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Цей збірник практичних матеріалів містить розробки уроків 

природознавства для 3 класу, складені відповідно до зміненої програми. 

Різноманітний навчальний матеріал допоможе вчителеві зацікавити 

дітей предметом, прищепити любов до природи, розвинути дослідницькі 

вміння. У ньому пропонуються ігрові завдання, загадки, кросворди, описи 

дослідів, фізкультхвилинки. 

Видання призначене для вчителів початкових класів, методистів, 

студентів вищих педагогічних навчальних закладів. 
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Вступ 

 

Конспекти уроків складено у відповідності до зміненої програми курсу 

«Природознавство» (Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних 

закладів (зі змінами). – Тернополь : Мандрівець, 2015. – 256 с.). Збірник 

практичних матеріалів створено з  метою: забезпечення  вчителів початкових 

класів матеріалами для підготовки до уроків, для ефективного впровадження 

компетентнісного, діяльнісного, особистісно орієнтованого підходів до 

навчання природознавства, формування стійкого інтересу до предмета.  

Цей збірник містить плани-конспекти, що містять цікаві уроки. 

Матеріаіл уроків допоможе вчителю відновити й поповнити свої знання 

зпевних питань. Дійовий методичний апарат збірки виконує мотиваційну 

функцію (стимулювання вивчення теми різними засобами), розвивальну 

функцію (збагачення словника, варіативність відповідей, дослідницькі вміння 

і здатність учнів спостерігати за об’єктами та явищами живої і неживої 

природи тощо). 

Матеріал до кожної теми спрямований на розвиток зацікавленості дітей, 

їхньої кмітливості, він дає можливість оволодіти різними способами 

навчальної діяльності, стимулює допитливість та інтерес до пізнання 

навколишнього середовища. 

Різноманітний навчальний матеріал збірника подано послідовно, 

відповідно до вікових особливостей дітей. Ігрові завдання підвищать 

зацікавленість учнів уроками природознавства, сприятимуть розвитку уяви, 

творчих здібностей учнів, а вчителеві допоможуть краще пізнати своїх дітей, 

виявити головні риси їхніх характерів, їхні погляди на життя, наблизити 

вихованців до самостійного вирішення життєвих ситуацій. Конспекти уроків 

збагачені емоційним, пізнавальним і особистісно-значущим матеріалом, 

спрямованим на розвиток у третьокласників загальнонавчальних умінь і 

навичок. Зокрема, уміння аналізувати природні явища, порівнювати, 

узагальнювати й класифікувати об’єкти природи, установлювати причиново-

наслідкові зв’язки у природі, самостійно працювати з інформацією. Особлива 

увага приділяється питанню всебічного виховання учнів, у тому числі 

засвоєнню норм етичного, естетичного, морального ставлення людини до 

природи. 

Уміщені в збірнику плани уроків є орієнтовними. Кожен учитель має 

творчо користуватися порадами, виходячи з конкретних умов, ураховуючи 

особливості свого класу, а також може змінювати або доповнювати на свій 

розсуд пропоновані авторами матеріали. Слід зазначити, що кожний розділ 

програми передбачає проведення дослідницької діяльності, мета якої – 

вироблення дослідницьких умінь школярів у процесі виконання завдань 

практичного спрямування. Тематика цих завдань також може змінюватись 

учителем відповідно до матеріально-технічного забезпечення, наявності 

власних цікавих дидактичних розробок, підготовленості класу. 
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Відповідно до базового навчального плану на вивчення предмета 

«Природознавство» в 3 класі відводяться дві години на тиждень (68 годин на 

рік). 

Сподіваємося також, що цей збірник стане у нагоді вчителям початкових  

класів й студентам вищих педагогічних навчальних закладів. 

 

1.Нова редакція програми «Природознавство» 

для 1-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

 

Пояснювальна записка 

Загальна характеристика навчального предмета 

 

Програма навчального предмета «Природознавство» розроблена на 

основі Державного стандарту початкової загальної освіти і передбачає 

ознайомлення учнів з основами знань фундаментальних природничих наук, 

адаптованих до можливостей і особливостей дітей молодшого шкільного 

віку. Базовим поняттям предмета є природа як цілісний системний об’єкт, 

який визначає добір змісту, його розподіл і способи організації навчання. 

Основна мета навчального предмета «Природознавство» в початковій школі 

– сприяти формуванню природознавчої компетентності учнів шляхом 

засвоєння системи інтегрованих знань про неживу та живу природу, основ 

екологічних знань, опанування способами навчально-пізнавальної і 

природоохоронної діяльності, розвитку ціннісних ставлень до природи, до 

самого себе. Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких 

важливих завдань: формування цілісної природничо-наукової картини світу, 

яка відображає основні закономірності у природі та місце в ній людини; 

формування елементарних уявлень і понять про об’єкти і явища природи, їх 

взаємозв’язки та залежності у системі «нежива природа – жива природа», 

«природа – людина»; формування способів навчально-пізнавальної й 

природоохоронної діяльності, які засвоюються молодшими школярами у 

формі розумових і практичних умінь і навичок; оволодіння початковими 

дослідницькими уміннями під час проведення практичних робіт, 

спостережень, дослідів; набуття досвіду навчально-пізнавальної й 

природоохоронної діяльності – здатність учня застосовувати знання, уміння і 

навички для розв’язання природознавчих задач та життєвих ситуацій в 

конкретних умовах; засвоєння норм морального, етичного, естетичного 

ставлення до природи;  ознайомлення з традиціями шанобливого ставлення 

українського народу до природи.  

Зміст природознавства і його структурування визначаються єдністю 

загальнодидактичних (гуманізації, науковості, наступності, доступності 

тощо) і природничих (екологічний, планетарний, українознавчий, 

краєзнавчий, фенологічний) принципів. Такий підхід до розробки змісту 

забезпечує активність навчально-пізнавальної, природоохоронної діяльності 

кожного школяра.  
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Відповідно до базового навчального плану предмет «Природознавство» 

вивчається з 1 по 4 клас по дві години на тиждень. Загальний обсяг 

навчального часу становить 270 годин.  

 

2. Особливості організації вивчення програмового матеріалу 

Навчально-пізнавальний процес рекомендується базувати на 

компетентнісно орієнтованих завданнях з використанням сучасних освітніх 

технологій (розвиток критичного мислення та креативності, проблемний 

підхід, проектні технології). У навчальних цілях варто використовувати 

місцевий природознавчий та краєзнавчий матеріал, проводити регулярні 

екскурсії у природу, населеним пунктом, у краєзнавчий або природничий 

музей, будинок природи. 

Важливе значення для емоційно-естетичного сприйняття природи 

відіграють спостереження за природою, дидактичні ігри, уроки, проведені у 

формі подорожі, усного журналу, репортажу з місця подій, святкування дня 

Землі, води, прильоту птахів і, власні дослідження, творчі завдання, 

екологічні акції тощо. Такі форми проведення навчальних занять позитивно 

впливають на емоційну сферу дитини, сприяють розвитку уяви, фантазії, 

мислення, уваги. 

Поряд із фронтальними та індивідуальними формами роботи необхідно 

залучати молодших школярів до колективної діяльності (парна, групова 

робота) із застосуванням інноваційних методик, використанням 

інформаційно- комунікаційних засобів. Урізноманітнюючи методи, прийоми 

і засоби навчання, першорядне значення учитель надає спостереженням у 

природі, власним дослідженням учнів, практичним роботам, 

демонстраційним і фронтальним дослідам, вирішенню ситуативних завдань, 

а також практичній діяльності з охорони природи. Значна увага приділяється 

проектній технології, впровадження якої спрямоване на стимулювання 

інтересу учнів до нових знань, розвиток дитини шляхом вирішення проблем і 

застосування здобутих знань у конкретній практичній діяльності Усі 

запропоновані проекти мають, як правило, короткотерміновий характер та 

інтегрований зміст. 

Програма 

3 клас 

(68 годин, 2 години на тиждень) 

 

Зміст навчального матеріалу 

 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки 

учнів 

ВСТУП (1 год.) 

Вступ. Різноманітність природи. 

Вивчення природи людиною  
Учень/учениця:  

має уявлення про 

різноманітність неживої і живої 

природи;  

знає методи дослідження природи.  
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РОЗДІЛ І. ВОДА (9 год.) 

Вплив Сонця на природу.  

Вода в природі. Світовий океан, 

його частини. Властивості води. Три 

стани води. Знаходження води на 

Землі у трьох станах. Температура 

плавлення льоду та кипіння води. 

Вода – розчинник. Розчинні та 

нерозчинні речовини. Прісна та 

морська вода. Розподіл запасів 

прісної води на Землі. Використання 

води людиною. Охорона води. 

Практичні завдання.  

  Дослідження розчинності 

речовин, що 

використовуються у побуті.  

 Опріснення води 

 

 

Навчальний проект.  
 Вода – руйнівник, чи вода – 

рятівник?  

 

Учень/учениця:  
має уявлення про розподіл води 

на Землі; розчинні та нерозчинні 

речовини; опріснення морської 

води; незамінну роль води для 

природи і для життя людини, а 

також руйнівну дію водної стихії;  

знає про вплив Сонця на 

природу Землі й стани води; три 

стани води, температуру плавлення 

льоду та кипіння води;  

розуміє, як властивості води 

визначають існування життя на 

Землі; обмеженість запасів прісної 

питної води на нашій планеті; 

важливість вивчення властивостей 

води і її економного використання 

для практичних потреб людини;  

уміє проводити досліди, що 

демонструють властивості води;  

застосовує на практиці знання 

про розчинні та нерозчинні у воді 

речовин й інші властивості води; в 

побуті дотримується правил 

ощадливого використання прісної 

води.  

РОЗДІЛ ІІ. ПОВІТРЯ (5 год.) 

Повітря, його склад та властивості. 

Розширення повітря при нагріванні, 

теплопровідність і пружність. 

Нагрівання та охолодження повітря 

над сушею та водною поверхнею. 

Рух повітря. Виникнення вітру. 

Вплив вітру на природу Землі.  

Охорона повітря від забруднення.  

Практичні завдання.  
 Виявлення властивостей 

повітря.  

 Встановлення джерел 

забруднення повітря  

 

Учень/учениця:  
має уявлення про склад і 

властивості повітря та його вплив на 

природу Землі; джерела 

забруднення повітря;  

знає про розширення повітря 

при нагріванні, теплопровідність і 

пружність, особливості нагрівання 

та охолодження повітря над сушею 

та водною поверхнею;  

розуміє значення кисню для 

життя; причини виникнення вітру та 

його вплив на природу Землі; 

важливість вивчення властивостей 

повітря для практичних потреб;  

уміє досліджувати властивості 
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повітря; встановлювати джерела 

забруднення повітря в своєму 

довкіллі;  

застосовує на практиці знання 

про склад і властивості повітря, 

його охорону від забруднення  

РОЗДІЛ ІІІ. ГІРСЬКІ ПОРОДИ. ҐРУНТИ (9 год.) 

Поняття про гірські породи, їх 

різноманітність.  

Корисні копалини, способи їх 

видобування.  

Види корисних копалин. 

Використання корисних копалин у 

господарській діяльності людини. 

Значення корисних копалин в житті 

людини.  

Склад ґрунту. Родючість – основна 

властивість ґрунту. Роль живих 

організмів в утворенні ґрунту з 

гірських порід.  

Значення і охорона ґрунтів.  

 

Практичні завдання  

Учень/учениця:  
має уявлення про гірські 

породи, корисні копалини та 

способи їх видобування; утворення 

ґрунту із гірських порід;  

знає назви найпоширеніших 

гірських порід та корисних копалин 

рідного краю, їх властивості і 

використання; склад і властивості 

ґрунту;  

розуміє значення гірських порід 

та корисних копалин у 

господарській діяльності людини; 

родючість ґрунту як його основну 

властивість; роль живих організмів 

в утворенні ґрунту;  

 Ознайомлення з колекцією 

корисних копалин.  

 Виявлення складу ґрунту.  

 

Навчальний проект  

  Корисні копалини рідного 

краю.  

 

уміє відрізняти гірські породи і 

корисні копалини рідного краю; 

досліджувати склад і властивості 

ґрунту;  

застосовує на практиці знання 

про шляхи покращення родючості 

ґрунту;  

необхідність економного й 

бережного ставлення до корисних 

копалин і ґрунтів у своїй місцевості  

РОЗДІЛ ІV. СОНЦЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ НА ЗЕМЛІ (5 годин) 

Поняття про енергію. Сонячна 

енергія та її перетворення в інші 

види енергії. Вплив енергії Сонця на 

природу Землі. Сонце, вітер і вода – 

невичерпні джерела енергії. 

Використання енергії Сонця, вітру 

та рухомої води людиною.  

Поняття про збереження тепла та 

електроенергії у побуті.  

Навчальний проект.  

Учень/учениця:  
має уявлення про енергію, її види, 

невичерпні джерела енергії;  

знає для чого потрібна енергія, як її 

економити в побуті;  

як зменшити втрати тепла і 

електроенергії у власній оселі;  

розуміє, який вплив здійснює 

енергія Сонця на природу Землі;  

уміє розрізняти різні види енергії, 
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Економне використання тепла і 

світла у побуті  

встановлювати, які з них 

невичерпні;  

застосовує знання про переваги 

використання невичерпної енергії 

Сонця, вітру та рухомої води для 

охорони природи;  

збереження тепла та електроенергії 

у побуті.  

РОЗДІЛ V. ЖИВІ ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩА ЇХНЬОГО 

ІСНУВАННЯ  (27 години) 

Рослини - живі організми. 

Різноманітність рослин.  

Квіткові рослини. Хвойні рослини. 

Розмноження квіткових рослин. 

Умови розвитку рослин. 

Пристосування рослин до різних 

умов існування (світло, тепло, вода, 

родючість ґрунту).  

Різноманітність культурних рослин. 

Значення рослин для природи.  

Вплив тварин на природу Землі. 

Різноманітність тварин. Комахи. 

Риби. Земноводні і плазуни. Птахи. 

Звірі (ссавці). Поділ тварин за 

способом живлення (рослиноїдні, 

Учень/учениця:  
має уявлення про рослини, 

тварин, гриби і бактерії як живі 

організми;  

ланцюги живлення;  

гербарії рослин;  

заповідні території рідного 

краю;  

розмноження тварин і 

піклування їх про своє потомство;  

знає про різноманітність 

рослин, тварин у природі;  

різні групи тварин;  

походження культурних рослин 

і свійських тварин; 

пристосування рослин і тварин 

до різних умов існування;  

способи розмноження квіткових 

рослин;  

Червону книгу України;  

розуміє значення і вплив 

рослин, тварин, грибів і бактерій на 

життя природи і людини;  

роль державних заповідників і 

ботанічних садів у справі охорони 

природи;  

поділ тварин за способом 

живлення;  

свою роль в охороні природи 

рідного краю;  

уміє відрізняти квіткові й 

хвойні рослини, їхні органи, 

розмножувати кімнатні рослини, 

встановлювати умови, необхідні для 

твариноїдні, всеїдні тварини). 

Ланцюги живлення.  

Розмноження і розвиток тварин 

(комах, риб, земноводних, плазунів, 

птахів, звірів).  

Піклування тварин про потомство. 

Свійські тварини.  

Походження свійських тварин від 

диких. Пристосування тварин до 

життя в різних умовах.  

Гриби – живі організми. Будова 

грибів. Значення грибів для 

природи. Гриби їстівні та отруйні.  

Бактерії. Значення бактерій для 

природи і життя людини.  

Охорона рослинного і тваринного 

світу. Червона книга України. 

Заповідні території рідного краю. 

Державні заповідники. Ботанічні 
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сади.  

Екскурсія. Ознайомлення з 

різноманітністю рослинного і 

тваринного світу рідного краю. 

Практичні завдання.  

  Встановлення умов, 

необхідних для розвитку 

рослин.  

  Ознайомлення з гербарними 

зразками квіткових рослин.  

Навчальні проекти.  

  Школа – квітник 

(висаджування кімнатних 

рослин і догляд за ними)  

розвитку рослин;  

розрізняти їстівні та отруйні 

гриби, культурні рослини і 

свійських тварин своєї місцевості;  

застосовує знання про рослин, 

тварин, гриби і бактерії в 

різноманітних життєвих ситуаціях,      

на практиці втілює правила 

поведінки у природі.  

РОЗДІЛ VІ. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ОРГАНІЗМ (12 годин) 

Організм людини. Системи органів 

тіла людини та їхнє значення для 

життя людини. Опорно-рухова 

система. Травна система. 

Харчування. Правила здорового 

харчування. Дихальна система.  

Учень/учениця:  
має уявлення про організм 

людини як єдине ціле, окремі 

органи, системи органів;  

знає будову і функції основних 

систем органів в організмі людини 

Кровоносна система. Значення крові 

в організмі людини.  

Шкіра. Значення шкіри для 

організму людини та її гігієна. 

Органи чуття. Гігієна органів чуття. 

Запобігання виникнення 

захворювань. Здоровий спосіб 

життя.  

 

Практичне завдання  

 Складання раціону здорового 

харчування.  

 

(опорно-рухової, травлення, 

дихання, кровообігу, шкіри, органів 

чуття);  

значення для організму людини 

поживних речовин рослинного і 

тваринного походження;  

розуміє залежність між 

будовою, функціями органів та 

систем органів у тілі людини;  

уміє піклуватися про стан свого 

здоров’я;  

застосовує правила здорового 

харчування; запобігає виникненню 

захворювань органів тіла людини  
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3.Календарне планування з природознавства 3 клас 

№ 

уроку 

Тема уроку Стор. Дата 

1.  Вступ. Різноманітність природи. Пізнання природи 

людиною. 

  

 

ВОДА 

2.  Де на Землі міститься вода?   

3.  Які незвичайні властивості має звичайна вода?   

4.  Як знайти на карті частини Світового океану?    

5.  Яке значення води в житті людини?    

6.  Як охороняти безцінний скарб землі – воду?   

7.  Запитаємо у Матінки – Природи: вода – руйнівник  

чи вода – рятівник? 

  

ПОВІТРЯ 

8.  Які властивості має повітря?   

9.  З чого складається повітря? Розширення повітря 

при нагріванні. Теплопровідність і пружність. 

Нагрівання та охолодження повітря над сушею та 

водною поверхнею. 

  

10.  Чому повітря рухається? Рух повітря. Виникнення 

вітру. 

  

11.  Як повітря впливає на природу Землі?  Вплив вітру 

на природу Землі. 

  

12.  Як охороняти повітря від забруднення? Охорона 

повітря від забруднення. 

  

ГІРСЬКІ ПОРОДИ. ҐРУНТИ 

13.  Що таке гірські породи? Поняття про гірські 

породи, їх різноманітність. 

  

14.  Що таке корисні копалини? Корисні копалини, 

способи їх видобування. 

  

15.  Яке значення мають корисні копалини для життя 

людей? Види корисних копалин. 

  

16.  Використання корисних копалин у господарській 

діяльності людини. 

  

17.  Значення корисних копалин в житті людини   

18.  Склад ґрунту. Родючість – основна властивість 

ґрунту.  

  

19.  Роль живих організмів в утворенні ґрунту з гірських 

порід. 

  

20.  Значення і охорона ґрунту.   

21.  Корисні копалини рідного краю.   
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СОНЦЕ – ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ НА ЗЕМЛІ  

22.  Поняття про енергію.   

23.  Сонячна енергія та її перетворення в інші види 

енергії 

  

24.  Вплив енергії Сонця на природу Землі.   

25.  Сонце, вітер, вода – невичерпні джерела енергії.   

26.  Використання енергії сонця, вітру та руху води 

людиною. 

  

27.  Поняття про збереження тепла та енергії у побуті.   

28.  Навчальний проект:  економне використання тепла і 

світла. 

  

РОСЛИНИ, ТВАРИНИ ТА ЇХ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЯ  

29.  Які ознаки мають рослини? Різноманітність рослин.   

30.  Рослини – живі організми.   

31.  Квіткові рослини. Розмноження квіткових рослин.    

32.  Умови розвитку рослин.    

33.  Як виростити нову рослину без насіння.   

34.  Навчальний проект «Школа – квітник» 

(висаджування кімнатних рослин і догляд за ними). 

  

35.  Пристосування квіткових рослин до різних умов 

існування. 

  

36.  Різноманітність культурних рослин.   

37.  Хвойні рослини. Значення хвойних рослин для 

природи. 

  

38.  Тварини. Різноманітність тварин.   

39.  Комахи.   

40.  Риби.   

41.  Птахи.   

42.  Звірі, або ссавці.    

43.  Хто чим живиться. Ланцюги живлення.    

44.  Свійські тварини. Походження свійських тварин від 

диких. 

  

45.  Гриби – організми. Значення грибів для природи.   

46.  Гриби їстівні та отруйні.    

47.  Бактерії.   

48.  Чому бактерії називають і друзями, і ворогами 

людини? 

  

49.  Віруси.    

50.  Охорона рослинного і тваринного світу.    

51.  Червона книга України.    

52.  Заповідники. Ботанічні сади.    

53.  Заповідні території рідного краю.   
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54.  Які легенди про рослини і тварин складали наші 

пращури?  

  

55.  Перевірна робота    

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ОРГАНІЗМ  

56.  Як працює наш організм?   

57.  Для чого потрібні скелет і м’язи?     

58.  З яких органів складається травна система?   

59.  Що корисно їсти?   

60.  Для чого потрібне дихання?   

61.  Яке значення має кровообіг?   

62.  Яке значення має шкіра?   

63.  Про що повідомляють органи чуття?   

64.  Як попереджувати захворювання органів чуття?   

65.  Здоровий спосіб життя.   

66.  Перевір, як ти вмієш застосовувати знання про 

людину та її організм. 

  

 

4. Конспекти уроків 

ВСТУП 
 

Ситарук Ольга Миколаївна 

УРОК 1 

Тема. Вступ. Як людина пізнає природу? Різноманітність природи 

Мета: розширити уявлення учнів про природу, про методи пізнання 

природи; навчати характеризувати різноманітність живої і неживої природи; 

розвивати вміння аналізувати, порівнювати, обґрунтовувати свою точку зору; 

виховувати любов до природи. 

ХІД УРОКУ  

І. Етап орієнтації 

Встаньте, дітки, всі рівненько, 

Посміхніться всі гарненько. 

Посміхніться всі до мене, 

Посміхніться і до себе. 

Привітайтесь: Добрий день! 

Хай гарно розпочнеться новий день! 

ІІ. Етап цілепокладання 

- Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, про різноманітність природи й методи 

пізнання природи людиною. 

ІІІ. Етап проектування 

1. Вправа «Синоптик» 

2. Гра «Живе та неживе» 

3. Розповідь вчителя 

4. Робота в парах 

5. Фізкультхвилика 
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6. Хвилинка – цікавинка 

7. Робота в групах 

8. Підсумок уроку 

ІV. Етап організації виконання плану  

Вправа  «Синоптик» 

 - Який місяць? 

 - Що ви можете сказати про стан неба? 

 - Надворі світить сонце, чи хмарно? 

 - Сьогодні тепло чи холодно? 

 - Чи є надворі вітер? 

 - Як поводять себе звірі, птахи? 

Гра «Живе та неживе» 

Відгадайте загадки розмістивши відгадки 

до живої або неживої природи. 

Через ніс проходить в груди 

І зворотній шлях тримає. 

Він невидимий і все ж 

Без нього життя немає.  (повітря) 

Носить бабця снігову шапку. 

А кам’яні боки заховала в хмари. (гора) 

Скільки не їздь, не ходи, 

Тобі кінця не знайти. (Земля)     

Всі його люблять, всі його чекають. 

А хто подивиться, кожен скривиться.   (сонце)  

Прийшла кума із довгим віником 

На бесіду із нашим півником, 

Схопила півня на обід 

Та й замела мітлою слід. (лисиця) 

Уночі гуляє, 

А вдень спочиває, 

Має круглі очі, 

Бачить серед ночі. (сова) 

Хто крилатий, гарний, гожий, 

На красиву квітку схожий, 

Має довгий хоботок, 

П’є нектар ним із квіток?  (метелик) 

Якщо руки ваші в ваксі,  

Якщо на ніс сіли клякси, 

Хто тоді ваш перший друг, 

Змиє бруд з лиця і рук? (вода) 

Розповідь вчителя 

Людина в усі часи прагнула до пізнання природи і використовувала для 

цього різні методи. 
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Метод – спосіб пізнання природи. Методами вивчення природи є 

спостереження, експеримент, вимірювання. 

Спостереження. Дізнатися, що відбувається з тілами природи у звичних 

для них умовах, людині допомагають органи чуття – зір, слух, дотик, нюх. 

Цей простий спосіб пізнання природи називається спостереженням. 

Незважаючи на винайдення різноманітних приладів та інструментів, він не 

втратив свого значення і в сучасному природознавстві. 

Вимірювання – один із методів дослідження природи, що передбачає 

визначення величини тіла, міряючи, порівнюючи її з одиницею виміру, 

застосовуючи спеціальні прилади (термометр, вага, рулетка, годинник). 

 Експеримент – це один із методів дослідження природи (дослід), 

вивчення явища відбувається в штучно створених, лабораторних умовах, за 

допомогою певних приладів. 

На основі даних, отриманих під час спостережень, учені роблять 

припущення,що перевіряються в ході дослідів. За їх допомогою вивчають 

явища природи. Досліди можна проводити за різних умов. Завдяки дослідам 

зроблено безліч наукових відкриттів. 

Природа прекрасна, різноманітна, велична, багата. Природа – це наш 

дім. Людина – частина природи, і вона не може без неї існувати. 

Спостерігайте, вимірюйте та експериментуйте. Але ніколи не завдавайте 

природі шкоди! 

 Робота в парах 

- Які методи були застосовані автором цих рядків для вивчення природи? 

• За 1 годину в лісі мурашки беруть у «полон» 2 тис. гусениць. 

• Льон цвіте блакитними квіточками тільки до обіду. 

• Найбільше суцвіття – в однієї з індійських пальм. Воно досягає 

заввишки14 м, його діаметр – 12 м. 

• Брудний сніг швидше тане, ніж чистий. 

Фізкультхвилинка 

Хвилинка – цікавинка 

- Найбільше дерево в світі – секвойя, яка росте в Америці; 

Рослина в світі Вікторія амазонська. Найтовще дерево у світі – баобаб, 

товщина стовбура до 49 м; 

- Тварини – рекордсмени: 

    Найшвидший наземний ссавець: гепард, який, коли женеться  за здобиччю, 

розвиває швидкість 120 км/год  

    Найповільніший наземний ссавець: трипалий лінивець пересувається по 

деревах зі швидкістю 100 м/год  

    Найвищий наземний ссавець: жираф. Його зріст сягає 6 м  

    Найменший ссавець: малий підковоніс, довжина якого становить 29-33 мм, 

а маса - 3,6-8 г  

    Найбільший безхребетний: гігантський кальмар. Разом зі щупальцями його 

довжина складає понад 20 м. 

Робота в групах 



16 

 

Зазначить правильну відповідь до питань: 

1. Найбільша річка України: 

а) Дунай; б) Дністер; в) Дніпро. 

2. Яке населення переважає в нашій країні: 

а) міське; б) сільське. 

3. Найчисельніший вид тваринного світу України: 

а) звірі; б) комахи; в) птахи. 

4. Прочитати назви тварин. Птахів підкреслити однією рискою, звірів –  

двома. 

а) кіт лісовий; б) дрохва; в) рись; г) кабан; д) вовк; е) сова; 

є) лелека; ж) пелікан; з) муфлон; и) олень; і) чапля. 

5. Більше половини запасів деревини в Україні становлять: 

а) листяні дерева; б) хвойні дерева. 

6. Висота найвищої вершини Карпат: 

а) 3000 м; б) 2061 м; в) 1561 м. 

7. Найстаріший заповідник України: 

а) Кримський; б) Чорноморський; в) Асканія Нова. 

V. Контрольно оцінювальний етап 

  - Наведіть приклади різноманітності рослин, тварин і грибів. 

- Назвіть методи пізнання природи. 

- Що ви хочете дослідити за допомогою мікроскопа та телескопа? 

- Чому потрібно вивчати природу? 
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РОЗДІЛ І. ВОДА  

Богдалова Олена Олександрівна 

                                       УРОК 2 

Тема: Вода. Де на Землі міститься вода. 

Мета уроку:  
Навчальна – розширити і поглибити уявлення дітей про розподіл води на 

планеті;   сформувати   поняття «Світовий океан,Тихий океан, Індійський, 

Атлантичний, Північний Льодовитий», уміння знаходити океани на мапі. 

Розвивальна - розвивати вміння порівнювати, самостійно виконувати 

завдання, робити висновки, міркувати за аналогією. 

Виховна - виховувати бережливе ставлення до води, самостійність, 

організованість і відповідальність за виконану роботу. 

 

ХІД УРОКУ 

1.Організація класу, психологічне налаштування 

     Посміхніться та зберіться, 

     До роботи, не баріться! 

2.Мотивація навчальної діяльності. 

Послухайте віршик уважно і згадайте  

властивості води: 

Є в природі дивина- 

Прісна, без смаку вона. 

Запаху не має теж 

Її в руки не візьмеш. 

Коли чиста- то прозора 

За що люблять її зорі 

Сіль чи цукор як ковтне, 

Не знайдеш її ніде! 

Смаку тоді набуває 

Кожен з нас ти добре знає. 

Діти, якою була тема минулого уроку? Дайте відповідь на таке запитання: Чи 

може бути життя без води? Наведіть приклади, де ми використовуємо воду? 

Гра «Капітошка» 

 У кожного учня червоні та зелені каточки з Капітошкою. 

 Зелена картка - твердження правильне,  

червона-твердження неправильне: 

   Вода синього кольору  (ні). 

   Вода текуча (так). 

   Не має власної форми (так). 

   Температура кипіння  90°( ні). 

   Температура плавлення льоду 0°(так). 

   Водяні організми дихають киснем, що  

   розчинений у воді (так). 

   Людина може обходитись без води 
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(ні). 

3.Повідомлення теми  та мети уроку. Так, люди, тварини, рослини не 

можуть існувати на планеті без води. Сьогодні на уроці ми дізнаємось про 

розподіл води на планеті, у чому різниця між річковою та морською 

водою,зрозуміємо чому воду називають «колискою» життя, збагатимо свій 

словниковий запас природничими термінами:  

«Світовий океан, прісна та солона вода, моря, протоки».(Слова на дошці) 

4. Робота над темою уроку. 

4.1. Робота у парі (за матеріалом підручника, стор.13.) 

Уважно роздивіться ілюстрації та прочитайте інформацію, дайте відповідь 

на запитання -Де міститься вода на планеті? 

Висновок: вода міститься не тільки у водоймах, а також у повітрі та під 

землею. 

Карта світу. Гляньте, скільки на ній синього кольору! Якщо швидко 

покручу глобус, то він здається весь яким? Голубим! А ви знаєте, що нашу 

планету називають голубою планетою.  (Планета Земля в космосі ) Чому ж 

вона голуба? Якщо всю землю розділити на 4 частини, то 3 з них – це вода.  

(колограма і текст : Вода –71 %. Вода рік, озер, яку ми використовуємо лише 

0,01 % від усіх запасів Світового Океану). А чи цікаво дізнатися звідки 

стільки ж води на планеті? 

4.2. Виступи учнів, що готувались заздалегідь. (Опрацьовування  

додаткового  матеріалу). 

Завдання для класу: уважно прослухати виступи товаришів, вибрати 

версію, яка більше правдоподібна) 

Здогадки   вчених 

В одному з припущень про походження океанів та морів йдеться про те, 

що на початку наша планета була розплавленою вогняною кулею. Минуло 

багато років, і поверхня кулі охолола й затверділа. 

Так утворилася земна кора. 

Але в середині куля залишилася розжареною. Там весь час 

утворювалися гази й пари. Вони виходили на поверхню крізь щілини, які 

вздовж: і впоперек розчахували Землю. 

Минув якийсь час, і над планетою зібралося пари так багато, що вона, 

ніби ковдрою, вкутала Землю густими хмарами. Рясні дощі тоді йшли день у 

день, з року в рік не одне тисячоліття, аж поки на поверхні захвилювалися 

моря й океани. 

Здогадки вчених 
Вчені, які створили іншу версію, твердять, що воду Земля одержала з 

космосу. 

І зараз до нас звідти надходить вода. Правда небагато. 

Але не забувайте, – космічна вода утворилася одночасно з нашою 

планетою – п’ять-сім мільярдів років тому. Тоді ж вона й почала надходити 

на Землю. Але не по півтори тонни врік, як тепер, а значно більше. Колись, 
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мабуть, на планеті був справжнісінький потоп : з води виглядали тільки 

вершини гір. 

 Згодом вода увійшла в земні надра, а на поверхні лишилися моря та 

океани. 

Здогадки вчених 

Та найцікавіше третє припущення. 

Колись земна куля була вдвічі меншою, ніж зараз. Не було тоді ані 

морів, ані океанів. Був на той час лише один суцільний континент – суходіл. 

З Європи, Азії чи Африки, щоб добратися в Америку, не треба було пливти 

на кораблі. Ці материки були поряд,  з’єднувалися так, як зараз Європа з 

Азією. 

І от майже триста мільйонів років тому невідомо чому цей величезний 

континент тріснув у кількох місцях, і частини суші – теперішні материки – 

почали віддалятися одна від одної. 

Тріщини поступово заповнила вода. 

Так утворилися океани і моря. Ця гіпотеза найбільше схожа на правду. 

Подивися на карту півкуль, і ти побачиш, що берегові лінії Європейсько-

Азіатського і Африканського континентів збігаються з береговою лінією 

Американських континентів, ніби краї розірваного паперу.  

4.3.Робота в команді. Опрацювати статті підручника, зробити доповідь.  

1 команда – стор.14. 

2 команда – стор.15. 

3 команда – стор.16. 

 

 

4.4. Вислуховування доповідачів. Оцінювання. 

Уважно прослухайте наших доповідачів, приготуйтеся задати питання.  

Фізкультхвилинка 

Раз,два! Всі присіли. 

Потім вгору підлетіли 

Три, чотири! Нахилились, 

Із струмочка гарно вмились 

5,6 Всі веселі 

крутимось на каруселі 

7,8! Діти милі 

Ніжками затупотіли 

Дев’ять, десять Відпочили 

І за парти дружно сіли. 

5.Самостійна робота. 

    Склади пам’ятку з теми уроку. 

Питання Відповідь 

Якої речовини найбільше у складі 

рослин.тварин,людини? 

 

Де на Землі міститься прісна вода?  
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Де на Землі міститься солона вода?  

Які океани є на нашій планеті?  

Чому треба берегти прісну воду?  

6. Рефлексія. 

Скласти сенкан. 

Зразок. 

Вода. 

Життєдайна, солона, прісна. 

Об’єднує, напуває, дарує. 

Вода – це «колиска» життя на планеті. 

Багатство. 

7.Домашнє завдання. 

1.Придумати назву організації  захисту водних ресурсів міста та скласти план 

її роботи. 

2. Придумати 5 питань до статті підручника, стор.13-16 

3. Переказати статтю підручника, стор.13-16. 

 

       Богдалова Олена Олександрівна 

УРОК 3 
Тема: Вода. Які незвичайні властивості має звичайна вода. 

Мета уроку:  
Навчальна – розширити і поглибити уявлення дітей про значення води у 

природі, про три стани   води, властивості води;   формувати  елементарні 

поняття «речовина, плавлення, випаровування, температура кипіння, розчин». 

Розвивальна - розвивати вміння самостійно виконувати досліди, 

спостерігати за ходом і результатами досліду, вміння робити висновки, 

міркувати за аналогією. 

Виховна - виховувати бережливе ставлення до води, самостійність, 

організованість і відповідальність за виконану роботу. 

ХІД УРОКУ 

1.Організація класу, психологічне налаштування  

Лоскотало сонечко 

Промінцем віконечко 

Кватирку відчиняйте, 

До класу пускайте. 

Буду з вами я навчатись 

І всім гарно посміхатись! 

2.Мотивація навчальної діяльності 
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Назвіть предмети. Для чого вони служать? За допомогою чого ще 

людина може пізнавати природу? (За допомогою органів чуття – зір, слух, 

нюх, смак, дотик). Які методи пізнання природи ви знаєте? (Спостереження, 

досліди, вимірювання). 

Уважно роздивіться малюнки, що їх об’єднує? (Можна показати  

уривки з мультфільмів). 

 
На уроці хімії ми б використали 

формулу Н2О, англійською це буде «Aqua», японською 

(ієрогліф)…А українською – це… вода. 

3.Повідомлення теми  та мети уроку 

Сьогодні на уроці ми дізнаємось, які  незвичайні  властивості має 

звичайна вода, згадаємо у яких станах у природі перебуває вода, збагатимо 

свій словниковий запас природничими термінами: «речовина, плавлення, 

випаровування, температура кипіння, розчин». (Слова на дошці) 

Ключові слова уроку: 

Розчин                         Температура плавлення 

Розчинник                   Температура кипіння 

                   Стан води 

4. Робота над темою уроку. Інтерактивна вправа 

Об’єднання в групи. 

Відгадайте загадки. Так у якому стані вода буває у природі ?Що ви вже 

знаєте про властивості води? 

  Біле, як сорочка, 

  Пухнасте, як квочка. 

  Крил не має, 

  А гарно літає. 
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  Що це за птиця, 

  Що сонця боїться? (Сніг)    

1 група-сніжинки 
  Я прозорий і твердий, 

  Ходять, їздять по мені. 

Не тону я у воді, 

Не горю я у вогні. (Лід)    

2 група - льодяники 
Коли падаю я з неба 

Люди кажуть: «Так і треба. 

Восени тоді вважай 

Буде добрий урожай!» (Дощ)  

3 група-краплинки 

План роботи груп. 

1 група. За прислів’ями розповісти про значення води. 

1.  Без води і ні туди, і ні сюди. 

2.  Щоб спрагу вгасити, треба води попити. 

3.  Без води й каші не звариш. 

4.  Куди водиця тече, там травиця росте. (Усі прислів’я під час обговорення 

помістити на дошці). 

2 група. Опрацювати статтю підручника (стор. 10-11), поділитися 

набутою інформацію за планом. 

План 

1.Що означає слово  «речовина». 

2.У яких станах буває вода. 

3.За яких умов відбувається перетворення. 

4.Плавлення льоду,випаровування,температура кипіння. 

5.Таємниця води. (Слова – терміни вивішати на дошці). 

Фізкультхвилинка 

Ось пливе товста хмаринка, 

А везе вона сніжинки, 

Їм набридло так сидіти, 

Закортіло полетіти.       (рух по колу) 

Почали вони кружляти, 

Ніби танець танцювати. 

Вітерець із ними грав, 

Сніжну віхолу підняв. 

Та сніжинки покрутились 

І на землю опустились. (присідають) 

Виступи 1 та 2 груп. Оцінювання доповідачів 

3 група. Провести досліди (стор. 12) (Учитель консультує) 

Досліди:  

1.Розчинити цукор, сіль, соду у воді. Зробити висновок. 

2. Змішати пісок, глину, борошно з водою. Зробити висновок. 



23 

 

3.Змішати соняшникову олію, вершкове масло. Зробити висновок. 

5. Виступ групи. Оцінювання доповідачі 

6.Самостійна робота. (Запитання і завдання від Матінки Природи –     

стор. 12). 

   Тест 

1.Властивості води це: 

А) Прозора, немає запаху, є розчинником. 

Б) Смачна, корисна, прозора. 

2. Вода може перебувати у таких станах: 

А) Твердому, рідкому, газоподібному. 

Б) Розчиняє, рідка,тверда. 

3.Лід не тане, тому що 

А) Він може плавати. 

Б) Вода у твердому стані легша. 

4.Водяні організми дихають 

А) Водою. 

Б) Повітрям. 

7.Рефлексія 

Продовж речення: 

- Я дізнався на уроці, що …. 

- Тепер я знаю температуру …(кипіння води, плавлення льоду ). 

- Я зможу визначити, у якому стані….. 

- Я можу провести дослід,який доказує, що вода ….. 

- Я активно працював у ….. 

- Мій настрій…. 

8.Домашнє завдання. (Диференційоване) 

1. Опрацювати статті підручника стор.10-12.(Середній рівень). 

2. Опрацювати статті підручника стор.10-12. Намалювати емблему захисту 

води. (Достатній рівень). 

3.Підготувати  інформацію про здогадки вчених щодо утворення води на 

Землі. (Високий рівень, 3 учні). 

                                                                                      
 Козак Олена Олександрівна 

УРОК 4 
                                                                          

Тема: Як знайти на карті частини Світового океану?  
Мета уроку: Ознайомити учнів з частинами Світового океану, навчати 
знаходити їх на карті; розвивати пізнавальну активність учнів; вчити 
висловлювати свої міркування з природничих питань; розвивати увагу, 
мислення, спостережливість; виховувати любов до природи. 
Обладнання: підручник, карта, ілюстрації. 

ХІД УРОКУ 
І. Організаційний момент 
Я всміхаюсь сонечку:                                         Я всміхаюсь дощику:  
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― Здрастуй, золоте!                                           ― Лийся, як з відра!  
Я всміхаюсь квіточці,                                         Друзям посміхаюся,  
Хай собі росте!                                                   Зичу їм добра!  

ІІ. Актуалізація опорних знань 
1. Хвилинка синоптика.  
Яка сьогодні погода? Яка температура повітря? Стан неба? Наявність опадів? 
Які зміни відбулися  за минулий тиждень в природі живій і неживій?  
Робота в календарях. 
Відмічаємо стан неба, опади,напрям вітру, температуру повітря. 

2. Почнемо урок з бліц контролю попередніх тем 
Індивідуальна робота за картками  

Картка № 1  
Вода                                              розчин 
Сіль                                              розчинник 
Вода з розчиненою                     нерозчинна у воді речовина 
сіллю 
Пісок                                           розчинна у воді речовина  

Картка № 2  
 Підкресли назви речовин, що розчиняються у воді.  
Пісок, цукор, олія, кисень, бензин, сіль, оцтова кислота, нафта, 

вуглекислий газ, глина, крейда, спирт, крохмаль.  

ІІІ. Перевірка домашнього завдання 
Діти розповідають про те, яким уявляють музей води. Показують проекти. 

ІV. Повідомлення теми і мети уроку 
У морях і річках живе, 
 Але часто по небу літає. 
 А як набридне їй літати, 
 На землю знову осідає. (Вода)  

Що таке Світовий океан? Назвіть його частини. 
Розкажіть історію виникнення назв океанів. 
Вода в природі знаходиться в океанах, морях, озерах, річках, болотах. 
Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про зображення водойм на картах. 

V. Вивчення нового матеріалу 
Пояснення вчителя 
Розгляньте шкільний глобус. Який колір переважає на ньому? 
Пригадайте! Яким кольором позначають водні простори на глобусі й карті? 

Чому Землю часто називають водною планетою? 
На ній знаходиться майже вся вода Сонячної системи. 

Коли люди полетіли в космос, то спостерігаючи з космічних кораблів за 
нашою планетою, вони побачили, що вона блакитна. Поміркуйте, чому? 

Якщо швидко розкрутити глобус, то здається, ніби він одноколірний –
блакитний.  

Блакитним кольором зображена вода – всі моря, океани нашої планети. 
Якщо всю поверхню Землі зобразити у вигляді круга і розділити його на 10 
частин, то 3 частини займе суша і 7 частин вода. 
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Нашу планету можна назвати планетою океанів. Уся вода на земній кулі 
називається Світовим океаном. 

Увесь Світовий океан ділиться на чотири частини, тобто чотири океани. 
Океани – це величезні простори води. 

Які ми знаємо океани? Частина океану, яка розташована уздовж берега 
материків, називається морем 

А що більше за площею поверхні – океан або море? 
А за кількістю?  

Україну не омивають океани. Які моря, що омивають береги України, ви 
знаєте? 

Отже, більшу частину поверхні Землі займає вода. 
У чому вона міститься? (В океанах і морях, річках і озерах, під землею, у 
повітрі.) 
Вода –багатство Землі. 
Робота за підручником (с. 17) 
Про що розповів Карасик Золотенко? 
Які правила потрібно знати, щоб «потоваришувати» з картою? 

Фізкультхвилинка 
Рак прокинувся раненько, 
Потягнувсь собі добренько, 
Черевички взув гарненькі 
І без мами, і без тата 
Сам пішов кудись гуляти. 
Мимо рибка пропливала. 
Вона рака не впізнала. 
Рак розсердився, роззувся 
І додому повернувся. 

Цікаво знати! 
Глибокі моря й океани! Навіть висока гора, і та сховалася б у найглибше 

місце Тихого океану – Маріанську западину. А вона така глибока, що можна 
було б опускатися в кабіні звичайного ліфта підряд 5 годин (порівняйте: до 
10-го поверху – півхвилини). 

Якби земна куля була гладкою, як глобус, і усі моря, океани розлилися 
по її поверхні, то вся планета виявилася б залитою 9-метровим шаром води. 

А чи багато води на світі? Ні, якраз стільки, скільки треба, щоб наша 
планета не замерзнула. Світовий океан – це щось подібне до котла 
центрального опалювання Землі. Сонце за літо нагріває воду, а взимку вода 
поступово віддає своє тепло. 

У Світовому океані стільки води, що на кожного мешканця нашої 
планети її припадає близько 300 млн м кв. 

Щоб заповнити западину, яку займає Світовий океан, усім річкам земної 
кулі потрібно безперервно текти приблизно 50 тис. років. 

Гра «Знайди «зайве» слово» 
Яке поняття об’єднує назви географічних об’єктів? 
Атлантичний, Тихий, Азовський, Індійський.  



26 

 

Чорне, Середземне, Азовське, Кримське. 

Гра «Так чи ні?» 
Велику частину поверхні земної кулі займає вода. 
Зовсім без води на Землі можуть існувати деякі живі істоти. 
Океани – частина Світового океану. 
Світовий океан поділяють на три океани. 
Моря – частини Світового океану. 
Не всі моря і океани належать до Світового океану. 
З будь-якого моря водними шляхами можна дістатися до океану і навпаки. 
На земній поверхні існує небагато різних водойм. 
Водойми Землі бувають природні: океани, моря, ріки, озера; штучні: ставки, 
водосховища. 
Океани займають понад половину поверхні Землі. 
Моря не є частинами океану. 

Практичне завдання: 
Позначення на контурній карті частин Світового океану. 

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія 
Що таке Світовий океан? 
Яка водойма Землі найбільша? 
Скільки океанів на Землі? 
Які ви знаєте океани? 

VІІ. Домашнє завдання 
С. 17 за підручником  
Вивчити правила товаришування з картою 
Скласти розповідь, про що розповідає географічна карта. 

 
Козак Олена Олександрівна 

УРОК 5 
 

Тема:  Яке значення води в житті людини?  
Мета уроку: розширити уявлення учнів про значення води в житті людини; 
розвивати мовлення, мислення; навчати економно використовувати воду. 

ХІД УРОКУ 
І. Організаційний момент 
…Буває,часом сліпну від краси. 
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, - 
Оці степи, це небо, ці ліси, 
Усе так гарно, чисто, незрадливо, 
Усе як є - дорога, явори, 
Усе моє, все зветься Україна. 
ІІ. Актуалізація опорних знань 
     1. Хвилинка синоптика.  
Яка сьогодні погода? Яка температура повітря? Стан неба? Наявність опадів? 
Які зміни відбулися  за минулий тиждень в природі живій і неживій?  
Робота в календарях. 
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Відмічаємо стан неба, опади,напрям вітру, температуру повітря. 
2. Мотивація навчальної діяльності 

         А що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? 
ІІІ. Перевірка домашнього завдання 
Гра  «Так чи ні» 
Біля карти треба стояти так, щоб заступати її собою. 
Об’єкти показуй пальчиком. 
Показуй на місце розташування, обводячи указкою берегові лінії океанів, 
морів, межі гір, кордони країн тощо. 
Показуючи на карті певний об’єкт нічого про нього не розповідай. 
Розкажіть історію «Про що розповіла географічна карта?». 
ІV. Повідомлення теми і мети уроку 
       Робота з прислів’ями. 
 Поєднай частини. 
• Будь здоровий,                                                        там і верба. 
• Куди вода тече,                                                       велика річка буває. 
• Де вода,                                                                    точить. 
• Вода камінь                                                             як вода. 
• З малого джерела                                                    доки не висохла криниця. 
• Не знаємо ціни водиці,                                           там травиця росте.  
Розповідь «З вуст народу» 
З давніх – давен шанували в Україні воду. Обожнювали все - море, озеро, 
річку, джерело, криничку. У давнину люди любили молитися біля води, 
навіть приносили жертви річкам, озерам, криницям. Вони вважали,що 
рухлива вода може змивати сліди людських діянь, очищати від гріхів 
перебирати на себе провини кожної людини, якщо та щиросердно 
розкаювалася у сподіяному. 
Усі найважливіші обряди відбувалися з водою та біля води. Вірили, що на 
Водохреще 19( січня) вода у річках, ставках, колодязях має неабияку силу. Ії 
пили, нею умивалися, змочували хворі місця, купалися в ній. За стародавніми 
віруваннями, це давало людям здоров’я і вроду. Тяжким гріхом вважалося 
плюнути у воду чи її забруднити. 
Отже, як ви гадаєте, яка тема нашого уроку? 
Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про значення води для людини. 
ІV. Вивчення нового матеріалу 
Робота за підручником (с. 18-19) 
Пригадайте! Які водойми є у нашому краї? Звідки надходить вода у ваше 
помешкання? 
Розгляньте колаж на с. 18. 
Складіть розповіді про використання води. 
Про що нагадав Карасик Золотенко? 
За день людина випиває майже два літри води. Близько 300 літрів витрачає 
на різні потреби: прання, миття посуду, купання, приготування їжі та інше. 
Без води неможливе життя. Тіло дорослої людини майже на три чверті 
складається з води. 
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Вода необхідна людині також для підтримання чистоти в оселях, 
громадських будівлях, на вулицях. Вода переносить тепло по трубах і 
обігріває повітря в будинках, де живуть і працюють люди. Багато культурних 
рослин потребують додаткового поливу. 
Жодне виробництво не обходиться без води. По воді перевозять пасажирів і 
вантажі. У водоймах розводять рибу і водоплавних птахів. Заводи і фабрики 
використовують воду для виготовлення різних речей і речовин (гуми, цукру 
тощо). 
Робота в парах 
Поділіться спогадами про те, де ви провели літні канікули. Які водойми 
знаходилися поблизу? Чи були вони забрудненими? 
Фізкультхвилинка 
Узагальнення й систематизація знань 
Робота в групах 
Складіть розповіді про використання води. 
І група у побуті                                       ІІ група  на виробництві  
VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія 
Прочитайте висновки на с. 19. 
Як використовують воду у вашій сім’ї? 
Що означає «економне використання води»? 
VІІ. Домашнє завдання 
С. 18-19 
І група. 
 Оцініть процес миття посуду у вашій сімї з точки зору економії води. 
ІІ група.  
Оцініть процес чищення зубів у вашій сімї з точки зору економії води. 

 

Кравчук Олена Федорівна 

УРОК 6 

Тема: Як охороняти безцінний скарб землі – воду? 

Мета: продовжити знайомство учнів з найбільшим скарбом планети – водою, 

акцентувати увагу учнів на ситуаціях, в яких даремно витрачається вода та 

проаналізувати шляхи запобігання цим витратам; розвивати мислення, уяву, 

спостережливість; виховувати  бажання берегти воду як один з природних 

скарбів Землі. 

                                                        ХІД УРОКУ 

I.  Організація класу 
Продзвенів дзвінок, покликав на урок.  

Часу не гаймо, до роботи  приступаймо. 

Хвилинка синоптика  
Яка сьогодні погода?  

Яка температура повітря?  

Стан неба?  

Наявність опадів?  
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Які явища відбуваються зараз у неживій та живій природі? 

II.    Актуалізація опорних знань 

– Чому в народі про воду кажуть «цариця-водиця»? 

– Чи можна отримати високі врожаї там, де мало вологи? 

– Чому воду називають «великим санітаром»? 

– Чи достатньо прісної води там, де ви живете? 

ІІІ. Перевірка домашнього завдання. 

Вдома ви готували опис простих побутових дій, звертаючи увагу на 

економію води. Об’єднайтесь у групи та порівняйте ваші нотатки.  

- Чи співпадають у вас основні дії при митті посуду? Які хитрощі 

використовують у вашій родині, щоб не витрачати дарма воду? 

- А як економія відбувається при чищенні зубів? 

- Хто зацікавився ідеями, почутими в обговоренні? 

- Хто спробує перевірити, чи дійсно це допоможе економити воду? 

- А для чого ми маємо економити  воду? 

IV. Постановка проблемного 

питання: 

Перегляньте фрагмент 

мультфільму «Шапокляк» 

(голубой вагон). 

Як можна назвати роботу фабрики 

по відношенню до річки? 

Як вчинили наші герої?  

Яке лихо для навколишньої 

природи створювала фабрика? 

    

Повідомлення теми і мети уроку 

   Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про забруднення водойм і охорону 

води. 

1.Робота за підручником (с.20 -  21)  

   Пригадайте! Де на Землі міститься вода? Поміркуйте і доведіть, що вода і 

водойми належать до природних багатств кожної країни. Про що розповіла 

рибка Немо?   

2. Робота в парах. Роздивіться і порівняйте фотографії на с.20. Складіть 

розповідь за фотографіями. 

   Запам’ятайте! Незамінними помічниками в очищенні води є водорості, 

різні тварини та найдрібніші водяні організми,  їх називають «санітарами» 

водойм. 

   Дослідіть і розкажіть! Коли люди в своїй повсякденній діяльності 

витрачають прісну воду неекономно? Про що нагадав Карасик Золотенко? 

Фізкультхвилинка 

V.  Узагальнення знань учнів.  

1. Розповідь учителя 
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   З давніх часів люди оселялися в тих місцях, де є вода. Всі великі міста 

розташовані поблизу джерел води. Тому водойми, з яких беруть воду для 

населених пунктів, слід охороняти. Якщо таке джерело води забрудниться, то 

мільйони людей можуть залишитися без води. 

Кожна людина має залучатися до збереження  природи з власних вчинків. 

Тому давайте розглянемо наступну схему: 

 

 

 

 

 

 

              Я           моя сім’я           моє місто          моя країна 

 

 

 

 

 

 

Мозковий штурм: 

Що кожен з вас може робити вдома та у школі, щоб берегти та раціонально 

витрачати воду? 

Як до цієї проблеми ставляться ваші батьки? Як вони поводяться з водою? 

Що треба пам’ятати, коли відпочиваєте біля водойм? 

Розпитайте батьків, що змінило встановлення у вашій квартирі водяного 

лічильника. 

    Удома перевірте, чи не протікає водопровідний кран, чи справний зливний 

бачок у туалеті? Вдумайтесь! 

Якщо з водопровідного крана вода тече неперервною цівкою завтовшки із 

сірник, то за добу в каналізацію виллється 500 літрів води. 

    Якщо вода крапає, то втрати становлять 60 літрів на добу. 

    Ще більші втрати води – через несправний зливний бачок у туалеті. За 

добу даремно витече в каналізацію 1300 літрів води. 

Несправності цих приладів тільки в одній квартирі призведуть до втрати 

700 тисяч літрів води на рік!!! 

Охороняти водойми – це те саме, що оберігати життя на Землі, піклуватися 

про її красу, серед якої живуть люди і багато інших живих істот. 

2.Робота в групах 
Запропонуйте, як повинні працювати служби охорони води у нашому місті. 

 Скористайтесь опорними словами: фільтрування води, спорудження очисних 
споруд, будівництво екологічно чистих підприємств, штрафи за забруднення 
території навколо водойм,  створення водних патрулів. 

VI.   Підбиття підсумків. Рефлексія 

– Прочитайте висновки нас. 21. Зробіть для себе висновок, як ви будете 
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поводитись, щоб  раціонально витрачати воду, як будете запобігати її 

забрудненню. 

– Розмістіть у 2 колонки наступні поняття: 

 побутове сміття, 

 нафта,  

 водяні тварини, 

 відходи заводів, 

 водорості,  

 несправний кран у будинку, 

 медузи, 

 раки,  

 пральний порошок. 

– Як використовують воду у вашій сім’ї? 

VII.  Домашнє завдання виконайте  групами: 

 група «Екологи»: з’ясуйте, чому не можна мити автомобіль на березі 

річки. 

 Група «Біологи»: відшукайте в енциклопедіях  живі організми, які є 

санітарами водойм.   

 Група «Економісти»:  дослідіть вдома, скільки літрів води витрачається 

дарма під час прання носовичка  різними способами. 

 

Кравчук Олена Федорівна 

УРОК 7 

Тема: Запитаємо у Матінки – Природи: вода – руйнівник  чи вода - рятівник? 

Мета: познайомити учнів з роботою, яку виконує вода в природі, вчити 

висловлювати свої міркування з природничих питань; розвивати увагу, 

мислення, спостережливість; виховувати прагнення берегти природу, 

економно та зважено ставитися до води. 

Обладнання: підручник, експрес-зошит, відео з природними явищами, 

ілюстрації. 

ХІД УРОКУ 

1. Організація класу  

Продзвенів дзвінок, запросив нас на урок.  

Навчання починаємо, про природу дбаємо. 

2. Хвилинка синоптика 
Яка сьогодні погода?  

Яка температура повітря?  

Стан неба? Наявність опадів? 

Очищення води Забруднення води, марна 

витрата 
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Які явища відбуваються зараз у неживій та живій природі? 

3. Хвилинка допитливих 

Вдома діти підготували повідомлення про те, скільки води міститься в різних 

предметах. Послухаємо ці факти. 

 Тіло тварин складається з води на 75 %. 

 Яблуко містить 85 % води. 

 В огірках 95 % води. 

 Кавун на 93 % складається з води. 

 Людина за життя випиває 35 тон води. 

 Людина може прожити без їжі 6 тижнів, а без води – 6 днів! 

Занесіть числа, які ви почули, на відповідні рядки експрес-зошита.  

4. Перевірка домашнього завдання 

Під час виконання домашнього завдання працювала група «Екологи». 

Вони готові відповісти на питання, чому не можна мити автомобіль на березі 

річки. Дамо їм слово. 

Група «Біологи» шукала живі організми, які є санітарами водойм.  

Прослухаємо їх повідомлення. 

Група «Економістів» у домашніх умовах досліджувала, скільки літрів 

втрачається дарма під час чищення зубів різними способами. Вони нам 

розкажуть, яке чищення зубів забезпечить збереження води, при цьому не 

зашкодивши чистоті зубів. 

Давайте зробимо висновок: для чого люди турбуються про економію води 

та повинні слідкувати за її чистотою? 

Отже, наведені цифри довели нам, що вода – основа  всього живого.  

 

5. Мотивація  
Вправа «Мікрофон»: Де вона міститься на планеті? 

У яких станах вона зберігається? Постановка проблемного питання: 

 Чи завжди людина може контролювати силу води? 

6. Оголошення теми та мети уроку: 

 Познайомитися з роботою, що виконує вода в природі; 

 Дізнатися про походження ущелин, печер, ярів; 

 Як запобігти небезпеці, що несе руйнівна сила води. 

7. Перегляд відео, на яких  показані скресання криги на річці та повінь. 
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Як ці явища пов’язані між собою? Що робить вода з рослинами, що 

зустрінуться на її шляху? Як себе почуватимуть у такий час тварини? Що 

станеться з їх житлом? А з житлом людей? 

Перегляд  ілюстрацій з зображенням цунамі, снігової лавини, ярів, печер, 

айсбергів.  

Цунамі -  це величезні хвилі, що 

утворюються після землетрусів на 

морському дні. Вода здіймається 

величезними хвилями, які з шаленою 

швидкістю змивають з узбережжя цілі 

міста.  

Снігова лавина – несподіваний обвал 

величезних мас снігу. У горах снігові маси 

несуться вниз по схилах зі швидкістю 170 

км/год. Якщо під завалом     опиняться живі 

істоти, їх врятувати майже неможливо. 

Айсберги – величезні плавучі масиви 

льоду, причому 90 % сховано під водою. 

Вони дуже небезпечні для морських 

кораблів. Адже за надводною частиною 

неможливо визначити, де саме знаходиться 

підводна частина. 

Яри – це промиті водою  «рани» на 

поверхні землі. Вони заважають нормально 

обробляти землю,  на таких ділянках неможливе будівництво, стінки ярів 

небезпечні для людей та худоби.  

Заповніть таблиці в експрес-зошитах згідно почутого: 

Явище 

 

Якої 

руйнації 

завдає 

Особливості 

явища 

Що є 

найнебезпечнішим 

Як можуть 

врятуватися 

люди 

Повінь     

Цунамі     

Айсберги     

Яри     

Робота з підручником. с. 22. Прочитайте, про які руйнівні процеси 

розповість вам Карасик Золотенко. 

Фізкультхвилинка.  

Бліц – контроль 

Яку небезпеку приховує сніг у горах? 

Що може зруйнувати цунамі? 

Що неможливо робити на землі, пересіченій ярами? 

Який найвідоміший корабель загинув від айсберга? 

У наслідок чого виникає повінь? 
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8. Ми познайомились з руйнівною силою води.  Але водночас вода має 

величезну живильну силу. Пропоную попрацювати в парах і скласти про це 

міні – повідомлення, використовуючи слова: 

Спрага для людини 

Чистота тіла 

Порятунок від пожежі 

Щедрий урожай 

Лікувальні сили води 

9. Узагальнення знань учнів. Вправа «Незакінчене речення» 

Вода має руйнівну силу, адже …. Вода – рятівниця, адже ….. 

10. Рефлексія. 

Сьогодні на уроці мене вразило …. 

Сьогодні я задумався над …. 

На уроці мені важко було усвідомити … 

Після уроку я обов’язково дізнаюсь про … 

11. Домашнє завдання: 

Для групи «Мандрівники» - розповісти про ГЕЙЗЕРИ. 

Для групи «Краєзнавці» - розповісти про цілющі сили озера Сиваш. 

Для групи «Фізики» - розповісти про створення на Дніпрі 

гідроелектростанцій. 

Для групи «Механіки» - розповісти про принцип роботи водяного млина. 

 

РОЗДІЛ ІІ. ПОВІТРЯ  

Васильчук Наталя Григорівна 

УРОК 8 

Тема: Які властивості має повітря?  

Мета: Розширити та поглибити знання учнів про значення та 

місцезнаходження повітря, його склад та властивості. Формувати уміння 

проводити досліди та робити висновки. Розвивати увагу, уяву, мовлення 

учнів, спостережливість. Виховувати пізнавальний інтерес до вивчення 

природи. 

       Методично – дидактичне забезпечення: склянки, пробірки, аркуші 

паперу, картки, картинки. 

ХІД УРОКУ: 

І. Етап орієнтації 

Урок природознавства розпочнемо з вами 

Та займемось серйозними ділами. 

На уроці будем дружно працювати, 

Уважно слухати та міркувати, 

На усі запитання відповідати, 

Щоб нові знання здобувати. 

ІІ. Етап цілепокладання 
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Про що йде мова? «Воно таке велике, що цілий світ займає. Воно таке 

маленьке, що в усі щілини зайде». 

Сьогодні на уроці ми дізнаємось, що таке повітря, де воно знаходиться та 

його властивості. 

ІІІ. Етап проектування 

          План уроку 

1. Хвилинка спостережень. 

2. Гра «Упізнай мене». 

3. Хвилинка-цікавинка. 

4. Вивчення нового матеріалу. 

5. Проведення дослідів. 

6. Фізкультхвилинка. 

7. Робота з підручником. 

9. Робота в зошитах. 

10. Дидактична гра «Доповни речення». 

ІV. Етап організації виконання плану діяльності 

1. Хвилинка спостережень 

- Запрошую чергового синоптик, який розкаже про погоду у нашому місті 

(дата, день, стан неба, напрям вітру, температура повітря, опади, інші явища 

природи). 

2. Гра «Упізнай мене» 

 це предмет неживої природи; 

 це те, що оточує нас, але не створене людиною; 

 це те, без чого не може існувати будь – який предмет живої природи. 

Так, це повітря. А що ви знаєте про повітря? (Відповіді учнів). 

3. Хвилинка – цікавинка. 

А чи знаєте ви, що: 

 без їжі людина може прожити кілька тижнів; 

 без води кілька днів; 

 без повітря кілька хвилин. 

4.Вивчення нового матеріалу. 

Розповідь учителя. 

 Земля оточена  з усіх боків 

повітрям. Воно невидиме, але є 

усюди. Повітря  

заповнює щілини, є у ґрунті, у 

воді. Без повітря не можуть жити 

рослини, тварини, люди. Але воно 

потрібне не тільки для дихання. 

Повітря розсіює сонячні промені 

вдень,вночі оберігає від 

охолодження, є своєрідним щитом 

для планети. Що ж таке повітря? 

Повітря – це суміш газів.  
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Кожний з газів виконує свою роль. У повітрі також є водяна пара. Вона 

виділяється в повітря листям рослин, під час дихання людей і тварин, а також 

внаслідок випаровування води з ґрунту, з поверхні озер, морів та океанів. 

Водяна пара перетворюється на дощ і сніг, без яких життя на Землі було б 

неможливе. Крім газів у повітрі є домішки (дим, сажа, пил та інші речовини). 

5. Проведення дослідів. 

Існування повітря навколо нас – істина, але її треба довести. Тож давайте 

проведемо досліди. 

Дослід 1. «Чи можна відчути повітря?» 

      Візьміть аркуш паперу та помахайте біля обличчя. Що ви відчуваєте? 

Висновок: повітря можна відчути, коли воно рухається. 

Дослід 2. «Де знаходиться повітря?» 

У склянку перед уроком налили холодну воду. Через деякий час на 

стінках склянки з’явились маленькі бульбашки. Це повітря, яке знаходиться у 

повітрі. 

Висновок: повітря знаходиться у воді. 

Дослід 3. «Повітря – газоподібне тіло, яке займає певне місце» 

Опустіть порожню склянку догори дном у посудину з водою. 

Чи заповнює склянку повітря? Чому? Якщо склянку повільно нахиляти, то 

можна побачити як зі склянки виходять бульбашки повітря, а в неї заходить 

вода. 

Дослід 4. «Повітря легше води». 

Візьміть трубочку, опустіть її у склянку з водою. Подуйте у трубочку. Ви 

побачите бульбашки повітря, які піднімаються догори. У цьому можна 

переконатися, спостерігаючи за аквалангістами або за компресором у 

акваріумі. 

Дослід 5. «Повітря знаходиться у ґрунті». 

Візьміть склянку з водою. Опустіть в неї грудочку землі. Що ви бачите? 

(Звідти виходять бульбашки). Ці бульбашки і є повітря. 

Висновок: Повітря знаходиться повсюди: у воді, у ґрунті, навколо нас у 

класі, на вулиці. Воно прозоре, без запаху, легше за воду, заповнює всі 

порожнини. 

6. Фізкультхвилинка 

Раз – піднялись, два – присіли, 

Хай мужніє наше тіло. 

Хто ж втомився присідати, 

Може вже відпочивати. 

Руки в боки, руки так, 

Руки вгору, як вітряк. 

Раз – піднявся увесь клас – 

Фізкультпауза у нас. 

7. Робота з підручником 

Самостійне читання статті та розгляд малюнків. 

Робота в парах «Я тобі – ти мені» 
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Учні задають один одному запитання за змістом тексту. 

8. Робота в зошитах 

Завдання 1. Властивості повітря. Допиши. 

Завдання 2. Хто дихає повітрям, розчиненим у воді? Познач. 

V. Контрольно – оцінювальний етап. 

1. Підсумок уроку. 

Дидактична гра «Доповни речення» 

Повітря належить до… (неживої природи). 

Воно без… (кольору, запаху). 

Заповнює всі… (порожнини). 

Складається із… (суміші газів). 

2. Домашнє завдання. 

Опрацювати статтю на ст. 28 – 29. Дати відповіді на запитання. 

 

Васильчук Наталя Григорівна 

УРОК 9 

 

Тема: З чого складається повітря? Розширення повітря при нагріванні. 

Теплопровідність і пружність. Нагрівання та охолодження повітря над сушею 

та водною поверхнею. 

Мета: Продовжити формувати в учнів уявлення про повітря; 

ознайомити з властивостями повітря (пружність, теплопровідність, 

розширення під час нагрівання). Розвивати навички дослідницької діяльності, 

увагу, спостережливість. Виховувати бережне ставлення до усіх багатств 

природи. 

Методично-дидактичне забезпечення:  склянки, гумова рукавичка, 

м’ячик, картинки, картки, таблиця. 

ХІД УРОКУ 

І. Етап орієнтації 

Продзвенів уже дзвінок. 

Запросив всіх на урок. 

То ж і ми часу не гаєм, 

Урок природознавства починаєм. 

ІІ. Етап цілепокладання 

Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомитись із властивостями повітря. 

Ви дізнаєтесь багато цікавого, якщо будете спостережливими, уважними та 

допитливими. 

ІІІ. Етап проектування 

            План уроку: 

1. Спостереження синоптика. 

2. Повторення вивченого матеріалу. Робота в парах. 

3. Вивчення нового матеріалу. У дослідницькій лабораторії. 

4. Фізкультхвилинка. 

5. Продовження роботи над новим матеріалом. 
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6. Робота в групах. 

7. Робота з підручником. 

8. Робота в зошиті. 

ІV. Етап організації виконання плану діяльності 

1. Спостереження синоптика 

- Яка зараз пора року? 

- Який місяць? 

- Що можна сказати про стан неба? 

- Яка температура повітря? 

- Чи спостерігали ми сьогодні опади? 

2. Повторення вивченого матеріалу 

Читання вірша за картками (самостійно). 

                 Повітря 

Повітря і не видно, і не чути. 

Але без нього нам не обійтись. 

Не можна ні хвилиночки пробути. 

Ось ти навколо себе подивись. 

Все дихає: листочок і травичка, 

Метелик, що над квіткою летить. 

І дише рибка й рак, і дише річка… 

Повітря треба кожному, щоб жить. 

А он несуть вітри хмаринку білу, 

Щоб дощик на поля й ліси пролить. 

А он у небо пташка полетіла, 

А без повітря як вона злетить? 

Повітря – це велике диво, діти. 

І все життя – це казка чарівна. 

І кожній миті треба нам радіти, 

Земля казкова і у нас одна. 

                     Н. Красоткіна. 

Робота в парах 

Використовуючи зміст вірша, дайте відповідь на запитання: 

    Яке значення має повітря? 

Задачка для кмітливих дітей 

    Марійка попросила Іванка прибрати порожню склянку зі столу. Іванко 

відповів дівчинці, що на столі порожніх склянок немає: в одній – молоко, у 

другій – сік, а у третій – повітря. Хто з дітей правий? 

    Які властивості повітря ви вже знаєте?   

3. Вивчення нового матеріалу 

    Щоб дізнатися іще про властивості повітря, давайте завітаємо у 

дослідницьку лабораторію. 

Дослід 1. На банку одягнемо гумову рукавичку. Поставимо банку у гарячу 

воду. Що відбувається? Чому рукавичка надулась? 

Опустимо банку в холодну воду. Чому рукавичка здулась? 
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Висновок: при нагріванні повітря розширюється, а при охолодженні – 

стискається. 

Дослід 2. Візьмемо дві склянки з гарячою водою. Виміряємо температуру 

води в них. Одну склянку залишимо відкритою. Другу – накриємо більшою 

склянкою. Через деякий час знову виміряємо температуру води в обох 

склянках та порівняємо. Чому вода стала різною. 

Висновок: повітря погано проводить тепло.  

Дослід 3. Візьмемо резиновий м’ячик та вдаримо ним об підлогу. Чому м’яч 

після удару відскакує? 

Висновок: повітря пружне, воно має здатність стискатися. При ударі м’яча об 

підлогу повітря, яке в ньому міститься миттєво стискається. 

Оскільки воно пружне, то відразу розширюється, внаслідок чого м’яч 

відскакує після удару. 

4. Фізкультхвилинка 

Взяли кульки швидко в руки 

І давай щосили дути. 

Потім кульки ми пустили. 

Вони швидко полетіли. 

5. Продовження роботи над новим матеріалом 

Робота в групах 

  І група. Прочитайте текст та складіть переказ, використовуючи таблицю 

«Рух повітря». 

Чому повітря рухається? 
   Ви вже знаєте, що ділянки земної поверхні – суходіл і вода – нагріваються 

неоднаково сонячними променями. Протягом дня суходіл нагрівається 

швидше й дужче, ніж вода в річці або морі. Тому й повітря над ним 

нагріється швидше. Тепле повітря піднімається вгору. Над водною 

поверхнею у цей час повітря холодніше. Воно переміщується з моря на 

суходіл на місце теплого. Вночі все відбувається навпаки: суходіл 

охолоджується швидше, а вода охолоджується повільно й ще довго зберігає 

тепло. Холодніше повітря із суходолу переміщується у бік моря Так 

народжується вітер. 

ІІ група. Прочитайте текст. Поясніть причини руху повітря. Допишіть 

речення, використавши отриману інформацію. 

Повітря над сушею нагрівається і охолоджується ________, ніж  над водною 

поверхнею. Вітер – це направлений рух _______ . 

ІІІ група. Прочитайте текст. Побудуйте запитання за змістом тексту. 

6. Робота з підручником 

Опрацювання статті – ст. 32 – 35. 

Відповіді на запитання –ст. 35. 

7. Робота в зошиті 

Завдання 1. Домалюй схеми. 

Завдання 2. Допиши речення. 

V. Контрольно – оцінювальний етап 
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1. Підсумок уроку 

Рефлексія. 

Прочитайте висновки на с. 31. 

- Опишіть повітря за його властивостями. 

- Доведіть, що нас оточує повітряний  простір.  

- Чому іграшки, заповнені водою не тонуть у воді? 

- Чому підстрибує м’яч? 

- Поясніть, чому кажуть, що повітря – це невидимий «одяг» Землі?  

- Як змінюється стан повітря при нагріванні й охолодженні? 

- Чому рослини не замерзають під снігом? 

-  З чого складається повітря? 

- Що потрібно організмам для життя? 

2. Домашнє завдання 

Опрацювати статті підручника ст. 32 - 35. Дати відповіді на запитання. 

 

Рудомьоткіна Тетяна Миколаївна 

УРОК 10  

Тема: Чому повітря рухається? Рух повітря. Виникнення вітру. 

Мета: Пояснити учням, як утворюється вітер; розвивати пам’ять, увагу, 

логічне мислення, вміння робити узагальнення та висновки; виховувати 

пізнавальний інтерес. 

Методично-дидактичне забезпечення уроку: таблиці, картки, 

презентація слайдів. 

ХІД УРОКУ: 

І. Етап організації класу 

ІІ. Актуалізація опорних знань  

Відгадайте загадку. 

Куди ступиш – всюди маєш, 

Хоч не бачиш, а вживаєш. (Повітря) 

Поясніть, чому вранці температура повітря нижча, ніж удень? 

Що швидше нагрівається – суходіл чи вода? Поясніть чому? 

Поясніть, чому в спекотний день так приємно відпочивати біля водойм. 

Поясніть, чому зими на територіях, розташованих біля моря, значно  

тепліше. 

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку 

Сьогодні на уроці ви більше дізнаєтесь про виникнення вітру. 

1. Вивчення нового матеріалу 

       Бесіда 

Пригадайте, що змушує повітря рухатися? 

Пригадайте! Як відбувається нагрівання й охолодження повітря? Як  

утворюється вітер? Які бувають вітри? 

Наведіть приклади, коли вітер є помічником. 

2. Робота з підручником 
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Розгляньте малюнок. Що ви знаєте про вітер хамсин? Що ви знаєте про 

смерч і ураган?  

        Як людина змусила працювати вітер на себе? 

Розгляньте фотографію. Про що ви дізнались у рубриці «Для 

допитливих». 

Хвилинка ерудита 

Повітря нагрівається від земної поверхні. Тому його температура 

залежить від розподілу суходолу і водної поверхні, що нагрівається по 

різному. Виявляється, суша швидко нагрівається, але швидко й 

охолоджується. Вода ж нагрівається повільніше, хоча тепло зберігає довше. 

Узимку суходіл швидко охолоджується і стає ніби «холодильником». Повітря 

над ним стискається, стає важчим і опускається донизу. У цей час вода ще 

продовжує зберігати тепло, і над її просторами температура вища, ніж над 

суходолом. Океан узимку стає своєрідним «обігрівачем». Повітря над ним, 

нагріваючись, розширюється, стає дечим і піднімається вгору. Над теплою 

поверхнею повітря стає менше, ніж над холодною. Тому повітря рухається 

туди, де його міститься менше. Це є причиною утворення направленого руху 

повітря – вітру. 

Вітер буває різної сили: слабкий, помірний, сильний, дуже сильний. 

Фізкультхвилинка 

 

 

IV. Узагальнення і систематизація знань 

1. Робота над загадками 
- Літає, а не горобець. 

- Без рук, без ніг, а двері відчиняє. 

- Рукавом махнув – дерева нагнув. 

- Які загадки про вітер ви знаєте? 

 Невидимий дух зірвав капелюх. (Вітер) 

 Прийшов хтось та й взяв щось. 

2. Визначення характеристики вітру за описами у літературних 

творах. 

Тихо, тихо вітер віє, 

Із травою гомонить. (Слабкий) 

                                  О. Олесь. 

Ох яка лиха година: 

Вітер виє, завиває, 

Розходилась хуртовина, 

Снігом вікна укриває (Дуже сильний) 

                                            О. Пчілка 

По діброві вітер виє, 

Гуляє по полю. 

Край дороги гне тополю, 

До самого долу. (Сильний) 
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                               Т. Шевченко 

Тепляк дмухнув, 

Крилом махнув, 

По бороді лоскочеться. (Помірний) 

                                            Л. Глібов 

Плине білий човник, вітер ледве дише, ледве повіває. (Слабкий) 

                                                                                   Л. Українка 

Робота в парі 

Використовуючи різноманітні джерела інформації, підготуйте розповідь  

про різні види вітрів. 

V. Підбиття підсумків. Рефлексія. 

 Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці? 

 Що вам найбільше сподобалось? 

 Що таке вітер? Поясніть як він утворюється? 

 Запропонуйте сюжет для мультфільму, в якому головний герой – вітер. 

 Пригадайте казки, де згадується про вітер. 

VI.  Домашнє завдання 

Дослідницький практикум «Як змусити вітер працювати?». 

 

Рудомьоткіна Тетяна Миколаївна 

УРОК 11 

Тема: Як повітря впливає на природу Землі?  Вплив вітру на природу 

Землі. 

Мета: поглиблювати знання учнів про природні явища; формувати 

вміння робити висновки; розвивати спостережливість, виховувати бережне 

ставлення до природи. 

Методично-дидактичне забезпечення уроку: таблиця, картки, 

презентація слайдів. 

ХІД УРОКУ 

І. Організація класу 

1. Хвилинка фенологічних спостережень. 

Які зміни в природі помітили? 

Як змінилася температура повітря? 

Чому стали ці зміни? 

Який вітер? 

2. Виступ синоптики. 

3. Замітка фенолога. Роботі в парах. 

Читання і пояснення прислів’їв, прикмет про осінь. 

Осінь іде – дощ веде. 

У повітрі багато павутиння – довго ще буде тепло. 

Восени і горобець багатий. 

Яка погода на Покрову, такою буде і зима. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

1. Бесіда 
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Від чого залежить температура повітря на Землі? 

Що таке вітер? 

Як він утворюється? 

Які властивості повітря допомагають йому рухатися? 

2. Гра «Так чи ні» 

Повітря належить до неживої природи? 

Вітер – це направлений рух повітря? 

Повітря – це суміш газів? 

Повітря важче за воду? 

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної 

діяльності. 

Сьогодні у нас урок – подорож. 

1. Станція «Історична» 
26 серпня 1740 р. у французькому містечку Анноне народився Жозеф 

Монгольф’є, якому разом з молодшим братом Жакк – Етьєном належало 

прокласти людству дорогу в небо. Братів зацікавила можливість піднятися в 

повітря. Вони переслідували не тільки науковий, а й практичний інтерес – 

можливість швидко переміщатися на значні відстані. Думка наповнити кулю 

гарячим повітрям прийшла Жозефу, а наштовхнув його на цю ідею дим, що 

піднімається над багаттям. Спроба виявилася вдалою. 19 вересня 1783 р. на 

великій галявині перед Версальським палацом на очах у народу куля, під 

яким у кошику сиділи баран, качка і півень злетіли у небо. Політ пройшов 

успішно. 

У березні 1999 р. повітряна куля «Брайтлінг орбітер» облетів навколо 

земної кулі за 19 днів, без єдиної зуинки переборовши відстань 42800 км. 

2. Станція «Поетична» 

Які вірші про вітер ви знаєте? 

«Осінній вітер» К. Перелісна 

У яких казках, піснях згадується про вітер? 

Який він – добрий чи злий? 

Що приносить людям – користь чи шкоду? 

Мета нашої подорожі з’ясувати для чого у природі потрібен вітер! 

IV. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку. 

1. Станція «Музична» 

Вітер несе нашу кулю до наступної станції. 

Слухання пісні до кінофільму «Діти капітана Гранта». 

Яким показаний вітер? (Добрий, веселий, пустотливий, може заглянути у 

кожен куточок земної кулі). 

Ця бадьора пісенька переносить нас до нової станції. 

2. Станція «Метеорологічна» 

Бесіда 

Повітряний Дракончик підказує, що нам потрібно працювати з картою. 

Знайдіть на карті світу Україну. 

Як ви можете пояснити, що таке вітер? 
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Що ж це за чотири істоти, що служили Стрибогу? 

Так, це Північний, Південний, Західний і Східний вітри. 

Послухаймо, що вони про себе розкажуть. (З’являються переодягнені   

діти в образі вітрів) 

Повідомлення учнів про вітри. 

Північний вітер: 

- Коли дму я, холодний північний вітер, то знижується температура 

повітря, взимку я можу бути колючим снігом та морозом. А спекотним літом 

несу жадану свіжість і прохолоду від Північного полюсу. 

Південний вітер: 

- Я – південний вітер. Теплий, ласкавий, бо з півдня, від екватора через 

пустелю несу на своїх крилах тепло. 

Західний вітер: 

- Я зібрав вологу над Атлантичним океаном у хмари і приніс вам. 

Розсипався літнім дощиком, грозою над полями, а взимку порадую сніжком 

та завірюхою. 

Східний вітер: 

- Я – вітер із суходолу. Розганяю хмари, несу людям ясну погоду. 

Полетіли братики – Вітрики, все їм ніколи.  

- А ми, з’ясували, що вітер приносить зміни погоди. 

3. Станція «Наукова. 

Робота з підручником. 

- Розгляньте малюнок і назвіть ознаки, за якими ви помічаєте вітер у 

природі? 

Висновок: отже, вітер має не лише напрямок, а й силу. 

4. Робота в парах 

Роздивіться фотопейзажі  і поміркуйте, яким буває вітер у різні пори 

року. 

5. Станція «Дослідницька» 

Перша українська вітроелектростанція побудована у Криму в 1931 р. 

6. Фізкультхвилинка 

Учитель: 

- Повітря перебуває в безперервному русі. 

- Внаслідок цього здійснюється обмін теплом і холодом між ділянками, 

які по – різному нагріваються. 

- Вітер переносить вологу і розподіляє їх на Землі. 

- Повітря одержує тепло від суші й моря, затримує тепло й наче теплою 

ковдрою огортає усю планету, захищаючи від переохолодження та 

шкідливого космічного випромінювання. 

- Отже, дія вітру приносить зміну погоди на Землі, впливає на життя 

людей, рослин і тварин. 

7. Станція «Народознавча». Складіть народні   прикмети із розсипаних 

слів. (Сильний вітер віщує дощ. Як вітер крутить, то погода засмутить. 

Змінний вітер – ознака близької бурі 
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V. Підсумок уроку. Що нового ви сьогодні на уроці дізналися? 

Як різні вітри впливають на погоду? 

VІ. Домашнє завдання 

Станція «Домашня». Повертаємось до класу. Пізнавальна подорож 

закінчилася.Опрацювати статтю підручника «Як вітер впливає на природу 

Землі?» 

 
                                                                          Коваленко Ксенія Юріївна 

УРОК 12 
Тема: Як охороняти повітря від забруднення? Охорона повітря від 

забруднення. 
Мета: Продовжувати формувати в учнів уявлення про повітря; дати 

уявлення про шляхи збереження чистоти повітря; виховувати бережливе 
ставлення до повітря; Розвивати спостережливість та відповідальність.  

Методично-дидактичне забезпечення: картки з завданнями.   

 ХІД  УРОКУ: 

I. Етап орієнтації 
Швидше діти на урок 
Пролунав уже дзвінок 
Не баріться, поспішайте 
На урок всі завітайте! 

II. Етап цілепокладання 
    Сьогодні на  уроці, ви опануєте професію рятувальника. У нас з вами дуже 
важлива місія, ми будемо рятувати найголовніше багатство на планеті Земля. 
Здогадались, що це? Так діти це повітря. 
    І так, рятувальний загін третього класу, готовий до секретної операції 
«Врятуй повітря»? 
Отже розпочинаймо.  

III. Етап планування навчальної діяльності 
1. Хвилинка спостережень 
2. Актуалізація опорних знань 
3. Гра «Вірний шлях» 
4. Фізкультхвилинка 
5. Сторінками підручника 
6. Розповідь вчителя  
7. Робота в парах 
8. Продовження розповіді учителя 
9. Робота в групі 

IV. Етап реалізації плану навчальної діяльності 

1. Хвилинка спостережень 
Щоб наша місія пройшла успішно, необхідно з’ясувати в яких 

природних умовах нам доведеться працювати.   
Пропоную спочатку заповнити календар погоди.  

       Який зараз місяць? 
       Яке число місяця? 
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       Який стан неба? 
Чи спостерігали ви опади? 
Чи є сьогодні вітер, який його напрямок? 
Що можна сказати в цілому про сьогоднішню погоду? 
Ну що умови сприятливі, отже йдемо далі. 

2. Актуалізація опорних знань 
Пригадайте, що таке вітер. А, яке важливе завдання він виконує? 
Від чого залежить зміна погоди? 
Назвіть ознаки, за якими ти помічаєш вітер у природі. 

3. Гра «Вірний шлях» 
Увага, рятувальний загін у мене важливе повідомлення, на нашому 

шляху трапилися перешкоди. Наша операція на загрозі зриву, якщо ви дасте 
не правильну відповіді, то нам доведеться почати все спочатку. Будьте 
уважні. 

Презентація-гра, якщо учні відповідають вірно, то йдуть далі, якщо 
відповідь не правильна вони повертаються до першого завдання. 

 
1. Якого кольору повітря? 
а) безбарвне;       б) світло рожеве; 
2. В якому стані перебуває повітря? 
а) в рідкому;      б) у газоподібному; 
3. Яке повітря на смак та запах? 
а) На смак солодке, запаху не має;   б) Не має запаху та смаку;    
4. Чому космонавти вдягають скафандри? 
а) щоб бути стильними;   б) щоб дихати; 
5. Що являє для рослин товстий шар снігу? 
а) захищає від морозу;     б) загрозу;  
Ви справжні розумнички. На відмінно справились із завданням.  
Отже, повітря це найбільший скарб людства, воно просто безцінне. 

Якщо не стане повітря, то все живе на Землі загине. Але може виникнути ще 
одна проблема, люди можуть самі забруднити повітря,  і це  велика загроза. 
Саме тому ми знайдемо чинники, які забруднюють повітря, і будемо вчитися 
їх усувати.   

4. Фізкультхвилинка 
5. Сторінками підручника 
Сподіваюсь, що ви відновили свої сили і наснагу і можете виконувати 

нашу важливу місію. Прочитайте, що станеться, якщо ми зупинимося.  
Читання статті на сторінці 38. 

Що стається якщо живі організми дихають забрудненим повітрям? 
Яке повітря для повноцінного життя потрібне живим істотам? 

6. Розповідь вчителя  
Сьогодні Україна – одна з екологічно «брудних» країн. 20% міського 

населення України проживає в зонах, де наявність шкідливих речовин 
перевищує допустимі норми у 15 1 більше разів. За 1 рік в атмосферу 
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викидається 4,2 млн тонн шкідливих речовин, тобто середньостатистичний 
українець споживає їх приблизно 100 кг щороку!  

7. Робота в парах 
Розгляньте зображення на сторінці 38. І скажіть, чому забруднюється 

повітря? Що може псувати повітря там де ви живете? 

8. Продовження розповіді учителя 
Щоб зберегти повітря чистим – паровози замінено на електровози; 

замість бензину в автомобілях використовують газове пальне. 
А також розумні люди, щоб очистити повітря в своїх будинках заводять 

кімнатні квіти, які є очищувачами повітря. 
У нашій країні прийняті закони про охорону повітря, що вимагають від 

підприємств установлення спеціальних уловлювачів шкідливих викидів, сажі 
й пилу. 

Як Ви вважаєте, що ми, як громадяни своєї країни можемо зробити, щоб 
повітря стало чистішим?  

Так діти, ми можемо садити дерева біля своїх будинків, які дуже гарно 
очищують повітря. 

Я сподіваюся, що наш загін впорається із завданням, ми очистимо 
повітря в нашому класі. 

Що ви для цього зробите? Так, молодці ви принесете квіти.  
9. Робота в групі 
А також зараз перевіримо, як ви будете захищати повітря від 

забруднення.  
Завдання для захисника природи.  
Ситуація 1. У бабусі Олени нападала купа листя з дерев, вона зібралася 

його згребти, висушити і спалити. Ви про це дізналися, які будуть ваші дії? 
Ситуація 2. Ваш друг (подруга) похвасталися вам, що батьки пообіцяли 

подарувати йому на День народження або моторолер, або сегвей 
(двоколісний транспорт на акумуляторі). Ваш друг повинен сам обрати 
подарунок. Яку пораду Ви йому дасте, обґрунтуйте її.  

V. Етап контролю та корекції знань 
1. Рефлексія 
Прочитайте висновки на ст. 39. 
Про що дізнались сьогодні на уроці? 
Що вас вразило? 
Що найбільше запам’ятали? 
Яку завдання було важким? 
Який висновок ви для себе зробили? 
Ви справжні рятувальники, з усіма завданнями ви впоралися на 

відмінно. Так тримати. 
2. Домашнє завдання 

Читати статтю ст. 38-39. Дати відповіді на запитання. 
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РОЗДІЛ ІІІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ. ҐРУНТИ  

 

Петровська Наталія Віталіївна 

УРОК 13 

Тема: Що таке гірські породи? Поняття про гірські породи, їх 

різноманітність. 

Мета: Дати учням уявлення про гірські породи, про значення гірських 

порід у природі; виробляти вміння розрізняти гірські породи в твердому, 

рідкому і газоподібному станах; розвивати спостережливість, уміння 

порівнювати, класифікувати; виховувати почуття гордості за багатство 

рідного краю, допитливість.   

Методично-дидактичне забезпечення: таблиці, мультимедійна 

презентація, відеофрагменти, ілюстрації по темі. 

 

 

ХІД УРОКУ: 

I. Етап орієнтації учнів 

З  природознавства  уроки – 

у  світ  незвичайний  сміливі  кроки. 

Світ  природи  пізнати  маємо, 

Багато  цікавого  ми  вже  знаємо. 

А  рідний  край  такий  багатий, 

що  мусимо   його  вивчати. 

І  ті  річки,  поля  та  гори, 

всі  неосяжнії  простори. 

Вчимо  ми  все  це  залюбки 

Бо  тут  живемо  я  і  ти. 

II. Етап цілепокладання 

1. Повідомлення чергового синоптика 

- Які зміни в неживій природі відбулися протягом тижня?  

- Що змінилося в живій природі?  

- Якою була середня температура повітря протягом минулого тижня?  

- Чи спостерігалися протягом тижня опади? У якому вигляді?  

- Які переважали вітри? З якою силою дули?  

- Чи помітили інші явища? 

2. Повідомлення теми уроку 

- Ми починаємо вивчати нову тему «Гірські породи». Як ви думаєте, а 

що це таке?  Де ви вже зустрічалися з таким поняттям? Вправа 

«Асоціативний кущ». 

-  
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Відповіді дітей. 

Щоб перевірити, чи правильно ви уявляєте що таке гірські породи, 

доповнити та розширити свої знання, пропоную працювати за таким планом: 

III. Етап проектування уроку 

1. Подорож до підземного царства 

2. Робота з підручником 

3. Робота в групах 

4. Сторінка – цікавинка   

5. Перевір себе 

6. Підсумок уроку 

 

 

IV. Етап організації виконання плану навчальної діяльності 
1. Запрошую вас на екскурсію до чарівної печери гномів, маленьких 

чоловічків, які охороняють та бережуть свої скарби. (Нарізка 
відеофрагментів із мультфільма «В гостях у гномів» 
https://www.youtube.com/watch?v=R1EaIOmsuc8&list=PL376BC418EFBBACEC&index=6) 
або фрагмент за посиланням (https://www.youtube.com/watch?v=aUA53z6q0e0) 

Питання після перегляду:  
- Що таке гірські породи? 
- Як називається професія, пов’язана з дослідженням гірських порід? 
- Навіщо людина видобуває різні гірські породи? 

2. Робота з підручником 
        Самостійне читання статті ст.44-45 

Робота в парі. 
Знайдіть у прочитаному вами  тексті інформацію про те, що таке гірські 

породи, і в якому стані вони перебувають. Обговоріть в парі отриману 
інформацію. Допишіть речення. 

Природні тіла, які знаходяться в Землі або на її поверхні, 
називаються ______. Гірські породи бувають в трьох станах: _______, 
________ і  _________. Вапняки і крейда утворюються…. 

3. Розповідь учителя (з ілюстраціями або з презентацією). 
Гірські породи - це природні тіла, які знаходяться на поверхні Землі або у 

її глибинах.  Вони перебувають у трьох станах: твердому, рідкому та 
газоподібному. Більшість гірських порід перебуває у твердому стані. 
Наприклад, торф, кам’яне вугілля, пісок, кам’яна сіль, граніт, крейда та ін.. 

На Землі є багато гірських порід, і вони дуже різноманітні. Гірські породи 
відрізняються кольором, твердістю, блиском, прозорістю. Одні з них, як, 

Гірські породи 

https://www.youtube.com/watch?v=R1EaIOmsuc8&list=PL376BC418EFBBACEC&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=aUA53z6q0e0
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наприклад, крейда, складаються з дрібних частинок білого кольору не дуже 
міцно сполучених між собою. Інші, наприклад, граніт, складаються із 
крупніших частинок рожевого, чорного, жовтого кольорів, міцно сполучених 
між собою. Торф легкий і крихкий, а мармур важкий і міцний.  

Чому ж гірські породи такі різні? Тому що вони утворюються у різних 
природних умовах та із різних речовин. Наприклад, торф утворився на болоті 
з рослин, а мармур утворився глибоко під земною поверхнею в умовах 
високої температури. Тому торф не такий щільний і твердий як мармур.  

Фізкультхвилинка 
4. Робота в групах «Досліджуємо гірські породи» 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

Об’єднатися у групи за малюнками-емблемами гірських порід. 

Завдання 1. (групи 1,2) 

Розпізнайте за ілюстрацією тверді гірські породи, рідкі та газоподібні. 

Встановіть відповідність між назвою гірської породи та станом, в якому 

вона перебуває. 

    1. Нафта. 

    2. Кам’яна сіль. 

    3. Граніт. 

    4. Пісок. 

    5. Глина. 

    6. Торф. 

    7. Кам’яне вугілля. 

    8. Природний газ. 

    9. Вапняки. 

  10. Крейда.  

Гірські  породи  

Завдання 2. (групи 3, 4) 

Встановіть відповідність між назвою гірської породи та  сферою  її 

використання людиною. 

А  Гірська порода, яку використовують у будівельній сфері. 

Б  Гірська порода, яку використовують для   писання на шкільній дошці. 

    В  Гірська порода, з якої виготовляють грифель олівця. 

    Г  Гірська порода, яку додають для смаку в різні страви. 

    Ґ  Гірська порода, з якої діти споруджують «замки»  на березі моря. 

тверді рідкі газоподібні 
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    Д Гірська порода, яку використовують для архітектурних та скульптурних 

робіт. 

    Е Гірська порода (гладенька, відшліфована водою), яку ми бачимо на 

березі моря. 

    Є  Гірська порода, з якої роблять посуд. 

1. Крейда.                              5. Галька. 

2. Мармур.                             6. Кухонна сіль. 

3. Глина.                                7. Графіт. 

4. Пісок.                                 8. Граніт. 

А Б В Г Ґ Д Е Є 

        

Презентація роботи представниками груп. 

5. Сторінка–цікавинка. 

Перегляд відео (https://www.youtube.com/watch?v=Hsm7O7rvp7o) 

Вправа «Що мене здивувало?» 

V. Контрольно-оцінювальний етап 

Виконайте тестове завдання. 

 

Завдання 1. Що таке гірські породи? 

А  каміння, з якого складаються гори 

Б   тіла, з яких складається поверхня Землі 

В   природні тіла, які знаходяться в Землі або на її поверхні. 

 Завдання 2.  Які тіла  відносяться до гірських порід? 

    •  Кам’яна сіль 

    •  Глина 

    •  Скло 

    •  Бетон 

    •  Кам’яне вугілля 

    •  Пластмаса 

    •  Вапняк 

    •  Цеглина 

    •  Пісок 

    •  Граніт 

Взаємоперевірка. 

VI. Підсумок уроку 

Що нового дізналися? 

Про що можете розповісти після уроку друзям? 

Що таке гірські породи? 

VІІ. Домашнє завдання 

Підручник ст. 41–44. 

Проведіть спостереження: які гірські породи ви можете побачити дорогою 

до школи? 

Підготувати питання по темі «Гірські породи». 

https://www.youtube.com/watch?v=Hsm7O7rvp7o
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Кубанцева Інна Володимирівна      

УРОК 14 

 

Тема уроку: Що таке корисні копалини? Корисні копалини, способи їх 

видобування. 

Мета уроку: Формувати уявлення дітей про корисні копалини, способами 

їх добування та використанням; розвивати спостережливість, вміння 

аналізувати та порівнювати; виховувати бережливе та економне 

використання корисних копалин. 

Методично-дидактичне забезпечення: мультимедійна презентація, 

роздатковий та демонстраційний матеріал, таблиця, завдання для роботи у 

групах та парах, цікава інформація, корисні копалини для дослідів, склянки з 

водою. 

ХІД  УРОКУ: 

 І. Етап орієнтації 

 Пропоную вам почати урок словами вірша. 

Продзвенів дзвінок веселий. 

Він покликав на урок. 

Ми дружненько всі зібрались 

І до роботи приготувались.                                               

Дякую! Молодці! Я вірю, що сьогодні на уроці ви виконаєте всі завдання і 

будете активно працювати. Дізнаєтесь багато нового і цікавого.  

ІІ. Етап цілепокладання 

Діти! Всі люди на землі  користуються природними багатствами. Вони 

навчилися їх використовувати для своїх потреб; для будування будинків і їх 

обігріву, і для того щоб їхали машини та багато іншого. Сьогодні ми 

відкриємо ці секрети і навчимося їх економити і бережливо використовувати. 

ІІІ. Етап проектування 

Я пропоную вам ознайомитись з планом нашого уроку.  

                План уроку 
1. Обмін інформацією 

2. Проблемне запитання 

3. Цікаве про корисні копалини 

4. Робота в групах  

5. Фізкультхвилинка 

6. Робота з підручником 

7. Гра «Що зайве?» 

8. Істині чи хибні судження. 

9. Підбиття підсумків. Рефлексія. Гра «Продовж речення» 

10. Домашнє завдання 

ІV. Етап організації виконання плану діяльності 

1.  Обмін інформацією.  

Назвати приклади гірських порід і презентувати розповідь про їх 

властивості. Висновки. 
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2. Проблемне запитання.  

Послухайте вірш Степана Жупанина, щоб дізнатися тему уроку. 

     ГЕОЛОГИ 
Ми – геологи малі, 

Ми – розвідники землі, 

Йдем у гори, в темні нетрі 

За десятки кілометрів. 

Де ростуть кущі та зілля, 

Ми знайшли вапняк, вугілля, 

Біля річки Заменчули 

Запах нафти ми почули.  

Записали у блокноти 

Про усі земні щедроти. 

Знов у гори, знов у путь, 

Де скарби Вітчизни ждуть!      

- Що означає словосполучення «корисні копалини»?  

(Відповіді дітей). 

 

3.  Цікаве про корисні копалини  

Розповідь вчителя про корисні копалини та їх видобуванням  

(мультимедійна презентація) 

В Україні, як і в інших країнах світу, будують багато житлових 

будинків, заводів, фабрик. На все це потрібно багато піску, цементу, вапняку. 

Щоб виготовляти різноманітні машини, літаки, необхідні чавун, сталь, мідь, 

алюміній. Для опалення житлових будинків, для руху автомобілів і літаків 

потрібне паливо: нафта, кам’яне вугілля, природний газ. Щоб користуватися 

цими багатствами, їх необхідно видобути із землі. 

Україна багата на різноманітні корисні 

копалини, причому запаси їх у нас досить 

великі. На території Харківської області немає 

кристалічних і вулканічних порід, тому тут 

відсутні кольорові метали і руди. Найбільш 

поширені будівельні матеріали осадового 

походження: піски, глини, крейда, вапняк, а 

також горючі корисні копалини. Територія 

Харківської області входить до складу 

газонафтоносних регіонів України. 

Поклади бурого та кам’яного вугілля на 

Харківщині є серед глинистих сланців і 

пісковиків. Із вугілля можна виготовити понад 

60 корисних речей. Для добування викопного 

вугілля зазвичай роблять шахти, штольні і 

зрідка добувають на відкритих виробках. 

Прочитайте текст. 
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Що таке корисні копалини? 

Надра землі, її поверхня містять численні природні багатства. Всі 

речовини, що добувають з глибини і поверхні землі, використовують у 

промисловості й сільському господарстві, називаються корисними 

копалинами. Місця, де залягають ці корисні копалини, називають 

родовищами. Родовища порід залягають у надрах землі на різній глибині.  

 Корисні копалини бувають твердими, рідкими та газоподібними. Тому й 

видобувають їх по – різному. Щоб добути ті, які знаходяться неглибоко під 

землею, риють великі ями-кар’єри. А щоб добути ті, які сховані глибоко під 

землею, будують шахти, бурять свердловини.  

 Хто ж допомагає знаходити місця з корисними копалинами? Пошуком 

корисних копалин займаються геологи. Їх ще називають розвідниками 

земних глибин. Це ті люди, які вивчають з чого складається наша планета. 

(«Гео» – грецькою мовою означає «земля». А «логос» – наука. Геологія – 

наука про землю). 

Кам’яне вугілля, нафта, природний газ, торф, граніт, пісок, глина, сіль, 

залізна руда – це все корисні копалини.  

Корисні копалини – це природні багатства, які люди видобувають з 

надр (глибин) Землі або з її поверхні і використовують у господарстві. 

4. Робота в групах (Робота з таблицю та колекцією корисних копалин 

(пісок, граніт, вапно, кам’яне вугілля) 

Провести дослідження за таким планом.  

1. Розглянь корисну копалину. Визнач її колір. 

2. Понюхай корисну копалину. Визнач її запах.  

3. Якщо корисна копалина тверда, спробуй її розламати. Визнач її 

твердість. 

4. Укинь корисну копалину у воду. Плаває вона на поверхні чи 

опускається. 

      Якими можуть бути корисні копалини? Висновки записати у таблицю. 

 

 

У твердому стані У рідкому стані У газоподібному стані 

   

   

   

 

 

• Корисні копалини – це природні утворення, які людина добуває з надр або з 

поверхні Землі і використовує в різних цілях. 

• Дія видобутку рідких корисних копалин будують свердловини. 

• Тверді корисні копалини добувають у шахтах і кар’єрах. 

•   Відкритий спосіб (кар’єрний) – найбільш безпечний. 
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Фізкультхвилинка  

5. Робота з 

підручником.   

Складаємо розповідь 

про видобування 

корисних копалин за 

серією малюнків. 

6.  Гра «Що 

зайве?» 

Мармур, пісок, граніт, 

цукор, глина, нафта, 

вапняк. 

Залізна руда, кухонна 

сіль, природний газ, 

рослинне масло, вугілля. 

7. Істині чи хибні 

судження. 

 Кам’яне вугілля – це 

рідка корисна 

копалина. 

 Природний газ – це 

газоподібна корисна 

копалина. 

 Нафта – це рудна 

корисна копалина. 

 Пісок – це горюча 

корисна копалина. 

 9. Підбиття підсумків. Рефлексія.  

 Які корисні копалини ви запам’ятали? 

 Яка корисна копалина допомагає нам учитися? 

 З яких корисних копалин виготовляють прикраси? 

 Чому корисні копалини треба економно використовувати? 

      Запам’ятайте! Всі гірські породи, що використовуються людьми, 

називають корисними копалинами. Це – граніт, пісок, глина, вапняк, залізна 

руда, вугілля, нафта, природний газ, кухонна сіль та багато інших. 

      Гра «Продовж речення» 

Сьогодні на уроці я дізнався.. 

Мені сподобалось… 

Складно було… 

Хочу ще навчитися… 

10.  Домашнє завдання 

Підготувати розповідь: чому кам’яне вугілля називають «чорним 

золотом», нафту – «рідким золотом». Створити плакат «Бережіть природні 

багатства! 
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Кубанцева Інна Володимирівна 

УРОК 15 

 

Тема уроку: Яке значення мають корисні копалини для життя людей? 

Види корисних копалин. 

Мета уроку: Ознайомити учнів з видами корисних копалин, з 

економним та раціональним їх використанням; розвивати спостережливість, 

вміння зрозуміло висловлювати свої думки, аналізувати та порівнювати; 

виховувати почуття гордості за багатство рідного краю, бажання економно 

використовувати корисні копалини. 

Методично – дидактичне забезпечення: мультимедійна презентація, 

роздатковий та демонстраційний матеріал, таблиці, завдання для роботи у 

групах та парах, цікава інформація, корисні копалини для дослідів, склянки з 

водою, загадки, довідкова інформація, тести. 

 

ХІД  УРОКУ: 

І. Етап орієнтації 

Пропоную вам почати урок словами вірша. 

Винахідливі завжди 

Сухими вийдуть із води. 

Важких завдань для нас немає, 

Наш клас завжди перемагає. 

 

ІІ. Етап цілепокладання 

Дякую! Молодці! Для винахідників у мене є сьогодні багато нових і 

цікавих завдань.. На попередньому уроці ми дізнались про корисні копалини, 

якими вони бувають і де їх добувають. Адже це не вся інформація про 

корисні копалини. А на які види поділяються корисні копалини? Я 

переконана, що винахідникам про це цікаво знати. 

ІІІ. Етап проектування 

Пропоную вам ознайомитись з планом нашого уроку.  

План уроку 

1. Відгадування загадок 

2. Тести 

3. Як люди використовують корисні копалини 

4. Види корисних копалин. Ознайомлення з інформацією 

5. Фізкультхвилинка 

6. Робота в групах 

7. Презентація робіт 

8. Робота в парах. У коморі корисних копалин 

9. Підбиття підсумків. Рефлексія.  

10. Домашнє завдання 

ІІІ. Етап організації виконання плану діяльності 

1. Загадки.  
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- Пропоную вам відгадати загадки. 

Він дуже потрібен дітворі 

Він на доріжках у дворі, 

Він на будівництві, і на пляжі, 

Він і в склі розплавлений навіть. (Пісок) 

На кухні у мами 

Відмінний помічник. 

Він синьою квіткою  

Розквітає від сірника. (Газ) 

Без неї не побіжить 

Ні таксі, ні мотоцикл,  

Ракета не підніметься 

Відгадайте, що це?  (Нафта)  

Якщо зустрінеш на дорозі, 

То загрузнуть сильно ноги. 

А зробити миску або вазу - 

Вона знадобиться відразу. (Глина) 

Він чорний, блискучий,  

Людям справжній помічник. 

Від нього навкруги світло, 

Допомагає плавити стали,  

Робити фарби і емалі. (Вугілля) 

Мене кожен в школі знає! 

Дітям я допомагаю. 

Щось на дошці написати, 

на асфальті малювати. 

Дітям радість я даю, 

а зовуся …(крейдою). 

 2.  Тести. 

1. Хто створив гірські породи? 

а) люди;  б) природа;  в) тварини. 

2.  Які бувають гірські породи? 

а) тверді й рідкі;  б) тверді й газоподібні;   в) тверді, рідкі й газоподібні. 

3.  Як видобувають корисні копалини? 

а) відкритим способом;  б) прикритим способом;  в) відкритим і закритим                   

                                                                                              способом. 

4.   Як поділяють корисні копалини? 

а) горючі;  б) горючі, рудні;  в) горючі, рудні й нерудні. 

5.   Як потрібно ставитися до корисних копалин? 

а) економно;  б) дбайливо й економно;  в) знищувати 

3.  Як люди використовують корисні копалини.  
Повідомлення учнів. 

4. Робота з підручником 

5. Фізкультхвилинка 
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6. Робота в групах 

І група Прочитайте текст 

До горючих, або паливних корисних копалин належать торф, буре і 

кам’яне вугілля, природний газ, нафта. Їх використовують як паливо та для 

виробництва бензину, пластмас, фарб, лаків, синтетичних тканин та хутра.  

Які  корисні копалини є у розглядуваній вами  колекції?  Запишіть їх 

назви, властивості та використання. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Властивості: _________________________________________________. 
Використання: ________________________________________________. 

 

ІІ група Прочитайте текст 
      Рудні корисні копалини – залізна руда, мідна руда - це копалини, з яких 
виплавляють метали.  
      До рудних корисних копалин належить залізна руда, з якої виплавляють і 
виробляють чавун та сталь. Із чавуну роблять труби, батареї опалення, ванни, 
посуд, деякі деталі машин. Сталь міцніша, ніж чавун. Вона кується, 
прокатується у листи та дріт. Із неї виробляють машини, труби, інструменти, 
посуд. 
     - Які  корисні копалини є у розглядуваній вами  колекції?  Запишіть їх 
назви, властивості та використання 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Властивості: __________________________________________________. 
Використання: ________________________________________________. 

 

ІІІ група Прочитайте текст. 
Нерудні, або будівельні корисні копалини – це ті, які використовують 

без переробки – граніт, щебінь, галька, гравій, вапняк, пісок, глина. З них 
виготовляють будівельні матеріали: цемент, цеглу, скло, а також 

Паливні,  або 

горючі____________

__________________

___ 

Рудні___________

________________

________________ 

 

Будівельні________

__________________

__________________

___ 

 

Корисні копалини 

 

 

 

 

 

Паливні,  або 

горючі___________

_________________

_____ 

Рудні__________

_______________

_______________

___ 

 

Будівельні_______

_________________

_________________

______ 

 

Корисні копалини 

 

 

 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
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різноманітний посуд. До корисних копалин належить також кам’яна (кухонна 
сіль), яка використовується для приготування їжі. 

 Які  корисні копалини є у розглядуваній вами  колекції?  Запишіть їх 
назви, властивості та використання 

 
 
 
 
 
 
 
Властивості: __________________________________________________. 
Використання: ________________________________________________. 

7. Презентація 

робіт 
8. Робота в парах.  
У коморі корисних 

копалин. Складання 
розповіді. 
Висновок: Корисні 
копалини 
використовуються 
людиною в усіх галузях її 
життя. Запаси корисних 
копалин у надрах Землі 
не обмежені. З кожним 
роком вони 
зменшуються, оскільки 
потреби людей постійно зростають. Із часом запаси можуть вичерпатися. 

Чим більше ми знаємо про те, що нас оточує, тим краще ми можемо 

використовувати це і оберігати. 

9. Підбиття підсумків. Рефлексія 

- На які групи розподіляють усі корисні копалини? 

- Наведіть приклади паливних 

корисних копалин. Що між ними 

спільного? 

- Розкажіть, які корисні копалини 

називають будівельними. Чому вони 

отримали таку назву? 

- Подумайте і поясніть, чому 

люди збирають металобрухт. 

Розкажіть, як удома члени вашої 

родини економлять корисні копалини. 

- Для чого вам знадобляться 

знання, отримані на сьогоднішньому уроці. 

Паливні,  або 

горючі__________

_________________

______ 

Рудні__________

_______________

_______________

___ 

 

Будівельні_______

_________________

_________________

______ 

 

Корисні копалини 
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(Щоб берегти природні запаси.) 

Чим більше ми знаємо про те, що нас оточує, тим краще ми можемо 

використовувати це і оберігати. 

10.  Домашнє завдання 

Дізнатися, які корисні копалини добувають на Херсонщині і чому їх 

потрібно охороняти. 

 
Ситарук Ольга Миколаївна 

УРОК 16 

Тема. Використання корисних копалин у господарській діяльності людини 
 Мета: Формувати елементарні поняття про використання гірських порід в 

промисловості, розвивати в учнів вміння визначати і розрізняти властивості 
корисних копалин; виховувати естетичне сприймання об’єктів природи 
(Краси гірських порід).   

Методично – дидактичне забезпечення: мультимедійна презентація, 
роздатковий та демонстраційний матеріал, таблиці, завдання для роботи у 
групах та парах, цікава інформація, корисні копалини для дослідів, склянки з 
водою, загадки, довідкова інформація, тести. 

 

ХІД  УРОКУ:  
І. Етап орієнтації 
 Діти, а ви любите відкривати таємниці? Тоді не гаймо час! 

Нас кличе в дорогу - скоріш поспішай, 
В мандрівках чудових пізнай рідний край, 
Відкрий таємниці для себе, мій друг 
Для тебе іскриться і річка, і луг. 

ІІ. Етап цілепокладання 
Сьогодні на уроці ми з’ясуємо де використовуються корисні копалини. Та  

попрацюємо за таким планом.   
ІІІ. Етап проектування 

1. Вправа «Синоптик» 
2. Усна розминка 
3. Робота в парах  
4. Пояснення вчителя 
5. Фізкультхвилинка 
6. Робота в групах 
7. Робота з фізичною картою України 
8. Підсумок уроку 

ІV. Етап  організації виконання плану проектування 
1. Вправа «Синоптик» (з’ясування змін у природі) 

Пропоную послухати синоптика з повідомленням про погоду  
Синоптик. Сьогодні… (число і місяць), температура повітря…, вітер…, 

на вулиці стало тепліше. 
Дякуємо, синоптику, прогноз є, можемо працювати далі.  

2. Усна розминка 
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   Що таке корисні копалини? Наведіть приклади різних видів корисних 
копалин. Для чого люди видобувають корисні копалини? 

3. Робота в парах  
За зображеннями корисних копалин  розподіліть їх на групи. 

Будівельнікорисні копалини. Горючі корисні копалини. Рудні корисні 
копалини. 

 

 

 

         

                   Залізна руда                              Марганцева руда 

         Буре вугілля                  Кам’яне вугілля               Нафта 

 

 

 

 

             Вапняк                           Граніт                          Гіпс 

Пояснення вчителя 

Горючі корисні копалин використовують як паливо і сировину для 

промисловості. З нафти виробляють бензин, гас, мастила. З речовин, 

отриманих із горючих корисних копалин, виробляють пластмаси, синтетичне 

волокно, фарби, лаки. 

Серед покладів природного палива в нашій країні основне місце займають 

кам’яне та буре вугілля. За запасами вугілля Україна посідає перше місце в 

Європі та восьме у світі. 

В Україні є невеликі запаси нафти й природного газу. 

Питання: 

 До яких джерел енергії належать горючі корисні копалини?  

 Чим можна замінити природне паливо? 

Природне паливо – це не відновлюване джерело енергії, запаси якого з 

часом вичерпуються. Тому його потрібно використовувати економно, 
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замінюючи відновлюваними джерелами енергії – енергією Сонця, вітру, 

води. 

Використання будівельних корисних копалин 

 Із будівельних корисних копалин в Україні найважливішими є вапняк, 

пісок, граніт, мармур, глина, гіпс  

Будівельні корисні копалини використовують для виготовлення цегли, 

цементу та бетону, необхідних для спорудження будинків, доріг. 

    4. Фізкультхвилинка 

    5. Робота в групах 

1.Які корисні копалини є на території України? 

2. Розподіліть корисні копалини України на види за їх використанням.  

3.Яке значення мають корисні копалини різних видів для господарської 

діяльності людини?  

4. Запропонуйте шляхи збереження корисних копалин в Україні. 

6. Робота з фізичною картою України 

Україна багата на різноманітні корисні копалини. У нашій країні 

добувають майже 100 видів корисних копалин. Завдяки наявності корисних 

копалин в Україні розвинута промисловість. 

На карті родовища корисних копалин позначають умовними знаками. 

Кожна корисна копалина має свій умовний знак. 

 Користуючись фізичною картою України, визначте, які корисні 

копалини є на території нашої країни.  

 Розподіліть корисні копалини на види залежно від їх використання. 

В Україні добувають такі горючі (паливні) корисні копалини: кам’яне та 

буре вугілля, торф, нафта й природний газ. 

V. Контрольно-оцінювальний етап 

    З якими гірськими породами ви ознайомилися під час уроку? 

    На які групи поділяються корисні копалини? 

    На які корисні копалини багата Україна? 

    Поясніть значення корисних копалин для людини. 

Чистякова Анастасія В’ячеславівна 

 

УРОК 17 

Тема: Значення корисних копалин в житті людини 

Мета: актуалізувати знання про корисні копалини; дізнатися про їх 

значення у житті людини; ознайомити з правилами економного і 

раціонального використання копалин; розвивати спостережливість, уміння 

порівнювати; виховувати почуття гордості за багатство рідного краю, 

бажання економно використовувати корисні копалини. 

Методично – дидактичне забезпечення:  мультфільм, карта корисних 

копалин України, підручник, зображення та зразки корисних копалин. 
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ХІД УРОКУ: 

        І. Етап організації учнів 

От і знову дзвінок лунає, 

Мелодійно і срібно звучить. 

Він до класу дітей закликає, 

Щоб успішно вас знову учить. 

Один одному ви посміхніться, 

Гарного настрою на сьогодні бажаю я вам! 

-  Наш урок буде проходити під гаслом (запис на дошці): 

 Будь природі другом – 

 Будь природі сином. 

ІІ. Етап цілепокладання 

- Діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами вирушаємо у дивовижну 

країну Розумників, щоб туди дістатися маємо бути на уроці ми – уважні, 

розумні, організовані, кмітливі. 

Подорож наша буде цікавою для вас та наповненою знаннями. Наша 

перша станція, з якої починається подорож, це «Станція синоптиків». І ось 

наше перше завдання. 

1. Вправа «Погода» (витягують запитання). 

1) Яке сьогодні число, який місяць, який день тижня? 

2) Яке сьогодні небо? 

3) Сьогодні холодно чи тепло? Чи були сьогодні опади? 

- Молодці! Ви відмінно виконали це завдання, за що отримуєте квиток 

до наступної станції.  

- На сьогоднішньому уроці ми продовжимо вивчення корисних копалин. 

З вами визначимо значення корисних копалин в житті людини та з’ясуємо 

необхідність їх економного використання. 

ІІІ. Етап проектування  

    1. Розминка для розумників (робота над загадками). 

2. Перегляд мультфільму про корисні копалини. 

3. Робота з картою України. 

4. Фізкультхвилинка. 

5. Гра «Шифрувальник». 

6. Робота за підручником.  

ІV. Етап організації виконання плану 

    1. Розминка для розумників. 
- Наступна наша станція «Країна загадок». Її мешканці підготували для вас 

загадки. Давайте об’єднаємось у 3 групи (за рядами). Кожна група отримує 

картку із загадками і у вас є декілька хвилин, щоб порадитись. Потім 

представник групи презентує роботу. Скільки правильних відповідей, стільки 

і балів. 

Загадки для першої групи 

- В воді родилось, а води боїться. (сіль) 

- Що росте на камені? (пісок) 
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- Не горить, а гасити доводиться. (вапно) 

- Чорне, блискуче, всіх людей гріє. (вугілля) 

- Як розіллєш - вонюче, запалиш - горюче. (гас) 

Загадки для другої групи 

- Під землею вогонь горить, а на плиті обід кипить. (природній газ) 

- Залізна..(руда) 

- Міцний і важкий камінь. (граніт) 

- З неї виготовляють посуд(глина)  

- Вапно, мармур, крейда – це … (вапняки) 

Загадки для третьої групи 

- Крихкий, легкий, бурого кольору. Використовується як паливо або 

добриво. (торф) 

- Тверда, корисна копалина, чорного кольору. Використовується як 

паливо. (вугілля) 

- Рідка корисна копалина, чорного кольору. Використовується як 

паливо. (нафта) 

- Сипуча корисна копалина. Використовується як будівельний матеріал. 

(пісок) 

   Молодці! Всі гарно попрацювали і виконали завдання. Вам вже відомі 

різні корисні копалини, багато про них знаєте з попередніх уроків. Тим часом 

ми рушаємо далі. 

3. Перегляд мультфільму про корисні копалини. «Шишкіна школа» 
- Нас зустрічає станція «Мультимедійна». Нам пропонується 

переглянути мультфільм та відповісти на питання: 

- Які копалини є важливими для людини? Де людина їх використовує? 

- Як їх слід використовувати? Чому? 

4. Робота з картою України (робота в парі). 
Станція « Геологічна» 

Наша країна займає велику територію. Але ми можемо подорожувати у 

будь-який куточок, не виходячи з класу. У цьому нам допоможе... Як ви 

вважаєте, що саме? Відгадайте загадку. 

Моря є – плавати не можна. 

Дороги є – їхати не можна. 

Земля є – орати не можна.  Що це? (Карта) 

Давайте знайдемо на карті України в шкільному атласі найбільші 

родовища кам’яного вугілля, нафти і газу. Як їх позначають на карті? Умовні 

позначки замалюйте в зошиті. 

Які корисні копалини ми можемо знайти у нашому рідному краї? 

5. Фізкультхвилинка. Станція «Відпочивальна» 

Україна,                                Діти розводять руки в сторони 

Рідний край,                          Піднімають руки догори 

Поле, річка,                            Повороти тулуба в сторони     

Синій гай.                               Присідання. 

Любо стежкою іти                  Ходьба. 
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Тут живемо я і ти!                   Беруть одне одного за руки. 

Так ми довго-довго йшли.       Ходьба. 

І до школи знов прийшли. 

6. Гра «Шифрувальники» 

Будь ласка, подивіться на дошку. Для подальшої подорожі нам 

необхідно виконати наступне завдання: розшифрувати слова. Хитрі мешканці 

країни у цих буквах сховали слова, а нам треба відновити їх. Закреслити зайві 

букви і прочитати отримане слово. До роботи! 

а) П О І М С А О Б К (пісок) 

б) В И А П М І Н Р Я О К (вапняк) 

в) Г Л Е Ч И К-Е- Ч И К+И+К Н И Г А-К-И Г=? (глина) 

г) Г Р А+Н+К І Т-К (граніт) 

7. Робота за підручником (ст. 50-51) 

Станція «Навчальна» 

Давайте звернемося до нашого підручника.  

1) Робота за малюнком на сторінці 50 

 Роздивіться і розкажіть, як люди використовують корисні копалини. 

Наведіть власні приклади. 

 Давайте прочитаємо, що про корисні копалини нам каже підручник. 

Та відповімо на запитання (записані на дошці): 

 На які види поділяють корисні копалини? 

 Де використовує людина корисні копалини? 

2) Робота за малюнком на сторінці 51. 

Спробуємо скласти розповідь за малюнком «У коморі корисних 

копалин». 

8. Країна Розумників  
Ось ми і доїхали до кінцевої станції. Щоб нас впустили в країну, ми 

маємо відповісти на питання. 

Чому гірські породи називають природними скарбами, якщо їх так 

багато? (Відповіді учнів) 

В Україні добувають понад 80 видів різних корисних копалин. Це  

багатство  нашої країни. Запаси корисних копалин у надрах Землі не 

безмежні. З часом вони можуть вичерпатись.  

V. Контрольно-оцінювальний етап 

1. Вправа «Мікрофон» 

 Що нового для вас відкрила наша подорож? 

 Яка станція для вас була найбільш цікавою? 

 Які корисні копалини ми використовуємо з вами кожного дня у 

повсякденному житті? 

2.  Домашнє завдання 

а) За підручником: прочитати сторінки 50-51 та відповісти на запитання 

підручника. 

б) Підготувати розповідь «Як моя родина використовує корисні 

копалини?» 
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Гусарчук Римма Юріївна 

УРОК 18 

 

Тема: Склад ґрунту. Родючість – основна властивість ґрунту.  

Мета: формувати поняття ґрунт, родючість; уявлення про перегній, про 

склад ґрунту (повітря, вода, перегній, пісок, глина, мінеральні солі); 

формувати вміння спостерігати, узагальнювати, здійснювати спілкування, 

самостійно висловлювати свою думку; розвивати спостережливість; 

виховувати допитливість, самостійність, доказовість мислення, бажання 

прислухатися до думки іншої людини. 

Методично-дидактичне забезпечення: таблиця «Ґрунт», роздатковий 

матеріал, макет «Ґрунтовий розріз», колекція «Ґрунти твоєї місцевості», по 

два шматочки ґрунту у коробочках, склянка з водою й паличка на кожну 

парту; демонстраційний матеріал: спиртівка, металева коробочка з сухим 

ґрунтом (чорнозем із залишками рослин), сірники, скло, металева коробочка 

з вологим ґрунтом. 

ХІД УРОКУ: 

І. Етап орієнтування 

Лиш дзвінок на урок задзвенить 

Стане кожний серйозний в ту мить. 

Бо роботи багато у нас. 

Чи активно працюватиме весь клас? 

Діти: так! 

ІІ. Етап цілепокладання 

Пригадайте, які умови потрібні для життя рослин. (Вода, повітря, ґрунт, 

світло, тепло). 

Сьогодні ми з вами будемо вести мову про одну із цих умов. А про яку 

саме, ви дізнаєтесь, коли розгадаєте ребус. 

 

   

 
                               (ґрунт) 

  Інтерактивний метод «Асоціативний кущ». 
 Які асоціації виникають у вас зі словом ґрунт? 
 Сьогодні на уроці ми дізнаємось з чого складається ґрунт, а також про 

основну його властивість – родючість.  

ІІІ. Етап проектування 
1. Календар природи 
2. «Скринька знань» 
3. Склад ґрунту. Родючість – основна властивість ґрунту.  
4. Фізкультхвилинка 
5. Перевір себе. 
IV. Етап організації виконання плану діяльності 
1. Календар природи. Повідомлення синоптика. 
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Синоптик: Сьогодні 18 грудня 2015 року.  Сонце зійшло о 7.12, зайде о 
16.13., довжина дня 8 годин 59 хвилин. Погода…., температура повітря…, 
вітер…, опади…. 

2. «Скринька знань». 

1. Гра « Так чи ні» 

 Гірські породи – це корисні копалини, які знаходяться в глибині 
Землі. (Ні) 

 Корисні копалини – це гірські породи, використовуються людьми. 
(Так) 

 Корисні копалини це – граніт, мармур, пісок, глина, вугілля, нафта, 
природний газ, кухонна сіль. (Так) 

 Корисні копалини бувають тільки твердими. (Ні) 

 Корисні копалини добувають у відкритих кар’єрах, підземних 
шахтах та на бурових установках. (Так) 

2. Робота в парах (робота на картках) 
Підкреслити однією лінією – паливні копалини, двома лініями – рудні 

копалини, хвилястою лінією – будівельні корисні копалини. 
Кам’яне вугілля, нафта, залізна руда, граніт, галька, торф, природний 

газ, мідна руда, буре вугілля, пісок, глина. 
3. Склад ґрунту. Родючість – основна властивість ґрунту.  
1. Практична робота.  

Робота в групах. 
-  З чого складається ґрунт? 
Група 1. Дослід.  
Визначте, якого кольору ґрунт. Від чого залежить колір ґрунту? 
Група 2. Дослід. Вкиньте грудочку ґрунту у воду. Що виходить з неї? 

(Повітря.) 
Група 3. Дослід. Роздивіться уважніше, які частини ви бачите в ґрунті?  

(Дрібні корінці, стебельця, залишки листочків, дрібних комах.) Про що це 
свідчить? (У ґрунті живуть рослини і тварини.) 

Демонстрація дослідів вчителем. Пояснення. 
Дослід 1. Нагріватимемо ґрунт на вогні, тримаючи над ним холодне 

скло. Що з’явилося на склі? (Вода.) Що це значить? 
Дослід 2. Продовжимо нагрівати ґрунт. Що над ним з’явилося? Який 

запах ви відчуваєте? (У ґрунті є перегній.) 
Дослід 3. Прожарений ґрунт покладемо у склянку з водою і розмішаємо. 

Залишимо на деякий час цей розчин. 
Що ви помітили? (У ґрунті є пісок і глина.) 
Дослід 4. У вогнетривку чашку наллємо зі склянки трохи відстояної 

води і нагріватимемо її до повного випаровування. 
Що залишилося на дні чашки? (Мінеральні солі.) 
Мінеральні солі – це поживні речовини. Вони утворюються в ґрунті з 

перегною під дією бактерій. Без мінеральних солей рослини не можуть рости. 

Підсумок 
Чому ґрунт має темний колір? 
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Колір ґрунту залежить від кількості в ньому перегною, піску і глини. 
Перегній (гумус) – залишки перегнилих рослин і тварин. Процес 

утворення ґрунту дуже тривалий і складний: 1 см ґрунту утворюється за 250 
– 300 років. 

Ґрунти бувають: підзолисті, болотні, торф’яні, сірі лісові, бурі, 
каштанові, чорнозем (найродючіший ґрунт, містить багато перегною). 

То з чого складається ґрунт? 
До складу ґрунту входить: повітря, глина, мінеральні солі, пісок, вода, 

перегній. Родючість і колір ґрунту залежить від того, скільки кожної з цих 
речовин міститься у ґрунті. 

Родючість – основна ознака ґрунту. Найродючішим ґрунтом є чорнозем. 
Це означає, що у ньому найкраще ростуть рослини.  

Доповідь учня 
Учені підрахували, що для того щоб утворився шар ґрунту завтовшки 5 

см, потрібно не менше 2000 років. А для нормального росту рослин 
потрібний шар ґрунту завтовшки хоча б 50 см. полічіть, скільки ж років 
потрібно, щоб утворився ґрунт такої товщини. 

 Хто живе у ґрунті? 

 Яке значення має ґрунт для рослин? 

 Для яких тварин ґрунт є домівкою? 

 Яку цінність має ґрунт для людей?  

3. Фізкультхвилинка 
4.   Перевір себе 

 Заповніть схему «Склад ґрунту» 
 

 

 

Робота в 

парах. Робота в зошитах ст. 17 – 18 

V. Контрольно-оцінювальний етап 

Закінчіть речення: 

 Ґрунт – це пухкий шар землі, на якому…… 

 Ґрунт складається з……. 

 Властивості ґрунту залежать від його… 

 Основна властивість ґрунту це - ….. 

 Родючість ґрунту залежить від його……. 

 Людина використовує ґрунт для…. 

Домашнє завдання: опрацювати с. 55-57, дати відповіді на питання. 

 

 

 

 

 

 

Пісок ґрунт глина 

Вода повітря перегній 
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Гавриляк Тетяна Георгіївна 

УРОК 19 

Тема: Роль живих організмів в утворенні ґрунту з гірських порід. 

Мета: розкрити поняття «ґрунт», з’ясувати склад ґрунту та його основні 

властивості, процеси утворення; визначити місце живої природи та ґрунтів у 

житті людини як джерела більшості продуктів харчування та середовища 

живлення для багатьох рослин; пояснити проміжне місце ґрунту між 

царствами живої та неживої природи; розвивати вміння складати схеми, 

робити висновки, аналізувати, порівнювати, працювати з малюнками;  

виховувати увагу, дбайливе ставлення до ґрунтів. 

Методично-дидактичне забезпечення: таблиця, картки, презентація. 

 

ХІД УРОКУ: 

І. Етап організації класу 

Здрастуй, день і хмарка в лісі, 

Ліс і школа, клас! 

Друзі , наші гості любі, 

Ми вітаємо вас. 

ІІ. Етап цілепокладання 

Вправа «Очікування» 
До кожної літери слова урок доберіть слова, якими б ви хотіли 

бути.                               

У  – уважними 

Р – розумними  

О –  організованими  

К –  кмітливими 

  Чекаю від вас  плідної і творчої праці. 

Сьогодні на уроці ми з вами станемо дослідниками, і наше завдання -

дослідити ґрунт. 

ІІІ  Етап проектування уроку 

1. Календар природи. 

2. Дослідження ґрунту. 

3. Процес утворення ґрунту. 

4. Відпочинок. 

5. Практична робота. 

6. Робота в групах. 

IV  Етап виконання плану навчальної діяльності. 

1. Календар природи 

Виступ чергового синоптика. 

Ведення календаря природи. 

2. Дослідження ґрунту  

Бесіда 
1. Склад ґрунту, види ґрунтів України. 
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- Верхній пухкий, родючий шар землі, в якому ростуть рослини, 

називається ґрунтом. Ґрунт має темний колір. Опале листя, рештки відмерлих 

рослин і тварин повільно перегнивають, утворюється перегній. Перегній 

чорного кольору. Від нього ґрунт набуває темного забарвлення. Перегній 

містить поживні речовини, необхідні для росту й розвитку рослин. Для 

багатьох тварин ґрунт є домівкою (дрібні комахи, гризуни). Існують ще інші 

види ґрунтів: глинистий, піщаний. 

2. Обговорення приказок та прислів’їв про ґрунт, землю. 

Біла земля не вродить і проса. 

Добре ґрунт угноїш – урожай потроїш. 

Глибше орати – більше хліба мати. 

Як почав орати, то в сопілку не грати. 

Без господаря земля – кругла сирота. 

Без догляду земля занепадає. 

Більше землю вдобряй – матимеш урожай. 

Без добрив збирайтесь лише на врожай бур’янів. 

Висновок: ґрунт має велике значення всього живого на Землі. 

3. Процес утворення ґрунту. 

Розповідь вчителя про процес утворення ґрунту 
Утворення ґрунту - складний і довготривалий процес. Ви вже знаєте, що 

з часом гори руйнуються і розсипаються на уламки каміння. На каміння 

спочатку селяться дуже невибагливі рослини - лишайники. Після їх 

відмирання між камінням накопичується трохи перегною. Якщо туди 

потрапляє насіння, з нього виростають рослини, селяться тварини. 

Уламки каміння з часом стають все меншими, а перегною стає все 

більше. Так поступово з твердого каміння утворюється пухкий шар земної 

поверхні, на якому ростуть рослини. 

Значну роль в утворення ґрунту відіграють тварини, що в ньому живуть. 

Вони розпушують ґрунт. Дощові черви, наприклад, живляться рослинними 

рештками, що є в ґрунті, сприяють швидкому перетворенню їх у перегній, а 

отже - підвищенню родючості. Тому, щоб утворився ґрунт, потрібні рослини, 

тварини і мікроорганізми, які відмерлі рештки перетворюють у перегній. 

Це цікаво знати! (Доповідь учнів) 

Учені підрахували, що для того щоб утворився шар ґрунту завтовшки 5 

см, потрібно не менше 2000 років.  

А для нормального росту рослин потрібний шар ґрунту завтовшки хоча 

б 50 см. Полічіть, скільки ж років потрібно, щоб утворився ґрунт такої 

товщини. 

4. Фізкультхвилинка   

5. Практична робота 

- Пропоную вам об’єднаєтесь в пари для проведення дослідів. 

Дослід 1. Виявлення у ґрунті повітря. 
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Грудочка ґрунту поміщається у склянку зі звичайною водою. З грудочки 

починають виділятись пухирці, які піднімаються на поверхню води. Ці 

пухирці – повітря, яке міститься в ґрунті. 

Дослід 2. Виявлення у ґрунті піску та глини. 

Грудочка ґрунту поміщається у склянку зі звичайною водою і 

перемішується. Через деякий час на дні склянки з’являється осад 

жовтуватого кольору. Цей осад утворюють часточки піску та глини. 

6. Робота в групах 

Слово вчителя 
Ґрунти можна поділити на три основні види: чорноземи, глинисті та 

піщані ґрунти. 

А зараз будемо досліджувати види ґрунтів у групах. (за зразками ґрунтів 

та їх описом) 

І група «Чорноземи» 

Чорноземи – це ґрунти темнозабарвленого (чорного) кольору. Їм 

притаманні гарні повітряно-водні властивості, грудочкова або зерниста 

структура. Чорноземи багаті на перегній і відповідно є найбільш родючими 

ґрунтами. 

ІІ група «Піщані» 

Піщані ґрунти складаються з невеликих часток розміром 0,1–2 мм. Їм 

притаманна висока водопроникність (вони погано затримують воду), велика 

частка піску і мала частка перегною та мінеральних речовин. Зазвичай такі 

ґрунти називають легкими або пухкими (містять багато повітря). Їм 

притаманний жовтий колір. 

ІІІ група «Глинисті» 

Глинисті ґрунти складаються з дрібних часток розміром менше за 0,01 

мм, які мають форму лусочок та пластинок. Відстань між ними називається 

порами. Пори заповнюються водою, яка добре там утримується, тому що самі 

глинисті часточки не пропускають воду. Глинисті ґрунти ніколи не віддають 

воду повністю, навіть коли висихають, вони стають твердими і не 

пропускають повітря. Вони є дуже щільними, погано пропускають повітря, 

проте мають більше гумусу, ніж піщані ґрунти. Зазвичай вони жовтогарячого 

або коричневого кольору. 

Презентація та обмін інформацією груп. 

 

V.  Контрольно – оцінюючий етап 

 Як відбувається утворення ґрунтів? 

 Чому родючість уважають основною ознакою ґрунтів? 

 Що надає ґрунтам чорного забарвлення? 

 Порівняйте гірські породи та ґрунти. Чим вони схожі, а чим  

відрізняються? 

 Поміркуйте, що відбувалося б на Землі, якби зникли ґрунти. 

VI. Домашнє завдання 

Намалювати плакат «Збережемо ґрунт чистим». 
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Гавриляк Тетяна Георгіївна 

УРОК 20 

Тема: Значення і охорона ґрунту. 

Мета: формувати уявлення про значення ґрунтів в природі та 

значення його для людей, про шляхи забруднення і руйнування ґрунту, про          

охорону і збереження ґрунту, розвивати логічне мислення,  виховувати 

бережливе ставлення до природних багатств. 

Методично-дидактичне забезпечення: мультимедійне обладнання, 

презентація, підручник, зошит, зразки ґрунту, таблиці.  

 

ХІД УРОКУ: 

І. Організація класу 

Встаньте, діти, всі рівненько, 

Посміхніться всі гарненько. 

Посміхніться ви до мене, 

Посміхніться і до себе, 

Привітайтесь: «Добрий, день!» 

ІІ. Етап цілепокладання 

Вчитель:  

 Яке значення мають ґрунти для людини? 

 Чому руйнуються ґрунти? 

 Як треба їх охороняти? 

Про це ми дізнаємось на уроці.  

Навчимося берегти ґрунти, адже це народне багатство. А працювати ми 

будемо за таким планом. 

ІІІ. Етап проектування уроку 

1. Черговий синоптик. 

2. Що таке ґрунт. 

3. Значення ґрунту. 

4. Охорона ґрунту. 

5. Фізкультхвилинка. 

6. Робота в групах. 

7. Гра «Кругообіг речовин». 

 

IV.  Етап виконання плану навчальної діяльності 

1. Черговий синоптик 

Доповідь чергового синоптика. 

 Яка пора року зараз? 

 Який місяць, число? 

 Яка температура повітря була зранку?  

 Який стан неба? 

 Які зміни відбулися в природі за останній тиждень? 

2. Що таке ґрунт? 

«Мозковий штурм».  
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 Що таке ґрунт? 

 Які досліди допомогли дізнатися про склад ґрунту? (з опорою на 

таблиці) 

 Що таке мінеральні солі? 

 Чим визначається родючість ґрунту? 

  Вікторина «Склад ґрунту» 

1) Одна зі складових частин ґрунту, якою люблять гратися діти. (Пісок) 

2) Верхній шар землі, на якому зростають рослини. (Ґрунт) 

3) Ґрунт повільно пропускає воду, якщо в ньому є... (глина). 

4) Що ви виявите у ґрунті, коли кинете його грудочку в склянку з 

водою? (Повітря) 

5) Рослинні і тваринні рештки, що перегнили. (Перегній) 

6) Рідина-розчинник, що входить до складу ґрунту. (Вода) 

7) Головна ознака ґрунту. (Родючість) 

3. Значення ґрунту 

В Україні багато родючих чорноземів. Чи треба турбуватися про їх 

збереження? 

       Метод «Прес»  

Позиція: «Я вважаю, що...» 

Обґрунтування: «Тому що...» 

Наприклад: «Наприклад...» 

Висновок: «Отже, я вважаю...»               

З давніх часів людство залежало від природи. Для людини було дуже 

важливо отримувати добрий урожай, а для цього необхідно було дізнатися, 

як ґрунти живлять рослини, від яких якостей ґрунту залежить майбутній 

урожай.  

Ґрунти України надзвичайно родючі. За площею чорноземів Україна 

посідає перше місце в світі. Разом з тим значна частина ґрунтів вилучена з 

господарського використання через затоплення їх в результаті спорудження 

водосховищ й забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Крім 

того значна частина ґрунтів виснажена внаслідок їхнього активного 

використання. Це особливо стосується чорноземів півдня України. Таким 

чином, Україна дуже добре забезпечена земельними ресурсами, але вони 

потребують раціонального використання. 

Визначення причин руйнування ґрунтів: 

 зниження родючості;  

 стан вологості ґрунтів; 

 «мертві» ґрунти; 

 змивання ґрунтів; 

 «чорні бурі»; 

4. Охорона ґрунту 

Як треба охороняти ґрунти?                  

Ґрунт є середовищем життя рослин і тварин. Але у ґрунту є вороги. 

Значних збитків ґрунтам завдають вітри, що здувають верхній шар; вода, яка 
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вимиває ґрунти; її стрімкі потоки зносять за собою родючий шар, утворюючи 

яри, які шкодять сільському господарству. Тому люди насаджують лісові 

смуги, які затримують вітер, послаблюють його силу, запобігають утворенню 

ярів. 

Охоронцем ґрунту є дощовий черв’як. За рік він переносить значну 

кількість ґрунту в свою нірку, розпушуючи його. 

Тільки родючі ґрунти дають високий врожай. Тому хлібороби багато 

працюють на полях: обробляють ґрунт, удобрюють його, підживлюючи 

мінеральними добривами. Працівникам полів допомагають і вчені. Вони 

досліджують, які рослини слід висівати чи висаджувати, щоб зібрати високий 

урожай. 

5. Фізкультхвилинка 

6. Робота в групах 

Робота над прислів’ями. 

Завдання: Склади прислів’я та поясни його значення (деформоване 

речення): 

«Багато снігу – багато хліба» 

«Весняний день рік годує» 

«Землі кланяйся низько, до хліба будеш близько». 

Презентація груп. 

7. Гра «Кругообіг речовин» 

2 команди; яка команда швидше правильно замкне коло. 

(Діти встановлюють відповідність і  аргументують її.) 

       Тварини → перегній → мінеральні солі → рослини 

V. Контрольно – оціночний етап 

Що вам найбільше запам’яталося на цьому уроці? 

Що нового ви дізналися про ґрунти? 

Закінчіть речення: «Я дізнався ...», «Я зрозумів, що можу ...». 

VI.  Домашнє завдання 

Проводити спостереження за станом ґрунту. 

Диференційоване завдання: чому не можна спалювати сухе листя і траву 

у садках, парках, на берегах річок? 

 

Петровська Наталія Віталіївна 

УРОК 21 

Тема. Корисні копалини рідного краю. 

Мета проекту: закріпити сутність поняття корисні копалини; 

продовжувати знайомство з різноманітністю корисних копалин; учити 

бережно ставитися до природних ресурсів; розвивати вміння дітей 

самоорганізовуватися, планувати свої дії, узагальнювати результати роботи, 

шукати різні джерела інформації; виховувати допитливість та інтерес до 

рідного краю. 
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Проблема. Які корисні копалини є у Херсонській області? 

Методично-дидактичне забезпечення: ілюстрації за темою уроку, 

дитячі малюнки, колекція корисних копалин, презентація «Корисні 

копалини» (електронний носій). 

Тривалість: 2 тижні. 

Рекомендації до уроку. 

1. Заздалегідь пропоную учням сформувати творчі групи, які 

працюватимуть у різних напрямах: 

група «Пізнайки» – досліджуватимуть питання: «Якими корисними 

копалинами багата Херсонщина?»; 

група «Промінчики» – виготовлятимуть поробки з паперу, пластиліну, 

намалюють малюнки, складатимуть віршики, твори про Україну; 

група «Геологи» – шукатимуть зразки корисних копалин Херсонської 

області; 

група «Журналісти» – проведуть опитування «Чи знаєте ви, що 

належить до корисних копалин рідного краю?». 

 

ХІД УРОКУ: 

I. Етап орієнтації учнів 

Усміхніться один одному. Роботи в нас дуже багато і тому пропоную - 

не просто слухати, а чути; не просто дивитись, а бачити; не просто 

відповідати, а міркувати; дружно і плідно працювати. 

1. Підсумки фенологічних спостережень 

1. Повідомлення синоптиків. 

а) зміни в живій природі. (1 учень) 

б) зміни в живій природі. (2 учень) 

2. Народний календар.   (3 учень) 

Повідомлення теми і мети уроку. 

Сьогодні у нас звітний урок за проектом «Корисні копалини 

Херсонщини», про свої здобутки звітуватимуть наші учні, які працювали у 

групах: «Пізнайки», «Геологи», «Екологи» і «Пошуковці» 

II. Етап цілепокладання 

III. Етап проектування уроку 

 

 

IV. Етап організації виконання плану навчальної діяльності 

На початку уроку пропоную перевірити знання з теми «Гірські породи»

 Тестові завдання 
    1.  Як утворилися гірські породи? 

а) людьми; б) природою; в) тваринами. 

2.  Які бувають гірські породи? 

а) тверді й рідкі; б) тверді й газоподібні; в) тверді, рідкі й газоподібні. 

3.  Як видобувають корисні копалини? 

а) відкритим способом; б) прикритим способом; в) відкритим і закритим     
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способом. 

4.   Як поділяють корисні копалини?  

а) горючі; б) горючі, рудні; в) горючі, рудні й нерудні. 

5.   Як потрібно використовувати корисні копалини? 

а) економно; б) дбайливо й економно; в) знищувати. 

6.   Що таке родовище? 

а) багатство гірських порід, які знаходяться на поверхні Землі; 

б) місце, де залягає багато корисної копалини; 

в) природні тіла, які знаходяться в Землі. 

Взаємоперевірка  

З давніх-давен людина навчилася використовувати різноманітні 

багатства, які лежать на поверхні землі або в її надрах, будуючи шахти, 

утворюючи кар’єри, пробурюючи свердловини. 

Які ж це багатства? 

Кросворд «Корисні копалини» 

1.Різного кольору, легко пропускає воду, використовується в 

будівництві, придатний для виготовлення скла. (Пісок) 

2.Красива гірська порода, яка використовується для оздоблення 

будинків, метро, для спорудження пам’ятників. (Граніт) 

3.Щільний, білий, сірий або бурий камінь із запахом глини, який 

використовується для виробництва цементу. (Мергель) 

4.Дрібний камінь сірого кольору, який використовується для 

будівництва доріг. (Гравій) 

5.Досить твердий камінь зі скляним блиском, білого, сірого, чорного 

кольору, який використовується для виготовлення облицювальних плиток. 

(Доломіт) 

6.Подрібнена гірська порода округлої форми, яка використовується для 

будівництва доріг. (Галька) 

Але перш ніж добувати, їх треба знайти. Тож надаємо слово групі 

«Геологи». 

Звіт групи «геологів». 

1 учень. Пошуками природних копалин займаються геологи. Їм 

доводиться перепливати бурхливі ріки, підніматися високо в гори, ходити по 

болотах. Праця важка, але цікава і почесна. Відкриваючи все нові поклади, 

геологи приносять користь людям.  

2 учень. Корисні копалини Херсонської області переважно осадового 

походження. Тут добуваються вапняки, черепашники, глини, піски, солі 

Сиваша і прибережних озер.  

3 учень. Є торф (Кардашинське  родовище), газ (Стрілецьке родовище). 

4 учень. Розвідано поклади бокситів – Високопольське родовище. На 

узбережжі й у низов’ях Дніпра багато солоних озер, ропа і грязі яких мають 

лікувальні властивості. 

5 учень. Олешківських пісків є місцем розташування найбільшого 

родовища прісних підземних вод України. 
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6 учень. В області є Любимівське родовище мінеральних підземних вод, 

Нововоронцовський район; родовище «Гаряче джерело» мінеральних 

лікувальних вод, Генічеський район. 7 родовищ вапняків. 

7 учень. Область багата солями, що знаходяться, головним чином у 

водах оз. Сиваш, а також в ропі деяких озер Скадовського району. 

(Група працює біля карти, позначаючи родовища умовними позначками) 

Звіт групи «Пізнайки»  

Однак відкрити родовище – лише половина справи. Багато зусиль треба 

прикласти, щоб корисні копалини видобути, а потім переробити. 

Глина видобувається з землі звичайно в місцях, де колись проходили 

річки. Вона є продуктом земної кори і осадової гірської породи, і утворилася 

через руйнування скель в процесі вивітрювання. 

Добування глини проводиться за допомогою екскаваторів. Машини 

зрізають матеріал шарами для більшої ефективності, тому що глина залягає 

пластами. Найчастіше глина добувається в кар’єрах різної глибини.  

Влітку розробка починається з видалення верхнього шару ґрунту і 

влаштування необхідних доріг та під’їздів до місця розробки. Розчищаються 

непотрібні породи, що заважають видобутку. Якщо глина залягає глибоко під 

ґрунтовими водами, встановлюються пристрої для дренажу та водовідвідних 

каналів. 

У кар’єрі Херсонського морського порту на Кінбурнській косі 

видобувається пісок. Його видобування тут проводиться фактично з-під води 

і не викликає екологічних проблем. 

Група «Екологи» 

Найбільша проблема області це проблема прісної води. 

У наймальовничішого пониззя Дніпра, розташований найбільший у 

Центральній Європі компактний піщаний масив – Нижньодніпровський, він 

ще має назву Олешківські піски. Майже 200 тисяч гектарів абсолютно 

унікального ландшафту, що залучає безліч туристів із ближнього і далекого 

зарубіжжя. Соснові посадки і березові гаї, реліктові вільхові та дубові ліси, 

безліч озер, луки, болота, дюнний ландшафт асоціюється у туристів з 

пустелею. Нічого подібного в Україні більш ніде не побачиш.  

А для місцевих жителів піски – це буквально джерело життя. Пісок має 

здатність накопичувати атмосферну воду. Тому під піщаним масивом 

формується найпотужніший водоносний горизонт. Цю найчистішу воду 

атмосферного походження селяни використовують для господарських та 

побутових потреб – без зрошувальних систем. Вона загальнодоступна. Поки 

є пісок – є й вода. Не буде піску – не буде й життя в посушливих степах 

крайнього Півдня України. Тому й господарювати на пісках необхідно 

обережно – розвивати туризм і відпочинок. І, головне, берегти пісок!  

Зараз кожна вантажівка, кожна баржа з піском зменшує запаси води в 

регіоні. Необхідно встановити повний мораторій на видобуток і вивіз піску з 

території Цюрупинського та Голопристанського районів. 

(Уривки  з відео Олешківських пісків https://www.youtube.com/watch?v=0XNw4RH7X-k)                                                         
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Діти стали танцювати,  

Миле сонечко вітати. 

Звіт групи «Пошуковці». 

Група «Пошуковці». Виставка матеріалів, яку організували 

«Пошуковці». 

1-й учень. Ми провели пошукову роботу і дізналися про вироби із 

корисних копалин Херсонщини. 

Закріплення вивченого матеріалу  

Гра «Бліц – турнір» 

 Місце, де залягає багато корисної копалини.(родовищем )  

 Копалина, яку використовують при виготовленні скла. (пісок)  

 За допомогою якої копалини удобрюють ґрунт? (торф)  

 З якої копалини виготовляють крейду? (вапняк)  

 Речовина без кольору із специфічним запахом. (газ)  

 Яку копалину використовували бабусі. Щоб натопити грубку? (вугілля)  

 З яких копалини плавлять метали? (руди)  

 Місце відкритого видобування корисних копалин, які залягають не 

глибоко. (кар’єри)  

 Людина, яка займається пошуком корисних копалин (геолог)  

 Корисна копалина, з якої виготовляється керамічний посуд. (глина) 

 Які корисні копалини не видобувають у нашому краї? 

V. Підсумок уроку 

 Про що дізналися на уроці? 

 Яку користь отримали від сьогоднішнього уроку? 

У мене з’явилось бажання …   . 

Навчились оцінювати свою роботу та роботу інших. 

Ознайомився з енциклопедією та навчився знаходити відомості. 

Навчився працювати з комп’ютером і дізнався, що таке Інтернет. 
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РОЗДІЛ ІV. СОНЦЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ НА ЗЕМЛІ  

Козлова Лариса Іванівна 

УРОК 22 

Тема: Поняття про енергію. 

Мета: ознайомити учнів з поняттям «енергія»; розвивати логічне 

мислення, увагу; сприяти розвитку інтересу до предмета; виховувати 

бережливе ставлення до природи і раціональне використання природних 

ресурсів. 

Методично-дидактичне забезпечення:  ребус, електронна презентація, 

«Джерела енергії», картки для роботи в групах, смарт-презентація до гри 

«Встанови відповідність», картки для індивідуального опитування. 

                                                      

ХІД УРОКУ: 

І. Етап орієнтації учнів 

Тільки сонечко зійде, 

Зазирне в вікно світанок – 

Ми до класу всі зайдем 

І промовим: «Добрий ранок» 

Другу руку простягни, 

Посмішку усім пошли. 

Добрий ранок, 

Добрий день! 

Наш урок ми розпочнем! 

ІІ. Етап цілепокладання 

Світ, в якому ми живемо, щомиті змінюється: всі тіла рухаються, 

виконують якусь роботу. Пропоную відновити речення, вставивши потрібні 

за змістом слова.  

Вітер (що робить?) ……… дерева, …… повітряного змія. 

Сонце (що робить?) ……. , ……. нашу Землю. 

Метелики (що роблять?)……. над квітами. 

Діти (що роблять?)……., ……., ……, …. . 

 Який висновок ви можете зробити з утворених речень? (Вони 

виконують якусь роботу)   

 А як насправді називається ця робота ви дізнаєтесь розгадавши 

ребус. 

 

  

 

 

 

 (Енергія) 
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Отже, сьогодні на уроці ми познайомимось з поняттям енергія і що воно 
означає, які існують види енергії та   як енергія  переходить з одного виду в 
інший. 

ІІІ. Етап проектування 
Сьогодні на уроці на вас чекає: 
1. Цікава інформація від учнів, які досліджували тему «Види енергії». 
2. Робота в парах. 
3. Цікаві досліди з джерелами енергії. 
4. Гра «Встанови відповідність» 
5. Розподільний диктант 
6. Гра «Коло ідей» 
7. Тест 
ІV. Етап організації виконання плану діяльності 

1. Пояснення нового матеріалу 
- Група дітей нашого класу досліджувала питання про те, що таке 

енергія. Надаю їм слово. 
1 учень Енергія – (грецьке слово) – означає діяльність. Це абстрактне 

поняття. Воно запроваджене вченими-фізиками, щоб описати єдиними 
словами термінами – різні явища, пов’язані з теплотою та роботою. Енергія – 
це те, що дає можливість рухатись, виконувати роботу (бігати, стрибати, 
писати тощо). Сила – це прояв енергії, за допомогою якої можна виконувати  
будь-яку роботу. 

2 учень Людина, машина, яблуко, завіси дверей виконують роботу, 
значить  вони володіють енергією. Енергією володіють не лише рухомі, а й 
нерухомі тіла: людина та машина  можуть розпочати рух, яблуко – впасти з 
дерева, а двері – відчинитися. 

1 учень Для виконання роботи потрібна енергія. Її ми отримуємо від 
вітру, Сонця, корисних копалин. Їх називають джерелами енергії. Існують 
різні види енергії: механічна (енергія руху), електрична, теплова, світлова 
тощо. 
        2 учень Джерела енергії – природні речовини, тіла, явища, завдяки яким 
можна отримувати енергію. Джерелами енергії є: природний газ, вітер, 
вугілля, вода, Сонце, торф, нафта тощо.      

1 учень Потреби людства в енергії величезні, а запаси корисних копалин 
– обмежені.  Умов і рослин, із яких горючі корисні копалини виникли у 
природі, у теперішній час у природі немає. Тому такі джерела енергії 
називають не відновлювальними (вичерпними).  При значних темпах 
добування та використання запаси таких копалин скоро закінчаться.  

 

Вичерпні Невичерпні 
2 учень Інші джерела енергії – практично невичерпні, тому що належать 

до природних явищ, які проявляються у природі  з певною періодичністю. 
Вони належать до відновлювальних (невичерпних), бо постійно або 
періодично діють в природі (променева енергія Сонця, вітер, енергія води, 
природна теплова енергія) 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
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2. Робота в парах 
Спробуємо перевірити, чи уважними ви були, слухаючи результати 

дослідження ваших товаришів. Попрацюйте в парах і продовжте речення: 
Під енергією розуміють здатність тіл виконувати _______. Існують різні 

види енергії: _______, _______, ________, _______. Природний газ, вітер, 
вугілля, вода, Сонце, торф, нафта – це ________ енергії. Джерела енергії 
поділяються на ________ та ____________.  Виконання будь-якої роботи 
потребує витрат ______.  

3. Дослідницька робота 
Спробуємо дослідити, яким чином виникає енергія і куди вона зникає  

Дослід 1.  Нагріємо  воду в електрочайнику і наливає її в чашку. 
    Чому вода нагрілася?  (Електрична енергія перетворилася  на теплову). 
Дослід 2. Увімкнемо в класній кімнаті світло.            

       Чому стало світло у класі? (Електрична енергія у лампочці 
перетворюється на світлову). Спробуємо зробити висновок з проведених 
дослідів. (Пропозиції дітей) 
   Висновок: Енергія  ні з чого не виникає і нікуди не зникає. Вона 
переходить з   одного виду в інший.  

4. Гра «Встанови відповідність» (смарт-презентація)  
На слайді необхідно  встановити  відповідність між зображенням та 

назвою  виду енергії. (Малюнки на розсуд учителя.)  

5. Розподільний диктант  
У кожного учня на парті таблиця. Учитель читає назви джерел енергії, а 

діти визначають і записують їх у відповідну колонку таблиці. 
Орієнтовні джерела енергії: природний газ, вугілля, вода, вітер, Сонце, 

торф, нафта. 
6. Інтерактивна вправа «Коло ідей» 
Питання для обговорення: У чому переваги і недоліки невичерпних  

джерел енергії. 
Учні об’єднуються в групи і обговорюють поставлене питання. Після 

обговорення кожен має можливість висловити свою думку.  
V. Контрольно-оцінювальний етап 
-  З яким новим поняттям ви познайомились? 
-  Що таке енергія? 
-  Назвіть джерела енергії та на які групи їх розподіляють. 

Перевірте, чи уважними ви були на уроці 
Тест 
1. Невичерпним джерелом енергії є… 

а)  вітер; б) нафта; в) природний газ. 
2. Вичерпним джерелом енергії є… 
а) сонце б) вода в) вугілля 
3. Електрична енергія увімкненої лампочки перетворюється в 
енергію… 
а) теплову; б) світлову; в) руху. 
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4. Електрична енергія увімкненого електричного чайника 
перетворюється в енергію… 
а) теплову; б) світлову; в) руху. 
Наш урок закінчується, Та щоб дізнатися про його результативність і 

спланувати роботу на наступний урок прошу заповнити табличку, яка є у вас 
на столах. 

Плюс Мінус Було цікаво 
   

Плюс – все що сподобалося і викликало позитивні емоції. 
Мінус – все, що не сподобалось і здалося нудним і нецікавим. 
Було цікаво?  Які цікаві факти для себе дізналися вперше? 

 
Козлова Лариса Іванівна 

УРОК 23 
 

Тема:   Сонячна енергія та її перетворення в інші види енергії 
Мета: Навчити учнів характеризувати Сонце як невичерпне джерело 

енергії; формувати уявлення про перетворення енергії Сонця в інші види 
енергії; розвивати творчу активність, уважність; виховувати інтерес до 
предмета. 

Методично-дитактичне забезпечення: демонстраційна таблиця, 
електронна презентація, завдання для роботи в групах, робочі зошити, 
відеофізкультхвилинка, мікрофон. 

ХІД УРОКУ: 
І. Етап орієнтації учнів 
До якого уроку ви приготувалися? 
Пропоную розпочати урок нашим вітанням. 

Правила в нас веселкові, 
Честі, добра і любові. 
Основне в нас правило таке? 
Люби природу, як себе. 

ІІ.  Етап цілепокладання 

Девіз нашого уроку: 
Веди нас, сонечко, в політ – 
Більше дізнаємось про світ. 
Над якою темою ми працювали на попередньому уроці? (Що таке 

енергія і для чого вона потрібна?) 
А сьогодні я пропоную поговорити про значення сонячної  енергії для 

життя на Землі. 
ІІІ. Етап проектування 
На вас чекають: 
1. Повідомлення від наших синоптиків. 
2. Під час гри «Вільний мікрофон» маєте можливість висловити свої 

думки. 
3. А під час гри «Ти мені, я тобі» перевірити один в одного знання 

отримані на попередньому уроці. 
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4. Спробуємо скласти асоціативний кущ. 
5. Далі наші кореспонденти довідкового бюро зроблять важливе 

повідомлення. 
6. Попрацюємо з підручником 
7. На вас чекають цікаві завдання під час роботи в групах 

IV. Етап організації виконання плану діяльності 
1.  Надаємо слово нашому синоптику 
1 Синоптик Сьогодні  18 листопада другий день тижня, вівторок. На 

порозі пізня осінь. Дерева стоять голі. Стало значно холодніше. Більше 
похмурих днів ніж сонячних. Днями я спостерігав, що у вирій збиралася 
зграйка шпаків, а інші перелітні птахи відлетіли ще раніше.  

2 Синоптик Дозвольте не погодитись із Сашею. Не всі дерева стоять 
голі. На вишні ще дуже багато листя. За народним повір’ям вона скине його 
лише перед лютими холодами. А я помітила, що в цьому році не спішать 
опадати листя із абрикоса, сливи, бузку. Мабуть це вказує, що осінь видалась 
теплою. Ідучи до школи я спостерігала, що на клумбах ще квітнуть дубки та 
хризантеми.   

1 Синоптик Дякую за доповнення. Отже температура повітря становить 
7 градусів тепла, вітер східний, небо похмуре, без опадів. 

2 Синоптик За народним календарем. якщо стелиться туман – буде 
тепло, а якщо іній на деревах, потрібно готуватись до морозу. З цього часу 
починають міняти шубку зайці-біляки, білки, ласки. 

- А від чого залежить зміна пір року на нашій планеті?  
2. Гра «Вільний мікрофон» 
- А що є для нас сонце? 
- Пропоную перевірити знання отримані на попередньому уроці 

стосовно теми «Що таке енергія». Об’єднайтеся в дві команди (перший ряд і 
перший варіант другого ряду та третій ряд і другий варіант другого ряду) 

       Гра «Ти мені я тобі» 
Зразки запитань: 

- Що означає енергія в перекладі з грецької? (Енергія означає – 
діяльність, сила). 

- Звідки людина бере енергію? (Людина бере енергію з їжі). 
- Куди ми витрачаємо енергію? (Коли навчаємось, рухаємось, граємо, 

плаваємо, стрибаємо, працюємо). 
- Так що ж таке енергія?  (Енергія – це здатність тіла виконувати роботу і 

рухатися). 
- Які види енергії ви знаєте? (Енергія тепла, енергія світла, енергія руху 

та електрична енергія). 
- Навести приклад, як енергія переходить з одного виду в інший. 

(Електричним струмом можна нагріти електрочайник, настільну лампу та 
пральну частину – електрична енергія перетворюється на енергію тепла, 
світла та руху).   

3. Розповідь вчителя 
- Ви зазначили, що природним джерелом енергії є сонце. 
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- Які асоціації у вас виникають коли ви чуєте слово Сонце? 

        Складання асоціативного куща 
4. Робота довідкового бюро 

Довідкове бюро 1 
Сонце є джерелом тепла, світла, електроенергії. Під його впливом 

формується клімат, народжуються шторми в океані, смерчі в атмосфері. Під 
дією сонячного тепла на нашій планеті розвивається рослинне життя. Енергія 
тепла і світла доходить до Землі за декілька діб. 

Довідкове бюро 2 
Сонце – основа життя. Так говорили античні філософи і не помилялися. 

Всесвіт наповнений різними видами енергії, проте основним її джерелом для 
переважної більшості біологічних процесів на нашій планеті є сонячне 
світло. Кисень атмосфери Землі, який потрібний для дихання мешканців 
нашої планети, утворюється в результаті фотосинтезу. Це коли рослини 
вловлювати світову енергію Сонця і перетворювати її кисень. 

5. Презентація «Сонячне світло і тепло» 
Я захоплююсь астрономією, і дослідивши тему Сонця, підготувала 

повідомлення про цю зірку нашої галактики. Увага на екран. 
Фізкультхвилинка 
6. Робота з підручникам 
а) Читання підручника учнями 
б) Перевірка сприйняття 

 Так що ж таке Сонце? 

 Чому воно здається нам маленьким? 

 Що виділяє сонце? 

 Що відбувається на Землі завдяки сонцю? 

 Завдяки чому живляться зелені рослини? 
в) Робота з таблицею 

       Сонячна енергія в наш час розглядається як альтернативне джерело 
енергії, яке не потребує великих затрат і   використання дорогоцінних 
корисних копалин. Пропоную розглянути таблицю і визначити переваги і 
недоліки сонячної енергії. 

7. Закріплення вивченого на уроці 
Пропоную перевірити отримані сьогодні знання і попрацювати в групах. 

Об’єднайтеся в групи за емблемами на ваших грудях і картками на партах. 
Повторіть правила роботи в групах і працюйте дотримуючись їх 

а)  Робота в групах 
1 група  Встановити відповідність і утворити закінчене речення 
Сонце – величезна розпечена                                              Землі 
Воно в багато разів більше від                                           маленьким 
Із Землі Сонце здається нам дуже                                     куля 
Це тому, що Сонце знаходиться дуже                             світло і тепло 
Сонячні промені несуть на Землю                                      далеко 
Тягнеться до Сонця                                                            усе живе 
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2 група  Тестові завдання 

1. До якої природи належить Сонце? 

а) До живої;                б)до неживої. 

2. Що дає Сонце?  

а) Світло і тепло;        б)красу. 

3. Що таке Сонце? 

а) Зірка;                        б)планета. 

4. Величезна розпечена куля – це… 

а) Сонце;                      б)Земля. 

5. Що більше:Сонце чи Земля? 

а) Земля;                       б)сонце. 

6. Що утворюється, якщо сонячне проміння не проходить крізь предмет? 

а) світло;                      б)тінь. 

3 група Прослухати вірш Корнія Чуковського «Украдене сонце» і 

продовжити речення «Сонце – не лише джерело енергії, але й джерело 

___________ і ___________ на Землі. 

4 група  Знайти пару  

Автомобіль                     вітер 

піч                                      гас 

вітрильний човен        бензин 

літак                                 вугілля 

б) Презентація виконаної роботи  

1 група Нашій групі було завдання  встановити відповідність і закінчити  

речення. Група вирішила, що презентувати роботу буду я Шмідт Арсеній. У 

нас утворилися такі речення з яких ми дізналися, що…  

Сонце – величезна розпечена куля.  

Воно в багато разів більше від Землі.  

Із Землі Сонце здається нам дуже  маленьким. 

Це тому, що Сонце знаходиться дуже  далеко.   

Сонячні промені несуть на Землю  світло і тепло. 

Тягнеться до Сонця усе живе. 

2 група Нашій групі було завдання  виконати тест. Група вирішила, що 

презентувати роботу будемо всі разом.  

- Виконавши тест ми дізналися, що Сонце належить до неживої природи. 

- Що сонце дає світло і теплою. 

- Що сонце – це зірка. 

- Що сонце – це велика розпечена куля. 

- Що сонце більше за Землю. 

- Якщо сонячне проміння не проходить крізь предмет, то утворюється.  

3 група Нашій групі було завдання прослухати вірш Корнія Чуковського 

«Украдене сонце» і зробити висновок, яке значення Сонця, окрім того, що 

воно е джерелом енергії. Група вирішила, що презентувати роботу буду я  

Пазяк Віктор. Ми зробили висновок, що Сонце окрім джерела енергії є ще і 

джерелом тепла та світла. 
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4 група  Нашій групі було завдання встановити закономірність між 

словами. Група вирішила, що презентувати роботу буду я Ковальчук Настя. 

Ось які пари у нас утворилися. 

Автомобіль                        бензин  

піч                                      вугілля  

вітрильний човен              вітер 

літак                                   гас 

А ще нам здається, що вітер, гас, бензин, вугілля є теж джерелами 

енергії.  

Так ви праві це теж джерела енергії, про які ми поговоримо на 

наступному уроці. 

V.  Контрольно-оцінювальний етап 

Попрацювавши в групах ви довели, що були уважними, кмітливими, 

дружними і це дало можливість успішно справитись із завданнями.  

А тепер запрошую всіх у коло.  

Вправа «Незакінчене речення» 

       Пропоную скласти речення із словом Сонце, яке б несло інформацію про 

те, що ми вивчали сьогодні на уроці. 

Сонце – джерело світла і тепла. 

Сонце впливає на неживу природу і погоду. 

Сонце дає людям життя. 

Без сонячної енергії не існувало б життя. 

Сонячна енергія є альтернативною енергією. 

Енергія Сонця безкоштовно потрапляє на Землю у величезній кількості. 

Зелені рослини живляться завдяки сонячній енергії. 

Сонце – це найближча до нас зірка. 

Температура на сонці неймовірно висока. 

Завдяки сонцю відбуваються різні природні явища на землі. 

 

Пікуль Оксана Іванівна 

УРОК 24 

Тема:   Вплив енергії Сонця на природу Землі. 

Мета: розширити уявлення про значення Сонця в природі; навчити 

учнів характеризувати Сонце як невичерпне джерело енергії; формувати 

уявлення про перетворення енергії Сонця в інші види енергії та вміння 

встановлювати закономірні зв’язки в природі розвивати творчу активність, 

уважність; розвивати мислення; розширювати світогляд учнів; сприяти 

формуванню в них потреби до пізнання світу;виховувати інтерес до 

предмета. 

Методично-дидактичне забезпечення: таблиця, малюнок сонця; 

малюнки для роботи в групах; матеріал для роботи в парах; картки зі 

словами; комп’ютер, проектор» презентації» Значення сонячної енергії для 

життя на Землі» та «Джерела енергії»; підручник; зошит. 
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ХІД УРОКУ 

І.Етап орієнтації 

1. Привітання  

Стало вранці ясне сонце, 

Заглянуло у віконце. 

Ми до нього потяглися, 

Ми всі дружно піднялися. 

Доброго дня бажає вам сонце, 

Доброго дня бажаю вам я. 

2. Фенологічні спостереження (Доповідають чергові в класі учні) 

 Яка зараз пора року? 

 Які число і місяць? 

 Який сьогодні день? 

 Чи був вітер, коли ви йшли до школи? 

 Чи були опади? 

 Який стан неба? 

 Що можна сказати про зміни, які відбулися у живій та неживій 

природі? 

 Які зміни ви помітили у вашому дворі? 

3. Відгадування загадок  
 Щоб дізнатися, яка буде тема нашого уроку пропоную Вам відгадати 

загадки: 

а) Що сходить без насіння? 

б) Гарне, добре на всіх дивиться. 

    А людям на себе дивитися не дозволяє. 

в) Вдень у небі сіяє 

   А ввечері край неба зникає. 

г) Високо стоїть, одне око має, всюди заглядає 

Отже, гостем нашого уроку буде сонечко. 

Давайте, як гостинні діти привітаємось з ним. 

Доброго ранку, сонечко ясне! 

Доброго ранку, сонечко красне! 

Доброго ранку, сонце-друже 

Ми тебе всі любимо дуже! 

ІІ. Етап  цілепокладання 

1.Визачення теми та мети уроку 

Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся у чому переваги сонячної енергії? 

2.Ознайомлення з планом роботи 

Працювати ми будемо за таким планом 

ІІІ. Етап проектування  

1. Фронтальне опитування  

2. Перевірка домашнього завдання.  

3. Робота в групах 

4. Перегляд відео  
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5. Робота за підручником 

6. Фізкультхвилинка 

7. Робота в парах  

8. Хвилинка – цікавинка. 

9. Підсумок уроку. 

ІV. Етап виконання плану діяльності 

1. Фронтальне опитування  

 Пригадайте! Що ви знаєте про Сонце? 

 Яке значення Сонця для життя на Землі? 

 Як сонячна енергія потрапляє на землю? 

 Що таке теплова енергія? 

 Що таке світлова енергія? 

2. Перевірка домашнього завдання  

 Назвіть  вичерпні і невичерпні джерела енергії. 

 Які джерела енергії люди можуть використовувати у майбутньому?  

 Пригадайте, до якого джерела відносять сонячну енергію. 

 Енергію Сонця використовують для перетворення її на електричну, 

так звану сонячну електрику. Її можна використовувати всюди: у 

калькуляторах і автомобілях, водонагрівачах, фонтанах, будівлях, на 

електростанціях і супутниках. Від Сонця залежать усі джерела енергії: 

енергія вітру, води, вугілля, нафти і природного газу. Саме тому в багатьох 

країнах світу, і в Україні також, споруджують сонячні електростанції. 

 Основним недоліком сонячної енергії є те, що вона може зникати у 

хмарні дні і недоступна в нічний час. Однак з появою на небі Сонця 

поновлюється. Отже, сонячна енергія належить до відновлюваної енергії. 

Енергія Сонця не забруднює навколишнє середовище, не виділяє шкідливих 

газів, її не можна розлити, як нафту. Вона є абсолютно безкоштовною. 

Сонячні батареї довговічні. 

 Запам’ятайте! Сонце – постійне джерело енергії, яка випромінюється 

у вигляді світлової й теплової енергій. Адже Сонце – велетенське (порівняно 

із Землею), тому запаси його енергії – невичерпні. 

Висновки 
Сонце – найголовніше джерело енергії на Землі, яке постачає тепло і 

світло. 

Енергію Сонця використовують для перетворення її в електричну. 

Електрика і тепло від Сонця абсолютно безкоштовні. 

Сонячна енергія не забруднює навколишнє середовище. 

В Україні теж працюють сонячні електростанції. 

3. Робота в групах 

 Позмагайтеся, яка команда складе найкращу розповідь про вплив 

Сонця на природу Землі, використавши малюнки-підказки та таблиці. 

 Найголовнішим джерелом енергії на Землі є Сонце. Без сонячного 

тепла і світла життя на Землі було б неможливе. 

 Що таке Сонце? 
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        4. Відео із розповіддю вчителя 

Сонце – Найближча до Землі зоря, тому ми бачимо її як велику яскраву 

кулю. Вона складається з газу і випромінює багато тепла і світла. Без нього 

ми просто не можемо жити, бо якщо Сонце зникне, то все живе на Землі 

загине, буде завжди ніч, все замерзне, Земля вкриється товстим шаром криги. 

Сонце в багато разів більше за нашу планету Земля. А здається зовсім 

маленьким. Як ви вважаєте чому? (тому, що відстань до нього дуже велика). 

Це можна порівняти з будинками. Що ближче до нас будинок, то видається 

нам більшим, а той що вдалині, схожий на маленьку коробочку. 

Доїхати до Сонця на поїзді життя не вистачить, а промінчик сонця 

доходить до Землі за 8 хвилин. 

До місяця мандрівник пішки дійшов би за 40 років, а до Сонця – за 15 

тисяч років. 

V. Робота за підручником 

Про що ми дізнаємося під час цієї зустрічі? 

а) актуалізація опорних знань 
Пригадай, яке значення має сонячна енергія для життя на Землі? 

Що забруднює довкілля? 

Чи шкодить це здоров’ю людей? 

Яку чисту «зелену» енергію навчилися використовувати люди? 

Яку енергію  Сонце дає людям?( Величезну кількість чистої, практично 

невичерпної енергії) 

б) проблемна ситуація 
Поміркуй і розкажи, як у живій природі використовується сонячна 

енергія? 

в) опрацювання порад Хлопчика Струма с.70 

г) робота за малюнками с.71 

д) робота в групах 

Проаналізуйте свої записи спостережень за погодою. Щоб установити 

приблизну кількість сонячних днів у році.  

Зробіть висновок,чи доцільно використовувати сонячні установки у 

вашій місцевості 

ж) сторінками Книги важливих знань про природу с.71 

з) відповіді на запитання 

VI. Фізкультхвилинка 

VII. Робота в парах 

Поміркуйте і поясніть, чому енергію Сонця називають «зеленою». 

Використайте слова для пояснення: чиста, світла, невичерпна, корисна, 

необхідна, дешева. 

Висновок  
Сонце найпотужніше джерело енергії, яке екологічно чисте, невичерпне, 

нешкідливе для живих істот, необхідне для  людей і також дешеве у 

використанні. 
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VIII. Хвилинка-цікавинка 
Завдяки дослідженням в Арктиці вчені дійшли висновку, що біле хутро 

північних тварин, особливо ведмедів, уловлює до 95 % сонячного тепла. 
Особливості будови волосини цих тварин беруть до уваги під час 
виробництва сонячних батарей. Нині розробляються проекти будівництва 
сонячних електростанцій. 

 Повідомлення підготовленими учнями 

1. Енергія сонця 
Сонце лише одна з мільярдів зірок, але воно джерело енергії для всього 

живого й для самої Землі. Викопне паливо витрачається такими темпами, що 
його запаси виснажаться десь у другій половині наступного сторіччя. Атомні 
електростанції, що колись уважалися гарною альтернативою, виявилися 
небезпечними, що було продемонстровано аварією в Чорнобилі в 1986 р.      
Із усіх альтернативних джерел енергія сонця є самої чистою й безпечної. 

2. Сонячне випромінювання 
Близько 30% сонячного випромінювання відбивається атмосферою 

Землі, а ще 20% поглинається. У результаті, лише 50% його досягає поверхні 
нашої планети, але це дорівнює енергії, яку виробляли б приблизно 170 
мільйонів самих потужних електростанцій світу. 

Багато лісових пожеж виникають у жару з вини сонячного світла, 
сфальцьованого крапельками ранкової роси. Ще в давнину греки навчилися 
використовувати енергію Сонця для розпалення багаття.  

3.Сонячне опалення 
Усі будинки частково обігріваються Сонцем, але є проекти, що 

дозволяють максимально використовувати це джерело енергії й у такий 
спосіб значно знизити плату за опалення. У таких будинках установлені 
більші вікна на стороні, освітлюваної полуденним сонцем, і набагато менші 
вікна на протилежній, більш прохолодній стороні. У деяких будинках жалюзі 
з теплоизолюючих матеріалів закриваються на ніч, що дозволяє зберегти 
більшу частину тепла, накопиченого за день. Це – пасивна сонячна 
технологія. 

Сонячна енергія може також використовуватися для водяного опалення 
будинків. Промені Сонця нагрівають воду усередині плоских панелей, що 
поглинають випромінювання для нагрівання води. Ці панелі звичайно 
встановлюють на даху будинку під кутом, щоб уловлювати максимальну 
кількість прямих сонячних променів. Холодна вода протікає через панелі й 
нагрівається поглиненим ними сонячним світлом 

4. Сонячні елементи 
Сонячні елементи – це електронні обладнання, де за рахунок 

фотоелектричного ефекту світло перетвориться в електроенергію. Кожний 
елемент робить небагато енергії, тому для забезпечення електропостачання в 
достатньому обсязі необхідні батареї таких з’єднаних один з одним 
елементів. На енергії сонячних елементів працюють більшість штучних 
супутників; вона також використовується в деяких електронних 
калькуляторах і годиннику 
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У 1981р. легкий літак «Солар чэлленджер» здійснив політ 
використовуючи сонячне світло як єдине джерело енергії. Крила літака були 
покриті сонячними елементами, що вироблять енергію для керування 
електроприводом повітряного гвинта. У штаті Флорида, США, телефон-
автомат працював від батареї сонячних елементів, установленої на даху 
будинку. 

5. Електрика в районах 
У деяких віддалених районах більші батареї сонячних елементів 

забезпечують більшу частину побутової електроенергії, яка використовується 
для зарядки батарей, що працюють уночі. 

Сонячні елементи дуже надійні. Після установки вони практично не 
мають потреби у відході й можуть роками працювати без обслуговування. У 
Великобританії є маяки, що працюють в автоматичному режимі від сонячних 
елементів. Батареї таких елементів використовуються також у ряді 
автоматичних метеостанцій, розташованих уздовж узбережжя й на морі. 

Електроенергія, одержувана від сонячних елементів, залежить не від 
тепла, а від світла.. Починаючи з 1960х років, батареї фотоелектричних 
елементів використовуються для виробництва електроенергії для супутників 
зв’язку.  

IX. Контрольно-оцінювальний етап 

1.Підсумок уроку  

 Прочитайте сторінки Книги важливих знань про природу  

 Чому Сонце називають найпотужнішим джерелом енергії? 

 Як сонячна енергія перетворюється на інші види енергії? 

 Чому сонячна енергія може стати найважливішим джерелом енергії? 

 Чи є в Україні сонячні електростанції? Спробуйте віднайти їх на 
карті атласу. 

 Як людина використовує сонячну енергію? Наведіть приклади. 

 Дізнайтеся про новітні приклади використання сонячної енергії?   

2. Домашнє завдання  

 Пофантазуйте і запропонуйте власний проект використання сонячної  
енергії. 

 Закінчити наш урок я хочу такими слова: 
Дружить лис з великим лісом. 
Лебідь дружить з плесом чистим. 
Чайки дружать із морями. 
Весни - з першими квітками. 
А із сонцем кожен дружить, 
Бо його всі люблять дуже: 
І дорослі, і малята 
В сонця друзів скрізь багато.  

                                            В. Кухалашвілі 
         Бажаю, щоб ви міцно дружили з сонечком і росли здоровими. 
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Пікуль Оксана Іванівна 

УРОК 25 

Тема: Сонце, вітер, вода – невичерпні джерела енергії. 

Мета: навчати учнів характеризувати Сонце як невичерпне джерело 

енергії; дати загальне уявлення про поновлювані джерела енергії; навчити 

розпізнавати поновлювані джерела енергії в природі; вчити пояснювати 

необхідність збільшення використання людиною відновлюваних видів 

енергії (Сонця, вітру і рухомої води); формувати  уявлення про перетворення 

енергії Сонця в інші види енергії; розвивати творчу активність, уважність; 

виховувати пізнавальний інтерес. 

Методично-дидактичне забезпечення: таблиця, малюнок сонця; 

малюнки для роботи в групах; матеріал для роботи в парах; картки зі 

словами; комп’ютер, проектор, презентації «Значення сонячної енергії для 

життя на Землі» та «Джерела енергії»; підручник; зошит. 

 

ХІД УРОКУ: 

       І.Етап орієнтації 

       1. Створення емоційного настрою 

Девіз уроку: Хай буде добрим день вам, любі діти!                                            

                    Вчимося світу ми радіти. 

                    Дружно сонечку всміхніться, 

                    Деревцям ви поклоніться. 

                    Ми природу поважаєм, 

                    Залюбки її вивчаєм. 

     2. Мотивація навчальної діяльності. 

Я хочу подарувати вам урок – теплий, світлий, ясний, радісний… 

Які почуття у вас виникають, коли ви отримуєте подарунок?  (приємні, 

радісні, вдячність) 

Я хочу, щоб з таким настроєм ви отримали нові  знання! А що за 

подарунок я вам принесла дізнаєтесь , коли відгадаєте загадку: 

Зранку піднімається, 

Радо усміхається, 

Теплом дозріває 

І промінням обіймає. (Сонце) 

    Мій настрій завдяки Сонечку, схожий на білу пухнасту хмаринку у 

спокійному блакитному небі, я дарую сонечко вам з таким настроєм. 

    Діти,  а який у вас настрій, зобразіть  його на початку уроку у першому 

кружечку… 
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Чому саме сонечко до нас завітало на урок? (Ми вивчаємо  тему: Сонце – 

джерело енергії) 

ІІ. Етап  цілепокладання 

1.Визачення теми та мети уроку 

Сьогодні на уроці  ми дізнаємося, які джерела енергії є невичерпними? 

2.Ознайомлення з планом роботи 

Працювати ми будемо за таким планом 

ІІІ. Етап проектування  

1. Вправа  «Погода» 

2. Перевірка домашнього завдання.  

3. Робота в групах 

4. Хвилинка – цікавинка. 

5. Робота над загадками 

6. Робота за підручником 

7. Фізкультхвилинка 

8.Читання й обговорення казки  

9. Робота в парах  

10. Вправа «Незакінчене речення» 

11. Підсумок уроку. 

ІV. Етап виконання плану діяльності 

  1. Вправа  «Погода» 

Хто у нас сьогодні синоптик?           

I.  Хвилинка спостережень.  

Синоптик: Зараз у нас пора року осінь. Місяць – листопад.  

Сьогодні 20 листопада - четвер. Температура повітря______; стан неба 

______ - хмарно; опади ______, вітер -_______; інших природних явищ 

_______. 

Попутного вітру Вам на сьогоднішньому уроці!! Хай він принесе Вам 

задоволення від роботи на уроці!! 

2.Перевірка домашнього завдання  

Що ми з вами вчили на минулому уроці? (Як сонячна енергія впливає на 

природу Землі?) 

Пропоную вам створити «Асоціативний кущ». З яким словом асоціюється 

слово Сонце 

Фронтальне опитування 

 Чи впливає Сонце на ваше самопочуття і настрій? Поясніть. 

 Що ви можете розповісти про Сонце? 

 Щоб  довести ,що світло й тепло необхідні рослинам, тваринам і людям 

ми з вами попрацюємо у групах  

 Повторили правила роботи у групах, тільки очима. Прошу всіх 

дотримуватися даних правил. 

 Об’єднайтеся в групи за малюнком сонечка. Яка ви вибрали собі на 

початку уроку. 
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3. Робота в групах 

Позмагайтеся, яка команда складе найкращу розповідь про вплив Сонця на 

природу Землі. Скористайтеся планом. На виконання роботи вам 7 хв. 

План 

1) Сонце – джерело світла й тепла на Землі. 

2) Від Сонця залежить настання дня і ночі, зміна пір року. 

3) Погода й життя рослин, тварин і людей на Землі залежать від Сонця. 

Презентація робіт. 

      Висновок: (Презентація про сонце) 

Дійсно, Сонце обумовлює все життя на Землі. Кожен рік завдяки Сонцю 

на Землі виростають тисячі видів рослин, які годують тисячі видів тварин.  

Енергія Люди споживають енергію сонця для росту, руху, розумової та 

фізичної праці. Cонце спричиняє виникнення вітру на Землі, сприяє 

кругообігу води у природі. Завдяки сонцю живуть і розмножуються живі 

організми. Отже Сонце – це джерело світла і тепла на Землі. 

Крім того, від висоти Сонця над Землею залежить зміна пір року, 

настання дня і ночі.  

 4. Хвилинка – цікавинка 

     Сонце – єдина зоря в Сонячній системі. Земля та сім інших планет 

обертаються навколо Сонця. Крім них навколо Сонця обертаються комети, 

астероїди та інші дрібні об’єкти. 

     Сонце – це гігантська розпечена куля. Температура поверхні Сонця 

досягає 6000 °С. Уявляєте, як це багато?! 

     Доїхати до Сонця на поїзді життя не вистачить, а промінчик сонця 

доходить до Землі за 8 хвилин. До місяця мандрівник пішки дійшов би за 40 

років, а до Сонця – за 15 тисяч років. 

Висновки 

Без енергії Сонця життя на Землі не існувало б. 

Сонце – найближча до нас зоря. 

Сонце – постійне й невичерпне джерело енергії. 

5. Робота над загадками 

Летить коник, басує. 

Полем-долем пустує. 

Ніхто його не впіймає 

І ніхто не загнуздає. (Вітер) 

Всі його люблять, всі його чекають, 

А хто подивиться, кожен скривиться. (Сонце) 

Без рук, без ніг, а цілий світ пройде. (Вода) 

Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, чому енергія Сонця, вітру й води не  

може вичерпатися. 

6. Робота за підручником (с. 68–69) 

Пригадайте! Для чого потрібна енергія? (Для руху, тепла, для 

електроприладів для світла) 
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Які види енергії ви знаєте? (Енергія тепла, енергія світла, електрична 

енергія, енергія руху) 

Де ви їх використовуєте у щоденному житті? 

Які джерела енергії існують на землі? (Сонце, вітер, вода та корисні 

копалини) 

Роздивіться малюнки на с. 68, поміркуйте і розкажіть!  

Як люди зігрівалися й освітлювали свої оселі в давнину? 

Що слугувало тоді джерелами енергії?  

       Історична довідка  

Значення Сонця для життя на Землі людина відчула вже в далекі часи.  

Для первісних  людей це була велика надприродна сила. Його 

обожнювали всі народи. Наші предки  слов’яни поклонялися богові сонячних 

променів – Ярилу, римляни – Аполлону. Князі і  царі намагались прищепити 

людям уявлення про своє походження від бога Сонця. Руські  князі 

називались внучатами Дажбога, тобто бога Сонця. 

Сонце, як верховного Бога, давні українці наділяли владою безмежною. 

Вони  уявляли Сонце у вигляді чоловіка з ясним обличчям, промені якого 

освітлюють увесь  світ. Живе він на краю світу, а вранці одягає золоту рясу, 

повну світла і тепла, і виходить  на небо.  

 Які джерела енергії використовують у наш час? 

 Завдяки чому рухається паровоз? 

 Назвіть, які корисні копалини належать до горючих. 

 Що розповів хлопчик Струм про горючі корисні копалини? 

 Які невичерпні джерела енергії пропонує нам Матінка Природа? 

 Чому їх називають і невичерпними, і відновлюваними? 

         Висновки 

Джерела енергії бувають поновлювані і не поновлювані. 

Усі поновлювані джерела енергії черпають свої сили від Сонця – 

головного джерела енергії. 

Без Сонця життя на Землі припиниться. 

За 15 хв Сонце посилає нам стільки енергії, скільки вистачає людству на 

цілий рік. 

До поновлюваних джерел енергії належать також сила води і сила вітру. 

 7. Фізкультхвилинка 

 8. Читання й обговорення казки «Нерозлучнi друзi» 

Жили-були друзі: Сонце, Вода, Камінь і Вітер. 

Одного разу вони посперечалися, хто з них наймогутніший. 

Сонце промовило: 

- Я даю Землі тепло і світло, можу обігріти або спалити! Без мене немає 

життя. 

Вода зауважила: 

- А от і ні, це без мене жодна істота не може жити! Я перетворюю камінь 

на пісок, з легкістю обертаю велетенські електричні турбіни, і саме я даю 

людям енергію! 
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Вичерпні 

 

Камінь спинив напір Води і твердо вимовив: 

- А я можу перегородити річку і створити повінь, або спинити її. 

Налетів Вітер і просвистів: 

- От хвальки! Та я на всіх вас знайду управу: зруйную кам’яні гори, 

нажену хмари і закрию Сонце, підніму хвилі на морі, здійму шторм. 

Так вихвалялися природні сили один перед одним, доки не зустріли в 

пустелі Людину, яку мучила спрага. І попросили, щоб вона їх розсудила. 

Вислухавши їх, Людина відповіла: 

- Дякую тобі, Сонечко, що випарувало Воду з моря. Дякую тобі, Вітре,  

що приніс хмаринки. Дякую тобі, Каменю, що на тобі сконденсувалася 

водяна пара. Саме завдяки вам я вгамував спрагу. Всі ви могутні та важливі, 

кожен – по-своєму. 

З того часу Сонце, Вода, Камінь та Вітер стали нерозлучними друзями.  

А Людина навчилася приборкувати сили природи. 

Про які природні сили йдеться у казці? 

Про що сперечалися Сонце, Вода, Камінь і Вітер? 

Чим вихвалялося Сонце? 

Що розповіла про себе Вода? 

Що може зробити Камінь? 

Яку силу має Вітер? 

Хто розсудив природні сили? 

Як ви розумієте останні речення казки? 

 Сонце, вітер і вода – невичерпні джерела енергії. Всі ці джерела енергії 

існують завдяки енергії Сонця. Річки живляться дощами, які виникають із-за 

випаровування океанів і озер під дією сонячного тепла. Вітер дме над 

поверхнею землі внаслідок її нерівномірного нагрівання сонцем. 

9. Робота в парах  

«Посортуй» джерела отримання енергії. З’єднай стрілочками 

                                                                *нафта* 

                                                                *сонце* 

          *кам’яне вугілля* 

                  *вітер* 

                  *дрова* 

        *торф* 

        *рухи води* 

         *природний газ* 

10. Вправа «Незакінчене речення» 

 Сонце дає нам тепло і...  

 Для вироблення електроенергії на електростанціях використовують...  

 Сонячну енергію поглинають…  

 Головне джерело енергії на Землі …  

  Дає можливість рухатися, виконувати роботу…  

V. Контрольно-оцінювальний етап 

 

Невичерпні  
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  1. Підсумок уроку. 

      Прочитайте сторінки Книги важливих знань про природу на с. 69. 

      Що нового ви дізналися на уроці? 

      Назвіть невичерпні джерела енергії. 

      Які джерела енергії люди можуть використовувати у майбутньому?  

      Повернемося до початку уроку, до нашого сонечка. Зобразіть, будь ласка, 

який у вас настрій на кінець уроку. 

  2. Домашнє завдання   с.68 – 69 

      Повідомлення про невичерпні джерела енергії. 

 

Пікуль Оксана Іванівна 

УРОК 26 

Тема: Використання енергії сонця, вітру та руху води людиною 

Мета: розширити уявлення учнів про використання енергії сонця,  вітру 

рухомої води та її сили людиною; навчати учнів характеризувати Сонце, 

вітер та рух води як невичерпні джерела енергії; формувати уявлення про 

перетворення енергії Сонця в інші види енергії та вміння встановлювати 

закономірні зв’язки в природі; обгрунтувати необхідність енергозбереження, 

використання відновлювальних джерел енергії; розвивати творчу активність, 

уважність; розвивати мислення; розширювати світогляд учнів; сприяти 

формуванню в них потреби до пізнання світу; виховувати бажання 

відповідально ставитися до природи, її багатств; вміння шанувати і оберігати 

від негативного впливу багатства нашої Землі. 

Методично-дидактичне забезпечення: таблиця, малюнок сонця, 

вітряків, гідроелектростанцій; малюнки для роботи в групах; матеріал для 

роботи в парах; картки зі словами; підручник, комп’ютер, проектор, 

презентації «Значення сонячної енергії для життя на Землі» та «Джерела 

енергії»; зошит. 

ХІД УРОКУ: 

І. Етап орієнтації 

Створення емоційного настрою 

1. Привітання 

Не урок, а справжнє свято, 

Бо полинем у світи. 

Мандруватимем завзято, 

Юний друже, я і ти. 

У поході будь уважним. 

Добре думай,  не спіши! 

Знай, що вчитись завжди важко, 

Легше буде у житті! 

2. Девіз уроку: 

Ми діти планети Земля, 

Будем берегти дари її щодня. 
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3. Фенологічні спостереження. (Доповідають чергові в класі учні) 

Яка зараз пора року? 

Які число і місяць? 

Який сьогодні день? 

Чи був вітер, коли ви йшли до школи? 

Чи були опади? 

Який стан неба? 

Що можна сказати про зміни, які відбулися у живій та неживій природі? 

Які зміни ви помітили у вашому дворі? 

4. Мотивація навчальної діяльності 

Щоб дізнатися, яка буде тема нашого уроку пропоную Вам відгадати 

загадки: 

а) Що сходить без насіння?  (сонце) 

б) Гарне, добре на всіх дивиться. 

    А людям на себе дивитися не дозволяє. (сонце) 

в) Робота над загадками 

    Що летить, і не здоженеш? (вітер) 

г) Він шепоче: «Шу-шу-шу... 

    Листя обірвать спішу. 

    З ним я у осіннім гаї 

    У таночку покружляю». (вітер) 

д) Що таке: живе і ллється, 

    З каменем не раз зіткнеться, 

    Як немає – все всихає 

    І від спраги потерпає. (вода) 

ІІ. Етап  ціле покладання 

1. Визачення теми та мети уроку 

Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про використання людиною енергії  

сонця, вітру та рухомої води.  

2. Ознайомлення з планом роботи 
Працювати ми будемо за таким планом 

ІІІ. Етап проектування  

1. Фронтальне опитування  

2. Перевірка домашнього завдання.  

3. Бесіда  

4. Перегляд презентацій 

5. Робота за підручником 

6. Фізкультхвилинка 

7. Робота в групах  

8. Гра «Знайди слова» 

9. Робота в парах 

10. Робота над малюнком 

11. Робота в парах 

12. Підсумок уроку. 
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ІV. Етап виконання плану діяльності 

1. Фронтальне опитування  

Пригадайте! Що ви знаєте про Сонце? 

Яке значення Сонця для життя на Землі? 

Як сонячна енергія потрапляє на землю? 

Що таке теплова енергія? 

Що таке світлова енергія? 

2. Перевірка домашнього завдання.  

Назвіть  вичерпні і невичерпні джерела енергії. 

Які джерела енергії люди можуть використовувати у майбутньому?  

Пригадайте, до якого джерела відносять сонячну енергію. 

Енергію Сонця використовують для перетворення її на електричну, так 

звану сонячну електрику. Її можна використовувати всюди: у калькуляторах і 

автомобілях, водонагрівачах, фонтанах, будівлях, на електростанціях і 

супутниках. Від Сонця залежать усі джерела енергії: енергія вітру, води, 

вугілля, нафти і природного газу. Саме тому в багатьох країнах світу, і в 

Україні також, споруджують сонячні електростанції. 

Основним недоліком сонячної енергії є те, що вона може зникати у 

хмарні дні і недоступна в нічний час. Однак з появою на небі Сонця 

поновлюється. Отже, сонячна енергія належить до відновлюваної енергії. 

Енергія Сонця не забруднює навколишнє середовище, не виділяє шкідливих 

газів, її не можна розлити, як нафту. Вона є абсолютно безкоштовною. 

Сонячні батареї довговічні. 

Запам’ятайте! Сонце – постійне джерело енергії, яка випромінюється у 

вигляді світлової й теплової енергій. Адже Сонце – велетенське (порівняно із 

Землею), тому запаси його енергії – невичерпні. 

Висновки 

 Сонце – найголовніше джерело енергії на Землі, яке постачає тепло і 

світло. 

 Енергію Сонця використовують для перетворення її в електричну. 

 Електрика і тепло від Сонця абсолютно безкоштовні. 

 Сонячна енергія не забруднює навколишнє середовище. 

 В Україні теж працюють сонячні електростанції. 

3. Актуалізація опорних знань  

Бесіда  

Чому Сонце називають найпотужнішим джерелом енергії? 

Як сонячна енергія перетворюється на інші види енергії? 

Чому сонячна енергія може стати найважливішим джерелом енергії? 

Чи є в Україні сонячні електростанції? Спробуйте віднайти їх на карті 

атласу. 

У чому полягають недоліки спалювання горючих корисних копалин для 

отримання електроенергії? 

Назвіть переваги використання сонячної енергії. 
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Поміркуйте, чому наймогутніша сонячна електростанція побудована у 

Криму. 

Розкажіть, як людина підкорила вітер. 

Чому енергія вітру дешева? 

Чи можна назвати вітрові електростанції екологічно чистими? 

Якої шкоди завдають електростанції природі? 

До якої частини природи (живої чи неживої) належить вода. Чому? 

Де в природі є вода? 

Покажіть на карті півкуль водні об’єкти нашої планети. 

Які види водойм є у нашій місцевості? 

Які водні об’єкти є на території нашої держави? 

Покажіть їх на фізичній карті України.  

Які властивості має вода?  

4. Перегляд презентацій «Енергія вітру та енергія сонця» 

Енергію вітру здавна використовували для роботи млинів. За допомогою 

вітряків молотили зерно на борошно. А в країнах, розташованих на 

узбережжі морів, де дмуть постійні вітри, споруджували вітряні 

електростанції. 

Людина використовувала таке потужне джерело енергії, як Сонце, за 

допомогою спеціальних, що мають назву сонячні батареї. 

5. Робота за підручником 

    Ти дізнаєшся про використання людиною енергії вітру. 

    Пригадай, що таке вітер? Як він виникає? 

а) робота за малюками 

    Якими бувають вітри? 

б) міркування учнів 

    Чому вітер є джерелом чистої й невичерпної енергії? 

в) робота в парі 

    Роздивіться картини І. Айвазовського с.72 і складіть розповідь про 

використання вітру людиною в давнину. 

г) знайомство з повідомленнями Хлопчика Струма с.73 

д) робота в групі 

    Проаналізуйте свої записи спостережень за погодою, щоб установити 

приблизну кількість вітряних днів у році. 

    Зробіть висновок, чи доцільно використовувати енергію вітру у нашій 

місцевості? 

ж) сторінками Книги важливих знань про природу. 

з) відповіді на запитання від Матінки Природи. 

Пригадайте, як відбувається кругообіг води в природі. 

Пригадайте, яке значення мають річки. 

Люди здавна використовують енергію рухомої води. Найчастіше на річках 

будували водяні млини для розмелювання зерна на борошно. 

Водяні млини тепер – рідкість. Проте енергія води на річках допомагає 

виробляти електричний струм. 
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Де швидкість течії більша – у рівнинних чи гірських річках? 

Не тільки річки на суходолі перебувають у постійному русі. Поверхня вод 

Світового океану також повсякчас рухається. Невичерпними джерелами 

енергії можуть стати рухи води в океанах і морях. До них належать рухи 

хвиль й припливів і відпливів, які в давнину люди називали «диханням» 

океану. 

Отже, велетенський Світовий океан містить гігантську кількість 

безкоштовної енергії, але для її використання потрібно споруджувати 

спеціальні станції 

Розгляньте малюнки на с. 68. Розкажіть, що на них зображено.  

 Що таке турбіна? 

 Знайдіть на карті шкільного атласу гідроелектростанції. На якій річці їх 

найбільше? 

 У чому полягає перевага гідроелектростанцій? 

 Про що ви дізналися в рубриці «Для допитливих»?   

Здавна також використовували енергію падаючої води. Такі ж самі 

млини приводили в рух силою води. Якщо лити воду на лопаті колеса, воно 

обертатиметься і набуватиме енергії руху. Її можна використовувати для 

отримання електрики. Енергія води, що падає, обертаючи водяне колесо, 

служила для розмелювання зерна, розпилювання деревини і виробництва 

тканин. У Єгипті, Китаї, Індії водяні колеса піднімали воду на поля.  

        За таким принципом працюють турбіни греблі на гідроелектростанції 

(ГЕС).  У перекладі з грецької гідро – вода. Вода, що падає з висоти штучної 

загати – греблі – змушує рухатися механізми, які на гідроелектростанціях 

виробляють електричну енергію. Гідроелектростанції споруджують на 

повноводних річках, проте їх в Україні не так багато.  

Таке джерело енергії не забруднює повітря, а от природі завдає шкоди. 

Це тому, що невід’ємною частиною гідроелектростанції є штучна водойма - 

водосховище під водою опиняються родючі ґрунти. Механізми таких станцій 

частково знищують, будівництво якого потребує затоплення великих 

територій. Унаслідок цього мешканців водойм, а гребля перекриває шлях 

рибі до нерестилищ.  

Першу в Україні гідроелектростанцію - Дніпрогес - збудовано на Дніпрі 

в районі Запоріжжя. Нині води Дніпра віддають людям свою енергію ще на 5 

гідроелектростанціях. Є гідроелектростанції й на інших річках. 

6. Фізкультхвилинка 

7. Робота в групах  

Обговоріть прочитане в групі. Знайдіть інформацію про використання 

людиною енергії води, її переваги та недоліки. Заповніть таблицю. 

Представте виконану роботу.    

       

Де використовується 

енергія 
Переваги енергії Недоліки енергії 

   

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9E._%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C._%D0%94%D0%B2%D0%B0_%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8._%D0%9C._%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9._%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0._%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.
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Висновки 

 Люди здавна використовують енергію рухомої води. 

 Енергія води допомагає виробляти дешеву електроенергію. 

 Рух води у Світовому океані – невичерпне джерело чистої енергії. 

8. Робота в парах 

– Уявіть, що ви – спеціалісти, яким доручили будівництво вітрової 

електростанції. Що ви врахуєте, обираючи місце для її спорудження? 

       9. Гра «Знайди слова» 

Доберіть слова для характеристики: Сонця, вітру, води. 

Слова для довідки: холодний, теплий, чистий, прозорий, темний, 

брудний, похмурий, сильний, потужний, слабкий, яскравий, пекучий, 

сліпучий, могутній, красивий, жаркий. 

Висновки 

 Енергію вітру створює Сонце. 

 Люди здавна використовують енергію вітру. 

 У наш час поширення набувають вітрові електростанції. 

10. Робота над малюнком 

Намалюйте те джерело енергії, яке вам здається найпотужнішим, 

екологічно найчистішим. 

11. Робота в парах 

Порівняйте гідроелектростанцію і вітрову електростанцію. Назвіть їхні 

переваги і недоліки. 

V. Контрольно-оцінювальний етап 

1. Підсумок уроку  

Прочитайте висновки  

Чому енергія вітру ніколи не вичерпується? 

Де найкраще будувати вітрові електростанції? 

Доведіть переваги отримання електроенергії за допомогою вітру. 

Поясніть, чому вітрові електростанції називають енергією майбутнього? 

Прочитайте висновки нас. 70. 

Як люди в давнину використовували енергію рухомої води? 

Дізнайтеся, як. використовують енергію води у вашому краї. 

Чому енергію Світового океану називають невичерпною і чистою? 

Якою енергією людині користуватися зручніше та вигідніше: Сонця, вітру 

чи води? Доведіть свою думку. 

2. Домашнє завдання  

І варіант: підготувати проект «переваги використання сонячної та 

вітрової енергії».   

ІІ варіант: Проект «Як використовують енергію води у вашому краї». 
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Целінко Олена Станіславівна 

УРОК 27 

Тема: Поняття про збереження тепла та енергії у побуті. 

Мета: Дати учням уявлення про енергозбережувальні технології; 

навчати застосовувати в житті знання про збереження тепла й електроенергії 

в побуті, навчати досліджувати, як зменшити втрати тепла та електроенергії в 

оселях; виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища. 

                              

ХІД УРОКУ 

І. Етап орієнтації  

Вже дзвінок нам дав сигнал: 

Працювати час настав. 

Тож і ми часу не гаймо, 

Працювати починаймо! 

ІІ. Етап цілепокладання.  
- Звідки береться тепло у вашому будинку? 

- Чому потрібно берегти тепло? 

- Запропонуйте власні способи зменшення втрати тепла у помешканнях. 

III. Етап проектування    

1. Вивчення нового матеріалу 

2. Робота в парах 

3. Математична хвилинка 

4. Фізкультхвилинка 

5. Робота в групах  

6. Гра «Знайди помилку». 

7. Підсумок 

IV. Етап організації виконання плану навчальної діяльності 

1. Вивчення нового матеріалу 

Робота над загадкою 
По дроту гуляє, 

Темряву розганяє. (Електрика) 

- Діти, чи знаєте ви, що таке електрика? (Відповіді учнів.) 

- Протягом тисячоліть люди спостерігали за сліпучими спалахами в небі 

під час грози. 

Вони водночас приваблювали їх, а ще й дуже лякали. Бо ці 

зиґзаґоподібні спалахи були небезпечні тим, що після них гуркотів грім, іноді 

вони вбивали людей, спалювали все навколо. І лише понад 100 років тому 

люди зрозуміли,що це таке, і приборкали електрику. 

- Людина відкрила дію електрики вже давно. Чи потрібна нам 

електроенергія? 

- Чи потрібно її берегти? 

- Згадайте, коли ви виходите з кімнати або квартири, то що робите? 

- Вимикаючи світло, електричні прилади, ви бережете енергію. 
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 Розгадайте кросворд та назвіть ключове слово. 

1) Їжа нам дає …(енергію). 

2) Взимку на ноги обов’язково одягають теплі…(шкарпетки). 

3) Без чого не буде працювати телевізор? (електроенергія). 

4) Головне джерело енергії рослин? (Сонце). 

5) Крім світла сонце дає…(тепло). 

6) Тварина, яка запасається  енергією восени, щоб використати її під час 

сплячки. (ведмідь). 

7) Прилад для освітлення, який працює на батарейках.(ліхтарик). 

8) Що допомагає людині зберегти тепло свого тіла? (одяг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Бесіда 

- Сьогодні на уроці ми навчимося економно використовувати енергію 

Робота за підручником (с.76-77) 

- Пригадайте, що таке енергія. Які існують джерела отримання 

електроенергії? 

- Яке значення має електроенергія в повсякденному житті?  

Завдяки сучасним технологіям сьогодні в кожній квартирі є комп’ютер, 

підключений до мережі Інтернет; відео-дзвінок по скайпу став буденністю; 

майже  кожній сім’ї є автомобіль і, можливо, не один, а на літаку можна 

дістатися до будь-якої точки планети. І, звичайно, всі ці блага цивілізації 

вимагають колосальних витрат енергії, неймовірних ресурсів, використання 

яких безжально виснажує надра нашої Землі.  

  Сьогодні у світі дуже гостро постає питання раціонального 

використання енергоресурсів. Енергія, яка використовується в будинках, 

виробляється внаслідок спалювання нафти, газу, вугілля. На планеті щороку 

зменшуються запаси паливних корисних копалин, а їх використання врешті 

решт приведе до економічної та екологічної кризи. Тому потрібно їх 

економно використовувати.  

3. Робота в парах 

-  Позмагайтеся! Яка пара складе найзмістовнішу розповідь про те, як 

електроенергія потрапляє в оселі? 

- Пригадайте, які нові електричні прилади з’явилися у вашому домі за 

останній час. З якою метою їх придбали? 

 е н е р г і я  

ш к а Р п е т к и  

 е л Е к т р о е н е р г і я 

 с о н ц е  

 Т е п л о  

 в е д м і д ь 

 л і х т а р и к  

 о д я г  
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-  Пригадайте, що належить до природного освітлення. 

-  Як скоротити споживання електроенергії? 

- Розгляньте малюнок 56 та розкажіть, що на ньому зображено. Якою є 

користь від таких лампочок? 

- Запам’ятайте! Енергозбереження – це дії, спрямовані на доцільне 

економне використання електроенергії. 

- Приймаючи душ, ви витрачаєте менше води, ніж тоді, коли приймаєте 

ванну. Виходите з кімнати – вимикайте світло. Застосовуйте в побуті 

енергозбережувальні лампочки. 

Висновки 
 Енергозбереження – це шлях до збереження природи Землі. 

 Існує багато способів економії тепла, води та електроенергії в побуті. 

 Зберігаючи тепло та електроенергію, ми дбаємо про своє майбутнє. 

4. Математична хвилинка  

1 кВт – 52 копійки 

10 кВт – 5 грн. 20к 

100 кВт – 52 грн 

За місяць родина споживає (взимку) копійки приблизно 300 кВт.  

Це близько 156 грн.. 

- А як ви економите електроенергію і гроші вашої родини? 

 Очікувана відповідь: - готуюсь до занять при денному світлі; 

 - якщо користуюсь настільною лампою, вимикаю інше освітлення; 

 - виходячи з кімнати, вимикаю світло; 

 - використовую економ лампи, тощо. 

5. Розповідь учителя про економію тепла і газу  
Людство користується тепловою енергією з давніх-давен. Первинна 

людина грілася і готувала їжу на вогнищі. Тепло у будинку чи квартирі 

можна отримати, наприклад, протопивши грубу, коли тепло виробляється за 

допомогою обладнання, яке встановлене безпосередньо у квартирі чи 

будинку.  

Сьогодні груби залишились зазвичай у селах. У містах індивідуальне 

теплопостачання здійснюється зазвичай найчастіше від газових або 

електричних котлів, які встановлені у будинку чи квартирі, забезпечуючи 

опалення приміщень та підігрів води. Але переважна більшість 

багатоквартирних будинків обладнана межею централізованого 

теплопостачання.  

Централізованим таке теплопостачання називається тому, що 

вироблення тепла відбувається в одному місці, а подача здійснюється через 

систему трубопроводів у групу будинків або навіть мікрорайон. Природний 

газ та електроенергія, що використовуються для вироблення тепла дуже 

коштовні. До того ж газу, що добувається в Україні, не вистачає і його 

приходиться купувати за кордоном.  
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Відходи, від спалювання вугілля, забруднюють атмосферу. Тож ми 

повинні знати як зберігати та раціонально використовувати тепло. Бо чим 

більше тепла ми втрачаємо, тим більше тепла треба виробити.  

- Давайте разом розробимо правила для економії тепла.  

Очікувані відповіді:  

1. Ми не ставимо меблі перед батареями опалення і обігрівачами.  

2. Ми завжди заклеюємо вікна на зиму.  

3. Ми провітрюємо приміщення швидко і ефективно: всього кілька 

хвилин за один раз.  

4. Ми зашторюємо вікна на ніч.  

5. Ми миємо посуд у тазу або раковині, а не під проточною гарячою 

водою з крану.  

6. Ми частіше приймаємо душ, аніж ванну.  

7. Щільно зачиняємо двері до квартири і у будинку.  

- Зрозуміли, що робити, щоб в оселі тепло жити? 

6. Фізкультхвилинка 
Раз-два – всі пірнають, 

Три, чотири – виринають, 

П’ять, шість – на воді 

Кріпнуть крильця молоді, 

Сім, вісім – що є сили 

Всі до берега поплили, 

Дев’ять, десять – обтрусились 

І за парти опустились. 

7. Робота в групах 
група 1 –  «Економні споживачі води» – виготовити плакат про економне 

використання води в побуті: «Економлячи воду – зберігаємо природу!»; «Про 

чистоту дбаємо – природу зберігаємо!»; 

група 2 – «Економні споживачі світла» –  виготовити плакат про 

економне споживання світла: «Про економне споживання світла дбаємо – 

природу зберігаємо!»; 

група 3 –  «Економні споживачі побутової електроенергії» – виготовити 

плакат про економне споживання побутової електроенергії: «Про економне 

споживання електроенергії дбаємо – природу зберігаємо!». 

8. Гра «Знайди помилку». 
Учитель описує побутову ситуацію, під час якої люди припускаються 

помилок при використанні енергоресурсів. Учні мають виявити і виправити 

цю помилку. 

 Тато дивиться телевізор, а поруч – увімкнений магнітофон. 

 У сонячний день на проспекті горять вуличні ліхтарі. 

 Мама розмовляє по телефону, а з крану в раковину тече вода. 

– Підрахуйте, скільки разів на тиждень використовується у вас дома 

кожен електроприлад. Обговоріть, які електроприлади використовуються 
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більше, а які – менше за інші; які споживають більше енергії, а які – 

менше(наприклад, холодильник – більше, ніж калькулятор). 

- Про що ви дізналися в рубриці «Для допитливих»? 

V. Підсумок уроку 

-  Прочитайте висновки нас. 76. 

-  Поясніть значення слова енергозбереження. 

-  Як потрібно правильно провітрювати приміщення взимку? 

-  Назвіть способи економії електроенергії й тепла у вашому помешканні. 

-  Доведіть, що, зберігаючи тепло та електроенергію, ми дбаємо і про 

природу, і про себе. 

-  
                                                                    Козлова Лариса Іванівна 

 УРОК 28 

 Тема: Навчальний проект:  економне використання тепла і світла. 

 Мета: Перевірити, як учні вміють застосовувати свої знання про 

енергію та її збереження. Вчити дітей працювати в колективі, відповідально 

виконувати доручену справу задля успішного кінцевого результату. 

Розвивати творчі здібності і навички у ході спостереження і дослідження  

висловлювати свою думку і робити висновки. Виховувати бережливе 

ставлення до навколишнього середовища. 

Методично-дидактичне забезпечення: картки для рефлексії, 

електронна презентація, мікрофон, емблеми для об’єднання в групи, завдання 

для створення проектів для кожної групи. 

  

                                            ХІД УРОКУ 

І. Етап орієнтації учнів 

Здрастуй, день і хмара в лісі, 

Сонце, море, школа, клас! 

Друзі, вчитель,посміхніться. 

Ми вітаємо всіх  вас. 

ІІ. Етап цілепокладання 

Пропоную розпочати урок з гри 

«Дешифрувальник» 

 реяегін (енергія)         

нннаяз (знання)         

ьтконолр (контроль) 

- Як пов’язані між собою ці слова? 

(Діти висловлюють свої припущення) 

- Отже сьогодні на уроці ми 

перевіримо, як ви вмієте 

застосовувати свої знання про енергію 

та її збереження.  
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-Поміркуйте, за якими ознаками можна об’єднати  запропоновані 

малюнки у дві групи.  (смарт-презентація) 

-Які види енергії вони символізують? (Енергію тепла і світла) 

- Що із зображеного є невичерпною енергією, а що вичерпною? Чого 

більше?  

- На яку думку це вас наштовхує? (Потрібно економно споживати 

тепло і світло) 

Отже, сьогодні я пропоную знайти шляхи бережного споживання енергії 

тепла і світла і створити проект «Економне використання тепла і світла у 

побуті». Щоб продовжити нашу роботу пропоную об’єднатися у три групи за 

емблемами на грудях і такими ж емблемами, які заздалегідь розміщенні на 

деяких партах у класі. Оберіть лідера, каліграфа, секунданта вашої групи. 

ІІІ. Етап проектування 

1. Гра «Ти мені – я тобі» 

2. Гра «Мікрофон» 

3. Робота в групах 

4. Презентації груп 

5. Гра «Знайди помилку» 

IV. Етап організації виконання плану діяльності 

1. Актуалізація опорних  

а) Перед початком роботи пропоную  провести розумову розминку 

«Ти мені – я тобі» (діти об’єднуються у дві команди і задають 

почергово один одному питання по матеріалам вивченого розділу). 

 Орієнтовні запитання: 

- Поясніть значення слова енергозбереження. 

- Як потрібно правильно провітрювати приміщення взимку? 

- Назвіть способи економії електроенергії й тепла у вашому помешканні. 

- Доведіть, що, зберігаючи тепло та електроенергію, ми дбаємо і про 

природу, і про себе. 

- Запропонуйте способи економії тепла та електроенергії для збереження 

природи на нашій планеті. 

- Чому енергію Сонця, вітру й води називають невичерпними джерелами 

енергії. 

- У які види енергії може перетворюватися сонячна енергія? 

б) Гра «Ланцюжок» (метод «Мікрофон»). Кожен учень по черзі 

отримує мікрофон і продовжує думку: «Ми хочемо жити в домі…»  

-  Отже, я зрозуміла, що всі ви хочете мати дім, у якому тепло, зручно і 

чисто. Але при цьому, щоб усі ресурси в ньому використовувались економно. 

Так ми дбаємо про здоров’я вам слід нашої планети та заощаджуємо кошти 

своєї родини. Тож пропоную приступити до створення проекту. Для успішної 

роботи потрібно, щоб у кожного члена команди був добрий настрій. 

Підніміть картки і  покажіть: який ви маєте зараз настрій?  

Прийом «Рефлексія» (За допомогою карток учні визначають свій настрій 

перед початком роботи). 
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- Прошу лідерів груп отримати теми ваших проектів. На виконання 

роботи відводиться 15 хвилин. Сигналом до завершення роботи буде музична 

заставка. Бажаю успіху. Приступайте до роботи. 

2. Робота в групах 

І група «Промінці» 

Завдання: 
1) Обговорити питання: 

«Навіщо людині потрібне тепло?»  

2) Намалювати джерела тепла. 

3) Перерахувати які опалюваль-

ні прилади обігрівають наші 

будинки?»  

4) Скласти список порад щодо збереження тепла в будинку. 

ІІ група «Гірники»   

Завдання:  

1) Обговорити питання: «Які корисні копалини є джерелом енергії?» 

2) Встановити закономірність між малюнками і запропонованими 

корисними копалинами (на розсуд учителя). 

3) Скласти таблицю: «Способи видобутку нафти, газу, кам’яного 

вугілля, торфу.» 

4) Скласти список порад щодо економного використання тепла за 

запропонованими малюнками.  

ІІІ група «Світлячки» 

Завдання: 
1) Обговорити питання: « Яку роль грає світло в нашому житті?» 

2) Скласти схему: «Як світло приходить у будинок?» 

3) Намалювати, звідки людина отримує електричну енергію. 

4) Оформити плакат на тему «Правила економії електроенергії» 

     4. Презентація виконаних робіт 

V. Контрольно-оцінювальний етап. Гра «Знайди помилку». На екрані 

з’являється ілюстраціє життєвої ситуації, а діти повинні вказати на помилку, 

якої допустився герой сюжету. 

1 сюжет Тато дивиться телевізор, а поруч – увімкнений магнітофон. 

2 сюжет У сонячний день на проспекті горять увімкнені ліхтарі. 

3 сюжет Мама розмовляє по телефону, а з крану в раковину тече вола. 

Рефлексія.  

- Діти, підніміть картки з настроєм, який ви маєте в кінці уроку. 
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РОЗДІЛ V. ЖИВІ ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩА ЇХНЬОГО 

ІСНУВАННЯ   
 

 Гурковська Наталія Володимирівна 
УРОК 29 

 
Тема. Які ознаки мають рослини? Різноманітність рослин 
Мета: сформувати уявлення про різноманітність рослинного світу, виділити 
їх основні групи, вчити розрізняти окремі рослини цих груп; розвивати 
пізнавальну активність, самостійність; виховувати взаємоповагу у спільній 
діяльності, здатність до самовираження у кожного учня 
Обладнання: таблиця для роботи у групах, схема «Групи рослин», 
зображення рослин, підрічник, зошит. 

 
ХІД УРОКУ 

І.Організаційний момент 
-Доброго здоров’я,  діти,  доброго вам дня! 
Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. 
Хай сміється мирне небо і дивує світ, 
А земля нехай дарує вам барвистий цвіт! 

 Вправа « Очікування» 

II. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми і 
завдань уроку. 

 Хвилинка фенологічних спостережень 

 Логічна вправа: 
За опорними словами вгадайте, про що піде мова на уроці. 

   Ботаніка, спори, водорості, мохи, папороті, шишка. 
- Які з цих слів вам відомі та значення яких вам не зрозуміле? 

     - На уроці ми ознайомимось із розмаїттям рослин, поділимо їх на групи, 
навчимося розрізняти окремі рослини цих груп. 

  ІІІ. Вивчення нового матеріалу 
     1.Робота в групах. Завдання: дізнатися про окрему групу рослин, 
спираючись на інформацію з підручника. Результат роботи представити у 
вигляді таблиці: 
Група рослин __________________ 
 

Де ростуть  

Будова  
Особливості  
Представники  

- Чому ви  навчились, виконуючи це завдання? 
     2. Робота з підручником: 
Читання статті «Різноманітність рослин» (с.77-80), розгляд й аналіз 
ілюстрацій, складання запитань за змістом прочитаного. 

 Фізкультхвилинка 
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Тут трава росте висока, 
Тут стежинонька вузька. 
Вище руки, вище ноги – 
Не проста у нас дорога. 
А тепер ідемо боком – 

Із підскоком, із підскоком. 
Походили на носочках, 
А тоді на п’ятах. 
Випростали добре спини 
І звели лопатки. 

ІV. Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу 

1. Заповнення схеми 

            
 
- Що об’єднує це завдання з попереднім?                               

2. Робота в парах у зошиті з природознавства на с. 29 
- Чи вдалося вам виконати це завдання успішно? 

3. Гра «Вгадай мене» 
1)  Я не маю справжніх органів, переважно росту у воді. (Водорості ) 
2)  Ми маємо стебло і листки, але не маємо кореня. Виростаємо зі спор.  
(Мохи) 
3)  Ми також утворюємося за допомогою спор, але маємо коріння і стебло. 
(Папороті) 
4)  Маємо всі органи, крім квіток і плодів. Насіння утворюємо в шишках. 
(Хвойні рослини) 

 V. Підсумок уроку. Рефлексія 
- Як можна назвати наш урок? 
- Чи справдились ваші очікування? 
- Які відкриття ви зробили для себе? 
- Які нові запитання у вас виникли? 
- Чим будемо займатися на наступному уроці? 

VI. Домашнє завдання 
Опрацювати статтю ( с. 77-80), намалювати рослину однієї з груп, скласти 
розповідь про неї на основі набутих на уроці знань.  

 
Гурковська Наталія Володимирівна 

УРОК 30 
Тема. Рослини – живі організми 
Мета: поглибити знання про рослини – живі організми, про особливості 
дихання та живлення рослин; формувати вміння логічно міркувати, 
висловлювати свою думку, розвивати естетичні смаки, виховувати 
відповідальність за збереження рослин. 
Обладнання: картки для роботи у групах, зображення до загадок, підрічник, 
зошит. 

Групи 

рослин 

Водорості Мохи Папороті Хвойні 

рослини 

Квіткові 

рослини 
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ХІД УРОКУ 

І.Організаційний момент 
1. Вправа «Комплімент» (учні говорять комплімент один одному) 

2. Вправа «Очікування»: 
Чого ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? 

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності 
учнів. Повідомлення теми і завдань уроку 

1. Вправа «Синоптик»: 
     Яка погода була зранку? Чи був дощ, вітер?  

Яка температура повітря? 
2. Презентація учнівських малюнків рослини і розповідь про неї. 
3. Відгадування загадок: 

Сонечко в траві зійшло, 
        Усміхнулось, розцвіло, 
        Згодом стало біле-біле 
        І за вітром полетіло. (Кульбаба) 

   Хто ранком ходить на чотирьох ногах, удень - на двох, а ввечері -  на 
трьох? (Людина) 

 4. Гра «Продовж  речення»: 
      Кульбаба та людина - … (Організми) 

Тому що вони … ( Ростуть, розмножуються, дихають, живляться). 

 5. Відгадування загадок 
Я і хмара, і туман,  
І струмок, і океан, 
І літаю, і біжу, 
І замерзнуть можу! (Вода) 
Куди ступиш – всюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш.(Повітря) 
Без вогню горить. (Світло) 
В фруктах, ягодах, дитино, 
причаїлись …(Вітаміни) 

      Що об’єднує слова відгадки? (Умови, які необхідні для життя рослин) 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

     1. Повідомлення заздалегідь підготовлених учнів про етапи життя рослин, 
демонстрація ілюстрацій  

Учень 1 У тих місцях , де в грунт потрапляє насіння, воно проростає. 
Паростки поступово перетворюються на дорослу рослину. У рослини ростуть 
корені, стебла, листки, розпускаються квітки. З квітки утворюється плід з 
насінням. Із часом рослина старіє і вмирає, але не зникає безслідно,а залишає 
після себе потомство, отже розмножується. 

Учень 2 Дихають рослини всіма органами вдень і вночі. Під час дихання 
вони вбирають з повітря кисень, а виділяють вуглекислий газ  

Учень 3 Рослини своїми коренями вбирають з грунту воду з 
розчиненими в ній поживними речовинами. Від кореня вода з поживними 
речовинами рухається по стеблу і надходить до інших органів. 
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   Рослини живляться не тільки речовинами, які вбирають із грунту. Вони і 
самі утворюють поживні речовини. 

Учень 4 На світлі в рослин утворюються не лише поживні речовини, а й 
кисень. Рослини виділяють його в повітря. Частину утвореного цукру і 
крохмалю рослини використовують для свого росту. Невикористані поживні 
речовини накопичуються в коренях, стеблах, плодах. 

   2. Фізкультхвилинка 
Сильний вітер до землі  
гне дерева молоді, (присідають) 
А вони ростуть, міцніють (піднімаються) 
Вгору тягнуться, радіють. (встають навшпиньки, руки тягнуть вгору) 

   3. Робота в парах у зошиті з природознавства на с. 30  
 

ІV. Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу 

   1. Побудова асоціативного куща            
                   

                                        поглинають вуглекислий газ  
         виділяють кисень                                                         ліки, плоди 
 

Що дають рослини тваринам і людині           краса світу 
 
 запобігають повеням і зсувам грунтів      домівка для тварин і птахів       

 
2. Пояснити значення прислів’їв: 
Де знищується природа, там закінчується життя. 
Бережеш дерево - бережеш життя. 
3. Складання пам’ятки «Що ми повинні зробити для збереження зелених 
насаджень?» 

V. Підсумок уроку. Рефлексія 

 Чи справдились ваші очікування? 

 Які відкриття ви зробили ? 

 Які нові запитання у вас виникли? 
VI. Домашнє завдання: опрацювати статтю (с.81-83), дати відповіді на 
запитання. 

 

 

Снігірьова Галина Ігоревна 

УРОК 31 
 

Тема. Квіткові рослини. Розмноження квіткових рослин 

Мета: формувати уявлення про способи розмноження квіткових рослин, 

розвивати вміння порівнювати та узагальнювати матеріал, роботи висновок; 

виховувати спостережливість під час спільної діяльності, бережливе 

ставлення до природи 
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Обладнання: таблиця «Розмноження рослин», малюнки квіткових рослин,  

зразки гербарію, Гільберг Т.Г. Природознавство : підруч. для 3-го кл. 

загальноосвіт. навч. закл. / Т.Г. Гільберг, Т.В.Сак.  К. : Генеза, 2014, –176 с.,  

робочий зошит, матеріали для досліду (квасоля, склянка води)   

               

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

Ось дзвінок нам дав сигнал, 

Працювати час настав. 

Тож і ми часу не гаймо, 

Наш урок розпочинаймо  

 Вправа «Очікування» 

ІІ. Актуалізація опорних знань  

 Вправа «Синоптик».Хвилинка фенологічних спостережень 

 Вправа «Мікрофон» 

- Що потрібно рослині для росту? 

- Як рослина дихає? 

- Коли рослини виділяють кисень? А коли поглинають? 

- Як рослина живиться? 

- Чому рослина не може жити без сонячного світла? 

- Чому тварини і люди не можуть жити на Землі без рослин? 

- На які групи вчені розподілили всі рослини на Землі? Наведіть 

приклади. 

- Чим відрізняються квіткові рослини від інших рослин? 

 III. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми і мети 

уроку 

 Групова робота: кожна група отримує конверт із загадкою про 

квіткову рослину та пазлом із зображенням  відгадки                                                   

І група:  

Золотисте ситечко                                                                  

Покотилось в літечко.  

Загляда в віконечко,                                       

Наче справжнє сонечко (Соняшник) 

    

 ІІ група:  

Стоїть при дорозі на одній нозі, 

Хто її зрушить – плакати мусить (Кропива) 

    

ІІІ група: 

Квітка сонячна, красива,  

Стане згодом сива-сива, 

Вітерець її подмуха  – 

Стане миттю сивим пухом. (Кульбаба) 
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 ІV. Група 
Я найперша зацвітаю  

Синім цвітом серед гаю,  

      Відгадайте, що а квітка, 

      Бо  мене не стане влітку.  (Пролісок) 

 

- Що таке квіткова рослина?  

- Як рослини отримують нове життя? 

ІV. Вивчення нового матеріалу 
1. Робота за підручником (с. 84-87)  

- Пригадайте, які органи є у квіткових рослин. Для чого рослині потрібна 

квітка? (Квітковими називають рослини, які мають корінь, стебло, листок, 

квітку, плід та насіння). 

2. Робота з таблицею «Розмноження рослин» 

3. Повідомлення заздалегідь підготовлених учнів «Цікаво знати» 

Учень 1 Нас оточують переважно квіткові рослини, їх на Землі набагато 

більше,ніж усіх інших разом узятих. Зростають квіткові всюди. А там, де 

тепла, світла, вологи й поживних солей у ґрунтах достатньо, їх неймовірна 

кількість. Вони представлені різними життєвими формами: деревами, 

кущами й трав’янистими рослинами. Ми живемо в час панування на Землі 

квіткових рослин. 

Учень 2 Такого поширення вони здобули завдяки досконалій будові квітки і 

покриттю насінини захисним плодом. Саме серед квіткових найбільше 

культурних рослин, які спеціально вирощуються людиною. (Виставка – показ 

культурних рослин) 

Розгляньте малюнки на с.66. Розкажіть, що на них зображено, зробіть 

висновки. 

Орієнтовані відповіді дітей: 
 Квіткові рослини мають такі органи: корінь, стебло, листок, квітку, плід 

та насіння. 

 Квіткові - найпоширеніша група рослин на планеті.  

 Для наукового вивчення рослин збирають гербарії. 

     4. Фізкультхвилинка  

Тут трава росте висока , 

Тут стежинонька вузька. 

Вище руки, вище ноги – 

Не проста у нас дорога. 

А тепер ідемо боком – 

Із підскоком, із підскоком. 

Походили на носочках, 

А тоді на п’ятах. 

Випростали добре спини 

І звели лопатки. 
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5. Гра «Збери квітку»:  діти об’єднані у 4 групи, кожній групі дається 

список органів рослини та чистий аркуш паперу, необхідно замалювати 

всі частини, щоб утворилась квітуча рослина. Квітка повинна бути не 

тільки правильно складена, але й гарно зображена. 

6. Робота в зошиті с. 31: 

 запиши органи квіткових рослин, з’єднай лініями слова з їх значенням, 

 заповни таблицю, вказавши назву рослин та спосіб поширення їхніх 

плодів (вітром, тваринами, людиною). 

V. Узагальнення й систематизація знань 

1. Робота в парах. Практична робота: ознайомлення з гербарними 

зразками квіткових рослин (с. 87) 

2. Колективна дослідницька робота: 
За допомогою цього досліду переконаймося у тому, що рослини ростуть 

і розвиваються. Візьмемо кілька насінин квасолі, замочимо їх у невеликій 

кількості води. Коли насіння набрякне, висадимо кожну насінину в окрему 

склянку, заповнену  зволоженим ґрунтом, на глибину 2-3 см. Періодично 

будемо зволожувати ґрунт у склянці відстояною водою. Будемо спостерігати. 

За кілька днів у кожній зі склянок проклюнуться молоді паростки, зародиться 

нове життя. Доглядатимемо за паростками, не забуваймо зволожувати ґрунт. 

Паростки знадобляться нам для наступних дослідів. 

 VI. Підбиття підсумків. Рефлексія 

 Евристична бесіда: 

- Яку будову мають квіткові рослини? 

- Чому квіткових рослин на Землі найбільше? Поясніть. 

- Доведіть, що квітки і плоди з насінням дуже різноманітні. 

- Чи збулися ваші очікування? 

VII. Домашнє завдання: вивчити матеріал підручника на с. 84-87, скласти 

сенкан про квіткову рослину. 

 

Снігірьова Галина Ігорівна 

УРОК 32 

Тема. Умови розвитку рослин 

Мета: ознайомити учнів зі стадіями росту і розвитку рослини з насіння та 

умовами проростання насіння, розвивати навички роботи в групах, творче 

мислення, спостережливість, уміння точно і грамотно висловлювати свої 

думки, виховувати любов до природи 

Обладнання: предметні малюнки рослин, таблиця «Умови розвитку 

рослини», підручник, зошит.  

                 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 
Стали, діти, всі рівненько,  

Посміхнулися гарненько,  
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Настрій на урок взяли 

Й працювати почали. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчачальної діяльності. 

Повідомлення теми і завдань уроку.  

1. Хвилинка фенологічних спостережень 

2. Вправа «Очікування»: 

- Запишіть на аркуші питання, на які ви хотіли отримати відповіді, 

вивчаючи тему «Квіткові рослини» 

3. Вправа «Мікрофон» 
- Наведіть приклади квіткових дерев, кущів, трав’янистих рослин. 

- Як відбувається запилення в рослин? 

- Що відбувається після запилення? 

- Назвіть рослини, які запилюються комахами. 

- Назвіть рослини, які запилюються вітром. 

- Які пристосування для розповсюдження мають плоди? 

    4. Представлення складених вдома сенканів про квіткову рослину  

Орієнтовані відповіді дітей: 

1) Рослини. 

Культурні, дикоростучі лікарські, декоративні, отрутні. Годують, 

одягають, лікують, радують, дивують, учать, облаштовують    побут, дають 

житло. Рослини дуже потрібні людині, бо без них його життя було б 

неможливе. Рослини – життя. Рослини – краса. 

2) Квіти.   

   Ніжні, пахучі. Ростуть, квітнуть, живляться. Милують око. Краса. 

- Як ви гадаєте, щоб бути гарними, що потрібно для розвитку рослини? 

5. Робота з казкою «Дві сестрички»: 

Випали одного разу із стручка дві сестрички-близнючки і попали вони 

зовсім в різні місця. Одна з квасолинок потрапила до доброї родини, де про 

неї піклувалися, водичкою поливали, на прогулянку до сонечка виводили, а 

інша потрапила  у підземелля.  

- Якій з сестричок судилося вирости в гарний кущ квасолі? Чому?  

6. Метод ПРЕС: 

- Я вважаю, що… , тому що… 

 - Сьогодні на уроці ми дізнаємося, які умови потрібні для росту та 

розвитку нової рослини, і допоможе нам в цьому Пані Квасолинка. 

(демонстрація малюнка) 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

1. Презентація спостережень учнів  

- Ми вирощували насіння квасолі в класі і спостерігали, за яких умов 

воно проросло? Як ви про нього піклувалися? (виступи дітей ) 

2. Рольова гра «Пані Квасолинка»: розповідь від імені рослини про те, 

що з нею відбувається, коли вона потрапляє у грунт, які умови потрібні для її 

розвитку. 

3. Робота за підручником (с. 87-88) 
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Фізкультхвилинка 

Петрик йшов, йшов, йшов (крокують на місці) 

І суницю знайшов. (нахиляються вперед) 

З’їв і далі пішов. (імітація рухів, які виконує хлопчик) 

Петрик йшов, йшов, йшов 

І горішок знайшов. 

Підняв і далі пішов. 

Петрик йшов, йшов, йшов 

І грибочок знайшов. 

Поклав у кошик 

і додому пішов. (сідають за парти) 

ІV.Узагальнення й систематизація знань 
1. Робота в парах в зошиті с.32  

2. Робота з таблицею «Умови розвитку рослини» 

V. Підбиття підсумків. Рефлексія 

- Які умови необхідні рослині для розвитку? 

- Чи може вирости красива рослина без поливу, або в піску? 

Вправа «Продовж речення»:  
- «Я вважаю, що найцікавішим на уроці було…, тому що…»  

- Що було складним? 

- Чи отримали ви відповіді на свої питання? 

 VI. Домашнє завдання 

       Прочитати с. 87-88, дати відповіді на запитання в кінці розділу. 

 

Недибалюк Олена Іллівна  

УРОК 33 

Тема. Як виростити нову рослину без насіння 

Мета: ознайомити учнів із різними способами  розмноження рослин; вчити 

розмножувати кімнатні рослини різними способами; розвивати аналітичні 

вміння учнів, спостережливість, самостійність, логічне мислення; виховувати 

любов до природи. 

Обладнання: таблиця «Розмноження рослин», малюнки квіткових рослин, 

підручник, зошит. 

                                                        ХІД УРОКУ 

I. Організація класу 

Любі хлопчики  й дівчатка, 

Ви чому такі сумні? 

Усміхніться квіточці, 

Хай вона росте, 

Усміхніться гілочці, 

Пташці і траві, 

А тепер ви подаруйте  

    Усмішку й мені. 
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Вправа «Очікування» 

- Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? 

ІІ. Актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності 

учнів. Повідомлення теми уроку 

Гра «Синоптик» (хвилинка фенологічних спостережень) 

Бесіда з класом: 

- Які умови необхідні для проростання насіння? 

- Як розвивається рослина з насіння? 

- Які умови необхідні для росту і розвитку рослини? 

- Якими дослідами можна показати умови, необхідні для росту і 

розвитку рослини? 

Гра «Так чи ні»: 

      1.Без кореня може загинути рослина. (+) 

      2.Серед квіткових рослин немає трав’янистих. (-) 

      3.У хвойних рослин є квіти. (-) 

      4.Папороть росте у сухих місцях. (-) 

      5.Плоди утворюються з квітів.(+) 

      6.Всі  квіткові рослини запилюються комахами. (-) 

      7.Рослина виростає з кореня. (+) 

8.Насіння-це неживе тіло. (-) 

      Сьогодні на уроці ми дізнаємося, як виростити нову рослину без насіння. 

  ІІІ.Вивчення нового матеріалу 
    1. Розповідь учителя з елементами бесіди: 

      - З чого виростає рослина? 

      - Де знаходиться насіння? 

      - З чого утворюється плід з насінням? 

      - Як розповсюджуються рослини? 

     2. Робота за таблицею «Розмноження рослин». 

     3. Робота в групах: дати відповідь на проблемне запитання 

    І група: «Чому після  дощової весни урожай яблук, слив, груш 

невисокий?» 

     ІІ група: «Навесні в сади, що квітують, виносять вулики з бджолами. Чому 

це роблять?» 

     ІІІ група: «Насіння потрапило до землі. Що треба, щоб насіння проросло?» 

    Фізкультхвилинка 

Ось іде до нас весна, 

Все довкола ожива: 

Підсніжники усміхаються, 

Пташки прилітають, 

На луках стрибають, 

Веснянки співають. 
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4. Робота за підручником с. 88-90: самостійне читання статті, бесіда з 

класом: 

       - Чи можна виростити нову рослину без насіння? За допомогою чого? 

       - Що потрібно рослині, щоб вона росла і розвивалася? 

       - Які нові слова ви дізналися зі статті? Що вони означають? 

    ІV.Узагальнення і систематизація знань 

      1. Гра «Відповідності»: з’єднати лініями рослини і способи їх 

розмноження. 

       Смородина                   Коренем 

        Тюльпан                        Вусами 

        Картопля                       Цибулиною 

        Полуниця                      Бульбою 

        2. Робота в зошиті на  с. 33 

        3. Практична робота: розмноження кімнатних рослин. 

    V. Підсумок уроку. Рефлексія 

      1. Підсумкова бесіда: 

        - Чому рослини живуть на землі мільйони років? 

        - Які частини рослин використовують для розмноження? 

2. Гра «Пальчики»:  
       - Я називатиму твердження, а ви якщо погоджуєтеся з ними, загинайте 

пальчики: 

- Мені було цікаво працювати на уроці. 

- Я дізнався, про способи розмноження рослин. 

- Я знаю, якими способами можна розмножувати кімнатні рослини. 

- Я буду насаджувати нові рослини. 

- Я розповім те, про що дізнався на уроці своїм мамі і тату. 

- Торкніться кулачками, подякуйте одне одному за співпрацю. 

  VI. Домашнє завдання: вивчити матеріал на  с.88-90, підготуватися до 

презентації навчального проекту «Школа – квітник». 

 

Левицька Ірина Василівна  

УРОК 34 

Тема. Навчальний проект «Школа – квітник» (висаджування кімнатних 
рослин і догляд за ними) 
Мета: ознайомити учнів з різноманітністю кімнатних рослин, їх 
пристосуванням до різних умов існування, походження, властивостями; 
створити умови для збагачення індивідуального досвіду дітей про кімнатні 
рослини; сформувати навички догляду за рослинами, екологічне мислення 
дітей, виховувати ціннісне ставлення до природи і естетичні почуття. 
Ключові компетентності: уміння вчитися (навчально-організаційні вміння, 
загально-мовленнєві, загально-пізнавальні, контрольно-оцінні вміння), 
інформаційно-комунікативна, соціальна (співпрацює в команді), 
здоров’язбережувальна.  
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Предметні компетентності(очікувані результати) 
Учень (учениця): 

- має уявлення про кімнатні рослини та їх розмноження; 
-  знає про різноманітність і походження кімнатних рослин; 
- розуміє значення і вплив рослин на життя природи та людини, свою 

роль в озелененні і збереженні природи; 
- уміє відрізняти квіткові рослини від інших, розмножувати кімнатні 

рослини, встановлювати умови, необхідні для розвитку рослин; 
- застосовує знання про кімнатні рослини на практиці. 

Планування роботи з учнями щодо навчального проекту 
Мета проекту - ознайомитися з найбільш поширеними видами кімнатних 
квітів, способами їх розмноження,  навчитися висаджувати та доглядати за 
кімнатними рослинами 

Очікувані результати: 
- знати основні види кімнатних рослин; 
- навчитись добирати квіти для приміщень; 
- навчитись доглядати за кімнатними рослинами; 
- укласти пам’ятку з догляду за рослинами 

Вид проекту: навчальний, груповий, короткотривалий, практично 
зорієнтований 
Навчальний предмет: природознавство 
Обладнання: музичні записи, обладнання і матеріали для посадки рослин (3 
горшки, каміння, пісок, грунт, вода, дерев’яні палички, гумки, оприскувач), 
таблиці «Робота з кімнатними рослинами», «Пересадження рослин», кімнатні 
рослини, комп’ютерна презентація «Догляд за кімнатними рослинами» 
Етапи проекту 
І. Організаційний: ознайомлення учнів з темою, метою, завданнями проекту, 
планом роботи, об’єднання у групи. 
ІІ. Підготовчий етап: збір інформації про види кімнатних рослин та  догляд за 
ними. 
ІІІ. Проектна робота: ознайомлення учнів із науково-популярною 
літературою про кімнатні рослини, догляд та умови існування кімнатних 
рослин. 
ІV. Оформлювальний: підготовка результатів пошукових робіт до презентації 
на уроці природознавства.  
V. Презентаційний: презентація наслідків пошукової роботи на уроці 
природознавства. 

ХІД УРОКУ 
І. Оргчастина. 
Сонце встало – запалало, 
І дітей всіх привітало… 
Доброго ранку, сонечко! 
Доброго ранку, діточки! 
Доброго ранку, квіточки! 

Хай шумить гайочок, 
Хай блищить ставочок. 
Хай щебечуть пташечки, 
Повзають комашечки. 
Доброго ранку всім! 

ІІ. Мотивація і актуалізація навчальної діяльності учнів. Оголошення 
теми і завдань уроку. 
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Вправа «Синоптик» 
- Який зараз місяць ? Чому він так називається ? 
- Які народні прикмети ви знаєте ? 
- Які зміни відбуваються в живій та неживій природі ? 
- Які зміни ви помітили у вашому дворі ? На вашому підвіконні? 

Вступне слово вчителя про кімнатні рослини (на фоні мелодії) 
- І в третій день світу Бог зібрав воду, яка під небом була в одне місце і 

з’явилася суша. І назвав Бог сушу землею, а зібрання води – морями. І 
повелів землі виростити зелень, траву і дерева. І покрилася земля травою, 
різними рослинами і деревами різних порід... Мудро... 

І живе ця краса в усьому  
На землі, на чудовій землі... 
- Як ви думаєте, що я маю на увазі, називаючи слово «краса»?  ( Квіти). 

Неповторне диво – квіти! Вони цвітуть для щастя, для радості й для добра, 
приносять у світ красу і ніжність. Створюють святковий настрій, 
заспокоюють нервову систему, відволікають від важких думок.  

 - У нашому класі є багато кімнатних рослин. Існує якась внутрішня 
потреба йти на побачення з ними. Сьогодні ми з вами більше дізнаємося  про 
види кімнатних рослин, їх походження, цілющі властивості, навчимося  
висаджувати та правильно доглядати за кімнатними рослинами.  

- Погляньте, які кімнатні рослини є у нашому класі. Пригадайте, на які 
групи вони поділяються. (Кімнатні рослини поділяють на три групи: 
декоративно-листяні; декоративно-квітучі та сукуленти).  
ІІІ. Презентація результатів навчального проекту 
Виступ І групи «Науковців» 
Учень 1: Походження кімнатних рослин різноманітне. Батьківщина одних – 
вологі тропічні ліси, інших - спекотні безводні пустелі, треті народились у 
субтропіках. Щоб ці зелені мандрівники добре почувалися у нас, необхідно 
створити їм такі ж умови освітлення, забезпечення водою, складу грунту, в 
яких жили їх предки. Декоративно-листяні 
вирізняються надзвичайно красивим і різноманітним 
листям. Різний у них і зріст. Є і стрункі, і виткі, і 
повзучі, і ампельні – їх підвішують, щоб звисали. 
Учень 2: Перед вами – монстера. Це – молода 
рослина.Їй 4 роки.  А оця – старша. Як бачите – це 
ліана. Виходець вона із Бразилії. Молода рослина має 
рівні листки, а в дорослої вони стають посічені. Стебло 
довге, тонке, тому потребує опори. На ньому з часом 
з’являються повітряні корені, що звисають донизу. 
Монстера має цікаву властивість: перед дощем на листках з’являються 
краплинки води, які стікають і рослина ніби «плаче». У Бразилії монстера 
цвіте і дає плоди, які за смаком нагадують банани, а за ароматом – ананас.  
Учень 3: Фікус. Ця рослина походить з лісів Індії. У стеблі фікуса є каучук, 
тому його ще називають каучуконосним. Перед вами - два фікуси. Ця велика 
рослина стала такою розкішною, коли зрізали її верхівку і посадили в інший 
горщик. Фікус не вміє бути гарним. Тому людина може сама формувати йому 
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крону, обрізуючи верхівку. У лісах Індії – це велетенське дерево, до 30 м 
заввишки, і з листям – до 1 м. А ось родич фікуса. 
Називається він фікусом Бенджаміна і схожий на 
деревце. Виростає теж великих розмірів. Всього 
налічується більше 10 видів. Ще з XIX ст. фікус – 
популярна рослина. Люди помітили, що в кімнаті, де є 
фікус, краще запам’ятовувати, легше вчити, менше долає 
втома. 
Учень 4: Великий рід бегоній 
об’єднує понад 100 видів, 

більшість з них – вихідці з Індії. Свою назву дістали 
на честь любителя і збирача квітів – Бегона, який 
жив близько 300 років тому. Бегонія королівська – 
найкрасивіша з усіх. У нашій колекції є кілька 
видів: бегонія тигрова, бегонія плямиста, бегонія 
металічна, бегонія солантера, бегонія рекс Бетіна, 
бегонія коралова.  

Сансев’єра. У народі – «щучий хвіст». У дикому 
вигляді росте на острові Цейлон. З її волокон 
роблять тканину, мотузки, морські канати. Цікава 
особливість цієї рослини: листя, розрізане на 
шматки, дає коріння. В кімнаті непогано почуває 
себе і в затіненому кутку.  
Учень 5: Драцена – рослина, що зовні нагадує 
пальму. Такий вигляд отримала після прищипування 
верхівки. Відома ще з XIX ст. В наш час стала 

особливо популярною. 
Учень 6: Хлорофітум – ампельна рослина. Це 
найкращий очищувач повітря. У нашій колекції – два 
види: з темно-зеленими листками зі смугастими.  
Вчитель: А що дізналися «Науковці» про 
декоративно-квітучі кімнатні рослини?  

Учень 7: Найбільш поширений представник – сенполії 
чи узамбарські фіалки. У народі – просто фіалки. При 
гарному освітленні цвітуть цілий рік, змінюючи одна 
одну. Бувають найрізноманітніших кольорів та 
відтінків. Вперше її знайшли в Узамбарських горах у 
Східній Африці. Трохи схожа 
вона на нашу весняну рослину - 

фіалку запашну. Дуже теплолюбива, любить світло і 
полив. Інші представники цієї групи цвітуть весною чи 
літом.  
Учень 8: Третя група рослин – сукуленти. Їх так 
назвали, бо накопичують вони у своїх соковитих 
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органах воду. Їх батьківщина – спекотливі пустелі південних країн. Серед 
них –  найбільше кактусів. Вони мають і листя, і голочки, щоб економити 
воду під час спеки. Форми – різноманітні: і кульки, і ребристі, і стовпчики, і 
м’ячики. Але коли ці колючі кульки і стовпчики зацвітають – красивіших 
квітів не знайдеш ніде! Щоб кактус цвів, взимку йому потрібна прохолода і 
сухість. Є кактуси пустотілі, а є, так звані, лісові. У нас є представник 
лісових кактусів – зігокактус рожевий. Весною всі милувалися його 
цвітінням.  
Учитель: Дякую вам, «Науковці». Ви гарно попрацювали.  

Гра «Продовж речення»: 
- До кімнатних рослин з яскравим гарним листям належать... (монстера, 

бегонії, нефролепіс). 
- Ця група рослин називається... (декоративно-листяні).  
- До кімнатних рослин з красивими різноманітними квітками належать... 

(сенполії). 
- Ця група називається... (декоративно-квітучі).  
- До рослин, що накопичують воду в своїх соковитих стеблах або 

листках, належать... (кактуси).  
- Ця група називається... (сукуленти). 

Фізкультхвилинка (виконання вправ у супроводі «Пісні квітів») 
Виростаєм на віконці, 
Зацвітаємо на сонці, 
Від водиці зеленієм,  
Ми екологам радієм. 
Ви нас, діти, доглядайте 
І водою поливайте,  

Щоб могли ми воду пити, 
Треба землю розпушити. 
Екологи любі! Час не гайте,  
Наше листя протирайте. 
В класі вашім для нас, квітів, 
Найщиріші друзі – діти. 

Учитель: Пригадайте з уроків природознавства та трудового навчання, 
які умови потрібні для того, щоб кімнатні рослини почувались у нас 
комфортно і радували нас своєю красою?  

Презентація ІІ групи «Біологів» «Догляд за кімнатними рослинами»  
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Учень 1:  У світі існує близько 400 тисяч різноманітних рослин (карта 

світу). Сотні років назад у вологих тропічних лісах-джунглях, чи в самих 

спекотливих і задушливих місцях нашої планети – пустелях, жили, живилися, 

дихали, росли, розмножувалися і відмирали найрізноманітніші рослини. 

Людина, душа якої завжди прагнула до прекрасного, а фантазія будила 

дослідника, вирішила приблизити природу до себе, почала приручати 

дикорослі рослини в горщечки. Це потребувало багато зусиль, не завжди 

експерименти були вдалими.  

Учень 2: Найбільш сприятлива для декоративно-листяних рослин t° +18, 

+20° С, поливати взимку слід через 2  доби, влітку – щоденно; всі рослини, 

крім бегонії, щоденно обприскують. Бегонії обприскувати не можна, бо не 

проникає вода між волосками і наступає загнивання, та і залишки крапельок 

води на волосках в сонячний день фокусують світло і здатні пропалити 

листочок.  

Учень 3: Квітучі рослини взимку поливають зрідка, через 3-4 доби, але 

не допускають пересихання землі. На другий день після поливу грунт 

обов’язково розпушують. Обприскують щоденно; взимку, якщо в кімнаті 

дуже жарко, рослини ставлять ближче до скла вікон, але подалі від 

центрального опалення.  
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Учень 4: Рослини пустелі не переносять застою вологості повітря. На 

початку осені полив поступово припиняють. З листопада до лютого рослини 

не поливають, а зволожують пісок навколо горщика. 

Робота з таблицею «Догляд за кімнатними рослинами» 

Ґрунт біля рослин має бути завжди зволожений, але не надмірно, бо 

можуть погнити корінці. Тому частину води наливайте у горщик (а), а 

частину в піддон* (б). Поливай рослини водою кімнатної температури. Щоб 

до корінця надходили повітря і вода, ґрунт розпушуйте паличкою (в). 

Відомо, що рослини дихають через листя, тому воно має бути завжди чистим. 

Для цього його треба протирати чи мити. На великих листках пил витирайте 

м’якою ганчіркою (г), змоченою у теплій воді. Дрібніші мийте за допомогою 

пульверизатора (д). З опушених листків пил знімай м’яким пензликом (є). 

 

      

V. Практична робота (формування практичних навичок 

розмноження живцями): пересаджування традесканції.  

Учень: Традесканція – кімнатна 

рослина, одна з найпоширених улюбленець 

домашніх квіткарів, що отримала власну назву 

в честь відомого садівника з Англії Джона 

Традесканта. Рід налічує приблизно до 

шістидесяти видів, цих багаторічних та 

трав’янистих рослин, розташованих зазвичай 

під пологами лісів або по берегах струмків та 

річок, зустрічаються вони і на болотах. В якості 

декоративної культури вже з початку XVII століття. почали 

використовувати традесканцію вірджинську, родом з північного сходу 

Північної Америки. Традесканції досить морозостійкі рослини, тому 

особливий догляд не потрібний. Традесканція важко переносить липневу 

спеку, що супроводжується сухістю повітря, тому її слід обприскувати у 

вечірній час теплою водою. Ґрунт в місці посадки традесканцій завжди 

повинен бути досить вологим. Ця рослина не боїться перезволоження. 

Робота з таблицею «Пересаджування кімнатних рослин»  

 

 

http://agronomist.in.ua/kimnatni-roslini/subtropichni/doglyad-za-kimnatnim-granatom.html
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Практична робота в групах 

Учитель: А зараз ми будемо пересаджувати кімнатні рослини – різні 

види традесканцій. Нам потрібні для роботи правильно підібраний горщик з 

діркою на дні; дренаж (каміння, пісок, попіл); підібраний грунт. До речі, 

найкращий грунт – під берізкою, ясенем і та земля, яку кріт у нас на городі 

вигортає.  

Презентація ІІІ групи «Екологи» 

Пам’ятка з догляду за рослинами 
1. Поливати квіти потрібно водою кімнатної температури. 

2. Влітку поливати ввечері кожного дня, а взимку – вранці й рідше.  

3. Паличкою потрібно розпушувати землю, щоб до коріння поступало 

повітря. Розпушують грунт не глибше,як на 1-1,5 см, і тільки біля стінок 

горщика, щоб не пошкодити коріння. Розпушування роблять загостреною 

палицею. 

4. Пил із великих листків потрібно витирати вологою ганчіркою, дрібні 

рослинки краще бризкати з пульверизатора. Опушені листки пеларгоній, 

сенполії, бегонії, лафанта анісового треба чистити м’якенькою щіточкою, бо 

краплинки води між волосками можуть викликати загнивання в цій частині 

листка. 

5. Регулярно зламувати сухі гілки та листочки. 

6. З рослинами потрібно ласкаво розмовляти, хвалити їх.  

7. Високі рослини не повинні закривати нижчих, бо їм не поступатиме 

світло.  

VI. Підсумок уроку. Рефлексія 

     Вправа «Мікрофон» 

- Чому ми повинні берегти природу? 

Все на землі, все треба берегти:  

І птаха, й звіра, і оту травину. 

Не чванься тим, що цар природи ти, 

Бо врешті, ти – лише її частинка. 

- Діти! Квіти – це душа землі. Вона дарує їх нам, щоб і наші душі були 

такими ж чистими та тендітними, як пелюстки квітів. Будемо цінувати й 

берегти квіти і кімнатні рослини . Доглядати їх, зберігати й примножувати їх. 

Я зрізала квітку – і вона загинула. 

Я спіймала метелика –і він помер у мене на долоні. 

І тоді я зрозуміла, що торкнутися краси,  

Можна тільки серцем.  

Так, ми – часточка природи. І недарма першими створив Господь 

рослини, а вже на шостий день – людину. Мабуть, для того, щоб ми могли 

оцінити чарівний і красивий світ, який творили кругом нас рослини.  

 Бо кожна квіточка – нам на радість,  

 Кожна рослинка – для нашого добра, 

 Кожна травинка – для нашого здоров’я.  
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- Лишень придивись, запам’ятай, добре вивчи, пізнай природу – це для тебе 

потрібно. Щоб не блудив ти у цьому світі, а щасливо і радісно жив. І 

пам’ятай, що торкнутися краси можна тільки серцем...  

Хай квіти живуть! 

Зрізати квіти –  

Це значить убити,  

У вазі вони неживі.  

Живі – що на волі,  

В саду чи у полі, 

У лузі рясніють у траві.  

Дивитися сумно, 

Як мертві красуні 

Схиляють голівоньки вниз.  

Коли б моя воля,  

Була б у них доля –  

Тягнутись до сонечка ввись. 

 

 

Недибалюк Олена Іллівна  

УРОК 35 

Тема. Пристосування квіткових рослин до різних умов існування 

Мета: формувати поняття про довкілля рослини, необхідні умови росту і 

розвитку рослини, уявлення про окремі ознаки пристосування рослин до 

спеки, нестачі вологи, нестачі світла, формувати вміння розрізняти ознаки 

пристосування окремих рослин до різних умов життя, розвивати вміння 

спостерігати за явищами природи, встановлювати взаємозв’язки між 

об’єктами  живої і неживої природи, розвивати спостережливість, 

допитливість, виховувати бережливе ставлення до природи 

Обладнання: Гільберг Т.Г. Природознавство : підруч. для 3-го кл. 

загальноосвіт. навч. закл. / Т.Г. Гільберг, Т.В.Сак.  К. : Генеза, 2014, –176 с.,  

робочий зошит, гербарій квіткових рослин, фотографії, малюнки рослин, 

атлас-визначник рослин, таблиця для рефлексії 

 

ХІД УРОКУ 

І.Організація класу 

Пролунав уже дзвінок, 

Він покликав на урок. 

На уроці не куняй –  

А природознавство ти вивчай! 

ІІ. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності учнів 

1. Хвилинка фенологічних спостережень:  Яка температура повітря 

сьогодні?  Який стан неба? Чи є опади? 

2.Гра «Доповни речення» 

  Плід утворюється з… 

  Воду із ґрунту вбирає … 

  Квітка є органом… 

  Насіння від пошкодження захищає… 

  Дерева відрізняються від кущів… 

  Кущі відрізняються від трав’янистих рослин… 
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3. Гра «Так чи ні» 

  Комахи збирають з квіток пилок. (+) 

  Кімнатна фіалка не розмножується листками.(-) 

  Плід утворюється з листя.(-) 

  Плоди захищають насіння.(+) 

  Запилення рослин відбувається вітром,комахами.(+0 

  Малина розмножується цибулиною.(-) 

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку.  

- Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як квіткові рослини пристосувалися до 

різних умов життя. 

- Чи необхідні нам ці знання в житті? Для чого? 

ІV.Вивчення нового матеріалу 

1. Слово вчителя 

- Вся земля покрита снігом. Невже всі квіти, трава загинули? Як ви 

думаєте?Так, у багаторічних трав’янистих рослин стебла відмирають,а 

залишається кореневище, цибулина. А в деяких трав’янистих рослин стебла і 

листки зберігаються цілу зиму: у полуниці, озимої пшениці. Чому вони не 

гинуть?Сніг, ніби ковдра, вкриває землю, і рослинам тепло. Дерева - це теж 

живі організми. Що їх оточує, допомагає жити, аби перебувати в спокої 

взимку, аби ожити весною? Давайте поміркуємо разом. Так, це повітря, 

сонце, ґрунт, вода. 

2.Робота з підручником(с.91-94). Метод «Навчаючи-вчуся». 

(Діти діляться на групи і опрацьовують матеріал) 

Фізкультхвилинка 

Бачу всі ви вже стомились, 

Адже добре потрудились. 

Тож давайте для розрядки 

Зробим кілька вправ зарядки. 

Раз! – підняли руки вгору, 

Два! – прогнулися додолу, 

Три! – повернулись вліво, вправо, 

На «чотири» - раз присіли. 

Похитали головою, 

Ще й притупнули ногою. 

Пальчиками повертіли 

І за парти тихо сіли. 

3. Робота за малюнками на с.91,92 

4. Практичне завдання: 

- Поспостерігайте за кімнатними рослинами, які ростуть у вас удома, у  класі.   

Які з кімнатних рослин світлолюбні, а які добре ростуть у затінку? 

- Про що ви дізналися в рубриці «Для допитливих»? 

V.Узагальнення й систематизація знань 

1.Практична робота: робота зі зразками гербаріїв квіткових рослин с.94 

2. Гра «З яких рослин гілочка?»: учитель показує учням зображення гілочки 

з різних дерев, а  учні відгадують. 

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія  

Індивідуальна робота учнів за таблицею: 
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Я  

познайомивс

я з… 

Я 

можу

… 

Я 

навчився

… 

 

Мені 

запам’яталося

… 

Мені було 

складно

… 

 

Я 

оцінюю 

свою 

роботу

… 

 

 

     

VII. Домашнє завдання: с.91-94 опрацювати статтю в підручнику; 

хлопчикам підготувати  розповідь про рослини, які пристосувалися до 

надмірної вологи; дівчаткам  – як рослини виживають у посушливих місцях. 

                                                                                                             

 Гусєва Світлана Василівна 

УРОК 36 

Тема. Різноманітність культурних рослин. 

Мета: поглибити знання учнів про культурні рослини, їх походження, про 

значення культурних рослин в житті людини; розвивати вміння аналізувати, 

зіставляти культурні рослини, визначати істотні ознаки, впізнавати рослини, 

розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення; виховувати дбайливе ставлення 

до природи, естетичне сприйняття рослинного світу. 

Обладнання: Природознавство: підруч . для 3  кл. загальноосвіт. навч. закл. / 

Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2014. – 176 с.; Природознавство, 3 кл. : 

Робочий зошит/ Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. : Вид - во «Генеза», 2014. –  64с.,  

мультимедійна презентація.  

ХІД УРОКУ 

І. Організація класу 
Починається урок! 
Стали діти всі рівненько, 
Посміхнулися гарненько, 
Настрій на урок взяли,  
Працювати почали. 

II. Актуалізація опорних знань. 

1. Хвилинка фенологічних спостережень: 
- Яка зараз пора року? Який місяць? 
- Яке число? Який день тижня? 

            - Які зміни відбулися в природі ? 
            - Який стан неба? 

  - Чи був сьогодні вітер? Опади? 
2. Перевірка д/з: розповіді хлопчиків про рослини, які пристосувалися до 

надмірної вологи, дівчаток  – як рослини виживають у посушливих місцях. 
     Хто підготував найцікавіші розповіді: хлопчики чи дівчатка? 

III. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми і завдань 

уроку 
    -  Які рослини ми будемо вивчати, ви дізнаєтесь, коли розгадаєте кросворд. 

1. Головата, дженджуриста,  
Сорочок наділа триста, 
А нога одна. (Капуста) 
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2. Без вікон, без дверей – повна хата людей.  (Гарбуз) 
3. Сидить Марушка в семи кожушках,  

              Хто її роздягає, той сльози проливає.  (Цибуля) 
4. Кругла, а не сонце, біла, а не борошно,  

               З хвостиком, а не миша.  (Редька) 
5. Хто ховає під кущі наші супи та борщі? (Картопля) 
6. Зелений хвостик зверху має, 

              А голову в землі ховає.  (Буряк) 
7. Без рук, без ніг, а по тичині в’ється. (Горох) 
8. Що то за голова, що лиш зуби й борода? (Часник) 
9. А що то за коні в горді на припоні, 

              Довгасті, голчасті, зеленої масті, 
    Нікого не возять, лише солі просять. (Огірок) 

    1.к а п у с т а 

2.г А р б у з      

3.ц И б у л я      

 4.р е д ь к а     

 5.к а р т о п л я   

   6.б у р я к    

  7.г о р о х     

 8.ч а с н и к     

  9.о г і р о к    

IV. Вивчення нового матеріалу. 

1.Розповідь учителя з елементами бесіди у супроводі мультимедійної 

презентації: 
 - Пригадай, які рослини називають культурними? Наведіть приклади 

культурних рослин. 
- Де люди вирощують культурні рослини? Для чого? Так, люди 

вирощують культурні рослини насамперед для того, щоб отримати продукти 
харчування. А ще з культурних рослин роблять волокна, лаки, фарби. 
Залежно від того, що отримують від культурних рослин, їх поділять на 
зернові, технічні, овочеві, плодово-ягідні культури. 

Зернові рослини – це трав’янисті рослини, в яких корінь  росте пучком, 
стебло порожнє – соломина, листки довгі  і вузькі, а плід – зернівка. 

 Технічні рослини – це ті рослини, що переробляють на   заводах. 
 Овочеві культури – це трав’янисті рослини, що вирощуються   людиною 

для вживання в їжу. Рослини, які вирощують у садах, називають плодово-
ягідними.  
V. Осмислення нових знань та умінь 
1.Самостійна робота за підручником (с. 94-97) 

Фізкультхвилинка 
     Розпочнем фізкультхвилинку, 
     Організмові розминку.  
     Встаньте, діти, посміхніться,  
     Землі нашій поклоніться  
     За щасливий день вчорашній.  

     І до сонця потягніться.  
     В різні боки нахиліться.  
     Веретеном покрутіться.  
     Раз присядьте, два присядьте.  
     І за парти тихо сядьте.  
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3. Робота в зошиті 

VI. Закріплення, систематизація, узагальнення 

  1. Гра «Знайди зайве»  
  2. Гра «Знайди пару»  

VIІ. Підбиття підсумків. Рефлексія 
- Які рослини ми називаємо культурними? 

- Що нового ви дізналися про культурні рослини? 

- Яке значення мають культурні рослини в житті людини? 

VIIІ. Домашнє завдання: вивчити матеріал підручника с. 94-97, 

індивідуальні завдання учням: підготувати повідомлення про хвойні дерева. 

 

Гусєва Світлана Василівна  

УРОК 37 

Тема.  Хвойні рослини. Значення хвойних рослин для природи. 

Мета: розширювати уявлення учнів про різноманіття рослин; учити 

порівнювати листяні та хвойні рослини, розрізняти рослини за виглядом, за 

листям; розвивати спостережливість, увагу, мислення; виховувати дбайливе 

ставлення до природи 

Обладнання: Природознавство: підруч. для 3 – го кл. загальноосвіт. навч. 

закл. / Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2014. – 176 с.; Природознавство.  

3 кл. : Робочий зошит/ Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. : Вид-во «Генеза», 2014. – 64с.,  

мультимедійна презентація, таблиця «Рослини. Дерева». 

 

ХІД УРОКУ 

       I.Організація класу 

Всі за парти тихо всілись  

І на мене подивились.  

Продзвенів і стих дзвінок,  

Починається урок.  

-Давайте поглянемо, дітки, в очі один одному та посміхнемося. Сьогодні наш 

девіз такий:  

          Не просто слухати, а чути,  

          Не просто дивитися, а бачити,  

          Не просто мандрувати, а міркувати 

II. Актуалізація опорних знань 

      1.Хвилинка фенологічних спостережень. Вправа «Погода» 

- Яка погода супроводжувала вас сьогодні до школи? 

-   Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади?  

IIІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми і завдань 

уроку 

1.Робота над загадками 

•  Узимку чорний, навесні і влітку зелений, а восени жовтий. (Ліс) 

•  Хто на зиму роздягається, а на літо одягається? (Листяні дерева) 



133 

 

•  Узимку спить, а влітку шумить. (Дерево) 

       В неї гарні, пишні віти, 

       І колючок не злічити... 

       Не байдужа до прикрас, 

       На свята спішить до нас.  (Ялина) 

       -   Сьогодні ми поговоримо про хвойні рослини та їх значення для 

природи.  

IV. Вивчення нового матеріалу 

1. Розповідь учителя «Ознайомлення з поняттями  «хвойні» та листяні» 

дерева» 

       -   Погляньте уважно на таблицю «Рослини. Дерева». Усі дерева можна 

розподілити на дві групи: хвойні та листяні. Листяні дерева на гілочках 

мають плоскі зелені листочки, великі, як долонька у людини (наприклад, дуб, 

береза, тополя, акація, яблуня та ін.). Листяні дерева скидають листочки 

восени, а навесні у них виростає нове молоде листя. Хвойні дерева замість 

листочків мають зелені голочки (наприклад, ялина, сосна, кипарис). На зиму 

ці дерева не скидають листочки. Про них говорять вічнозелені, тому що 

замість одних голок відразу виростають нові, а нам здається, що вони завжди 

зелені. (Слайд № 3)  

2. Повідомлення заздалегідь підготовлених учнів «Хвойні дерева» 

(презентація) 

Учень 1: Ялинку ми спочатку від сосни не 

відрізняли: раз стирчать голочки – значить, це 

ялиночки. А коли на гілочку ялини ми трохи 

краще подивилися, виявилося, що вона не така, 

як сосна. Ялинковий ліс називається ялинником. 

У дерева гостра верхівка, донизу крона 

розширюється. Любить вологу. Хвоїнки колючі, 

одиночні. Крона густа, дає сильну тінь. Живе 

ялина 300500 років. Із деревини ялини 

виготовляють папір, штучний шовк. 

Загадка 

Сніг її не налякає, 

І на спеку не зважає. 

Зеленіє навіть взимку, 

Має з голочок хустинку.  (Сосна) 

Учень2: Сосновий ліс називається бором. Сосна 

любить світло. Хвоїнки ростуть у парі. Сосна 

росте на будь-якому ґрунті. У сосновому лісі 

цілюще повітря. Деревина є хорошим 

будівельним матеріалом.   

Загадка 

Є у родички ялинки 

Неколючі голочки. 
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Але, на відміну від ялинки, 

Обпадають ті голки.  (Модрина)   

Учень 3:Восени золоті хвоїнки модрини, як листя, падають на землю. Звідси і 

виникла російська назва дерева «лиственница». Хвоїнки зібрані в пучки по 

20-60 штук. Світлолюбна. Деревина не гниє. 

Ялиця (пихта) і кедр –  теж хвойні дерева. 

Фізкультхвилинка 

Травичка низенько-низенько, 

Дерева високо-високо. 

Вітер дерева колише, гойдає, 

То праворуч, то ліворуч нахиляє, 

То вперед, то назад. 

Пташки летять, відлітають. 

А діти тихенько за парти сідають.  

IV. Осмислення нових знань та умінь 

1. Гра «Вчимося розрізняти хвойні та листяні дерева»: учитель 

повідомляє учням назви дерев, діти розглядають ілюстрацію дерева, 

визначають його вид, аргументуючи свою думку. Назви дерев: кипарис, дуб, 

верба, береза, тополя, сосна, калина, каштан, смерека. 

2. Гра «Знайди пару»: учні розглядають малюнок, знаходять листя і плоди 

від дерев (дуб, береза, ялина, каштан, сосна, горобина, клен), сполучають їх 

стрілками, класифікують дерева на листяні та хвойні. Наприкінці роботи учні 

з’ясовують значення дерев у житті людини, тварин, роблять висновок про 

необхідність дбайливого ставлення людини до дерев та інших рослин, 

саджання нових дерев. 

3.Розгадування кросворда «З якого дерева листочок»? 

  

 

  

 

 

 

 

Відповіді: 1. Дуб. 2. Береза. 3. Клен. 4. Ялина. 

V.Узагальнення й систематизація знань та вмінь учнів 

1. Гра «Що зайве?»  

 
 2. Бліц-опитування 

1) Як правильно назвати лист хвойного дерева? 
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а)    Колючка; 

б)    голка; 

в)    хвоїнка. 

2) Яке з хвойних дерев скидає хвою на зиму? 

а)    Сосна; 

б)    модрина; 

в)    ялина.  

3. «Асоціативний кущ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Підсумок уроку 

- Які  ознаки  хвойних дерев ? 

- Яке дерево застосовують для виготовлення лиж? 

- За якими ознаками можна відрізнити сосну від ялини? 

- За якими ознаками хвойні рослини відрізняються від інших рослин? 

- Яке значення хвойних рослин у природі? 

VIІ. Домашнє завдання: вивчити с. 97 – 99,  творче завдання (за  бажанням 

учнів): намалювати тварин і розповісти про них.  
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Каперко Ольга Олександрівна  

УРОК 38 

Тема. Тварини. Різноманітність тварин. 

Мета: формувати в учнів поняття «звірі», «птахи», «плазуни», земноводні», 

«риби», «комахи», «черви», «молюски», «раки», «павуки»; розвивати вміння 

порівнювати, спостерігати; виховувати любов до природи, бажання оберігати 

тварин та піклуватися про них. 

Обладнання: ілюстрації різних тварин, малюнки дітей, таблиці, підручник. 

 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

Не урок, а справжнє свято,  

Бо полинем у світи.  

Мандруватимемо завзято. 

Юний друже, я і ти.  

У поході будь уважним, 

Добре думай, не спіши! 

Знай, що вчитись завжди важко,  

Легше буде у житті! 

    Хвилинка фенологічних спостережень 

   - Надаю слово працівнику гідрометеоцентру. 

Учень: Вітаю всіх, кого цікавить, якою буде погода сьогодні. (учень 

розповідає про температуру повітря, стан неба, опади, інші явища). 

   Народний календар. 

- Який зараз місяць? Чому він так називається? 

- Які народні прикмети ви знаєте?  

- Які зміни відбуваються в живій та неживій природі? Які зміни ви 

помітили у вашому дворі? 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. 

1. Фронтальне опитування. 
   -  Яку тему ми почали вивчати? 

- Доведіть, що тварини належать до живої природи? 

- Які особливості є у тварин? 

- Навіщо тварини необхідні у природі? 

- Чим живляться тварини? 

- Як люди використовують тварин? (Учитель звертається до таблиці) 

 2. Письмова перевірна робота 

   1 варіант 

1. Метелик, сорока, собака - живі організми, тому що .....  

2. Тварини живляться ......  

3. Де живуть ці тварини ? 

Морський окунь, верблюд, ведмідь, лисиця, сом, тигр, камбала, карась. 
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Море Річка Ліси Пустеля 

    

    

    

   2 варіант 
1. Тварини - живі організми, тому що ......  

2. Люди розрізняють тварин за ......  

3. Наведи приклади тварин, які живуть у певній місцевості. Запиши у 

таблицю. 
 

Море Річка Ліси Пустеля 

    

    

    

        3. Презентація творчих завдань. 
(Два - три учні показують свої малюнки тварин і розповідають про них.) 

- Кого ти намалював? 

- Розкажи, чим ця тварина тобі подобається? 

- Чи всі тварини однакові? 

- Які групи тварин вам відомі? (Робота за таблицею.) 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми і завдань 

уроку 

     1. Робота з загадками 
Хоч мала сама на зріст, 

Та великий має хвіст. 

Пухова руденька шуба 

Із сосни стриба на дуба. (Білка) 

Сіла пташка на дубку,  

Завела своє ку-ку!  

Стрепенулись їжачок,  

Заєць і козулі, 

Всіх збудив той колосок,  

Пісенька...        (Зозулі) 

Тисяча тисяч мулярів 

Будують хати без дворів  (Мурашки) 

-   Як назвати одним словом білку, зозулю, мурашок. (Тварини) 

- Сьогодні ми помандруємо до царства тварин. Мені будуть допомагати учні, 

які теж готувалися до цього уроку. Вони будуть моїми асистентами –

помічниками. 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

 

1. Розповідь вчителя з елементами бесіди за планом: 

1. Назва тварини. 

2. Розмір тіла. 
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3. Частини тіла (голова, тулуб, ноги, хвіст). 

4. Чим вкрите тіло ? 

5. Особливості зовнішньої будови. 

2. Порівняння лисиці і лося (за планом): 
- Ви знаєте, що світ тварин, що населяє нашу планету різноманітний. Вони 

живуть на суші, в землі, деякі пристосувалися до життя у воді. Частини тіла 

всіх тварин відрізняються розмірами, формою, окрасом. 

- Розгляньте малюнок лисиці та оленя. Розкажіть про цих тварин за планом. 

Що спільного між ними? Чим вони різняться? 

     Висновок: Тварини, тіло яких вкрите шерстю, називають звірами. Вони 

вигодовують малят молоком (це істотні ознаки звірів). 

        3. Розповідь учителя про звірів: 

- Лось – це великий і могутній звір на високих ногах. Висота його – 2 м ,  

довжина тіла – до 3 м, маса – до 600 кг. Щороку у листопаді – грудні лось 

скидає роги. У квітні – травні вони відростають. У лосих рогів немає. Лось 

–  малорухлива тварина, але при потребі може долати великі віддалі, легко 

стрибати і добре плавати. 

-  Основна їжа лося влітку – молоді гілки і листя, взимку лосі живляться 

гілками, корою дерев і кущів, лишайниками, мохами, що ростуть на 

стовбурах дерев. 

-  Лось – цінний мисливський звір. Він дає смачне м’ясо і велику та міцну 

шкіру. 

-  Лисиця – нагадує невелику собаку, проте в її поведінці є багато спільного з 

кішками. Лисиця добре бігає, плаває і стрибає. Основна їжа лисиці – 

гризуни (миші, полівки). Вона може вполювати молодого зайця, пташок, 

їсть ягоди, насіння. Добувати їжу лисиці допомагають дужі добрі нюх і 

слух, про що свідчать її довга мордочка з рухомим і вологим кінчиком 

носа та великі насторожені вуха. 

-  Найхитріший із звірів – це лисиця. Наприклад, спостерігали, як лисиця 

обдурює птахів: ляже на бік, закриє очі і лежить не ворухнеться, наче 

мертва. Підлетить сорока чи ворона – і попадає в лапи. Коли лисицю 

переслідують собаки, вона втікає по мокрому лісі, по кризі – там запах 

сліду менше відчутний. А може прикинутися мертвою, і собаки її не 

зачіпають. Лисиця - цінний хутровий звір, на якого полюють. Як хижак, 

вона приносить велику користь, бо знищує багато гризунів - шкідників 

сільського і лісового господарства. 

Фізкультхвилинка 

Раз, два - всі пірнають. 

Три, чотири - виринають. 

П’ять, шість - на воді кріпнуть крильця молоді. 

Сім, вісім - що є сили всі до берега поплили. 

Дев’ять, десять - обтрусились і за парти опустились. 

4. Порівняння сови і синиці ( за планом). 
- Розгляньте малюнки сови і синиці. Чим вкрите їх тіло ? 
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         Висновок: Тварини, тіло яких вкрите пір’ям, називають птахами. 

- Яких птахів ви знаєте? 

- А які птахи є в нашій місцевості? 

      - А чи відомо вам, що найвищий птах в Україні – сірий журавель. Зріст 

його досягає 1 м 20 см. 

     5.Учень розповідає легенду про дятла: 

    - Одного разу на Великдень чоловік пішов до лісу зрубати дерево. Тільки 

він почав роботи, як до нього прийшов старий дід і сказав: «Не рубай дерево. 

Іди додому, у тебе буде достатньо грошей, щоб купити дрова й жити без 

злиднів». Чоловік так і зробив. Жив він добре, але наступного року він 

подумав: «Піду до того дерева, попрошу ще грошей». Прийшов чоловік до 

лісу і почав рубати дерево. 

       Тут і з’явився старий дід. Він зрозумів, що чоловіка до лісу привела 

жадібність. Тоді дідусь мовив: «За твою жадібність перетворю тебе у птаха, 

стукай усе життя по деревах». Так і з’явився птах дятел. 

      6. Сюжетно-рольова гра 

- Змінилось життя тварин з приходом зими. Ось яку розмову вдалося 

підслухати між сорокою та ведмедем. (Діалог учнів, які грають ролі ведмедя і 

сороки) 

- Ей, Ведмідь, спиш чи що ? 

- Хррр? .. Заснеш з такою ... Чого тобі, скрекотуха? 

- Та ось не зрозумію я, чому тебе Ведмедем звати? Ну, заєць - біляк, ну 

птиця - глухар - це зрозуміло. А от Ведмідь ... Ну що таке Ведмідь? 

- Ох-хо-хо? Безтолкова ти птиця. «Медвідь» – значить той, що «мед 

куштує». Знаю, де мед в лісі схований, тому і ведмідь. Зрозуміло? Ох птиця, 

спокою не має. Тільки сон солодкий почав снитися, ніби в лісі дуплисте 

дерево, а в дуплі мед. І ніхто про те не знає, один я. Ведмідь, знаю. І, ніби-

то... Прр...хрр? 

7. Порівняння черепахи і ящірки( за планом): 

-Чи бачили ви їх коли-небудь у природі ?Як вони рухаються: бігають чи 

повзають? 

-Хто вдома має черепаху ? 

- Черепахи, ящірки, змії, крокодили – це плазуни. На суші вони плазують, 

тобто тягнуть своє тіло по землі. Тіло плазунів вкрите сухими лусочками. 

Цим вони відрізняються від звірів та інших тварин. 

8. Декламування вірша 

              Черепаха 
На грядці, де росте редиска,  

Сидить якийсь незнаний звір: 

На спині в нього чорна миска  

І ніжки висунулись з дір.  

Та це ж, звичайно, черепаха! 

І як вона прийшла сюди?  

Ой черепахо-бідолахо,  
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Ти ж тут загинеш без води!  

Адже до річки через поле,  

Через ярочки та горби  

По черепашачи, поволі,  

Ти будеш лізти дні доби!..  

А ми цю чорну боягузку,  

Що вся сховалась під щитом,  

Мерщій загорнемо у хустку  

І понесем усі гуртом.  

І примчимо єдиним махом  

В кущі до річки, до води.  

Отут спокійно, черепахо,  

Живи й далеко не ходи! 

9. Продовження розповіді з елементами бесіди: 
- Діти, погляньте на цю тварину. Це жаба озерна. 

- Чим вкрите її тіло ? 

- Так, тіло жаб, тритонів, вкрите м’якою, вологою шкірою. Якщо шкіра 

пересохне, то тварина загине. Тому ці тварини проводять деякий час у воді, а 

решту – на суші. Вчені їх об’єднали в одну групу і назвали земноводні. 

- Поміркуйте, з яких двох слів складається ця назва ?  

10. Учень розповідає цікавий матеріал про жаб  

- Як, на вашу думку, називають тварин, які живуть у воді, а тіло їх вкрито 

лускою ? 

- Так , це риби .Де живуть риби ? Риби можуть жити як у солоній, так і у 

прісній воді. 

- Яких риб ви знаєте ? Чим дихають риби ? 

- Цікаво, що найбільшою рибою, яка живе у прісних водоймах України, 

вважається сом. У 2 роки сом досягає довжини 50-60 см , а у 25 років важить 

110 кг і має довжину тіла понад 3 м. У минулому вимиту і висушену шкіру 

сома використовували замість скла, бо вона була прозорою і міцною. 

   11. Розгляд ілюстрацій на дошці ( Бджола, муха, коник). 

- Як можна назвати одним словом цих тварин ? 

- Полічіть , скільки ніг має кожна комаха ? 

- Отже, комахи – це тварини, які мають 6 ніг (3 пари).  

12. Учень розповідає цікавий матеріал про комах 

- Окремими групами тварин є черви, молюски, раки, павуки. (Розгляд 

малюнків). 

V. Закріплення вивченого матеріалу 

 1. Робота з підручником: читання статей, розгляд і аналіз ілюстрацій. 

 2. Групова робота 

Завдання 1 
Позмагайтеся, хто назве більше тварин групи. 

1 група     2 група 3 група 4 група 
  звірі           риби   птахи комахи 
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Завдання 2 
Доведіть, що тварини вашої групи - звірі, комахи, риби чи птахи. 

1 група 
Лось, білка - це звірі, бо.... 

2 група 
Сонечко, коник - це комахи, бо .....  

3 група 

Щука, сом - це риби, бо.... 

4 група 
Сорока, зозуля - це птахи, бо.... 

3. Тестова робота 

1 .Істотна ознака комах: 

а) крила 

б) вісім ніг 

в) шість ніг 

г) хутро 

д) вуса 

е) пір’я 

2. У риб тіло вкрите: 

а) м’яким хутром 

б) слизькою лускою 

в) пір’ям 

г) вологою шкірою 

3. Тварин, які частину життя проводять у воді, а частину - на суходолі, 

називають: 

а) рибами 

б) птахами 

в) земноводними 

г) звірами 

4. Сторінками „Червоної книги». (Учні розповідають про тварин рідного 

краю, які занесені до Червоної книги) 

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія 

1. Бесіда: 
- Яка група тварин вам найбільше сподобалась ? 

- Чому ви так вирішили ? 

2.Розгадування кросворда 
1. Смугаста кішка в лісі живе. (Тигр) 

2. Птах з великими очима, гострими кігтями, загнутим носом. (Сова) 

3. Червонясту шубку має,  

По гілках вона стрибає,  

Горішки, шишки збирає. (Білка) 

4. Хижий звір з темним хутром у білу смужку, впадає в сплячку. (Борсук) 

5. Прийшла кума з довгим віником, на бесіду з милим півником. (Лисиця) 

6. Тварина багата і рогів багато. (Олень) 
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7. У лісі біля пня біготня і метушня: народ робочий весь день клопоче. 

(Мурашки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

За відповіді ваші спасибі вам, діти. 

Прийшов час урок завершити. 

Сьогодні ми продовжили 

Тваринний світ вивчати. 

Як підсумок, можу 

Одне лиш сказати: 

Зробили багато - 

Знання будете мати. 

Повинні ви завжди 

Урок цей пам ‘ятати. 

VIІ. Домашнє завдання: опрацювати статті, підготувати казку про 

улюблену тварин    

 

Голота Наталя Сергіївна 

УРОК 39 

 

Тема.  Комахи. 

Мета: сформувати поняття «комахи»; ознайомити із зовнішньою будовою 

комах та умовами їхнього життя; розкрити залежність їхнього життя від змін 

у природі; розвивати спостережливість, вміння міркувати, висловлювати 

свою думку; виховувати бережливе і гуманне ставлення до природи. 

Обладнання: таблиця «Клас «Комахи», колекції комах, картки для роботи в 

парах, підручник, мультимедійна презентація «Рідкісні комахи», сигнали 

червоні і сині 

ХІД УРОКУ 

 

І. Організаційний момент  

 1.Організація класу. Психологічна розминка. 

 - Доброго дня, дорогі друзі! Раджу вам посміхнутися одне одному, адже 

лише з гарним настроєм людина може досягти успіху і своєї мети. 

Йдемо в гості до природи. 

Є в ній різна дивина: 

В небі - зорі, в ріках - води, 

  Т    

    В   

     А  

     Р    

    И    

   Н    

                 И           
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В полі - квіточка ясна. 

А зимою є сніжинка, 

Літо дощик принесе, 

Є метелик і пташинка - 

І таке цікаве все! 

-  Чи готові ви далі пізнавати дивовижний і чарівний світ природи?  Тоді 

до роботи. 

2.Хвилинка фенологічних спостережень.  Рольова гра «Синоптик» 

      -  Надаю слово працівнику гідрометеоцентру. 

-  Яка зараз пора року? Який місяць? 

-  Яка температура повітря? 

-  Що ви можете сказати про стан неба? Чи є опади? Які? 

-  Чи є вітер? Визначте його напрямок. 

-  Чи спостерігали якісь інші явища? 

-  Як змінилася висота Сонця? 

-  Які зміни в рослинному світі ви спостерігали? У тваринному світі ? 

ІІ. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності 

учнів. Оголошення теми і завдань уроку. 

Перевірка домашнього завдання: 

1) Розповідь учнями прочитаної вдома казки про улюблену тварину. 

2) Двоє учнів працюють біля дошки: розміщують малюнки тварин за 

групами: звірі, комахи, птахи, риби. 

 - Які спільні ознаки рослин і тварин? Які відмінні?  

 - На які групи поділяються тварини за способом їх живлення? 

 - Чому тварини не можуть жити без рослин? 

 - Назвіть свійських тварин. Чому їх так називають? 

 - Назвіть диких тварин. Де вони живуть? 

 - Чи турбується людина про диких тварин? Як саме? 

 - Які ви знаєте групи тварин? (Комахи, плазуни, птахи, звірі, …) 

      Гра «Так чи ні»: вибрати правильні відповіді за допомогою сигналів 

(червоні означають «так», а сині - «ні»). 

- тварини – частина неживої природи. 

- тварини – частина живої природи. 

- тварини живуть у воді, у повітрі, на суші, в землі. 

- вовк, ведмідь, лисиця – свійські тварини. 

- для життя тварин не потрібні рослини. 

        Загадки про комах 

У лісі біля пня 

Біготня, метушня. 

Народ робочий  

Весь день клопоче.  (Мурашки) 
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На квітку сіла  

Знялась і полетіла.  (Метелик) 

 

Я труд поважаю, 

все літо літаю. 

У поле, до гаю 

Збираю медок 

З різних квіток.  (Бджола) 

-Як одним словом називаються всі ці тварини? Яку тему будемо 

вивчати, як ви думаєте?  

 Підготовча бесіда, постановка проблемного запитання 

 - Комахи – найчисельніші на нашій планеті живі істоти. Кількість видів 

комах перевищує 1 мільйон, що становить 70% усіх видів тварин, поширених 

на Землі. В Україні налічується близько 25 тисяч різних комах. Кожного року 

вчені відкривають та описують все нові види комах. 

- Проблемне запитання до учнів «Як Ви гадаєте, чим можна пояснити таку 

величезну різноманітність комах та їх панівне становище серед усіх тварин 

на Землі?» Щоб дати вичерпну відповідь на це запитання, слід детально 

вивчити зовнішню і внутрішню будову комах, їх пристосування до життя у 

різних природних умовах 

- Отже, тема сьогоднішнього уроку «Комахи, їх охорона». А розглянемо ми  

такі питання: загальна характеристика комах і зовнішня будова комах, а 

також виконаємо практичну роботу «Вивчення ознак пристосованості до 

середовища існування у зовнішній будові комах». 

Вправа «Очікування» 

-  Що нового ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? 

- Ми будемо працювати в групах і парах, грати в ігри, дізнаємося багато 

цікавого про комах. 

   ІІІ. Вивчення нового матеріалу  

    1. Евристична бесіда:  

    - Що ви знаєте про комах? 

- Чим вони живляться? 

- Яку користь приносять? 

2. Демонстраційний експеримент (використання «матеріалу довкілля»                           

з метою активізації розумової діяльності учнів, усіх органів чуттів у 

сприйнятті нового матеріалу). 

      - Зовні комахи дуже різноманітні. Метелик відрізняється від мухи, жук – 

від комара, коник – від бджоли. Але що спільного в них, ми зараз 

дізнаємося. 

 Дослідимо: Які частини тіла має комаха? ( Робота з підручником) 

- Розгляньте малюнок 81. Розкажіть, які ще частини тіла є у комах. 
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- Запам’ятайте! У комах є твердий зовнішній покрив. Їхнє тіло складається 

із трьох частин: голови, грудей і черевця. Вони мають три пари ніг (кінцівок). 

У переважної більшості комах є крила. 

- Розгляньте малюнок 82. Поміркуйте, у яких комах кінцівки пристосовані 

до стрибання, плавання, а в яких – до риття, хапання. Як це пов’язано з тим, 

де вони живуть? 

Висновок  

 Залежно від способу життя ноги у комах  різних типів. 

- Для бігу пристосовані довгі  тонкі кінцівки. 

- Широкі потужні ноги - риють землю. 

- Ті, які плавають у воді, відштовхуються своїми схожими на весла 

ногами. 

- У деяких зігнуті так, щоб можна було добре стрибати. 

3. Фронтальна бесіда за мал.82  

- Назвіть зображені комахи. У якої з цих комах ноги пристосовані для 

стрибання? (Коника, сарани, блохи). Коник в стрибку здатен подолати 

відстань в 100 разів більшу від свого тіла. Зелений коник – корисна комаха: 

поїдає попелиць, цикад, дрібних гусениць, двокрилих і інших комах. Не 

гребує він і рослинною їжею: соковитими ягодами, м’якими насінням, 

ніжним листям. 

- Для риття? (Капустянка, медведка). Ця комаха поїдає коріння молодих 

рослин. Ще краще її ніжки можете розглянути в колекції. 

- Для хапання? (Богомол). Зігнувши лапки, ніби молиться, чекає на 

здобич. Звичайний богомол є винищувач шкідливих комах (мух), але  також 

полює  на корисних комах (бджіл). 

- Для плавання? (Жук-плавунець) 

4.Робота з підручником 

- Які ви знаєте літаючі комахи? Розгляньте мал. 83. Скільки пар крил 

мають комахи зазвичай? 

- Комахи зазвичай мають дві пари крил, що відрізняються розмірами і 

формою. 

- У яких комах  обидві пари крил розвинені однаково? (Бабка). А у 

метелика? 

- У бджіл і ос  задні крила теж значно менші за передні. А от у сарани 

задні крила набагато більші, ніж передні. 

- Передні крила жуків перетворилися на тверді захисні надкрилля.   

- Скільки крил у мух? У мух, комарі і оводів, які мають тільки добре 

розвинені передні крила, задні перетворені в дзижчальця. 

- Крила є лише у дорослих комах. Деякі види комах втратили крила 

(воші, мурашки). 

- Більшість комах живуть у лісах. Ходімо в ліс! Придивіться, яких комах 

можна побачити на дубі. По стовбуру снують мурашки, на ниточці-павутинці 
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звисає гусінь. Ось підлетіла муха, і її схопила спритна оса. Майже коло вуха 

дзижчить комар. На стовбурі розмістився жук-рогач. На листку сидить 

жучок-сонечко, полює на попелиць. Ми побачимо лише тих комах, які не 

намагалися сховатись від сторонніх поглядів. Тих, які замаскувалися, відразу 

не впізнати. Одні з них схожі на гілочки або на листя чи кору дерева. Інші 

ховаються під корою, в листі, плодах. Деякі - дуже дрібні. 

- Усі комахи постійно заклопотані пошуками їжі. Але вони встигають 

запилювати квіткові рослини, забезпечуючи їм утворення плодів та насіння. 

Серед найактивніших запилювачів - бджоли, джмелі, метелики і мухи. Світ 

комах ніби розділився на два ворожі табори: рослиноїдних та хижих.       

Рослиноїдні поїдають дикорослі й культурні рослини від вершків до 

корінців.   

Хижі – полюють на рослиноїдних комах, захищаючи рослинність. Існує 

ще одна група комах, які живляться рослинними й тваринними рештками, як, 

наприклад, гнойовик лісовий. Вони – «санітари». У наш час на Землі панують 

комахи. Вони чудово пристосувалися до життя в різних природних умовах, 

немає їх лише в морях. Марно сподіватися встановити точну чисельність 

різних видів комах у природі. Кількість їх безмежна, а роль у природі – 

визначна. 

Загальна характеристика класу комахи (пояснення вчителя з демонстрацією 

таблиць, слайдів; ) 

  Висновки 

 Тіло комах складається з трьох частин (голови, грудей і черевця), 

вкритих твердим покривом, трьох пар ніг і крил. 

 Комахи пристосувалися до життя у різних природних умовах. 

 Комах розподіляють на рослиноїдних, хижих і «санітарів». 

 Комахи різноманітні за забарвленням і формою. 

 Фізкультхвилинка 

Здрастуй, матінко-природо! 

Вклоняємось твоїй вроді, 

Руки простягаємо до ясного сонця, 

Промінчик сховаємо у своїй 

долонці. 

Змахнемо руками, як ніжні 

метелики, 

Голівками покиваєм, як пухнаті 

джмелики. 

Покрутимось туди-сюди, 

Як ті бджілки-непосиди. 

Поскачемо насамкінець, 

Як той коник-стрибунець. 

А тепер – мерщій до книжки, 

Попрацюймо, як мурашки. 
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ІV. Осмислення нових знань  
1. Робота в зошиті з друкованою основою  (учні виконують завдання 
робочого зошита № №1, 2 )(Взаємоперевірка) 

2. Робота в парах 
Із назв виберіть і позначте лише комах (літерою К). 
Метелик       джміль                оса 
окунь            горобець             зозуля 
павук            жук                      ворона 
ластівка        сонечко               соловей 
сокіл             дятел                   крук 
мураха          коник                  пугач 
бабка            чапля                   сойка 

3. Робота в групах 
Розгляньте малюнки на с. 105. Розкажіть, де мешкають ці комахи. 

V. Закріплення, узагальнення і систематизація знань 

1. Поетична хвилинка 
- Які твори про комах ми вивчали на літературному читанні? (Леонід Глібов 
«Коник-стрибунець») 
- Яким автор змалював Коника? Яким Мураху? 
- Як ми можемо оберігати мурашники? 

 2.Струмочок цікавинок (повідомлення заздалегідь підготовлених учнів): 
Учень 1: Чи знаєш ти, з якою швидкістю літають комахи? Золотоочка 

(прозора ніжна комаха, яка одночасно нагадує метелика й бабку) літає дуже 
повільно – зі швидкістю всього 2 км/год., бджола – дещо швидше: до 10 
км/год., а літуном-рекордсменом серед комах є не моторна мушка і не дужий 
жук, що голосно дзижчить, а товстопузий метелик-бражник. Швидкість його 
польоту сягає 60км/год. Цей метелик може пролетіти сотні кілометрів без 
відпочинку. 

Учень 2: … у Бразилії живе мурашка-велетень. Її називають гігантська 
динопонера: довжина тіла цієї мурашки досягає тридцяти сантиметрів. 

…  є бджоли, які виробляють кислий мед. У цих бджіл немає жала. 
…  мурашки середнього за розмірами мурашника протягом одного дня 

з’їдають понад чотири тисячі комах. 
…  у Бразилії є мурашки, які, перш ніж переправитись на протилежний 

берег річки Парагоби, під її руслом проклали тунель завдовжки понад 
кілометр. 

…  комарі гинуть від світла лампи-блискавки. Якщо увімкнути лампу-
блискавку, то із 100 комарів ¼ гине, а інші втрачають здатність 
розмножуватися, і при повторному спалаху гинуть всі інші. 

Учень 3:… Комах-шкідників можна вигнати з саду і городу з допомогою 
квітів. До таких належать нагідки, настурція, чорнобривці, маруна. Якщо між 
грядками помідорів, капусти, картоплі та інших овочевих культур посіяти 
насіння цих рослин, то метелики багатьох шкідників не будуть відкладати 
яєчка поблизу овочевих культурних рослин. 
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Учень 4:…  один метелик тутового шовкопряда відкладає стільки яєць, з 
яких одержують таку кількість коконів, що на ткацьких верстатах можна 
виготовити шовк для пошиття одного плаття. 

… найсильнішою тварино на Землі є скарабей, якщо розглядати його 
силу відносно маси тіла. Цей жук піднімає і переносить на спині вантаж, що 
у 850 разів перевищує масу його тіла. 

3. Гра «Яка тварина заблукала» 
Розгляньте ілюстрації, які лежать перед вами. Обведіть олівцем тварину, що є  
зайвою у кожному рядку. Поясніть свій вибір.  

       Комар, павук, бджола, совка озима. 
       Колорадський жук, мурашка, оса, краб. 
       Муха, жаба, метелик, сонечко. 

4. Робота з фразеологізмами: 
- Поміркуйте, чому так кажуть? 
«Вчепився як кліщ». Це комаха? 
«Мурахи по спині бігають» 

5. Хвилинка мудрослів’я 
Поясніть зміст: 
Бджола рада цвіту, а людина літу. 
Щоб мати – треба працювати. 
Мурашка мала, а й та працює. 

6. Народні прикмети 
Якщо хід до мурашника закрито, буде дощ. 
Метелики задовго до дощу ховаються в пучках сухих гілок і дуплах. 
7. Сторінками «Червоної книги» (з презентацією «Рідкісні комахи») 
      Світ комах надзвичайно різноманітний. Вони мають велике значення в 
житті природи і людини. Народне господарство зазнає значних збитків від 
шкідливих комах. Проте шкідливі комахи складають лише незначну кількість 
усіх відомих видів. Надзвичайно важливі в природі комахи-запилювачі. 
Чимало видів комах служить їжею птахам, рибам і ссавцям. Серед комах є 
хижаки, які поїдають шкідливі види. Комахи беруть участь у 
ґрунтоутворенні, вони дають людині мед, віск, натуральний шовк тощо. Але 
є види, які зникають і їх занесено до Червоної книги України. Запам’ятайте їх 
назви і оберігайте. 
      Дайте відповідь на наше проблемне запитання «Чим можна пояснити 

таку величезну різноманітність комах та їх панівне становище серед 

усіх тварин на Землі?» 

VІ.підсумок уроку. Рефлексія. 

1. Фронтальна бесіда: 
    Прочитайте висновки на с. 106. 

-  Яку будову мають комахи? 
-  Назвіть комах, яких вам доводилося бачити у природі влітку. 

     -   Поміркуйте, які комахи належать до друзів, ворогів та сусідів людини. 
Наведіть приклади. 
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2. Вправа «Інтерв’ю»: 
   -  Що, почуте на уроці, вразило тебе найбільше? Чи збулися ваші 
очікування? 
   -     Про що ти хотів би розповісти своїм друзям? 
   -   У довкіллі все пов’язане. Бережи і травинку, і комаху, і пташку. Вони 
потрібні не тільки одне одному, а й тобі. 

Пам’ятайте любі діти, 
Щоб сади у нас цвіли 

  Щоб літали всі комахи 
        Щоб пташки у нас співали 

                                                І дерева підростали 
        Щоб земля була у квітах – 

    Бережіть природу, діти! 

VІІ. Домашнє завдання: прочитайте текст підручника (с. 103–105), дайте 

відповіді на запитання підручника (с. 105); для допитливих: дізнайтеся, 

скільки очей мають комахи; індивідуальне: скласти казку про комаху, яка 

вам найбільше сподобалася. 

Слово вчителя: 

       - Бережіть красу природи, бо тільки краса зможе врятувати світ! Як ви 

сьогодні зрозуміли, навіть найменша комашка дуже потрібна  на землі. Ми 

повинні берегти природу, любити її, вивчати і спостерігати. І тоді вона 

розкриє перед нами свої таємниці. Це потрібно насамперед нам, щоб не 

блудили ми у цьому світі, а жили щасливо і радісно, несли в собі чарівність 

веселочки, чистоту джерельної води, тепло сонячного проміння. 

В небі сонце ласкаве квітне, 

Посилає нам світло й тепло, 

Щоб дитині, пташині й комашці 

На Землі цій спокійно було. 

Ти долоньку свою маленьку 

Простягни до його тепла, 

Залиши промінець у серденьку, 

Доброта, щоб у нім жила. 

 

Сирота  Моніка-Світлана Стасисівна 

УРОК 40 

Тема. Риби 

Мета: продовжувати формувати уявлення дітей про тварин, зокрема про риб; 

розвивати вміння описувати риб, визначати їх за істотними ознаками; вчити 

дітей встановлювати причинно-наслідкові зв’язки в природі, розвивати 

спостережливість, прищеплювати любов до природи, бережливе ставлення 

до тварин. 

Обладнання: малюнки, таблиці, загадки з використанням мультимедійних 

засобів, ребуси. 
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ХІД УРОКУ 

 

І. Організаційний момент 
Наш урок природничий 

І цікавий, і незвичний,  

Вирушаємо у путь –  

Нас цікаві справи ждуть. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

1. Хвилинка фенологічних спостережень: 

- Яка погода супроводжувала вас сьогодні, коли ви йшли до школи? 

Що нового ви помітили? 

 - Які явища природи ви спостерігали ? 

 

Емоційне налаштуваня на урок: 

         -  На уроці у нас сьогодні буде сяяти сонечко. Воно своїм теплом і 

світлом буде надихати нас на творчу роботу, а його лагідні промінці 

даруватимуть нам цікаві завдання, які відкриють безліч таємниць. 

2. Евристична бесіда: 
- Що вивчали на попередніх уроках?  

- Яка характерна ознака комах?  

- Яких комах запам’ятали? Яких бачили?  

3. Робота з бліц-картками   (с. 41, 42) 

4. Гра «Хто зайвий?» 

    Хрущ, жук-плавунець, жук-сонечко, клоп-черепашка, метелик, троянда, 

бабка.  

- Чого на Землі більше: води або суші? (Води на Землі більше, ніж суші.) 

- Хто живе у воді? (Багато живих організмів – рослини і тварини.  

З-поміж рослин у воді мешкають водорості, ряска, рогіз. У водоймах живуть 

комахи - жук-плавунець, водомірка; жаби, риби.) 

III. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми і мети 

уроку 

Відгадування загадки: 

Плаваю під містком 

І виляю хвостиком. 

По землі не ходжу 

Рот є – не говорю. 

Очі є – не блимаю. 

Крила є – не літаю. (Риба) 

Які особливості тварини названі в загадці? Про які «крила» йдеться? 

Отже, тема нашого уроку – «Риби».  

Сьогодні на уроці ми дізнаємося  про життя риб, їх розмноження і розвиток. 

IV. Вивчення нового матеріалу 

1. Робота за малюнками 
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- Розгляньте малюнки (лебідь, бобер, морський коник, летка рибка, 

крокодил). Хто на них зображений? 

- Що об’єднує цих тварин? (Життя цих тварин пов’язане з водою.) 

- Назвіть тільки риб. За якими ознаками ви визначили приналежність цих 

тварин до риб? (Тіло риб укрите лускою.) 

- Що сприяє швидкому пересуванню риб у воді? (Покриття із луски і 

слизу. Форма тіла риби відрізняється від форми тіла лебедя, бобра і 

крокодила.) 

- У більшості риб тіло подовжене, стисле з боків. Голова плавно 

переходить у тулуб, а тулуб – у хвіст. Шиї у риби немає. З довгою і гнучкою 

шиєю, що відділяє голову від тулуба, тіло тварини перестало б бути цілісним 

і міцним клином, що легко пробиває собі дорогу в товщі води. 

- Поміркуйте, чому так названі морські риби, зображені на малюнках: 

 

 

 
2. Розповідь учителя про «рекордсменів» із-поміж риб 

    - Найбільша риба на Землі – китова акула: – завдовжки до 20 м. Найбільша 

річкова риба-сом, завдовжки 5 м, а вагою понад 300 кг. Найменша рибка 

наших вод – бичок Берга, який є в Чорному й Азовському морях. Бички 

завдовжки 3 см поміж своїх родичів здаються велетнями. «Рекордсмен» зі 

стрибків поміж риб - сьомга, яка долає в повітрі 3-4 м. У річках Бразилії живе 

риба-лист. Тіло її плоске, як лист, ніс витягнутий, як черешок листа, а на 

боках візерунки, схожі на листові прожилки. Вона пливе, як лист, за течією. 

Усі її плутають із листом і не чіпають. 

     У тропіках живе риба-чотириочка: кожне око її поділено навпіл. Рибка 

плаває по поверхні та верхніми половинками очей спостерігає за повітрям, а 

нижніми половинками – за дном. Бачить, що вгорі та що внизу, – нічого не 

прогледить! 

     Піранья - португальською означає «пірат». У цих нешкідливих на вигляд 

рибок потужні як у бульдога щелепи з міцними, гострими зубами. Піранья 

миттєво перекусить палицю, завтовшки в палець, та і сам палець. Якщо 

піраньї зустрінуть кабана, який пливе, або бика, то залишать від нього купу 

обгризених кісток. їх бояться навіть крокодили. Утім, вони їстівні, тільки 

ловити їх слід обережно. 
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    - Риби мешкають в океанах, морях, річках і ставках. Риби – тварини, тіло 

яких укрите слизькою лускою. Вони дихають киснем, розчиненим у воді. 

Риби морів і океанів живуть у солоній воді, а риби річок і ставків – у прісній. 

Риби можуть пересуватися тільки у воді за допомогою хвоста і плавців. 

   - На які групи за місцем мешкання поділяються всі риби? (Морські, річкові, 

акваріумні). 

   - Розгляньте малюнки. Чим відрізняються різні риби? Підпишіть, де вони 

мешкають. 

В озері 

 
 

В акваріумі 

 
 

У морі 

 
 

У річці 
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Фізкультхвилинка 

Раз, два - всі пірнають. 

Три, чотири - виринають. 

П’ять, шість - на воді  

кріпнуть крильця молоді. 

Сім, вісім - що є сили  

всі до берега поплили. 

Дев’ять, десять - обтрусились  

і за парти опустились. 

V. Осмислення нових знань 

1. Робота з підручником  

а) Розгляд фотографій. 

б) Відповіді на запитання.  

Яких тварин називають рибами? Яка характерна ознака риб? 

Як риби дихають? Навіщо рибам потрібні плавники та хвіст? (Хвіст потрібен 

для поворотів при русі, а плавники для збереження рівноваги.)  

Де можуть жити риби? 

в) Поміркуйте! Чому в риб така особлива форма тіла? 

 
VІ. Закріплення, систематизація, узагальнення  

1. Практичне завдання .Спостереження за акваріумними рибками 

- Відгадайте загадку. 

Подивіться, теремок 

Від води зовсім промок. 

У цьому теремі плавці - 

Дуже спритні мешканці. (Акваріум) 

- Поспостерігайте за рухом риби в акваріумі. Що допомагає рибам плавати в 

різні боки, повертатися і спливати до поверхні? Чому рибу важко втримати в 

руках? 

 - Розгляньте будову тіла риб. Як розташовується на тілі риби луска? (Луска 

розташовується на тілі риби рядами, краї лусочок налягають один на одний, 

подібно до черепиці на даху будинку. Таке розташування луски полегшує 

плавання. За лускою можна визначити вік риби.) 
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 - Чи усіх риб можна тримати в одному акваріумі? Чому? (Не можна 

рослиноїдних риб тримати з рибами-хижаками.) 

 - Постежте за диханням риб. Можна побачити їх дихальні рухи: рибки весь 

час працюють ротом, захоплюючи воду; у них рівномірно піднімаються й 

опускаються зяброві кришки з боків голови. 

- Що рибам допомагає дихати у воді? (Зябра) 

- Як ви гадаєте, чому риби на суші гинуть? 

- Розкажіть про дихання риб. 

Учні розповідають: 

1) риби дихають киснем, розчиненим у воді; 

2) допомагають рибам дихати зябра, що приховані під зябровими кришками, 

розташованими ззаду голови; 

3) риба дихає тільки тоді, коли зябра омиваються водою. 

Ось чому риба гине на березі ріки, хоча в повітрі теж є кисень. 

2. Робота над таблицею 

Комахи Риби 

  

  

  

3. Робота з прислів’ями, приказками, прикметами 
• Риба шукає, де глибше, а людина - де краще. 
• Без труда не витягнеш і рибку із ставка. 
• Як риба у воді. 
• Слизький як вугор. 
• Де щуки немає, там йорж - господар. 
• Риби вистрибують з води - перед дощем. 
• Не учи рибу плавати. 
• Не загрожуй щуці морем. 

4. Гра «Відгадай загадку - покажи відгадку» 
На дошці - ілюстрації із зображенням різних риб. (Учитель загадує загадку, 
учні відгадують її, показують на дошці ілюстрацію.) 
• Хоч малий, та силу має - 

З рук миттєво висковзає! 
Схожий зовні на змію, 
Має чималу сім’ю. (В’юн) 

• Взимку ловиться і влітку 
Вудкою або у сітку. 
А коли злякається – 
В мулі заховається. (Карась) 

• Ляже й спить на глибині 
  З шаром мулу на спині, 
  Тільки вуса повертає, 
  Що навколо – все він знає! (Сом) 
• Живе вона у морі синім, 
  Та не тюлень це і не морж 
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  Я підкажу вам, – це рибина, 
  Ну а звуть цю рибу, (Йорж.) 
• Щоб рибину цю піймати, 
  Слід її нагодувати. 
  Наварити бараболі 
  І гороху, що у полі. 
  Кого ж спіймав Сергійко наш? 
  Це, напевно, риба. (Лящ). 
• Окунь вдень пішов на гірку 
   І зустрів... (Червонопірку). 
• Не дрімають карасі, 
  Знають добре геть усі: 
  Стерегтись потрібно злюки, 
  Хижої, страшної... (Щуки). 
• Хочеш рибку цю піймати - 
  Треба черв’ячка їй дати. 
  Хоч і хижий, та не щука, 
  I на вигляд геть не злюка. (Окунь) 

5. Гра «Будова риби» 

 

 
 

-  Зазначте стрілками і підпишіть частини тіла риб 

VІІ. Контрольно-коригувальний етап 

1. Продовжити речення: 
Тварини називають рибами у яких… 
Істотна ознака риб… . 
Прісноводні риби – це карась, … . 
Морські риби – це… 

2. Знайти “зайве”. 
а) Щука, карась, сом, оселедець. 
б) Камбала, форель, скумбрія, сардина. 

Висновки 
 Тіло риб – обтічної форми, вкрите лускою і шаром слизу. 
 Риб розподіляють на морських і прісноводних: річкових, озерних і 

ставкових. 
 Риби досконало пристосовані до життя у водному середовищі. 

VІІІ. Підбиття підсумків. Рефлексія 
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1. Відповіді на запитання. 
- Що нового ви дізналися на уроці? 
- Що вам найбільше сподобалося на уроці? 
- Чи знадобляться вам знання, отримані на уроці? 

2. Робота з батьками.  
а) Розкажіть батькам про риб. 
б) Пофантазуйте! Про що мріють риби взимку? 

3. Виконайте завдання для друга природи. 
    Пригадайте, які мультфільми про життя риб ви знаєте. Який вам 
сподобався найбільше? Розкажіть про його героїв. 
ІХ. Домашнє завдання: с. 106-109, творче завдання (за бажанням учнів): 
скласти вірш про птахів, опрацювати  матеріал із тематичного словника; 
індивідуальні: прочитати легенди  про птахів. («Чайка» і « Дятел»), дібрати 
загадки, прикмети та приказки про птахів. 

 

Одінцова Лариса Анатоліївна 

 

УРОК 41 

Тема: Птахи 

Мета: ознайомити учнів із різноманітністю птахів України;  з’ясувати їхню 

роль у природі та житті людини; розширити та збагатити знання учнів про 

птахів; вчити працювати з довідковою літературою; розвивати зв’язне 

мовлення; виховувати любов до рідного краю, бережливе ставлення до 

природи, бажання робити добро. 

Обладнання: малюнки із зображенням птахів, таблиці «Зимуючі птахи», 

«Перелітні птахи», виставка книг, журналів, мікрофон, м’яч, презентація із 

зображенням птахів, комп’ютер, «Пам’ятка», «Енциклопедія тваринного 

світу»; загадки, прислів’я, приказки,  прикмети, вірші, легенди про птахів, 

підручник, фонограми з голосами птахів. 

 

ХІД УРОКУ 

I. Організаційний момент 

- Діти, сьогодні гарний день, посміхається лагідно сонечко. Усміхніться і 

ви один одному, подумки побажайте добра, успіхів. І щоб дружно нам 

працювалося , щоб ви приходили на допомогу один одному, візьмемося за 

руки (діти беруться за руки і утворюють коло ) і промовимо наш девіз: 

      Не просто слухати, а чути. 

 Не просто дивитися, а бачити. 

 Не просто відповідати, а міркувати. 

 Дружно і плідно працювати. 

Хвилинка фенологічних спостережень. Вправа «Мікрофон»: 

- Проведемо хвилинку спостереження, дізнаємося, чи були ви 

спостережливі під час дороги до школи. 

- Яка зараз пора року? Який місяць, день, число? 
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- Який сьогодні стан неба? (Ясно, хмарно, похмуро) 

- Чи були зранку опади?Чи є сьогодні вітер? (Слабкий, помірний, 

сильний) 

- Яка температура повітря? 

- Яка погода переважала протягом тижня?  

Створення емоційного настрою до співпраці на уроці (Звучить фонограма 

із записами співу птахів.) 

- Яка прекрасна наша Батьківщина! У будь-яку пору року вона чарує око то 

яскравими барвами літа або золотої осені, то казковою красою зими або 

буйним цвітінням весни... Але найгарніший куточок природи залишається 

мертвим, якщо його не оживляють птахи! Невід’ємною частиною лісів, луків, 

степів є птахи. Вони найкраща прикраса парків, садів; своїм яскравим 

забарвленням, дзвінкою піснею вони роблять природу радісною й приємною. 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку 

    Розгадайте кросворд і прочитайте ключове слово. (Птахи) 

           Кросворд ПТАХИ 

                     

1) Які ноги, такий ніс. 

По болоту ходить скрізь. 

Хату на хаті має, 

Жабам рахунок знає. (Чапля) 

2) Вірно людям я служу, 

Їм дерева стережу, 

Дзьоб міцний і гострий маю, 

Шкідників ним здобуваю. (Дятел) 

3) Що воно за дивна птиця 

Світла денного боїться. 

Дзьоб крючком, великі очі, 

І не спиться їй щоночі. 

«Ху-ху-ху!» – кричить вона. 

Відгадали, хто? (Сова). 

4) Пошив рудий кожух 

На зиму... (Омелюх). 

5) Жовтогруді щебетушки 

Купили чорні капелюшки, 

А ще мають білі щічки, 
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Називають їх... (Синички). 

     Отже, тема нашого уроку «Птахи». 

Сьогодні на уроці ми розглянемо такі питання  (запис на дошці ): 

1. Основні ознаки птахів. 

2. Спосіб живлення. 

3.  Місце проживання. 

4. Яку користь приносять птахи. 

5. Птахи, що потребують охорони. 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

1. Бесіда з класом з використанням малюнків: 

- Розгляньте малюнки (метелик, кажан, гусак, пінгвін, страус, дятел, 

синичка, чапля). 

- 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.) 

- Чи бувають птахи, які не літають? (Так, наприклад: страус, пінгвін, ківі.) 

- Чи вдавалося вам спостерігати за хвилястою папужкою? 

-  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) 

    - 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. 
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ІV. Осмислення нових знань 

1. Робота за малюнками 

    - Які з цих птахів вам відомі? Де ви їх зустрічали? Яких з них можна 

зустріти і влітку, і восени, і взимку? 

 2. Робота в парах 

- Оберіть певного птаха і розкажіть про нього за планом. 

1) Як називається птах? 

2) Свійський він або дикий? 

3) Водоплавний чи ні? 

4) Перелітний або зимуючий? 

5) Де мешкає птах? 

6) Чим він живиться? 

7) Чим примітний? 

8) Чим корисний для людини? 

3. Гра «Де живуть птахи» 

– Розгляньте малюнки птахів, розкажіть, 

де вони мешкають. 

  

        - Як ви здогадалися, що птахи живуть у воді? (За перетинками на ногах) 

- Поміркуйте, чому страус і пінгвін не вміють літати. 

- Назвіть свійських птахів. (Курка, гусак) 

- Назвіть диких птахів, які мешкають у нашому краю. (Чайка, дятел, 

зозуля, синиця) 

4. Розповідь легенд про птахів заздалегідь підготовленими учнями:  

- Готуючись до уроку, учні нашого класу  підготували кілька легенд  про 

птахів. ( «Чайка» і « Дятел» )  

Фізкультхвилинка  
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Швидко, діти, підлетіли,  

Мов горобчики малі.  

Руку вправо, руку вліво  

 Всі дружненько розвели.  

 А тепер, до сонця руки  

 Й на носочки піднялись.  

 Руки в боки, два підскоки,  

 Всі прогнулись, підвелись.  

 Як горобчики, присіли,  

 Поклювали зернятко.  

 Піднялись і полетіли.  

 Усміхнулись сонечку. 

V. Закріплення, систематизація, узагальнення 

1. 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) 

2. Цікавинки про птахів 

-  Чому в народі говорять «як з гусака вода»? 

-  Чому йдеться про гусака, а не про курку? (Гуси, як і інші водоплавні 

птахи, під час чищення змащують своє пір’я жиром. Від цього пір’я стає 

водонепроникним, не намокає під час плавання. У курки такого мастила 

немає, тому її пір’я у воді намокає.) 

-  Як виглядає курка, яка потрапила під дощ? 

-  Не даремно в народі говорять «мокра курка». 

-  Чи доводилося вам слухати солов’їні трелі? Яких співочих птахів, 

окрім солов’я, ви знаєте? (Жайворонок польовий, жайворонок лісовий, 

садова славка, співочий дрізд, іволга) 

-  Чому зозуленя викидає з гнізда пташенят? (Зозуленя впродовж перших 

чотирьох днів викидає пташенят-господарів несвідомо. На спині у зозуленяти 

розташовані чутливі сосочки. Зозуленя скидає з себе будь-який предмет, що 

його торкнувся. Через чотири дні ця чутливість зникає. Якщо за цей час 

зозуленя не встигає позбавитися «зайвих ротів» у гнізді, то вже цього не 

зробить.) 
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3. Народ скаже – як зав’яже 

       - Ви, діти, готуючись до уроку, цікавились загадками, прикметами та 

приказками про птахів. Хто пам’ятає прислів’я, приказки, прикмети про 

птахів? (Учні загадують загадки, зачитують  приказки та прикмети ) 

Орієнтовні відповіді учнів: 

• Горобець маленький, а серце має велике. 

• Восени і горобець багатий. 

• Ластівка день починає, а соловей закінчує. 

• Регулярне кування зозулі віщує теплу погоду. 

• Перед сніговицею галки та ворони голосно кричать. 

• Якщо синиці, сороки, сойки влітку рано вмощуються на ночівлю, слід 

чекати холодну осінь. 

• Гуска ховає дзьоб під крило – на мороз. 

• Снігур цвірінькає під вікном – на відлигу. 

• Кури у землі купаються – на негоду. 

Робота над загадками 

• Прилетіли гості, 

  Сіли на помості. 

  Без сокири, без лопати 

  Поробили собі хати. (Птахи) 

• Швидко скрізь цей птах літає, 

  Безліч мошок поїдає, 

  За вікном гніздо будує, 

  Тільки в нас він не зимує. (Ластівка) 

• Невеличка, скромна пташка, 

  З нею стрітись дуже важко. 

  Та чарує всіх людей 

  Гарним співом... (Соловей). 

• Перший я приніс весну, 

  Розбудив усе від сну. 

  Заспіваю під вікном, 

  Люди звуть мене... (Шпаком). 

• Відгадайте, діти, хто 

  Має носик-долото? 

  ним комах з кори виймає, 

  Про здоров’я лісу дбає. (Дятел) 

• Дивний ключ у небі лине, 

  Не залізний, а пташиний. 

  Цим ключем в осінній млі 

  Відлітають... (Журавлі). 

• Не дзвінок і не сопілка, 

  Й колотушка не така; 

  В полі чуєш її тільки, 

  Як подружок виклика. (Перепілка) 
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• Птах великий і красивий, 

  Чорний або сніжно-білий, 

  Гострий дзьоб, тоненькі ноги, 

  Вернувся із далекої дороги. (Лелека) 

4. Творча робота в парах «Розмова птахів»: 

Одна дитина в парі – «птах, який залишається зимувати» в місті або в лісі 

(наприклад, горобець, голуб, снігур, омелюх); інша – «перелітний птах» 

(наприклад, грак, шпак, журавель, жайворонок, ластівка). 

Діти інсценують діалог птахів , у якому кожний із них розповідає про 

переваги свого життя. Обговорення, яким птахам доводиться легше: 

перелітнім або зимуючим. 

5. Цікавинка (інформація учня, який отримав випереджальне завдання)  
- Пізньої осені та взимку, коли вже немає насіння і комах, птахи змушені 

летіти у вирій. З-поміж 700 видів птахів близько 600 летять на зимівлю у 

вирій. на багатьох із них чекають дуже далекі перельоти – до 12 тисяч 

кілометрів. Птахи, які харчуються комахами, летять першими (перелітні 

птахи: солов’ї, стрижі, зозулі, ластівки, дикі качки). Навесні вони знову 

повернуться у рідні місця. Птахи, які на зиму не відлітають, а пристосувалися 

знаходити їжу під снігом, у корі дерев і чагарників, називаються зимуючими. 

6. Фронтальна бесіда: 

- Яких ви знаєте птахів рідного краю? 

- Яких ви знаєте зимуючих птахів? 

- Які птахи прилітають до годівниці біля школи? 

- Чим вони живляться? 

- Розкажіть, як можна допомогти птахам пережити зиму. 

- Поясніть, чому синиць можна побачити влітку в лісі, а взимку - в  

місті. 

- Постежте, як птахи намагаються зігрітися в сильні холоди. 

VІ. Контрольно-коригувальний етап 

Вправа «Незакінчене речення»: 

1. Ознаки птахів…. 

2. У нас залишаються зимувати… 

3. У теплі краї відлітають… 

Прослуховування пісні «Прохання»  

- Ось і настав час підвести підсумки нашої зустрічі. Я сподіваюся, що ви 

дізналися багато цікавого, корисного, а головне, зрозуміли, що брати наші 

менші потребують захисту, охорони і бережливого ставлення. Люди всього 

світу вшановують пташок. Деяким птахам навіть установлені пам’ятники. 

Голубам поставлено пам’ятник у Парижі за те, що голуб приніс звістку про 

аварію англійського підводного човна під час Другої світової війни. 

У Римі поставлено пам’ятник гусям. Колись у давнину, біля італійського 

міста Риму, було болото. Жили біля того болота гуси. У цей час сусідні 

країни вели між собою війни. Одного вечора, коли вартові спали, 

несподівано до міста підійшли вороги. Вони хотіли захопити місто. Гуси, які 
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жили неподалік, вирішили допомогти людям, які жили в місті. Тоді вони 

взяли в лапи по каменю, який могли піднести, і полетіли. Коли гуси були над 

замком, кожен із птахів кинув по каменю. Гуркіт розбудив людей у замку, і 

вони відбили ворогів. 

В Австралії та в американському місті Бостоні було поставлено пам’ятник 

горобцю за те, що вони врятували населення від голоду. У цих місцях 

з’явилось дуже багато волохатої гусені, яка повністю знищувала зелену 

частину трав’янистої, кущової та деревної рослинності. Зібравшись зі всієї 

околиці, горобці швидко розправились зі шкідниками та допомогли людям 

відстояти врожай. 

Декламування складених вдома віршів про птахів: 

- Домашнім завданням на сьогодні було скласти вірш про птахів.  

- Ми повинні пам’ятати, що людина є господарем  природи, але повинна 

бути бережливим її господарем . 

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! 

Завдання від мудрої сови: 

    - Незабаром весна, і ви будете проводити екскурсії  в лісі і парках. Щоб 

ваші зустрічі з птахами були приємні і не завдавали нікому шкоди, 

попрацюйте із пам’яткою. 
1. Пам’ятка про правила поводження в природі 

 До пташок потрібно ставитись обережно, адже вони – друзі лісів. 

 Під час гніздування та висиджування птахами яєць не кричи і не шуми 

в лісі.Якщо знайшов гніздо птахів, зразу ж тихенько відійди від нього. 

 Не вбивай пташок, не руйнуй їхні гнізда, не бери додому пташенят. 

 Взимку кожен день насипай корм у годівничку. 

 Навесні виготуй будиночки птахам – шпаківні. 

 Вчися слухати птахів, вчися милуватися красою, адже птахи – окраса 

природи. 

VІІ. Підсумок уроку. Рефлексія. Якщо урок сподобався, то ви піднімаєтесь і 

махаєте руками, як пташка крилами. Не сподобався – присядьте, як 

засмучена пташка.    Гра «Вихваляночки» Я навчився (лася)…Мені було 

цікаво… Мені сподобалось…Мене здивувало… 

VIII. Домашнє завдання: підручник с. 109-112, намалювати птахів, 

виготовити з батьками годівнички для птахів. 
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Лисенко Валентина Михайлівна 

 

УРОК 42 

Тема. Звірі,  або ссавці 

Мета: розглянути будову звірів та особливості їхніх пристосувань до життя в 

різних природних умовах; поглибити знання учнів про біологічну роль 

ссавців на  планеті; розвивати уміння порівнювати значення тварин в природі 

та житті людини; уміння спостерігати, аналізувати та використовувати набуті 

знання у житті; виховувати бережливе ставлення до тварин, які мешкають 

поруч із людиною, почуття особистої відповідальності за їх збереження.  

Обладнання: мультимедійна презентація, картинки ссавців, підручник, 

ребуси, завдання для групової роботи. 

 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

1. Організація класу 

     Доброго дня. Я сподіваюся, що ви прийшли на урок у гарному настрої і 

налаштовані на роботу. Девізом нашого уроку стануть слова нідерландського 

натураліста Ніколаса Тірбенгена: «Людина не повинна соромитися цікавості, 

яку пробуджує в ній природа». 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

1. Хвилина фенологічних спостережень 

- Яка погода сьогодні супроводжувала вас до школи? Які зміни у природі 

ви помітили? 

-  Чи були опади? Яка сила вітру?  

2. Фронтальна бесіда з класом 

- За якими ознаками птахи відрізняються від інших тварин? 

- Як птах пристосований до польоту?  

- Яких птахів називають осілими, перелітними, кочовими? Наведіть 

приклади птахів кожної групи? Яким є значення птахів у природі? 

3. Демонстрація малюнків птахів, виконаних дітьми вдома 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми і мети 

уроку 

 

1. Відгадування ребусів 
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2.Гра «Хто Я ?» 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про будову звірів та 

особливості їхніх пристосувань до життя в різних природних умовах. А 

працювати ми будемо в групах. 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

 Пояснення вчителя та робота за підручником (с. 112-115) 

- Пригадайте! У чому полягають особливості будови птахів? 

- У чому виявляються особливості будови й способу життя різних груп 

звірів? 

- За якою ознакою звірі (ссавці) відрізняються від інших тварин? 

- Чому звірів називають «ссавці»? Чим ще відрізняються ці тварини від 

інших? 

- Як звірі турбуються про своїх дитинчат? 

- Розгляньте малюнок 90. Які звірі на ньому зображені? Що ви про них 

знаєте? Де живуть звірі? 

- Форма і розміри тіла звірів відзначаються великою різноманітністю. 

Звірі чудово пристосувалися до різних способів пересування, добування 

корму й життя у несхожих природних умовах. Серед звірів найбільше 

наземних тварин. Одні наземні звірі живуть у лісах, а інші - на відкритій 

місцевості. Є лісові звірі, які майже все своє життя проводять на деревах 

(білки) і влаштовують там гнізда. Напівдеревний спосіб життя - в куниць і 

горностаїв, які багато часу перебувають на землі, але чудово лазять по 

деревах. Для ведмедя, лося, оленя і козулі ліс є місцем здобування корму і 

надійним укриттям. У них добрий слух і нюх, а зір не надто гострий. На 

відкритих просторах тварин, наприклад, антилоп, рятують гострий зір та 

швидкий біг. Ті, що не можуть утекти (бабаки, хом’яки) - ховаються в норах. 

Кроти проводять все життя під землею, де зір не має значення, але гарний 

нюх завжди стане у пригоді. 

       Є серед звірів тварини, які все життя проводять у водному 

середовищі(кити, дельфіни). На морських тварин водний спосіб життя наклав 

глибокий відбиток. Їхні кінцівки перетворилися на ласти. Іноді кита 
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неправильно називають рибою. Не повторюйте цієї помилки! Інші (тюлені й 

моржі) у воді живляться, а для розмноження виходять на суходіл. Бобер і 

ондатра тісно пов’язані з водою, хоча й на суходолі проводять багато часу. 

Висновки 

     Звірі пристосувалися до життя в різних природних умовах. Від інших 

тварин звірів відрізняють: високий рівень розвитку органів чуття; 

вигодовування малят молоком; шкіра, укрита волоссям. Звірі – найближчі 

родичі людей. 

ІV. Закріплення, узагальнення і систематизація вивченого на уроці 

Робота в групах 

1. Гра «Ти - мені, я - тобі» (кожна група  готує експромтом по 5 запитань 

команді-суперниці) 

Орієнтовні запитання: 

 Кого називають сірим розбійником? Чи справедлива ця назва? 

 Чому гігантський кенгуру народжує маля розміром 3 см і вагою 2 г? 

 Які звірі є майстерними будівельниками? 

 Які звірі живуть у гніздах, як птахи?  

 Який звір є предком великої рогатої худоби? 

 Чому не слід тримати вдома диких тварин? 

 Яка тварина найбільша в світі? 

 Хто серед ссавців є найкращим бігуном? 

 Коли жили мамонти? 

  Назвіть представника ссавців, занесеного до Червоної книги України.  

2. Конкурс «Народ скаже, як зав’яже»: конкурс складається з двох 

частин. У першій частині конкурсу команди виголошують народні прикмети, 

починаючи їх зі слова «Якщо». У другій частині конкурсу команди повинні 

назвати по п’ять казок, героями яких є ссавці. («Лисичка-сестричка і Вовк-

панібрат», «Червона Шапочка», «Коза-дереза», «Колобок», «Солом’яний 

бичок», «Теремок» тощо) 

Приклади прикмет: 

 Якщо миші влаштовують вихід з нірки на північ, чекай холодної зими. 

 Якщо собаки качаються по землі, буде вітер. 

 Якщо кінь хрипить, буде негода, б’є копитом - до потепління. 

 Якщо вовки виють біля житла, до морозу. 

 Якщо з’являється багато зайців, літо буде сухе. 

Фізкультхвилинка 

3.Конкурс «Такі незвичайні сусіди» 

Завдання 1 Що означає вислів «Мова хвоста»? 

(За допомогою хвоста ссавці висловлюють свій емоційний стан: радість – 

виляння хвостом; страх–підігнутий хвіст; комфорт –хвіст «трубою» тощо) 

Завдання 2 Чому їжаки наколюють яблука на голки? 

(Таким чином вони можуть звільнятися від паразитів) 
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4. Конкурс «Колобок» (жартівливий) 

У тексті певні слова (видові назви звірів) замінені ключовим словом 

«Колобок». Здогадайтеся, про кого йде мова. 

• Колобків боятися - в ліс не ходити. (Вовків) 

• Колобок колобку не товариш. (Гусак - свині) 

• Баба з воза - колобку легше. (Кобилі) 

• Ділити шкуру недобитого колобка. (Ведмедя) 

• Не все колобку масляна (Коту) 

5 .Конкурс «Орфографічний» 

     У ході конкурсу потрібно виправити помилки в тексті.  

Текст  «Неперевершені майстри» 

На берегах лісових річок можна спостерігати роботу ...обрів (бобрів). 

Річкові ...обри - ...ризуни (гризуни), що є неперевершеними майстрами. 

Підгризаючи дерева, вони будують ...атки (хатки) - химерні споруди з гілок. 

Мають ...обри цінне й красиве...утро (хутро) та смачне м’ясо. Тіло ...обра 

міцне, голова велика, ...ирока (широка), очі і вуха розміщені в одній площині. 

Широкий ...віст (хвіст) допомагає ...обру плавати. П’ять пальців задніх 

...інцівок (кінцівок) сполучені ...еретинками (перетинками). 

Текст «Чудові плавці» 

У процесі пристосування ...йти (кити) дуже змінили свою організацію. 

...іло (Тіло)...итів видовжене, рибоподібної ...орми (форми), найзручнішої для 

пересуванні у воді. Задні ...інцівки (кінцівки) у них зникли, а хвіст 

перетворився на орган поступального ...уху (руху). Передні кінцівки 

перетворилися на ...лавці (плавці)....олосяного (Волосяного) покриву немає, 

його функції ...иконує (виконує) підшкірний шар ...иру (жиру). ...йти 

народжують немовлят, яких вигодовують ...олоком (молоком). 

6. «Прочитай зашифроване слово» 
 

 

 

 

 

7. Робота над кросвордами 

- Дізнайся, які звірі впадають в зимову сплячку. 
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8. Робота в групах. Складання правил для друзів природи  

 - Усі ми – діти природи, та не всі однаково добре ставимося до неї. 

Природа потребує постійної уваги, турботи. Наш обов’язок – берегти 

природу, любити і примножувати її. Діти, як ви думаєте, за кого і за що ми 

можемо відповідати в природі? Чому ж так часто ми стаємо свідками 

необдуманого, недбалого втручання людини у світ природи? (Відповіді 

дітей) 

- Що значить бути природі другом? (Відповіді дітей) Щоб врятувати 

рослинний та тваринний світ, ми повинні дотримуватись правил поведінки в 

природі. Запропонуйте свої правила. 

Правила для друзів природи 

 Не шуми в лісі, парку, бо шум відлякує тварин. 

 Бережно стався до жаб, павуків. 

 Диких тварин, їхніх дитинчат і пташенят не можна забирати з 

природного середовища. 

 Не можна знищувати метеликів, ловити комах. Ловити їх – означає 

знищувати. 

 Не руйнуйте пташині гнізда. 

 Не ламайте кущів та дерев. 

 Не пошкоджуйте кору дерев. 

 Не руйнуйте мурашники. 

 Не розводьте багаття в лісі чи на луках. 

 Не знущайтеся над живими істотами. 

 

V. Контрольно-коригувальний етап 

Тестування 

1.Яка група тварин вигодовує своїх дитинчат молоком? 

а) Птахи. 

б) Звірі. 

в)Риби. 

2.Тіло звірів (ссавців) вкрите: 

а) лускою. 

б) пір’ям. 

в) волоссям.  

3.Найбільший звір за масою: 

а) Кит. 

б) Ведмідь. 

в) Вовк. 
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4.Який звір літає? 

а) Сова. 

б) Кажан. 

в) Орел. 

5.Яка група тварин – найчисленніша? 

а) Комахи. 

б) Птахи. 

в) Звірі. 

6.Найближчими родичами людей є 

а) Птахи. 

б) Звірі. 

в) Риби. 

VI. Підбиття підсумків. Рефлексія. У чому виявляється особливості звірів 

порівняно з іншими тваринами? 

- Які форми пересування для наземних і водяних звірів? 

- Яке значення для життя звірів має ліс? 

- Тваринний світ нашої країни дуже різноманітний. Він налічує 45 тисяч 

видів тварин. І ми ще багато разів будемо повертатися до таємниць цього 

світу.  

        Любі діти! Я впевнена, що ви багато зрозуміли на сьогоднішньому 

уроці, багато над чим замислились. Сподіваюсь, що ви будете уважнішими, 

терплячішими та милосерднішими. Пам’ятайте слова Антуана де Сент 

Екзюпері, які він вклав в уста Маленького Принца: «Ми відповідальні за тих, 

кого приручили». Тому давайте з увагою ставитись до тварин, адже вони 

потребують нашого захисту і нашої допомоги. Пам’ятайте, що  

Все на Землі, все треба берегти, 

І птаха, й звіра, і оту тварину, 

Не чванься тим, що цар природи ти, 

Бо, врешті, ти лише її частинка. 

Так, частка – невелика і залежна, 

Цю істину сприймай беззастережно, 

Якщо береш, то треба віддавати, 

Коли й надалі хочеш царювати. 

VIІ. Домашнє завдання: читати, відповідати на запитання ст.112 – 115, 

підібрати прислів’я або загадки про звірів.  

 

Шенкевич Людмила Анатоліївна 

УРОК 43 

Тема. Хто чим живиться. Ланцюги живлення 

Мета: повторити  знання про групи тварин за способом живлення; 

формувати уявлення про складові, що входять до ланцюгів живлення;  

усвідомлювати складності і взаємопов’язаності усіх компонентів живої 

природи; розвивати вміння встановлювати зв’язки між рослинним і 
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тваринним світом, наводити 2-3 приклади ланцюгів живлення, робити 

висновки щодо впливу господарської діяльності людини на природні 

взаємозв’язки; виховувати дбайливе ставлення до рослинного і тваринного 

світу, любов до рідного краю             

Обладнання: схеми «Ланцюги живлення», зображення (фотографії, 

малюнки) рослин і тварин для практичної роботи, атласи-визначники рослин 

і тварин, маски рослин і тварин, Підручник Природознавство, 3 клас (авт. 

Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак) Робочий зошит/ Т.Г.Гільберг 

ХІД  УРОКУ 

І. Організаційний момент 

           Природа – це наш спільний дім. 

 Щодня вчимося жити в нім. 

 Не будемо час свій  марнувати – 

 Науку треба пізнавати. 

1. Хвилинка фенолога (Черговий фенолог повідомляє спостереження  

за погодою, акцентуючи увагу на цікавих природних явищах) 

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичків учнів                                 

«Природознавчий словниковий диктант»    

      1.Звірі вигодовують малят молоком, тому їх називають …( ссавці). 

      2.Найменший звір важить усього 2г. Це –…( землерийка). 

      3.Найбільший звір важить до 150 тонн. Це – …( синій кит). 

      4.Передні кінцівки кажанів представлені  … (крилами). 

      5.У коней, верблюдів та північних оленів на кінцівках є … ( копита ). 

          6.Білка найбільшу частину життя перебуває на … ( деревах ). 

7.Вовки, лисиці, зайці, їжаки, лосі, ведмеді знаходять поживу і 

виводять дитинчат на … ( землі ). 

8.Тюлені, моржі,морські леви переміщуються у воді за допомогою … 

(ластів). 

9.Звірі розносять плоди і насіння, сприяючи … (розмноженню рослин). 

     10.Їжею для хижаків слугують … (дрібніші звірі). 

    IІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і завдань 

уроку. 

           Створення проблемної ситуації: 

      - Діти, як ви думаєте, від кого більше користі: від кота чи від корови? 

- А чому в народі кажуть: «Якщо хочеш пересваритися з усіма сусідами –

купи козу»? (Учні висловлюють свої міркування) 

- Отже, ми з’ясували, що відповідь на ці питання має безпосередній 

зв’язок з харчуванням цих тварин. Давайте пригадаємо, як розподіляються 

тварини за способом живлення. 

- Сьогодні на уроці ми розглянемо зв’язки між рослинним і  тваринним  

світом, навчимося будувати ланцюжки живлення і спробуємо визначити 

місце людини в природному середовищі. 

 VI. Сприймання та усвідомлення нового матеріалу 
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1.Опрацювання статті підручника з простим олівцем (знаю – «+», не 

знаю – «?», цікаво було дізнатися – «!») 

2. Гра «Так чи ні» (Вчитель читає твердження. Якщо істинне – учні 

плескають в долоні; якщо хибне – здійснюють рухи головою праворуч – 

ліворуч) 

А: Тварини бувають рослиноїдні, хижаки і всеїдні. 

Б: Щука, орел і вовк – травоїдні. 

В: Мурашка, короп, горобець, дикий кабан – всеїдні тварини. 

Г: Ланцюг живлення завжди починається з рослини. 

3. Наукова сторінка. Повідомлення заздалегідь підготовленого учня. 

(Історична довідка) 

У 1815 році Наполеона I союзники-переможці вислали на острів Святої 

Єлени, який мав досить сумний вигляд: ніде ні лісочка, хоч і лежить він у 

благодатному тропічному кліматі. 

А чи були тут колись ліси? Були, та ще й які! 

Острів відкрили в 1502 році португальці й дали йому назву. Вони 

застали тут суцільний ліс, у якому переважало ебенове (чорне) дерево - одна 

з найпрекрасніших деревних порід тропіків. 

Незабаром, в 1513 році, якомусь колоніальному адміністратору спало на 

думку випустити на безлюдний острів кіз та свиней, щоб у випадку  аварії 

корабля морякам було чим харчуватись. 

Сказано – зроблено! І кози, не зустрівши на острові ворогів (тут немає 

хижаків), почали розмножуватися з неймовірною швидкістю. Спочатку вони 

з’їли всю прибережну рослинність, а потім проникли в ліси. Вже наприкінці 

XVI століття, за свідченням одного морського капітана, який побував на 

острові, стада кіз простягалися інколи майже на милю. 

Коли на острів привезли Наполеона, там уже не залишилося жодного 

ебенового дерева. 

Людині передують ліси – її супроводжують пустелі. 

- Чи погоджуєтесь ви з цим висновком? ( Учні озвучують свої думки ) 

4.Розповідь вчителя ( на місцевому матеріалі). 

- А чи знаєте ви, що  більш як 300 років тому на території  нашого села 

був степ, в якому кочові племена випасали численні отари овець, що 

призвело до знищення трав’янистого покриву і утворенню піщаної 

напівпустелі.  

Але в 1834році розпочалося часткове заліснення цих земель, а, утворена 

в 1926 році меліоративна станція, згодом переросла в Нижньодніпровську 

науково-дослідну станцію.  І ви проживаєте на території, на якій нині 

знаходиться найбільший в світі  штучний ліс повноцінної напівпустелі 

Олешківських пісків.  

Зроблене це не помахом чарівної палички, а працею багатьох поколінь 

людей. І помножиться вашою працею, якщо ви будете працювати на цій 

землі і піклуватися про неї. 
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Імітаційна фізкультхвилинка 

Риби плавають в воді. 

Птахи високо літають. 

Звірі бродять по землі. 

А людина виростає – 

Їздить, плаває, літає, 

Відкриває, пізнає 

Геть усе, що в світі є. 

5. Розгляд ланцюгів живлення і обговорення побаченого у грі 

«Мікрофон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Закріплення та осмислення знань 

1. Практична робота «Складання ланцюгів живлення» (ст.117  в 

підручнику і ст.43 в робочому зошиті) 

2. Гра «Живі ланцюжки» (Робота в групах) (Кожна група одягає 

отримані маски рослин і тварин, будує живі  ланцюжки і презентує їх з 

коментуванням) 

VIII. Підсумок уроку. Рефлексія. 

1.»Додай словечко з довідки» ( рослина, споживає, хижак) 

На першому місці – завжди …(рослина). 

На другому – той, хто її …(споживає). 

На третім - …(хижак), що на здобич чекає. 

- Що  було найцікавішим на уроці? 

- Чи потрібні ці знання в майбутньому? 

IX. Домашнє завдання: С.115-118, виконати дослідницький практикум. 

 

Білоусова Тетяна Михайлівна 

УРОК 44 

Тема. Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких. 

Мета: ознайомити учнів з історією одомашнення тварин, розширити знання 

про свійських тварин та їх значення для людини; розвивати 
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спостережливість, логічне мислення; виховувати дбайливе ставлення до 

тварин і  довкілля. 

Обладнання: презентація, загадки, уривок з мультфільму за Р. Кіплінгом 

«Кішка, яка гуляє сама по собі», підручник. 

 

ХІД УРОКУ 

I. Організація класу:  Пролунав дзвінок, 

        Починається урок. 

- Діти, усміхніться мені, усміхніться один одному і почнемо працювати. 

- До якого уроку ви приготувалися ? (До природознавства) 

- Коли я говорю сонце, то уявляю море, гарячий пісок, купу 

відпочиваючих, галас дітлахів, атракціони, холодне морозиво… 

- А які асоціації у вас виникають при вимові слова природознавство? 

Отже, природознавство – це багата, цікава, чудова країна. І сьогодні ми 

продовжимо мандрувати цією країною. 

II. Мотивація навчальної діяльності учнів 

Хвилинка фенологічних спостережень: 

-Щоб подорож була вдалою, щоб нічого нам не заважало подорожувати, ми 

повинні дізнатися, якою буде погода. 

Доповіді синоптиків за планом: 

- температура повітря; 

- стан неба; 

- вітер; 

- опади. 

III. Повідомлення теми і мети уроку 

1. Пропоную вам пограти в гру «Знайди зайве» і визначити тему нашого 

уроку. 

-Прочитайте рядки слів і знайдіть зайве: 

- собака, заєць, ведмідь, лисиця; 

- кіт, кролик, вовк, вівця; 

- курка, гуска, качка, свиня; 

- вепр, корова, коза, осел. 

(Діти називають слова і аргументують свої відповіді). 

- Молодці. Поділивши слова на групи, визначіть тему і завдання уроку. 

(Діти говорять: свійські тварини, дикі тварини). Скажіть, а навіщо нам 

вивчати свійських і диких тварин? Де ми можемо використати отримані 

знання? 

-    Отже, ми згадаємо та поповнимо знання про свійських тварин, а також 

повернемося в минуле і дізнаємося про їх походження. Адже свійські 

тварини були не завжди домашніми. 

IV. Робота з новим матеріалом 

1. Побудова асоціативного куща: 
- Яких тварин ми називаємо свійськими? 

- Яких тварин називаємо дикими? 
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- Як тварини з’явилися в домівках людей, їх господарствах? 

- Навіщо людям свійські тварини? 

2. Перегляд уривку з мультфільму за Р. Кіплінгом «Кішка, яка гуляє сама 

по собі» і бесіда: 

- Коли людина почала приручати диких тварин? 

- Яка перша дика тварина з’явилася у людей? 

- Яка тварина перехитрила жінку у казці? 

- Навіщо людині приручати диких тварин?  

Фізкультхвилинка 
Хлопці підведіться, а тепер дівчата. 

Присядьте ті діти, у яких є вдома собака.  

А тепер ті, у яких є кішка. 

Поверніться ліворуч усі, хто народився навесні.  

Праворуч – восени. 

Закрийте очі, хто народився взимку.  

А тепер – хто народився влітку. 

А тепер встаньте, будь-ласка, усі, хто любить природу. 

Сідайте, будь ласка, природолюби. 

3. Розповідь вчителя з демонстрацією презентації.  
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Дикі тварини 

(живуть в дикій природі, без догляду людини, дають потомство) 

 

 

приручення 

 

 

одомашнення 

 

 

Свійські тварини 

(не можуть прожити без догляду людей, дають у неволі потомство) 

 

 

продукти харчування                     тяглова сила            власне задоволення 

        споживання 

- Як ви розумієте вислів: «Ми відповідаємо за тих, кого приручили?» 

V.  Закріплення, систематизація та узагальнення знань 

1. Робота за підручником с.118 – 120.  

- Прочитайте та скажіть, про яку тварину я не згадувала у своїй розповіді? 

Що  цікавого ви дізнались? (відповіді дітей) 

2. Розгадування загадок 
-Наша подорож країною природознавства триває. Ви дізналися вже багато 

нового, плідно працювали, а тепер відпочинемо. Ви любите розгадувати 

загадки? Зараз і перевіримо, які ви розумні. 

- Хто з води виходить сухим?(Качка) 

- Йде в поле, як дощечка, а з поля, як бочечка? (Корова) 

- Хто боком спить, а лежачи їсть? (Свиня) 

- Хто родиться з бородою? (Коза) 

- Які це тварини? (свійські) 

- Яких ще тварин, окрім відгаданих, людина приручила? 

- Для чого людина одомашнює тварин? Що дають нам свійські тварини? 

3. Гра «Асоціації»: учитель називає продукт харчування, а діти – тварину, 

яка дає нам цей продукт. 

- Молоко, сир – корова, коза. 

- Яйця – кури, гуси. 

- Шерсть – вівця. 

- Пір’я – курка, гуска. 

- Тяглова сила – кінь. 

- М’ясо, ковбаса – свиня. 

4. Робота над прислів’ям: пояснити зміст прислів’я. 

- Корова у дворі – їжа на столі. 

     -   Любиш поганяти – люби й коня годувати. 

 



176 

 

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія 

Вправа «Відкритий мікрофон»: 

- От і закінчується наша сьогоднішня подорож. Що вас вразило, 

здивувало на уроці? 

- Що вам найбільше запам’яталось? 

- Яких тварин людина так і не приручила? Чому? 

VII. Домашнє завдання: с. 118-120; проведіть спостереження за свійською 

твариною і складіть про це розповідь. 

Мазлова Ірина Олександрівна 

УРОК44   

Тема. Гриби – організми. Значення грибів для природи  

Мета: формувати уявлення про гриби  як особливе царство живої природи; 

збагачувати знання і словниковий запас школярів;  розвивати зв’язне 

мовлення, логічне мислення учнів, виховувати допитливість 

Обладнання: предметні малюнки, таблиця «Гриби – організми»,  предмети 

для досліду,  підручник 

Хід уроку 

I. Організація класу 

- Діти, прочитайте девіз нашого уроку (на дошці написаний девіз): 

Діяти активно!  

Думати оперативно! 

Сперечатись доказово - 

Для всіх обов’язково. 

 Вправа «Очікування»:  

- Яким ви хочете бачити наш урок? 

- Як ви вважаєте, що для цього треба зробити? 

 Хвилинка фенологічних спостережень: 

- Ви кожного дня спостерігаєте за змінами у природі?  

- Які зміни в природі відбулися на цьому тижні? 

- Яка погода сьогодні? 

- Чи цікаво вам спостерігати за природою? Чому? 

II. Актуалізація знань та умінь. 

 Фронтальне опитування: 

- Назвіть відмінності між свійськими і домашніми тваринами.  

- Для чого людина приручила диких тварин?  

- Яких свійських тварин ви знаєте? 

- Хто є їхніми предками? 

 Розповіді дітей за наслідками проведених вдома спостережень за 

свійською твариною  

III. Мотивація навчальної діяльності 

      Гра «Кіт у мішку»: діти відгадують загадку, учитель відкриває картинку 

(на дошці висять перевернуті картки із зображенням тварин)  

Спритний майстер у стрибках, 
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На деревах по гілках.  

Вся руда, пухнастий хвіст 

Рідний дім для неї ліс.       (білка) 

- До яких тварин належить білка? 

- Назвіть основні ознаки цієї групи тварин. Наведіть ще декілька 

прикладів.  

Хто крилатий, гарний, гожий, 

На красиву квітку схожий, 

Має довгий хоботок,  

П’є нектар ним із квіток.  (метелик) 

- До якої групи тварин ми віднесемо метелика? Доведіть це. 

Не дрімають карасі,  

Знають добре геть усі,  

Стерегтись потрібно злюки,  

Хижої, страшної …. (щуки). 

- До якої групи тварин віднесемо щуку? 

- За якими ознаками щуку можна віднести до групи  риби.  

Довгі ноги, довгий ніс, по болоті ходить скрізь (лелека) 

- До якої групи віднесемо лелеку? За якими ознаками?  

- Як можна назвати одним словом всі відгадки? (відповіді дітей) 

- Що належить до живої природи?  

- Як ви вважаєте, чи про всі живі організми ми вже знаємо? 

- Відгадайте загадку, вона допоможе нам дізнатися, про які живі 

організми ми будемо говорити на нашому уроці.  

В теплий дощик народився, 

Парасолькою накрився. 

Може б з лісу пострибав, 

Якби другу ногу мав.      (гриб) 

IV. Вивчення нового матеріалу 

1. Бесіда: 

- Що ви знаєте про гриби? 

- Чи можу я віднести гриби до групи тварин? 

- Чому ні? Доведіть. 

- А до групи рослин? 

- А ви впевнені, що гриби - це рослини? 

- От я і пропоную на уроці довести цю думку чи протилежну.  

- Давайте складемо план спостереження. 

 План 

1. Зовнішній вигляд і будова.  

2. Живлення і розмноження 
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1. Робота в парах: довести, що гриби – це рослини (кожна пара працює за 

таблицею) 
 

Гриби – рослини 

Зовнішній вигляд Живлення і розмноження 

  

- Чи можна віднести гриби до рослин? Чому ні? 

Висновки пар: 

- Гриби - це окрема група живих організмів. Це не рослини і не тварини, 

а представники особливого царства. (На дошці таблиця: «Гриби – живі 

організми»).  

Фізкультхвилинка 

Сонце встало зранку, 

Привітало нас на ганку, 

Нумо кошики беріть, 

Та у ліс мерщій ідіть. 

Рясний дощик скрізь полив. 

Після себе гриб лишив.  

Гей, мешканці лісові,  

Покажіть свої брилі. 

Повні кошики зберем 

І додому понесем. 

Будем смачно ласувати, 

Матінці – природі дякувати.  

       Вдома працювала група учнів - «дослідники», які дізналися про 

живлення і розмноження шапинкових грибів.  

       Виступ групи «Дослідники»: 

-Живляться гриби відмерлими рослинами і тваринами. Вони 

перетворюють відмерли рештки рослин і тварин на поживні речовини, 

сприяють родючості ґрунту.  Тому їх називають санітарами лісу. 

Розмножуються гриби спорами та частинами грибниці. 

Розповідь вчителя з елементами бесіди: 

- Вивчати гриби люди почали дуже давно. Уже більше, ніж 2,5 тисячі 

років тому у Стародавній Греції виникла наука «мікологія» від грецького 

«мікос», що значить «печериця». Світ грибів виявився дуже цікавим та 

різноманітним. Спочатку гриби відносили до рослин, але пізніше вчені 

зрозуміли, що у них присутні ознаки, як рослин, так і тварин. Що ми сьогодні 

з вами і довели на уроці. Існувати гриби можуть скрізь: на поверхні землі, у 

повітрі, у воді. Вони розвиваються як на живих організмах, так і штучних 

матеріалах. Найбільше відомі шапинкові гриби 

- Чому вони так називаються?  

- Що в них спільне? Назвіть частини шапинкового гриба.  

Шапинка 

Ніжка 

Грибниця 
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- На землі є дуже багато видів шапинкових грибів. (таблиця шапинкових 

грибів на дошці) 

     -Ученими досліджено, що гриби є цінним продуктом харчування. За 

кількістю білків вони переважають хліб, крупи, яловичини. Містять 

мінеральні речовини, містять вітаміни А, В1, В2, С, D, P. Кожного дня люди 

споживають хліб. Що треба, щоб спекти його? Так, треба тісто. Давайте 

пригадаємо дослід, який я провела на початку уроку (учитель демонструє 

тісто, яке піднялося). За допомогою чого піднялося тісто? Ми взяли борошно, 

цукор, воду і дріжджі. Дріжджі – це група одноклітинних грибів, що налічує 

біля 1500 видів. Цікаво, що ще п’ять тисяч років до н.е. в давньому Єгипті 

використовувалися пекарські дріжджі для виготовлення хліба. Є такі гриби, 

які утворюються на продуктах харчування, що зберігались тривалий час. Це – 

цвіль. Досліджуючи цвільові  гриби, англійський вчений О. Флемінг у 1928 

році винайшов пеніцилін. Пеніцилін – це антибіотик. Цей винахід здійснив 

справжню революцію у світовій медицині. У світі є ще дуже багато цікавих і 

дивних грибів, з якими ви можете познайомитися за допомогою додаткової 

літератури.    

Робота за підручником (ст. 121-123) 

A. Читання статті самостійно  

 Б. Розгляд ілюстрації 

     - Про що дізналися?  

V. Контрольно-коригувальний етап 

1) Тестування 

a) Чи можна сказати, що гриби - це рослини?  

1. Так 

2. Ні 

б) Чим відрізняються дерева і гриби?  

1. Вони нічим не відрізняються. 

2. Будовою. 

3. Гриби і дерева – ці різна група живих організмів. 

в) За схемою будови гриба позначте правильне твердження:  

1. Гриб складається з кореня, стовбура, капелюха. 

2. Гриб складається з капелюха, ніжки, грибниці 

3. Гриб складається з капелюха і ніжки 

(Самоперевірка. На дошці висить картка з відповідями: а2 б3 в2) 

VI. Підсумок уроку, рефлексія.  

Вправа «Мікрофон» 
- Як називається та частина у гриба, що знаходиться на поверхні ґрунту? 

- Доведіть, що існують різні форми грибів. 

- Чим гриби подібні до тварин, а чим до рослин? 

- Де вам доводилось бачити нешапинкові гриби? 

VII. Домашнє завдання: підготувати матеріал про різні види грибів, 

підручник с. 121-123. 
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Сафіна Ніла Петрівна 

УРОК 45 

Тема. Гриби їстівні та отруйні 

Мета: розширити в учнів уявлення про гриби, навчити розрізняти їстівні та 

отруйні гриби,  формувати уявлення про роль грибів у житті рослин та 

тварин, розвивати пізнавальну активність учнів, уміння спостерігати, 

виховувати бережливе ставлення до природи, екологічну культуру. 

Обладнання: малюнки із зображенням грибів, загадки про гриби, народні 

прикмети, зошит з друкованою основою     

ХІД УРОКУ 

 

І. Організація класу 

- Погляньте, діти, навкруги – яка земля чудова! 

  Моря і гори, і луги, ліси, гаї, діброви. 

  Ми всі живем на цій землі, радієм кожній миті. 

  І нам усім з височини яскраве сонце світить! 

II. Актуалізація опорних знань учнів 

1. Хвилинка фенологічних спостережень: 

  - Яка погода була зранку? Чи був вітер? Яка температура повітря? 

2. Бесіда з класом: 

- Скільки видів грибів нараховується в природі? 

- Які ознаки живої природи мають гриби? 

- З яких частин складається  шапинковий гриб? 

- Як в природі гриби співіснують із деревами? 

- Яке значення мають гриби в житті людини, в житті лісу? 

3. Презентація учнями  домашнього  матеріалу  про різні види грибів 

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку 

1.Складіть із  букв слова і ви дізнаєтесь тему уроку. 

ТІЇСВНІ  АТ  ТОРЙУІН   ГИРИБ 

- А навіщо людині знати отруйні та їстівні гриби? У яких ситуаціях ці знання 

будуть корисними? 

2. Розшифруйте план уроку 

1)      Б _С_Д_                   (бесіда) 

2)     П_ДР_ЧН_К             (підручник) 

3)     ГР_П_                        (група) 

4)     ГР_                             (гра) 

5)     З_Г_ДК_                    (загадка) 

6)     М_КР_Ф_Н                (мікрофон) 

- Отже, сьогодні на уроці ми дізнаємося більше  про значення грибів у житті  

людей і природи, навчимося відрізняти їстівні гриби від отруйних. 

IV. Вивчення  нового матеріалу  
1. Робота за підручником  с.123-125 

- Як гарно в лісі восени! Мовчазні дерева, немов прислухаються  до шелесту 
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листя. А ще краще , коли йдеш лісом і натрапляєш на гриб. Але потрібно  

добре знати, коли, де  і які гриби збирати. 

- А чому саме восени в лісі грибів найбільше? 

- Де треба збирати гриби? 

- Якщо зібрався в ліс по гриби, потрібно знати, які з них їстівні, а які - 

отруйні. Справжнім грибникам потрібна пильність. Будьте обережними! 

Отруйні гриби маскуються під їстівні. 

- Розгляньте малюнок 98. Прочитайте ознаки їстівних грибів. 

- Розгляньте малюнок 99. Прочитайте і запам’ятайте ознаки отруйних грибів. 

2. Робота в парах: прослідкуйте основні відмінності між їстівними та 

отруйними грибами. 

(У  білого  гриба  шапинка знизу біла або жовтувата, на ніжці малюнок  білої 

сіточки, м’якуш на зламі білий, а в жовчного гриба (несправжнього білого) 

шапинка знизу рожева, на ніжці малюнок чорної сіточки, м’якуш на зламі 

червоніє. 

Опеньки мають шапинку внизу жовтувато-білого кольору з темними 

плямами, на ніжці - кільце, м’якуш білий з приємним запахом. 

Несправжній опеньок: шапинка знизу темна, на ніжці немає кільця, м’якуш 

жовтуватий з неприємним запахом). 

  Фізкультхвилинка 

Боровик 

Вийшов в поле боровик    (виходять з-за парт) 

Та й узявся в боки,            (беруться в боки) 

Бо він бачити не звик – 

Обрії широкі.                     (розводять руками) 

Покрутився на нозі,          (крутяться на одній нозі) 

Реготом залився,       (біг на місці) 

Танцюристці-бабочці 

В пояс уклонився.             (нахили вперед) 

Потім зайчика ганяв, 

Виспавсь на пісочку,        (потягуються) 

Коли вечір вже настав – 

Викупавсь в струмочку.   (Імітують плавальні рухи) 

V. Осмислення нових знань і умінь 
1. Робота в групах: скласти пам’ятку для грибників. 

Орієнтовна пам’ятка 

 Збирай тільки ті гриби, які добре знаєш. 

 Щоб не пошкодити грибницю, гриби зрізуй ножем. 

 Не збирай старих грибів. У них може міститися отрута. 

 Не можна збирати грибів біля доріг, промислових підприємств, у 

парках. 

2. Гра «У ліс за грибами»: відгадайте загадки. Якщо гриб їстівний - беремо в 

кошик, а отруйний - ні . 

Із своїх найперших днів 
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Це найбільший із грибів 

По властивостях він цінний, 

Лікар від хвороб відмінний. (Білий гриб) 

Ці грибочки невеличкі  

Із близнючок в  них сестрички 

По лісах мандрують пішки  

Носять рижі босоніжки.  (Лисички) 

Слизьку шапку одягнув 

І під деревом заснув 

З задоволенням збирають  

І на зиму закривають.     (Маслюк) 

Обліпили всі пеньочки 

Мами, тати, сини й дочки 

Наче нитки всі тоненькі 

Вишукані й чепурненькі.  (Опеньки) 

Вийшов красень на стежину, 

Вдягся в білу одежину, 

Капелюх червоний взяв - 

Всіх навколо налякав.        (Мухомор) 

3.Работа в зошитах з друкованою основою. 

Завдання: намалюй шапинковий гриб та підпиши його частини. 

З’єднай лініями назву отруйного гриба і його зображення. 

VІ. Узагальнення й систематизація знань. 
1. Інтерактивна гра «Мікрофон»: діти розповідають про той гриб, малюнок 

якого вибирають. 

(На столі вчителя лежать малюнки грибів). 

2. Робота над народними прикметами 

 Затягнулись дощі - груздів не чекають. 

 Перший туман літа – грибна прикмета. 

 Потрібно раніше вставати, щоб грибів нарвати. 

VII. Підбиття підсумків. Рефлексія. 
-Що треба знати грибникам, коли вони йдуть у ліс за грибами? 

- Наведіть приклади їстівних і отруйних грибів. 

- Яка користь від грибів, а коли гриби завдають шкоди? 

VIIІ.  Домашнє завдання с.123-125, 

1 варіант  готує повідомлення «Цікаве із життя їстівних грибів», 

2 варіант готує повідомлення «Цікаве із життя отруйних грибів».  

 

Шевчик Лариса Олександрівна 

 

УРОК 46 

Тема. Гриби їстівні та отруйні 

Мета: поглибити уявлення учнів про гриби як царство живих організмів, 

дати поняття про їстівні та отруйні гриби, формувати вміння розрізняти 
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їстівні та отруйні гриби; розвивати аналітичні вміння учнів; виховувати 

інтерес до природи, обережність при використанні грибів 

Обладнання: роздатковий матеріал, предметні малюнки, демонстраційні 

таблиці, Гільберг Т.Г. Природознавство : підруч. для 3-го кл. загальноосвіт. 

навч. закл. / Т.Г. Гільберг, Т.В.Сак.  К. : Генеза, 2014, –176 с.,  

Природознавство. 3кл.:Робочий зошит/Т.Г. Гільберг,Т.В. Сак. – Х. : Ранок, 

2013 

ХІД УРОКУ 

І.Організація класу 

1. Хвилинка емоційного настрою 

Вчитель: 

- Нумо всі за парти  сядем. 

Все готово, чи не так ? 

Ще й за руки візьмемось 

І промовимо ми так: 

Учні: 

- Дружно візьмемось за руки 

І приступим  до науки. 

Раз, два, три, чотири, п’ять – 

Хочем все на світі знать.  

2. Фенологічні спостереження. Вправа «Синоптик» 

- Яка пора року? 

- Який день тижня? 

 - Яка температура повітря? 

- Чи є надворі вітер?  

- Чи спостерігали ви  інші явища природи? 

3. Вправа «Очікування» 

- Діти, а що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? ( нових знань,  цікавої 

інформації, гарних вражень) 

4.Створення ситуації успіху 

- Якими ви хочете себе бачити на уроці, щоб досягти цього? Відповідь 

повинна починатися з букви, яку вибачите у мене в руці. У- уважними, С- 

старанними, П - працьовитими, І – інформованими, Х – хорошими. (Картки з 

буквами вчитель прикріплює на дошці). 

- Давайте разом прочитаємо утворене слово (Успіх) 

- Що необхідно, аби досягти успіхів? (Вчитися) 

- Тож бажаю вам успіхів під час роботи на уроці. 

ІІ. Актуалізація  опорних знань учнів 

- Почнемо відкриття нового із повторення раніше вивченого матеріалу. 

Бесіда з класом: 

- Які ознаки мають живі організми ? (Всі живі організми  народжуються, 

дихають, живляться, ростуть, розмножуються , вмирають). 

- Назвіть царства живих організмів. (Рослини, тварини, гриби, дробянки, 

віруси).  

- Гриби – це рослини чи тварини? ( Це не рослини і не тварини. Це особливе 

царство.) 

- Доведіть, що гриби –  це організми. (Вони мають всі ознаки живих 

організмів). 

- Скільки видів налічує це царство? (Близько  100 тисяч видів).  
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- Які бувають гриби в природі?  (Шапкові або шапинкові, сажкові, цвіль, 

дріжджі .) 

- Чим живляться гриби? ( Відмерлими рослинами і тваринами.) 

- Чим розмножуються? (Спорами і частинами грибниці.) 

- Яка будова гриба? (Шапинка, ніжка, грибниця.) 

 - Яке значення грибів  в природі? (Це окраса наших лісів, є  кормом для 

тварин.) 

Презентація учнями підготовленого вдома матеріалу  про різні види 

грибів 

ІІІ. Повідомлення теми і завдань уроку 

-Хто, крім тварин,  споживає гриби? (Люди.) А чи всі гриби можна їсти? (Ні.)  

Чому? (Тому що гриби бувають отруйними.) Правильно, діти.  Отже, на 

сьогоднішньому уроці ми познайомимося з їстівними  та отруйними грибами, 

навчимося їх розрізняти, дамо відповідь на запитання, для чого людям 

потрібні знання про гриби.  

У лісі гриби їстівними  

Й отруйними бувають. 

Вони різні кольори та розміри мають. 

- Сформулюйте тему нашого уроку розповідним реченням. (Тема уроку – 

«Їстівні та отруйні гриби») 

-З якою метою ми будемо вивчати цю тему? Про що ми повинні дізнатись? 

(За якими ознаками розрізняти їстівні та отруйні гриби.) 

IV. Вивчення нового матеріалу 

1.Робота над віршем К. Перелісної «Зайчикова пригода» 

- Послухайте вірш  К.  Перелісної  «Зайчикова пригода» і скажіть, який гриб 

хотів з’їсти зайчик ? 

Зайчикова пригода 

Погуляти вийшов Зай. 

Мама каже: «Уважай!  

В лісі повно ворогів,  

І отрути щоб не з’їв!» 

Але зайчик стриб - стриб - стриб! 

Враз спинився: «От так гриб!  

Де він взявся тут такий  

І високий  гладкий? 

І приємно пахне так -  

Ану, спробую на смак». 

Із краєчку лиш гризнув. 

Як попечений стрибнув:  

«Тьху! Як можна, щоб такий  

Гарний гриб та був гіркий?» 

Чує білочка: - «Ха-хах!  

Що ти тямиш у грибах?  

Ще не бачив мухомора?  



185 

 

Утікай, бо буде горе!» (Мухомор) 

-А чому не можна вживати в їжу мухомори? (Це отруйний гриб) 

- Які ще отруйні гриби вам відомі? (Діти називають) 

2. Робота за підручником ( с. 123-125) 

- Діти, про їстівні гриби  ви дізнаєтесь із статті в підручнику. Прочитайте 

самостійно  про ознаки  їстівних грибів.  

- Які  ознаки білого гриба, печериці, опенька осіннього?  

- Ознайомтесь із ознаками отруйних грибів.  

- Діти, назви яких  неїстівних грибів ви запам’ятали? Назвіть  ознаки 

отруйних грибів?  

- Давайте разом  зробимо  висновки із матеріалу, з яким щойно 

ознайомилися. 

Висновки  

 Багато їстівних та отруйних грибів дуже схожі між собою. 

 Під час збирання  грибів, треба бути дуже уважними, щоб не 

переплутати їх. 

V. Осмислення нових знань і умінь 

1. Робота в парах 

- Розгляньте таблиці, які лежать у вас на партах,  і назвіть їстівні й отруйні 

гриби. Працюйте за технологічною карткою. 

 

 

 

  

 

 

- Давайте перевіримо за підручником, чи правильні припущення ми 

зробили. 

Висновки  

- Не можна збирати старих грибів. У них міститься отрута. Не можна 

збирати гриби біля шосейних доріг, промислових підприємств, у міських 

Технологічна картка 

Хід спостереження 

1. Розгляньте ілюстрації грибів. З’ясуйте, які з цих грибів можна вживати в 

їжу, а які ні. 

2. З’ясуйте за допомогою зображень та назв грибів, які з них їстівні, а які - 

отруйні. Впишіть в таблицю. 

3. Виявіть, на які групи поділяються гриби. 

4. Обговоріть, чому, на вашу думку, деякі їстівні гриби стають отруйними 
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скверах. У цих грибах накопичуються шкідливі речовини, які викидають у 

повітря автомобілі і підприємства.  

Фізкультхвилинка 
- Діти, підведіться. Ми підемо відпочивати до лісу. Будемо збирати гриби. 

Які можна збирати гриби? (Так, їстівні.) Коли я буду називати отруйний 

гриб, ви підніматимете руки вгору, а коли їстівний – присідатимете. 

Дружно в ліс ми всі пішли, 

Скільки тут грибів знайшли! 

Тут опеньок, боровик, 

Польський гриб, бліда поганка,  

Мухомор і печериця,  

Сироїжка й білий гриб! 

В кошики гриби збирали, 

Доки повними не стали, 

Ще й побігали ми трішки, 

Натомили свої ніжки. 

Поверталися бадьорі, 

А про це вже знали в школі. 

VІ. Закріплення, систематизація і узагальнення 

1. Робота в групах.  Дидактична гра «Гриби заблукали»  

- Діти, об’єднайтеся в  групи за зображенням грибів. 

- Кожна група отримує кошик з муляжами грибів. Знайдіть гриб, який 

випадково потрапив до кошика. Назвіть ознаки, за якими ви його впізнали. 

(Представники груп презентують відповіді біля дошки) 

2. Рольова гра 

- А чи знаєте ви, що перша допомога відіграє основну роль при рятуванні 

хворого, який отруївся грибами? 

- Послухайте поради лікаря Будьздоровченка.  (Виходить хлопчик у 

лікарському халаті і знайомить із порадами) 

Поради лікаря Будьздоровченка   

 Необхідно відразу, до приїзду швидкої допомоги, починати промивання 

шлунку. 

 Обов’язково  промити  кишечник. 

  Весь цей час хворого потрібно зігрівати: тепло вкрити, прикласти до 

ніг грілку. 

 Хворий повинен якомога більше пити теплої води. 

 Найголовніше - відразу до лікарні! 

3.Робота в зошиті з друкованою основою 

VІІ. Контрольно-коригувальний етап 

1. Тестування  (самоперевірка) 

1.Гриби- це  

А) особливе царство; 

Б) тварини ; 

В) рослини. 

2.Яка будова гриба? 

А) корінь, стовбур, капелюшок; 

Б) капелюшок і ніжка; 

В) грибниця, ніжка та капелюшок. 

3.Вибери лише рядок із їстівними грибами 

А) білий гриб, лисичка, рижик; 
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Б) маслюк, дощовик несправжній,сироїжка; 

В) печериця, боровик, мухомор. 

4.Як збирати гриби? 

А) збирай гриби, які тобі подобаються; 

Б) збирай лише ті, які добре знаєш; 

В) збирай близько біля дороги. 

2. Гра «Так чи ні» Діти, у вас на партах лежать сигнальні картки двох 

кольорів. Зелений – «так», червоний «ні». Слухайте уважно вірш  і  

сигналізуйте  картками «так» чи «ні». 

Підберезовик назвався, 

Загорів дивіться як. 

У руденьку шапку вбрався, 

Його можна брати?    

На його червоній шапці 

Білі цяточки ясні. 

Він красивий, мов у казці. 

Гриб цей візьмете собі? 

Сироїжки кольорові 

Розрослися гарно як! 

І зелені, й пурпурові.  

Ми у кошик їх візьмемо? 

Ця родилась на світанку, 

Доки трави росяні. 

Звуть цей гриб – бліда поганка. 

Її візьмете собі? 

Ц е- жовтесенькі сестрички, 

Любить їх поїсти всяк. 

Бо грибочки ці – лисички. 

Назбираємо їх? 

Білий гриб міцний і дужий, 

Як справжнісінький козак. 

І його всі хвалять дуже. 

Справді він найкращий?    

Хоч несправжні, теж опеньки, 

І ростуть в ті самі дні. 

Вони яскраві і гарненькі. 

Ну, беріть їх швидше! 

VІІ. Підбиття підсумків   Рефлексія. 

Вправа « Мікрофон» 
- Які ваші враження від уроку? 

- Завдяки чому вдалося виконати всі завдання?  

- Що нового  дізналися? 

- Що вас вразило чи здивувало? 

- Що, на вашу думку,  вдалося найкраще? Чому? 

- Для чого нам потрібні ці знання? 

- Чи виправдались ваші очікування? 

ІХ. Домашнє завдання вивчити теоретичний матеріал с 123-125; виконати 

практичне завдання на сторінці 125. 

 

Дудченко Лариса Володимирівна 

УРОК 47 

Тема. Бактерії  

Мета: формувати уявлення про царство бактерій, їх різноманітність, форму, 

розмноження, живлення, поширення, значення бактерій в природі та для 

людини, про захворювання,  які визивають бактерії та способи запобігання 

захворюваності; удосконалювати санітарно-гігієнічні навички; 
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систематизувати й узагальнювати знання про неживу  та живу природу; 

розвивати логічне мислення, спостережливість; виховувати бережливе 

ставлення до природи та особисту відповідальність за збереження природи. 

Обладнання: таблиці, малюнки бактерій, таблиця «Жива природа», 

відеофільм «Бактерії», мультфільм «Мило і мікроб», Природознавство: 

підруч. для загальноосвітн. навч. закл. 3-й кл. / Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак.- К. : 

Генеза, 2013. – 176 с. Зошит з природознавства : навч. посіб. для 

загальноосвіт. навч. закл. 3- кл.:/ Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. - К. : Генеза, 2014. – 

64 с.     

                                                ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

Продзвенів  дзвінок, 

Починається урок. 

Діти стали всі рівненько, 

Усміхнулися гарненько, 

Подивились вліво, вправо, 

Тихо сіли і нікого не зачепили. 

ІІ.  Актуалізація опорних знань 

 Хвилинка фенологічних спостережень: 

Складіть речення про погоду сьогодні. 

 Вправа «Доповни речення»(2 бала за правильну відповідь). 

Взаємоперевірка у парах. 

Тема «Гриби» 

1. Цвіль дріжджі, ага, мухомор, боровик – це …… ( Гриби). 

2. Найотруйніший гриб – це……. ( Біла поганка). 

3. Тіло шапинкового гриба складається - ….(Шапинка,ніжка, грибниця ). 

4. Гриби розмножуються -…  ( Спорами). 

5. Гриби не можна виривати  бо руйнується … ( Грибниця). 

6. У наших лісах ростуть такі гриби - … (маслюки, білий гриб, мухомор, 

лисички, зеленушки). 

7. Повідомлення учнів «Цікаве із життя їстівних грибів» та «Цікаве із життя 

отруйних грибів».  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми  та мети 

уроку 

 Розгадування загадок 

- Для того, щоб дізнатися, яку тему ми будемо розглядати на уроці, 

пропоную вам відгадати загадки. 

 Хоч  мене не бачить око, 

 Заразити можу  вас. 

 І холерею й ангіною, 

 Нежиттю і скарлатиною. (Бактерії) 

 Без мене сиру ти не звариш, 

 І кефіра ти не зробиш. 

 Йогурт та сметанку, 

 Приготувати  допоможу до сніданку.  (Бактеріі) 
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 - На уроці ми розглянемо найбільше царство живої природи, чим корисні 

бактерії, які є бактерії, про роль бактерій у природі, про небезпечність 

бактерій для людини.  

 - Сьогодні на уроці ми будемо працювати під девізом: 

              Хто здоровий, той сміється, 

              Все йому в житті вдається, 

              Він долає всі вершини, 

              Це ж чудово для людини! 

              Я – здоровий! 

              Ти – здоровий! 

              Всі ми  будемо здорові!  

 Вправа «Очікування»: 
-  Що очікуєте від сьогоднішнього уроку? (учні розповідають  про свої 

очікування від уроку). 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

 Розповідь вчителя з 

елементами бесіди: 

- Подивіться на 

таблицю. Які організми 

ви можете віднести до 

живої  

природи? Які ознаки 

властиві представникам 

живої природи? 

Бактерій є частина живої 

природи - усі вони живі 

організми. Бактерії 

дихають, живляться, 

ростуть, розмножуються, 

вмирають. 

 

Бактерії можна побачити тільки під мікроскопом. Їх ще 

називають мікроби, або мікроорганізми. Мікро - (з 

грецької) означає малий.  

 Робота з підручником с. 126  

 - Як у підручнику визначають поняття бактерії? 

(найменші організми, у перекладі з грецької «паличка») 

Через мікроскоп можна побачити ось такі форми 

бактерій : 

 Словникова робота 
Бактерії – найменші організми 

Мікроби – організми, які можна побачити лише під мікроскопом. 

Мікроскоп – прилад для для розгляду мікроорганізмів. 

Мікроорганізми – бактерії та віруси. 
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Бактерії гниття – це мікроорганізми які допомагають перетворювати 

органічні речовини в неорганічні. 

Бактерії бродіння – корисні бактерії, які використовують для виготовлення 

продуктів жарчування. 

Хвороботворні – шкідливі бактерії, які визивають різні захворювання. 

V. Осмислення нових знань та умінь 

 Перегляд відеофільму «Бактерії» 

- Як з грецької перекладається поняття  «бактерії»? 

- Хто із вчених вперше відкрив бактерії? 

- Які ознаки живої природи мають бактерії? Як розмножуються бактерії? 

- Яку форму мають бактерії? Де живуть бактерії? 

- Які види бактерій ви знаєте? 

- Де використовують корисні бактерії? 

 Презентація  випереджувальних завдань учнів. 

Учень 1: «Роль бактерій у повітрі» 

     - У повітрі бактерій міститься ще менше, ніж у воді. Забруднення повітря 

бактеріями залежить від багатьох причин (пори року, географічної зони 

тощо). Найбільше бактерій налічують у закритих приміщеннях, де їх може 

скупчуватись до 300тис. в 1мм .Усільській місцевості повітря чистіше, ніж у 

міській. Практично немає бактерій у соснових і кедрових лісах, оскільки 

виділювані хвойними деревами фітонциди вбивають або пригнічують ріст і 

розмноження всіх видів бактерій.  На тілі здорових людей і тварин, а також у 

різних органах завжди зустрічається багато видів бактерій. Підраховано,що 

на шкірі людини може бути величезна кількість бактерій (від 75 10 до 1212 

10 екземплярів). Особливо багато бактерій, у тому числі й хвороботворних, 

на шкірі людини, якщо вона не дотримується правил гігієни. Відкриті 

частини тіла людини забруднюються різними видами сапрофітних і 

патогенних (хвороботворних) бактерій значно частіше, ніж закриті. 

Практично вільні від бактерій ті органи здорових людей і тварин, які не 

мають зв’язку із зовнішнім середовищем (м’язи, головний і спинний мозок, 

кров тощо). 

Учень 2:  «Бактерії у річках і морях» 

      - Засвоюючи органічні речовини, бактерії забезпечують очищення 

водойм. Але також вони можуть провокувати зворотний процес - «цвітіння 

води». Ціанобактерії, зелені та пурпурові сірчані бактерії разом із рослинами 

формують запаси органічних речовин у природі, утворюючи їх з 

неорганічних сполук. А ціанобактерії ще й виділяють в атмосферу вільний 

кисень, яким дихають всі живі істоти. Формування покладів природного газу 

і нафти також відбувалося за участю певних видів бактерій. 

Учень 3: «Бактерії на суходолі» 

     - Завдяки життєдіяльності грунтових бактерій спільно з іншими 

організмами - рослинами, грибами - забезпечується родючість грунту. В 1 

грамі чорнозему міститься близько 10 мільярдів бактерій. Вони розкладають 

органічні речовини, що залишилися від мертвих тварин і рослин, які 

потрапляють в грунт. Завдяки цьому, утворюються неорганічні речовини, які 
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пізніше можуть вживати інші організми, у тому числі рослини, а також 

виділяється вуглекислий газ, необхідний рослинам для фотосинтезу. Велика 

кількість перегною утворюється бактеріями при удобренні грунту гнієм, при 

культивуванні багаторічних і однорічних трав’янистих рослин, у яких 

відмирають численне коріння. При наявності кисню в грунті бактерії за 

короткий період часу перетворюють перегній у мінеральні речовини для 

живлення рослин, у тому числі культурних. 

Учень 4:»Користь бактерій» 

     - Бактерії використовуються у харчовій промисловості - при скисанні 

молока, виготовленні йогуртів, сирів. З певних груп мікроорганізмів 

отримують антибіотики, вітаміни тощо. Без бактерій неможливо виготовити 

волокна з льону, силос із зелених кормів. При очищенні стічних вод 

застосовують бактерії. 

Учень 5:»Бактерії у неживій природі» 

     - Бактерії виконують важливу роль у кругообігу речовин у природі. 

Бактерії гниття розкладають органічні рештки до мінеральних речовин, які 

можуть використовувати рослини. Бактерії, що живуть у ґрунті, 

забезпечують його родючість. Ціанобактерії та бактерії ґрунту засвоюють 

азот повітря і збагачують ним ґрунт (бульбочкові бактерії, азотобактер). 

Утворення нафти та природного газу відбувалося за участі бактерій. Зверніть 

увагу на ці повідомлення вони допоможуть вам  у виконанні роботи у кінці 

уроку. 

VI. Закріплення, систематизація, узагальнення 

 Робота з підручником: прочитати висновок с.127 

     Бактерії живуть у воді, повітрі, морях та океанах,  на суходолі. 

 Робота у зошиті с.48  

 Перегляд мультфільму «Мило і мікроб» 

 Робота в групах: складання правил особистої гігієни 

     Щоб не захворіти хворобами, які визивають хвороботворні бактерії, 

давайте складемо правила особистої гігієни. 

VII. Контрольно-коригувальний етап 

Тест-гра ( малюнок бактерії на дошці учні по черзі наліплюють листочки з 

написами) 

 Робота в парах: заповнити таблицю 

Користь від бактерій Шкода від бактерій 

  

VIIІ. Підсумок уроку. Рефлексія. 

-Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці? 

-Що можете розповісти своїм друзям, батькам про бактерії? 

-Чи збулися ваші очікування? 

ІХ. Домашнє завдання: прочитати у підручнику с.126-127, виконати 

завдання в групах міні-проекту «Чому бактерії називають і друзями, і 

ворогами людини?», підготуватися до його захисту. 
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Фадєєва Ірина Вікторівна 

Маковій Наталя Василівна  

УРОК 48 

Тема. Чому бактерії називають і друзями, і ворогами людини? Захист 

проектів.  

Мета уроку:  узагальнити знання учнів про бактерії як живі організми, 

поняття про корисні і шкідливі бактерії, формувати інформаційно-

комунікативну компетеність учнів, розвивати логічне мислення та пам’ять, 

зв’язне мовлення учнів, виховувати пізнавальний інтерес учнів, бажання і 

вміння піклуватися про власне здоров’я 

Обладнання: мультимедійні презентації груп, лінійки, Гільберг Т.Г. 

Природознавство : підруч. для 3-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т.Г. 

Гільберг, Т.В.Сак.  К. : Генеза, 2014, –176 с.,. 

Підготовча робота до уроку-захисту міні-проектів 

Вид проекту за домінуючою діяльністю: пошуковий.  

Тип проекту:  інформаційний, дослідницький, творчий; груповий; середньо-

тривалий; мультимедійна презентація. 

Мета проекту:  

-узагальнювати знання учнів про бактерії як живі організми, показати їх 

взаємозв’язок з рослинним і тваринним світом та вплив бактерій на людський 

організм; 

-проаналізувати важливість бактерій для промисловості та економіки в 

цілому; 

-формувати в учнів поняття про корисні й шкідливі бактерії та сприяти 

проведенню ними власного дослідження про їх користь та шкоду; 

-формувати навички використання ІКТ; 

-формувати вміння узагальнювати, висловлювати судження і перевіряти їх 

правильність; 

-формувати  інформаційно-комунікаційну  компетентність учнів, розвивати 

логічне мислення та пам’ять, зв’язне мовлення учнів; 

-виховувати пізнавальний інтерес, обережність, щоб не зашкодити власному 

здоров’ю, застосовувати набуті знання про бактерії в повсякденному житті. 

Стислий опис. Проект призначений для учнів 3 класу. В межах реалізації 

проекту учні класу об’єднуються в  групи відповідно до їх побажань та 

нахилів, виявлених у ході попереднього опитування. На уроці проводиться  

захист міні-проектів учнівських груп. Основні види діяльності учнів: робота з 

інформаційними джерелами з даної теми, підготовка виступів за обраними 

темами, розробка рекомендацій.  

Ключове  питання: Бактерії - помічники чи шкідники?  

Змістові  питання: 

-Що являє собою бактерія? 

-Хто відкрив бактерію? 

-Де зустрічаються бактерії? 

-Чи завдають бактерії шкоди людині? 
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-Чи може бути користь від бактерій? 

-Який існує взаємозв’язок із рослинним і тваринним світом? 

-Яке значення бактерій для людського організму? 

-Які інфекційні хвороби викликає вірус? 

Очікувані результати:  

1. Презентації виступів за темами:  

 - «Відкриття бактерій»; 

 - «Світ невидимих живих істот»; 

 - «Вплив бактерій на рослини»; 

 -  «Бактерії в житті тварин»; 

  - «Використання бактерій людиною»; 

 - «Співіснування бактерії з людиною». 

2. Розробка рекомендацій із попередження захворювань, які 

спричиняють бактерії. 

3. Випуск бюлетеня «Бактерії корисні і шкідливі». 

Начальні предмети: природознавство, основи здоров’я.  

Випереджаюча робота над міні-проектом. 

1. Етап планування роботи над проектом. 

План 

1. Вступ 

2. Взаємозв’язок бактерій і рослин 

3. Бактерії і тварини 

4. Використання бактерій людиною 

5. Хвороботворні бактерії 

6. Рекомендації щодо попередження бактеріальних хвороб.   

2. Етап розподілу обов’язків між учасниками проекту. 

Завдання групам: 

І група «Науковці» - дати визначення бактерії як мікроорганізму, 

мікробіології; знайти інформацію про відкриття бактерії та створення 

першого мікроскопу; 

ІІ група «Мікроскопчики» -  провести дослідження  та з’ясувати  де 

зустрічаються бактерії; дізнатися який вони мають розмір та вигляд; 

ІІІ група «Ботаніки» - дослідити взаємозв’язок рослин і бактерій; 

ІV група «Зоологи» - дізнатись про позитивний і негативний вплив 

бактерій на організм тварин; 

V група «Біотехнологи» -   зібрати інформацію про використання 

бактерій людиною для виробництва продуктів харчування, важливість 

бактерій для промисловості; 

VІ група «Бактеріологи» - дізнатися,  бактерії для організму людини – це 

вороги чи друзі. 

VІІ група «Гігієністи» - розробити рекомендації щодо попередження 

бактеріальних хвороб. 
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3. Зміст роботи 

1. Пошуковий етап. 

 Учні разом з батьками, вчителем, бібліотекарем працюють у групах, 

зустрічаються з лікарями, читають додаткову літературу, шукають відомості 

в Інтернет-ресурсах, збирають матеріал по темі проекту. 

2. Оціночно-смисловий етап: 

 обговорення зібраної інформації; 

 систематизація матеріалів; 

 створення рекомендацій.   

4. Узагальнюючий етап 

Захист міні-проектів на уроці.  

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

-Який у вас настрій? Усміхніться самі до себе, усміхніться до мене, 

поділіться гарним  настроєм із товаришами. Бажаю, аби гарний настрій був у 

вас до кінця уроку. 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. 

Хвилинка фенологічних спостережень: 

- Яка погода сьогодні? Чи був вітер, опади? Яка температура повітря? 

Гра «Вірю – не вірю»: учитель кожне запитання починає зі слів: «Чи вірите 

ви, що…», учні відповідають. 

...  бактерії – це організми: (Так) 

… слово «бактерія» означає «хрестик»? (Ні; «паличка») 

… бактерії дихають, живляться, ростуть, розмножуються, умирають? (Так) 

… бактерії розмножуюься діленням навпіл? (Так) 

… ділення відбувається кожної хвилини? (Ні; кожні 20 хв.) 

… за добу одна бактерія утворює мільярди нових? (Так) 

… учень, що гризе ручку, з′їдає  тисячі бактерій? (Так).        

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Оголошення теми і завдань 

уроку. 

-Послухайте казку і скажіть, про що ми будемо говорити на сьогоднішньому 

уроці. 

 Розповідь казки вчителем: 

-Жили-були на світі маленькі створіння, які називалися мікроби. Жили 

вони, як і люди, були добрими і злими, тільки про них говорили: шкідливі і 

корисні. 

Я розповім вам сьогодні про двох різних мікробів. Одного звали 

Лапунчик, і працював він на молокозаводі. Він був щирим, привітним, 

лагідним. А що вже працьовитим, то й не сказати! День і ніч клопочеться: з 

молока кефіру наробить для дітей, із вершків сметани наготує, йогурти 

різноманітні робити вміє, сирочки! Та все акуратно робить, примовляючи: 

«На здоров’я, люди, на здоров’я!» 

        Другого мікрба звали Дезик. Цей був сварливий, завжди сердитий і 

роздратований, ледачий і нечупура. Завжди бурчить, завжди чимось 

незадоволений, і все йому хочеться якесь паскудство зробити. 
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Всі Лапунчика хвалять та в гості запрошують, а Дезика лають та 

проганяють. Розгнівався Дезик на людей: «Ну я вам влаштую! Я вам покажу 

який цей Лапунчик корисний». Та й побіг у молочний магазин, а туди саме 

кефір, і сметану, і сирочки солодкі завезли – всього допоміг Лапунчик на 

заводі наготувати. Сидить Дезик чекає. Коли це жінка з дівчинкою Оленкою 

заходить. А дівчинка – чемна та слухняна: поки мама продукти купує, 

спокійно чекає, бабусі якійсь сумку допомогла потримати. «О ні, - думає 

Дезик, надто вона вихована, нічого не вдасться». 

        Коли це вже зовсім інша жінка з хлопчиком 

заходить. А хлопчик той на всі боки крутиться, в 

мами то одне, то інше вимагає, голосно кричить, 

вередує, руками все підряд хапає: то візок із 

порожніми пляшками покатав, то  в контейнери 

позаглядав. «Ось цьому я і влаштую 

неприємність», - зрадів Дезик та стриб Андрійкові 

на руки. А той і не помітив навіть, так додому 

мікроба і приніс. А вдома тільки в кімнату зайшов, 

уже сирок вхопив і обгортку знімає. Мама синочка 

просить руки вимити, а він і слухати не хоче. 

Дезику ж тільки цього і треба: із рук немитих на 

сирок перебрався. А на вечір в Андрія температура 

піднялася, живіт 

розболівся, навіть 

лікаря довелося 

викликати. Думав 

Дезик, що лікар прийде 

та мікроба Лапунчика 

сварити буде, а він 

лише прийшов, строго 

так Андрійка запитує: 

«А чи ти, Андрію, завжди руки перед їжею 

миєш?» Засоромився Андрійко, та все ж правду 

розповів. «Отож-бо й воно! – каже лікар, - десь 

мікроба шкідливого підчепив.    А хвороба твоя 

називається «хворобою немитих рук». Цілий 

тиждень ліками та уколами Дезика проганяли, а 

що вже Андрійко натерпівся -  то й не сказати, а 

проте для себе вирішив: «Ніколи не їстиму 

брудними руками. Більше не стану жертвою 

шкідливого мікроба!». (Відповіді дітей) 

        Отже, на сьогоднішньому уроці ми 

дізнаємося, чи всі бактерії однакові, яке значення 

вони мають, чому бактерії називають і друзями, і 

ворогами людини. При підготовці до уроку ви 

об’єдналися в групи, провели пошукову роботу і 
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підготували звіти. І зараз ми вирушаємо у цікаву і пізнавальну подорож, у 

світ невидимих живих істот.  Я пропоную взяти із собою одного із героїв 

казки - працьовитого Лапунчика.  Будьте уважними, спостережливими, 

кмітливими. 

ІV. Узагальнення та систематизація знань, 

умінь і навиків: захист міні-проектів 

1.Виступ «Науковців»: презентація 

«Відкриття бактерії».  

Учень: Перед нами стояли такі завдання: дати 

визначення  бактерії як мікроорганізму і 

мікробіології; знайти інформацію про відкриття 

бактерії, зясувати, що таке мікроскоп.  Нас 

зацікавило, як ще називають бактерії в природі, 

чи є бактерії живими організмами і чим вони 

живляться. (Слайд 1). Ми звернулися до словника, 

енциклопедії та скористалися Інтернет-ресурсами 

і склали ось такий словничок Розумника: 

Бакте́рії (з давньогрецької – «паличка») – одна з 

основних груп живих організмів. 

Бактеріологія – наука, що вивчає бактерії. 

Мікробіологія – наука, що вивчає мікроорга 

нізми. 

Мікробіолог – людина, що вивчає мікроорганізми. 

Мікроско́п – прилад для розглядання дрібних, 

невидимих для неозброєного ока, предметів у 

збільшеному зображенні.    (Слайд 2) 

Учениця: Першою людиною, яка заглянула в 

таємничий світ мікроорганізмів, став 

голландський дослідник Антоні Ван Левенгук. 

Талановитий самоучка, що не отримав ніякої 

освіти, він проводив свої дослідження з 

виготовленим власноруч мікроскопом дуже 

ретельно і детально. І в 1974 році вперше 

спостерігав бактерії. Всі свої спостереження він 

ретельно занотовував і замальовував. (Слайд 3, 4). 

Учень:  Назва «бактерія» з’явилася пізніше, вона 

була запропонована Крістіаном Ернбергом в 1828 році. Бактерії ще 

називають мікроби, або мікроорганізми. Бактерії – частина живої природи. 

Як усі живі організми, бактерії дихають, живляться, ростуть, розмножуються, 

вмирають. Більшість бактерій живиться рештками рослин і тварин, 

продуктами харчування людини.  (Слайд 5,6)       

2. Виступ групи «Мікроскопчики»: презентація «Світ невидимих живих 

істот»  
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Учениця : -Наше ключове питання: «Де 

зустрічаються бактерії?». Ми отримали завдання 

провести дослідження та з’ясувати, де 

зустрічаються бактерії, дізнатися, який вони 

мають розмір та вигляд. Ось, що ми з’ясували. 

Коли під мікроскопом роздивитися свої руки, 

парти, стільчики, можна побачити багато 

цікавого, а саме: різні мікроби – бактерії.  

Бактерії дуже і дуже маленькі, менше 

найменших комах, навіть комашка в порівнянні з 

ними величезна, як гора. (Слайди 1,2, 3)Учень: 

Ось крапля води, подивіться, скільки в ній 

мікробів! Ви нічого не бачите? Правильно, тому 

що мікроби дуже маленькі, менше крапельки, і їх 

так просто не розгледіти. (Слайд 4) . Для того 

щоб побачити мікробів, потрібний спеціальний 

прилад – мікроскоп, який збільшує предмети у 

сотні разів. Ми поклали крапельку на скло 

мікроскопа  і тепер бачимо мікробів, які живуть у 

краплі води. Крапелька  така маленька, зате скільки 

в ній мікробів!!! (Слайд 5). Ось так виглядають різні 

мікроби і бактерії під мікроскопом.  (Слайд 6).  

Більшість бактерій безбарвні, деякі з них мають 

червоне, зелене і пурпурове забарвлення. 

Учениця: Ми пропонуємо вам розглянути, яку 

форму мають бактерії і як вони називаються: 

Круглий, ніби колобок, 

Сам живу я    …(Монокок) 

А у парі коки 

Звуться    … (Диплококи). 

А чотири коки  

Це вже   … (Тетракоки). 

Як в ряд вишикуються коки, 

То їх звати   …(Стрептококи). 

У гроно винограду зібралися коки, 

Всі їх називають   … (Стафілококи)  (Слайд 7) 

Подивіться, ніби коми, 

Нам з граматики відомі. 

Небезпечні коми 

Звуться   …(Вібріони) 

Два чи три виточки природа закрутила 

Звати ці бактерії звичайно    … (Спірили) 

А багато завитків біга по паркету. 

Як же зветься ця мікроба? Звісно    … (Спірохета) 

А якщо бактерія паличку утворила,  
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Тоді називається вона вже   …(Бацила).  (Слайд 8-9) 

Учень: Пропонуємо вам гру, в ході якої ви дізнаєтеся, де живуть бактерії. Я 

буду загадувати загадки, а відгадки на них будуть місцем проживання 

мікробів. 

1. Вона прозора, як сльоза, 

І кольором , мов бірюза, 

На все вона спроможна, 

Без неї жить не можна… 

Тепер відгадайте, хто вона,  

Ота звичайна рідина.    

(Вода)  (Слайд 11) 

2. У вогні не горить, 

У воді не тоне.    (Лід)    

(Слайд 12) 

3. Увесь світ годую, 

А сама не їм.   (Ґрунт. 

Земля)    (Слайд 13) 

4. Їхав пан, у воду впав, сам 

не замочився, а води 

побільшало. (Дощ) (Слайд 14) 

5. Куди ступиш – всюди маєш, хоч не бачиш, а 

вживаєш. (Повітря) (Слайд 15) 

6. Хто ранком ходить на чотирьох ногах, удень - на 

двох, а ввечері - на трьох? (Людина)   (Слайд 16) 
7. Там всі знаки зодіаку - Водолія, діви, раку. 

Світяться і вночі і вдень, Туди дивиться астроном. 

(Космос) (Слайд 17) 

8. І в людини і у звіра, 

Захищає тіло...   (Шкіра)  (Слайд 18) 

-Що в хаті живе без води? (Пилюка)   (Слайд 19) 

9. Розшифруйте закодоване слово:  6 5 6 4 4 5 4  ( Ключ – 

клавіатура  телефона) (Рослини)  (Слайд 20) 

-Зробіть  висновок, де ж 

знаходяться мікроби?  

Правильно, бактерії 

знаходяться скрізь. Вони є в 

ґрунті, у воді, в їжі, в повітрі, 

в дощі. Бактерії живуть у 

тваринах, і навіть у нас! 

3.Практична робота: 

завдання від Лапуні. (Слайд 

21)   

1. Поставте крапку. Скільки місця вона займає? А на 

цій крапці  може вміститися 250 000 бактерій. 

2. Розглянь лінійку з міліметровими поділками. 
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Постав впритул крапки між двома найближчими мітками і полічи їх. Уяви, 

тут може розміститися в рядок більше ніж 500 000 бактерій. 

3. Порівняння кількості бактерій у 

навколишньому світі. 

   А)  Кількість бактерій в 1 см    

ґрунту   

         - Лісовий ґрунт на 

поверхні – 600 000 

         - Лісовий ґрунт на глибині 

1 м – 128 000 

        -  Луговий ґрунт на 

поверхні – 150 000 

         - Луговий ґрунт на глибині 

1 м – 134 000   (Слайд 22) 

   Б) Кількість бактерій в 1 см    

повітря 

        - Непровітрювана кімната – 

280 000 

        - Міська вулиця – 5 000 

         - Гірське повітря – 4 – 5 

         - Морське повітря – 1 – 2   

(Слайд 23) 

   В) Кількість бактерій в 1 см   води 

         - Сніг та лід – 0 

         - Струмок в 100 м від льодовика – 0 – 10 

         - Струмок  в 5 км від льодовика 

         - джерельна вода – 2 – 5   (Слайд 24) 

 - Практично немає бактерій у 

соснових і кедрових лісах, 

оскільки виділювані хвойними 

деревами фітонциди вбивають 

або пригнічують ріст і 

розмноження всіх видів 

бактерій.   (Слайд 25) 

-Отже, діти, зробіть висновки. 

(Висновки дітей: Бактерії 

можна побачити тільки під 

мікроскопом. Бактерії бувають 

різні за формою: кульки, 

палички, коми, спіралі. Бактерії 

знаходяться скрізь. Їх практично немає лише у 

соснових та кедрових лісах. ) (Слайд 26). 

4. Виступ групи «Ботаніки»: презентація «Вплив 

бактерій на рослини»  
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Учень: Ключове питання, яке ми вивчали: «Друзі чи 

вороги бактерії для рослин?» (Слайд 1). У природі 

постійно відбувається колообіг речовин. Рослини 

самі створюють органічні речовини, якими живляться 

тварини. З відмерлих решток рослин і тварин 

органічні речовини потрапляють в грунт, де 

бактеріями перетворюються на мінеральні , які через 

кореневу систему знову потрапляють до рослин. Ось 

такий взаємозв’язок існує між рослинами, тваринами 

і бактеріями (Слайд 2). 

Учениця: Якби бактерії припинили розкладати 

органічні речовини решток та продуктів 

життєдіяльності організмів і виділяти при цьому 

вуглекислий газ, його запаси в атмосфері та 

світовому океані вичерпалися б приблизно за дві 

тисячі років. Тобто бактерії протягом тисячу років 

відігравали і відіграють важливе значення. 

Учень:  Ґрунтові бактерії виробляють сполуки, що  

прискорюють ріст рослин (Слайд 3), беруть участь в утворенні кам’яного 

вугілля, нафти, торфу (Слайд 4). Деякі бактерії 

виробляють речовини, що зв’язують частки ґрунту в 

невеликі     грудочки і, таким чином, впливають на 

засвоєння  і  утримання ґрунтом води (Слайд 5). 

Учениця: Різні види бактерій конкурують з 

хвороботворними організмами в кореневих системах та 

на наземних поверхнях рослин  (Слайд 6). Отже, ми 

зробили висновок: бактерії – друзі, бактерії – вороги. 

(Слайд 7) 

5. Виступ  групи «Зоологи»: презентація «Бактерії в 

житті тварин».  

Учень: Ключове питання: яка користь від бактерій 

тваринам? (Слайд 1). Деякі бактерії оселяються в 

травному тракті травоїдних ссавців, що забезпечує 

краще перетравлення їжі, особливо клітковини (Слайд 

2). Наприклад, шлунок великої рогатої худоби 

складається з 4 відділів: рубця, сітки, книжки та сичуга. 

У рубці їжа перетравлюється за допомогою бактерій, 

які там мешкають (Слайд 3). 

Учениця: Але бактерії  також можуть спричиняти і 

різноманітні хвороби у тварин. (Слайди 4,5) Деякі 

тварини є переносниками  небезпечних  бактеріальних 

хвороб: велика рогата худоба, кури, миші, комахи 

(Слайд 6). Наша група зробила висновок,  що в житті 

тварин бактерії - друзі, так як життя деяких тварин без 
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них було б не можливим, і вороги, так як хвороботворні бактерії  викликають 

захворювання тварин (Слайд 7). 

6. Виступ групи «Біотехнологи»: презентація «Використання бактерій 

людиною»  

Учень:Ми вивчали ключове питання: чи потрібні 

бактерії у повсякденному житті людини? (Слайд 1). 

Ми з’ясували, що біотехнологія – використання 

живих організмів  і біологічних процесів у 

виробництві: у харчовій і хімічній   промисловості, 

сільському господарстві, енергетиці, у захисті 

довкілля, у навчанні та медицині (Слайд 2,3) 

Учениця: Так у харчовій промисловості бактерії 

використовують у процесах бродіння  у пивоварінні, 

виготовленні сиру і масла, солених овочів, оцту, 

кефіру. 

 (Слайд 4) 

-У виробництві хімічних речовин, таких як етанол, 

ацетон, органічні кислоти, парфуми тощо  (Слайд 5) 

Учень: У сільському господарстві для харчування 

тварин, для виробництва  добрив, пестицидів для 

боротьби зі шкідниками. Такі пестициди 

розглядаються як екологічно чисті.  (Слайд 6) 

 У гірничій справі бактерії та 

інші мікроорганізми 

використовуються для 

виділення корисних речовин із 

гірських порід, наприклад, 

виділення міді. 

У енергетиці використовують 

для виробництва енергії у 

формі біогазу. У 

фармацевтичній продукції: 

антибіотики, вакцини. 

Учениця: У промисловості використовують бактерії у 

виробництві тканин:  для відокремлення волокон 

коноплі, льону. (Слайд 7). Бактерії використовують для 

очищення стічної води. (Слайди 8, 9)   

Учень:  Але є бактерії, які на відміну від корисних, 

завдають шкоди. Наприклад, маслянокислі бактерії  

атакують такі продукти як зерно, м’ясо, рибу, овочі, 

фрукти, молочні продукти. І тому ці продукти швидко 

псуються. (Слайд 10) 



202 

 

Ми дійшли висновків, що важливість бактерій полягає 

в тому, що людина може свідомо використовувати їх 

безліччю вигідних шляхів. (Слайд 11) 

7.Виступ групи «Бактеріологи»: презентація 

«Співіснування бактерії з людиною» 

Учень:  З найдавніших часів люди намагалися 

відповісти на питання звідки беруться хвороби. У 1873 

році Луї Пастер вперше висловив думку, що між 

появою хвороби та існуванням мікроорганізмів є 

тісний зв’язок. Пізніше було встановлено, що багато 

захворювань, схильних до поширення, викликаються 

мікроорганізмами - збудниками інфекцій, які 

називаються бактеріями. (Слайди 1,2) 

Учениця: Шукаючи поживне середовище, бактерії 

намагаються потрапити в організм людини (Слайд 3). 

Через дихальні шляхи із: крапельками слини хворої 

людини, яка кашляє і чхає, повітрям, у якому багато 

пилу; через травневий тракт із: брудом на руках і під 

нігтями, немитими овочами і фруктами; через порізи 

на шкірі. (Слайд 4). Хвороботворні бактерії також 

можуть потрапити в організм людини під час укусу 

кровоносних комах або кліщів, під час купання у 

стоячих водоймах, під час 

споживання сирої води з 

забруднених водойм. 

Учень: Страшні бактерії тим, 

що виділяють отруту – 

токсини, які й викликають 

захворювання. Зазвичай 

організм людини самостійно 

бореться з токсинами, але в 

деяких випадках потрібна 

допомога – спеціальні ліки під 

назвою антибіотики. (Слайд 5). 

Хвороботворні бактерії 

спричиняють у людини такі 

захворювання, як дифтерія, 

холера, ангіна, дизентерія, 

туберкульоз, скарлатина, тиф, 

чума та багато інших. (Слайди 

6, 7) 

Учениця: Мікроорганізми, які 

живуть в організмі людини, 

знаходяться між собою у 
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різноманітних взаємовідносинах і далеко не завжди викликають хворобу. 

Деякі бактерії, що населяють шкіру, порожнину рота, травневий тракт, 

органи дихання підтримують здоров’я, виконують захисну функцію. (Слайд 

8). Бактерії, які живуть у кишечнику людини, 

вкривають слизову оболонку, перешкоджаючи 

потраплянню хвороботворних бактерій. Також вони 

допомагають перетравлювати їжу, виробляючи для 

людини корисні речовини. (Слайди 9, 10) 

Учень: Отже, корисні бактерії повинні знаходитися в 

кожній клітині організму. Вони знаходяться на всіх 

слизових, у просторі між клітинами всього 

організму. В шкірі і на шкірі. Бактерії захищають 

організм від проникнення різних інфекцій і 

здійснюють безліч життєво важливих функцій. 

(Слайд 11). 

-Для того щоб запобігти потраплянню до організму 

людини хвороботворних бактерій, потрібно 

дотримуватися правил. Надаємо слово «Гігієністам» 

8. Виступ групи «Гігієністи»: презентація 

«Поради лікаря Айболита» 

Учень: Ми склали правила, дотримання яких 

допоможе уникнути зараження бактеріальними 

хворобами. Відомо, що у кожного з нас є певний 

склад корисних бактерій, які можуть бути 

шкідливими для інших. Тому слід пам’ятати: 

1)Необхідно мати набір особистих речей: зубну 

щітку, гребінець, власну склянку. (Слайд 2) 

2)Уникайте спілкування з хворими, користуйтесь 

ватно-марлевою пов’язкою.(Слайд 3) 

3)Не вживайте сиру, некип’ячену воду. (Слайд 4) 

4)Дотримуйтеся температури і термінів зберігання 

продуктів, вказаних на етикетці. (Слайд 5) 

5)Мийте овочі і фрукти, не залишайте продукти на 

столі.(Слайд 6) 

6)Уникайте контакту з  комарами, кліщами, вошами. 

Вони – переносники багатьох небезпечних для 

людини хвороб.(Слайд 7) 

7)Старанно мийте руки з милом після відвідування 

туалету, перед тим, як сісти за стіл, як прийшли з 

прогулянки. (Слайд 8,9)  

Учениця: Організм людини може сам боротися із 

вторгненням  «небажаних живих істот». У цій боротьбі беруть участь захисні 

сили організму. Щоб підвищити  захисні сили, організму потрібно:  
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 чистити зуби вранці  і ввечері; 

 загартовуватися; робити щеплення;  

 прибирати і провітрювати приміщення; 

 мити руки; 

 не вживати сирої, забрудненої води; 

 мити овочі та фрукти; 

 уникати  укусів кровоносних комах; 

 повноцінно харчуватися; 

 займатися спортом 

Бережіть своє здоров’я! (Слайд 10,11)  

V. Підсумок уроку. Рефлексія. 

Підсумкова бесіда: 

- Чому бактерії називають ворогами людини?( Бактерії називають ворогами 

людини тому, що вони викликають захворювання у людини, тварин, рослин, 

псують продукти). 

- Чому бактерії називають друзями людини? (Багато бактерій живляться 

рештками рослин і тварин і цим очищують поверхню Землі. За допомогою 

бактерій отримують багато корисних молочнокислих продуктів. У цих 

випадках бактерії називають друзями) 

-Лапуня дякує вам за цікаві та змістовні презентації. 

VІ. Домашнє завдання: с. 171 у підручнику, підготувати бюлетень «Бактерії 

корисні і шкідливі».  

 

 

Медведєва Ірина Вікторівна 

Пуляєва Ольга Петрівна 

УРОК 49 

Тема. Віруси 

Мета: ознайомити учнів із різноманітністю вірусних захворювань та 

способами їх профілактики; сформувати в учнів уявлення про запобігання 

захворюванням, які викликаються вірусами; розвивати спостережливість, 

логічне мислення, мовлення, уміння знаходити причинно-наслідкові зв’язки; 

формувати санітарно-гігієнічні навички; виховувати бажання постійно 

піклуватися про своє здоров’я.   

Обладнання: Гільберг Т.Г. Природознавство : підруч. для 3-го кл. 

загальноосвіт. навч. закл. / Т.Г. Гільберг, Т.В.Сак.  К. : Генеза, 2014, –176 с.,  

зошит, екран, проектор, мультимедійна презентація, картки для 

індивідуальної роботи. 
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ХІД УРОКУ 

                                                             
I. Оргмомент. Епіграф уроку: Нас троє – я, ти і хвороба. Якщо ти будеш 

                                                       зі мною, ми вдвох подужаємо хворобу. 

                                               Якщо ж ти будеш на боці хвороби, 

то мені одному з вами двома не впоратись. 

Абуль Фарадж – лікар Пілюлькин 

Прийшли в гості до природи. 

Є в ній різна дивина: 

В небі – зорі, в річках – води, 

В полі – квіточка ясна. 

А зимою є сніжинка, 

Літо дощик принесе, 

Є метелик і пташинка - 

І таке цікаве все! 

 Вправа «Очікування»: 

Яким би ви хотіли бачити наш урок? (Цікавим, казковим, проблемним, 

пошуковим, продуктивним). 

IІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок учнів 

 Фенологічні спостереження: вправа  «Синоптик» (виступ чергового 

учня): 

Проаналізуйте зміни, що відбулись в неживій природі протягом тижня. 

 Індивідуальна  робота учнів за картками 
                 Картка 1 

1. Познач правильні твердження (+): 

За допомогою бактерій виробляють кефір, оцет.___ 

Бактерії можна побачити лише в мікроскоп.___ 

Бактерії є санітарами довкілля.___ 

Серед бактерій немає збудників хвороб людини.___ 

2. Допиши речення: 

 Бактерії живляться 

_______________________________________________. 

 Розмножуються бактерії 

__________________________________________. 

 За формою бактерії нагадують 

_____________________________________. 

Картка 2 

1. Познач правильні твердження (+):  

Там, де чисто, бактерій більше, ніж там, де брудно. ___ 

Бактерії розмножуються частинами грибниці. ___ 

Бактерії розмножуються поділом навпіл.___ 

Бактерії мають форму кульки, палички, коми.___ 

2. Допиши речення: 

Бактерії належать до живої природи, тому що вони 

___________________. 

За формою бактерії нагадують 

_____________________________. 
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 Гра «Так чи ні»: 

1.Бактерії належать до неживої природи. ( - ) 

2.Бактерії, як і гриби, живляться рештками рослин і тварин. ( + ) 

3.Бактерії дихають вуглекислим газом, а виділяють кисень. ( - ) 

4.Розмножуються бактерії поділом навпіл. ( + ) 

5.Згубним для бактерій є вологе середовище. ( - ) 

6.Усі бактерії є хвороботворними. ( - ) 

7.Бактерій, у тому числі й хвороботворних, багато там, де брудно. ( + ) 

 Представлення учнями підготовлених вдома бюлетенів «Бактерії корисні і 

шкідливі». 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.  Повідомлення теми уроку. 

 Робота в парах: 

-  Заповніть таблицю. Наведіть приклади представників кожного царства. 

Рослини Тварини Гриби Бактерії Віруси 

     

     

-Який стовпчик таблиці не вдалося заповнити? (Віруси) 

-Сьогодні на уроці ми дізнаємося про віруси та їхню роль у житті природи і 

людини. Допомагати нам буде Лікар Пілюлькин, який проведе нас 

лабораторіями свого дослідницького центру.  

IV. Вивчення нового матеріалу. 

 Розповідь вчителя з 

демонстрацією презентації 

«Віруси» (Слайд № 1) 

- Лікар Пілюлькин пропонує нам 

завітати до лабораторії, де 

вивчають поведінку вірусів. 

-Віруси – це дуже дрібні 

частинки, які є збудниками 

багатьох хвороб людини, тварин і 

рослин. Є внутрішньоклітинними 

паразитами, не здатними до 

життєдіяльності поза клітинами 

живих організмів. 

 (Слайд № 2) 

Існує багато різноманітних 

вірусів: у слині, вірус гепатиту, 

вірус грипу, вірус папіломи, 

пташиний грип. (Слайд № 3). 

Хвороби, які викликаються 

вірусами, легко передаються від 

хворих здоровим і швидко 

поширюються. Віруси є 

причиною і різних хронічних 
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захворювань.  Це ─ віспа, поліомієліт, сказ, вірусний гепатит, грип, СНІД і та 

ін. Багато вірусів, до яких дошкульна людина, уражає тварин і навпаки. А 

деякі тварини є переносниками вірусів людини. 

( Слайд № 4) 

Віруси можуть відтворювати себе тільки в середині живої клітини, тому вони 

є паразитами. Зазвичай вони викликають явні ознаки захворювання. 

Потрапивши в середину клітини-господаря вони дають клітині команду 

синтезувати нові копії вірусу, які передаються з клітини в клітину. 

 (Слайд № 5) 

Відомі такі шляхи передачі вірусів: контактний, харчовий, дихальний, 

перентеральний (Слайд № 6) 

Вітряна віспа - гостре інфекційне захворювання з повітряно-крапельним 

шляхом передачі. Характеризується лихоманкою, висипанням із 

доброякісним протіканням. Симптоми: підвищення температури до 38-39 °C; 

рясний висип у вигляді круглих рожевих плям діаметром 1-3 мм; слабкість. 

 (Слайд № 7, 8) 

Фізкультхвилинка  

Всі ми звикли до порядку, 

Дружно робимо зарядку. 

Ми на радість цьому дому 

Проганяєм сон і втому. 

І направо, і наліво, 

Щоб нічого не боліло. 

Один і два, три і чотири - 

Набираємося сили. 

Нахилились, повернулись, 

До товариша всміхнулись. 

Вправа «Довідкове бюро»: виступи заздалегідь 

підготовлених учнів «Досьє на вітрянку» 

Учень 1:  Збудник вітрянки - один з варіантів вірусу 

герпесу під назвою Варіцелла Зостер. Це один із самих 

заразних вірусів у природі. Якщо в колективі захворює 

хтось один, ймовірність того, що перехворіють всі інші, 

близько 95% . При цьому вірус може перелітати не 

тільки з однієї кімнати в іншу, але і з одного поверху на 

інший. Найчастіше хворіють діти, але дорослі теж, 

причому у них хвороба завжди проходить важче. 

Учениця1: Джерело інфекції - хворий на вітрянку. Він 

може стати заразливим вже за кілька днів до висипу (цей період ніяк не 

можна побачити) і бути ним ще протягом п’яти днів з моменту появи 

останньої бульбашки. Це захворювання викликається тим же вірусом, що й 

вітрянка. Заражаються, вдихаючи заражене хворим повітря. 
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Учень 2: Хвороба починається з появи бульбашок (схожі на краплі води, 

оточені вузьким рожево-червоним обідком, нерідко зудять), 

слабкості та підвищення температури.  

Найчастіше після вітрянки виникає довічний імунітет, але приблизно в 

одному випадку зі ста - повторні випадки захворювання.  

Учениця 2: Після хвороби залишається візитна картка вітряної віспи - 

поодинокі рубчики на місці бульбашок, які лопнули. Вони зберігаються 

досить довго (що старша людина і що важчий перебіг хвороби - тим довше) і 

повністю проходять лише через кілька місяців, а іноді залишаються на все 

життя (наприклад, якщо їх роздряпати). Крім того, людина стає довічним 

носієм вірусу герпесу, він зберігається в клітинах нервової тканини та при 

зниженні захисних сил організму, стресах, може проявитися у вигляді 

оперізуючого лишаю. 

 Продовженян розповіді вчителя з демонстрацією презентації 

- Грип - гостре інфекційне вірусне захворювання дихальних шляхів. 

Найчастіше поширюється у вигляді епідемій. Захворюваність грипом 

переважає взимку. Входить до групи гострих респіраторних вірусних 

інфекцій (ГРВІ). Періодично розповсюджується у вигляді епідемій та 

пандемій. У наш час виявлено більш ніж 2000 варіантів вірусу грипу.  

Сьогодні ситуація є такою, що звичайний вірус сезонного грипу спричиняє 

до 500 тисяч смертей щороку.  ( Слайд № 9) 

-  Симптоми: головний біль; біль у м’язах;  біль у горлі;  підвищення  

температури тіла; кашель; нежить; закладання носа. (Слайд № 10). Для 

профілактики застосовують інтерферон; раціональне харчування;  

прогулянки на свіжому повітрі; сон; чергування праці та відпочинку; 

щоденне вологе прибирання; маска на обличчя. 

 Вправа «Довідкове бюро» : виступи заздалегідь підготовлених учнів «Що 

таке ГРВІ?» 

 Учень 3:  ГРВІ - це «набір» важких вірусних інфекцій, які вражають людей 

різного віку. Гострі респіраторні вірусні інфекції поступово підривають 

серцево-судинну систему, скорочуючи на кілька років середню тривалість 

життя людини. 

 При важкому перебігу грипу часто виникають необоротні поразки 

серцево-судинної системи, дихальних органів, центральної нервової системи, 

що провокують захворювання серця і судин, пневмонії та ін. 

Учениця 3: Термін ГРВІ або «гостра респіраторна вірусна інфекція» охоплює 

велику кількість захворювань, багато в чому схожих один на одного. Основна 

їх схожість полягає в тому, що всі вони викликаються вірусами, 

проникаючими в організм разом з повітрям через рот і носоглотку, а також у 

тому, що всі вони характеризуються одним і тим же набором симптомів. У 

хворого декілька днів тримається підвищена температура тіла, запалене 

горло, кашель і головний біль. Найпоширенішим респіраторним 

захворюванням є нежить (гострий риніт); він викликається цілим рядком 

споріднених вірусів, відомих як риновіруси. При одужанні, всі ці симптоми 
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зникають і не залишають після себе ніяких слідів. Віруси грипу постійно 

змінюються під час взаємодії з людським організмом.  

 Продовження розповіді вчителя з демонстрацією презентації 

- Гепатит А  - поширена хвороба, яка називається хворобою  Боткіна. 

Проявляється інтоксикацією організму, збільшенням печінки, жовтяницею. 

Вірус гепатиту А потрапляє в травний тракт із водою або необробленою 

термічно їжею. Він стійкий до високої температури і кислотності, а тому не 

руйнується в шлунку під дією шлункового соку і надходить у кишечник, а 

звідти -  в печінку. Поява жовтяниці є ознакою ураження печінки. 

 (Слайд № 12) 

- Віруси є збудниками багатьох небезпечних хвороб людини, тварин та 

рослин. Вони передаються при безпосередньому фізичному контакті, 

повітряно-крапельним, статевим та іншими шляхами. А також можуть 

переноситися іншими організмами (переносниками): так, вірус сказу 

переноситься собаками, лисицями або летючими мишами. Більше десяти 

груп вірусів патогенні для людини. Це вірус віспи, вірус  

герпесу, аденовіруси (захворювання дихальних шляхів та очей), паповавіруси 

(бородавки), гепаднавіруси (гепатит B), пикорнавіруси (гепатит A, 

полиіомієліт, ОРЗ), міксовіруси (грип, кір, свинка), арбовіруси (енцефаліт, 

жовта лихоманка).  

До вірусних захворювань належить і відкритий у 

1981 р. вірус імунодефіциту людини, що викликає 

СНІД. Хвороби, які спричинені вірусами, можуть 

бути смертельними, або супроводжуватися 

тяжкими ускладненнями. Але знаючи шляхи 

передачі вірусної хвороби можна запобігти її 

зараженню. 

 (Слайд № 13, 14) 

 Групова робота  «Коло ідей»:  

- Розгляньте малюнки і запропонуйте способи, як уберегти себе від 

хвороботворних мікроорганізмів. Складіть «Пам’ятки здоров’я». (На дошці 

малюнки із зображенням немитих рук, хворої людини,хворої тварини) 

Орієнтована «Пам’ятка здоров’я» 

 Дотримувати правил особистої гігієни. 

 Уникати контактів з хворими людьми і тваринами. 

 Тримати приміщення в чистоті, провітрювати кімнати, проводити вологе 

прибирання. 

V. Закріплення вивченого матеріалу 

 Робота за підручником (с. 127–129) 

-   Розкажіть, що нового про віруси ви прочитали. Яка інформація була вам 

відома? 

-   Порівняйте віруси і бактерії. Чим небезпечні віруси? 

 Практична робота в зошиті з друкованою основою на с. 46 

-  Запишіть, які хвороби спричиняють бактерії і віруси, як від них уберегтися. 
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VІ. Підсумок уроку. Рефлексія 

 Бесіда: 

- Що нового ви дізналися на уроці? 

- Що вас здивувало? Чого навчилися? 

- Який висновок зробили? 

- Лікар Пілюлькин дякує за старанну роботу на уроці, за активність. Тепер 

він впевнений, що ви зможете зберегти своє здоров’я.  

VІІ. Домашнє завдання: підручник с. 127 – 129, творче завдання:  

підготувати гасла, вислови «Навіщо берегти природу». 

 

Дудченко Валентина Вікторівна 

УРОК 50 

Тема. Охорона рослинного і тваринного світу 

Мета: вчити  бачити красу світу; спонукати до спілкування з природою без 

завдання їй шкоди; формувати відповідальне ставлення до навколишнього 

світу; виробляти правила безпечної поведінки в природі; прищеплювати 

почуття любові, вдячності до природи. 

Обладнання: таблиця для парної роботи, запис співу пташок, картки для 

індивідуальної роботи, підручник. 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

- На сьогоднішньому уроці я хочу вам подарувати хвилинки милосердя, 

доброти і спостережливості. 

На землі, у домі вселюдському - 

Протиріч і негараздів тьма. 

Будьте, люди, обережні в ньому! 

Іншої домівки в нас нема! 

Земля не належить нам. 

Це ми належимо їй! 

 Створення ситуації успіху (робота в групах)  

- Продовжіть міркування за початком: «Усе, що оточує нас і зроблене руками 

людей – природа. Природа дає…»  

ІІ. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

Оголошення теми і завдань уроку. 

 Вправа «Синоптик»: 

- Яку погоду подарувала нам сьогодні природа? Які зміни у ній 

відбулися? 

 «Мозковий штурм» 

- Що таке екологія? (відповіді учнів: наше здоров’я і довголіття; наше 

щасливе майбутнє і т.д. ) 

Отже, екологія - наука про взаємодії живих організмів і їх спільнот 

між собою і з навколишнім середовищем. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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 Перевірка домашнього завдання 

(Діти дома готували гасла , вислови «Навіщо берегти природу») 

Орієнтовні виступи учнів: 

 - Щоб зберегти природу, потрібно її знати і любити. 

 - Будь до природи уважним і вона обов’язково тобі віддячить! 

 - Пам’ятай ! Людина – частина природи. Знищуємо природу - знищуємо 

самих себе. 

-Дерево, трава, і квітка, й птахи 

Не завжди зуміють захиститись.  

Якщо будуть знищені вони -  

На планеті ми залишимось самі. 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

 Самостійне опрацювання підручника с. 129-131 

Фізкультхвилинка 

Сильний вітер до землі гне дерева молоді, (присідають) 

А вони ростуть, міцніють (піднімаються) 

Вгору тягнуться, радіють. (встають навшпиньки, руки тягнуть вгору) 

 Парна робота 

Гра  «Допомога – боляче - дуже боляче». 

Намалюйте кружечок і зафарбуйте відповідним кольором:  

«Допомога «- зеленим;  

«Боляче»- жовтим;  

«Дуже боляче» - червоним. 

1) Лійка і квіти. 

2) Сміття на галявині. 

3) Вирубування лісу. 

4) Зірвані квіти.  

5) Пташка у клітці.  

№ 

з/ п 

«Допомога « «Боляче» «Дуже боляче» 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 Рольова гра «Уявна подорож до лісу» 

 Зустріч із Мудрою Совою 

   Сова : - Я хочу ознайомити дітей із листом здоров’я, який я знайшла в своїй 

поштовій скриньці.  

Лист здоров’я 

      Ми – птахи, звірі, рослини - звертаємося до вас, діти, за допомогою. 

Нам загрожує небезпека: забруднення повітря та води, знищення всього 

живого на землі! Якщо ви не виконаєте завдання, які знаходяться в цьому 

конверті, тоді все живе може загинути!  
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Учитель: Ну що ж, діти, допоможемо? 

Завдання 1.   

 Намалюйте «здоровий « ліс. (Індивідуальна робота). 

(Діти малюють рослини , звірят… Звучить музика, спів пташок.) 

Захист робіт. 

Завдання 2.  Дайте оцінку ситуаціям. ( Робота в парах). 

Ситуація1 

Діти ловлять метеликів. Назвіть позитивні і негативні ознаки. 

Ситуація 2 

Діти пішли в ліс і на галявині стали з галасом грати у футбол.  

Оленка запитала: 

          - Що ж ви робите?  

      Хлопці здивовано переглянулись. 

      Що б ви сказали цим дітям? 

IV. Узагальнення й закріплення вивченого. 

Тестова перевірка 

1. Чому на Землі з кожним роком стає менше лісів? 

а)   люди залишають багаття; 

б)  люди галасують у лісі; 

в)  їх вирубують без потреби. 

     2. Щоб ви зробили щоб не зникали рослини? 

          а)   насаджували нові; 

          б)  берегли; 

          в) не залишали після себе сміття. 

    3. Який обов’язок  людей щодо  збереження природи? 

        а)   зберегти рослини й тварини; 

        б)   зривати рослини, щоб виросли нові; 

        в)  ловити комах для колекції. 

    (Ключ до тестів:   1. а), в);    2. а), б);    3)а). 

Взаємоперевірка.  Взаємооцінювання. 

V.  Підбиття  підсумків.  
                                              Саморефлексія 

                      
 
 
                         Знаю 

 
 

Вмію 
 
 

                        Ціную 
 

правила поведінки в природі 
що дає природа людям і тваринам 
що   треба берегти природу 
навіщо берегти природу      
рослини,тварини занесені 
до Червоної книги України; 
 спостерігати 
допомагати тваринам 
вирощувати рослини 

нові знання 

думки товаришів 

корисні поради 
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Учень        

Усіх людей ми закликаєм: 

Нащадкам збережіть природу,  

ЇЇ степи, ліси, джерельну воду, 

Дерева не рубайте, не вбивайте звіра, 

І у природи  буде хай  довіра, 

Що не заподієте ви зла їй,  

Своїй колисці, матері своїй. 

 VІ. Домашнє завдання: напишіть міркування «Що треба зробити, щоб 

зберегти і примножити природу рідного краю?», індивідуальні випереджаючі 

завдання: підготувати повідомлення про рослини та тварин, які занесені до 

Червоної книги України  

 

 Петрелі Наталія Анатоліївна 

УРОК 51 

Тема. Червона книга України  

Мета:формувати уявлення про охоронну діяльність нашої держави; 

ознайомити з існуванням Червоної книги, про занесені до цієї книги види 

тварин, рослин; розвивати мислення, мовлення; виховувати бажання 

пізнавати,  берегти природу, любов до рідного краю. 

Обладнання: криптограма, мультимедійна презентація, ілюстрації рослин і 

тварин, занесених  до Червоної книги України,  картки з завданнями, 

Гільберг Т.Г. Природознавство : підруч. для 3-го кл. загальноосвіт. навч. 

закл. / Т.Г. Гільберг, Т.В.Сак.  К. : Генеза, 2014, –176 с.,  зошит.   

 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент  
Продзвенів дзвінок,  

Всіх покликав на урок.  

Тож і ми часу не гаємо   

Урок розпочинаємо.  

ІІ. Актуалізація опорних знань  

1. Хвилинка фенологічних спостережень. Вправа «Календар природи»  

(діалог двох учнів про погоду, заповнення календаря природи у зошиті) 

2. Перевірка домашнього завдання.  

2.1 Фронтальне опитування  
 -    Чому  на Землі з кожним роком стає все менше лісів? 

- До чого це призводить? 

- Як відбувається забруднення повітря і води? Чим це небезпечно? 

- Чому багато рослин і тварин зникли і стали рідкісними? 

2.2 Зачитування учнями своїх міркувань «Що треба зробити, щоб зберегти і 

примножити природу рідного краю?» 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми і завдань уроку  

1 Робота над епіграфом уроку. 
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    -Послухайте епіграф  і поясніть, як ви його розумієте: 

                               Я зірвав квітку – і вона зів’яла,  

                                  я спіймав метелика – і він помер у мене на долоні. 

                                  Я тоді зрозумів, що доторкнутися до краси природи 

                                  можна тільки  серцем  

( А. Костецький)  

                                                   ( учні висловлюють свої думки щодо  епіграфу) 

2. Визначення теми й завдань уроку. 

-Визначте тему нашого урок, розгадавши криптограму 

(Учні  читають тему уроку на дошці розгадуючи криптограму) 

                                   

 

 

 

«Червона  книга України» 

- На сьогоднішньому уроці  ми будемо шукати відповіді на запитання: 

Як потрібно оберігати живу природу? Яким чином держава піклується про 

збереження рідкісних тварин та рослин? Які рослини та тварини являються 

рідкісними? 

-   Щоб відповісти на ці запитання, ми вирушимо у цікаву подорож. 

3. Емоційне налаштування учнів на роботу  
‒  Під час роботи в групах ми будемо дотримуватися таких правил:  

• Слухати і чути  

• Бути доброзичливим  

• Бути активним  

• Говорити тільки за темою  

• Поважати думку кожного  

• Говорити коротко, по черзі  

• Правило «піднятої руки».   

ІV. Робота над темою уроку   

ЗУПИНКА  «ІСТОРИЧНА» 

1.Розповідь учителя «Червона книга України»: 

-Червона книга України заснована  вперше видана у 1980 році. Червона книга 

складається з 2 томів: перший том        Червона книга України – рослинний 

світ, та 2 том Червона книга України – тваринний світ. До цього видання 

було внесено151 вид рослин і 85 видів тварин , яким загрожує небезпека 

зникнення і вони підлягають особливій охороні. 

Червона книга України стала сигналом турботи і символом боротьби за 

збереження живої природи. За час, що пройшов після першого видання, 

знання про рідкісні й зникаючі види значно зросли, їх список значно 

поповнився.  

У 2009 році вийшло друге видання Червоної книги України. До нього  

увійшло 826  видів рослин і грибів та 542 види  тварин. 

ЧЕР 

КНИ УК 

ВО 

РА 

НА 

ГА ЇНИ 
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   Залежно від стану та ступеня загрози для видів тварин чи рослин, занесених 

до Червоної книги України, вони поділяються на сім категорій. Кожну з цих 

категорій символічно позначили різними кольорами: 

0 – зниклі види – чорний 

I – зникаючі – червоний 

II – вразливий – оранжевий 

III – рідкісні види – жовтий 

IV – невизначені види – білий 

V – недостатньо відомі види – сірий 

VI – відновлені види – зелений 

2. Вправа «Асоціативний кущ» 

 - Давайте створимо асоціативний кущ (слова асоціації)  до поняття Червона 

книга   (наприклад: документ,  тварини, рослини, природа)  та слова – 

асоціації щодо  її функцій (оберігає, захищає, попереджує, зникнення, 

рідкісні…) 

3. Робота в зошиті  с. 52 

ЗУПИНКА «РОСЛИНИ ТА ТВАРИНИ  ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ» 

1. Виступи учнів 
- Я запрошую учнів , які готували повідомлення про рослини та тварин, які 

занесені до Червоної книги України ( виступи дітей , які вдома 

підготували розповіді та демонстрація ілюстрацій щодо даних рослин та 

тварин). 

2. Робота з підручником та зошитом 
-  Відкрийте підручник на с.132-133  та уважно розгляньте малюнки, на яких 

зображено рослини та тварин, які  занесені  до Червоної книги України. 

Запам’ятайте їх.  

 - А тепер закрийте підручники  і  заповніть таблицю в зошиті  на с. 52 

(завдання друге). Запишіть в таблицю назви рослин та тварин, які 

потребують охорони . 

  3. Гра «Встав пропущені букви». 

- Якщо правильно виконаєте завдання, ви  дізнаєтесь, які рослини нашої 

місцевості занесені до Червоної книги України (..дс..жник - підсніжник,  

к.вил.-ковила, з.з.лині ч.р.вички - зозулині черевички, п.в.н.я  в.зьк.л.ста - 

півонія вузьколиста, т.льп.н Шр.нк. - тюльпан Шренка) 

4. Гра «Поміняй місцями  склади»  

- Якщо правильно виконаєте завдання, ви  прочитаєте слова  та дізнаєтесь, 

які тварини нашої місцевості занесені до Червоної книги  (кий-сь-мор ник-ко 

– морський коник, ник-браж  ва-мерт ва-го-ло  - бражник мертва голова,  ва-

по-сте ка-га-дю  – степова гадюка, кан-лі-пе вий-же-ро – пелікан рожевий, 

сан-сап – сапсан) 

ЗУПИНКА «ГАЛЯВИНА ВІДПОЧИНКУ» 

( Фізкультхвилинка) 

Травичка низько-низько, 

Дерева високо-високо, 
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Вітер дерева гойдає, колише, 

Птахи летять, кружляють,  

Діти тихесенько за парти сідають. 

 V. Узагальнення й систематизація знань 

ЗУПИНКА « БЕРЕЖІТЬ ПРИРОДУ» 

1.Гра «Хто тут зайвий»   

  - Знайдіть зайву рослину за картинками та аргументуйте свій вибір: 

1) підсніжник,  королиця, сон - трава,  ковила; 

2) тюльпан Шренка, півонія вузьколиста,  волошка, зозулині черевички. 

   -   Знайдіть зайву тварину і аргументуйте свій вибір: 

-1)степова гадюка, білка, сапсан, бражник мертва голова; 

-2)жук - олень, тхір степовий, дятел, морський коник.  

2.Гра «Вчимося берегти природу» : вчитель промовляє фразу, а учні уважно 

слухають і повинні сказати, людина ставиться до природи. 

1)Людина вийшла з лісу з букетом конвалій. 

2)Людина садить біля будинку дерева. 

3)Людина кинула сміття неподалік у кущі. 

4)Директор заводу поставив очисні фільтри та труби. 

5)Водій миє машину на березі річки. 

6)Дівчина кинула обгортку від морозива у сміттєвий кошик. 

7)Діти вішають на дерева шпаківні. 

8)Після відпочинку у лісі люди зібрали сміття. 

3. Парна робота у зошиті с.53 

- Користуючись малюнками,   складіть розповідь   « Як охороняти природу» . 

 - Давайте з вами разом спробуємо  сформулювати правило екологічної 

поведінки людини. Я буду говорити початок правила, а ви - його закінчення 

хором, використовуючи слова з довідки: зривати, руйнувати, складати, 

захищати, підгодовувати. 

Слід усім запам’ятати : 

тварин треба ( захищати); 

їх оселі не ( руйнувати); 

 краще взимку (підгодувати); 

дикорослі рослини не ( зривати); 

з них букетів  не (складати). 

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія. 

- Для чого створено Червону книгу України? 

- Які рослини нашої місцевості занесені до Червоної книги України? 

- Які тварини нашої місцевості занесені до Червоної книги України? 

Вправа «Продовжити  речення» . «На уроці я дізнався ( дізналась)…» 

«Мене зацікавила інформація…» 

- Бережіть природу, любі діти,  

Я до цього щиро закликаю. 

Хто байдуже ставиться до неї, 

Той у грудях серденька не має. 
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 VІІ. Домашнє завдання: прочитайте статтю підручника на  с. 131-134; 

виконайте завдання в зошиті на с. 53; індивідуальні завдання за бажанням 

учнів: підготувати повідомлення про тварин та рослин, які занесені до 

Червоної книги України 

 

Петрелі Наталія Анатоліївна 

УРОК 52 

Тема. Заповідники. Ботанічні сади 

Мета: продовжувати формувати уявлення про охоронну діяльність нашої 

держави; ознайомити з метою створення заповідників, ботанічних садів, 

роботою вчених з природоохоронної діяльності в даних установах, з історією 

створення заповідника Асканія-Нова та Нікітського ботанічного саду; 

розвивати мислення, мовлення; виховувати бажання пізнавати,  оберігати 

природу, любов до рідного краю. 

Обладнання: кросворди, ілюстрації рослин і тварин ,  картки із завданнями, 

уривок з відеофільму «Сім чудес світу. Асканія-Нова», Природознавство: 

підруч. для 3-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К. : 

Генеза, 2012. – 176 с., зошит.   

ХІД УРОКУ 
І. Організаційний момент: Наш урок природничий 

                                              І цікавий, і незвичний, 

                                              Вирушаємо у путь – 

  Нас цікаві справи ждуть. 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

1. Хвилинка фенологічних спостережень. Вправа «Календар природи» 

(діалог двох учнів про погоду, заповнення календаря природи у зошиті) 

2. Перевірка домашнього завдання. 

2.1. Гра «Дуель»: двоє учнів  по черзі задають запитання  один одному з теми 

«Червона книга  України»,  якщо суперник неправильно відповів, інший 

відповідає за нього,  і право задавати запитання залишається за ним. Хто 

відповість правильно на більшість запитань і поставить чіткі та  дотепні 

запитання, той перемагає. 

2.2. Повідомлення учнів про тварин та рослин, які занесені до Червоної книги 

України (учні підготувалися вдома,  користуючись додатковою літературою) 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми і завдань уроку 

 1. Бесіда: - Чи любиш ти бувати на природі? 

- Що найбільше любиш робити, перебуваючи на природі? 

- Чи доводилося тобі надавати допомогу тваринам, рослинам? Яку саме? 

- Які справи з охорони природи зробив ти, твої друзі, рідні?   

-2. Визначення теми й мети уроку 

-Визначте тему нашого уроку, розгадавши кросворди. Впізнайте, які тварини 

та рослини зображені на фотографіях та впишіть їх назви у клітинки 

кросворду 



218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді до кросворда: 

1.Зубр. 2.Жирафа. 3.Павич. 4.Слон. 5.Ковила. 6.Ведмідь. 7.Верблюд. 

8.Носоріг. 9.Антилопа. 10.Крокодил. 11. Миша.  
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Відповіді до кросворда: 

1.Бамбук. 2.Фонтан. 3.Тюльпан. 4.Банан. 5.Нарцис. 6.Підсніжник. 

7.Дзвіночки. 8.Троянди. 9.Півонія. 10.Кипарис. 11.Кактус. 

12.Орхідея. 13.Хризантема 

(учнів розгадують   і зачитують ключові слова: заповідники. ботанічні сади.) 
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     - Найбільшу насолоду і радість, найпалкішу любов до рідного краю 
викликає спілкування з природою. На сьогоднішньому уроці ми дізнаємося,  
як держава піклується про  збереження природи рідного краю та 
примноження її багатств. 
     -  Діти, а чи любите ви подорожувати? Тоді вирушаймо в мандрівку, щоб 
ближче ознайомитись з красою нашої рідної землі і навчитися оберігати цю 
чарівну красу.  
3. Емоційне налаштування учнів на роботу  
    -  Під час роботи в групах ми будемо дотримуватися правил, давайте 
пригадаємо їх ( відповіді учнів):  
• Слухати і чути; 
• Бути доброзичливим;  
• Бути активним;  
• Говорити тільки за темою;  
• Поважати думку кожного;  
• Говорити коротко, по черзі;  
• Правило «піднятої руки».   
ІV. Робота над темою уроку   
І. Зупинка.  «Заповідники.  Асканія-Нова»  
1.Розповідь учителя «Заповідники» 
   - Держава піклується про охорону природи, на цю справу виділяються 
величезні кошти. З метою охорони і збереження зникаючих видів тварин і 
рослин була створена Червона книга України. Крім Червоної книги, створено 
заповідники – великі ділянки лісів, полів, лук, степів, озер, на яких 
забороняється будь-яка діяльність людини, що завдає шкоди природі. Тут не 
можна вирубувати дерева, орати землю, осушувати водойми, полювати на 
тварин. У заповідниках тварини живуть на волі у природних умовах, самі 
влаштовують свої житла, виводять дитинчат. У заповідниках проводиться 
велика наукова робота.   
      У різних куточках України є 17 державних  заповідників. Створюються 
заповідники для того, щоб зберегти для нащадків незаймані куточки 
природи. Серед них – Асканія-Нова, що в Херсонській області, Дунайські 
плавні, які знаходяться  в Одеській області, Кримський державний 
заповідник в Криму, Карпатський державний заповідник  у Закарпатській 
області, «Медобори»  у Тернопільській області. 
 2. Робота з підручником та у  зошиті.   
-Користуючись підручником на с.134, знайдіть визначення терміну 
«заповідники» та виконайте в  зошиті на с. 51 завдання №1.  
 3. Перегляд відеосюжету «Сім чудес світу. Асканія-Нова» 
     - Найближчим до нас є заповідник Асканія-Нова, що знаходиться в 
Херсонській  області  Чаплинського району в  смт Асканія-Нова. Заповідник 
заснований бароном Фальц - Фейном, створений у 1898 році. Асканія-Нова -
найстаріший резерват світу, одне з семи чудесУкраїни. А зараз я пропоную 
переглянути відеосюжет про заповідник Асканія-Нова. Будьте уважними: 
після перегляду будемо виконувати цікаві завдання. 
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4. Робота в зошиті. 
 - Заповніть у зошиті таблицю на с. 51 завдання №2, вкажіть, які тварини та 
рослини із Червоної книги  мешкають на території заповідника Асканія–Нова 
( діти виконують завдання, а потім кожна група по черзі зачитує) 
Фізкультхвилинка 
Одягаємо рюкзак. 
Ось так, ось так. 
Одягаємо рюкзак. 
Вирушаємо у путь. 
Дружно діти всі ідуть. 
Ось так, ось так. 
Дружно діти всі ідуть. 
На шляху у нас рівчак. 
Перестрибуєм ось так, 
Ось так перестрибуєм рівчак. 
Далі скелі зустрічаєм, 
На канаті їх долаєм. 
Ось так,ось так 
На канаті їх долаєм. 
Ми спускаємось в долину, 
Бачим річку там глибинну. 
Човен там чекає нас, 
Пливемо і раз, і раз… 
Повертатися вже час. 
Рюкзаки ми положили 
І за парти тихо сіли. 
ІІ. Зупинка «Ботанічні сади. Нікітський ботанічний сад»  
1. Бесіда. 
 - Хто з вас куштував апельсини, мандарини, банани, ананаси, манго, ківі? А 
хто з вас бачив, як вони ростуть? Але, виявляється, є такі місця, де зібрано 
багато видів рослин з усього світу. Там за ними доглядають, вивчають їх. А 
для всіх бажаючих проводять екскурсії, щоб люди могли помилуватися 
рослинами і більше дізнатися про них. 
- Хто знає, як називаються такі місця? (Ботанічні сади) 
Запам’ятайте!  Ботанічний сад – це «музей» живої природи на свіжому 
повітрі.  
-  Хто з вас бував у ботанічному саду? Розкажіть про свої враження. 
2. Робота у зошиті. Запишіть визначення терміну «ботанічні сади» у зошиті  
на с. 51 завдання № 1        
3. Розповіді заздалегідь підготовлених учнів  про Нікітський ботанічний 
сад. 
1 учень:  Нікітський ботанічний сад знаходиться на Південному березі Криму 
між селищем Нікіта і Чорним морем. Він був заснований в 1812 році і є 
одним  з найстаріших науково-дослідних установ України. Його засновник - 
видатний вчений-біолог XIX століття Християн Стевен. Нікітський 
ботанічний сад  є візитною карткою ботанічної науки України для багатьох 
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мільйонів вітчизняних і зарубіжних туристів, фахівців і вчених-садівників. 
Тут на площі близько 40 га зосереджені колекції деревинних рослин світової 
флори. 
2 учень: Територію ботанічного саду можна розділити на три парки - 
Верхній парк, Нижній парк і Приморський парк. Прогулянки по доріжках 
саду принесуть величезне задоволення і естетичну  насолоду. Ансамбль 
партеру декорований різними деревними, чагарниковими і квітковими 
рослинами. В кінці квітня, коли починається цвітіння, в повітрі розливається 
неповторний аромат, а погляд радує і захоплює величезна кількість квітів. 
Неповторне чарівність надають пальми, які зимують у Криму під відкритим 
небом. Вперше вони були висаджені в Нікітському ботанічному саду в 
Криму в1860 році, до наших днів збереглося одне з дерев, яке росте в саду до 
сих пір. 
3 учень: Раз на рік в Криму проходить незабутня подія, бал хризантем. 
Хризантеми сюди були завезені ще в 18 столітті з Голландії та добре 
прижилися тут. Примітна і алея пірамідальних кипарисів, висаджених ще в 
1886 році. Тут же ростуть і мамонтові дерева, що походять з Північної 
Америки. Вони мають гігантські розміри, а їх вік може досягати 4000 років. 
Пройшовши по алеї, побачимо зарості бамбука-листоколосника сизо-
зеленого, батьківщиною якого є північний Китай.  
4 учень:  У Верхньому парку ростуть і ялиця нумідійська і кедр атласький, 
секвоя вічнозелена і безліч інших рослин і дерев, батьківщиною яких є різні 
куточки планети. Варто сказати і про дивовижний розарії Нікітського 
ботанічного саду, де представлені кращі сорти та колекції троянд. У 
Нижньому парку Нікітського ботанічного саду збереглися посадки, які 
проводилися ще за Християна Стевена. У цьому затишному куточку зібрані 
різні види дерев: маслини, смоківниця (інжир), японська мушмула, суничне 
дерево. Одна з основних перлин Нижнього парку - група столітніх кипарисів 
з берегів Каліфорнії. 
5 учень:  У цій же частині парку встановлений і фонтан, копія знаменитого 
фонтану з Бахчисарая. На виході з Нижнього парку є спеціальний басейн, де 
серед іншої рослинності, можна помилуватися лотосами. У нижній частині 
Нікітського ботанічного саду влаштувалася найбільша в країні колекція 
кактусів і сукулентів. Перші кактуси були завезені в 1824 році-це зимостійкі 
опунції. І з тих пір колекція незмінно поповнювалася. В даний час в ній 
представлено безліч рідкісних і екзотичних екземплярів. Нікітський 
ботанічний сад відноситься до числа найбільш відомих у світі ботанічних 
установ. Тут сформовано неповторний субтропічний ландшафт з 
використанням рослин з різних частин світу. До уваги туристів і читачів 
представлено безліч діючих експозицій і виставок: сад орхідей, живі тропічні 
метелики, дивовижний світ грибів і комах, прекрасний розарій, тепличний 
комплекс і музеї. 
6 учень: Дивовижний куточок природи – Нікітський ботанічний сад, він 
приймає відвідувачів цілий рік. На території парку слід дотримуватися 
встановлених адміністрацією правил, для забезпечення збереження 
унікальної експозиції. Забороняється вигулювати собак, збирати гербарій і 
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плоди, не дозволяється ходіння по газонах. Пересування і стоянка особистого 
транспорту також заборонені. 
4. Гра «Естафета»: 
Кожна група має чистий аркуш паперу. Завдання  гри: кожен учень по черзі 
повинен записати назви рослин, які ростуть  у Нікітському ботанічному саду. 
Перемагає та група, яка швидше впорається із завданням та правильно 
запише назви рослин 
V. Узагальнення й систематизація знань 
ІІІ. Зупинка «Ерудит» 
1.  Вправа «Продовж  речення»   

 В Україні створено … (17) державних заповідників. 

 Заповідник Асканію-Нову заснував барон…(Фальц-Фейн) 

 Завдяки заповідникам вдалося зберегти такі рослини… (підсніжники, 
ковилу,нарцис вузьколистий, тюльпан Шренка, півонія вузьколиста,сон 
– трава…) 

 Завдяки заповідникам вдалося зберегти таких тварин… (зубр, 
пугач,дикий  кінь, горностай, дрохва…)  

 Ботанічний сад -  це…(«музей» живої природи) на свіжому…( повітрі) 

 Нікітський ботанічний сад розташований…(на території південного 
берегу Криму) 

 Засновником Нікітського ботанічного саду є… (учений – біолог, 
Християн Стевен) 

 Один раз на рік у ботанічному саду проходить…( виставка  хризантем) 

 Тут ростуть пірамідальні…(кипариси), гігантські… (мамонтові) дерева, 
найбільша колекція…(кактусів), теплиці тропічних …( орхідей). 

2. Гра «Впізнай за описом» 
- Впізнайте за описом рослину чи тварину. Завдання слухаємо уважно, 
відгадуємо по черзі,   при  допущені помилки право відповіді  переходить до 
команди суперників. 

 У цього великого рослиноїдного звіра, який живе у лісі, чорно-бура 
шерсть, горбоноса голова, на якій містяться величезні розлогі роги. 
(лось) 

 Великий хижий  птах  із розмахом крил до 2 м. Оперення темно – буре 
На голові  великий гачкуватий дзьоб, пальці жовті з великими чорними 
кігтями. (орел – беркут) 

 Хутро цього хижого  звіра  рудувато-бурого кольору з темними 
плямами на боках, спині і лапах. На вухах у нього  темні китиці, на 
лапах жахливі пазурі. (рись звичайна) 

 Хоча це риби, вони не мають луски, а лише тонку шкіру, натягнуту між 
рядом кістяних пластин, що розташовані у вигляді кілець уздовж тіла 
Верхня частина тіла цих незвичних риб нагадує голову коня. (морський 
коник) 

 У цієї рослини вузькі листки. Квітки поодинокі, великі, яскраво - 
червоного кольору. (півонія вузьколиста) 
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 Над двома зеленими листками на тонкому стеблі знаходиться 
білосніжна квітка, занесена до Червоної книги України (підсніжник) 

 Ця невисока трав’яниста рослина має густо опушені стебла, розсічені 
листки, і келихоподібні світло-фіолетові квіти з жовтими серединками 
(сон-трава) 

 У цієї рослини надзвичайно гарні білі квіти з жовтою серединкою. 
Зарості цієї рослини утворюють навесні ніжно-білий килим. (нарцис 
вузьколистий) 

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія. 
- Продовжте речення: 

«На уроці я дізнався (дізналась)…», «Мене зацікавила інформація…» 
«Я вважаю, що тваринам краще живеться в заповіднику, ніж у зоопарку, тому 
що…» 
Вам у походи ходити 
І мандрувати, любі діти, 
Вмійте ж природу любити, 
Кожній стеблині радіти. 
В полі, у лісі, над яром 
Квіти, дерева і трави, 
Цвіту не вирви задаром, 
Гілки не втни для забави. 
Варті всі життя на Землі 
Коти і слони, ластівки і журавлі. 
Варті всі життя на Землі,- 
І мусять це знати великі й малі. 
VІІ. Домашнє завдання: прочитайте статтю підручника на с. 134-138, 
випереджаюче завдання: підготувати повідомлення про день теплого Олекси. 
 

Статкевич Наталія Володимирівна 

УРОК 53 

Тема. Заповідні території рідного краю 
Мета: узагальнити знання учнів про значення природи та їх вплив на 
навколишнє середовище; ознайомити з природоохоронними територіями 
рідного краю; підвести дітей до усвідомлення необхідності зберігати флору і  
фауну рідного  краю, розвивати пізнавальний інтерес; виховувати бережне 
ставлення до природи як до рідного дому, бажання зберегти нашу планету 
Земля для нащадків, виховувати бажання брати участь у природоохоронній 
роботі.  
Обладнання: дидактичний матеріал, фотовиставка, ілюстративний матеріал,  
презентації «Асканія-Нова» і «Національно-природничий парк 
«Джарилгацький»«, відеоматеріал «7 чудес України. Олешківські піски». 

ХІД  УРОКУ 

І. Організаційна  частина.  
Епіграф уроку: Свій голос віддаю за Матінку-природу, 
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За чистоту Землі, красу і вроду. 
За екологію довкілля і душі,  

Ставай і ти свої діла верши! 

 Психогімнастика: 
- Діти, уявіть себе сонцем і пошліть свої теплі промінчики на все, що 

потребує тепла на Землі. Який у вас настрій став після цього? 

 Вправа «Очікування»: 
- Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? 

ІІ.  Актуалізація опорних  знань учнів. Мотивація  навчальної діяльності 
учнів. 

 Фенологічні спостереження: 
– Який сьогодні день? Яке число і місяць?  
– Яка тривалість дня і ночі?  
– Яким стало небо? Чи змінився його колір?  
– Який дме вітер? Чи випадали опади протягом тижня?  
– Які зміни відбулися в житті рослин? Чому?  
– Що змінилося у поведінці птахів? Тварин? 

 Народний календар. Повідомлення заздалегідь підготовленого учня 
про 30 березня – день теплого Олекси; – 30березня – свято бджолярів, 
мисливців і рибалок, яке встановлено на честь християнського подвижника 
IV-V ст. За праведне життя люди шанували Олексія як чоловіка Божого. І 
навіть після його смерті біля тіла святого сліпці прозрівали, а душевнохворі 
зцілялися. Ународному побуті святий Олексій, чоловік Божий, одержав ім’я 
Теплого Олекси, бо о цій порі повіває теплий вітерець, із гір сходить 
останній сніг, на річках тане крига, якщо вона, звичайно, є. Цього дня 
пасічники виставляють вулики, а якщо холодно, то йдуть у приміщення, де 
зимують бджоли, і влаштовують ціле дійство з примовляннями щодо гарного 
медозбору. Мисливці запевняють, що в день Теплого Олекси лисиці 
переселяються із старих нір у нові. Рибалки святкують цей день, 
сподіваючись на добрі лови: «бо хто не шанує Олексія, чоловіка Божого, 
тому риба на руку не піде». «На Теплого Олекси риба хвостом лід розбиває».  
І це ніби можна почути й побачити - треба тільки вийти раненько на берег. 
- Прочитайте епіграф уроку і поясніть, як ви  його  розумієте. 

 Вправа  «Встанови відповідність» 
           заповідники                                          території землі, на яких   
                                                                         зберігають,    
                                                                         вивчають і розмножують рідкісні  
                                                                         рослини   

 
     
         ботанічні сади                                      ділянки  землі,де охороняється вся  
                                                                         природа: рослини,  тварини,                          
                                                                         грунти,повітря, вода. 
- Скільки  всього заповідників на  Україні? Назвати  найбільші заповідники 
України. 



226 

 

  Вправа «Знайди пару» 
Поліський                            охорона соснових і березових лісів та диких                
                                              тварин 
Канівський                          охорона гір,  грабових лісів та лук. 
Асканія-Нова                      охорона нерозораних  степів,диких  тварин. 
Карпатський                       охорона ялинових  і букових  лісів та Долини          
                                              нарцисів 
Ялтинський                         охорона гористо-лісового масиву 
Чорноморський                охорона птахів, що гніздяться і відпочивають під  
                                           час перельотів до теплих країв. 

ІІІ. Повідомлення  теми  і  мети  уроку 

-  
- Ми з вами проживаємо на Херсонщині, що знаходиться  у природній  зоні 

степів. У нашій області налічується  2  заповідники,10  заказників, 3 

національно-природничих парків  та  2  заповідних  урочища.  Погляньте 

на карту: 

- Сьогодні ми  з вами ознайомимося з п’ятьма: заповідники  Чорноморський  

і Асканія-Нова, Азово-Сиваський національно-природничий  парк, 

національно-природничий парк «Олешківські  піски» та  національно-

природничий парк «Джарилгацький». 

 Словникова робота  

 Заказник - природоохоронні об’єкти. На відміну від заповідників можуть 

бути     постійними або    тимчасовими; у заказниках можливе часткове 

взяття під охорону тварин, рослин та інших природних ресурсів. 
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Природничі  або  національні  парки  

- територія, звичайно визначена у 

законі та у державній власності, що 

охороняється від більшості типів 

людської діяльності та забруднення. 

Заповідні  урочища – лісові, степові, 

болотні  та  інші ділянки  землі,які  

мають  важливе    наукове значення. 

Вони  підлягають  охороні  у їх 

природному стані. 

    ІV. Робота над новим матеріалом 

 Презентація  учнівського  проекту «Асканія-Нова (біосферний 

заповідник, Херсонщина)» 

Учень 1:  Цілинний степ «Асканія-Нова»  – єдина в Європі ділянка 

типчаково-ковилового степу, якого ніколи не торкався плуг,  має велику 

наукову, культурно-пізнавальну та практичну цінність. 

А було  це так. У  1828  році царський уряд продав 43 тис. десятин 

південноукраїнської землі  герцогу Ф.Ангальт-Кетенському, нащадки якого 

потім перепродали цю землю колоністам Фейнам. Потім Фейни 

породичалися з німецькою сім`єю Фальціві родове 

прізвище утворили з двох. Їхній  нащадок  (уже  

Фальц-Фейн) задумав на українських землях 

створити унікальне місце. Дата створення 

заповідника – 1883 рік. Це була перша спроба 

охорони дикого  степу. 

Учень 2: Тут  мали виживати тварини, які зникали 

на землі «завдяки»  людині. Фрідріх Фальц-Фейн 

вишукував представників степової  фауни й 

акліматизовував їх. Він мав можливість привозити 

тварин із Африки, Азії ,Америки, Австралії. Так тут 

з`явилися і кінь Пржевальського, і зубр. Тут  

зустрічаються типові мешканці степового 

ландшафту: малий ховрашок, степовий байбак, тушканчик великий, заєць-

русак, мишовидні гризуни, а також середні та дрібні хижаки: звичайна 

лисиця, степовий тхір, ласка.  

Учень 3: У густому травостої мешкають не 

менше 1155 видів членистоногих, 7 видів 

земноводних і плазунів, 18 видів ссавців, в 

різні пори року зустрічається більше 270 

видів птахів, з яких 107 видів залишаються 

на гніздування. У 1919 році Асканія-Нова 

була  оголошена державним  заповідником. 

Тут було створено науково-дослідну 

станцію, ботанічний  сад, зоотехнічну 
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станцію з племінним  господарством.  

Учень 4: Асканія-Нова – єдине  у Європі  

місце, де залишилися незайманими 

типчаково-ковилові степи. Заповідний степ 

займає 11054 гектари. Переважають тут 

багаторічні трави. До Червоної книги 

України занесено 13 видів вищих рослин: 

карагана скіфська, зіркоплідник 

частуховидний, ковили українська, Лессінга та волосиста, тюльпани Шренка 

і скіфський, волошка Талієва, цибулі Регеля та скіфська, рябчик шаховий, 

зозулинець рідкоквітковий, дворядник крейдяний; 3 види грибів, 4 –

лишайників. Шість видів квіткових асканійської автохтонної флори занесені 

до міжнародних червоних списків.  

 Робота в групах: ознайомитися з 

інформацією про заповідники Херсонщини 

та обговорити її в групах  

І  група Азово-Сиваський національно - 

природничий  парк; 

ІІ група Чорноморський біосферний 

заповідник; 

ІІІ група національно-природничий парк 

«Олешківські  піски»; 

ІV група національно- природничий парк «Джарилгацький». 

 Фізкультхвилинка «Добра тварина» : діти стоять, тримаючись за 

руки.  Учитель тихим голосом каже: «Ми одна велика, добра тварина. 

Послухаймо, як вона дихає!» Усі прислухаються до свого дихання і дихання 

сусідів. «А тепер подихаймо разом!». Видих – усі роблять два кроки назад. 

Вдих – два кроки вперед. «Так не тільки дихає тварина, так чітко й рівно 

б’ється її велике, добре серце. Стук – крок уперед, стук – крок назад. Ми всі 

беремо дихання та стук серця цієї тварини собі. Ми – єдине ціле». 

 Презентація групами  опрацьованого 

матеріалу за планом: 

          1.Назва, коли був створений. 

          2. Місце знаходження.  

3. Яку територію 

охоплює. 

4. Особливості 

тваринного, 

рослинного світу. 

          5. Створення умовних знаків за  

поданим правилом. 

 Презентація І групи  «Азово-Сиваський 

національно-природничий  парк»: 

Учень 1: Азово-Сивашський  національний 
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природний парк розташований у західній частині Азовського моря і охоплює 

57,4 тис. га цінних  природних земель. 

     У кінці 19 століття почався активний  економічний  розвиток цих 

територій. І навіть тоді було питання про те, як зберегти природну красу 

землі. У 20-х роках XX століття почалося  дослідження цих територій. 25 

лютого 1993 року на території заповідника полювання за указом Президента 

було створено Азово-Сивашський  національний  природничий  парк для 

збереження унікальних флори і фауни. 

Учень 2: Парк займає велику територію. 

Є багато  типчакових  і ковильних  

степів. Існують 308 видів рослин, з яких  

12 під загрозою зникнення і занесені до 

Червоної книги України. Що стосується 

фауни, м’який клімат, багатство і 

різноманітність їжі зробили  цей край  

найбільш сприятливим для життя птахів 

та їх міграції. Тільки на заповідній 

території парку Азово-Сиваш є близько 

30 видів птахів, занесених  до Червоної 

книги, з яких 2 (орлан-білохвіст, хохітва) 

наведені у Червоній книзі Європи. 

Учень 3: Тільки на території заповідника є 

більш ніж 5000 видів тварин. До них 

відносяться благородний олень, лань, 

муфлон, фазан. І найбільш стародавні, 

характерні представники цієї  зони  заєць, 

лисиця, єнот собака. Кількість цих видів 

штучно контролюється.  

 

 Презентація ІІ групи  «Чорноморський біосферний заповідник»: 

 Учень 1: Це найбільший за площею заповідник України. Він є природним 

еталоном водно-болотних угідь північного узбережжя Чорного моря. 

Він простирається уздовж північного 

узбережжя Чорного моря від південного 

берега Дніпро-Бузького лиману до східного 

берега Тендрівської затоки. Територія 

заповідника відноситься до 

Голопристанського району Херсонської 

області й, частково, до Очаківського району 

Миколаївської області. Чорноморський 

заповідник створений у 1927 році, у 1983-

му був проголошений біосферним. У 1985 

році одержав сертифікат ЮНЕСКО й увійшов у Міжнародну мережу 

біосферних резерватів. 
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Учень 2: Сучасна площа Чорноморського 

біосферного заповідника становить 89129 

га. Берегові лінії заповідника мають 

загальну довжину 489 км. Важливе 

значення має район заповідника і для 

збереження чорноморської іхтіофауни. В 

його межах відзначено 86 видів риб, що 

складає біля 50% видового складу риб 

Чорного моря. 

В Червону книгу України та Європейський 

Червоний список занесено 41 вид рослин, 37 видів комах і більше 100 видів 

тварин. 

Учень 3: Заповідник відіграє особливу роль у 

збереженні рідкісних видів птахів. У його 

межах гніздяться такі рідкісні види, як кулик-

сорока, морський зуйок, гага звичайна, 

ходуличник, крохаль довгоносий, реготун 

чорноголовий, орлан-білохвіст, дрохва, пелікан 

рожевий та інші. Загалом на території 

заповідника гніздяться 110 видів птахів, а 

решта зустрічаються під час зимівлі та 

перельотів. Загальна кількість птахів, що 

зимують у Тендрівській та Ягорлицькій 

затоках, становить понад 120 тис. особин.  

Учень 4: Загалом на території заповідника 

мешкають 29 видів тварин, занесених до 

Європейського червоного списку, та 124 види, 

занесених до Червоної книги України. У межах 

заповідних акваторій трапляються рідкісні нині 

морські ссавці: афаліна чорноморська, 

білобочка чорноморська та тюлень-монах 

середземноморський. 

 Презентація ІІІ групи «Національно-

природничий парк «Олешківські  піски» 

Учень 1: Олешківські піски є найбільшим 

піщаним масивом у Європі. Складаються із 

безмежних барханів («кучугурів»), висотою 

близько 5 м, і негустою рослинністю. 

Знаходяться ці піски у Цюрупинському районі 

(стара назва – Олешки), за 30 км на схід від м. 

Херсон. Дніпровські піски існували здавна, але 

Олешківська пустеля у нинішньому своєму 

вигляді з’явилися порівняно недавно: через 

випасання величезних отар овець у ХІХ ст., які 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D1%83%D0%B9%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BD_%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BD_%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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знищили траву, звільнили піски, а вітрова ерозія дала їм можливість 

розширюватися. 

Учень 2: Стримують пустелю, яка в діаметрі 

має розмір близько 15 км, штучно насаджені 

густі ліси. Тут часто трапляються масштабні 

пожежі, оскільки ліс легко займається через 

погодні умови, а гасити полум’я важко, 

оскільки ліс був посаджений неправильно – 

занадто щільно. За температурним режимом та 

кількістю опадів їх можна швидше віднести до 

напівпустель. Влітку пісок нагрівається до 70 

градусів, і гарячі висхідні потоки, що йдуть від 

пісків, розгонять дощові хмари. Трапляються 

тут і піщані бурі, під час яких не видно ані 

неба, ані сонця.  

Учень 3: У пустелі на глибині 300-400 м існує 

прісне підземне озеро з дуже смачною водою. 

Проте, науковці дослідили, що масштабно 

добувати звідси воду не можна, оскільки рівень 

води знизиться, і ліси не зможуть стримувати 

піски.  

 Перегляд уривків відеофільму «7  чудес 

України. Олешківські піски» та його 

обговорення 

Презентація  ІV групи «Національно - 

природничий парк «Джарилгацький»  
Учень 1: -Національний природний парк 

«Джарилгацький» розташований у Північному 

Причорномор’ї у межах Скадовського району Херсонської області й 

акваторії Джарилгацької затоки, входить до водно-болотного угіддя 

міжнародного значення «Каркінітська та Джарилгацька затоки». Острів 

Джарилгач отримав природоохоронний статус ще у 1923 році. У 1974 році на 

острові було створено Джарилгацький ботанічний заказник 

республіканського значення для охорони рідкісного виду золотобородника 

цикадового, здатного закріпляти сипучі піски. 

Учень 2: Через його територію проходять основні світові маршрути міграції 

птахів, а деякі місця гніздування, що межують з парком,  мають міжнародне 

значення. Понад 200 видів перелітних птахів охороняються відповідно до 

міжнародних зобов’язань. Територія підтримує життєдіяльність 248 видів 

птахів, переважно високого природоохоронного статусу (69 видів занесено 

до Червоної книги України), біля 500 видів судинних рослин, з яких більше 

50 видів ендеміки, 30 видів ссавців, 3 види морських ссавців, чисельних 

комах та морських безхребетних. В акваторії парку мешкає біля 50% 
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видового складу риб Чорного моря. Там водяться дельфіни, скати, дрібна 

риба. 

Учень 3: Слово «джарилгач» у перекладі з тюркської мови означає обпалені 

або обвуглені дерева. І правда, античні джерела свідчать, що в давнину острів 

Джарилгач був весь вкритий лісами. Але зараз у це важко повірити, тому що 

на сучасному острові дерев дуже мало і знайти їх можна лише у центральній 

частині острова. Основна ж територія острова – це піщано-солончакові 

грунти з бідною рослинністю. Проте тут водяться і великі тварини. 

 Учительська презентація «Національно-природничий парк 

«Джарилгацький» 

V. Узагальнення і систематизація вивченого на уроці 

Завдання для роботи в групах: складіть пам’ятку про правила поведінки на 

заповідних територіях. 

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія. 

Бесіда: 
- Про  що ми з  вами говорили на уроці? 

- Що нового ви дізналися? 

-  Чи справдилися ваші очікування від уроку? 

 

Молчанова Тамара Олександрівна 

Ткачук Олена Анатоліївна  

УРОК 54  

Тема: Які легенди про рослини і тварини складали наші пращури? 

Мета: поглибити знання учнів про рослинний і тваринний світ України, 

ознайомити з легендами, пов’язаними з походженням найпоширеніших в 

Україні рослин і тварин, розвивати мовлення дітей, збагачувати словниковий 

запас, виховувати бережне ставлення до рослин, тварин. 

Обладнання:  проектор, комп’ютер, підручник, плакати, ілюстрації, тексти 

легенд, загадок, презентація «Легенди про рослин і тварин», олівці, 

фломастери.  

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

   Доброго ранку, ліси і поля! 

Доброго ранку, планета Земля! 

Щастя, здоров’я всім людям бажаєм! 

Із радістю в школу до знань поспішаєм. 

 Вправа «Очікування»: 

Діти, що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. 

 Хвилинка фенологічних спостережень: вправа «Синоптик» 

 Інтерактивна вправа «Гронування» 
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рослини                                 бактерії                  сонце, вода, повітря, 

                      тварини      мікроби, віруси            зірки, каміння 

 

-Якою буває природа?  Що належить до живої природи? Що до неживої 

природи? 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Оголошення теми і завдань 

уроку. 

1) Відгадування загадок: 

І не дівка, а червоні стрічки 

носить. (Калина.) 

Вона цвіте у травневі дні між 

великим листом. 

Виснуть квіточки дрібні 

запашним 

намистом.(Конвалія.) 

- Як одним  словом можна 

назвати відгадки?(Рослини.) 

2) Читання анаграм: 
    Басока             сицяли         

ловесой ( собака, лисиця, 

соловей) 

- Як одним словом можна 

назвати відгадки? (Тварини.) 

- Діти, як ви гадаєте, про що ми 

сьогодні будемо говорити? 

(Про рослин і тварин.)  Ми  

познайомимось із легендами, 

які складали наші пращури 

(Слайд 1) 

3) Словникова робота 

 - А чи знаєте, ви, що таке легенда? (Слайди  №2, 3) 

ІV. Повідомлення теми і мети уроку 

     -  На нашій рідній українській землі такий багатий  рослинний і тваринний 

природа 

 

жива нежива 
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світ. Але серед цього всього багатства є символи України, які користуються 

особливою шаною і повагою у людей. Про них здавна народ складав пісні, 

казки, легенди. І сама історія України пов’язана з легендою. Кажуть, що коли 

Бог ділив землю, Україна прийшла останньою. 

    - Де це ти була так довго? – спитав Господь. 

    - Я молилася за тебе, – відповіла Україна. 

    - Ну коли ти молилася за мене, то я відпущу тобі 

землю зі свого Раю. 

       За цією легендою і стала наша земля такою 

гарною!  Сьогодні ми познайомимося з 

походженням найбільш відомих рослин і тварин 

України, які оспівані у легендах. 

    - Ми вирушаємо в подорож до лісу, поля і до 

домашньої оселі. 

V. Вивчення нового матеріалу 

І зупинка – «Ліс»: розповідь вчителя у супроводі 

мультимедійної презентації (Слайди № 4-9) 

Фізкультхвилинка 

Пішли діти до лісу. 

А там дерева високі – високі. 

А трава низенька – низенька.  

Дерева шумлять у верховітті голосно – голосно.  

А травичка шелестить тихо – тихо. 

А ось і дощик накрапав, пора додому. 

ІІ зупинка – «Поле»: 
розповідь вчителя у 

супроводі мультимедійної 

презентації (Слайди № 10-

15) 

ІІІ зупинка «Домашня 

оселя»: розповідь вчителя 

у супроводі 

мультимедійної  

презентації (Слайди № 16-

23) 

VІ. Осмислення нових 

знань.     

Робота з підручником: 

читання та обговорення 

легенд на стр.169 – 170.  

ІV зупинка – «Пісенна»: 

- Люди спостерігали за 

поведінкою, життям 

тварин та милувалися 
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красою рослин і оспівували їх у піснях. А які пісні про рослини і тварини ви 

знаєте?  

(«Щебетала пташечка», «Ой, у лузі калина», «Ой, на горі жито», «Пісня 

Кози-Дерези», «Пісня Лисички» та інші.) 

 

 

-Давайте  заспіваємо відому українську народну пісню, яку вивчали на уроці 

музики, «Ой, у лузі калина». 

VІІ. Закріплення, систематизація та узагальнення знань. 

Робота в зошиті 

V зупинка – «Агітаційна».  

Робота в групах: створення колажу, плакату про охорону рослин, тварин, 

птахів. 

       Природа рідна – наша втіха, 

       Тож хай вона не знає лиха. 

       Плакат на захист природи 

       Створити зараз треба нам. 

VІ зупинка – «Ігрова» 

   - Гра – то не просто забава, а водночас і весела школа життя. В іграх 

закладена мудрість народу,  вони не лише розвивають фантазію і кмітливість, 

а й вчать справедливості, чесності, бережного ставлення до всього живого, 

знайомлять нас із давніми народними звичаями, уявленнями про світ. На 

нашій зупинці ви повинні пригадати і провести гру, пов’язану із птахами. 

(«Гуси – лебеді», «Совонька», «Снігурі і кіт», «Горобці – стрибунці» та інші) 

VІІІ. Підсумок уроку. Рефлексія. 

Інтерактивна вправа  «Незакінчене речення». 

-Я не знав, а тепер знаю… 

-Я не вмів, а тепер навчився… 

-Я хочу… 

 - Чи справдились ваші очікування?  Чи сподобався вам урок? 

ІХ. Домашнє завдання: опрацювати с.169 -170, намалювати ілюстрації до 

легенд   

 

Ружина Валентина Іванівна 

Олейніченко Ольга Миколаївна  

 

УРОК 55  

Тема. Перевірна робота 

Мета: повторити, систематизувати і узагальнити вивчені знання, формувати 

уміння свідомо аналізувати й ототожнювати свої знання; перевірити рівень 

засвоєння учнями  знань з теми «Рослини, тварини та їх середовища життя»; 

розвивати комунікативні здібності учнів, усвідомлювати поняття єдності 
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природи і людини; виховувати бережне ставлення до природи, уміння 

цінувати її 

Обладнання: опорні схеми, таблиці, картки, варіанти тестових завдань. 

ХІД УРОКУ 

І.Організаційна частина 

Природа – край краси й любові, 

 Душі краси і почуттів. 

 А ми, дівчатка і хлоп’ятка, -  

 Частинка рідної краси. 

  Її любити, шанувати, 

 Вчимось щодня ми від душі.            

1. ікування»: 

- Що ви очікуєте від уроку? 

                   Очима бачити вчимося, 

                   Вушками – чути й берегти 

                   А розум нам всім допоможе 

                   Найкращу відповідь знайти. 

2. Психологічний тренінг: (діти стають у коло, беруться за руки, 

посміхаються один одному) 

                   Сонечко світить тепленько-тепленько 

                   Душа радіє гарненько-гарненько 

                   Долоньками дружно взялись 

                   І з другом теплом поділись. 

II. Мотивація навчальної діяльності учнів і повідомлення теми і завдань 

уроку 

  1.Фенологічні спостереження. 

- Який деньок у нас сьогодні? 

- Стан неба бачили який? 

- Чи світить сонечко яскраве? 

- Чи чули спів пташок, яких? 

- Чи деревця від сну проснулись, кущі та трави запашні? 

- А настрій ваш сьогодні добрий? 

Скажіть, будь ласка, ви мерщій. (Відповіді дітей). 

Урок  чекає незвичайний: 

Знання докупи зберемо, 

Змагання й тести проведемо.  (Повідомлення плану роботи на уроці) 

ІІІ. Повторення основних понять теми 

1. Інтерактивна вправа « Мікрофон»: 

- Що таке природа? 

- Які царства має? 

- Як треба оберігати природу? 
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2.Робота з опорним матеріалом 
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IV.  Виконання завдань на повторення й закріплення основних умінь та 

навичок 

- Узагальнимо наші знання у формі змагання 

Поділ на команди 

Природа наша загадкова: 

Таємниці тримає в собі. 

Є тут рослини і тварини, 

І є предмети неживі 

Домашнє ми завдання мали 

Легенди з вами прочитали ( підручник с. 169-170) 

І згідно вибору легенд 

Ми об’єднуємося у 3 команди: 

«Ботаніки» , 

«Зоологи» , 

«Екологи»  

На дошці таблиця успіхів 

Завдання «Ботаніки» «Зоологи» «Екологи» 

«Інтерв’ю» (2 б.)    

Бліц-опитування (2 б.)    

«Знайдіть маму тваринам»  (2 б.)    

План розвитку рослини (2 б.)    

«Знайдіть зайвий предмет» (1 б.)    

« Хто чим славиться?»  (2б.)    

Презентація знаку захисту і збереження 

природи (5 б.) 

   

Сума набраних балів    

Завдання для змагання команд 

1) Вправа «Інтерв’ю». Орієнтовні варіанти запитань від учнів команді 

суперників: 

- Які види рослин є в природі? 

- До якого виду відноситься рослина - материнка? 

- Які пісні співав соловейко? 

- Чому всі птахи летіли до України? 

- Яка наша Україна? 

- Як зберігати чистоту криниці? 

- Чому біля криниці будують з дерева журавля? 
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2) Бліц-опитування: 

- Пояснити назви своїх команд (Орієнтовні відповіді дітей: ботаніка – наука 

про рослини; зоологія – наука про тварин; екологія – наука про збереження 

навколишнього середовища). 

- Чому люди шанують і бережуть рослин і тварин? Доведіть,  що рослини – 

організми. Назвіть царства тварин. Які тварини – ссавці? 

- Для чого створена Червона книга? 

- Скільки заповідників в Україні? 

3) Гра « Знайдіть маму тваринам» 
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4) Складіть план розвитку рослини 

Фізкультхвилинка  під супровід української народно пісні «А я гай ходила»  

5) Гра «Знайдіть зайвий предмет»  

6) Гра « Хто чим славиться?»  

          Колосок – зернятком; 

          Дуб – …….; 

          Бджілка - ……..; 

          Кролик - ………; 

          Соловейко - …..; 

7) Презентація знаку захисту і збереження природи 

Підведення підсумку змагання. 

V.  Перевірка знання фактичного матеріалу та основних понять з теми. 

 Тестова перевірка з теми (тести роздруковані на кожного учня; необхідно 

позначити лише одну правильну відповідь; завдання № 1-4 оцінюється в 1 

бал, завдання № 5- 2 бали, завдання № 6,7 – 3 бали) 

Варіант І 

1. До царства рослин належать 

А) рослини, тварини, гриби, бактерії, люди; 

Б) віруси, дроб’янки, гриби, рослини, тварини; 

В) водорості, мохи, папороті, хвойні та квіткові. 

2.Характерною ознакою, за якою комах відрізняють від інших тварин, є 

А) наявність шести ніг; 

Б) наявність крил; 

В) наявність голови, грудей, черевця. 

3. Як називається наука про тварин? 

А) Екологія; 

Б) Ботаніка; 

В) Зоологія. 

4. Квіткові рослини - це … 

А) дерева, кущі, трави; 

Б) квіти; 

В) квіти і трави. 

5.  Для збереження куточків незайманої природи створено 

А) парки; 

Б) зоопарки; 

В) заповідники. 

Напиши назву заповідника нашої області 

__________________________________________________________________ 

6. Склади схему ланцюга живлення таких організмів: лелека, жаба, комаха, 

рослина.___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Чим бактерії корисні для природи, а чим небезпечні? Наведи приклади. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Варіант ІІ 

1. Як називаються ліси, де ростуть лише сосни? 

А) листяні: 

Б) бори; 

В) мішанні. 

2. Чому тварин називають ссавцями? 

А) відкладають яйця; 

Б) тіло вкрите шерстю; 

В) годують малят молоком. 

3. Чим розмножується картопля? 

А) бараболею; 

Б) цибулиною; 

В) живцями. 

4. Яка основна ознака комах? 

А) мають крила; 

Б) хижі і рослиноїдні; 

В) шість ніжок. 

5.  Рідкісні або зникаючі рослини і тварини занесені до 

А) енциклопедії; 

Б) словника; 

В) Червоної книги. 

Укажи рослини рідного краю,  які занесені до Червоної книги 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Склади схему ланцюга живлення:  гусінь, листя, зозуля, яструб. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Склади і запиши правила поведінки в лісі. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

VI. Підсумок уроку.  Рефлексія. 

-  Чи збулися ваші очікування? 

- Як треба ставитись до природи? 

           Бережіть і дерево,  і пташку, 

           Бережіть звірят малих. 

           Пам’ятай про це, малеча, 

           Ми не зможемо без них. 
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РОЗДІЛ VІ. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ОРГАНІЗМ  

Бутенко Наталія Володимирівна 

УРОК 56 

Тема: Як працює наш організм? 

Мета: Формувати уявлення про ознаки людини як живого організму; про 

відмінні ознаки людини від інших живих організмів; про орган як частину 

тіла людини; організм людини як єдине ціле; розвивати увагу школярів, 

уміння спостерігати, аналізувати, узагальнювати, робити висновки; 

виховувати потребу в здоровому способі життя.  

Обладнання: таблиця «Органи людини», скринька з дзеркалом, предметні 

малюнки, Грущинська І.В. Природознавство: підруч. для  3 кл. 

загальноосвітн. навч. закл. / І.В.Грущинська. – К. : Видавничий дім «Освіта», 

2013, – 178 с.  

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

На небі сонце сяє, 

Хмаринки мерехтять. 

Дзвінок у клас скликає 

Цікавинки пізнать. 

ІІ. Актуалізація знань учнів  

1. Вправа «Синоптик» 

– Яка зараз пора року? 

– Який місяць? 

– Яке число? 

– Температура повітря ….  

– За тиждень температура повітря підвищилася на …. 

– Стан рослин …. 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку  

1. Гра «Дзеркало» 
– Яка сьогодні тема уроку  спробуйте дізнатись самі, заглянувши в 

скриньку. Але поки не розповідайте, кого ви там побачили. (У скриньці 

дзеркало, учні бачать самих себе. Ми – люди.)   

Отже, сьогодні ми починаємо вивчати новий розділ «Людина та її 

організм». 

Тема нашого дослідження: Людина – частина природи. Організм 

людини.  

– Чи необхідні нам ці знання?  

– До вас у гості завітала пані лікар Калина Пігулко, щоб розповісти про 

найбільше диво природи – людину та будову її тіла. А допомагатиме їй 

веселе Сонечко Семикрапочка. 

У цій темі ви дізнаєтеся: 

- Про системи органів тіла людини та їхнє значення в житті людини. 
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- Чому потрібно берегти органи тіла людини і як запобігти їх 

захворюванню? 

- Що таке здоровий спосіб життя і які його основні правила? 

  2. Вправа «Очікування» 

 – Чого ви чекаєте від сьогоднішнього уроку? 

На цьому уроці я з’ясую… 

Цей урок навчить мене… 

Після цього уроку я зможу… 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

1. Розповідь учителя з елементами бесіди 

Людина – частина живої природи. Вона, як і всі живі істоти, 

народжується, дихає, живиться, росте і розвивається, розмножується, вмирає.  

– Поміркуйте, до якого царства живих організмів може належати 

людина. Доведіть свою думку. (Людина  належить до царства тварин, тому 

що вона, як і тварини, живиться готовими поживними речовинами 

(рослинами і тваринами) і здатна переміщуватися з одного місця на інше).  

– Поміркуйте, до якої групи тварин може належати людина. Доведіть 

свою думку. (Людина належить до звірів, тому що на її тілі є волосся, і своїх 

дітей вона вигодовує молоком.) 

Проблемна ситуація 

– Розгляньте малюнки. Що ви помітили спільного між предметами, які 

зображені на них? (На малюнках зображені органи рослин, тварин і людей). 

– Пригадайте і назвіть основні органи рослини.  

2.Фізкультхвилинка для очей 

3. Робота за підручником (с. 144-146). 

Робота в парах 

– Прочитайте тлумачення слова орган на с. 144. 

– Про що розповіла пані Калина Пігулко? 

– Доведіть, що весь організм становить єдине ціле. 

Пояснення вчителя 

– Організм людини складається з органів. Кожний орган має свою 

будову і виконує якусь роботу. Робота окремих груп органів спрямована на 

виконання в організмі людини певного завдання. Наприклад, серце й судини 

разом утворюють органи кровообігу.  

Розрізняють органи дихання, органи травлення, органи кровообігу, 

органи виділення, органи руху, органи чуття.  

– Ознайомтеся із таблицею і поміркуйте! Яке значення мають основні 

системи органів в організмі людини? 

(Учні розглядають таблицю, ознайомлюються яке значення має кожна 

система органів) 

Фізкультхвилинка 

(Учні імітують дії кожного рядка) 

Добре те, що сонце світить! 

Добре те, що віє вітер, 
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Добре те, що цей ось ліс Разом з нами ріс і ріс! 

Добре гратися надворі! 

Добре вчитися у школі! 

Добре плавати в ставку! 

Добре те, що я живу! 

Я піду на лужок Та й по квіти на вінок. 

Нас не рвіте – просять квіти, 

Ми Землі кохані діти. 

V. Узагальнення й систематизація знань 

1. Робота в зошиті с. 46 
1. За що відповідають різні системи органів людини? З’єднай стрілочками. 

2. Що об’єднує всі системи органів? Поміркуй і запиши. 

Висновок: Організм людини складається з органів, які працюють 

злагоджено, узгоджено. 

Органи, які виконують спільну роботу, складають системи органів. 

Злагодженою роботою всього організму керує нервова система. 

Здоров’я – це велика цінність для людини. Адже тільки завдяки 

здоров’ю людина щаслива, радісна, з нею приємно спілкуватись іншим 

людям. Вона багато чого потрібного може зробити, якщо здорова. 

Щоб не втратити здоров’я, зберегти його, слід добре знати свій 

організм. 

2. Робота в групах 

– Роздивіться фотографії незвичайного музею людського тіла, що 

працює в Голландії. Здогадайтесь, яким системам органів присвячені зали, 

зображені на фотографіях. А яким уявляєте такий музей ви? 

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія 

- Прочитайте сторінки Книги важливих знань про природу нас. 146. 

- Чому людина належить до живої природи? 

- Наведіть приклади органів людини. Яку роботу вони виконують? 

- Що таке система органів? Наведіть приклади. 

- Яка система керує діяльністю організму? 

-  Як ви оцінюєте свою роботу? Чи справдились ваші очікування? 

VІІ. Домашнє завдання 

- С. 144-146. Відповісти на запитання від Матінки Природи. 

 

Головко Ніна Федорівна 

УРОК 57 

Тема:    Для чого потрібні скелет і м’язи?   

Мета: формувати уявлення про будову і значення скелета людини, про 

значення м’язів та їх роботу, про запобігання викривленню кісток і правила 

вироблення правильної постави та зміцнення м’язів; розвивати 

спостережливість, допитливість, уміння робити висновки; Виховувати 
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бажання стежити за поставою та зміцнювати м’язи, займатись фізкультурою 

та спортом. 

Обладнання: аудіозапис пісні «Гіподинамія» у виконанні В.Леонтьєва, 

малюнок Калини Пігулко, Матінки Природи, малюнок Стоноги та Жабки, 

таблиця «Скелет та м’язи», Грущинська І.В. Природознавство: підруч. для  3 

кл. загальноосвітн. навч. закл. / І.В.Грущинська. – К. : Видавничий дім 

«Освіта», 2013, – 178 с.  

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент. 

Емоційне налаштування на урок.  

Продзвенів дзвінок, 

Всіх покликав на урок. 

То ж і ми часу не гаймо – 

Працювати розпочинаймо … 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

1.Фенологічні спостереження: 

– Яка зараз пора року? 

– Назвіть характерні ознаки цієї пори. 

– Який стан неба ви спостерігали сьогодні, ідучи до школи? 

– Чи були вранці опади? 

– Яка температура повітря була вранці? 

2. Фронтальне опитування. Запитання і завдання від Матінки Природи. 

– Для чого потрібно вивчати будову тіла людини? 

– Доведіть, що людина є частиною живої природи. 

– Чим люди відрізняються від тварин?  

– Чи можна окрему бактерію і тіло людини назвати «організмом»? 

Робота в парах: 

Розглянь фото на с. 147. 

– Яких тварин ти бачиш? 

– Чи в усіх тварин є скелет? 

– Як пересуваються різні тварини і людина? 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку. 

– Діти, сьогодні Калино Пігулко пропонує вам дізнатися про століття, 

про те, як добре бути струнким, спритним, сильним, і про те, що слід робити, 

щоб бути таким, а саме, про опорно-рухову систему людини. 

VІ.  Вивчення нового матеріалу. 

1. Слухання казки. 

– Опорно-рухова система людини складається зі скелета і м’язів. 

(Показ таблиці) 

       – Послухайте давню індійську казку про стоногу. 

Одного разу молода весела стонога танцювала на осонні. Стара жаба 

дивилась на неї з болота, заздрячи легким її рухам. І раптом вона запитала: 

– Чи ти не скажеш мені, дорога, як тобі вдається так вправно керувати 

всіма своїми ніжками? Звідки ти знаєш, котра ніжка піднімається першою, а 
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котра двадцять восьмою? Котра з них опускається, коли піднімається 

одинадцята й сьома? 

Стонога зупинилася й задумалась. Їй ніколи не спадало таке на думку. 

А зараз зацікавило – як це насправді вона робить? От яку, наприклад, ніжку 

їй треба зараз підняти, щоб продовжити танок? Та вона цього не знала. І чим 

більше про це думала, тим більше плуталась. Так вона й залишилась 

нерухомою з усіма. своїми численними ніжками, на радість зловтішній жабі.» 

2. Бесіда: 

– Діти, ви теж могли би опинитись у сумному становищі цієї 

танцюристки, якби щоразу, перш ніж ступити крок чи підняти руку, 

починали розмірковувати, як це зробити. 

– Що тягне вгору ваші руки, коли ви їх піднімаєте? Це роблять м’язи. 

Ще їх називають «мускули», що по-латині означає «мишата». Кожний м’яз 

прикріплений одним кінцем до одної кістки скелета, а другим – до другої. 

За наказом мозку м’язи можуть то вкорочуватись, то довшати. І от 

коли, скажімо, м’яз плеча скорочується, він піднімає руку, а коли 

розслаблюється – опускає. 

Різноманітних великих і малих м’язів у тілі людини майже 650, і, щоб 

ступити лише один крок, ви мусите скоротити і розслабити десятків зо два 

м’язів: одні з них випрямляють поперек, другі напружують живіт, треті 

згинають ногу в коліні, четверті піднімають стопу. І зробити все це треба не 

зразу, а по черзі – спочатку одне, потім друге. 

Як важко, вірніше неможливо, було б рухатись, коли б доводилось про 

все це пам’ятати! Але, на щастя, організм людини побудований так мудро, 

що всі звичайні рухи ми робимо автоматично, не замислюючись. 

– Завдяки чому ми рухаємося? (Відповіді дітей) 

– Хто керує нашими м’язами? 

Висновок: Рух тіла забезпечують м’язи, якими керує мозок. 

3. Дослід  1: 

– Зігніть руку. Поміряйте сантиметровою стрічкою ширину м’язів. 

– Розслабте руку (опустіть). Поміряйте знову ширину м’язів.  Зробіть 

висновок. 

4. Розповідь вчителя. 

Коли будівельники споруджують високу будівлю, вони насамперед 

зводять каркас – величезну клітку із сталевих ферм. А потім уже 

закріплюють на цьому каркасі бетонні плити – стіни, стелю, підлогу. На 

міцному сталевому каркасі тримається вся будівля. Такий же міцний каркас є 

й у нашому тілі.  (Показ таблиці). Він складається з двохсот великих і малих 

кісток. Міцно скріплених одна з одною. Всі разом вони утворюють скелет – 

надійну опору тіла. 

Твердий кістковий панцир черепа захищає головний мозок від 

пошкодження. Півкулі мозку лежать у цьому міцному футлярі, мов ядро 

горіха в шкарлупці. Кістки черепа дуже тверді. Археологи знаходять у землі 
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черепи людей, що померли багато років тому. Усі інші кістки їхнього скелета 

давно зотліли й перетворилися на порох. А череп зберігся до наших днів.    

Основа рук і ніг – прямі, негнучкі кістки, до яких сухожиллями 

прикріплені м’язи. Між собою ці кістки з’єднані суглобами. На суглобах мов 

на шарнірах, руки й ноги, пальці й корпус легко повертаються праворуч та 

ліворуч, нагинаються вперед і назад. 

Легені й серце знаходяться в кістяній грудній клітці. Вона складається з 

дванадцяти пар дуже міцних, але пружних ребер. Сім пар цих ребер 

прикріплені одним кінцем до хребта, а другим до вузької кістки грудини. 

Всередині цієї надійної огорожі спокійно дихають легені і пульсує серце. 

5. Повідомлення Пізнайків: 

1 учень. А знаєте, чим  закінчується хребет? Маленьким, маленьким 

хвостиком. Називається він «куприк». Кісточки куприка – це все, що 

залишилось у людини від довгого і міцного хвоста її прадавнього предка, 

тварини від якої пішли мавпи та люди. Але мавпі хвіст і зараз допомагає 

чіплятися за гілки дерев. А людині, яка ходить по землі, хвіст не потрібен. 

Отож він поступово відмер.  

6. Запитання вчителя: 

– Яку роль в організмі людини відіграють скелет та м’язи? (Відповіді дітей). 

Висновок: Скелет визначає форму тіла і разом із м’язами захищає внутрішні 

органи від можливих ушкоджень. 

7. Робота за підручником. (С.147)  

Робота в парах:  

– Роздивіться малюнки та порівняйте будову скелета й м’язової системи 

людини із конструкцією робота. 

Висновок: Будова скелета людини дуже схожа на конструкцію робота але 

має свої відмінності. 

8. Повідомлення Пізнайків: 

1 учень. З першого погляду кістки людини, як і зуби, не схожі на живу 

тканину. Але насправді кістки складаються з таких самих живих клітин, як і 

все тіло. Ці клітини теж харчуються, дихають і розмножуються. 

2 учень. Сучасні японські роботи-гуманоїди мають силіконову шкіру, що 

нагадує людський покрив, штучні м’язи, які роблять рухи і міміку 

природними. Роботи можуть навіть моргати. 

Рухлива фізкультхвилинка 

(під пісню І. Рєзніка «Гіподинамія» у виконанні В. Леонтьєва.) 

– Що ж таке гіподинамія? 

9. Робота в групах.  

– Діти за малюнками та текстами до них досліджують значення слова 

«гіподинамія». 

Малюнок людини, яка постійно багато їсть та веде малорухомий спосіб 

життя. 

Малюнок космонавта, який повертається на Землю. 

Малюнок сучасної людини за комп’ютером,  за кермом автомобіля, у ліфті. 
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Уривок з оповідання Олексія  Дорохова «М’язи».  

– Що ж таке «гіподинамія»? (Презентації дослідів  груп.) 

Висновок: обмеження рухової активності призводить до порушення функцій 

організму й до зниження сили скорочення м’язів. Такий стан називають 

гіподинамією. Якщо м’язам не давати достатнього навантаження, вони 

слабшають. Гіподинамія – хвороба 21 століття. 

10. Підсумок вчителя.  

– Вже понад дві тисячі років існує приказка: «В здоровому тілі – здоровий 

дух». Люди давно зрозуміли, як важливо дбати про своє тіло, щоб воно 

завжди було здоровим, міцним і дужим. А засобів для цього два – 

фізкультура та загартування. Користь фізкультури інстинктивно відчувають 

навіть тварини. Придивіться, як прокидається вранці собака чи кіт. 

Ранкова гімнастика – перший крок фізкультури. Влітку – велосипед, 

плавання і біг, бадмінтон і волейбол. Взимку – ковзани й лижі, санчата й 

сніжки. Вибирайте, що вам до душі, не гаючи часу. 

Чим сильнішим і міцнішим буде ваш організм, тим швидше й краще він 

впорається з недугами. А щоб узагалі менше хворіти, займіться 

загартуванням свого тіла. 

V. Закріплення вивченого 

1. Робота в зошиті. (с.47).  

Гра «Поєднай». З’єднай стрілочками частини визначень «скелет», «м’язи».  

2. Робота за підручником. (с. 148) 

А) Словничок:     

– Як ви розумієте слово «постава»? (Постава – це звичне положення тіла 

людини у спокої та русі (сидіння, стояння, ходьба). 

Б) «Поради Калини Пігулко»: 

– Прочитайте у підручнику як пані Калина Пігулко радить піклуватися про 

правильність постави. 

– Від скелета і м’язів залежить постава людини. У людини з правильною 

поставою пряма спина, розправлені плечі, піднята голова. Така людина 

виглядає стрункою, а хода в неї пружна й красива. Зовсім інакше виглядає 

людина із поганою поставою – вона згорблена, сутула, незграбна. Але це ще 

не все. Такій людині важко дихати, в неї гірше працює серце та інші 

внутрішні органи. 

3. Практична робота «Перевір власну поставу!»: 

Стань перед дзеркалом і визнач: 

а) чи пряма в тебе спина; 

б) чи піднятою ти тримаєш голову; 

в) чи на одному рівні знаходяться в тебе обидва плеча. 

Зроби висновок про те, яка в тебе постава, результати запиши в зошит (с. 47) 

VІ. Узагальнення і систематизація знань 

1) Робота з підручником. (с. 148) 

– Прочитайте запитання і завдання Матінки Природи. 

– Чому скелет і м’язи називають опорно-руховою системою? 
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– Яке значення для людини має скелет? 

– За допомогою фотографії розкажи про роль м’язів у організмі. 

– Назви переваги людини з правильною поставою. 

– Пригадай, як можна виробити правильну поставу. 

2. Робота в групах за малюнками-підказками. 

– Складіть пам’ятку щодо вироблення правильної постави для школярів. 

(Рівно сидіти під час письма, спати на пласкому ліжку, не сутулитися під час 

ходьби, носити ранець, а не портфель…) 

VІІ.  Підсумок уроку. Рефлексія. 

– З яких частин складається скелет людини? 

– Яке значення має скелет в організмі  людини? 

– Яке значення для людини мають м’язи?  

Гра «Мікрофон». «Сьогодні на уроці… .» 

VІІІ.  Домашнє завдання. 

А). Розказати батькам про хворобу 21 століття – гіподинамію; 

Б). Намалювати пам’ятку для дошкільнят щодо вироблення правильної 

постави.                                                                                                   Додаток до уроку 

Уривок з оповідання О. Дорохова «М’язи» 

В одному піонерському таборі був такий випадок. За тиждень до кінця 

зміни було оголошено, що в останню неділю відбудуться змагання з бігу. 

Два приятелі. Які до того ніколи не брали участі в змаганнях. Вирішили 

підготуватися по-своєму.  

Весь останній тиждень вони за обідом та вечерею з’їдали по дві 

добавки і намагалися якомога більше лежати. 

Треба набиратися сили, – казали вони, – а не витрачати її надаремно.  

Та наслідки були зовсім не ті, на які вони сподівалися. Обоє так розтовстіли 

та обважніли, що захекались і зійшли з доріжки вже на середині дистанції. 

Ось чому спортсмени набираються сили, не вилежуючись у ліжку, а 

тренуючись. 

Бочарова Тетяна Миколаївна  

УРОК 58 
 

Тема: З яких органів складається травна система? 

Мета: формувати елементарні поняття про органи травлення (розташування 

в організмі, значення), рослинна їжа, тваринна їжа; уявлення про 

взаємозв’язок органів однієї системи, про гігієну харчування і догляд за 

зубами; розвивати допитливість, мислення, пам’ять, уміння узагальнювати й 

робити висновки; виховувати бережливе ставлення до свого організму, 

прагнення берегти здоров’я. 

Обладнання: Грущинська І.В. Природознавство: підруч. для  3 кл. 

загальноосвітн. навч. закл. / І.В.Грущинська. – К. : Видавничий дім «Освіта», 

2013, – 178 с., муляж «Органи травлення», «Зуби»; таблиці «Органи 

травлення», «Зуби», «Наша їжа»; роздаткові картки. 
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ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

Емоційне налаштування учнів на роботу: 

Продзвенів уже дзвінок, 

Починається урок. 

Він незвичайний і цікавий 

Сядьте зручно, усміхніться. 

І на мене подивіться. 

Зробимо в науку крок – 

Починаємо урок. 

ІІ. Актуалізація уроку 

 1. Хвилинка фенологічних спостережень 

«Бюро погоди» звучить музика,  один учень  біля карти показуючи регіон в 

якому проживає повідомляє  

        С и н о п т и к.  температура повітря сьогодні – 6 °C, вітер – північно-

східний, небо – похмуре. Запишіть все це в зошити. А щоб урок минув 

приємно, приніс вам задоволення, подаруйте одне одному усмішку, а на 

вушко скажіть приємний комплімент. Хай сонечко дарує вам своє тепло. 

Попутного вам вітру! 

2.Фронтальна перевірка 

– Чому скелет і м’язи називають опорно-руховою системою? 

– Яке значення має скелет? 

– Як можна виробити правильну поставу? 

3.Тестова перевірка. 

1.Під шкірою людини є: 

           а)кістки;                г)м’язи; 

           б)легені;                в)зуби. 

2.Яке значення для організму має скелет? 

а)є опорою тіла людини; 

б)ним відчуваємо холод або тепло; 

в)захищає внутрішні органи від ушкоджень. 

3.Що відносять до кісток тулуба? 

 а)нижню щелепу; 

 б)ребра; 

 в)хребет; 

 г)грудну кістку. 

4. Якщо розгинаємо руку, то м’яз у цей час: 

а)скорочується; 

б)стає м’якшим; 

в)стає довшим; 

г)розслаблюється. 

5.Рухомо  з’єднані кістки: 

а)верхніх кінцівок; 

б)ребра; 
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в)нижніх кінцівок. 

6. Що треба робити для зміцнення скелета? 

а)виробляти  правильну поставу; 

б) займатися  посильною  працею; 

в)заняття спортом чергувати з відпочинком; 

г)не кататися на лижах. 

7. Яку роль виконує грудна клітка? 

а) бере участь у диханні? 

б) захищає головний  мозок; 

в) захищає серце; 

г) захищає легені. 

8. Як треба виробляти правильну поставу? 

а) сидіти прямо, злегка нахиливши голову вперед; 

б) при сидінні відстань між грудьми і столом має  дорівнювати ширині 

долоні; 

в) заняття працею чергувати з відпочинком; 

г) важку ношу нести в одній руці. 

4. Практична робота 

    Презентація вправ для постави, яку учні підготували вдома 

ІІІ.  Повідомлення теми і завдань уроку. Мотивація навчальної 

діяльності 

– Відгадайте ребус  і ви дізнаєтеся, про що ми сьогодні будемо 

говорити на уроці?   

        Ребус 

 

 

 

 

 

– Скажіть, без чого людський організм не зможе жити?  

Сьогодні на уроці ми дізнаємося про будову і значення травної системи для 

людини. 

– Щоб жити, працювати, а дітям ще й рости, треба їсти й пити. 

Іжачок приніс кошик з продуктами  (Розгляд кошика з різними продуктами) 

(Хліб, різні овочі та фрукти, молочні, рибні й м’ясні страви, фруктові соки 

містять усі потрібні для організму речовини) 

      – Давайте обміркуємо завдяки яким органам ми можемо перетворювати 

всі ці продукти 

2. Мозковий штурм  

(Творча діяльність, під час якої учні мають коротко висловлювати свої 

думки, відстоювати свої ідеї). 

ІV. Первинне сприйняття і усвідомлення нового матеріалу  

– Дорогі діти!  Сьогодні нам видалась можливість бути присутніми  в 

телестудії  на передачі «Пізнаємо людину». В роботі  передачі беруть участь: 
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Науковці  (І група), 

Лікарі  (ІІ група) 

Дослідники (ІІІ група) 

Вступне слово вчителя. 

      – Уявіть собі такий випадок. Ти прибіг зі школи додому. А мати подає тобі на 

підносі трохи м’ясного фаршу,  жменю рису та дві сирі картоплини. 

– Ви будете їсти такий обід? (відповіді учнів) 

– Ви не їстимете такого «обіду» і попросите маму, як завжди приготувати із 

фаршу котлету, з рису кашу, а картоплю зварити чи підсмажити.. 

Так само і в твоєму організмові потрібно особливо приготована їжа. Для того, щоб 

обід пішов на користь, усе що потрапило в рот - котлета чи каша, картопля чи хліб, 

масло чи варення повинно перетворитись на крапельку прозорого розчину. Цим 

перетворенням займаються органи травлення  

– У нашому тілі «захована» дивна й складна «кухня». І навіть тоді, коли 

ви сидите за партою чи бігаєте надворі, читаєте або спите, у ній постійно 

«готується» їжа для всіх органів нашого тіла. Усі їдять, скільки їм потрібно, а 

деякі органи навіть нагромаджують запаси. У дорослої людини «кухня» 

тягнеться вісім метрів, але вкладена вона так вправно, що вміщується у 

невеликому «приміщенні». Як називається кожен орган і яка його функція, ви 

дізнаєтеся, здійснивши подорож по «диво-кухні» з  нашими маленькими 

науковцями. 

1-й науковець розповідає про  ротову порожнину 

– Починається твоя «внутрішня кухня»  ще в роті. Тільки очі побачать 

що-небудь смачне,а ніс почує апетитні запахи, як зразу в роті появляється 

слина. Це почали працювати  слинні залози. Вони виділяють слину, яка 

тоненькими канальцями, що містяться в щоках, стікає до рота. 

Слина потрібна, щоб змочити їжу, яка потрапила в рот. Інакше було б  

важко її розжовувати і проковтнути. Окрім того вона починає 

перетравлювати спожитий харч. Роздріблений зубами, змочений слиною 

шматочок їжі  потрапляє до стравоходу. 

2-й науковець  розповідає про стравохід 

      Далі розжована і змочена слиною їжа потрапляє у стравохід. А потім, 

подолавши його за 5 секунд, опиняється в шлунку. 

3-й науковець  розповідає про шлунок 

     Працює він старанно й повільно. У ньому містяться сотні залоз, які 

виділяють шлунковий сік. Саме він є найголовнішим під час поділу їжі на 

складові частини. Сік поступово просякає всю їжу й розчиняє її до рідкої 

кашки. Шлунок своїми стінками розтирає, перемішує змочену соком їжу. Але 

цією кашею ще не можна нагодувати весь організм, і перетравлена їжа 

поступово рухається до виходу зі шлунку і переходить у кишечник. 

4-й науковець  розповідає про кишечник 

    Невеликими порціями їжа надходить до коридору довжиною 12 пальців – 

дванадцятипалої кишки, у яку впадають вивідні протоки печінки та 

підшлункової залози. Тут розщеплюються всі поживні речовини. Повільно ця 
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рідка кашка, у якій є білки, жири та вуглеводи, опускається в тонку кишку. 

Ця кишка у 3-4 рази довша від людини і тому згорнута в кілька разів. Її 

стінки вкриті малесенькими ворсинками, які здатні всмоктувати поживні 

речовини з перетравленої їжі і віддавати через кров усім клітинам нашого 

тіла. А решта речовин вирушає далі – у товсту кишку. Тут за них беруться 

цілі армії корисних кишкових мікроорганізмів, які постійно живуть на 

стінках товстих кишок. Їх обов’язок – перероблювати на прозорі розчини 

вцілілі залишки їжі, і вони з цим відмінно справляються. Товста кишка 

всмоктує розчинені у воді корисні речовини. У результаті від їжі 

залишаються відходи, які через пряму кишку виводяться назовні. Тут і 

закінчується мандрівка спожитої їжі шлунково-кишковим трактом. 

– Отже,  що таке травлення? 

Висновок науковців: 

         Травлення  це  складний процес перетворення їжі на поживні 

речовини, які засвоюються організмом. 

Фізкультхвилинка 

V. Закріплення і осмислення знань 

1. Робота з підручником. 

а) Читання статті. 

б) Бесіда з учнями за питаннями в кінці тексту. 

VІ. Узагальнення і систематизація знань 

1. Робота в парах за картками. 

       На  кожній парті в конверті набір карток з написами. 

Завдання: розставити картки з назвами у відповідності до процесу 

травлення. Вилучити «зайві» картки. 

 

ШЛУНОК      ПРЯМА КИШКА    ЯЗИК      ЛЕГЕНІ      СТРАВОХІД 

 

 

ПЕЧІНКА         ТОВСТА  КИШКА            РОТОВА ПОРОЖНИНА 

 

 

СЕРЦЕ             ТОНКА КИШКА 

 

2. Робота в групах. 
Часто так трапляється у  житті, що у вас  болить животик. 
На нашій передачі також присутні лікарі: стоматолог, дієтолог, 

гастроентеролог. 
Які запитання ви хотіли б задати цим лікарям?А щоб вам було зрозуміліше, я 

поясню, що лікує кожен із цих лікарів. 

 Словникова робота  
    Стоматолог – лікар…… 
    Дієтолог – лікар….. 
    Гастроентеролог – лікар… 
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           (Клас ділиться на групи і виконує своє творче завдання) 

Завдання І групі  «Дієтологи» 
– Які продукти корисно вживати в їжу? 
 (Скласти пам’ятку «Правила харчування») 

 Бери їжі стільки ,скільки з’їси. 

 Не розмовляй і не смійся під час їди, щоб шматочки їжі не потрапили у 
дихальні  шляхи. 

 Не вживай багато солодощів, це може призвести до зайвої маси тіла і 
різних захворювань. 

 Уникай у своєму меню штучні напої. 

Завдання ІІ групі   «Стоматологи»  
– Що треба робити, щоб зуби були міцні та здорові? 

   (Скласти пам’ятку « Правила догляду за  зубами») 
     Щоб здорові мати зуби, 
     Треба чистити їх,любий, 
     Після їжі.Знай це чітко! 
     Є для цього паста й щітка. 

 Після прийому їжі завжди полощи рот теплою водою. 

 Чисти зуби 2 рази на день (уранці і увечері перед сном) 

 Користуйся тільки власною зубною щіткою. Змінюй її раз на 2 місяця) 

 Раз на місяць  відвідуй лікаря-стоматолога. Виконуй його поради. 

 Пам’ятай!  Здорові зуби – здорв’ю любі! 

Завдання ІІ групі   «Гастоентерологи»  
– Чому треба добре пережовувати їжу і не ковтати дуже великими 

шматками? 
 (Скласти пам’ятку «Гігієна харчування»)  

Якщо з песиком погрався 
Чи поснідати зібрався, 
Пам`ятай просту науку –  
Неодмінно вимий руки. 

 Перед вживанням їжі завжди мий руки. 

 Не пий воду з відкритих водойм. 

 Вживай тільки свіжі продукти. 
(Презентація групами виконаної роботи) 

VІI. Підсумки уроку.  Рефлексія. 

 1. Гра  «Закінчіть речення» 
Їжа подрібнюється і змішується у…  (ротовій порожнині). 
З ротової порожнини  через… (стравохід) і потрапляє у …. ( шлунок) 
Їжа всмоктується в кров … (з  кишечника) 
Неперетравлені рештки їжі потрапляють у …(товсту кишку) й виводяться 

назовні  

VІIІ. Домашнє завдання. 
А) Опрацювати статтю підручника. С. 149-151. 
Б) Скласти казку про пригоди бутербродика в організмі людини. 
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Бочарова Тетяна Миколаївна  

УРОК 59 

Тема: Що корисно їсти? 

Мета: ознайомити учнів зі складовими компонентами їжі, з поняттям про 

корисну їжу і її позитивний вплив на збереження і зміцнення здоров’я 

дорослих і дітей, розвивати  в учнів уміння встановлювати взаємозв’язок 

продуктів харчування і здоров’я травної системи,виховувати відповідальне 

ставлення до свого здоров’я.  

Обладнання:  Грущинська І.В. Природознавство: підруч. для  3 кл. 

загальноосвітн. навч. закл. / І.В.Грущинська. – К. : Видавничий дім «Освіта», 

2013, – 178 с., таблиці, малюнки, робочий зошит, набір продуктів. 

ХІД УРОКУ 

І. Організація класу 

Емоційне налаштування учнів на роботу на уроці 

Учитель.   Подивились всі на мене, 

                   Усміхнулися усі. 

         Хто готовий до роботи? (піднімають руки) 

         Бачу, ви всі молодці. 

                   Як ми будем працювати? 

Учні.         Дружно і активно. 

Учитель.  А  відповідати? 

Діти.          Швидко, точно, вміло. 

Учитель.   Тож часу не гаємо,  

Учні.     Урок природознавства  розпочинаймо.. 

– З яким настроєм, діти, ви приступаєте до роботи?  

ІІ. Актуалізація опорних знань 

1.Хвилинка фенологічних спостережень 

2. Прослуховування  казки  складеної учнями вдома «Подорож бутербродика 

до Диво-кухні» 

3. Природничий диктант (записати тільки пропущені слова) 

Їжа подрібнюється і змішується у  (ротовій порожнині). 

З ротової порожнини  через (стравохід) і потрапляє (у шлунок) 

Їжа всмоктується в кров (з  кишечника) 

Неперетравлені рештки їжі потрапляють у(товсту кишку) й виводяться 

назовні. 

ІІІ.  Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності 

– З якого органу травної системи людини кров розносить  поживні 

речовини по всьому організму? 

– Пігулочка запрошує нас до подорожі у країну під назвою «Їжа». Девізом 

нашої подорожі будуть такі слова:  

Якщо здоровими прагнете бути, 

треба їсти корисні продукти! 
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– Щоб ви росли здоровими, ваш зріст і маса тіла відповідала нормам, щоб 

ви були завжди активні, треба правильно харчуватися продуктами, 

корисними для здоров’я. Зараз ми дізнаємось з чого складається наша їжа. А 

допоможуть нам у цьому друзі  Пігулочки: 

Інсценізація   «Поживні речовини» 

Білки  є будівельним матеріалом  для  організму. З них утворюються і 

ростуть нові клітини, завдяки чому людина росте. Вони містяться в багатьох 

харчових продуктах рослинного і тваринного походження. Білки тваринного 

походження є у м’ясі, рибі,молоці,яйцях,сирі. (демонстрації продуктів) 

Білки рослинного походження містяться в горіхах, квасоля,горосі. Сої, 

крупах, особливо гречаних.            

Жири   відновлюють витрати теплової енергії. Вони йдуть на зігрівання 

організму. Жири тваринного походження – сало, смалець, масло, вершки, 

сметана, сир, яєчні жовтки. 

Жири рослинного походження-це різні олії, які є в горіхах, 

соняшниковому та іншому насінні          

Вітаміни                

Вуглеводи забезпечують організм енергією і витрачаються на роботу 

м’язів(фізична праця, рух, дихання, робота серця та інших органів).  Вони 

містяться у продуктах рослинного і тваринного походження, зокрема у 

злаках, фруктах, овочах, меді, молоці, м’ясі. Щодня  ти маєш їсти 

різноманітні каші, картоплю, хліб з висівками,овочі (капусту, буряки, 

моркву) і фрукти (яблука, сливи,груші). Однак якщо мало рухатися і вживати 

багато вуглеводів вони не вирисовуються організмом. 

Вітаміни – речовини необхідні для життя людини, її росту та розвитку. 

Особливо неохібні  вітаміни для дитячого організму.  «Віта»  у перекладі з 

латини означає життя.Усі вітаміни мають складну будову, а називають їх 

дуже просто- однією з літер латинської абетки: А, В, С, D. Якщо їх 

достатньо, людина може довго працювати, не втомлюється і не дратується 

через дрібниці. У неї бадьорий настрій,хороший зір, гарна шкіра, блискуче 

волосся, міцні зуби. Вітаміни містяться майже у всіх продуктах,особливо 

сирих. Дуже мало вітамінів у консервованих продуктах. 

ІV. Первинне сприйняття і засвоєння навчального матеріалу  

Гра «Вибери мене» 

V.Закріплення навчального матеріалу 

1.Робота з підручником. 

а) Читання статті. 

б) Бесіда з учнями за питаннями в кінці тексту. 

2. Робота з таблицею 

Вітаміни Для чого потрібні вітаміни 

Вітамін А Потрібен для здорової шкіри та волосся, росту кісток і 

розвитку зубів.. гарного зору 

Вітамін С Бере участь в утворенні енергії в клітинах. 

Сприяє боротьбі організму з інфекцією. 
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Вітамін Д Сприяє росту і розвитку кісток скелета та зубів 

(особливо в дитячому віці) 

Вітаміни Продукти багаті на вітаміни 

Вітамін А Печінка, яйця, молоко і молочні продукти, темно-зелені і 

оранжеві овочі,фрукти та ягоди (морква, обліпиха, 

абрикоси,гарбуз, цитрусові) 

Вітамін С Яблука, смородина, шипшина. Цитрусові, аґрус, капуста, 

картопля, перець, помідори, полуниці, салат.) 

 

Вітамін Д Масло, молоко,жовтки яєць, морська риба 

3.Правила повноцінного  харчування 

Харчування повноцінне, 

Різноманітне, вітамінне. 

Жири вживати лише рослинні, 

Каші , смачні  і поживні. 

Концентрати не купуйте, 

Краще фруктами ласуйте! 

Хай дари садів-городів 

Завжди будуть у вас в насолоді. 

 4. Рольова  гра  «У кафе» 

Відвідувачка кафе 

Довго гуляла  на святі я містом,  

І захотілось смачно поїсти.  

От і кафе, кличу офіціантку:  

– Борщ український, будь ласка, подайте.  

   Склянку узвару, вареники з м’ясом…  

Офіціантка 

– Пані, ну що ви?! Кафе в нас сучасне:  

   Ось вам стек, гамбургер, чизбургер, піца…  

   Відвідувачка  кафе 

– Що вона каже і як воно їсться?!  

Офіціантка 

–  «Фанта», «Мерінда», є «Спрайт», «Кока-кола»,  

    Ось і «Бонаква», а ще «Пепсі-кола».  

    Є ще солодощі-тільки для вас:  

    «Орбіт», «Пікнік», свіжі «Снікерс» і «Марс»…  

Відвідувачка кафе 

– Це вона лається?  

Офіціантка 

– Прошу, сідайте!  

Відвідувачка кафе 

– Ой, щось погано, водички подайте!  

– Діти, які шкідливі продукти  ви запам’ятали, названі у грі 
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Розповідь вчителя 

Цю їжу називають «штучною», бо вона насичена штучними 

барвниками, речовинами, які перешкоджають її псуванню. Таку їжу 

недоцільно вживати, адже вона, хоча й смачна, шкодить здоров’ю. Часом у 

яскравих пакетах і пляшках містяться продукти, некорисні для здоров’я  

На жаль, продукти, які ми так часто обираємо, виявляються дуже 

шкідливими.  

Показ продукта 

Чупа-чупс. Містять велику кількість цукру, мають шкідливі хімічні 

добавки, барвники.  

Шоколадні цукерки, вафельні батончики. У дешевих цукерках дуже 

часто дороге какао замінюють жирами, які в Європі заборонені вже понад 20 

років. Ці жири накопичуються в кістках, м’язах, викликаючи тяжкі 

невиліковні хвороби. Також у кондитерських виробах широко 

використовуються генетично модифіковані продукти.  

Кока-кола. Чудовий засіб для відмивання вапняного накипу та іржі. 

Якщо в неї занурити старі, забруднені мастилами деталі автомобіля, то через 

пару годин вони стануть як нові. Уявіть, що буде з вашим шлунком після 

вживання таких газованих напоїв.  

Жувальні гумки. Наслідок вживання гумок – біль у животі, виразки 

шлунку, карієс зубів, підвищення тиску крові, алергії, запалення шкіри 

навколо рота.  

Чипси. Це вуглеводи і жир з барвниками та підсилювачами смаку. Як 

ви розумієте, нічого натурального й корисного ці продукти не містять.  

Ми перерахували лише кілька видів продукції, біля якої варто 

виставити табличку «Небезпечно для життя!» 

VІ. Узагальнення і систематизація знань 

1. Дослідницький практикум . Гра «Корисні-шкідливі».  

На столі стоїть кошик. У ньому цукерка, йогурт, лимон, сухарики, 

яблуко, квасоля,  шоколад, хліб, чипси, картопля, капуста, апельсин, булочка, 

цибуля, банан, морква, кока-кола, мівіна.  

 Учні по черзі виходять і беруть із кошика будь-який продукт, 

показують його іншим учням класу і визначають корисний чи шкідливий 

продукт. 

2.  Робота в парах   «Відгадай страву» 

1. Вже до ( … чаю)  взятись варто 

Готувать його  не жарти! 

Обдамо окропом чайник 

Обережненько, звичайно! 

Виллєм залишки води 

І заваримо туди. 

Знов окропом заливаєм, 

Під серветкою тримаєм. 

Ще хвилинку, можна пити 
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Люблять його і дорослі і діти. 

2.На скибочку хліба намажемо масла, 

А зверху шматочками: шинку чи м’ясо, 

Паштет, ковбаса або рибка згодяться, 

Варених яєць не завадять кружальця. 

Притрусимо зеленню ми (….бутерброди) 

Готово!Вже проситься сам він у рота. 

3.Ми огірочки поріжем тоненько 

І нашаткуєм капусту дрібненько. 

Ще посічемо петрушку і кропа 

Трохи підсолимо, знімемо пробу. 

Ложку сметани в тарілку 

Пора їсти поживний (….салат), дітвора! 

4.Як закипить у кастулі водичка 

Ягоди вкинем:малинку, суничку, 

Можна смородину, можна і вишню, 

Цукру насиплем, не буде він лишнім. 

Знову повинно все закипіти. 

Все. Прохололо  - і можемо їсти! (…..Компот) 

2. Робота в групах. 

  Складіть для школяра меню обіду з корисних справ. При цьому враховуйте,  

що страви мають містити білки, жири, вуглеводи, вітаміни. 

VІI. Підсумок уроку. Рефлексія 

1 .Вправа «Асоціативний кущ» 

– Чи можемо ми уявити наше життя без їжі? 

– Для чого організму поживні речовини? 

Фізичний                                                                            Працездатність               

  розвиток                                                                                людини 

 

     Тривалість  

    життя                              Ріст дитини 

         1.Побажання   Пігулочки 

          В фруктах, ягодах, дитино, 

причаїлись вітаміни: 

у малині, у суниці, 

у смородині, чорниці. 

Як же нам до них дістатись, 

щоб улітку сил набратись? 

Дужими, прудкими стати 

та здоровими зростати. 

Ми з’їмо оті суниці, 

і малину, і чорниці, 

ще й смородину, порічки, 

щоб рум’яні  мати щічки. 

 Поживні          речовини 
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Бахарєва Надія Олександрівна 

УРОК 60 

Тема: Для чого потрібне дихання? 

Мета: формувати уявлення про органи дихання, їх будову і значення для 

життя людини, про охорону органів дихання від захворювань, про значення 

чистоти повітря для здоров’я людини; розвивати уяву; виховувати охайність, 

допитливість, пізнавальний інтерес до вивчення свого організму. 

Обладнання: Грущинська І.В. Природознавство: підруч. для  3 кл. 

загальноосвітн. навч. закл. / І.В.Грущинська. – К. : Видавничий дім «Освіта», 

2013, – 178 с., «Зошит  друга природи» І.Грущинська, таблиця «Органи 

дихання»; картки із завданнями для роботи в парах; тестові завдання; 

«Дитяча енциклопедія», О.Дорохов  «Про тебе самого» – К.: «Веселка», 1979, 

К.С. Прищепа, В.Г. Лук’яненко «Тематичний словник школяра»,  К.: «Гала», 

1997. 

                                                         

ХІД УРОКУ 

І.Організаційній момент.  

Створення емоційного настрою уроку 
     Стали діти всі рівненько. 

     Посміхнулися гарненько. 

     Настрій на урок природознавства взяли 

     Й працювати почали. 

- Бажаю вам усім успіхів! 

ІІ. Актуалізація  опорних знань 

1. Хвилинка фенологічних спостережень 

– Яка зараз пора року? 

– Який  день і місяць? 

– Сьогодні тепло чи холодно? 

– Яке небо? 

– Чи  були  сьогодні опади? вітер? 

    2.   Фронтальне опитування 

           – Що таке травлення? 

           – Що відбувається з їжею в нашому організмі? 

           – Які органи травлення є у людини? 

           – Чому треба харчуватися різноманітною їжею? 

           – Які основні правила гігієни харчування? 

    3. Перевірка завдань в групах 

– Матінка  Природа вам давала додому завдання. Давайте послухаємо 

ваші фантазії щодо того,як ви спілкуєтесь зі своїм апетитом.  

     Час опрацювання – 3 хв. 

І група. Скласти на дошці схему  «Система травлення», вказавши,що саме 

допомагає процесу травлення їжі в організмі людини. 
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ІІ група. Розказати, де починається процес травлення і як це можна довести за 

допомогою досліду. 

ІІІ група. Розказати, які поживні речовини утворюються з продуктів 

харчування і як вони поступають у кров до всіх органів. 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 

1. Створення проблемної ситуації 

 Уявіть собі таку картину. 1846 рік, судно «Мері Сомс» наздогнала на 

морі буря. Всі , хто був на судні(а це батальйон солдат і команда судна) 

сховалися в трюмі.  Коли буря скінчилася,на палубу ніхто не піднявся – всі 

загинули,хоча дно залишилося абсолютно неушкодженим. Поміркуйте. З якої 

причини сталася трагедія? (Відповіді дітей.) 

 Щоб повніше   розв’язати нашу проблемну ситуацію, необхідно 

прочитати анаграму 

                             ЯПВОІРТ     (Повітря) 

 Так.  Крім їжі, людині що треба для життя? (Повітря) 

2. Дослід 1. Давайте проведемо дослід: затамуйте подих. Скільки 

секунд ви можете не дихати? 

Ручусь, не більше сорока або п’ятдесяти. А потім ви відчуваєте, що 

вам конче треба вдихнути. І яке це радісне відчуття. Коли твої груди 

наповнюються свіжим повітрям. 

    А що ж таке повітря? Який склад воно має? Який газ необхідний для 

життя організмів? (Відповіді дітей.) 

ІV. Повідомлення теми і завдань уроку 

Отже, сьогодні ми з вами  поговоримо про те,для чого людині потрібно 

дихати. Познайомимось з органами дихання, поговоримо про те, як треба 

дбати про чистоту повітря , та дізнаємось, як попередити хвороби органів 

дихання. І як завжди разом з нами на нашому уроці буде присутньою лікар 

Калина Пігулко ,від якої ви сьогодні дізнаєтесь багато цікавого. 

V. Робота над новим матеріалом 

1. Робота з таблицею «Органи дихання» 

Роздивися і розкажи!  Які органи дихальної системи тобі знайомі? 

(Відповіді дітей.) 

2.Слово вчителя 

– Що ж таке дихання? 

– Дихання – це сукупність процесів, які забезпечують надходження в 

організм кисню, використання його для окислення органічних речовин і 

виділення з нього вуглекислого газу. 

        (Робота з тематичним словником школяра.) 

1. Що таке ніс? ( Ніс – орган нюху з дихальними отворами на обличчі 

людини або морді  тварини.) 

2. Спробуйте вдихнути через ніс. Давайте прослідкуємо подорож молекули 

кисню країною дихання. 

     Розпочинається шлях повітря з носової порожнини. Ти вдихаєш повітря 

носом. Ніс одночасно й фільтр, і пічка, і сторожовий пост. Повітря попадає 
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всередину носа й пробігає звивистими каналами. Поверхня цих каналів 

усіяна безліччю дрібнесеньких війок. Вони весь час коливаються, мов трава 

на лузі, коли повіє вітер. До цих війок, як мухи до липкого паперу, 

чіпляються пилинки, що  потрапляють до носа разом з повітрям. 

 Внутрішні стінки носа вкриті безліччю тоненьких судин, якими весь час 

циркулює гаряча кров. 

 Тому у вузьких каналах носа жарко, мов у духовці. 

 Пробігаючи цими звивинами, навіть морозне повітря встигає нагрітися й 

стає теплішим.  

 Ось чому треба дихати не ротом,а носом. Менше наковтатися пилюки або 

застудитися. 

 Зігріте й очищене повітря потрапляє в дихальне горло, далі в трахею, 

бронхи та легені. 

 А про ці органи дихання ви розкажете  самі, коли опрацюєте матеріал 

самостійно. 

2. Далі  розповідь про трахею 

3. Розповідь про бронхи і легені 

Легені складаються з безлічі крихітних пухирців - альвеол. Усього в 

легенях дорослої людини майже триста мільйонів таких пухирців. Якби 

можна було розгорнути їхні оболонки і скласти разом, то вийшла б така 

величезна тонка плівка, що, вважай, укрила б цілком волейбольний 

майданчик. Цілісіньких 100 квадратних метрів. 

До речі, ви  мабуть, не уявляєте, яку велику роботу безупинно 

виконують твої легені. Якби вони перекачували не повітря, а воду, то тільки 

за одну ніч підняли б на висоту другого поверху півтонни води. Вміст 

повітря під час вдиху у правої легені більше, ніж у лівої. 

           Фізкультхвилинка 

6. Робота з підручником 

      1. Опрацювання статті «Для чого потрібне дихання» 

      2. Розгляд і аналіз ілюстрацій 

      3.  Практична робота № 1  

         – Відчиніть вікно. Зробіть вдих. Що ви відчули? (Відповіді дітей). 

Легені розширилися і наповнилися свіжим повітрям – грудна клітка 

піднялася. 

        – А тепер знову зробіть вдих і видихніть повітря. Що тепер відчули? 

(Відповіді дітей.) 

        Якби діафрагма перестала опускатися і підніматися,легені перестали б 

дихати. 

А для чого це треба – весь час вдихати і видихати повітря? ( Відповіді 

дітей.) 

          Справа в тому,що всі живі істоти – люди, тварини, птахи, риби, комахи, 

навіть квіти й дерева –  постійно мають потребу в одному з газів ,що входить 

до складу повітря. Цей цілющий газ – кисень. 
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Навіть не думаючи про це, вдень і вночі гуляєш ти чи спиш,ти весь час 

вдихаєш свіже повітря й  забираєш із нього необхідний тобі кисень. 

           Цей газ потрапляє в твою кров, і вона розносить його по всьому тілу. 

  – Як  потрібно розвивати легені? (Відповіді дітей.) 

           Розвитку легень  сприяють ранкова гімнастика, ігри на повітрі, 

помірна фізична праця. 

           – Як треба дихати? (Відповіді дітей.) 

           Краще від усіх вміють дихати співаки, музиканти, котрі грають на 

духових інструментах, спортсмени та йоги. 

  Уміння дихати – це правильне і повне використання можливостей грудної 

клітки, дихальних м’язів і діафрагми. Від правильного дихання залежить 

здоров’я і продовження життя людини. 

3. Практична робота № 2. Вимірювання об’єму своєї грудної клітки. 

        Зроби вдих і виміряй об’єм своєї грудної клітки. Полічи число вдихів і 

видихів , сидячи спокійно за партою, і зроби підрахунки після 15 присідань. 

Порівняй отримані результати. 

       У стані спокою людина здійснює за 1 хв.  12-16 дихальних циклів, під час 

сну – 10-12, а при фізичному навантаженні, тяжкій хворобі – 30 - 35. 

4. Інсценівка 

Сигарета. Hello! Друзі! Я – американка. Мене з Америки привезли 

моряки Христофора Колумба ще в 1492 році. З того часу і проживаю в  

Європі. І всі мені раді. Подивіться, яка я гарна! Понюхайте, як я  пахну! А 

може, хтось хоче запалити? Я ж така корисна! 

Учень. Ні, стій! З тебе користі тільки й того, що з тютюну одержують  

хімічну речовину – нікотин-сульфат, який використовують в сільському 

господарстві для захисту рослин від попелиць. Це одна з найсильніших 

отрут. Крім того іноді господині посипають тютюном вовняні речі, щоб їх не 

побила міль. Ось яка з тебе користь! Від тебе більше неприємностей, ніж 

користі!      

5. Чи знаєш ти? 

         Хто курить – здоров’ю шкодить. 

         Курець повинен пам’ятати, що він завдає шкоди не тільки собі, а й тим , 

хто знаходиться поруч з ним. Коли вилучити нікотин з п’яти цигарок, він 

убиває кролика, а із ста – коня. Достатньо кілька  крапель чистого 

нікотину,щоб убити людину. 

         Куріння затримує ріст, знижує гостроту зору, пам’ять. 

         Курці дуже часто страждають від легеневих захворювань,нікотин 

шкідливо впливає на їхній мозок та інші органи. Куріння спричинює тяжку 

хворобу – рак. 

         Для дітей, організм яких ще не сформувався, куріння шкідливе вдвічі. 

Кожна людина має берегти себе. 

7. Поради від лікаря Калина Пігулко. 

VІ.  Узагальнення й систематизація знань 

1.Робота в зошитах (с.49) 
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а) Сформулюй твердження і запиши їх 

     Дихання є ознакою – 

     Чисте повітря – запорука – 

      Регулярно провітрюй приміщення, у яких перебувають люди, щоб 

підтримувати в повітрі рівень – 

б) Пронумеруй правильну послідовність розташування органів у ланцюжку 

дихання. 

2.Робота в групах: 

І  група: чому на перервах учням потрібно виходити із класної кімнати, щоб 

добре її провітрити. 

ІІ  група: довести, що чисте повітря – це запорука здоров’я. Як треба дбати 

про чистоту повітря.  

3.Тестові завдання 

       1. Які органи беруть участь в диханні? 

1.серце; 

2.носоглодка; 

3.печінка; 

4. легені; 

5.бронхи; 

6. шлунок; 

7. гортань; 

8. трахея. 

       2.Що відбувається в твоєму організмі, коли ти вдихаєш повітря? 

1. грудна клітка опускається; 

2. грудна клітка піднімається; 

3. легені розширюються; 

4. легені звужуються; 

5. свіже повітря проникає в пухирці легень; 

6. кров віддає легеням непотрібний для організму кисень; 

7. легені віддають в кров необхідний для організму кисень 

       3. Що треба робити, щоб забезпечити свій організм чистим повітрям? 

1.розвивати легені; 

2. ламати дерева, нищити кущі, трави; 

3. при вході в приміщення не витирати взуття; 

4. берегти зелені насадження; 

5. дихати в приміщенні, де палять; 

6. витирати вологою ганчіркою пил з меблів, підлоги, користуватися 

пилососом; 

7. витрушувати й чистити одяг в кімнаті. 

Поясніть як  розумієш прислів’я : «Ліси – легені планети?»  

VІІ. Підсумок уроку. Рефлексія 

1.Бесіда. Запитання від лікаря Калина Пігулко 

- Що нового ви дізналися на уроці? 

- Які види роботи сподобалися найбільше? 
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2. За що подякуємо нашому уроку? (Відповіді дітей.) 

Учитель дякує дітям за їх старанну роботу на уроці. Пропонує 

продемонструвати свій настрій.   

    Діти хором промовляють слова: 

Працювали всі старанно 

І почули у кінці, 

Що у нашім третім класі 

Діти – просто молодці! 

VІІІ. Домашнє завдання: 

1. Прочитати статтю підручника с. 155 – 156; 

2. Скласти пам’ятку «Як зміцнювати свою дихальну систему?» 

Задзвенів для всіх дзвінок – 

Час скінчити наш урок. 

А тепер усі вставайте 

Та ідіть відпочивайте. 

 

Скрипець Марія Василівна 

УРОК 61  

Тема: Яке значення має кровообіг? 

Мета: ознайомити учнів з органами кровообігу та їх значенням для організму 

людини; розвивати мислення, мовлення, спостережливість; виховувати 

інтерес до вивчення свого організму, бажання завжди піклуватися про своє 

здоров’я 

Обладнання: таблиця «Органи кровообігу» , ілюстрації із зображенням 

серця, картки з тестовими завданнями, сигнальні картки червоного і синього 

кольору 

                                                     

ХІД УРОКУ 

І.Організація класу       
1.Привітання                   Урок природознавства починаємо. 

                                            Працюємо активно – і я, і ви.  

                                            Організм людини далі ми вивчаємо, 

                                            Щоб знати,  як здоров’я  зберегти.    

 2. Хвилинка фенологічних спостережень 

– Йдучи до школи, діти, ви, напевно, завжди спостерігаєте за навколишнім 

світом. 

   Я впевнена, що і сьогодні ви уважно спостерігали за погодою, тому з 

легкістю дасте відповіді на мої запитання. 

– Яка погода була вранці? Чи сподобалася вона вам? 

– Чи вдалося вам побачити у природі щось дивне чи незвичайне? 

– Якого кольору небо сьогодні? 

– Чи були опади? 

– Чи був вітер і якої сили? 

– Який сьогодні день? Місяць? 
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–Молодці, діти, ви уважні і спостережливі. 

ІІ. Актуалізація знань учнів 

1.Фронтальне опитування 

– Яку тему ми вивчали на минулому уроці?(Органи дихання) 

–Які ви знаєте органи дихання? 

–Яке значення для нашого організму  має  дихальна система? 

2.Гра «Так чи ні» 

  – Якщо ви погоджуєтеся з моїм твердженням, то показуєте сигнальну 

картку зеленого кольору, якщо ні – червоного і  пояснюєте свою думку. 

 При вдихові повітря грудна клітка піднімається. (Так) 

 Дихання збагачує нашу кров киснем (Так) 

 При видихові наші легені розширюються. (Ні) 

 При вдихові кров від легень розносить по організму  вуглекислий газ.(Ні) 

 Корисно робити вдих через ніс (Так) 

 Людина вдихає вуглекислий газ, а видихає кисень.(Ні) 

 Пил, тютюновий дим не завдають шкоди легеням.(Ні) 

 Заняття спортом і фізкультурою сприяє розвитку органів дихання. (Так) 

3.Перевірка домашнього завдання 

    а) індивідуальне опитування 

    – Розкажіть, яку будову мають легені і як повітря потрапляє у них? 

    –Що відбувається з повітрям у легенях? 

         –Що відбувається з вуглекислим газом у організмі людини?  

         –Чому корисно перед сном провітрювати свою кімнату? 

        б) робота за картками 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і завдань 

уроку 
– Ми вже вивчили органи дихання, знаємо, яку роль вони відіграють у 

нашому організмі. А чи знаєте ви, що в організмі людини є орган, який 
працює весь час і ніколи не відпочиває  від першої хвилини життя людини  і 
до її смерті? 

–  Відгадайте загадку і дізнаєтеся, як називають цей незвичайний орган. 
    Загадка.       Що воно за штука? 

                                                  Картка 

1.Закінчи думку 

 Дихання є ознакою  ____________________ . 

 Чисте повітря – це запорука ______________ . 

 Приміщення, у яких перебувають люди, слід завжди______________, 

щоб підтримувати у повітрі рівень ____________ . 

2.Пронумеруй правильну послідовність розташування органів дихання. 

                   глотка 

                   трахея 

                   носова порожнина           

                    легені 

                    гортань 
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                          Не годинник, а день і ніч стука. ( Серце) 

– Чи хочеться вам дізнатися, яке значення в житті людини відіграє серце? 

Саме про  це ми і будемо говорити сьогодні на уроці . Ви дізнаєтеся 
про органи кровообігу та їх значення для нашого організму. Спробуєте 
визначити роботу свого серця за частою пульсу. 

– Отже, тема нашого уроку: «Для чого людині органи кровообігу?» 

ІV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу 

       1. Робота за підручником с. 157. 

         Робота в парах 
         – Розгляньте уважно малюнок  у підручнику на с.157 
         –  Скажіть, з яких органів складається кровоносна система людини? 

       2. Розповідь з елементами бесіди 
     – Прикладіть свою руку до лівого боку своєї грудної клітки. 

–  Що ви відчули?(поштовхи)              
– Так, це працює ваше серце. Це ніби мотор нашого організму, який  
працює весь час  і ніколи не зупиняється. 

     – Чи бачили ви коли-небуть серце тварини?Як воно виглядає? 
     – Розгляньте уважно на малюнку зображення серця. Що воно вам нагадує? 
 – Серце має вигляд мішечка. Якщо ви стиснете свою руку у кулачок, то це 
і буде приблизно розмір вашого сердечка. Стіни серця складаються з м’язів, 
які весь час  почергово скорочуються або розслабляються. Коли серце 
стискається, воно виштовхує  збагачену на кисень і поживні речовини кров  у 
кровоносні судини, які нагадують маленькі трубки, що пронизують все наше 
тіло. Судини, по яких  кров рухається від серця і несе всім органам кисень та 
поживні речовини називаються артеріями. Чим далі від серця, тим вони 
стають тоншими. Є і такі, як волосинка. Ці тоненькі судини називаються 
капілярами. Вони пронизують всі органи нашого тіла. 
 – Чи траплялося з вами таке, що ви пошкоджували шкіру свого тіла чи 
різали палець? Що з’являлося на  пошкодженому місці? (кров). Чому це 
відбувалося? (Бо пошкодилися судини, по яких рухалася кров). 
 Отже, кров приносить до кожного органу кисень і поживні речовини, а 
забирає звідти вуглекислий газ та шкідливі речовини. Від цього кров 
забруднюється і змінює своє  забарвлення з яскраво – червоного кольору на 
темно-вишневий. Забруднена кров знову повертається до серця, але вже 
іншими кровоносними судинами, які називаються венами. 
 Розслабляючись, серце вбирає з вен забруднену кров, відправляє її на 
очищення та збагачення киснем знову у легені. Там кров очищується і знову 
повертається до серця. І воно знову відправляє її у подорож організмом. 
 Серце працює, як міцний насос. Рух крові по організму називається 
кровообігом. 
 – З яких же органів складається кровоносна система людини? 

3. Практична робота. Вимірювання пульсу 
 – А зараз ми спробуємо визначити роботу серця, полічивши пульс. 
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 Двома пальцями лівої руки знайдіть на зап’ясті те місце, де найкраще чути 
поштовхи. За моїм сигналом  починайте  уважно рахувати їх кількість. При 
цьому не можна розмовляти і шуміти. 

– Всі знайшли свій пульс на руці?  
– Починаймо рахувати (визначається пульс за 10с ) 
– А тепер цю кількість ударів потрібно збільшити у 6 разів. 
– Яке число у ви отримали? 
– У дорослої людини цих скорочень має бути 60- 70, а у вас – 90. 
– Як ви вважаєте, чи збільшується частота пульсу у людини під час 

фізичного навантаження? 
– Давайте це перевіримо. Ми виміряли частоту пульсу до навантаження. 

Зараз  визначимо  частоту пульсу після навантаження і порівняємо 
вимірювання. 

Фізкультхвилинка 
Всі ми звикли до порядку, 
Дружно робимо зарядку. 
Десять раз присядемо, 
Тепер пострибаємо. 
Тулуб вправо, вліво 
Дружно нахиляємо. 
Руки в боки, руки так, 
Руки вгору, як вітряк. 
Вище руки підніміть 
І спокійно опустіть. 
Плесніть, діти, кілька раз. 
За роботу, все гаразд! 

– Сідаємо на свої місця і знову вимірюємо пульс. 
– Чи відбулися якісь зміни? 
– Що ви дізналися з цього експерименту? 

Висновок. Частота пульсу людини залежить від фізичного навантаження. 

V.Осмислення вивченого матеріалу                        

1.Робота за підручником с. 157-159 

Робота в парах 
– Прочитайте у підручнику на с. 157 розповідь пані лікарки Катерини 

Пігулко. 
Дайте відповідь на запитання: 

– Яку роль у нашому організмі виконує кров? 

Складання  «павутинки» 

приносить до всіх                                   забирає від органів 

органів кисень                                         вуглекислий газ і  

             і поживні                                                  шкідливі речовини 

             речовини  

 

                  знешкоджує                                       підтримує сталу 

                  мікроби                                              температуру тіла 

КРОВ 
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     2.Рубрика «Це цікаво знати!» 

 Кров – це ніби річка, яка омиває наше тіло 

 В органах немовляти до 1л крові, в органах дитини до 3л крові,у 

дорослої людини до 6л крові 

 Якщо додати довжину всіх кровоносних судин однієї людини, 

якими пронизане тіло, то утвориться лінія довжиною 100 тисяч 

кілометрів. Нею можна 2 з половиною рази огорнути Землю 

 За 1 добу кров обертається по тілу людини до 2 тисяч раз 

 Повний кровообіг людини кров робить у дитини за 15с, а в 

дорослої людини за 20-28с.                          

      3.Самостійна робота 

       – Прочитайте   у підручнику на с.158 розповідь Сонечка  Семикрапочки  

про органи кровообігу і зверніть увагу на роботу, яку вони виконують в 

організмі. 

       Бесіда за прочитаним 

– По чому рухається кров в тілі людини? 

– Що приводить до роботи кров? 

– Що несе кров до усіх органів? 

– Як називаються судини, по яких кров рухається від серця до органів? 

– Як називаються судини, по яких кров рухається  від органів до серця? 

– Що забирає кров від органів? 

– Де кров знову збагачується на кисень і поживні речовини? 

– Що таке кровообіг?  

4. Робота за підручником с. 158  

    Колективна робота 

– Як ви думаєте, чи потрібно піклуватися про органи кровообігу? Чому?  

– Прочитайте у підручнику на с. 158 рекомендації лікаря Калини Пігулко  

про те, як потрібно  тренувати органи кровообігу. 

– Що сприяє покращенню роботи серця? 

– Що завдає шкоди кровоносній системі нашого організму? 

VІ.Закріплення, систематизація і узагальнення вивченого 

   1.Робота в групах. 

    Завдання : Скласти  пам’ятку  про  способи покращення роботи органів 

кровообігу 

   2.Презентація робіт груп 

   3.Тести  
       1. Який орган сприяє рухові  крові по організму людини? 

            а) легені                       б) серце                   в) бронхи; 

       2. Рух крові по організму називається: 

            а) харчуванням            б) кругообігом        в) кровообігом; 

       3. Органи кровообігу складаються з: 

            а) легенів і серця         б) серця і судин      в)  артерій і вен; 

       4.  Що приносить кров до всіх органів? 

            а) кисень і поживні речовини    б) вуглекислий газ    в) їжу; 
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       5. Що забирає кров від усіх органів? 

            а) кисень    б) вуглекислий газ і шкідливі речовини    в)  поживні   

            речовини; 

       6. Що сприяє зміцненню роботи серця? 

            а) заняття фізкультурою, спортом, активний спосіб життя; 

            б) велика маса тіла і зріст; 

            в) довгий  відпочинок і калорійна їжа. 

VІІ.  Підсумок уроку. Рефлексія 

    1. Підсумкова бесіда  

     – Яку систему нашого організму ви вивчили сьогодні на уроці?               

– Яке значення має кров для нашого організму? 

– Чому рух крові по органах називають кровообігом? 

– Що шкодить роботі серця? 

– Як потрібно зміцнювати своє серце? 

   2. Вправа  «Закінчи думку» 

 Органи кровообігу  утворюють… (серце і судини) 

 По організму кров рухається завдяки роботі … (серця) 

 Від серця до органів кров тече по судинах, які називаються…(артеріями) 

 Від органів до серця кров тече по судинах, які називаються …(венами) 

 По організму кров розносить…(кисень і поживні речовини) 

 Від органів кров забирає…(вуглекислий газ і шкідливі речовини) 

 Частота пульсу  у людини прискорюється, коли вона…(відчуває 

навантаження) 

 VІІІ.Домашнє завдання  

     Підручник с. 157-159, виконати завдання  у робочому зошиті с. 49 

 

Скрипець Марія Василівна 

УРОК 62 

 

Тема: Яке значення має шкіра? 

Мета: ознайомити учнів і значенням шкіри для організму людини; розвивати 

логічне мислення, мовлення, вміння спостерігати, аналізувати, 

узагальнювати і робити висновки; виховувати бажання завжди піклуватися 

про своє здоров’я і вести здоровий спосіб життя. 

Обладнання: демонстраційний матеріал: таблиці «Будова шкіри», «Як треба 

доглядати за чистотою тіла»; роздавальний матеріал: лупа, дзеркальця, 

склянки з холодною і теплою водою, картки із завданнями для роботи   в 

парах, картки для опитування, тестові завдання. 

 

ХІД УРОКУ 

І.Організація класу       

1.Привітання 

 – Доброго дня вам, діти! 

«Добрий день!» – це означає, що всі ми бажаємо один одному добра. 
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Давайте разом  побажаємо один одному добра: 

Добрий день, сонце золоте! 

Добрий день, небо голубе! 

Добрий день,  люди усі! 

Добрий день,  друзі мої! 

Нехай хороший настрій 

Нас не покидає. 

Добра і щастя всім 

Навколо ми бажаєм. 

– Ось  з такого доброго привітанням ми почнемо  урок  

природознавства.      

2. Хвилинка фенологічних спостережень    

      – З яким настроєм ви приступаєте до роботи? 

– Чи сприяє вашому настрою погода? 

– Що ви можете сказати про погоду  сьогодні? 

– Який стан неба? 

– Чи були вранці опади? Вітер? 

– Яке сьогодні число? Місяць? 

 ІІ. Актуалізація знань учнів 

1.Фронтальне опитування 

      – Пригадаємо, яку тему ми вивчали на минулому уроці? («Органи  

кровообігу») 

– Які органи  належать до органів кровообігу? 

– Яке значення має кров для нашого організму? 

– Про що людині може повідомити її пульс? 

2.Гра «Виправ помилки» 

     – Прочитайте на картках, що лежать на ваших партах,  уривок  з твору 

одного школяра, який розповідає  про те, як він піклується про своє здоров’я. 

– Чи погоджуєтеся ви з його думкою? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Перевірка домашнього завдання 

    а) усне індивідуальне опитування 

– Давайте з вами пофантазуємо. Уявіть, що у вас є  чарівна зменшувальна 

машина і вона може зробити вас дуже – дуже маленьким, щоб ви мали змогу 

подорожувати  кровоносною системою. Розкажіть, щоб ви могли побачити? 

– Що завдає шкоди органам кровообігу? 

   б) індивідуальна робота за картками 

Як я піклуюся про своє здоров’я 

Я хочу мати міцне здоров’я, тому старанно працюю над зміцненням своїх м’язів та 

збільшенням витривалості свого серця. Для цього я намагаюся якомога більше їсти 

калорійної їжі, щоб збільшити масу свого тіла. Фізкультурою, спортом і фізичною 

працею себе не перевантажую, зате часто піднімаю важкі гирі. А ще вранці і перед 

сном піднімаю важку штангу. 

 



272 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і завдань 

уроку 

– Як ви гадаєте, діти,чи добре було б, якби люди винайшли такий  одяг, 

який ніколи б не промокав, не вбирав би в себе вологу, вільно пропускав  би 

повітря, не м’явся, не рвався, не вицвітав і його можна  було носити хоч би 

100 років! 

–  І   такий  одяг у людини існує. Чи хотілося б вам дізнатися як називається 

цей дивовижний одяг? Підкаже вам загадка. 

   Загадка.          Тіло наше захищає, 

                             Піт назовні виділяє. 

                             Є  і в людини, і у звіра. 

                             Це, звичайно наша… (шкіра)   

– Саме так, цей незвичайний одяг, що має людина називається шкірою. 

– Поміркуйте,  а для чого людині потрібна шкіра? 

– Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про шкіру та її значення для організму 

людини  і про те, як правильно доглядати  за цим органом. 

ІV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу 

 1.Розповідь учителя 

  Шкіра вкриває все наше тіло від голови до ніг. Вона , ніби панцир надійно 

захищає наш організм.  

     Наша шкіра непрозора, не пропускає води. Коли ми купаємося, пірнаємо, 

вода  всередину тіла не попадає. Шкіра надійно захищає внутрішні органи від 

пошкоджень. Приймає на себе удари, подряпини і опіки. Під пекучими 

променями сонця «загорає» і стає ще щільнішою і смаглявішою й не дає 

перегрітися внутрішнім органам. Від холодного вітру вона вкривається 

пухирцями і не дає холоду пробратися всередину тіла. А ще допомагає нам 

дихати. Через свої пори вбирає свіже, багате на кисень повітря.  

    Шкіра весь час сповіщає, що відбувається з нашим тілом: жарко йому чи 

холодно, зручно йому, чи щось заважає. Якщо нам жарко, вона охолоджує 

наш організм, виділяючи піт через потові залози, що є на ній. Разом із потом 

із організму виводяться шкідливі речовини. На шкірі є й інші крихітні залози 

– сальні, які виділяють жир, що пом’якшує шкіру і робить її  еластичною, 

тому наше тіло без проблем може рухатися. 

                                                                Картка  

Дописати відповіді на запитання 

1.Органи кровообігу – це __________________________________________________.  

2.Судини, по яких кров рухається від серця до органів називаються ______________ . 

3. Судини, по яких кров рухається від  органів  до називаються __________________ . 

4.Рух крові по організму називається __________________________________.  

5.Кров по організму розносить _______________ і______________________________,  

    а забирає __________________________ і_____________________________________ . 

6.Щоб зміцнити органи кровообігу потрібно ___________________________________ 

__________________________________________________________________________    
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    Але найцікавіше, мабуть, те, що наш захисний одяг – шкіра постійно 

оновлюється. ЇЇ верхній шар старіє і обсипається, а під ним уже готовий 

новий. 

2.Робота з таблицею «Будова шкіри» 

  – Роздивіться уважно через лупу свою шкіру на руці. 

  – Що ви помітили? (волосся, крихітні отвори, судини) 

Крихітні отвори на шкірі – це пори, через які виділяються назовні жир і піт. 

Отже, будова шкіри така:        1.Волосина 

                                                     2.Пори 

                                                     3.Потова залоза 

                                                     4. Сальна залоза 

                                                     5.Кровоносні судини 

                                                     6.Нерви  

3. Дослідно – практична робота. Визначення властивостей шкіри 

   1) Доторкніться до шкіри своєї руки, погладьте її, відтягніть, стисніть 

пальці в кулак, розіжміть кулачок.  

      – Що ви помітили? 

– Який висновок можна зробити про шкіру? 

Висновок: Шкіра гладка, м’яка, пружна , здатна розтягуватися і вертатися у 

попереднє  положення, тому людина може вільно рухатися.      

   2) Розгляньте дві склянки з водою, що стоять на моєму столі. 

       – Чи можете ви на око визначити, у якій склянці вода холодна, а в якій – 

тепла? 

– Чи можемо ми визначити холодна чи тепла вода у склянках за допомогою 

своєї шкіри? Спробуємо це зробити. 

– Що ви відчуваєте, коли торкаєтеся до теплого? А гарячого? 

– Що відчуваєте, коли торкаєтеся до снігу чи льоду?   

– Який висновок з цього можна зробити? 

Висновок: За допомогою шкіри людина  може відчувати дотик, холод, тепло, 

біль. 

  3) Проведіть пальцями руки по своєму лобі, а потім доторкніться до 

дзеркальця. 

     – Що ви помітили на ньому? 

Висновок: На шкірі є жир і піт.    

Фізкультхвилинка 

Руханка «Ягілова дочка» 

Ягіл, ягіл, ягілочка             (ходьба на пальчиках ніг  

Ягілова дочка.                     по колу)      

Устала ранесенько,            (потягування) 

Умилась білесенько.          (імітація умивання)          

Голівоньку чесала,             (масаж голови від чола до потилиці) 

Чистий одяг удівала.         (імітація одягання) 

Квіточки збирала,              (присідання і вставання,  

Віночок заплітала               імітація плетіння) 
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На вулицю вийшла            (перекачування з пальців ніг 

Як зіронька зійшла.            на п’яти) 

Взялася попід боки            (стрибки на місці) 

Показала скоки. 

    Чи погоджуєтеся ви з тим, що Ягілова дочка піклується про своє здоров’я? 

Як вона доглядала за своєю шкірою? 

V. Осмислення вивченого матеріалу                        

   1.Робота за підручником с.160-161 

     Робота в парах                                

– Прочитайте у підручнику розповідь лікарки Катерини Пігулко про 

значення  шкіри і складіть  «павутинку», яка дає відповідь на запитання: 

    Яке значення шкіри для організму людини? 

Зразок 

        захищає організм           охолоджує                захищає внутрішні                

       від мікробів                         тіло                       внутрішні органи 

                                                                                     від ушкоджень 

   

             регулює                                                     захищає тіло від 

        температуру тіла                                            перегрівання 

                                           

                                          через піт  видаляє   

                                                з організму 

                                          шкідливі речовини 

     2. Бесіда 

– Чи любите ви гратися у рухливі ігри? 

– Що з вами відбувається, коли ви  бігаєте, виконуєте якусь важку роботу? 

– Під час фізичних навантажень людині стає жарко,  виступає піт, який 

охолоджує тіло. З потом із організму людини виділяються шкідливі 

речовини. Коли на тілі людини збирається багато поту і жиру, то до них 

прилипає пил, який є у  навколишньому середовищі. На шкірі оселяється 

багато мікробів 

  Саме тому, слід завжди  ретельно слідкувати за чистотою своєї шкіри. 

 – Чи слідкуєте ви за чистотою свого тіла? 

 – Розкажіть, як ви це робите. 

3.Робота в групах 

      Завдання: Скласти пам’ятку Мийдодира  «Правила догляду за шкірою». 

Презентація робіт груп 

VІ.Закріплення, систематизація і узагальнення вивченого 

 1.Робота за підручником с. 161 

–   Розгляньте ілюстрацію у підручнику на с. 161 

– Яким буває забарвлення шкіри людини? Від чого це залежить? 

– Чи змінюється колір шкіри людини залежно від пір року? 

– Про що ми повинні пам’ятати, перебуваючи на сонці?  

ШКІРА 
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– Розгляньте картину у підручнику на с. 162 і поясніть: в чому виявляється 

краса цих дітей? Чи бережуть вони своє здоров’я? 

2. Гра «Утвори прислів’я» 

  – Утворіть прислів’я і поясніть, як ви їх розумієте. 

      Поранена шкіра   –                     запорука здоров’я. 

      Мило і вода  –                             ворота для мікробів. 

      Краса тіла –                                 мікробам біда. 

3.Тести  

     – Позначити  у тестах відповіді, з якими ви погоджуєтеся. 

   1. Яке значення для людини має шкіра? 

      а) захищає внутрішні органи від пошкоджень; 

      б) допомагає органам швидко рости 

      в) запобігає проникненню в організм мікробів; 

      г) завдяки шкірі ми відчуваємо смак їжі; 

      ґ) захищає організм від переохолодження і перегрівання. 

  2. Чи може забруднитися шкіра? 

      а) потом;             б) водою;                в) жиром; 

      г) пилом;             ґ) йодом. 

  3. Що ми можемо відчувати шкірою? 

      а) запах;              б) холод;             в) радість; 

      г) дотик              ґ) тепло. 

  4. Що може викликати пошкодження шкіри? 

       а) опіки;              б) подряпини;         в) обливання водою; 

       г) травми;           ґ) обмороження. 

  5. Щоб шкіра була здоровою, необхідно: 

      а)  без міри купатися;    б) перегріватися на сонці;    в) загартовувати 

організм;  г) слідкувати за чистотою шкіри;   ґ) не мати шкідливих звичок. 

  6. Щоб загартувати свій організм,  потрібно:          

  а) правильно загорати;     б) часто і довго купатися;    в) завжди ходити 

босоніж;  г) обтирати тіло холодним рушником;   ґ) ходити босоніж по траві. 

VІІ.  Підсумок уроку. Рефлексія 

 1.Підсумкова бесіда  

     – Яку систему нашого організму ви вивчили сьогодні на уроці? 

– Яке значення має шкіра для нашого організму? 

– Що вам найбільше запам’яталося з уроку? 

– Як потрібно ставитися до свого здоров’я? 

2.Гра «Вірю!» - «Не вірю!» 

 Чи вірите ви в те, що наша шкіра захищає організм від пошкоджень, 

холоду, спеки? 

 Чи вірите ви в те, що якби на шкірі не було пір, люди вмирали б від 

перегрівання? 

 Чи вірите ви, що на шкірі немає шкідливих мікробів? 

 Чи вірите ви, що разом із потом з організму виділяються шкідливі 

речовини? 
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 Чи вірите ви, що шкіру часто не треба мити, бо вона й так забрудниться? 

 Чи вірите ви, що рани на шкірі корисні, адже з них виділяється піт і 

шкідливі речовини? 

 Чи вірите ви, що якби через пори на шкіри не виділявся жир, людина не 

змогла б ходити? 

 Чи вірите ви в те, що чиста шкіра – це запорука нашого здоров’я? 

  VІІІ. Домашнє завдання.   

     Основне завдання: опрацювати зміст підручника с. 160-162; 

      Творче завдання: разом з батьками скласти пам’ятку «Перша допомога 

при   шкодженні шкіри». 

Стрижак Ірина Павлівна, 

УРОК 63  

Тема: Про що повідомляють органи чуття? 

Мета: формувати уявлення учнів про органи чуття та їх значення у житті 

людини; розвивати мислення, уяву, увагу; виховувати бережливе ставлення 

до власного організму. 

Обладнання: Грущинська І.В. Природознавство: підруч. для  3 кл. 

загальноосвітн. навч. закл. / І.В.Грущинська. – К. : Видавничий дім «Освіта», 

2013, – 178 с.;  фонограми творів П.І.Чайковського «Пори року», таблиці 

«Знаю. Хочу дізнатися. Дізнався» для кожного учня, ілюстрації із 

зображенням органів чуття, завдання для роботи в групах, шматочки фруктів 

та овочів, мішечок з дрібними предметами всередині. 

 

ХІД УРОКУ 

І.Організація класу 

Психологічна настанова: 

– Усміхніться один одному, подумки побажайте успіхів на уроці. 

– Для того, щоб впоратися на уроці із завданнями, будьте старанними і 

слухняними. А завдання наші такі: 

Не просто слухати, а чути. 

Не просто дивитися, а бачити. 

Не просто відповідати, а міркувати. 

Дружно й плідно працювати. 

ІІ.Актуалізація опорних знань учнів 

1.Підсумки фенологічних спостережень 

«Синоптики»  повідомляють: 

Сьогодні 23 квітня, четвер 

Небо ясне 

Температура повітря  +17о С 

Вітер помірний 

Опадів та інших явищ неживої природи не спостерігається. 

2.Сугестія 

Звучить твір П.І.Чайковського  «Пори року. Червень. Баркаролла» 
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– Я пропоную здійснити уявну подорож до лісу. Заплющте  очі.Уявіть, що ви 

тихо зайшли в ліс. Ліс вас радо  зустрічає. Що ви почули?  Зупинилися. 

Придивилися – і побачили неподалік лісову галявину. А на ній – багато – 

багато суничок. Якого кольору  здається здалеку сунична галявина? Ви 

наближаєтеся до галявини. На шляху доторкнулися до стовбура дерева.  Що 

ви відчули? Який стовбур на дотик? Нарешті  ви на галявині. Проведіть 

рукою по  шовковистій травичці. Яка вона? Зірвіть ягідку. Скуштуйте. Яка 

вона?  

– А тепер розкажіть про свої відчуття: 

– Які звуки чули в лісі? 

– Якого кольору  була сунична галявина? 

– Яким на дотик був стовбур дерева?  А  травичка? 

– Яка була ягідка суничка? 

– Які ж органи  вам допомогли  про все це дізнатися? 

     ІІІ.Мотивація  навчальної  діяльності учнів 

– Чи здогадалися, про що піде мова на уроці? (Про органи чуття) 

Вправа  «Знаємо.Хочемо  дізнатися. Дізналися» 

– Що ви вже знаєте про органи чуття людини? 

– Що хочете дізнатися про  органи чуття людини? (Учні самостійно 

заповнюють 1 і 2 колонки таблиці) 

ЗНАЮ ХОЧУ  ДІЗНАТИСЯ ДІЗНАВСЯ 

   

IV.Повідомлення теми й мети уроку 

– Сьогодні ми дізнаємося, які органи чуття є в людини, як з їх допомогою 

людина отримує інформацію про навколишній світ та як вони  попереджають 

нас про небезпеку. 

V.Первинне сприймання та усвідомлення нового матеріалу 

– Я пропоную вам стати дослідниками. Хто такі дослідники? 

– Досліджувати ми будемо організм людини. 

– А який об’єкт в нашому дослідження буде першим, дізнаєтеся, якщо 

відгадаєте загадку. 

Дві брати через дорогу живуть,а один одного не бачать. (Очі) 

Очі – орган зору 

– Що ми можемо робити  за допомогою очей?(Відповіді учнів) 

Вчитель. За допомогою очей ми розрізняємо колір, форму, розмір предметів, 

визначаємо  рухається предмет чи ні. Завдяки зору ми можемо читати, 

дивитися телевізор, працювати за комп’ютером, милуватися природою та 

багато іншого. Справді говорять, що краще один раз побачити, ніж сто разів 

почути. 

– Погляньте в очі своїх однокласників. Бачите, які вони гарні? Які можуть 

бути очі? (за кольором, за настроєм). Та все ж у наших очей є дещо спільне. 

Повідомлення  дослідника ( малюнок будови ока) 

Очі розміщені у впадинах черепа, які називаються очні впадини. Очі 

захищені нижніми та верхніми повіками. На повіках знаходяться вії. Кожна 
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вія «живе» приблизно 100 днів. Потім вона випадає, а на її місці виростає 

нова. На кожній повіці у людини нараховується  приблизно по 80 вій. Повіки 

та вії захищають очі від сильного вітру, світла, пилу. Над очима  знаходяться 

брови, які заважають краплинам поту, що виступає на лобі, потрапляти в очі. 

Якщо в око потрапить пилинка, то виступають сльози, які зволожують 

поверхню ока, змивають всі зайві частинки та вбивають мікробів. 

– Про яку небезпеку нас попереджає орган зору? (відповіді учнів) 

Вчитель. Зір можна тренувати. Виконаємо вправи для очей  

Поморгати 8 раз 

Поводити очима праворуч-ліворуч (8 раз) 

Кругові рухи очима праворуч, ліворуч  (5 раз) 

Подивитися на  дошку, на свій пальчик біля носа (3 рази) 

Заплющити очі. 

Вчитель. Зробіть запис у третьому стовпчику таблиці ,що ви дізналися  

нового про очі. 

Поки учні роблять записи, звучить  твір  П.І.Чайковського  «Пори року. 

Квітень» 

– Що ви  чули, поки  заповнювали таблицю? (музику) 

– Який орган вам допоміг почути   цю мелодію? (вуха) 

Отже, вуха – орган слуху 

– Що ми розрізняємо  завдяки органу слуху? 

З допомогою вух людина чує всі ті звуки, якими наповнений світ: шум дощу, 

спів пташок, музика. Особливо важливо для нас чути мову інших людей, 

адже за допомогою слів ми передаємо один одному свої думки, знання. 

Запрошую до слова  нашого дослідника. 

Повідомлення  дослідника  (малюнок  будови вуха) 

Те, що ми називаємо вухом, насправді лише  вушна раковина, зовнішня 

частина вуха. Вона дозволяє нам  краще ловити  звуки. Від ушної раковини  

всередину йде слуховий прохід, який закінчується  тонкою, але міцною 

барабанною перетинкою. Це все – зовнішнє вухо. 

Під дією звука барабанна перетинка коливається та передає звукові 

коливання в середнє вухо. В середньому вусі є три слухові кісточки, з’єднані  

між собою. Вони передають коливання у внутрішнє вухо.Воно закручене, 

ніби слимакова черепашка, і заповнене особливою рідиною.А вона подає 

повідомлення про звукові хвилі до мозку, і його клітини сприймають той чи 

інший звук. 

Але внутрішні вуха не тільки слухають. Вони ще допомагають нам 

тримати рівновагу. Ми можемо заплющити очі, але все одно  відчуватимемо, 

де верх, де низ, куди нахилився стілець, на якому ми сидимо – вправо чи 

вліво. Про це вам сигналізують крихітні органи рівноваги, закладені у 

внутрішньому вусі. Якщо їх видалити, ми не відчуватимемо свого положення 

в просторі, не зможемо ні стояти, ні ходити, ні навіть сидіти. 

Вчитель.Чи згодні ви, що орган слуху вуху, як і очі, – важливі помічники 

людини? Наведіть приклади. 
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Вчитель. Зробіть запис у третьому стовпчику таблиці ,що ви дізналися  

нового про орган слуху – вуха 

Фізкультхвилинка. 

– Відпочинемо та подивимося, як добре у вас розвинений слух. 

(Діти виконують танцювальні рухи під музику) 

– Про що далі піде мова – дізнаєтеся із загадок. 

 Сопе, хропе, часом чхає, сюди-туди зазирає; на морозі замерзає, бо 

одежини не має. (Ніс) 

 Завжди в роті, а не проковтнеш. (Язик) 

 Ніс – орган нюху . Язик – орган смаку 

Робота з підручником с. 164. 

– Прочитайте  тексти «Орган нюху» та «Орган смаку» 

Самостійна робота учнів. 

Бесіда. 

– Що нового ви дізналися  про орган нюху – ніс? 

– Як саме  орган нюху може попередити нас про небезпеку? (Відповіді учнів) 

– Що цікавого дізналися про орган смаку – язик? 

Вчитель. Зробіть запис у третьому стовпчику таблиці ,що ви дізналися  

нового про органи нюху та смаку. 

Вчитель. Відгадайте останню загадку 

 Тіло щільно прикриваю, піт назовні виділяю. Захищаю й дихаю, 

температуру тіла регулюю. (Шкіра) 

Повідомлення  дослідника 

Шкіра – дуже тонка оболонка, яка  вкриває  все тіло. ЇЇ завдання –

захищати організм від ушкоджень, від спеки та холоду, від впливу хімічних 

речовин, від інфекційних захворювань. У шкірі  є нервові закінчення, з 

допомогою яких ми відчуваємо біль, тепло,холод, яка поверхня предметів: 

гладенька, жорстка. М’яка чи тверда. Найбільшу  чутливість мають кінчики 

пальців, середина долоні та середня лінія спини.  

Бесіда.  

– Що нового ви дізналися? 

– Запишіть у таблицю, що нового ви дізналися про шкіру. 

VI.Закріплення та осмислення  знань 

1.Зорова вправа 

– Назвіть предмети, які ви бачите. 

– Які ознаки предметів ви впізнаєте очима? 

– Чому потрібно берегти очі?Як ви їх бережете? 

2. Слухова вправа 

– Заплющіть очі. Прислухайтесь. Що ви чуєте? 

– Як ви це робите? 

3.Гра «Упізнай за смаком» 

Діти заплющують очі. Вчитель кладе  їм до рота  шматочки фруктів та 

овочів. 

– Відгадайте, що це? Як розпізнали? 
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4. Гра «Упізнай на дотик» 

В мішечку – дрібні предмети. Діти на дотик розпізнають предмет. 

– Що допомогло розпізнати предмети? 

VIІ.Узагальнення та систематизація знань. 

– Для людей певних професій дуже важливо, щоб був дуже добре розвинений 

певний орган чуття. Спробуйте назвати ці професії 

Робота в групах. 

1. Поділ на групи. 

2. Правила роботи в групах. 

3. Виконання завдань: 

1 група. Людям якої професії потрібне  добре  відчуття нюху? (Парфумери,  

виробники вин ) 

2 група. Людям якої професії потрібно добре  відчуття смаку? (Кухарі, 

кондитери, селекціонери, хто виводить нові сорти фруктів, ягід, овочів) 

3 група. Людям якої професії потрібно  добре розвинене   відчуття слуху? 

(музиканти, танцюристи, прикордонники.) 

4.Презентація роботи в групах. 

VIІІ. Підсумок уроку. 

– Про які органи  тіла людини  йшла мова на сьогоднішньому уроці? 

– Скільки органів чуття у людини? Назвіть їх. 

– Який орган чуття найголовніший? 

– Чи може людина повноцінно сприймати навколишній світ, якщо в неї 

порушений один із  органів  чуття ? Чому? 

IX. Рефлексія  

– Погляньте в свої таблиці. Чи справдилися ваші очікування від уроку? Чи на 

всі питання ви дістали відповіді? 

 

Бутенко Наталія Володимирівна  

 

УРОК 64  

Тема: Як попереджувати захворювання органів чуття? 

Мета: продовжувати формувати поняття «людина», «організм»;  закріпити   

поняття  «органи чуття»;  продовжувати формувати  санітарногігієнічні  

навички; звернути  особливу  увагу  на  правила  збереження 

органів чуття, як органів сприйняття навколишнього світу; стимулювати учні

в до висловлювання своєї думки.  Розвивати творчі здібності дітей,  стійку ув

гу та творчу уяву, фантазію, зв’язне мовлення. Виховувати 

охайність, відповідальність за своє здоров’я.  

Обладнання: предметні малюнки, Грущинська І.В. Природознавство: 

підруч. для  3 кл. загальноосвітн. навч. закл. / І.В.Грущинська. – К. : 

Видавничий дім «Освіта», 2013, – 178 с., «Зошит друга природи» 

І.В.Грущинська, 2014 
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ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

Психологічна настанова: 

– Усміхніться одне одному, подумки побажайте успіхів на цілий день. 

ІІ.Актуалізація опорних знань 

1.Вправа  «Синоптик» 

Які зміни в природі помітили? 

Як змінилася температура повітря? 

Знизилася чи підвищилася? Чому сталися ці зміни?  

Що можете сказати про тривалість дня і ночі? 

Яка температура повітря, стан неба? Які опади?  

     2.Перевірка домашнього завдання 

    Розкажіть про значення у вашому житті органів чуття 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку 

     Людина має п’ять органів чуття. Це – очі, вуха, ніс, язик і шкіра. Вони 

повідомляють про все, що оточує людину, і попереджають про небезпеку. 

  Інтерактивна технологія  »Дискусія» 
Уявіть, що органи чуття посперечались: хто з них найважливіший? 

 Допоможіть їм помиритися. Щоб ви їм порадили?  

(Людина, цілісний  організм. Всі її органи працюють у взаємодії, але кожен в

иконує свою функцію. Будь  який орган є частиною цілого оргаізму і працю-

вати всі органи можуть тільки разом.)        

За допомогою органів чуття здійснюється зв’язок людини з навколишні

м середовищем. За допомогою органів чуття  людина має здатність  

навчатися, помічати красу природи  і захищатися від небезпеки.     

Дуже важливо, щоб цей зв’язок був завжди надійним. 

На уроці ми будемовчитися берегти органи чуття від захворювань, та більше 

дізнаємось про здоровий спосіб життя. 

ІV. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.    
Більшість інформації людина сприймає органом зору. Очі є основним 

органом чуття людини. Тому їх потрібно берегти.  

1. Робота з підручником с.165.      

 – Прочитайте поради від лікарки Калини Пігулко. 

 – Якими порадами ви користуєтесь у своєму житті?Які поради ви чуєте 

вперше? 

2. Енергізатор »Чи уважний ти?» 

 Учні  стають парами один до одного. Один із учасників закриває очі, а 

інший учень намагається в собі щось змінити (міміку, одяг тощо). Учень 

відкриває очі і намагається відгадати що змінилося. 

3. Робота  в парах  

Гра « Знайти  розбіжності». 

У кожної пари   на парті лежать сюжетні малюнки. Потрібно вказати які є 

розбіжності і вказати на  їх кількість. 

4. Робота з підручником с.166 
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 Щоб зберегти хороший слух, потрібно берегти вуха. Прочитайте поради ві

д лікарки Калини Пігулко. 

Гра  «Впізнай за голосом, хто покликав?» 

5. Поради, як берегти свій ніс -  орган нюху.   
 Нюх порушується внаслідок нежитю, грипу та інших хвороб в порожнині 

носа. Тому завжди лікуйте нежить. Не варто думати, що це незначне, нешкід

ливе захворювання.Щоб убезпечити себе від втрати нюху, усуньте всі шкідли

ві фактори. Якщо у вас алергія, не контактуйте з алергеном. Намагайтеся не 

застудитися і вчасно лікуйте нежить.  

Гра »Розпізнай за запахом»           
Для гри застосовуємо  набір ароматичних масел: масло троянди, лаванди, 

полину гіркого, сосни, ялівцю, м’яти, лимону, персику. 

6. Робота з підручником.  

       Прочитайте поради від лікарки Калини Пігулко с.166. Бережи свій язик –

орган  смаку. 

 Гра »Впізнай за смаком»        

Для гри застосовуємо набір продуктів: лимон, шоколад, апельсин, банан,

 яблуко, ківі. 

V. Закріплення і узагальнення нового матеріалу 

1.Практична робота 

Міні-проект «Я здоров’я збережу!Сам собі допоможу!» 

 – Послухайте казку. В одному казковому королівстві жив молодий принц. 

Дуже любив він похвастатись своїм здоров’ям. 

 – У мене орлиний зір. Я всіх і все бачу. У мене найчутливіші вуха як у 

кажанів! - вихвалявся він.  

 – Я зможу по запаху знайти любу річ краще ніж собака - кричав він усім. 

Але одного разу зла чаклунка вирішила провчити принца і зачарувала його. 

Він забув всі правила гігієни органів чуття та почав хворіти. Через деякий час 

бідолашний став погано чути та бачити, перестав розрізняти запахи  і 

перетворився на чудовисько (Малюнок принца). 

 – Чи згодні ви, діти, зняти чари?Для цього потрібно пригадати поради 

лікарки Калини Пігулко  з якими ви сьогодні познайомились. Зробимо 

колективний плакат «Я здоров’я  збережу! Сам собі допоможу!» з порадами 

для принца як доглядати за органами чуття. 

Учні об’єднуються в групи: 

1 група  - «Очі»,  

2 група - «Вуха», 

3 група – «Ніс», 

4 група - «Шкіра».  

    Кожна команда  готує поради  про збереження та гігієну  свого органу 

чуття. Під час доповіді кожної із груп, портрет принца змінюється на краще. 

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія 

–  Що нового про органи чуття ви дізналися? 

–  Яких порад будете дотримуватись неухильно? 
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– Як може змінитися наше сприйняття навколишнього  

світу, якщо з нього щезнуть запахи, смаки, зорові та слухові  відчуття. 

VІІ. Домашнє завдання   
а) Опрацювати статтю »Як попереджувати захворювання органів чуття?»   

с. 165 – 167.                                                                             

б) Створення проекту »Облаштовуємо нашу планету». Доведи, що всі люди, 

 живуть на нашій планеті, повинні піклуватися про своє здоров’я. 

 

Дереза Галина Миколаївна 

УРОК 65 

 Тема: Перевір, як ти вмієш застосовувати знання про людину та її організм 

 Мета: перевірити, як учні вміють застосовувати знання про людину та її 

організм; розвивати мислення, пам’ять; виховувати пізнавальний інтерес, 

самостійність. 

Обладнання:  Грущинська І.В. Природознавство: підруч. для  3 кл. 

загальноосвітн. навч. закл. / І.В.Грущинська. – К. : Видавничий дім «Освіта», 

2013, – 178 с.,  «Зошит  друга природи» І.Грущинська,  таблиці, малюнки, 

робочий зошит, тести. 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

II. Актуалізація опорних знань 

    1.Створення проблемної ситуації 

     Ситуація 1. У кішки з’явились маленькі кошенята. Мама - кішка навчає 

своїх малят.  Як? (За допомогою звуків, рухів) 

     Ситуація 2. У матері народилося дитя. Мама теж навчає його. Як? (За 

допомогою рухів, слів) 

 - Отже людину від інших живих організмів відрізняє мова. А ще її відрізняє і 

те, що вона має здатність весь час думати. 

 - Як же людина пов’язана з природою? 

 2. Мозковий штурм  

 

 

 

  

 

 

            

 

 

 

 

 
 

Людина і природа 
їжа 

кисень 

тепло 

одяг 

вода 

ліки 

відпочинок на 

природі 
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III.   Повідомлення теми і мети уроку 

            – Сьогодні на уроці ви перевірите, як умієте застосовувати знання про  

            людину та її організм. 

ІV. Узагальнення вивченого матеріалу 
           1.Робота в зошиті   (стор. 52) 

          – Прочитай назви систем органів, які «заховалися»  у таблиці. Які 

системи    органів «не названі»?   Запиши 

             б т Р о в с 

у о А р о н 

л ш В к н а 

п і Н а о  

         2.Гра «Доповни речення» 

Мозок   керує ............................................................................................... 

Людина   вдихає повітря ............................................................................ 

Поживні речовини  до організму надходять через  ................................. 

Опорою тіла людини є ............................................................................... 

Органом нюху є …………………………………………………………… 

3.Робота в групах 

                       Група І 

                  1. З`єднай стрілками:  

 Череп 

 Хребет 

 Грудна клітка  

  

 

 Захищає головний мозок  

 Захищає серце і легені  

 Є стержнем, до якого кріпляться 

кістки 

    2. Підкреслити назви органів, що належать до нервової системи 

         Шлунок, нерви, артерії, головний мозок, хребет, спинний мозок, серце,  

         трахеї.  

         3.Впиши в схему шлях, який проходить повітря в органах дихання: 

 

 

 

 

 

 

                         Група 2 

                1.З`єднай стрілками поняття              

                   та їх визначення: 

 Капіляри                     

 Артерії                        

 Вени  

 

 

 

 

  Найтонші судини 

  Великі судини, якими кров тече    

 від серця 

  Великі судини, якими кров тече   

 до серця 

          2.Підкреслити назви органів кровообігу 

             Вени, нерви, серце, бронхи, капіляри, кишечник, мозок, артерії, легені. 

          3.Впиши в схему шлях, який проходить їжа в органах травлення: 

 

ТРАХЕЯ 

НІС 
БРОНХИ 

ЛЕГЕНЕВІ ПУХИРЦІ 

ЛЕГЕНІ 
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          Фізкультхвилинка 

1.Виконання комплексу вправ для зміцнення м’язів ока. 

2.Виконання комплексу профілактичних впав  проти сколеозу  

          4. Перевірна     робота. Тести        

1.До  органів дихання належать 

           а) легені; 

 б) нерви;  

 в) капіляри. 

2.До нервової системи належать 

 а) мозок; 

 б) серце; 

 в) печінка. 

3. Серце, артерії, вени, капіляри – це органи: 

 а) травлення; 

 б) кровообігу; 

 в) чуття. 

4. Великі судини, які несуть кров від серця, називаються: 

   а) капіляри;  

                     б) артерії; 

                     в) вени.  

5. М`язи мають таке значення:  

                     а) сприймають подразнення з навколишнього середовища; 

 б) є органом дотику; 

 в) забезпечують виконання людиною рухів. 

6. Скелет має таке значення 

           а) є опорою організму; 

           б) сприймає подразнення наколишнього середовища; 

           в) об`єднує організм у єдине ціле.  

7. Завдяки чому поживні речовини розносяться по всьому організму? 

           а) Крові; 

           б) м’язам; 

           в) нервам. 

8. У якому органі відбувається газообмін між повітрям і кров’ю? 

           а) У носі; 

           б) у бронхах; 

           в) у легенях. 

9. Яка система органів забезпечує організм киснем, виділяє 

вуглекислий газ? 

           а) Кровоносна; 

           б) дихальна; 

РОТ 

СТРАВОХІД 
ТОНКА КИШКА ПРЯМА КИШКА 

ТОВСТА КИШКА ШЛУНОК 
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           в) травна. 

10. Яка система органів забезпечує рух крові по організму? 

           а) Кровоносна; 

           б) дихальна; 

   в)травна. 

11. Яка складова повітря потрібна органам тіла для роботи? 

          а) Кисень; 

          б) вуглекислий газ; 

          в) азот. 

12. У якому рядку вказані слова, що описують здорову людину? 

          а) Сутулий, міцний, незграбний, високий; 

          б) горбатий, блідий, кволий, низький; 

          в) стрункий,спритний,сильний,справний. 

         V. Систематизація знань. 

    1. Робота з підручником 
– Прочитайте і проаналізуйте всі твердження про правила 

повноцінного харчування.              

– Знайдіть серед них ті, які ви вважаєте неправильними, та доведіть їх 

хибність. 

                    •   Їж тоді, коли хочеться, і не варто дотримувати режиму. 

                    •   Уживай свіжі продукти. 

                    •   Не їж багато солодкого, булок і цукерок. 

                    •   Випивай півтора-два літри води на добу. 

                    •   їж лише дуже гарячі страви. 

                    •   їж навіть із каструлі, аби наїстися. 

                    •   Дбай про привабливе оформлення стола і страв. 

– Що відбувається в організмі людини під час дихання? Розкажіть. 

– Яку роботу виконує кров в організмі людини? Поясніть. 

– Доведіть, що краса тіла – в його здоров’ї. 

VІ.   Підсумок уроку. Рефлексія. 
– Розгляньте фотографії на с. 169. 

– Розкажіть про зображене, використовуючи знання про людину та її 

організм, отримані на уроках природознавства. 

– Що вам запам’яталося найбільше? 

– Що вас вразило або здивувало? 

– Які знання ви можете використати в щоденному житті? 

– Які з них, на вашу думку, будуть потрібні вам і в майбутньому? 

            VІІ.  Домашнє завдання 

             Складіть розповідь про те, як ви загартовуєте свій організм.                              

             Проілюструйте її фотографіями або малюнками. 

 

УРОК 66-68 

 Підсумкова перевірна робота 
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4. Грущинська  І. В. Сторінками червоної книги України: Зникаючі 
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6. Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням 

українською мовою. 1 – 4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011. –

392 с. 

7. Нетрадиційні уроки в початковій школі. 1 клас / Укладач Л. І. 

Нечволод. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. – 96 с. 

8. Сухомлинський В. О. Чиста криниця: Казки, оповідання, етюди: Для 
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Відомості про авторів уроків 

 

1. Білоусова Т.М., учитель початкових класів Цюрупинської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 4 з поглибленим вивченням предметів 

природничо-математичного напряму Цюрупинського району 

2. Богдалова О.О., учитель початкових класів Херсонської гімназії №1 

Херсонської міської ради. 

3. Васильчук Н.Г., учитель початкових  класів Скадовського навчально-

виховного комплексу «Академічної гімназії» Скадовської міської ради.   

4. Гавриляк Т.Г., учитель початкових  класів Скадовського навчально-

виховного комплексу «Академічної гімназії» Скадовської міської ради.   

5. Голота Н.С., учитель початкових класів Цюрупинської гімназії 

Цюрупинського району. 

6. Гурковська Н.В., учитель початкових класів Цюрупинської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 2 з поглибленим вивченням 

іноземних мов Цюрупинського району.  

7. Гусарчук Р.Ю., учитель початкових  класів Скадовського навчально-

виховного комплексу «Академічної гімназії» Скадовської міської ради.   

8. Гусєва С.В., учитель початкових класів Цюрупинської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов 

Цюрупинського району. 

9. Дудченко В.В., учитель початкових класів Брилівської                                  

ЗОШ І-ІІІ ступенів Цюрупинського району 

10. Дудченко Л.В., учитель початкових класів Козачелагерської                           

ЗОШ І-ІІІ ступенів Цюрупинського району 

11.  Каперко О.О., учитель початкових класів Цюрупинської гімназії 

Цюрупинського району. 

12. Козак О.О., учитель початкових класів Херсонської гімназії №1 

Херсонської міської ради. 

13. Кравчук О.Ф., учитель початкових класів Херсонської гімназії №1 

Херсонської міської ради. 

14. Коваленко К.Ю., учитель початкових  класів Скадовського 

навчально-виховного комплексу «Академічної гімназії» Скадовської 

міської ради.   

15. Козлова Л.І., учитель початкових  класів Скадовського навчально-

виховного комплексу «Академічної гімназії» Скадовської міської ради.   

16.  Кубанцева І.В., учитель початкових  класів Скадовського навчально-

виховного комплексу «Академічної гімназії» Скадовської міської ради. 

17. Левицька І.В., методист КУ «Цюрупинський районний методичний 

кабінет» Цюрупинської районної ради.   

18. Лисенко В.М., учитель початкових класів Цюрупинської гімназії 

Цюрупинського району.  

19. Маковій Н.В., учитель початкових класів Новомаячківської  

ЗОШ І-ІІІ ступенів Цюрупинського району 
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20. Мазлова І.О., учитель початкових класів Цюрупинської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ст. № 4 з поглибленим вивченням предметів природничо-

математичного напряму Цюрупинського району.  

21. Медведєва І.В., учитель початкових класів Новомаячківської                      

ЗОШ І-ІІІ ступенів Цюрупинського району  

22. Молчанова Т.О., учитель початкових класів Новомаячківської ЗОШ І-

ІІІ ступенів Цюрупинського району. 

23. Недибалюк О.І., учитель початкових класів Цюрупинської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням 

іноземних мов Цюрупинського району. 

24. Одінцова Л.А., учитель початкових класів, Цюрупинської гімназії 

Цюрупинського району.  

25. Олейніченко О.М., учитель початкових класів Новомаячківської                  

ЗОШ  І-ІІІ ступенів Цюрупинського району. 

26.  Петрелі Н.А., учитель початкових класів вищої категорії 

Ювілейнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Цюрупинського району. 

27.  Петровська Н.В., учитель початкових  класів Скадовського 

навчально-виховного комплексу «Академічної гімназії» Скадовської 

міської ради.   

28.  Пікуль О.І., учитель початкових  класів Скадовського навчально-

виховного комплексу «Академічної гімназії» Скадовської міської ради.   

29. Пуляєва О.П., учитель початкових класів Новомаячківської                   

ЗОШ І-ІІІ ступенів Цюрупинського району 

30.  Рудомьоткіна Т.М., учитель початкових  класів Скадовського 

навчально-виховного комплексу «Академічної гімназії» Скадовської 

міської ради.  

31. Ружина В.І., учитель початкових класів Новомаячківської                            

ЗОШ І-ІІІ ступенів Цюрупинського району. 

32. Сафіна Н.П., вчитель початкових класів Цюрупинської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 4 з поглибленим вивченням 

предметів природничо-математичного напряму Цюрупинського 

району. 

33. Сирота  М.-С.С., учитель початкових класів вищої категорії 

Цюрупинської гімназії Цюрупинського району. 

34. Ситарук О.М., учитель початкових  класів Скадовського навчально-

виховного комплексу «Академічної гімназії» Скадовської міської ради.   

35. Снігірьова Г.І., учитель початкових класів Цюрупинської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням 

іноземних мов Цюрупинського району. 

36. Статкевич Н.В., учитель початкових класів Брилівської                    

ЗОШ І-ІІІ ступенів Цюрупинського району 

37. Фадєєва І.В., учитель початкових класів Новомаячківської                           

ЗОШ І-ІІІ ступенів Цюрупинського району. 

38. Целінко О.С., учитель початкових  класів Скадовського навчально-

виховного комплексу «Академічної гімназії» Скадовської міської ради.   
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39. Чистякова А.В., учитель початкових  класів Скадовського 

навчально-виховного комплексу «Академічної гімназії» Скадовської 

міської ради.   

40. Шевчик Л.О., вчитель початкових класів Тарасівської                                     

ЗОШ І-ІІІ ступенів Цюрупинського району.  

41. Шенкевич Л.А., учитель початкових класів Козачелагерської                      

ЗОШ І-ІІІ ступенів Цюрупинського району. 
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Члени обласної творчої групи 

 

1. Афанасіаді О.М., учитель-методист, спеціаліст вищої категорії, 

учитель початкових класів, заступник директора з навчально-виховної 

роботи Скадовської гімназії Скадовської міської ради. 

2. Віхрова І.А., старший учитель, спеціаліст вищої категорії, учитель 

початкових класів Херсонської багатопрофільної гімназії №20                       

імені Б.Лавреньова Херсонської міської ради. 

3. Гайдиш Ю.М., учитель початкових класів Новокаховської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів імені О.Довженко Новокаховської міської ради 

4. Кохановська О.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та 

технологічних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної 

освіти». 

5. Левицька І.В., методист КУ «Цюрупинський районний методичний 

кабінет» Цюрупинської районної ради.   

6. Лисенко О.П., учитель початкових класів Херсонської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №44 Херсонської міської ради. 

7. Онушко Л.О., учитель-методист, спеціаліст вищої категорії, учитель 

початкових класів Херсонської багатопрофільної гімназії №20                       

імені Б.Лавреньова Херсонської міської ради. 
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