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Тема. Казка вчить, як на світі жить. Українська народна казка «Цап та баран» 

Мета: формувати читацьку компетентність учнів: поглибити знання учнів про 

українську народну казку, продовжити ознайомлення учнів з  казками про тварин, 

розвивати вміння розрізняти народну казку; прищеплювати читацький інтерес до казок; 

збагачувати словниковий запас учнів; на прикладі казки виховувати мудрість, кмітливість, 

доброту. 

формувати ключові компетентності: вміння вчитися (навчально-організаційні вміння і 

навички самоорганізовуватися до навчальної діяльності у взаємодії; визначати мету своєї 

роботи і план її виконання), комунікативну (дотримуватися норм мовленнєвої культури, 

зв’язно висловлюватися), загальнокультурну (формувати в учнів інтерес до читання, 

розвивати пізнавальні здібності учнів, уміння знаходити в тексті і пояснювати нові слова), 

громадянську (бережливо ставитися до природи, до людей, до самого себе), 

здоров’язбережувальна (формувати вміння піклуватися про своє здоров’я під час роботи 

на уроці), соціальну (співпрацювати в команді) 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ УЧНІВ ДО УРОКУ.  

 Емоційне налаштування 

Я школяр, я особистість творча, 

я думаю, замислююсь, аналізую, 

висловлюю свої думки, я хочу знати … 

 – І тільки за таких умов  наприкінці уроку нам вдасться досягнути мети . А значить стати 

ще розумнішими, добрішими, мудрішими, кмітливішими. Тому – до роботи. 

 Вправа «Очікування» 

 -Яким має бути наш урок? (цікавим, навчальним, казковим, продуктивним, світлим, 

проблемним) 

- А ви на уроці якими повинні бути? Дайте відповідь одним словом. Відповідь повинна 

починатися з отриманої букви (старанним, хорошим, інформованим, приємним, уважним). 

Далі з поданих літер складається слово «УСПІХ».  Що ж, якщо ви і справді будете такими 

на уроці, то вкінці вас усіх чекає успіх. І я вам бажаю цього. 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ 

1) Гра «Упіймай звук» 

-Як кличе курка курчат? 

-А качка каченят? 

-А жабка жабенят? 

-Яка пісенька у півника?  

2) Розчитування 

ко-ка-ку-ре; 

кі-ро-ки-лу; 

ке-лі-ки-ра. 



- А тепер давайте прочитаємо перший рядок голосно, другий – звичайним голосом, а 

третій – пошепки. 

- Давайте прочитаємо так, ніби в кінці кожного рядка стоїть знак питання. 

- А тепер так, ніби ми щойно прокинулися і нам ще дуже-дуже хочеться спати. 

- А тепер давайте прочитаємо кожен рядок радісно, піднесено. 

3) Вправа «Сходинки» (таблиця складів у кожного на парті, слід за завданням вчителя 

читати стовпчики складів різними інтонаціями) 

4) Робота в парах. Гра «Спіймай мій настрій» 

Дітям пропонується попрацювати в парі і домовитися, хто почне дії першим. Учні 

виконують дії, які називає вчитель. 

— Посміхніться, «зніміть» посмішку зі свого обличчя долонькою та «киньте» своєму 

сусідові. «Спіймайте» посмішку, «прикрасьте» нею своє обличчя. 

— Зобразіть на обличчі емоцію Баби Яги; впертої Кози-дерези; сміливого Котигорошка; 

хвальковитого Колобка,хитрої лиси,злого вовка. 

 5) Перевірка Д/З: Робота з казкою «Лисиця та їжак» 

 - Хто  герої цієї казки?  

 Читання в особах уривків із казки. 

ІІІ.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ 

УРОКУ 

— Недарма кажуть, що всі ми родом із дитинства. А дитинство без казки неможливе! 

Казка навчає добра, мужності, кмітливості, мудрості, терпіння. Казка — вірний помічник 

у житті. 

— Що ж таке казка? Казка — цікава вигадана історія про події, яких не може бути в 

реальному житті. Рослини і тварини у ній уміють розмовляти і робити все те, що й люди. 

У казках трапляються чарівні пригоди, існують незвичайні речі, діють чаклуни і чародії 

- Чому казки, які ми зараз вивчаємо, називаються народні? 

 Римування.                                                                                      

Казок країна … ( золота, велика, чарівна) 

У гості й вас чека … ( він, воно, вона)  

Отож часу … ( не зволікайте, не гайте, не шукайте ) 

У подорож … ( вирушайте, рушайте, ідіть ) 

Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з новою казкою, яка називається… 

ІV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1) Робота з назвою казки. Гра «Збери слово»  

-Як інакше називається цап? 

-Хто такі цап та баран? Що ви про них знаєте? Чим вони відрізняються? (Розгляд 

зображень цапа та барана) 

2) Читання казки вчителем 

Словникова робота: знайти незрозумілі слова (курінь, прибрались, п’ятами накивати, 

ворожити) 

 - Що вони означають, як ви їх розумієте? 

3) Бесіда за змістом 

-Назвіть дійових осіб казки 

-Чому цап та баран пішли з подвір’я? 

-Як вони зустрілися з вовками? 



-Що вигадав цап? 

-Як хотіли врятуватися вовки? 

-Чому герої перемогли?  

Фізкультхвилинка. Вправа «Нюхання квітки» 

-На вдиху ви маєте понюхати «квітку», а на видиху сказати спокійно, по складах слово         

«до-бре», потім на видиху вимовити фразу з 2 – 3 слів. 

-«Добре», «Дуже добре», «Дуже добре пахне»   

4) Робота з текстом. Різновиди читання 

А) Прочитайте перше речення, в якому зустрічається слово «цап». 

Б) Прочитайте речення, в кінці якого стоїть знак оклику. 

В) Читання «ланцюжком» 

Г) Читання «дощиком» 

Д) Знайти односкладові, двоскладові і т. д. слова  

Е) Гра «Читання із Незнайком» 

Є) Робота з ілюстрацією 

-Знайти та прочитати речення до діафільму 

Фізкультхвилинка    ГРА «СОНЯЧНИЙ ЗАЙЧИК». 

- Сядьте зручно та уявіть себе на березі теплого моря. Сонячний зайчик зазирнув у ваші 

оченята. Заплющіть їх. Зайчик побіг по обличчю – погладьте його ніжно долоньками: на 

лобі, на щічках, на підборідд. Правда  , приємно? Погладжуйте легенько, щоб не 

сполохати його: голову, шийку, ручки, животик, ніжки. Раптом він заліз за комір! 

Погладьте його і там. Він любить і пестить тебе. А ти гладь його і подружися з ним. 

Прислухайся ще трохи до своїх відчуттів і повертайся у клас. 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ  

- Чим сподобалася вам ця казка? 

- Який висновок ми маємо зробити з прочитаного?  

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ  

Гра «Мікрофон» 

- Поміркуйте, чому ми читаємо казки, за що ми їх любимо? 

- Що найбільше сподобалось на уроці? 

VІI. Домашнє завдання  

- Намалювати ілюстрації до казки; читати і переказувати казку «Цап і баран» 


