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Вступ 

Конспекти уроків складено у відповідності до нової програми курсу 

«Природознавство» (автори Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак, Д. Д. Біда, К.: «Освіта», 

2012 р.), нових підручників «Природознавство» (автор І. В. Грущинська) та 

«Природознавство» (автори Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак) для першого классу. 

Упорядники збірки практичних матеріалів мали на меті забезпечити вчителів 

матеріалами для підготовки до уроків, сприяти впровадженню активних форм 

навчання, формуванню стійкого інтересу до предмета. 

Дана збірка містить плани-конспекти, що допоможе учителеві зробити 

уроки насиченими і цікавими. Матеріал уроків допоможе вчителю відновити й 

поповнити свої знання з деяких 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 збірки подано послідовно, відповідно 

до вікових особливостей дітей. Ігрові завдання підвищать зацікавленість учнів 

уроками природознавства, сприятимуть розвитку уяви, творчих здібностей 

першокласників, а вчителеві допоможуть краще пізнати своїх маленьких учнів, 

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

до самостійного вирішення життєвих ситуацій. Конспекти уроків збагачені 

емоційним, пізнавальним і особистісно–значущим матеріалом, спрямованим на 

розвиток у маленьких школярів загальнонавчальних умінь і навичок. Зокрема, 

уміння аналізувати життєві явища, порівнювати, узагальнювати й 

класифікувати природні об’єкти, встановлювати 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 збірці плани уроків є орієнтовними. Кожний 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 дослідницького практикуму, мета якого – 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 першому класі відводяться дві години на тиждень. 

Загальний обсяг навчального часу становить 68 годин на рік, із них – 6 

годин резерву, який може бути використаний учителем на власний розсуд для 

організації екскурсій, проектної та дослідницької діяльності учнів, роботи з 

додатковими джерелами інформації.  

Сподіваємося також, що ця збірка стане у пригоді й студентам вищих 

педагогічних навчальних закладів. 
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1. Програма «Природознавство» 1 клас 

(автори Гільберг Т. Г., Сак Т.В., Біда Д.Д., Грущинська І.В.) 

Загальна характеристика навчального предмета 

Програма навчального предмета «Природознавство» розроблена на 

основі Державного стандарту початкової загальної освіти, її зміст 

структурований за спірально-концентричним принципом, який передбачає 

неперервне розширення і поглиблення знань та повторне вивчення певних тем з 

метою глибшого проникнення в сутність явищ та процесів відповідно до 

вікових особливостей дітей. Вона має інтегрований зміст, поєднує 

пропедевтику біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії.  

Основна мета навчального предмета «Природознавство» – формування 

природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих 

знань про природу і людину, основ екологічних знань, опанування способами 

навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних 

орієнтацій у ставлення до природи.  

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких основних 

завдань: 

 формування базових, загальнопредметних і предметних компетентностей;  

 формування цілісної природничо-наукової картини світу, що охоплює 

систему знань, уявлень про закономірності у природі та місце людини в ній;   

 формування елементарних уявлень і понять про об’єкти та явища 

природи, їхні взаємозв’язки у системі «жива – нежива природа», «природа – 

людина», усвідомлення свого місця у навколишньому світі; 

 формування дослідницьких умінь та умінь учнів спостерігати за 

об’єктами та явищами живої і неживої природи; 

 формування досвіду навчально-пізнавальної й практичної 

природоохоронної діяльності учнів; 

 формування способів навчально-пізнавальної діяльності учнів; 

мисленнєвих дій та операцій шляхом аналізу, порівняння, узагальнення й 

класифікації природних об’єктів; вироблення уміння розкривати причинно-

наслідкові зв’язки у природі;  

 формування навиків самостійної роботи учнів з інформацією; 

 засвоєння норм етичного, естетичного, морального ставлення людини до 

природи. 

Відповідно до базового навчального плану навчальний предмет 

«Природознавство» вивчається з 1 по 4 клас по дві години на тиждень у 

кожному класі. Загальний обсяг навчального часу становить 270 годин, з них 

18  – резерв навчального часу, який може бути використаний учителем на 

власний розсуд для організації різноманітних форм навчального процесу: 

екскурсій, проектної та дослідницької діяльності учнів, роботи з додатковими 

джерелами інформації. 
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 Відповідно до змісту початкової загальної освіти, затвердженої Державними 

стандартами, у програмі предмета «Природознавство» визначені такі змістові 

лінії: «Об’єкти природи», «Взаємозв’язки у природі», «Земля – планета 

Сонячної системи», «Україна на планеті Земля», «Рідний край», «Охорона і 

збереження природи», «Методи пізнання природи».  

Кожний розділ програми передбачає проведення дослідницького 

практикуму, мета якого – вироблення дослідницьких вмінь учнів у процесі 

розв’язання задач практичного спрямування.  

При виконанні низки завдання учитель співпрацює з батьками 

(спостереження зоряного неба, з’ясування властивостей речовин, що 

використовуються у побуті, застосування знань для збереження тепла та 

електроенергії у побуті). Такі завдання у програмі мають примітку «Запитай у 

батьків».  

Для узагальнення вивченого матеріалу програма кожного класу містить 

розділ «Запитання до природи». У цьому розділі запропоновані орієнтовні 

запитання, пошук відповіді на які вимагає інтеграції знань і передбачає 

застосування активних методів навчання та впровадження елементів проектної 

діяльності. 

Тематика завдань може змінюватись учителем відповідно до матеріально-

технічного забезпечення, наявності власних цікавих дидактичних розробок, 

підготовленості класу.  

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, планетарій, обсерваторію. 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, космонавтики, прильоту 

птахів,  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 (наприклад, електронний планетарій, короткотривалі 

ролики про тіла Сонячної системи, Всесвіт). 

Урізноманітнюючи методи, прийоми і засоби навчання, першорядне 

значення учитель надає спостереженням у природі, власним дослідженням 

учнів, практичним роботам, демонстраційним і фронтальним дослідам, 
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виготовленню моделей явищ природи та вмінням користуватися ними, 

екологічному моделюванню та прогнозуванню, вирішенню ситуативних 

завдань, роботі з інформаційними джерелами, 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 

1 клас 

(68 год., 2 год. на тиждень, резерв – 6 год.) 

 

Зміст навчального матеріалу 
 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 

ВСТУП (1 год.) 

Для чого ми вивчаємо 

природознавство. 

Учень: 

розповідає що вивчає предмет 

природознавство. 

 

РОЗДІЛ І. СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ (14 год.) 

 Що треба знати про природу. Жива і 

нежива природа. Як людина пізнає 

світ. 

Спостереження та досліди. Природні  

та рукотворні  об’єкти (тіла). Живі 

організми, їхні ознаки та умови, 

необхідні для життя, різноманітність. 

Значення природи для життя людини. 

Бережливе ставлення до природи.  

 

Екскурсії. 

 Ознайомлення з об’єктами  

неживої та живої природи. 

 Спостереження за осінніми 

змінами в живій і неживій 

природі. 

Практична робота. Дослідження 

дрібних деталей предметів за 

допомогою лупи. 

Дослідницький практикум. З чого  

це виготовлено? («Запитай у 

Учень: 

наводить приклади 

об’єктів живої  та неживої природи; 

об’єктів створених руками людини; 

природних матеріалів, з яких людина 

виробляє предмети вжитку; 

називає органи чуття людини; 

має уявлення про: 

спостереження та досліди як методи 

вивчення природи; 

ознаки живих організмів; 

прилади, за допомогою яких 

досліджують природу; 

групує об’єкти неживої і живої 

природи, природи і рукотворні 

об’єкти за суттєвими ознаками; 

спостерігає в групі за об’єктами 

живої та неживої природи; 

досліджує природні об’єкти та 

об’єкти, створенні людиною; 

порівнює об’єкти (тіла) неживої і 
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батьків»).  

 

живої природи; 

знає правила поведінки в природі;  

аналізує ілюстрації  у підручнику і 

здобуває з них необхідну 

інформацію; 

працює в групі: обговорює в групах 

і складає розповідь про екскурсію; 

дотримується правил поведінки під 

час екскурсій. 

РОЗДІЛ ІІ. СВІТ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ (7 год.) 

Сонце та його значення для життя на 

Землі. 

Вода та її властивості. Вода в природі  

та в житті людини.  Повітря та його 

властивості. Значення повітря для 

живої природи.  

Ґрунт. Значення ґрунту для живої 

природи і господарської діяльності 

людини.  

Гірські породи, їх значення для 

людини. 

 

Практична робота. Ознайомлення з 

колекцією гірських порід рідного 

краю.  

Демонстрація властивостей води 

(безбарвна, прозора, приймає форму 

посудини, тече). 

Демонстрація властивостей повітря 

(існує навколо нас, без запаху, 

прозоре, намагається зайняти увесь 

доступний простір).  

Дослідницький практикум.  Куди  

зникає вода з калюжі?  

 

Учень: 

називає складові неживої природи; 

має уявлення  про значення Сонця 

для живої природи; 

називає  властивості повітря, води, 

склад ґрунту;   

спостерігає: 

досліди, які демонструють 

властивості повітря, води та ґрунту; 

досліджує властивості повітря; 

розпізнає 2–3 види гірських порід 

своєї місцевості; 

розповідає:  

про значення повітря, води, ґрунту 

для життя рослин, тварин, людини; 

про використання людиною гірських 

порід (2–3 приклади); 

про економне використання води; 

дотримується інструкцій і правил 

техніки безпеки при проведенні 

демонстраційних дослідів, 

практичних робіт. 

РОЗДІЛ ІІІ. СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ (17 год.) 

Рослини, їхня будова.  Дерева, кущі, 

трав’янисті рослини. Листяні та 

хвойні рослини.  Дикорослі і 

культурні рослини. Кімнатні 

рослини. Догляд за кімнатними 

рослинами. Тварини. Дикі і свійські 

тварини. Комахи. Риби. Птахи. Звірі. 

Учень: 

називає  частини (квіткової) 

рослини; ознаки комах, птахів, звірів;  

знає правила поведінки в природі;  

порівнює дерева, кущі, трав’янисті 

рослини; листяні і хвойні рослини; 

будову різних видів комах, риб, 
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Тварини живого куточка, домашні 

улюбленці.  

 

Практична робота. Вивчення 

будови рослин.  

Практична робота. Догляд за 

кімнатними рослинами.   

 Екскурсії:  
 у сад (парк, сквер, ліс). Правила 

поведінки  у природі. 

 у краєзнавчий музей, шкільний 

живий куточок, зоопарк (на 

вибір). 

Дослідницький практикум. Як 

живуть мурахи?  

 

птахів, звірів;  

групує зображення  дикорослих і 

культурних рослин, пояснюючи 

сутність групування;  

класифікує зображення комах, риб, 

птахів, тварин, пояснюючи сутність 

класифікації; 

розглядає ілюстрації підручника і 

здобуває з них необхідну 

інформацію;  

працює в парі: доглядає  за 

кімнатними рослинами; за тваринами 

в живому куточку; піклується про 

птахів взимку;  

працює в групі: аналізує малюнки 

підручника, розповідає про отриману 

інформацію, про результати 

спостережень за тваринами;  

спостерігає за життям тварин у 

природі,  в живому куточку;  

допомагає птахам узимку; 

дотримується інструкцій і правил 

техніки безпеки при проведенні 

спостережень, практичних робіт, 

екскурсій; 

оцінює конкретні приклади 

поведінки в природі, власну 

діяльність. 

РОЗДІЛ ІV. РІДНИЙ КРАЙ (10 год.) 

Природа в місті/селі  та її околицях. 

Водойми рідного краю. Охорона 

водойм. Дикорослі рослини рідного 

краю. Лікарські рослини. Охорона 

рослин. Червона книга. 

Червонокнижні рослини рідного 

краю. Культурні рослини рідного 

краю. Тварини рідного краю. 

Охорона тварин. Свійські тварини 

рідного краю. Праця людей в 

місті/селі.  

Екскурсія до водойми (у ліс). 

Правила поведінки поблизу водойми 

(у лісі). 

Учень: 

знає назву свого міста (села); 

домашню адресу; 

називає водойми рідного краю;  

пам’ятки природи в рідному краї;  

2–4 представники вивчених 

систематичних груп об’єктів живої 

природи своєї місцевості (дикорослі 

(лікарські рослини), культурні 

рослини;  дикі, свійські тварини; 

гриби; рослин і тварин, занесених до 

Червоної книги України;   

дотримується правил поведінки 

поблизу водойм;  
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Міні–проект. Моє улюблене місце 

відпочинку на природі в місті (селі). 

Дослідницький практикум.  
Чим славиться моє місто (село). 

 

 

пояснює господарське значення 

лісів, культурних рослин, свійських 

тварин своєї місцевості; значення 

праці людей своєї місцевості;  

знаходить необхідну інформацію з 

додаткових джерел знань про 

природу свого краю та обговорює 

отриману інформацію; 

формулює висновки про 

необхідність захищати рослин і 

тварин рідного краю;  

працює в парі:  аналізує інформацію, 

висуває пропозиції, аргументи, 

судження  щодо розв’язання 

сумісного завдання;  

працює в групі: аналізує розповідь 

вчителя, малюнки, текст  підручника, 

розповідає про отриману інформацію; 

про результати спостережень у 

природі; презентує міні-проект;  

спостерігає за життям тварин;    

дотримується інструкцій і правил 

техніки безпеки при проведенні 

спостережень, екскурсій; 

досліджує особливості природи 

рідного міста (села); 

оцінює власну діяльність. 

РОЗДІЛ V. МОЯ КРАЇНА – УКРАЇНА (8 год.) 

Україна – моя Батьківщина. Карта 

України. Умовні позначення на карті 

(рівнини, гори, водойми). Водойми 

України.  Найбільші річки та озера 

України їх значення для людини. 

Чорне та Азовське моря. Значення 

морів. Гори України. Природа 

Українських Карпат. Природа 

Кримських гір.  

 

Міні-проект. Як облаштувати 

джерело?  

Дослідницький практикум.  

Мандрівка Україною, про яку ти 

мрієш. 

Учень: 

має уявлення про 

карту України та умовні позначення 

на ній рівнин, гір, річок, морів; 

знає: 

назву Батьківщини, столицю України, 

назви(2–3) морів, гір та найбільших 

річок України; 

знаходить на карті України рівнини, 

гори, водойми; 

пояснює господарське значення 

водойм;  

наводить приклади позитивного і 

негативного ставлення людини до 

природи; 
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моделює в процесі навчальної гри 

оптимальні форми поведінки у 

взаємовідношеннях з природою; 

працює в парі: аналізує інформацію, 

висуває пропозиції, щодо розв’язання 

сумісного завдання;  

працює в групі: аналізує розповідь 

вчителя, малюнки, текст  підручника, 

розповідає про отриману інформацію;  

оцінює власну діяльність. 

РОЗДІЛ VІ. Запитання до  природи (5 год., впродовж року, тематика за 

вибором учителя) 

 З  чого виробляють папір? 

 Звідки береться рослинне 

масло? 

 За що нам вдячні домашні 

улюбленці (рослини, тварини)? 

 Як економно використовувати 

воду вдома? 

 Чи розуміють тварини одне 

одного? 

 Чому малює твій олівець? 

 Чому підстрибує м’яч? 

 Чим снідає їжачок? 

Учень: 

працює з інформацією:  

читає, переказує тексти про природу, 

ставить запитання до прочитаного; 

дотримується правил екологічної 

поведінки у побуті (економія води); 

знаходить (за завданням вчителя) в 

підручнику і додаткових джерелах 

знань інформацію, яка допомагає 

шукати відповіді на запитання до 

природи (про рослин, тварин, явища 

у живій та неживій природі), готує  

розповіді та обговорює їх. 
РЕЗЕРВ  6 год. 

 

 

2. Витяг з додатку до листа МОНмолодьспорту України  

від 01.06.20012 № 1/9-426 

«Щодо інструктивно-методичних рекомендацій 

 із базових дисциплін» 

… Навчальний предмет «Природознавство» у початковій школі має велике 

значення для розвитку особистості молодшого школяра… 

Навчальний предмет «Природознавство» виконує важливу пропедевтичну 

функцію: сприяє підготовці дітей до вивчення у школі інших природничих 

дисциплін. Ця підготовка здійснюється як по лінії змісту, так і по лінії розвитку 

особистісних якостей і навичок навчальної праці.  

Програма першого класу побудована на дослідницькому принципі. Вона 

починається з теми «Як вивчають природу», в ході вивчення якої діти 

ознайомлюються зі способами пізнання природи. У наступних темах, 

наприклад, «Світ, у якому ти живеш», «Світ неживої природи», «Світ живої 
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природи», активно використовується дослідницькій підхід. У розділах «Рідний 

край», «Моя країна – Україна» передбачено вивчення природи рідного краю.  

Вивчення матеріалу у 1-му класі завершується розділом «Запитання до 

природи», який має узагальнюючий характер. Дидактичне завдання цього 

розділу – формувати вміння використовувати узагальнені знання для 

розв’язання визначеної питання проблеми, узагальнений підхід до застосування 

методів пізнання природи (спостереження, дослідження), уміння працювати з 

різними джерелами інформації. Учитель може змінювати тематику завдань 

(ускладнюючи чи спрощуючи), зважаючи на різні можливості учнів класу. Така 

організація навчального процесу сприяє цілісному засвоєнню навчального 

матеріалу у межах як теми, так і курсу загалом, що є першою сходинкою до 

формування у дітей природничо-наукової картини світу. 

Програма дає вчителю право творчо підходити до реалізації її змісту, на 

власний розсуд добирати об’єкти для вивчення та вводити у зміст освіти 

приклади зі свого регіону. Кількість годин на вивчення теми є орієнтовною і 

може бути змінена в межах визначених годин. Резервні години можуть бути 

використані для узагальнюючих уроків, проектної діяльності, екскурсій, 

досліджень тощо. 

… У процесі виконання «Дослідницького практикуму» учні 1-го класу 

набувають перші навички дослідницької діяльності. У цьому віці учням 

складно виконувати роботу самостійно. Основним помічником є вчитель. До 

роботи варто залучати зацікавлених батьків. Вони можуть допомогти дітям 

дібрати необхідну літературу, забезпечити місце для виконання роботи (піти з 

ними у парк, ліс, на річку), оформити роботу, а у деяких випадках можуть бути 

науковими керівниками… 

…Неодмінною умовою виконання навчальної програми є проведення 

шкільних екскурсій.  

Необхідність використання такої форми навчання як екскурсії пояснюється 

тим, що під час їх проведення об’єкти і явища природи спостерігаються 

(досліджуються) не ізольовано, а у взаємозв’язку з іншими об’єктами. 

Програмою для 1-го класу передбачено проведення п’яти екскурсій, тематику, 

місце та час проведення яких учитель може змінювати відповідно до 

особливостей регіону.  

На першому етапі підготовки дітей до екскурсії клас поділяється на дві 

групи, кожна з яких отримує завдання. Вчитель повинен пояснити, за якими 

об’єктами слід вести спостереження і як фіксувати ці спостереження.  

На другому етапі проведення екскурсії учні досліджують об’єкти, роблять 

відповідні помітки, фотографують природні тіла тощо.  

На завершальному етапі обов’язково проводиться аналіз та узагальнення 

отриманих результатів. Учням пропонується зробити малюнки, підібрати вірші, 

загадки тощо. Отримані результати доцільно використовувати у подальшій 

навчальній роботі… 
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Пізнання дітьми природи не обмежується рамками уроків. Воно 

продовжується постійно в школі і за її стінами. Сам навчальний курс є 

переважною мірою системоутворюючим стержнем цього процесу. Ось чому 

важливо, щоб робота з дітьми, розпочата на уроках, продовжувалася у тій чи 

іншій формі і після уроків, наприклад, у групі продовженого дня, на 

позакласних заходах. Необхідно прагнути до того, щоб батьки учнів у 

щоденному спілкуванні зі своїми дітьми підтримували їхні пізнавальні 

ініціативи, які пробуджуються на уроках. Це можуть бути і конкретні завдання 

для домашніх дослідів, читання і отримання інформації для дорослих. 

3. Орієнтовне календарно–тематичне планування з курсу 

«Природознавство» 

1 клас (68 год. 2 год. на тиждень) 

№ Тема уроку Стор. Дата 

Для чого ми вивчаємо природознавство 

1.  Світ, у якому ти живеш.   

2.  Що потрібно знати про природу.   

3.  Жива і нежива природа.   

4.  Екскурсія. Ознайомлення з об’єктами неживої та живої 

природи. 

  

5.  Як людина пізнає світ.   

6.  Як людина пізнає світ.   

7.  Спостереження та досліди.   

8.  Спостереження та досліди. Практична робота. Дослідження 

дрібних деталей предметів за допомогою лупи. 

  

9.  Екскурсія на пришкільну ділянку. Спостереження за 

осінніми змінами в живій і неживій природі. 

  

10.  Природні та рукотворні об’єкти (тіла).   

11.  Дослідницький практикум. З чого це виготовлено?   

12.  Запитання до природи. З чого виготовляють папір? Чому 

малює твій олівець? 

  

13.  Запитання до природи. З чого виготовляють папір? Чому 

малює твій олівець? 

  

14.  Живі організми, їх ознаки та умови, необхідні для життя, 

різноманітність. 

  

15.  Значення природи для життя людини.   

16.  Бережливе ставлення до природи.   

Світ неживої природи 

17.  Сонце та його значення для життя на Землі.   

18.  Вода та її властивості. Демонстрація властивостей води   
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(безбарвна, прозора, набуває форми посудини, тече). 

19.  Вода в природі та в житті людини. Дослідницький 

практикум. Куди зникає вода з калюжі? 

  

20.  Запитання до природи. Як економно використовувати воду 

вдома? 

  

21.  Повітря та його властивості. Демонстрація властивостей 

повітря (існує навколо нас, без запаху, прозоре, намагається 

зайняти весь доступний простір). 

  

22.  Значення повітря для живої природи.   

23.  Запитання до природи. Чому підстрибує м’яч?   

24.  Ґрунт. Значення ґрунту для живої природи і господарської 

діяльності людини. 

  

25.  Гірські породи, їх значення для людини. Практична робота. 

Ознайомлення з колекцією гірських порід рідного краю. 

  

Світ живої природи 

26.  Рослини, їх будова. Практична робота. Вивчення будови 

рослин. 

  

27.  Дерева, кущі, трав’янисті рослини.   

28.  Листяні та хвойні рослини.   

29.  Екскурсія у сад (парк, сквер, ліс). Правила поведінки у 

природі. 

  

30.  Дикорослі та культурні рослини.   

31.  Кімнатні рослини. Практична робота. Догляд за кімнатними 

рослинами. 

  

32.  Тварини.   

33.  Дикі та свійські тварини.   

34.  Запитання до природи. Чи розуміються тварини між собою?   

35.  Комахи.   

36.  Дослідницький практикум. Як живуть мурахи?   

37.  Риби.   

38.  Птахи.   

39.  Звірі.   

40.  Запитання до природи. Чим снідає їжачок?   

41.  Тварини «живого куточка», хатні улюбленці.   

42.  Запитання до природи. За що нам удячні хатні улюбленці 

(рослини, тварини)? 

  

43.  Екскурсія до краєзнавчого музею, шкільного «живого 

куточка», зоопарку (на вибір). 

  

Рідний край 

44.  Природа в місті (селі) та його околицях.   

45.  Міні–проект. Моє улюблене місце відпочинку на природі в 

місті (селі). 
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46.  Водойми рідного краю.   

47.  Охорона водойм.   

48.  Екскурсія до водойми (у ліс). Правила поведінки поблизу 

водойми (у лісі). 

  

49.  Дикорослі рослини рідного краю.   

50.  Лікарські рослини.   

51.  Охорона рослин.   

52.  Червона книга. Червонокнижні рослини рідного краю.   

53.  Культурні рослини рідного краю.   

54.  Запитання до природи. Звідки береться олія?   

55.  Тварини рідного краю.   

56.  Охорона тварин.   

57.  Свійські тварини рідного краю.   

58.  Праця людей у місті (селі).   

59.  Дослідницький практикум. Чим славиться моє місто (село).   

Моя країна – Україна 

60.  Україна – моя Батьківщина. Дослідницький практикум. 

Мандрівка Україною, про яку ти мрієш. 

  

61.  Карта України. Умовні позначення на карті (рівнини, гори, 

водойми). 

  

62.  Водойми України.   

63.  Міні–проект. Як облаштувати джерело?   

64.  Найбільші річки та озера України, їх значення для людини.   

65.  Чорне та Азовське моря. Значення морів.   

66.  Гори України.   

67.  Природа Українських Карпат.   

68.  Природа Кримських гір.   
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4. Конспекти уроків 

ВСТУП 

О.М. Володарська  

Урок 1 

Тема. Світ у якому ти живеш. Для чого ми вивчаємо природознавство.  

Мета: дати учням уявлення про природознавство; учити розповідати, що 

вивчає природознавство, ставити питання про природу; розвивати 

вміння працювати в парах і вести прості діалоги; виховувати інтерес до 

вивчення природи. 

Хід уроку 

I. Організаційний момент 

II. Повідомлення теми і мети уроку 

– Сьогодні ми починаємо вивчати новий навчальний предмет. Давайте 

спробуємо разом прочитати його назву по складах. (Діти читають з дошки: 

«При – ро – до – знав – ство».) 

– Як ви вважаєте, що вивчає природознавство? (Відповіді дітей.) 

III. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу 

1. Ознайомлення з підручником 

– Візьміть до рук підручник і розгляньте його. 

– Чим він розпочинається? Насамперед ви бачите обкладинку. Це обличчя 

(або одяг) книги, це те, що зовні вирізняє її з-поміж інших книжок. 

– Яка вона на дотик – цупка чи м’яка? 

– З чого зроблена? (З картону.) 

– Про що розповідає обкладинка підручника «Природознавство»? 

– Чи подобається вам малюнок на ній? 

– Перегорніть обкладинку – і побачите аркуш паперу, що з’єднує її із 

сторінками, – форзац. Форзаців – два. 

– Що зображено на першому форзаці? Складіть речення, які починаються 

словами: «Я бачу…». 

– Що зображено на другому форзаці? Про що розповідають його малюнки? 

– Розгляньте наступні сторінки – титульну сторінку та її зворот. Про що ви 

дізналися? 

– На першій сторінці підручника вміщено звернення до читача. 

Учитель читає звернення авторів підручника на с. 3, ознайомлює учнів з 

умовними позначеннями, що є у підручнику. 

– Що означають умовні позначення? 

– Підручник допоможе вам вивчати дивовижний світ природи. Зі сторінок 

підручника ви дізнаєтеся про неживу і живу природу, про те, чому потрібно її 

берегти. Ви дізнаєтеся також про рідний край і нашу Батьківщину – Україну. 
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 2. Робота за підручником (с. 4-5) 

– Розгляньте малюнки на с. 4. Що зображено на малюнках? 

– Порівняйте їх. Що однакового ви побачили на малюнках? (Сонце, дерева, 

хмари, квіти.) 

– Це – природа. 

– Що із зображеного зроблено людиною? 

– На якому з малюнків зображена природа? 

 – Як можна назвати ці малюнки? 

Висновок. Усе, що оточує людину і не зроблено її руками, – це природа. 

– Природа дуже різноманітна. Природою є Сонце і море, Місяць і зорі, 

рослини і тварини. Щоб не шкодити природі, зберігати багатство і красу 

природи, потрібно її знати і вивчати. У цьому вам допоможуть уроки 

природознавства. Ви будете досліджувати, вивчати природу, вчитися її 

розуміти. 

Для роботи на уроках природознавства вам знадобляться різнокольорові 

кружечки і стрілочки. Разом із дорослими виріжте з кольорового картону по 

п’ять зелених, коричневих, червоних і синіх кружечків і стільки ж стрілочок.  

Людину, яка вивчає природу, називають природодослідником, або 

натуралістом. Розгляньте малюнок на с. 5. Чи знайомий вам цей пейзаж? 

– Що на ньому зображено?  

– Назвіть те, що належить до природи. 

3. Фізкультхвилинка 

IV. Узагальнення й систематизація отриманих знань 

Гра «Постав своє запитання» 

– Світ, що оточує нас, красивий і загадковий. Щоб багато дізнатися про 

природу, треба вміти ставити запитання. 

Учитель дає зразок запитань про природу: 

• Чому восени жовтіє листя? 

• Чому листя опадає на зиму? 

• Чому птахи відлітають на південь, а інші залишаються на зимівлю? 

– Тепер ловіть м’яч і ставте свої запитання, на які хотіли б отримати 

відповіді на уроках.  

V. Підсумок уроку  

– Про що ви дізнаєтеся на уроках природознавства?  

– Що таке природа? Наведіть приклади.  

– Для чого людині потрібні знання про природу?  

– Як називають людину, яка вивчає природу? 
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«СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ»  

 

Н. В. Діптан, 

А. А. Назаренко 

Урок 2 

Тема. Що потрібно знати про природу. 

Мета: формувати уявлення про природу, її значення в житті людини; розвивати 

допитливість, бажання вивчати природу; виховувати любов до природи. 

Обладнання: репродукції картин відомих художників із зображенням природи 

в різні пори року; ілюстрації із зображенням природних явищ та речей, 

зроблених руками людини з природного матеріалу. 

Хід уроку 

I. Організація класу 

II. Мотивація навчальної діяльності 

1. Установка на увагу. Створення емоційного фону уроку 

(Звучить тиха музика, наприклад із музичного альбому П. І. Чайковського 

«Пори року». На дошці вивішені репродукції картин із зображенням природи та 

природних явищ.) 

– Послухайте вірш Олександра Олеся й подумайте, про що поет розповідає в 

ньому. 

Все навколо зеленіє, 

Річка ллється і шумить. 

Тихо, тихо вітер віє 

І з травою гомонить. 

Як тут всидіти у хаті, 

Коли все живе, цвіте. 

Скрізь дзвенять пташки крилаті, 

Сяє сонце золоте. 

О. Олесь 

2. Бесіда 

– Про що вірш? 

– Що з описаного у вірші ви зустрічали у своєму житті? 

– Що таке природа? 

– Чи любите ви природу? За що? 

– Навіщо людина вивчає природу? 

– Чи хочете ви навчитися розгадувати загадки природи? 

III. Повідомлення теми й мети уроку 

Сьогодні ми починаємо вивчати новий предмет – «Природознавство», який є 

основою таких серйозних наук, як ботаніка, зоологія, географія та багато інших.  
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Назва предмета утворилася від двох слів: природа і знати, тобто він дає 

знання про природу. 

IV. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу 

1. Розповідь учителя з елементами бесіди 

Закрийте очі. Я буду називати слова, а ви спробуйте уявити всі ці предмети: 

квітка, пісок, кленовий листок, сонце, місяць, синичка, море, дельфін, хмара, 

небо. 

– Чи все ви змогли уявити? 

– Як можна всі ці предмети назвати одним словом? 

Природа – це повітря, вода, сонце, хмари, камені, пісок, рослини й тварини. 

Людина – це також частина природи. Віддавна люди прагнуть якнайбільше 

довідатися про природу, щоб правильно поводитися в ній, щоб не нашкодити 

їй, не порушити її закони. 

Вивчаючи природу, люди дізнаються багато нового про рослини й тварин, про 

водойми, про зірки, про погоду. 

У природі багато таємниць, і відкриває вона їх тільки самим наполегливим, 

добрим і допитливим. Учіться любити природу, і ви довідаєтеся багато цікавого 

про неї. 

2. Знайомство з підручником та іншими посібниками 

– Розгляньте підручник, погортайте сторінки. 

– Як ви гадаєте, про що розповість нам підручник? 

– Що вас зацікавило? 

(Учитель коротко коментує розділи підручника, календар природи. Потім 

пропонує учням узяти зошити, розглянути їх. Слід звернути увагу дітей на 

умовні позначки, коротко проінструктувати, які завдання і як виконуються.) 

3. Робота з наочністю 

На початку нашого уроку ви сказали, що любите природу. Звичайно, як 

можна не любити тепле сонечко, дзюркотливий струмочок, перші сніжинки, 

квіти на лузі, кішку, що муркоче на вікні, і багато чого іншого. 

Узимку й улітку, навесні й восени, у сонячний або похмурий день природа 

має свою неповторну красу. Вона заспокоює, радує, дивує, хвилює. Від усіх 

інших живих істот людину відрізняє те, що вона вміє помічати красу 

навколишнього світу й радіти їй. 

Подивіться, які прекрасні миті природи зберегли для нас художники. 

Природа завжди викликала бажання розповісти про її красу. 

І люди присвячували їй пісні, вірші, картини. 

– Чи спостерігав хто–небудь із вас такі миті? Розкажіть про них. 

– Якби ви були художниками або фотографами, яку пору року хотіли б 

зобразити? 

4. Слухання уривків із віршів про природу (на розсуд учителя) 

– Порівняйте ці описи зі своїми спостереженнями. Розкажіть про свою 

улюблену пору року. 

5. Бесіда «Що природа дає людині» 
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– Подумайте, що природа дає людині. 

– Чи може людина прожити без рослин? 

– Розгляньте малюнки. Яку користь дають людині рослини? 

(На дошці ілюстрації із зображенням тканини й одягу; виробів з дерева; овочів і 

фруктів; пляшечки з настойкою із трав. Малюнки можна замінити предметами.) 

– Деревні рослини потрібні людині для будівництва житла, виготовлення 

меблів, різного начиння, дерев’яних виробів. З деяких рослин людина робить 

тканину, з якої шиють одяг. Інші рослини лікують людину. Є рослини, які 

людина вживає в їжу. Назвіть такі рослини. 

– Розгляньте другу групу малюнків. Ці предмети належать до природи? 

(На дошці ілюстрації із зображенням корови, коня, собаки, курки.) 

– Що дають людині тварини? 

V. Закріплення й осмислення знань 

1. Робота з підручником 

2. Виконання завдання на с.1 зошита 

– Розгляньте малюнки. Що на них зображено? 

– Чи всі зображені предмети належать до природи? 

– Які із зображених предметів належать до природи? 

– Які предмети ви не назвали? Подумайте чому. 

– Із чого людина виготовляє предмети, зображені на малюнку? 

– Зробіть висновок, яке значення для людини має природа. 

– Позначте предмети, які ми віднесли до природи. Розфарбуйте їх. 

VI. Узагальнення й систематизація знань 

Розповідь учителя з елементами бесіди 

Людина одержує від природи все, що їй потрібно для життя: тепло, повітря, 

воду, їжу, одяг, меблі, посуд, житло й багато чого іншого. 

Вона вивчає природу, щоб уміло використати її для свого блага. Природа, 

розкривши багато своїх таємниць, навчила людину виготовляти корисні речі. 

Природа захоплює нас своєю красою. Вона допомагає зняти втому, заспокоює 

нас. Спілкування із природою робить нас добрішими, допомагає відкривати для 

себе щось нове. 

– Чи зможемо ми прожити без природи? Чому? 

– Подумайте, а що ми, люди, даємо природі? 

– Як потрібно ставитися до природи навколо нас? 

– Як ви вважаєте, потрібно вивчати природу чи досить лише добре до неї 

ставитися? 

– Для чого ми будемо вивчати природу? 

– Який предмет нам у цьому допоможе? 

– Чи важливий цей предмет? 

– До наступного уроку подумайте, які запитання ви хотіли б поставити 

природі. 

VІI. Підсумок уроку 

Підсумкова бесіда. 
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– Який предмет ми почали вивчати на цьому уроці? 

– Для чого ми будемо його вивчати? 

– Про що ви довідалися на уроці? 

– Чого навчилися? 

– Що з вивченого будете використовувати у своєму житті? 

 

Н. В. Діптан, 

А. А. Назаренко 

 

Урок 3 

Тема. Жива і нежива природа. 

Мета:  продовжити формувати уявлення про природу, дати поняття про живу і 

неживу природу, розкрити взаємозв’язок живої і неживої природи; розвивати 

вміння групувати предмети за певними ознаками, порівнювати предмети живої 

і неживої природи, доводити свою думку; виховувати дбайливе ставлення до 

довкілля. 

Обладнання: предметні малюнки із зображенням об’єктів живої і неживої 

природи, таблички зі словами для схеми, сигнальні картки (кружечки зеленого і 

синього кольорів). 

Хід уроку 

I. Організація класу. Перевірка знань і вмінь 

1. Фронтальне усне опитування 

– Який предмет ми з вами почали вивчати на попередньому уроці? 

– Хто з вас запам’ятав, що означає назва предмета – природознавство? 

– Із чим познайомить нас цей предмет? 

– Що таке природа? 

– Наведіть приклади предметів, що належать до природи. 

– Яке значення має природа в житті людини? 

– Наведіть приклади того, що дає природа людині. 

2. Індивідуальне усне опитування 

На дошці ілюстрації із зображенням різних природних об’єктів: сонця, 

хмаринки з дощем, дерева, квітки, яблука, колоска пшениці, кози, курки тощо. 

До дошки виходить учень і описує на вибір природний об’єкт, розповідає, яку 

користь він приносить людині. Учитель доповнює відповідь, решта учнів також 

можуть доповнити. 

– Які запитання ви хотіли б поставити природі? 

– З кожним уроком ви будете все більше й більше дізнаватися про 

навколишню природу і ми обов’язково знайдемо відповіді на всі ваші 

запитання. 

II. Актуалізація опорних знань 
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Відгадування загадок. 

Під осоку на пісок, 

Срібний кинули пасок. 

І лежить – та не підняти, 

І біжить – та не впіймати. 

(Струмок) 

Тече, тече – не витече, 

біжить, біжить – не вибіжить. 

(Річка) 

Я вухатий ваш дружок, 

В мене сірий кожушок, 

Куций хвостик, довгі вуса, 

Я усіх–усіх боюся. 

(Заєць) 

Хто на зиму роздягається, 

а на літо одягається? 

(Дерево) 

(Учитель вивішує на дошці малюнки-відгадки.) 

– Чи можна всі ці предмети об’єднати в одну групу? Яку? 

– Усі природні об’єкти можна розділити на дві групи. 

III. Повідомлення теми й мети уроку 

Ви вже переконалися, що навколишній світ різноманітний. Порівняйте 

маленький камінчик і кленовий листочок, яскраву квіточку й крапельку роси. 

Одні предмети можуть змінюватися, а інші залишаються весь час однаковими. 

Природа буває жива і нежива. 

Сьогодні ми з вами довідаємося, чим жива природа відрізняється від 

неживої. 

IV.  Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу 

Знайомство із живою і неживою природою. 

У ході пояснення вчитель заповнює на дошці заздалегідь підготовлену 

таблицю. Для її заповнення можна використати предметні малюнки або 

таблички зі словами, якщо в класі є діти, які зможуть їх прочитати. 

Природа 

Нежива Жива 

Сонце, Місяць, зірки, 

вода, повітря, ґрунт 

Рослини, тварини, 

люди 

Природа буває нежива і жива. Сонце, місяць, зірки, вода, повітря, ґрунт, 

камені – це нежива природа. Людина, тварини, рослини, гриби й мікроби – це 

жива природа. 
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Чим же відрізняється живе від неживого? Предмети живої природи можуть 

рухатися, принаймні частково, можуть рости, дихати, харчуватися, 

розмножуватися, залишаючи потомство, умирати. 

Між живою і неживою природою існує тісний зв’язок. Людина, рослини, 

тварини не можуть жити без неживої природи. Для їхнього життя необхідні 

повітря, вода, ґрунт і Сонце, що дає світло й тепло. Але й жива природа впливає 

на неживу. Наприклад, рослини очищають повітря від шкідливих речовин. 

Рослини й тварини також пов’язані між собою. Для багатьох тварин рослини є 

основною їжею. Багато тварин поширюють плоди й насіння рослини. 

Ми, люди, теж належимо до живої природи. Природа – наш спільний 

будинок. Тому ми повинні берегти все, що нас оточує: деревце, травичку, 

квітку, кожну пташку, комаху, тваринку. Без усього цього буде порожньо на 

землі, і нас також не буде. 

– Розгляньте схему, подану на дошці. Наведіть свої приклади представників 

неживої і живої природи. 

V. Закріплення й осмислення знань 

1. Робота з підручником 

2. Дидактична гра «Живе – неживе» 

Мета гри – установлення відмінностей між предметами живої і неживої 

природи. Серед карток із предметними малюнками діти мають вибрати 

предмети живої і неживої природи та пояснити, чому цей предмет належить до 

тієї чи іншої групи. Уточнюючи відповіді, учитель ще раз підкреслює, що 

характерними ознаками живого є те, що воно народжується, харчується, росте, 

дихає, розвивається, розмножується й відмирає. 

VI. Узагальнення й систематизація знань 

1. Виконання завдання на с. 2 зошита 

– Розгляньте малюнки. Розкажіть, що зображено на першому малюнку; на 

другому. 

– Як усі ці предмети можна назвати одним словом? 

– У які дві групи можна об’єднати природні об’єкти? 

– Назвіть, що належить до живої природи, а що – до неживої. 

– На першому малюнку потрібно розфарбувати предмети живої природи. 

Назвіть, що ви будете розфарбовувати. 

– Поясніть, чому ви вибрали саме ці предмети. 

– Уважно розгляньте другий малюнок. На ньому потрібно розфарбувати 

предмети неживої природи. Назвіть, що на ньому належить до неживої 

природи. 

– Якби вам треба було домалювати ще кілька предметів живої і неживої 

природи, що б ви додали? 

– Розфарбуйте потрібні предмети. 

2. Бліц-опитування 

Учитель називає або показує предметний малюнок із зображенням об’єкта 

живої або неживої природи. Діти сигнальними картками показують, до якої 
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природи належить цей об’єкт. (Зелений кружечок – жива природа, синій 

кружечок – нежива природа.) 

VII. Підсумок уроку 

Підсумкова бесіда. 

– Яку тему вивчали на уроці? 

– Про що довідалися? 

– Чого навчилися? 

– Для чого треба берегти природу? 

– Що людина одержує від природи? 

– Який зв’язок існує між живою і неживою природою? 

– Чим ми вже сьогодні можемо допомогти природі? 

Н. В. Діптан, 

А. А. Назаренко 

 

Урок 4  

Тема. Екскурсія в природу. Знайомство з об’єктами живої і неживої природи. 

Мета: закріпити поняття про живу і неживу природу; розвивати вміння 

порівнювати, зіставляти об’єкти; виховувати любов і дбайливе ставлення до 

природи. 

Підготовка вчителя до екскурсії. Екскурсія проводиться на території школи 

або в парку. Учитель завчасно вивчає, які сааме об’єкти живої і неживої 

природи розташовані на місці проведення екскурсії. 

Хід екскурсії 

I. Організація класу 

Бесіда про правила поведінки під час екскурсії. Дорога до місця екскурсії. 

II. Проведення екскурсії 

1. Бесіда 

– Що таке природа? 

– Подивіться навколо себе. Які об’єкти природи нас оточують? 

– На уроці ми довідалися, що природа буває жива і нежива. Назвіть 

предмети, які належать до живої природи; до неживої. 

– Чим жива природа відрізняється від неживої? 

2. Практичне завдання 

– Поспостерігайте за об’єктами живої природи – комахами, птахами. 

Як вони поводяться, що роблять, чим харчуються? 

Після виконання завдання вчитель підводить учнів до висновку, що всі живі 

істоти харчуються, рухаються; уточнює, що діти знають про харчування 

рослин. 

Так само актуалізуються знання учнів про здатність живого до росту. 

Рослини, як і тварини, – живі, тому що вони харчуються, ростуть. 

Узагальнюючи відповіді, слід зазначити, що істотною ознакою всього живого є 
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те, що воно народжується, харчується, дихає, росте, розвивається й умирає. 

Нежива природа цих властивостей не має. 

3. Дидактична гра «Живе – неживе» 

Учні об’єднуються у дві команди, призначається ведучий, що називає різні 

об’єкти. Якщо називається живий об’єкт, діти підстрибують, а якщо неживий – 

присідають. Той, хто помиляється, виходить із гри. Перемагає команда, у якій 

залишається більше учасників. 

4. Творче завдання 

Учитель пропонує дітям скласти образний опис саду, неба, дерев, квітів 

тощо. Педагог починає опис, а діти по черзі додають свої речення. Наприклад: 

«Небо сьогодні як величезний океан, а хмари на ньому – білі острови...» Діти 

продовжують фантазувати на цю тему. 

IІI. Підведення підсумків екскурсії 

Підсумкова бесіда. 

– У кого в гостях ми сьогодні побували? 

– Що таке природа? 

– На які дві групи поділяються природні об’єкти? 

– Чим нежива природа відрізняється від живої? 

– Що належить до неживої природи, а що – до живої? Наведіть приклади. 

– Який зв’язок існує між об’єктами живої і неживої природи? 

– Чим рослини відрізняються від тварин? 

– Які ознаки осені ми спостерігали сьогодні в природі? 

– Чим ви милувалися під час спостережень? 

– Що вам найбільше сподобалося в нашій екскурсії? 

– Як треба ставитися до природи? 

 

Н.А. Попович  

 

Урок-екскурсія 5 

Тема. Ознайомлення з тілами неживої та живої природи. 

Ключові компетентності: 

 вміння вчитися:  

навчально-організаційні: співпрацює в парі; 

загальномовленнєві: зв’язно (трьома-чотирма реченнями) передає почуте, 

побачене; 

загальнопізнавальні: зіставляє групи предметів за однією істотною ознакою, 

помічає зміни в спостережувальних об’єктах за орієнтирами, вказаними 

вчителем; 

 інформаційно-комунікативна: планує створення  повідомлення, 

оптимально поєднуючи для цього різні  форми (текст, рисунок, фото 

тощо) представлення інформації; 

 загальнокультурна: діє згідно з прийнятими правилами поведінки у 

природі; 
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 громадянська: прагне бути культурним у спілкуванні,  поводженні з 

однокласниками та іншими людьми; 

 здоров’язбережувальна: дбає про збереження та  зміцнення свого 

здоров’я та безпеку під час екскурсії; 

 соціальна: підтримує чистоту відвідуваних місць. 

 

Предметні компетентності  

(конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати): 

Початковий рівень:  

 – пригадує назви об’єктів (тіл) живої (неживої) природи. 

Середній рівень:  

 – розпізнає об’єкти (тіла) живої та неживої природи у довкіллі. 

Достатній рівень: 

– спостерігає в групі за об’єктами живої та неживої  природи під час 

екскурсії; 

– дотримується правил поведінки під час екскурсії. 

Високий рівень: 

– узагальнює результати спостережень у вигляді певного освітнього продукту;  

– висловлює оцінні судження про власну роботу та роботу, виконану 

однокласниками. 

 

План уроку-екскурсії 

 

1. Створення груп для виконання спостережень під час екскурсії.  

(Додаток 1.) 

2. Постановка завдання для виконання кожною групою під час екскурсії та 

після її завершення. (Додаток 2.) 

3. Проведення інструктажу з техніки безпеки перед початком екскурсії. 

4. Виконання учнями поставленого завдання. 

5. Аналіз та узагальнення результатів спостережень за об’єктами живої або 

неживої природи. 

6. Виготовлення та презентація освітнього продукту за результатами 

спостережень. 

7. Висловлення оцінних суджень про власну роботу та роботу, виконану 

однокласниками. 

 

Додаток 1. 

Групи учитель створює за назвами об’єктів (тіл) живої або неживої природи: 

дерева, трав’янисті рослини, тварини, каміння, Сонце, небо. Для цього можна 

використати малюнки (фотографії) із зображенням цих об’єктів. Підібрані 

малюнки розрізаються на стільки частин, скільки буде учасників у групі. Учні 

об’єднуються у групи, утворивши цілісний малюнок (фотографію). 
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Додаток 2 

Завдання для виконання кожною групою під час екскурсії: 

1) розпізнайте у довкіллі об’єкти (тіла) живої (неживої) природи, за якими ви 

будете спостерігати; 

2) пригадайте назву того об’єкта природи, за яким ви спостерігаєте; 

3) подивіться на цей об’єкт, огляньте його, поспостерігайте за ним (якщо це 

можливо) тощо; 

4) узагальніть побачене; 

5) прийміть рішення, як ви будете презентувати результати свого 

спостереження (вірш, малюнок, казка, розповідь, фотоколаж тощо); 

6) створіть відповідний освітній продукт, презентуйте його; 

7) висловіть оцінні судження про власну роботу та роботу, виконану 

однокласниками.  

Н. В. Діптан, 

А. А. Назаренко 

Урок 6 

Тема. Як людина пізнає світ. 

Мета: дати поняття про органи, за допомогою яких людина пізнає навколишній 

світ; продовжувати розвивати зацікавленість процесом пізнання себе та своїх 

можливостей; виховувати дбайливе ставлення до органів чуття. 

Обладнання: таблиця або ілюстрації із зображенням органів чуття; сюжетні 

малюнки про те, як людина користується своїми органами чуття; вода, 

одноразові стаканчики та ложечки, предмети для проведення дослідів. 

 

Хід уроку 

I. Актуалізація опорних знань 

Бесіда. 

Демонстрація закритої коробки, у якій лежить якийсь предмет, наприклад 

яблуко. 

– Спробуйте відповісти на мої запитання й відгадати, який предмет лежить у 

мене в коробці. 

– Цей предмет легкий чи важкий? 

– Якого він кольору? 

– Чи має цей предмет запах? 

– Він твердий чи м’який? 

– Великий чи маленький? 

– Теплий чи холодний? 

– Який він на смак? 

– Чому ви не змогли відповісти на жодне з моїх запитань? 

– Що потрібно зробити, щоб відповісти на ці запитання? 

II. Повідомлення теми та мети уроку 

Що ж допоможе нам дізнатися про ознаки предмета, який лежить у коробці? 

Виявляється, у нас є помічники – органи чуття. Це очі, вуха, ніс, язик і шкіра. 
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Загалом їх п’ять, і сьогодні на уроці ми дізнаємося, як ці помічники 

допомагають нам пізнавати світ. 

III. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу 

1. Розповідь учителя з елементами бесіди й опорою на наочність 

Своє знайомство з навколишнім світом людина здійснює за допомогою 

органів чуття. Це вони допомагають нам повніше й точніше дізнатися про те, 

що нас оточує. 

(На дошці вивішується таблиця, що буде відкриватися в процесі проведення 

практичної роботи). 

Зір (бачу) 

Дотик (торкаю) 

Смак (відчуваю) 

Слух (чую) 

Нюх (нюхаю) 

Органи чуття 

– Розгляньте таблицю. За допомогою якого органу ми бачимо різні 

предмети, розрізняємо кольори? 

– За допомогою якого органу можна відрізнити спів солов’я від крику 

ворони? 

– Який орган допоможе нам відрізнити запах черемхи від запаху бузку? 

– За допомогою якого органу ми відрізняємо солодку їжу від гіркої? 

– Якими органами чуття ми відчуваємо тепло, холод, дотик якогось 

предмета? 

– Зробіть висновок. Яке значення мають для нас органи чуття? 

2. Практична робота 

– Давайте за допомогою нескладних дослідів дізнаємося, як працюють наші 

органи чуття. 

 

Дослід 1 
Учитель пропонує відгадати, який фрукт лежить у коробці. Для цього діти 

ставлять запитання про його зовнішній вигляд. 

– Як ви змогли вгадати, який фрукт лежав у коробці, адже ви його не 

бачили? 

– Отже, ви раніше бачили цей фрукт, тому за його ознаками легко його 

впізнали. Який орган чуття допомагає нам бачити предмет і потім легко 

відтворити його образ? 

З усіх органів чуття саме очі можуть найбільше розповісти нам про світ. 

Орган зору – очі – допомагають нам розрізняти колір предметів, їх розміри, 

форму, дізнаватися, далеко предмет чи близько, рухається чи ні. Завдяки зору 

ми читаємо книги, дивимося телепередачі, милуємося красою світу, що нас 

оточує. Недарма очі називають вікнами у світ. 
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Дослід 2 

Учитель пропонує дітям заплющити очі й спробувати визначити, який іще 

предмет лежить у коробці. Коли діти заплющать очі, учитель дзвонить у 

дзвіночок. 

– Який предмет був у мене в руках? 

– Як ви дізналися, адже ваші очі були заплющені, і ви його не бачили? 

– Який орган допоміг вам визначити, що це за предмет? 

Вуха – орган слуху. За допомогою вух людина чує всі звуки, що ними 

сповнений світ. Особливо важливо для нас чути мовлення інших людей. Адже 

за допомогою слів ми передаємо одне одному свої думки, знання, важливу 

інформацію. Чудові звуки природи, музики теж дуже потрібні нам. Ці звуки – 

частина краси, що нас оточує. 

Дослід 3 

Для проведення цього досліду необхідно заздалегідь підготувати воду, 

склянки та ложечки. 

Учитель викликає до свого столу учня й пропонує йому визначити, що 

міститься в баночках, які стоять на столі. (У банках – цукрова пудра, дрібна 

сіль «Екстра» і борошно). Учень має за зовнішнім виглядом визначити, що це за 

порошки. 

– Чому очі не можуть допомогти нам визначити, що це за порошки? 

– Чи зможуть це зробити вуха? Чому? 

– Подумайте, який орган чуття допоможе нам виконати цю роботу. 

– За допомогою якого органу ми змогли розібратися, де сіль, де цукор і де 

борошно? 

Язик – орган смаку. Саме завдяки йому людина розрізняє смак їжі. 

Дослід 4 
Для проведення цього досліду можна викликати до дошки трьох учнів. 

Учитель зав’язує їм очі й просить тримати руки за спиною. Потім до облич 

дітей учитель підносить предмети, а учні мають здогадатися, які саме. 

По черзі кожному з трьох учнів підносяться розрізаний огірок, апельсин, 

шматочок дині або відкриті парфуми. Можна вибрати й інші предмети, які 

мають виразні запахи, що їх легко впізнати дітям. 

– За допомогою чого ви впізнали предмети? 

Ніс – орган нюху. Нюх – це здатність людини відчувати запахи. 

Багато приємних запахів радують нас: запах квітів, хвойного лісу. Деякі 

запахи ніби попереджають нас про небезпеку. Наприклад, про витік газу з 

газової плити або про те, що їжа зіпсована і вживати її не можна. І навпаки, 

приємний запах їжі викликає апетит. 

Дослід 5 
Учитель показує коробочки й говорить, що там залишилося ще кілька 

предметів. Це іграшки. Учитель викликає кількох учнів і просить їх по черзі 

витягти з коробки іграшку. Попередньо дітям зав’язують очі. У бесіді вчитель 

з’ясовує, як діти впізнали іграшки і який орган їм у цьому допоміг. 
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Це дивовижно! Шкіра, виявляється, може «розповісти» людині про те, що її 

оточує. Гладенький предмет чи шорсткий, м’який чи твердий? 

Це можна визначити на дотик – за допомогою шкіри. Із закритими очима або 

в темряві можна дізнатися про розміри та форму предмета. Шкіра попереджає 

нас про небезпеку. Чому, доторкнувшись до гарячого, людина відразу 

відсмикує руку? Тому що шкіра миттєво подає сигнал: стережися, гаряче! А на 

морозі вона нам підказує: дуже холодно, можна обморозити пальці! 

Здатність людини відчувати доторк, біль, тепло, холод, називається дотиком. 

Шкіра – орган дотику. Ось чому так важливо берегти шкіру, не ранити її, 

уникати опіків і обмороження. 

IV. Закріплення й осмислення знань 

1. Виконання завдань на с. 4-5 зошита 

2. Відгадування загадок 

Брат із братом 

Через дорогу живуть, 

А один одного не бачать. (Очі) 

Ось гора, біля гори 

Дві глибокі є нори. 

В норах цих повітря бродить, 

То заходить, то виходить. (Ніс) 

Завжди в роті, 

а не проковтнеш. (Язик) 

Два скельця, три дужки 

На ніс і на вушка. (Окуляри) 

– Яке слово зайве? Чому? 

– Чи всі органи чуття ми назвали? 

V. Узагальнення й систематизація знань 

Бесіда 

– Назвіть органи чуття, про які сьогодні говорили. 

– Як саме вони нам допомагають? 

– Як до них потрібно ставитися? 

– Як ви дбаєте про свої органи чуття? 

VI. Підведення підсумків уроку 

– Із чим познайомилися на уроці? 

– Про що нове дізналися? 

– Які знання стануть вам у пригоді в житті? 

Н. В. Діптан, 

А. А. Назаренко 

 

Урок 7 

Тема: Як людина пізнає світ. 
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Мета: формувати поняття про органи чуття людини, з’ясувати призначення 

органів чуття, дати їм коротку характеристику; розвивати увагу, пізнавальну 

активність; виховувати бажання рости здоровими. 

Обладнання: зображення органів чуття людини; сюжетні малюнки про те, як 

людина користується своїми органами чуття. 

 

Хід уроку 

I. Повторення вивченого матеріалу 

1. Фронтальне усне опитування 

– Яку тему вивчали на попередньому уроці? 

– Що таке природа? 

– Наведіть приклади природних об’єктів. 

– У які дві групи можна об’єднати природні об’єкти? 

– Наведіть приклади об’єктів живої природи; неживої. 

– Відгадайте загадки. 

Хоч не шию я ніколи, 

Та голок завжди доволі. (Їжак) 

Он за лісом красота – 

Сходить діжка золота. (Сонце) 

– До якої природи належать їжак і сонечко? Як ви це визначили? 

– Чим жива природа відрізняється від неживої? 

– Поясніть твердження: «Жива природа пов’язана з неживою». 

– До якої природи належить людина? Доведіть це. 

2. Індивідуальне усне опитування 

Під час фронтального опитування два учні біля дошки групують предметні 

малюнки із зображенням об’єктів живої і неживої природи. При перевірці діти 

обґрунтовують свій вибір, доводячи, чому конкретний приклад був віднесений 

до певної групи. 

II. Актуалізація опорних знань. Повідомлення теми й мети уроку 

1. Вступне слово вчителя 

Природа повсякчас дивує нас своїми творіннями. І, напевно, найбільш 

складний і дивний її витвір – це людина. Як і живі істоти, вона дихає, 

харчується, росте, розвивається, у неї народжуються діти. А тому людям, як і 

тваринам, необхідні повітря, вода, їжа, тепло. І все таки людина відрізняється 

від тварин. Відмінність ця величезна. Людина мислить, має мовлення, 

трудиться. Завдяки цьому вона створила особливий світ – сучасні міста, дороги, 

машини, телефони, телевізори, комп’ютери й багато інших потрібних і 

корисних речей. Людина вивчає природу, розкриває все нові й нові її загадки. 

Сприймати навколишній світ допомагають людині органи чуття. 

Сьогодні на нашому уроці ми довідаємося про те, як і чим людина сприймає 

навколишній світ. Ви познайомитеся з деякими дуже важливими правилами, 

без яких у житті ніяк не можна обійтися. Але спочатку спробуємо відповісти на 

декілька запитань. 
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2. Бесіда. 

– За допомогою чого ми бачимо, що відбувається навколо нас? (Учитель 

вивішує на дошку малюнок із зображенням ока.) 

– Закрийте очі й прислухайтеся. (Учитель може постукати пальцями по 

столу, пошурхотіти сторінками підручника або тихо включити музику.) 

– Які звуки ви почули? Що допомогло нам почути ці звуки? (Вивішується 

зображення вуха.) 

– Що допомагає нам відчути запах ароматних пиріжків зі шкільної їдальні? 

(Вивішується зображення носа.) 

– Що допомагає відрізнити солодку їжу від гіркої, кислу від солоної? 

(Вивішується зображення язика.) 

– Як довідатися, колючі чи м’які голочки в ялини, холодна чи тепла 

бурулька? (Вивішується зображення руки.) 

– Зробіть висновок: що допомагає людині сприймати навколишній світ? 

III. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу 

Розповідь учителя з елементами бесіди 

Своє знайомство з навколишнім світом ми здійснюємо за допомогою 

органів чуття. Їх у кожної людини п’ять. Це – очі, вуха, ніс, язик і шкіра. 

На дошці формується схема: 

Зір (бачу) 

Дотик (торкаю) 

Смак (відчуваю) 

Слух (чую) 

Нюх (нюхаю) 

Органи чуття 

Учитель прочитує чітко кожне слово, уточнює, чи всі слова зрозумілі, 

пояснює значення незрозумілих слів. 

– Використовуючи цю схему, розкажіть, як органи чуття допомагають нам 

сприймати навколишній світ. 

IV. Закріплення й осмислення знань 

1. Дидактичні ігри 

«Зірке око» 

На дошці вивішуються два малюнки із зображенням предметів, що мають 

кілька незначних відмінностей. Протягом певного часу діти мають знайти й 

назвати ці відмінності. 

Цю гру можна провести як роботу в парах. Для цього необхідно заздалегідь 

заготовити малюнки для кожної пари. 

«Гострий слух» 

Діти слухають аудіозапис заздалегідь дібраних звуків (стукіт дятла, шум 

моря, шерех паперу й т. ін.), визначають ці звуки. Цю гру можна трохи змінити, 

запропонувавши дітям упізнати з голосу одного з однокласників. 
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«Упізнай за смаком» 

Викликаним до дошки дітям зав’язують очі й пропонують за смаком 

визначити продукт або смак продукту. Наприклад: лимон, цукерка, хліб, 

солоний горішок тощо. 

 «Спритні руки» 

Із зав’язаними очами діти мають визначити на дотик, який предмет потрапив 

до них у руки. Назвати ознаки цього предмета (гладкий, жорсткий, м’який, 

твердий, теплий, холодний тощо). 

«Чутливий носик» 

Із зав’язаними очами діти за запахом визначають предмет і називають 

його. Наприклад: апельсин, шоколад, парфуми, кава тощо. 

2. Бесіда 

– Які органи допомогли нам правильно виконати завдання під час 

ігор? 

– Чим людина відчуває запах? Як називається цей орган? 

– Чим людина визначає смак? Як називається цей орган? 

– Яким органом ми бачимо? Що належить до органу зору? 

– Чим ми на дотик визначали предмети? Як називається орган дотику? 

V. Узагальнення й систематизація знань 

1. Слухання вірша С. Я. Маршака 

Одна у нас є голова, 

А ока два 

І вуха два, 

И скроні дві, і дві щоки, 

И дві ноги, і дві руки. 

Зате один і ніс, і рот. 

А от якби все навпаки – 

Одна нога, одна рука, 

І два роти та язики – 

Тоді б ми тільки й знали, 

Що їли й розмовляли. 

2. Бесіда 

– Чому вірш викликає посмішку? 

– Хотіли б ви, щоб так було насправді? 

– Про які органи чуття говориться у вірші? 

– Яку роботу вони виконують? 

– Як потрібно ставитися до своїх органів чуття? 

– Чому про них треба піклуватися? 

– Розкажіть, як ви піклуєтеся про свої оченята, носики, вушка. 

– Як піклуєтеся про язичок і шкіру? 

3. Виконання завдання на с. 4 зошита 

– Розгляньте малюнок. Де перебувають діти? 

– Що вони роблять? 
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– Діти спостерігають за навколишнім світом. Які органи їм у цьому 

допомагають? 

– Розкажіть, яку роботу виконує кожний орган. 

– Скільки органів чуття має людина? Назвіть їх. 

VI. Підведення підсумків уроку 

Підсумкова бесіда. 

– Із чим познайомилися сьогодні на уроці? 

– Що належить до органів чуття? 

– Для чого потрібні органи чуття? 

– Як треба піклуватися про органи чуття? 

– Що корисного для себе довідалися на уроці? 

 

Н. В. Діптан, 

А. А. Назаренко 

 

Урок 8 

Тема. Чим ми бачимо. 

Мета: продовжити знайомство з органами чуття, розширювати й уточнювати 

уявлення учнів про органи зору; розвивати зацікавленість учнів процесом 

пізнання себе, своїх можливостей; виховувати дбайливе ставлення до очей. 

Обладнання: плакат «Бережи зір!»; коробка, невеликий предмет (іграшка, 

фрукт тощо); маленькі дзеркальця; фігурки для гри на увагу, лист паперу для 

кожного учня. 

 

Хід уроку 

I. Організація класу. Повторення й закріплення вивченого матеріалу 

1. Фронтальне усне опитування 

– Яку тему вивчали на попередньому уроці? 

– Що належить до органів чуття? 

2. Розгадування кросворда 

1. Мов два вогники горять, 

Все побачити хотять. 

Карі, сині, голубі – 

І як зірочки ясні. 

2. Що працює, коли ми говоримо, 

і відпочиває, коли мовчимо? 

3. Ось гора, біля гори 

Дві глибокії нори. 

В норах цих повітря бродить, 

То заходить, то виходить. 

1 о ч і 

2 я з и к 

3 н і с 
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II. Актуалізація опорних знань 

Бесіда з метою виявлення практичного досвіду за новою темою. 

– Про які органи чуття говорилося в загадках? 

– Скільки всього органів чуття у людини? 

– Які органи не згадувалися у загадках? 

– Яку роботу в організмі людини виконують органи чуття? 

– Чому треба піклуватися про здоров’я свого організму? 

– Як треба піклуватися про органи чуття? 

III. Мотивація навчальної діяльності 

Установка на увагу. 

Учитель демонструє закриту коробку, у якій лежить який-небудь предмет, 

наприклад яблуко. 

– У коробці лежить фрукт. Спробуйте відповісти на мої запитання. 

– Якого він кольору? 

– Маленький він чи великий? 

– Довгастий він чи круглий? 

– Чому ви не змогли відповісти на мої запитання? 

– Який з органів чуття допомагає нам побачити предмет? 

Учитель вивішує на дошці зображення ока й слова так, щоб вийшла схема. 

 – зір – бачу 

IV. Повідомлення теми й мети уроку 

Сьогодні ми ближче познайомимося з органом зору – очами. Навчимося 

правильно й дбайливо ставитися до своїх оченят. 

V. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу 

1. Розповідь учителя 

Найбільше відомостей про навколишній світ ми одержуємо за допомогою 

зору. Він допомагає розрізняти колір предметів, їх розміри, форму, дізнаватися, 

далеко чи близько вони перебувають, рухаються чи ні. Завдяки зору ми читаємо 

книги, дивимося телепередачі, милуємося красою навколишнього світу. 

Недарма очі називають вікнами у світ. 

2. Практична робота 

– Візьміть дзеркальця, які лежать у вас на партах. Розгляньте свої оченята. 

– Які вони? Опишіть свої очі. 

– Подивіться в очі своєму сусідові по парті. Розкажіть йому про його очі. 

3. Творче завдання 

Намалюйте свої очі. 

4. Бесіда з використанням наочності 

– Подумайте: чому очі називають віконцями у світ? 

– Що сьогодні бачили ваші оченята? 

– Для чого людині потрібні очі? 

– Які знання про навколишній світ можна одержати за допомогою зору? 
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– Давайте заглянемо в коробку й дізнаємося, який же предмет там перебуває. 

(Учитель відкриває коробку й виймає яблуко.) 

– Що це за предмет? Розкажіть про нього. Опишіть його. 

– Що допомогли визначити ваші очі крім того, що це яблуко? (Розмір, колір, 

форму.) 

Далі вчитель демонструє великий сюжетний малюнок. 

– Розгляньте малюнок. Розкажіть, що ви на ньому побачили. 

– Назвіть більші за розміром предмети, а потім маленькі. 

– Назвіть предмети круглої форми, чотирикутні, вузькі, широкі. 

– Назвіть предмети, які можуть рухатися. 

– Назвіть предмети, розташовані на відстані, а потім ті, які перебувають 

близько. 

– А тепер закрийте очі. Чи можете ви побачити малюнок? 

– Щоб наші оченята були зіркими й добре бачили, давайте зробимо 

зарядку для очей. 

5. Зарядка для очей 

Ви все розглядали, за всім слідкували, 

І очі, малята, втомлятися стали. 

Їм слід відпочити. Тож зробим зарядку. 

Сідайте зручніше – й усе по порядку: 

Очі закрили. 

Ви бачили ніч? 

Відкрили! Закрили! 

Ще раз повторили. 

Тепер подивіться то вправо, то вліво, 

То вгору, то вниз. 

Ще раз повторімо. 

Дивіться, за вікнами – неба блакить. 

А гляньте, на носі комар не сидить? 

І знову очима то вправо, то вліво. 

Усі відпочили? 

Берімось за діло. 

– Сподобалася зарядка для очей? 

– Для чого потрібно тренувати очі? 

VI. Закріплення й осмислення знань 

1. Робота з підручником 

2. Виконання завдання 2 на с. 5 зошита 

– Розгляньте малюнки в зошиті. Назвіть предмети, які на них зображені. 

VIІ. Підсумок уроку 
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Т.Г.Гільберт,  

Т.В.Сак 

Урок 9 

Тема. Спостереження та досліди. Практична робота. Дослідження дрібних 

деталей предметів за допомогою лупи.  

Мета: ознайомити з поняттями «спостереження» і «дослід»; з’ясувати 

відмінності між ними; навчити проводити досліди і спостереження за планом. 

Обладнання: гілочки або шишки сосни і ялини; миска з водою, кольоровий 

папір, три банки: дві півлітрові, одна літрова, два сирих яйця, сіль, вода; 

прилади для дослідів (на вибір учителя), магніт. 

Хід уроку 

I.  Організаційний момент 

II. Актуалізація знань, умінь і навичок 

– Чи на всі запитання можна знайти відповідь у книжках? 

На деякі запитання можна відповісти самостійно. Для цього необхідно 

провести дослід або спостереження. 

III. Формування нових знань, умінь і навичок 

1.Бесіда на основі спостережень 

– Порівняйте гілочки (шишки) сосни і ялини. Чим вони відрізняються 

(довжина хвої, розміщення її на стеблі, запах тощо). 

2.Демонстрація приладів, які допомагають досліджувати природу 

3.Виконання дослідів. 

Досліди (с. 11) демонструє вчитель або вчитель називає дії, а учні 

виконують їх. 

4. Дослід «Квіти лотоса» 

Учитель вирізає з кольорового паперу квіти з довгими пелюстками. За 

допомогою олівця закручує пелюстки до центру. 

 – А тепер опустимо різнокольорові лотоси на воду, налиту в миску. Що ви 

бачите? На ваших очах пелюстки квітів починають розпускатися. Це 

відбувається тому, що папір намокає, стає поступово важчим і пелюстки 

розкриваються. 

5. Робота з підручником(с. 10). 

6. Виконання завдання разом з дорослими (с. 11) 

Фізкультхвилинка 

ІV. Закріплення вивченого 

Виконання завдань 1, 2 у зошиті (с. 6). 

V. Підсумок уроку 

 – Чим дослід відрізняється від спостереження? (Спостереження 

проходить на відстані, без нашого втручання. А дослід ми проводимо самі.) 

–  Які прилади використовують для дослідів? 

Додатковий матеріал до уроку 
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Дослід «Підводний човен» 

Візьміть 3 банки: дві півлітрові і одну літрову. Одну банку наповніть чистою 

водою і опустіть у неї сире яйце. Воно потоне. У другу банку налийте міцний 

розчин кухонної солі (2 столові ложки на 0,5 л води). Опустіть туди друге яйце 

– воно буде плавати. Це пояснюється тим, що солона вода важча, тому й 

плавати в морі легше, ніж у річці. А тепер покладіть на дно літрової банки 

яйце. Підливаючи по черзі воду з обох маленьких банок, можна отримати 

такий розчин, в якому яйце не буде ні спливати, ні тонути. Воно буде 

триматися посеред розчину. 

 

Т.Г.Гільберт,  

Т.В.Сак 

 

Урок 10 

Тема. Дослідження частин тіл. 

Мета: ознайомити дітей зі збільшувальним приладом (лупою), його будовою, 

розкрити значення лупи у вивченні природи; розвивати навички користування 

лупою при проведенні досліджень; виховувати пізнавальний інтерес до 

вивчення природи. 

Обладнання:  таблиця «Збільшувальні прилади», мікроскоп, лупи, яблуко 

(апельсин, помідор), ніж, листя, камінці, серветки. 

 

Хід уроку 

I.  Організаційний момент 

II. Актуалізація знань, умінь і навичок 

– Назвіть природні тіла. Наведіть приклади рукотворних тіл. Чому їх так 

називають? Як ви думаєте, яких тіл більше: природних чи рукотворних? 

III. Формування нових знань, умінь і навичок. 

1. Проблемне запитання 

– За допомогою чого людина вивчає природу? 

2.Розповідь учителя про те, що, крім органів чуття, людині допомагають 

пізнати світ природи і збільшувальні прилади (мікроскоп, лупа, телескоп 

тощо). 

3.Демонстрація збільшувальних приладів або їх зображень 

4.Робота з підручником (с. 14) (Діти розповідають, що зображено на 

малюнках.) 

5.Ознайомлення з будовою лупи (с. 14) 

– Лупа – найпростіший збільшувальний прилад. Основна її складова – це 

збільшувальне скло, укладене в оправу. Лупа збільшує предмет від двох до 

двадцяти п’яти разів. 

– Користуватися лупою дуже просто: тримаючи за рукоятку, наближають її 

на таку відстань до тіла, за якої видимість стає найбільш чіткою. 

6. Діти знаходять на фото (с. 15) камінчики, зображення яких збільшено за 
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допомогою лупи 

7.Практична робота 
Розглядання за допомогою лупи тіл живої природи: яблука, апельсина, 

помідора (у розрізі), шкіри рук, листя тощо і неживої природи: камінців. 

Завдання пропонується проводити в групах. 

8.Робота в парі (с. 15) 

9.Фізкультхвилинка 

ІV. Закріплення вивченого 
– За допомогою яких збільшувальних приладів вивчають маленькі тіла або 

дрібні частини тіл? З чого складається лупа? Що ми можемо дослідити за 

допомогою лупи? 

V. Підсумок уроку 
– Про що дізналися на уроці? Чого навчилися? 

 Учитель оцінює роботу учнів на уроці 

 

І. Є.Оголюк 

  

Урок 11 

Тема. Природні і рукотворні тіла. 

Мета: продовжити формувати поняття «природа» і природні тіла, ввести 

поняття «рукотворні тіла», закріплювати навички групувати об’єкти неживої та 

живої природи, рукотворні тіла за суттєвими ознаками; розвивати мислення, 

пам’ять, спостережливість; виховувати любов до природи, шанобливе 

ставлення до продуктів людської праці. 

Обладнання: малюнки із зображенням тіл живої та неживої природи, 

рукотворних об’єктів, м’яч, зразки речей зроблених руками людей. 

Тип уроку: комбінований. 

    Хід уроку 

І. Організація класу 

1. Створення емоційного настрою 

Пролунав уже дзвінок, 

Починається урок! 

Працюймо наполегливо, 

Швидко, старанно, 

Щоб жодна хвилинка не  

Втратилась марно. 

Щоб урок минув цікаво,  

Беремося ми до справи. 

Бажаю вам гарного настрою і успіхів! 

2. Повідомлення синоптиків «Вас вітає гідрометцентр» 

– Яка пора року? 

– Який місяць? 
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– Яке число? 

– Тепло чи холодно? 

– Який стан неба? 

– Чи були протягом дня опади? 

ІІ. Актуалізація знань учнів 

1. Гра «Хто більше» 

Учні розподіляються на дві команди. Одна команда називає тіла живої 

природи , а інша неживої природи (по черзі). За кожну правильну відповідь 

команда отримує один бал. Перемагає та команда, яка набере найбільше балів. 

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку 

Загадки: 

Хоч мала сама на зріст, 

Та пухнастий має хвіст. 

Як намисто, оченята. 

Хто це? Спробуйте відгадати. (Білка) 

 

Вдень у небі гуляє, 

А ввечері на землю сідає.(Сонце) 

 

Є у мене помічник, 

Справжнє диво, чарівник. 

Де що робиться він знає 

І мене повідомляє, 

І розкаже, і покаже… 

Як він зветься хто нам скаже?(Телевізор) 

– На які групи поділяються тіла природи? 

– Яке із слів належить до тіл живої природи? Чому? 

– Яке слово належить до тіл неживої природи? Чому? 

– До якої групи належить слово «телевізор»? (Зроблений руками людини) 

– Сьогодні ми закріпимо ваші знання про природні тіла та познайомимось з 

рукотворними об’єктами. 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

1. Ознайомлення з природними та рукотворними об’єктами 

– Що таке природа? Погляньте у вікно. Що ви там бачите? 

– Ліс, річка, небо, повітря, вода, дощ, сніг, птахи, звірі, рослини – все це 

природа.  

Подивись, мій милий друг, 

Що знаходиться навкруг? 

Небо ясно-голубе, 

Сонце світить золоте, 

Вітер листям грає, 

Хмарка в небі пропливає. 

Поле, річка і трава, 
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Вітер в полі повіва, 

Птахи, звірі і ліси, 

Грім, тумани, світ краси, 

Людина і погода – 

Усе навкруг …(Природа) 

– Не належить до природи лише те що зроблене руками людини. 

– На які дві групи ми можемо розподілити предмети, що оточують нас? 

– Природні об’єкти  існують незалежно від людини. Це людина, тварини, 

рослини , сонце, хмари, гори,річки. 

– До рукотворних об’єктів належать об’єкти створені розумом і працею 

людини. Це будинок, транспорт, побутові прилади, одяг. 

2. Робота з підручником 

3. Гра «З чого виготовлені ці предмети?» 

Вчитель разом з учнями з’ясовують походження предметів, зображення яких 

є на дошці. 

4. Гра «Ланцюжок» 

Учні по черзі називають рукотворні об’єкти. 

Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення та систематизація знань учнів 

1. Виконання завдань в зошиті 

2. Гра «Що зайве? Чому?» 

 Небо, Місяць, вода, зорі, карта, пісок. 

 Дуб, камінь, Сонце, повітря. 

 Вітер, дощ, веселка, річка, білка. 

 Вовк, лисиця, лікар, чашка, комар. 

3. Робота в парі 

Назвіть і розподіліть предмети, зображені на малюнку, на дві групи. 

4.Робота в групах 

Гра «Збери слово» 

Учні об’єднуються в групи та з окремих слів складають речення. 

 Берегти, природу, потрібно. 

 Людей, працю, шануй. 

– Чому потрібно берегти природу та шанувати працю людей? 

VІ. Підсумок уроку 

Вправа «Мікрофон» 

– На які дві групи можна розподілити предмети, що оточують нас? 

– Що таке природні об’єкти? 

– Наведіть приклади. 

– Що таке рукотворні об’єкти? 

– Наведіть приклади. 

– Як треба ставитись до речей зроблених людиною? 
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Н.А. Попович  

 

Урок 12 

Тема. Живі організми, їхні ознаки. 

Ключові компетентності: 

 вміння вчитися:  

навчально-організаційні: включається в роботу відразу після вказівки 

вчителя; практично розрізняє основні елементи навчальної книжки; 

співпрацює в парі; 

загальномовленнєві: говорить в повільному темпі, чітко, вільно, виразно, з 

відповідною силою голосу; зосереджено слухає вчителя, відповідає на 

запитання за відомою моделлю; з повагою звертається до вчителя, учнів; 

загальнопізнавальні: виділяє в предметах певні ознаки;  

• інформаційно-комунікативна: будує усне монологічне висловлювання; 

бере участь в дискусії; 

 загальнокультурна: діє згідно з прийнятими правилами  поведінки на 

уроці; з повагою ставиться до думки інших; 

 здоров’язбережувальна: дотримується санітарно-гігієнічних норм на уроці; 

 громадянська: усвідомлює необхідність дбайливого ставлення до природи; 

 соціальна: співпрацює з іншими дітьми; підтримує чистоту в класі та 

своєму робочому місці. 

 

Предметні компетентності  

(конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати): 

Початковий рівень:  

– знає ознаки живих організмів; 

– впізнає серед тверджень ознаки живих організмів. 

Середній рівень:  

– розпізнає об’єкти живої природи за їх ознаками  

Достатній рівень: 

– відтворює в інших видах діяльності природознавчі знання. 

Високий рівень: 

– порівнює об’єкти живої і неживої природи.  

 

 План уроку 

1. Читання вчителем вірша Н. Красоткіної «Придивіться, діти». 

Повідомлення теми уроку (Додаток 1). 

2. Розповідь вчителя про ознаки живих організмів (Додаток 2). 

3. Впізнає серед тверджень ознаки живих організмів. Ігрова ситуація «Так чи 

ні» (Додаток 3). 

4. Порівняння об’єктів живої і неживої природи. Інтерактивна вправа 

«Мозковий штурм» (Додаток 4). 
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5. Розпізнання об’єктів живої природи за їх ознаками. Ігрова ситуація 

«Впізнай мене» (Додаток 5) 

6. Підведення підсумків уроку вчителем. 

 

Додаток 1 

– Послухайте вірш Н.Красоткіної та спробуйте визначити тему уроку: 

 

Придивіться, діти 

Рано-вранці в росах квіти, 

Вмите сонце вгорі пливе. 

Придивіться до квітів, діти, 

Скільки радості там живе! 

 

Скільки творчості в світі цьому! 

Все це створене – в світі жить! 

Порадійте всьому живому 

І всім серденьком полюбіть! 

 

 Тема нашого уроку: «Живі організми, їхні ознаки» 

 

Додаток 2 

Розповідь вчителя про ознаки живих організмів 

(Учитель вивішує на дошці малюнок зайця.) 

– Для того, щоб зрозуміти, які ознаки мають живі організми, послухайте 

розповідь про зайця (за І.Грущинською). 

Погляньте на зайця. Вуха у нього довгі і повертаються в різні боки, тому 

зайці можуть почути найменший звук. Лапи у зайців довгі і треновані, тому 

вони добре бігають. (Рух) 

Після бігу зайці дихають часто-часто. (Дихання) 

Живляться зайці рослинами. Влітку ласують соковитою зеленню, а взимку 

пожухлою травою або корою дерев. (Живлення) 

Двічі або тричі на рік у зайців з’являються маленькі зайченятка. Вони 

смокчуть мамине молочко і невдовзі стають дорослими зайцями. 

(Розмноження, ріст і розвиток.) 

Отже, зайці рухаються, дихають, живляться, розмножуються, ростуть і 

розвиваються. Ці ознаки притаманні всім живим організмам. 

Додаток 3 

Впізнання серед тверджень ознак живих організмів 

Ігрова ситуація «Так чи ні» 

Якщо вислів, який читає вчитель, правиьний, діти повинні сказати «так», 

якщо неправильний, то – «ні». 

 Усім живим організмам потрібно харчуватись. (Так.) 

 Усі живі організми ростуть та розвиваються. (Так.) 
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 Каміння, ґрунт, вода – живі організми. (Ні.) 

 Тварини розмножуються, отже, тварини – живі організми. (Так.) 

 Сонце не вмирає, отже, сонце – живий організм. (Ні.) 

 Комашка рухається, отже, вона – живий організм. (Так.) 

Додаток 4 

Порівняння об’єктів живої та неживої природи з опорою на знання 

ознак живих організмів 

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм» 

Вчитель пропонує учням роздивитись малюнки об’єктів живої та неживої 

природи, які знаходяться на дошці, та порівняти об’єкти живої та неживої 

природи, опираючись на знання ознак живих організмів. На звершення можна 

обговорити ознаки живих організмів. 

Додаток 5 

Розпізнання об’єктів живої природи за їх ознаками 

Ігрова ситуація «Впізнай мене» 

 Перший гравець розповідає про якийсь об'єкт живої природи, але не називає 

його. Інші гравці відгадують, який об’єкт живої природи мав на увазі перший 

гравець. Наприклад: «Вона маленька, сіренька, а хвостик як шило». 

 Може бути інший варіант гри. Перший гравець загадує об’єкт живої природи. 

Інші гравці задають йому запитання, але тільки такі, на які можна відповісти 

або «так», або «ні», та відгадують, який об’єкт живої природи мав на увазі 

перший гравець. 

 

Н.А. Попович  

 

Урок 13 

Тема. Живі організми. Умови, необхідні для життя, різноманітність живих 

організмів. 

Ключові компетентності: 

 вміння вчитися:  

навчально-організаційні: включається в роботу відразу після вказівки 

вчителя; практично розрізняє основні елементи навчальної книжки; 

співпрацює в парі; 

загальномовленнєві: говорить в повільному темпі, чітко, вільно, виразно, з 

відповідною силою голосу; зосереджено слухає вчителя, відповідає на 

запитання за відомою моделлю; з повагою звертається до вчителя, учнів; 

загальнопізнавальні: виділяє в предметах певні ознаки; зіставляє групи 

предметів за однією істотною ознакою. 

 інформаційно-комунікативна: знаходить у підручнику  конкретну 

інформацію; будує усне монологічне висловлювання; бере участь в дискусії; 

 загальнокультурна: діє згідно з прийнятими правилами поведінки на уроці; 

вміє співпрацювати в групі чи парі; 
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 здоров’язбережувальна: дотримується санітарно-гігієнічних норм на уроці; 

 громадянська: усвідомлює необхідність дбайливого ставлення до природи; 

 соціальна: співпрацює з іншими дітьми; підтримує чистоту в класі та на 

своєму робочому місці. 

 

Предметні компетентності  

(конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати): 

Початковий рівень:  

– пригадує ознаки живих організмів. 

Середній рівень:  

– розуміє, які умови необхідні для життя живих організмів. 

Достатній рівень: 

– відтворює в інших видах діяльності природознавчі знання. 

Високий рівень: 

– групує об’єкти живої природи за суттєвими ознаками. 

 

План уроку 

1. Читання вчителем вірша Н. Красоткіної «Радість». Повідомлення теми 

уроку. (Додаток 1) 

2. Пригадування ознак живих організмів. Інтерактивна вправа «Незакінчене 

речення». (Додаток 2) 

3. Виконання завдання на розуміння того, які умови необхідні для життя 

живих організмів. Інтерактивна вправа «Бліц-інтерв’ю». (Додаток 4) 

4. Групування об’єктів живої природи за суттєвими ознаками. Робота у 

групах або парах. (Додаток 5) 

5. Підведення підсумків уроку вчителем. 

Додаток 1 

– Послухайте вірш Н.Красоткіної та спробуйте визначити тему уроку: 

 

Радість 

О, світе мій! Як все довкіл красиво! 

Від щедрої роси травичка стала сива, 

Блищить на сонці, сяйвом виграє 

І соловейко чисті роси п’є. 

А потім знов на гілочку сідає 

І дивну пісню ніжно нам співає. 

А землю гріє сонце золоте,  

У лісі вже конвалія цвіте 

І хочеться між квіт лягти й лежати, 

Їх ніжний аромат вдихати і вдихати. 

Бо скільки ж в світі цій людині треба? 

Земля в росі і чисте синє небо! 

Земля і небо.. Мало це чи ні? 
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Багато дуже – мріється мені. 

Земля і небо – незбагненне диво! 

Без цього просто жити неможливо! 

– Тема нашого уроку: «Живі 

організми, умови, необхідні для 

життя. Різноманітність живих 

організмів». 

Додаток 2 

Перелік ознак живих організмів  

Інтерактивна вправа 

«Незакінчене речення» 

Вчитель читає початок речення, а 

учні повинні його закінчити (цю 

вправу можна поєднати з 

інтерактивною вправою 

«Мікрофон»). 

 Соняшник повертає свою 

голівку за Сонечком і це 

означає, що живі організми … 

(рухаються). 

 Навесні у гніздах пташок 

з’являються маленькі 

пташенята і це означає, що живі 

організми … (розмножуються). 

 Білочка на зиму запасає гриби 

та горішки і це означає,що живі 

організми … (харчуються). 

 Якщо кімнатну рослину не поливати, вона засохне і це означає,що живі 

організми … (вмирають). 

 Котенята народжуються сліпими і харчуються тільки маминим 

молочком, а з часом в них відкриваються очі і вони з задоволенням їдять 

рибку та інші продукти, тому що живі організми … (ростуть і 

розвиваються). 

Додаток 3 

 Виконання завдання на розуміння того, які умови необхідні для життя 

живих організмів.  

Інтерактивна вправа «Бліц-інтерв’ю». 

Вчитель пропонує учням роздивитись картинки на дошці та на основі 

попередньої розповіді вчителя дати відповіді на запитання: 

 Які умови необхідні для життя рибки? 

 Які умови необхідні для життя тваринки?  

 Які умови необхідні для життя пташки? 
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 Які умови необхідні для життя комашки? 

 

Додаток 4 

 Групування об’єктів живої природи за суттєвими ознаками. Робота в 

групах або парах. 

Вчитель роздає кожній групі набір картинок із зображенням об’єктів живої 

природи (картинки попередньо треба розрізати) та пропонує поділити їх на 

групи (можна вказати, що груп повинно бути п’ять). 

Підведення підсумків уроку вчителем 

 

Т.Г.Гільберт,  

Т.В.Сак 

 

Урок 14 

Тема. Із чого людина виготовляє предмети вжитку. 

Мета: ознайомити учнів з природними матеріалами, з яких виготовлені різні 

предмети; розвивати вміння аналізувати, порівнювати; виховувати бережливе 

ставлення до предметів, зроблених людиною. 

Обладнання: різні предмети з металу, дерева, шерсті, глини; малюнки 

предметів з різних матеріалів. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

ІІ. Актуалізація знань, умінь і навичок. Мотивація навчальної діяльності 

 – Наведіть приклади природних тіл. Пригадайте, які тіла називаються 

рукотворними. 

 – Сьогодні ми будемо говорити про предмети, зроблені руками людини. 

ІІІ. Формування нових знань, умінь і навичок 

1. Розповідь учителя з елементами бесіди 

– Навколо нас безліч предметів: книги, зошити, парти, стіл, підлога, ваза на 

столі – все це зроблено руками людини з принц их матеріалів: деревини, 

металу, шерсті, глини. 

У вчителя на столі знаходяться різні предмети із глини, шерсті, металу, 

дерева. 

– Розподіліть ці предмети на групи так, щоб у кожній з них речі були, 

зроблені з одного матеріалу. 

Діти групують предмети. 

– Назвіть ці предмети. Розкажіть, як їх використовують. Чим вони 

відрізняються? (Зроблені з різного матеріалу) Що у чи спільного? (Вони 

зроблені руками людини.)  

2. Робота в парі (с. 24) 

Фізкультхвилинка 
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3. Виконання завдання 2 у зошиті (с. 11) 

Висновок: для виготовлення різних предметів людина використовує тіла 

живої і неживої природи. 

4. Робота з підручником (с. 25) 

ІV. Закріплення вивченого 

1. Фронтальна бесіда 

– Людині потрібні різні вироби. Де вона бере матеріал для їх виготовлення? 

(В природі.) З яких природних матеріалів люди роблять предмети вжитку? (З 

глини, шерсті, металу, дерева.) 

2. Відгадування загадок 

– Відгадайте загадки. З якого природного матеріалу зроблені предмети, про 

які йдеться у загадках? 

Чотири брати одним поясом підперезані 

й однією шапкою накриті.  

(Стіл) 

Їх на ручки одягнемо,  

в сніжки гратися підемо.  

(Рукавички) 

Не дерево, а з листочками,  

не сорочка,а зшита,  

не поле, а засіяно.  

(Книжка) 

Цей кінь не їсть вівса,  

замість ніг – два колеса.  

(Велосипед) 

V. Підсумок уроку 

– Про що дізналися на уроці? 

Т.Г.Гільберт,  

Т.В.Сак 

 

Урок 15 

Тема. Значення природи для людини. 

Мета: формувати уявлення про те, чому людина не зможе жити без природи; 

вчити берегти природу, бачити в природі прекрасне.  

Обладнання: малюнки, слайди із зображенням тварин і рослин, про які йтиме 

мова на уроці; природні тіла, з яких людина виготовляє предмети вжитку. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

ІІ. Актуалізація знань, умінь і навичок 

–  З чого людина виготовляє різні предмети. (З матеріалів неживої і живої 

природи.) З яких природних матеріалів люди виготовляють предмети вжитку? 
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(Глини, шерсті, металу, дерева.) 

–  Які предмети люди виготовляють з деревини? З глини? З металу? З 

шерсті? 

ІІІ. Формування нових знань, умінь і навичок 

1. Бесіда з демонстрацією малюнків 

– Що потрібно людині для життя? (Світло, тепло, повітря, вода, продукти 

харчування.) Звідки людина бере все необхідне для життя? (З природи.) Що 

дають людині рослини? 

Учитель демонструє малюнки, на яких зображені рослини і продукти, які з 

них отримують (пшениця – хлібні вироби; соняшник – олія; полуниці, малина, 

яблука – джем, повидло, соки тощо). 

– Що люди отримують від тварин? 

Учитель демонструє малюнки, на яких зображені свійські тварини і 

продукти, які з них отримують (корова, коза –  молочні вироби; кури, качки –

яйця; вівці – шерстяні вироби). 

2. Робота за малюнком (с. 26) 

 – Давайте поміркуємо, як природа вчить людей бути добрими.  

3.Розгляньте малюнок (с. 27) 

Фізкультхвилинка 

ІV. Закріплення вивченого 

1. Бесіда про значення природи для людини 
– Чому природа робить людей добрішими? Що в природі викликає у вас 

радість? 

2. Відгадування загадок 
– Як людина використовує рослини, про які йдеться у загадках? 

Без рук, без ніг, а по тичині в’ється.  

(Горох) 

Золотисте ситечко  

Покотилось в літечко. 

Заглядає в віконечко, 

Наче справжнє сонечко.  

(Соняшник) 

В чистім полі він росте: 

На високих ніжках, 

В зелених панчішках. 

Квіточки блакитні, 

Оченьки привітні.  

(Льон) 

– Що дають людині тварини, про яких ідеться у загадках? 

Голодна – мукає, сита – жує, 

Усім дітям молоко дає.  
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(Корова) 

Сірий – та не вовк, 

Довговухий – та не заєць, 

З копитами – та не кінь.  

(Осел) 

Хвіст крючком, ніс п’ятачком.  

(Свиня) 

3.Виконання завдання 1 у зошиті (с. 12) 

V. Підсумок уроку 

– Що ми вивчили на уроці? 

Учитель оцінює роботу учнів на уроці. 

Н.А. Попович  

 

Урок 16 

Тема. Бережливе ставлення до природи. 

Ключові компетентності: 

 вміння вчитися:  

навчально-організаційні: включається в роботу відразу після вказівки 

вчителя; практично розрізняє основні елементи навчальної книжки; 

загальномовленнєві: говорить в помірному темпі, чітко, вільно, виразно, з 

відповідною силою голосу; з повагою звертається до вчителя, учнів; 

загальнопізнавальні: виділяє в предметах певні ознаки;  

 інформаційно-комунікативна: вміє сформулювати зв’язне висловлювання 

щодо правил поведінки у природі; 

 загальнокультурна: діє згідно з прийнятими правилами поведінки на уроці, 

в природі; вміє співпрацювати з  іншими дітьми; 

 здоров’язбережувальна: дотримується санітарно- гігієнічних норм на уроці; 

знає правила безпечної  поведінки у природі; 

 громадянська: усвідомлює необхідність дбайливого ставлення до природи; 

 соціальна: співпрацює з іншими дітьми; прагне підтримувати чистоту 

відвідуваних місць у природі. 

Предметні компетентності  

(конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати): 

Початковий рівень:  

– називає правила поведінки у природі; 

Середній рівень:  

– розуміє важливість бережного ставлення до природи; 

Достатній рівень: 

– дотримується правил поведінки у природі; 

– виявляє почуття шанобливого ставлення до неживої природи, рослин і 

тварин; 
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Високий рівень: 

– аналізує ілюстрації у підручнику, черпає з них інформацію про 

необхідність бережливого ставлення до природи. 

– складає за допомогою вчителя пам’ятку правил поведінки у природі. 

План уроку 

1. Читання вчителем вірша В. Кропівної «Про природу» Повідомлення теми 

уроку. (Додаток 1) 

2. Аналіз ілюстрації у підручнику та інших ілюстрацій і здобуття інформації 

про необхідність бережливого ставлення до природи. (Додаток 2) 

3. Складання за допомогою вчителя пам’ятки правил поведінки у природі. 

4. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм». (Додаток 3) 

5.Дотримання правил поведінки у природі та виявлення почуття 

шанобливого ставлення до неживої природи, рослин і тварин. Сюжетно-

рольова гра «Друг природі». (Додаток 4) 

6. Підведення підсумків уроку вчителем. 

Додаток 1 

– Послухайте вірш В. Кропівної і поміркуйте, якою може бути тема 

нашого уроку: 

 

Про природу 

Люблю українську природу, 

Зелений гай, прозору воду 

І чисте небо на весні, 

Пісні пташині голосні. 

 

Ти озирнись лишень довкола: 

Квітки цвітуть, жовтіє поле. 

Яка чарівність і краса! 

Але нема цього в містах. 

 

На зараз люди стали забувати, 

Що природа – наша матір. 

Якщо далі хочем в світі жить, 

То треба нам з природою дружить. 

– Тема нашого уроку: «Бережливе ставлення до природи». 

Додаток 2 

– Роздивіться ілюстрації у підручнику і зробіть висновок про 

необхідність бережливого ставлення до природи. 

Додаток 3 

 Складання за допомогою вчителя пам’ятки правил поведінки у 

природі. 

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм» 
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Вчитель пропонує учням назвати правила поведінки у природі. Слід 

продовжувати доти, доки будуть надходити нові ідеї. На завершення вчитель 

підсумовує почуте та складає пам’ятку (усно). 

Додаток 4 

 Дотримання правил поведінки у природі та виявлення почуття 

шанобливого ставлення до неживої природи, рослин і тварин. 

Сюжетно-рольова гра «Друг природі». 

Вчитель пропонує учням обіграти ситуації, у які вони вже потрапляли або 

можуть потрапити.  

Наприклад:  

Ситуація 1.  

Діти прийшли на лісову галявину, а там всюди розкидані папір та 

одноразовий посуд (Ваші дії?) 

Ситуація 2.  

Діти прийшли на чисту лісову галявину. Навкруги гарні квіти (Ваші дії?). На 

дереві побачили гніздо пташки (Ваші дії?). Розклали посуд та продукти. Поїли, 

чудово провели час (Ваші дії?) 

 

 Н.А. Попович  

 

Урок 17 

Тема. Екскурсія. Спостереження за осінніми змінами в живій і неживій 

природі. 

Ключові компетентності: 

 вміння вчитися:  

навчально-організаційні: співпрацює в парі; 

загальномовленнєві: зв’язно (трьома-чотирма реченнями) передає почуте, 

побачене; 

загальнопізнавальні: помічає зміни в спостережувальних об’єктах за 

орієнтирами, вказаними вчителем; 

контрольно-оцінні: оцінює свою діяльність за орієнтирами, поданими 

вчителем; 

 інформаційно-комунікативна: планує створення повідомлення, оптимально 

поєднуючи для цього різні  форми (текст, малюнок, фото тощо) презентації 

інформації; 

 загальнокультурна: діє згідно з прийнятими правилами поведінки у 

природі; 

 громадянська: прагне бути культурним у спілкуванні, поводженні з 

однокласниками та іншими людьми; 

 здоров’язбережувальна: дбає про збереження та зміцнення свого здоров’я 

та безпеку під час екскурсії; 

 соціальна: підтримує чистоту відвідуваних місць. 
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Предметні компетентності  

(конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати): 

Початковий рівень:  

– знає правила поведінки в природі; 

 Середній рівень:  

– розпізнає об’єкти живої та неживої природи у довкіллі; 

Достатній рівень: 

– спостерігає в групі за об’єктами живої та неживої природи; 

– спостерігає за осінніми змінами в живій та неживій  природі; 

– дотримується правил поведінки під час екскурсії. 

Високий рівень: 

– працює в групі: обговорює в групі і складає розповідь  про результати 

спостережень під час екскурсії;  

– висловлює оцінні судження про власну роботу та роботу, виконану 

однокласниками. 

План уроку-екскурсії 

1. Створення груп для виконання спостережень під час екскурсії.  

(Додаток 1) 

2. Постановка завдання для виконання кожною групою під час екскурсії та 

після її завершення. (Додаток 2) 

3. Проведення інструктажу з техніки безпеки перед початком екскурсії. 

4. Виконання учнями поставленого завдання. 

5. Аналіз та узагальнення результатів спостережень за об’єктами живої або 

неживої природи. 

6. Виготовлення та презентація освітнього продукту за результатами 

спостережень. 

7. Висловлення оцінних суджень про власну роботу та роботу, виконану 

однокласниками. 

Додаток 1 

 Учитель створює групи за назвами об’єктів (тіл) живої або неживої природи: 

дерева, трав’янисті рослини, Сонце, небо. Для цього можна використати 

малюнки (фотографії) із зображенням цих об’єктів. Підібрані малюнки 

розрізаються на стільки частин, скільки буде учасників у групі. Учні 

об’єднуються у групи, утворивши цілісний малюнок (фотографію). 

Додаток 2 

 Завдання для виконання кожною групою під час екскурсії: 

1. Розпізнайте у довкіллі об’єкти (тіла) живої (неживої) природи, за якими ви 

будете спостерігати. 

2. Пригадайте, які основні ознаки того об’єкта природи, за яким ви 

спостерігаєте. 

3. Подивіться на цей об’єкт, огляньте його поспостерігайте за ним (якщо це 

можливо) тощо. 
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4. Узагальніть побачене. 

5. Прийміть рішення, як ви будете представляти результати свого 

спостереження (малюнок, розповідь, фотоколаж тощо). 

6. Створіть відповідний освітній продукт, презентуйте його. 

7. Висловіть оцінні судження про власну роботу та роботу, виконану 

однокласниками.  

 

СВІТ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ  

 

М. В. Скрипець 

 

Урок 18 

Тема. Сонце в нашому житті. 

Мета: збагатити знання учнів про Сонце як небесну зорю; з’ясувати значення 

Сонця для природи; пробуджувати інтерес до навколишнього світу; розвивати 

фантазію, уяву, кмітливість; виховувати інтерес до природних явищ, бажання 

вивчати природознавство 

Обладнання: демонстраційний матеріал: мультимедійна презентація «Сонце в 

нашому житті», горщик з пророслим насінням квасолі, дзеркальце, мікрофон; 

роздатковий матеріал: пластмасові і скляні пластинки, квадрати прозорої 

плівки, картки із завданнями для роботи в парах і групах , кольорові олівці;  

аудіозапис української народної пісні «Вийди, вийди, сонечко»; Гільберг Т. Г. 

Природознавство : підруч. Для загальноосвіт. Навч. закл.:1–й кл./ Т. Г. 

Гільберг, Т.  В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с. 

Хід уроку 

І. Організація класу 

Ось дзвінок нам дав сигнал. 

Працювати час настав. 

Тож часу не гаємо,  

Урок наш починаємо. 

ІІ. Актуалізація і мотивація навчальної діяльності учнів 

1. Хвилинка фенологічних спостережень (Cлайд 2) 

– Яка зараз пора року? 

– Який день і місяць? 

– Сьогодні тепло чи холодно? 

– Яке небо? 

– Чи були сьогодні опади? Вітер? 

2. Бесіда з класом 

– Що таке природа? 

– Що належить до живої природи? 

– Що належить до неживої природи? 

– Що не належить до природи? 



56 

– Чому природу треба охороняти? 

3. Гра «Що зайве? Чому?» Cлайд 3) 

(На екрані малюнки: камінь, вода, земля,  небо і зорі, хмара, гора, м’яч.) 

– Розгляньте уважно малюнки предметів і скажіть, який предмет серед них є 

зайвим? Поясніть свою думку. 

Висновок: Це тіла неживої природи. 

– Відгадайте загадку і дізнаєтеся, про що  ми будемо говорити на уроці 

(Cлайд 4) 

Все від нього навкруги 

Набирається снаги. 

Тільки ранок настає, 

Виглянь у віконце. 

Всім воно життя дає –  

Променисте…  

(Сонце) 

Словникова робота: Снага – сила, енергія, життя. 

– Що вам допомогло відгадати загадку? 

– Що ви знаєте про Сонце? Якого воно кольору? Форми? 

– Як лагідно ми називаємо Сонце? Чому ми так любимо його? 

ІІІ. Повідомлення теми і завдань уроку. 

– Сьогодні на уроці ми поговоримо про небесну зірку – Сонце. І дізнаємося, 

яке значення має сонце для природи.  

ІV. Сприйняття нового матеріалу. 

1.Розповідь учителя (Cлайд 5). 

– Сонце – це зірка, велетенська розжарена куля, що складається з газів. Воно 

випромінює величезну кількість тепла. Цікаво, яка ж поверхня у Сонця? Чи є на 

ньому океани, суша? Учені, які ведуть спостереження за Сонцем  через  

спеціальні телескопи стверджують, що його поверхня нагадує кашу, яка весь 

час кипить, фиркає, булькає. Тільки цю кашу не можна куштувати, бо вона 

інша, газова і дуже гаряча. Тому, якщо наблизитись до Сонця, то миттєво 

згориш. 

Яке ж значення воно має для природи? Сонце дає  природі: світло, тепло, 

енергію (Cлайд 6). Завдяки цьому на нашій планеті можуть рости рослини, 

жити тварини і люди.  

– Кому потрібне Сонце на нашій планеті? Так, воно потрібне і рослинам, і 

тваринам, і людям (Cлайд 7), тобто усім живим організмам. Отже, завдяки 

Сонцю, на нашій планеті існує життя. 

2. Обговорення «уявної ситуації». 

– Діти, а тепер спробуйте уявити, щоб б сталося з нашою планетою,  

якби Сонце зникло ? ( Cлайд 8) 

Відповіді учнів і узагальнення їх вчителем:  

– Землю поглине пітьма, у темряві рослини загинуть. Тварини помруть із 

голоду. Загинуть і люди від нестачі їжі та тепла. Загине все живе на нашій 
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планеті і перетвориться вона на льодяну пустелю. На щастя, таке не може 

трапитись, бо Сонечко дарує нам світло і тепло кожного дня. 

– Сонце знаходиться від нас на дуже великій відстані, тому воно нам 

здається маленьким. Якби до нього можна було б поїхати по дорозі, то це 

можна було б зробити  за  200 років. На ракеті долетіти до нього можна за рік. 

А маленькому промінчику Сонця потрібно всього 8 хвилин, щоб він спустився 

на землю.  

Фізкультхвилинка  

(За допомогою дзеркальця пустити сонячний промінчик по класу.) 

– Подивіться, діти, а хто це до нас завітав? 

– Цей сонячний Промінчик долетів до нас від Сонця. Він просить, щоб ви 

разом з ним відпочили (Cлайд 9). 

Пострибаєм, як промінчики: 

Стриб – скок, стриб – скок. 

Поплескаєм у долоньки: 

Хлоп – хлоп, хлоп – хлоп. 

Усміхнемось сонечку: 

– Здрастуй, золоте! 

Усміхнемось промінчику, 

Хай у нас живе. 

3.Дослідження руху Землі навколо Сонця. Рольова гра 

– Сонячний Промінець вас запитує, чи бачили ви, як сходить і заходить 

Сонце? Мабуть, ви думаєте, що Сонце крутиться навколо Землі. Але це не так. 

Насправді, Земля крутиться навколо Сонця, як і інші планети, що утворюють 

Сонячну систему (Cлайд 10). 

 (Учитель коментує, а учні інсценують рух Землі навколо Сонця.) 

– Земля обертається навколо сонця – відбувається зміна пір року. Коли 

Земля обертається навколо своєї осі – відбувається зміна дня і ночі. 

V. Закріплення і осмислення вивченого матеріалу 

1.Практична робота 

– А тепер Сонячний Промінчик пропонує вам стати справжніми вченими і 

провести дослідження: 

 Спробуйте подивитися на Сонце через книжку, зошит, пенал. 

Чи проходить сонячне світло через непрозорі предмети? 

Висновок: крізь непрозорі предмети сонячне проміння не проходить, тому 

утворюється тінь 

 Погляньте на Сонце через шматочок скла, прозорої пластмаси, плівки. 

Через які ще предмети можна побачити Сонце? 

Висновок: сонячне проміння проходить через прозорі предмети. 

 На попередніх уроках ми посадили у горщик квасолю. Вона проросла. Ми 

накрили її коробкою з отвором. 

– Подивіться, в який бік нахилене стебельце рослини? 



58 

– А куди нахилили свої стебельця кімнатні  квіти, які  знаходяться на шафах 

у нашому класі? 

Висновок: усе живе тягнеться до Сонця, до  його світла і тепла. 

2.Робота за підручником 

а) Робота в парах 

– Розгляньте ілюстрації у підручнику на с. 31. 

– Назвіть предмети, які там зображені. Сонячний Промінчик пропонує вам 

виконати завдання на картках. Позначте на картках кружечками червоного 

кольору ті предмети, які не можуть жити без сонячного світла і тепла. Поясніть 

свою думку. 

б) Опрацювання тексту підручника с.31 

– Послухайте текст і скажіть, чому шкідливо дивитися на сонце? 

3.Робота у зошиті з друкованою основою  

– Виконайте самостійно завдання  на с.13  

Фізкультхвилинка (Cлайд 11) 

– Сонячний Промінчик запитує вас, чи не знаєте ви пісеньки про Сонце? 

– Зараз ми з вами відпочинемо і виконаємо українську народну 

Пісеньку–закличку «Вийди, вийди, сонечко»:  

Вийди, вийди, сонечко (роблять махи руками), 

На дідове полечко (показують широке поле), 

На бабине зіллячко (садять в землю зілля), 

На наше подвір’ячко. 

На весняні квіточки (уявляють себе квітками), 

На маленькі діточки (показують один на одного). 

Там вони граються ( обертаються навколо себе), 

Тебе дожидаються (підстрибують). 

VІ. Узагальнення і систематизація  вивченого 
1.Робота в групах (об’єднання учнів у групи) 

– А тепер Сонячний промінчик просить вас попрацювати в групах. 

(Кожна група отримає завдання на картці із зображенням Сонечка.) 

– Вам потрібно прочитати запитання  на картці і дати на нього відповідь. 

1 група Чи можуть жити рослини без Сонця? Чому? 

2група Чи потрібне Сонце  тваринам? Чому? 

3група Що дарує Сонце людям? 

Висновок: життя без Сонця неможливе.  

2.Узагальнення роботи груп 
Вправа « Асоціативний кущ»: – Що ж дає нам Сонце? 

                                               світло 

                          тепло                               радість 

                 життя                                                   красу 

                   

                       силу                          енергію 

гарний настрій   

           СОНЦЕ 
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VІІ. Підсумок уроку. Рефлексія 

– Що нового ви дізналися на уроці? 

– Що вас найбільше вразило? 

Гра «Закінчи думку»(Cлайд 12) 

 Сонце – це величезна розжарена …(куля). 

 Завдяки Сонцю на нашій планеті існує…(життя). 

 Сонячні промені несуть на Землю… (світло і тепло). 

 Сонце  потрібне  усьому …(живому). 

– Сонячний Промінчик прощається з вами, діти. Йому потрібно повертатися 

до Сонечка. Ви  дуже сподобалися Промінчику, адже були  старанні, уважні  і 

працьовиті. Він обов’язково розповість про вас Сонечку (Cлайд 13). 

Додаток 
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           Т.М. Бочарова 

Урок 19 

Тема. Вода та її властивості. 

Мета: дати учням уявлення про властивості води, про зміни станів води; 

розкрити значення води для рослин, тварин, людини; розвивати активне 

пізнавальне ставлення до природи, дослідницький підхід; виховувати 

бережливе ставлення до води. 

Обладнання: прозорі склянки, посудина з водою, скло, чайник з гарячою 

водою, шматочки льоду, опорні таблиці, кольорові олівці, фрагменти малюнків, 

комп’ютер, слайди зі звуками різних джерел води, уривок мультфільм  

«Капітошка», запис  пісні  «Кап–кап». Природознавство: підручник для 

загальноосвітн. навч. закл. : 1-й кл. / Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак. – К. : Генеза, 2012. – 

112 с.; робочий зошит з природознавства Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак.   Ранок. 2012. 

 

Хід уроку 

І. Організація класу 
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Продзвенів для нас дзвінок, 

Починається  урок! 

Тож всім успіху бажайте,  

Й працювати починайте. 

ІІ. Мотивація навчальної іяльності 

– Сьогодні у нас зустріч з таємницями природи. Щоб бути справжніми 

природодослідниками, будьте уважними, спостережливими, кмітливими.  

Надаємо слово для повідомлення юним 

синоптикам. 

1. Хвилинка фенологічних спостережень 

у формі гри «Інтерв’ю»  
(Один учень задає питання, інший  

відповідає.) 

– Яка зараз пора року? 

– Який місяць? 

– Який стан неба? 

– Яка сьогодні температура повітря? 

– Чи є надворі вітер? 

– Чи спостерігали якісь інші явища? 

2. Створення проблемної ситуації  

– В одній чарівній країні жили щасливі люди. Сади рясніли фруктами, поля 

колосилися житом і пшеницею, на луках паслася худоба, у лісах співали птахи. 

Але сталося якесь лихо і вся благодать стала пропадати: рослини зів’яли, 

корови перестали давати молоко, птахи улетіли. Засумували люди, задумалися і 

звернулися за порадою до Мудреця. Вислухав їх Мудрець, взяв гілочку верби і 

пішов з нею по лісах, по полях та городах. Зупинився Мудрець за городами і 

сказав: «Копайте тут, знайдете скарб.» Люди копали день і ніч. 

– Що знайшли люди? (Кошик)  

Нам Мудрець передав часточку скарбу, щоб ми теж стали мудрішими.  

– Що у кошику? ( У кошику пляшка з водою.) Інам треба довести, що 

вода – справжній скарб на планеті Земля. 

ІІІ. Повідомлення теми і завдань уроку. 
– Ми спробуємо з’ясувати властивості води, її різний стан та як люди 

використовують воду. (Робота з опорною схемою.) 

(Прослуховування пісеньки «Капітошка».Слайд1.) 

– Хто співає цю веселу пісеньку? А хто такий Капітошка? (Відповіді дітей.) 

Капітошка – весела райдужна крапелька чистого літнього дощу, яка 

познайомить нас з властивостями води, розповість в яких станах може бути 

вода, та покаже фільм про кругообіг води в природі 

ІV. Вивчення нового матеріалу. 

 

Урок сьогодні у нас незвичайний, 

Тому берімось до роботи негайно. 
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Щоб всі знання сьогодні мали – 

Крапля казкова до нас завітала. 

З нею чарівні краплі – сестрички, 

Усі загадкові, хоча й невеличкі. 

1.Загадка від Капітошки. 

Буває хмаркою вона, 

Пушинкою буває. 

Бува, як скло, крихка й тверда – 

Це звичайнісінька –… (вода) (Слайд 2). 

 – Кожна крапля води є дорогоцінним даром природи. 

Із водою дуже добре знайомий кожен, хто звик 

умиватися вранці, влітку плавати у морі, взимку 

кататися на ковзанах. Пити чай і ліпити снігову бабу. 

Незважаючи на те, що ви багато про неї знаєте, багато 

властивостей води можуть вас здивувати. 

2.Практична робота «Визначення властивостей води» 

(Слайд 3). 

Дослід 1. 

– Визначити, якою є вода на смак та запах, та її колір. 

 (У склянки, що стоять на партах, учитель  наливає чисту воду.) 

 – Понюхайте її, спробуйте на смак, опустіть у воду монетку, ґудзика, 

намистинку. 

– Чи змінився у воді колір предмета? 

– Чи добре  видно занурений у воду предмет? 

Учні роблять висновок: вода – прозора рідина без кольору, запаху і смаку. 

Дослід 2. 

– Перевірити, яку форму має вода. (Слайд 4) 

– Перелийте воду з однієї посудини в іншу. Чому вам так швидко і легко 

вдалося це зробити? (Вода текуча.) 

– Чим вода відрізняється від шматка дерева,або каменя? (Її не можна взяти в 

руку, бо вона рідка) 

 – Чи має вода якусь форму? 

 –  Наллємо її в бокал, колбу, вазу. Якої форми вона набула? 

(Форми посудини, в яку налита). 

Висновок: вода – рідина, яка немає форми, текуча. 

Фізкультхвилинка 

(Діти співають пісню «Кап-кап» і виконують танцювальні рухи.) 

V. Первинне закріплення вивченого матеріалу 
– А ось ще один секрет. (Мішечок з льодом вчитель кладе у посудину.) 

Доторкніться руками, спробуйте перекласти в склянку. Чи змінилася форма 

льоду, як у рідкому стані? То це який стан води? У що взимку може 

перетворюватися вода? 

(Слайд 5 ) 
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–А ще мені передав  Капітошка один секрет, що вода може перетворюватися, 

як справжня добра Чаклунка. Хочете про це дізнатися? В якому стані ви звикли 

бачити воду? (Перегляд слайдів.) 

( У рідкому стані. Слайд 6) 

(У газоподібному стані. Слайд 7) 

Перегляд відеофільма «Кругообіг води в природі». (Слайд 8) 

VІ. Узагальнення й систематизація знань та вмінь учнів 

1. Робота з підручником на с. 33. Дослідницький практикум  

Читання і обговорення оповідання «Куди  зникає вода з калюжі?» 

2. Робота у зошиті з друкованою основою 
Завдання 1 на с.14. 

Фізкультхвилинка 

3. Робота в группах 

Учні об’єднуються в групи – «краплинка»,  «лід», «сніжинка». 

– У вас на партах розрізаний на шматки малюнок. Складіть малюнок, 

відгадайте загадку, визначте, в якому стані перебуває вода. 

І група  

Я прозорий і твердий, 

Ходять, їздять по мені. 

Не тону я у воді, 

Не горю я у вогні.  

(Лід) 

ІІ група  
Біле, як сорочка, 

Пухнасте, як квочка. 

Крил не має, 

А гарно літає. 

Що це за птиця, 

Що сонця боїться? 

(Сніг) 

ІІІ група 

Зоря – зоряниця, по небу гуляла 

Плакала – ридала, місяць бачив – не підняв,  

сонце встало і забрало. 

 (Роса) 

 

4. Значення води в житті людини. (Слайд 9) 

Гра «Я маленька краплинка». 

– Ви хочете Капітошці допомогти потрапити знову у хмаринку? Тоді 

доведіть, для чого людям потрібна вода. Відповіді не повинні повторюватись. 
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(Орієнтовні відповіді учнів: «Вода потрібна для пиття, вмивання, для 

приготування їжі.».) 

VІІ. Підсумок уроку 

– Що нового ви дізнались на уроці? 

– У яких станах є вода? 

– Про які властивості води дізналися на уроці? (Слайд 10) 

Читання вчителем вірша: 

Вода 
А вода – це справжнє диво! 

Як прожити без води? 

З нею ми завжди щасливі, 

З нею в нас нема біди.  

Є вода – ростуть   рослини: 

Ліс, сади, рясні поля. 

Це чудово для людини, 

І  радіє вся Земля. 

Плавають в водичці діти, 

Риби у воді живуть. 

Розцвітають в лузі квіти 

І рясні дощі ідуть. 

Кругообіг повсякчасно  

На Землі вода веде. 

Тож з водою всім прекрасно 

І біди нема ніде. 
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Додаток  
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                                                              О.О. Дмитрова 

 

Урок 19 (2) 

Тема. Вода в природі. Властивості води. 

Мета: розширити уявлення про воду у природі та її значення; ознайомити з 

властивостями води; учити учнів працювати в групах, вільно висловлювати свої 

димки; розвивати увагу, пам’ять, спостережливість, допитливість; виховувати 

бережне ставлення до природи. 

Очікувані результати 

Після цього уроку учні зможуть: 

 називати стани води; 

 розповідати про властивості води; 

 наводити приклади використання води у житті людини. 

Обладнання: таблиця «Подорож краплинки», малюнки різних станів води, 

склянки з водою, цукор, камінці, пляшечка з молоком, макети казкових героїв, 

комп’ютер, слайди зі звуками різних джерел води, уривок мультфільму 

«Капітошка», запис пісні «Кап-кап», відеоролик «Наша Україна». 

 

Хід уроку 

I. Організація учнів до уроку 

Учитель і учні (разом). 

Я всміхаюсь сонечку: «Здрастуй, золоте!» 

Я всміхаюсь квіточці ‒ хай вона росте! 

Я всміхаюсь дощику: «Лийся, мов з відра!» 

Друзям посміхаюсь я, зичу всім добра! 

II. Фенологічні спостереження 

Інтерактивний метод «Вузлик» 

Прочитайте закодовані слова. 

ДЛАКПОХМУРО (похмуро); 

ХМАРНОДЛЄЖ (хмарно); 

УКЕУПЯСНО (ясно); 

ЩОДОВІТРЯНОЄЖЛ (вітряно). 

‒ Які із слів пов’ язані із сьогоднішньою погодою? 

III. Повторення вивченого матеріалу 

Потренуймо мозок. 

‒ Кому потрібне повітря? 

‒ Що забруднює повітря? Як треба дбати про чистоту повітря? 

IV. Повідомлення теми й мети уроку 

‒ Кожна людина починає свій новий день із чистої водички. І ми почнемо 

наш урок із джерельця. Прислухайтесь до чарівних звуків його пісні. (Звучить 

аудіо запис.) 

‒ Як ви гадаєте, пісенька джерельця була сумною чи веселою? Чому? 
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‒ Водичка маленького джерельця нам може розповісти про себе багато 

цікавого й повчального. 

V. Вивчення нового матеріалу 

1. Актуалізація опорних знань учнів 

‒ Джерельце потребує нашої допомоги. Його потрібно розчистити. Якщо       

ви відгадаєте загадки, що містять в собі ось ці камінці ( на дошці макети 

камінців), то вони зникнуть, і джерельце вільно потече до тихих вод ріки. 

Загадки 
Білі мухи на поле сіли. 

(Сніжинки) 

Що виходить з носика чайника, 

коли в ньому кипить вода? 

(Пара) 

Ну й блискучі намистини 

Біля нашої хатини! 

Глянь, яка чудова кожна,‒ 

Оля у саду гуляла, 

Їх, мов ягоди, збирала, 

Зазирнула до корзини – 

Ні одної намистини! 

(Роса) 

2. Об’єднання в групи 
‒ Дітки, джерельце вам дуже вдячне за те, що ви звільнили його від тяжкого 

каміння. І в знак вдячності прийміть від нього чудові краплинки води з 

відгадками до загадок. (Діти одержують вирізані із паперу краплинки, на яких 

намальовані відгадки до загадок.) Діти, які одержали краплинки із зображенням 

сніжинки, підходять до макету першого камінця і на зворотній його стороні 

читають назву своєї групи, що утворилася. 

Таким чином, утворилося три групи дітей: 

«Сніжинки», «Паринки», «Росинки». 

3.  Робота в малих групах 

‒ Сніг, роса, пара ‒ це все краплинки води, які можуть бути в твердому, 

рідкому та газоподібному станах. 

Сніг ‒ це тверда й замерзла вода. Група «Сніжинки» поміркує над тим, коли ще 

вода перебуває у твердому стані. 

Пара ‒ це теж вода, але вона легка, тому що знаходиться в газоподібному стані. 

Група «Паринки» поміркує над тим, куди зникають калюжі влітку, коли після 

дощу виглядає сонечко. 

Роса ‒ це рідкий стан води. Група «Росинки» поміркує над тим, де ще 

зустрічається у природі вода у рідкому стані. 

Кожна група дітей, відповідаючи на запитання, використовує уявний 

«мікрофон». 

4. Проведення дослідів 
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Дослід 1 

Кожна група одержує склянку з водою і камінець. 

‒ Чим вода відрізняється від каменя? 

‒ Чи має вода яку-небудь форму? 

‒ Чи можна її покласти на стіл? 

Висновок:  

Вода рідка, легко змінює свою форму, набираючи форми посудини, в якій 

знаходиться. 

Дослід 2 

Кожна група одержує склянку з водою і склянку з молоком. 

Порівняйте воду з молоком. 

Висновок: 

Вода ‒ прозора, безколірна. 

Дослід З 

Перша група одержує пляшечки з одеколоном і водою. Друга 

з бензином і водою. Третя - з оцтом і водою. 

Учні нюхають їх, переконуються, що деякі рідини мають запах, а чиста вода 

запаху не має. 

Висновок: 

Вода - це рідина; вона прозора, безколірна, без запаху. 

Дослід 4 

Перша група в склянку з водою кидає грудочку цукру. Друга група ‒ ложечку 

солі. Третя група ‒ насипає пісок. 

Висновок: 

Вода ‒ розчинник. Одні речовини розчиняються у воді, а інші не розчиняються. 

Фізкультхвилинка 

Діти співають пісню «Кап-кап» з танцювальними рухами. 

5. Гра «Павутинка» 
‒ Кому потрібна вода? 

‒ Що зникне на землі, коли не стане води? 

6. Гра «Добре чи погано?» 

 ‒ У нас протікає маленька річечка. Вода в ній чиста і прозора. В ній ми 

купаємося. 

‒ Недалеко від нашого будинку протікає річка. Підприємство скидає у її 

воду різні відходи. 

‒ У нашій воді дуже багато хлору. Наша сім’я вживає тільки відстояну воду. 

‒ За садком нашої школи дзюрчить джерельце. Вода в ньому чиста й 

холодна. 

(Якщо твердження оцінюється позитивно, діти сигналізують зеленою 

карткою. Якщо ж негативно ‒ червоною.) 

VI. Підсумок уроку 

1. Обговорення правила 

«Кожен повинен зробити все, щоб зберегти природу рідного краю.» 
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Якщо ви, діти, будете дотримуватись цього правила, вдячна природа подарує 

вам здоров’я і силу, вона - ваш вірний друг.  

2. Спробуйте закінчити речення 

«Сьогодні на уроці я дізнався, що вода…» 

І.П. Стрижак  

 

Урок 20 

Тема. Вода в природі та житті людини. 

Мета:  формувати в учнів уявлення про значення води в природі та житті 

людини, емоційно-оціночного ставлення до води; вчити спостерігати, робити 

висновки; розвивати спостережливість, уяву, допитливість; виховувати 

бережливість, любов до природи. 

Обладнання: комп’ютер, мультимедійна презентація до уроку, глобус, 

пакетики з гуашшю. Природознавство: підруч. для загальноосвітн. навч. закл. : 

1-й кл. / Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с..  

 

    Хід уроку 

І. Організація класу 

Дзвонить дзвіночок: «Дзелень! Дзелень!» 

Сміється сонце, збудився день. 

Кличе дзвіночок: «Бім-бам! Бім-бам!» 

Урок розпочати час школярам. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Актуалізація знань 

Хвилинка фенологічних спостережень 

– Яка зараз пора року? 

– Який день і місяць? 

– Сьогодні тепло чи холодно? 

– Яке небо? 

– Чи були сьогодні опади? Вітер? 

– До нас на урок завітав наш старий знайомий Капітошка. Він пропонує 

відгадати ребус і дізнатися, про що піде мова на сьогоднішньому уроці. (Слайд 

2) 

Відповідь учнів : вода 

 

– Пригадайте, що ви вже знаєте про воду? (Вода не має запаху, текуча, 

прозора) 

ІІІ. Повідомлення теми уроку 

да 
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– Сьогодні Капітошка допоможе нам зрозуміти, яке місце займає вода в 

природі та житті людини. 

IV.Формування знань, умінь і навичок. 

1.Вода в природі. (Слайд 3) 

Вчитель показує глобус. 

Словникова робота: глобус 

– Що це? (Глобус). Так. Це зменшена у багато-багато разів модель Землі. 

– Який колір переважає? (Синій, блакитний.) 

– Що ми малюємо блакитним кольором? (Воду.) Що це означає? (Що на 

Землі більше води, ніж суші.) 

– Де ж зустрічається вода в природі? 

–  Відгадайте загадки Капітошки. (Слайд 4) 

Хтось відкрив на небі душ, 

Повно на землі калюж. 

І на нас водиця ллється. 

Як це явище зоветься?  

(Дощ) (Слайд 5) 

Біле покривало весь світ обійняло.  

(Сніг) (Слайд 6) 

Під вікном моїм калюжа 

Уночі замерзла дуже. 

Узялася склом твердим,– 

Добре ковзатись на нім.  

(Лід) (Слайд 7) 

Пухнаста вата летить крилата. 

Чим вата нижче, тим дощик ближче.  

(Хмара) (Слайд 8) 

Біжить – біжить – не вибіжить, 

Тече – тече – не витече  

(Річка) 

– Де ще можна побачити воду в природі?  (Відповіді дітей.) 

Проблемна ситуація 
–  Як ви використовуєте воду у своєму житті? (На основі відповідей учнів 

учитель будує асоціативний кущ «Значення води».) 

2.Значення води в природі (Слайд 9) 

Робота в парах з підручником (с. 34). 

– Розгляньте малюнки. Що на них зображено? 

– Розкажіть, яке значення має вода в природі. 

 Обговорення уявної ситуації 

– Заплющіть очі та уявіть, що було б, якби на Землі не стало води. (Слайд 10) 

Висновок: без води нема життя. 

Фізкультхвилинка (Слайд 11) 

3.Використання води людиною (Слайд 11) 
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Робота з підручником 

– Розгляньте малюнки і розкажіть, для яких потреб люди використовують 

воду. (Відповіді дітей.) 

– І хоч на нашій планеті дуже багато води – це, в переважній більшості, дуже 

солона вода (така, як в морі). А прісної, придатної для використання, дуже 

мало. Тому воду потрібно використовувати економно. 

– Як ви гадаєте, що означає – економити воду? 

Капітошка  зараз вам розповість, як потрібно економити воду вдома. (Слайд 12) 

 Щільно закривай кран після того, як помиєш руки. 

 Коли чистиш зуби, набери у склянку потрібну кількість води. А кран хай 

буде закритим. 

 Щільно закривай кран після того, як помиєш руки. 

 Якщо з крана капає вода, скажи про це дорослим.  

Практична робота: діти миють руки та закріплюють на практиці одержані 

знання про економне ставлення до води. 

– Візьміть в руки пакетики з гуашшю та, розмазуючи пальчиками фарбу в 

різні сторони від центру, намалюйте сестричку Капітошки – Сніжинку. 

V. Підсумок уроку. Рефлексія 

– Про що йшла мова на уроці? 

– Чому вода – найцінніше багатство на Землі? 

– Чому потрібно економити воду?  

– Як ви вдома будете економити воду? 

– Капітошці вже потрібно повертатися до своєї мами–хмаринки. Що ви 

хочете сказати йому на прощання? 

Додаток  
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Н.О. Бахарєва  
 

Урок 21 

Тема. Повітря та його властивості. Демонстрація властивостей повітря (існує 

навколо нас, без запаху, прозоре, намагається зайняти весь доступний простір). 

Мета: дати уявлення про існування повітря, його роль для живих організмів; 

ознайомити з властивостями повітря; сформувати уявлення про вітер, його роль 

в природі; розвивати мовлення та мислення учнів, уяву, спостережливість; 

формувати вміння виконувати досліди, спостерігати за ходом і результатами 

досліду; виховувати бажання дбати про чистоту повітря в приміщенні; бажання 

бути здоровим. 

Обладнання: мультимедійна презентація «Повітря»; матеріал для проведення 

дослідів: надувні іграшки (качечки, кульки), миски з водою, шматочки крейди, 

камінчики, грудочки глини та землі; фішки; Природознавство: підруч. для 

загальноосвітн. навч. закл. : 1-й кл. / Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак. – К. : Генеза, 2012. – 

112 с., с. 36-37; Природознавство. 1 кл.: Робочий зошит / Т.Г.Гільберг, 

Т.В.Сак.– Х. : Вид-во «Ранок», 2012. – 48с. 

 

    Хід уроку 

І. Організація класу 

Учитель 

Урок природознавства 

Розпочинаємо ми з вами. 

Учні 

А займемося сьогодні 

Серйозними ділами. 

Учитель 

Розкриємо віконце 

В чудовий світ природи. 

Тож часу не втрачаємо, 

Зручненько сідаємо 

І до роботи приступаємо. 

ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності 

Хвилинка фенологічних спостережень 

– Яка зараз пора року? 

– Який день і місяць? 

– Сьогодні тепло чи холодно? 

– Яке небо? 

– Чи були сьогодні опади? Вітер? 

 – Давайте пригадаємо, про що ми вели мову на попередньому уроці? 

Загадка 

Усі рослини й тварини вживають, у кожній хаті її мають. (Вода) 
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Як вода потрапляє у наш дім? (Відповіді учнів.) 

А про що піде мова на сьогоднішньому уроці, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте 

загадку. 

– Воно таке велике, що займає цілий світ, воно таке маленьке, що в 

найменшу щілину зайде. 

 «Анаграма» (Слайд 2) 

Я П В О І Р Т 

– Правильно, це повітря. 

– Ми вирушаємо в подорож повітряним океаном. На чому, як ви думаєте? 

(Лунає легка музика.) 

(Слайд 3. Зображення неба, хмар, повітряна куля.) 

ІІІ. Повідомлення теми та завдань уроку 

– Отже, ми вирушаємо в подорож на повітряній кулі. Під час подорожі 

дізнаємося про повітря, проведемо дослідження повітря і визначимо, чи 

потрібне воно для життя людям, тваринам і рослинам. Дізнаємось, чи впливає 

повітря на здоров’я людей. 

ІV. Робота над новим матеріалом 

1. Розповідь вчителя 

– Над Землею знаходиться повітряний океан. Кожний день, кожну годину, 

хвилину, самі цього не помічаючи, «купаємося» в ньому. І перехожі на вулиці, і 

тварини, і рослини, і навіть будинки та машини купаються в ньому. Повітря є 

повсюди: в кімнаті, в землі, у воді. Будь–яке місце на Землі заповнює повітря. 

Зараз ми знаходимось у класі: сидимо, відповідаємо, слухаємо. 

– А де ж тут повітря? – запитаєте ви. 

Ми його не бачимо  тому, що воно невидиме, без запаху, прозоре і 

безбарвне. Проте товстий шар повітря має колір. Блакитне небо – це товстий 

шар, освітлений Сонцем. Переконаємося разом, що у нас в класі є повітря.  

Зупинка 1 «Дослідницька лабораторія» (Слайди дослідів) 

Дослід 1  

– Помахайте зошитом перед обличчям (Слайд 4) 

– Що ви відчуваєте? 

– Ми відчули дотик, ніби щось холодне доторкнулося до нас. Але зошит ми 

не прикладали до обличчя. Отже, між зошитом і обличчям існує тіло. Це і є 

повітря. Рух повітря – вітер. 

Висновок: повітря є навколо нас. Воно прозоре, ми його не бачимо, оскільки 

воно не має кольору. 

Дослід 2  

У кожного учня порожня банка (Слайд 5) 

– Спробуємо втопити баночку у миску з водою (Діти опускають 

вертикально баночки в миску з водою.) 

– Що ви бачите? (Бульбашки.) 

Висновок: баночки були не порожні,  них було повітря. 

– Чи може бути повітря всередині тіл неживої природи? (Припущення учнів.) 
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Робота в групах 

 Дослід 3  

Киньте в банку з водою:(Слайд 6) 

І група – шматочок крейди 

ІІ група – камінчик 

ІІІ група – грудочка землі 

ІV група – грудочку глини 

Що ви побачили? (Бульбашки) 

Висновок: ті бульбашки і є повітрям. Отже, повітря є в тілах неживої природи. 

– А що може трапитись з предметами, наповненими повітрям (Припущення 

учнів.) 

Дослід 4 (Слайд 7) 

– Стисніть іграшку. Що відбулося? 

– Киньте іграшку у воду. Що ви 

бачите? (Вона не тоне.) 

– Чому? 

Висновок: повітря легше води і тому 

речі, наповнені повітрям, не тонуть. 

Повітря може займати певне місце. 

– Як ви міркуєте, а може повітря мати 

запах? 

 

 

Дослід 5 
– Вдихніть! Чи пахне повітря? (Ні) 

(Вчитель збрискує декілька краплинок парфум) 

– Що ви відчули? (Запах) 

– Чим може пахнути повітря? 

Висновок: повітря без запаху, але воно може пахнути свіжістю дощу, їжею, яка 

готується на кухні, димом, парфумами. 

Отже, про які властивості повітря ми дізналися? (Слайд 8) 

– Молодці! Ми добре працювали в лабораторії. Давайте наведемо лад і 

вирушаємо далі. 

Зупинка 2 «Весела дискотека» 

Фізкультхвилинка 

Зупинка 3 «Повітряна лікарня»  

– Повітря «непосидюче». Його переміщення спричиняє зміну погоди. У 

повітряному океані рухатись легше, ніж у водному, тому, що повітря не таке 

густе як вода. 

– Як ви гадаєте, без повітря можуть жити живі організми? 

Дослід 6. 

– Закрийте пальчиками ніс і спробуйте не дихати. Скільки часу ви могли 

обійтися без повітря? 
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Висновок: усе живе дихає повітрям і це повітря повинне бути чистим.  

(Слайд 9. Рослини, тварини, люди.) 

– Коли ми дихаємо, до нашого організму потрапляє кисень, який потрібен 

для роботи і росту організму. 

Тому: 

 Гуляйте більше на свіжому повітрі 

 Дбайте про чистоту повітря в класі, своїй кімнаті. На перерві відкривайте 

квартирку, щоб зайшло до класу чисте повітря. 

 В класі і вдома посадіть  кімнатні рослини, вони очищують повітря. 

Зупинка 4 «Повітряна бібліотека» 

1. Робота з підручником. 

– Розгляньте зображення двох міст: з парками, зеленню та заповненого 

машинами і заводами. 

– У якому місті ви хотіли б жити? Чому? 

– Порадьтеся в групах і скажіть, чи потрібно людям дбати про чистоту 

повітря? Як це зробити? 

– Чому дерева очищують повітря? 

Зупинка 5 «Весела дискотека» (Хвилинка відпочинку.) 

Зупинка 6 «В гостях у вітра» 

1. Відгадайте загадку: 

Летить, ричить. Гілля ламає, пил піднімає, чуєш його, а не бачиш (Вітер) 

– Що ж таке вітер? (Це рух повітря.) 

– А можна побачити вітер? Де? (Слайд 10) 

Вітер виникає там, де зустрічається тепле і холодне повітря. Він буває 

добрим, а буває і злим: це буревій, ураган, смерч. (Слайд 11) 

– Вони завдають збитків господарству, спроможні вирвати з корінням 

дерева, перевертають автомобілі. Добрі вітри не чинять зло людям і природі, а 

допомагають їм в їх житті. 

2. Робота в зошиті 

– Виконайте завдання на с. 16. 

– Як людина використовує силу вітру? 

– Як зберегти повітря чистим? (Слайд 12) 

V. Підсумок уроку. Рефлексія 

– Ось і прийшов час повертатися до класу. Чим вам запам’яталася подорож? 

(Відповіді учні.) 

1. Гра «Так. Ні» (Використовуються кружечки червоного та зеленого 

кольорів.) 

 Повітря оточує нас з усіх сторін. 

 Повітря прозоре, тому ми його не бачимо. 

 Людина може жити без повітря. 

 Чисте повітря не має запаху, але може передавати запах предметів. 

 Вітер – це рух повітря. 
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 Повітря тяжче від води 

2. Завдання «Проведи дослідження» 
– Разом з дорослими визначте, яке повітря у вашому селищі. Про те, як це 

зробити, прочитайте у підручнику. 

3. Читання вірша Н.Красоткіної «Повітря» вчителем 

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. 

– Дякую вам за роботу на уроці. Ви просто молодці! 

Додаток
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Н.В. Бутенко  

  

Урок 22 

Тема. Ґрунт. Значення ґрунту для живої природи і господарської діяльності 

людини. 

Мета: формувати уявлення про  ґрунт як місце  життєдіяльності  тварин  і  

рослин, ознайомити зі складом  ґрунту; розвивати навички дослідницької 

роботи, логічне мислення, спостережливість, зв’язне  мовлення, уяву, пам'ять, 

уміння працювати у парах; виховувати почуття бережливого ставлення до 

природи. 

Обладнання: таблиця «Ґрунт», роздатковий матеріал, макет «Ґрунтовий 

розріз»,  шматочки ґрунту у коробочках, склянка з водою й паличка; 

демонстраційний матеріал: спиртівка, металева коробочка з сухим ґрунтом 

(чорнозем із залишками рослин), сірники, скло, металева коробочка з вологим 

ґрунтом. Природознавство: підруч. для загальноосвітн. навч. закл. : 1-й кл. / 

Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с. 

 

Хід уроку 

I.Організаційний момент 

 Сіли, діти, всі рівненько. 

 Посміхнулися гарненько. 

 Настрій на урок взяли, 

 Працювати почали. 

II. Мотивація навчальної діяльності учнів 

– До нас на урок завітав гість. Відгадайте, хто це? (Слайд 1) 

Під землею ходить пан. 

Оксамитовий жупан. 

Нищить всіх жуків добродій, 

Порядкує на городі. 

– Це кріт. Кроти – активні істоти, які більшу частину життя проводять у 

відкритих ними норах і підземних ходах. Їх організм пристосований до 

риючого способу життя.  Кроти риють дуже довгі підземні проходи, такі собі 

підземні дороги. За ніч вони проривають хід довжиною до 50-ти метрів.  

– Він запрошує нас в експедицію, щоб розкрити одну таємницю. Експедиція 

– це подорож, під час якої виконуються певні завдання. 

Якщо ми швидко хочемо вирушити, поглянемо у вікно, яка погода на  

вулиці? 

Найкраще про це повідоме наш гідрометцентр. 

Хвилинка фенологічних спостережень: вправа «Погода» 

 –  Яка зараз пора року? 

 – Який місяць? 

 – Яке число? 
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 – Тепло чи холодно на дворі? 

 – Який стан неба? 

 – Яка температура повітря? 

 – Чи були сьогодні опади? 

III. Повідомлення теми уроку 

Мета нашої експедиції: розкрити таємницю скарбниці, яка про себе каже: 

(Слайд 2) 

   Увесь          годую,            не їм.                           і добром              плачу. 

             світ               а  сама                       Все терплю              усім 

  

– Що ми прочитали? (Загадку) 

– Що ж це за скарбниця? (Земля) 

– Земля. Що це? (Під час пояснення дітьми вчитель викладає ілюстрації: 

планета, ґрунт,суша.) (Слайд 3) 

– Отже, у землі є три основних значення: планета, суша,земля. Планета – це 

тоді, коли ми говоримо про космос, ґрунт говоримо, коли висаджуємо 

рослини, суша, суходіл, в значенні берег – коли виходимо з води. 

– Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про ґрунт, його властивості та 

значення. (Слайд 4) 

IV. Сприйняття й усвідомлення навчального матеріалу 

1.Робота за підручником (С. 38) 

Пояснення нового матеріалу вчителем. 

– Ґрунт – верхній шар землі, на якому ростуть рослини, де живуть різні живі 

організми. У нижній частині грунт поступово світлішає. Під шаром грунту 

залягає шар піску, глини і каміння. (Слайд 5) 

– Розгляньте ілюстрацію із зображенням розрізу грунту. Що в ньому 

знаходиться? 

(У грунті є: коріння рослин, відмерлі рештки рослин, черв'яки, комахи та 

їхні личинки.) 

 2. Бесіда 

 – Що таке ґрунт? 

 – Що є у ґрунті для життя рослин? 

Висновок: у ґрунті є поживні речовини, вода, повітря, тобто є все, що потрібно 

для росту рослин. 

 Фізкультхвилинка «Кріт» 

Риє, часу він не гає, 

Носик вгору задирає. 

Лапки струшує весь час, 

Хвостиком трамбує лаз. 

Ми крокуєм, присідаєм, 

Легко бігаєм, стрибаєм. 

Втомо, геть іди від нас! 

Бо чека важливий час.  
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Вище руки підіймаєм 

І спокійно опускаєм. 

Плеснемо ще кілька раз. 

За роботу! Все гаразд! 

3.Практично-дослідницька робота  
– Сьогодні  на уроці за допомогою дослідів ми визначимо склад ґрунту. 

Дослід 1 (Слайд 6) 

– Вкинемо грудочку ґрунту у воду. Що ви бачите? З неї виходять бульбашки 

повітря. 

Висновок: до складу  ґрунту входить повітря. 

Дослід 2 (Слайд 7) 

– Вкинемо грудочку ґрунту  у воду і розмішаємо.  

Через деякий час  на дно склянки осяде шар піску, а над ним буде шар глини. 

Висновок: до складу ґрунту входять пісок і глина. 

Дослід 3 (Слайд 8) 

– Нагріваємо ґрунт, тримаючи над ним холодне скло. На склі з’являються 

краплини води. 

Висновок: до складу ґрунту входить вода. 

Дослід 4 (Слайд 9) 

– Продовжимо нагрівати ґрунт. Над ним з’являється димок. Відчувається 

запах паленого перегною.  

Висновок: до складу ґрунту входить перегній( опале листя, рештки відмерлих 

рослин і тварин).  

– Чорного забарвлення ґрунту надає саме перегній. І чим більше в ґрунті 

перегною, тим вищий урожай. Родючість – основна ознака ґрунту.  

– Ви, напевно, чули вислів «родючий ґрунт». Як ви його розумієте? 

(Родючий ґрунт – це такий, на якому добре ростуть і розвиваються рослини. 

Такий ґрунт  містить багато перегною, воду і повітря. Найбільш родючим  

ґрунтом є чорнозем. Наша країна багата на чорноземи.) 

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

(Слайд 10) 

– Для кого ґрунт є домівкою, відгадайте: 

Маленький, горбатенький, 

все поле перерив. 

 (Кріт)  

Я ходи в землі роблю, 

Землю добривом живлю, 

А мої нірки–для дощу дірки. 

(Червяк)  

Поперед комбайна 

Господиня файна 

Понаносила в комори 

Золотих зерняток гори. (Миша) 
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– У ґрунті живуть дощові хробаки, личинки комах, миші, кроти, хом'яки, 

ховрашки. Ці дрібні тварини розпушують ґрунт, в результаті чого він 

звільняється від вуглекислого газу і збагачується киснем. Ґрунтове повітря 

заповнює усі не зайняті водою пори і пустоти. Кроти, ховрашки, хом'яки, 

мурахи і личинки жуків перемішують нижні шари ґрунту з гумусом. Так 

утворюється родючий ґрунтовий шар. Він створюється тисячоліттями, а 

зруйнуватися може дуже швидко. Велике значення для утворення перегною 

мають дощові черв’яки. Вони живляться мертвим листям, а виділяють його 

перероблені залишки.Черв’яки – головні «ґрунтоутворювачі». Вони, поїдаючи 

ґрунт, пропускають його через кишечник, збагачуючи необхідними для росту 

рослин солями. 

V.Узагальнення та систематизація знань 

1.Робота в зошиті (с.17) 

2.Робота з підручником (с.39) 

Робота в парах 

– Поміркуйте. Куди зникає брудна вода після миття посуду, прання білизни, 

купання? 

– Що буде з ґрунтом, якщо його поливати брудною водою? Чим ще людина 

забруднює грунт? 

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія 

Інтерактивна вправа «Мікрофон» (Слайд 11) 

 Сьогодні на уроці ми вивчили... 

 Ґрунт – це ... 

 Мені найбільше сподобалось … 

 Ці знання мені знадобляться ... 

Додаток 
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Т. М. Бочарова, 

Н. А .Базик 

 

Урок 23  

Тема. Гірські породи, їх значення для людини. Практична робота.  

Мета:  формувати  нові  поняття «гірські породи», «земна кора», показати 

значення гірських порід у природі, розвивати уяву, спостережливість, 

мовлення; виховувати почуття вдячності рідній землі за її «дарунки». 

Обладнання: слайди із зображенням гірських порід; роздатковий матеріал: 

«конверти дослідника», шматочки кольорової крейди, кольорові  олівці,   

Природознавство: підруч. для загальноосвітн. навч. закл. : 1-й кл. / 

Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с., Природознавство. 1кл.: 

Робочий зошит / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. – Х.: Вид-во «Ранок», 2012. –   48 с. 

 Хід уроку 

І. Організаційний момент 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів 

1. Фенологічні спостереження 

–Яка пора року? 

– Яка погода на дворі? 

– Якого кольору небо? 

– Дітки, до нас на урок природознавства завітав гість. А хто він ви 

здогадаєтесь, якщо відгадаєте загадку. 

Загадка 

Під землею ходить пан 

Оксамитовий жупан 

Нищить всіх жуків добродій 

Порядкує на городі 

(Кріт) 

– Так, це наш старий знайомий – кріт. А завітав він не з пустими руками, а з 

великим мішком таємниць. А що в ньому, ви дізнаєтесь тоді, коли добре  

попрацюєте. Я сподіваюся, що ви будете  уважними та кмітливими. 

– Діти, кріт нам приніс якісь невідомі предмети. Ваше завдання дізнатися, 

що це таке? 

2.Демонстрація вчителем колекції  гірських порід 

 (Виймає з мішечка кам’яне вугілля, кам’яну сіль,  пісок, торф, граніт.) 

– Звідки у крота ці багатства?  (Із землі). Їх ще називають гірські породи. 

3.Словникова робота  

Гірські породи – це природні тіла, які розташовані в землі, або на її поверхні. 

Геолог – це людина, яка вивчає гірські породи, і досліджує їх властивості. 

(Слайд 1) 

ІІІ. Повідомлення  теми і мети уроку 

 – Сьогодні на уроці природознавства ми будемо досліджувати властивості 

деяких гірських порід і дізнаємося, де люди їх використовують. 
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ІV. Дослідницько–практична робота 

1. Практична робота (У кожній на парті набір гірських порід.)  

Робота в парах 

Завдання дослідити предмет за таким планом: 

1.Якого він кольору ? 

2. Цей предмет твердий, м’який чи сипучий? 

3.Де він використовується? 

– Закінчуємо обговорення. Я запрошую першу пару. 

1 пара.Учень: – Наша пара, аналізуючи предмет дійшла такого висновку: він 

твердий, чорного кольору.  

– А чи знаєте ви, що це таке?  

Учень: – Так. Це кам’яне вугілля.  

– Правильно. Це гірська порода, яка називається кам’яне вугілля. А навіщо 

воно потрібне?  

Учень: – Щоб у наших домівках було тепло.  

2 пара.Учень: – Предмет, з яким ми ознайомилися – твердий, має червоний 

колір.  

– Діти, ця гірська порода – залізна руда. Вона містить залізо. Її  

переробляють і отримують сталь.  

3 пара. Учні: – Наша пара визначила, що цей предмет твердий, білого кольору. 

Ми його одразу впізнали – це сіль.  

– Які уважні діти! Молодці! А де ж ми використовуємо цю гірську породу?  

Учні: – Кожного дня ми вживаємо їжу, а її без солі неможливо приготувати.  

 – Ось і дійшла черга до останньої пари. 

4 пара. Учні: – Цей предмет – сипучий, жовтого кольору. Це пісок.  

– Правильно! Це саме пісок. А де ж його можна використати?  

Учні: – Цю гірську породу використовують у будівництві.  

– Які ж ви спостережливі! Правильно, жодне будівництво не обходиться без 

використання піску.  

Фізкультхвилинка  

2. Робота з підручником (слайди 2-17) 

а) розгляд малюнків гірських порід; 

б) читання і обговорення статті. 

3. Робота в групах (Об’єднання учнів в групи, повторення правил роботи в 

групах.) 

Завдання групам: дослідити властивості предметів і де можна їх 

використати. 

І група (Слайд 20) 

Він дуже потрібний дітворі, 

Він на доріжках, у дворі,  

На будівництві і на пляжі,  

і в склі розплавлений він навіть. (Пісок) 
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ІІ група (Слайд 21) 

 Мене кожен в школі знає!  

 Дітям я допомагаю  

щось на дошці написати, 

 на асфальті малювати.  

Дітям радість я даю, 

 а зовуся … (крейдою) 

ІІІ група ( Слайд 22) 

Якщо її зустрінеш на дорозі,  

то пов’язнуть сильно ноги. 

Щоб зробити миску, вазу–  

вона знадобиться тобі відразу.(Глина) 

Фізкультхвилинка 

V. Закріплення вивченого матеріалу 

1. Робота в зошиті  

а) обведіть гірські породи; 

б) з’єднайте стрілками предмет і гірську породу. 

2. Побудова асоціативного куща 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ.  Підсумок уроку. Рефлексія 

– Про що дізналися на уроці? 

– Які види роботи сподобались найбільше? 

– Дізнайтеся вдома від дорослих про одну з корисних копалин,  

 яку видобувають у нашому краї. 

 Читання вірша учителем 

Як цікаво все вивчати! 

Цей урок неначе гра! 

Ще нам хочеться пізнати, 

Що то є земна кора? 

Розкажу, щоб всі ви знали, 

Раз прийшов для цього строк. 

Гірські  породи 
Пісок 

Вапняк 
Глина 

Сіль 

Коштовне     каміння 

Торф 
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Це породи й мінерали, 

Камінь, глина і пісок. 

Ті, що всім нам необхідні – 

Корисними люди звуть. 

Це вугілля, руди мідні, 

Нафта,газ, це сіль і ртуть. 

З руд метали виплавляють, 

Сіль у їжу додають. 

Дім вугіллям зігрівають, 

З каменю міста ростуть. 

 

Додаток  
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Т. М. Бочарова, 

Н.Ф. Головко  

 

Урок 24 

Тема. Ознайомлення з гірськими породами рідного краю. 

Мета: практично ознайомити учнів з гірськими породами рідного краю; вчити 

їх розпізнавати; формувати вміння здобувати знання на основі дослідів; 

виховувати самостійність, бережливе ставлення до природних ресурсів. 

Обладнання: Природознавство: підруч. для загальноосвітн. навч. закл. : 1-й кл. 

/ Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с. Природознавство. 1 кл.: 

Робочий зошит / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак.– Х. : Вид-во «Ранок», 2012. – 48с., с.16; 

роздатковий матеріал:  набір гірських порід для кожної групи; мікрофон, відео, 

слайди. 

 

Хід   уроку 

І. Організаційний момент. 
Дзвінко пролунав дзвінок, 

Всіх покликав на урок.  

То ж сідайте всі в рядок – 

Починається урок. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності  

1.Хвилинка фенологічних спостережень 

– Який сьогодні день тижня? 

– Яка температура повітря? 

– Чи є надворі вітер? 

– Чи спостерігали якісь інші явища природи? 

2. Загадка. 

Людина ця мандрує по планеті. 

Досліджує гірські породи різні. 

Щоб потім людям користь принести. 

Відгадайте, хто він такий? 

– Правильно, дітки, це геолог. 

– Сьогодні геолог запрошує вас у подорож по нашому рідному краю. 

– В якій країні ви живете? (В Україні.) 

– А як називається край, в якому ви проживаєте? (Херсонщина.) 

– Отже, вирушаємо в подорож по Херсонщині, але за однієї умови: ви 

повинні допомогти геологу відгадати загадки.  

Загадки 

Чорне, блискуче, всіх людей гріє.  

(Вугілля) 

Він жовтенький і сипучий. 

У дворі лежить у кучі. 

Якщо хочеш – можеш брати 
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І фортецю будувати. 

Тільки воду мусиш мати.  

(Пісок) 

Земляне масло, рідке,  

горить кіптяво, виділяє тепло.  

(Нафта) 

 Буре, м’яке, із рослин складається,  

легко загоряється.  

(Торф) 

Осадова гірська порода, 

 яка утворюється на дні морів. 

(Вапняк) 

Якщо зустрінеш на дорозі – 

У вас ув’язнуть зразу ноги. 

Зробити глечик або вазу – 

Вона потрібна нам відразу.  

(Глина) 

Прозорий або білий мінерал,  

дуже важливий для харчування  

людей і тварин.  

Саму мене ніколи не з’їси, 

Але без мене супи й борщі не смачні.  

(Сіль) 

 

– А які ще гірські породи ви знаєте? 

– Давайте назвемо їх. (Показ слайдів.) 

ІІІ. Повідомлення теми уроку 

 – Сьогодні на уроці ми дізнаємося на які гірські породи багата Херсонщина 

і де використовують їх.  

ІV. Вивчення нового матеріалу 

1. Розповідь вчителя про корисні копалини рідного краю (Слайд з картою.) 

 – З усіх гірських порід, які ми повторили, у нас на Херсонщині 

видобувають: пісок (Цюрупинськ, Гола Пристань); вапняки (Білозерка, 

Берислав, Цюрупинськ, Тягинський кар’єр ); сіль (Генічеськ, Геройське); 

мінеральна вода (Чонгар); глина (Генічеськ, Чаплинка, Берислав); торф 

(Кардашинка); природній газ (Стрілкове). 

2.Видобування природних копалин (Показ слайду «Кар’єри та шахти».) 

– Гірські породи, які залягають близько до поверхні землі, видобувають у 

кар’єрах. Це пісок, глина, вапняк, граніт, кам’яна сіль. 

 –  Породи, які залягають глибоко в надрах, видобувають у шахтах. Це 

кам’яне вугілля. 

Фізкультхвилинка 
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3.Використання гірських порід (Слайд: гончарі виготовляють глечики, 

склодуви – вази, різні скляні вироби, будівельні матеріали – виготовляють на 

заводах.) 

4. Повідомлення юних геологів. 

1. Пісок є всюди, де вітер і вода руйнують гори. Особливо багато його на 

морському березі. Азовський пісок – природне багатство, яке здавна 

використовували люди: у виробництві цементу, як добавку для вигодовування 

курей, гусей, качок. 

2. Пісок застосовують у скляній промисловості, у будівництві житла та 

доріг. 

3. Пісок стає у пригоді взимку, коли на дорогах ожеледиця. Вапном у суміші 

з піском, ракушняком білять дерева, будівлі. 

4. Пісок – це засіб лікування багатьох хронічних недугів. Найбільш цілющий 

пісок – на краю прибою, там, де розбиваються хвилі. Гуляючи босоніж по 

морському пісочку, ви навіть не замислюєтеся, що займаєтесь лікуванням  ніг 

гарячим піском. 

V. Практична робота 

Гра «Дослідники» (Поділ класу на групи  за порами року, повторення правил 

роботи в групах.) 

Завдання 

Дослідити властивості гірських порід нашої місцевості і навести приклади їх 

використання 

1 група – глину; 

2 група – пісок; 

3 група – сіль; 

4 група – вапняк; 

Кожна група звітує за планом: 

1) Який колір? 

2) Чи має запах? 

3) Тверда чи крихка порода? 

4) Що побачили через лупу? 

5) Тоне у воді чи спливає? 

6) Як використовується людиною? 

Презентація кожної групи 

Фізкультхвилинка (Релаксаційна пауза) 

Діти, заплющіть очі, обіпріться об спинку стільчика, випрямте спинку 

опустіть руки. Уявіть себе біля самого берега Азовського моря. Легенький 

теплий вітерець дихає вам в обличчя. Ви лежите на нагрітому сонцем піску. 

Приймаєте повітряну та сонячну ванни, лікуєтесь гарячим піском. Усі хвороби 

відходять від вас… Ви здорові та веселі. (Діти слухають шум прибою.) 

VІ. Узагальнення знань учнів 

1. Робота за підручником, с. 42. Вправа «Упізнай».  

– Виберіть корисні копалини, що видобувають на Херсонщині. 
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2. Самостійна робота в зошиті, с. 18, завд. 3. Вправа «Продовж речення». 

VІІ. Підсумок уроку. Рефлексія 

– В яку гру ми сьогодні грали? Що досліджували? 

– Чому потрібно економно використовувати гірські породи? 

– Які гірські породи добувають у нашому краї? Що виготовляють з них? 

Гра «Мікрофон» 

– Сьогодні на уроці я дізнався… 

– Мені сподобалося… 

– Розкажу батькам про … 

Виразне читання вірша: 

Ми – малі дослідники, 

Ми – малі «чомучки». 

Щоб знайти нові дива – 

Вийдем на околицю села. 

Підемо до парку –  

Там пісок та галька. 

Підемо до ставу – 

Глини ми дістанем. 

Для малесеньких пісчинок 

Є в нас лупа й окомір, 

До того ж прекрасний зір, 

З глини буде глечик. 

А з піску доріжка. 

На заводі – вази,  

Склянки та пляшки. 

Ось чого навчились  

Та дізнались ми! 
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Додаток
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СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ  

М. В. Скрипець  

 

Урок 25 
Тема. Яку будову має рослина. 

Мета: дати початкове уявлення про будову рослини та навчити розрізняти її 

органи (корінь, стебло, листки, квіти і плоди), сформувати початкові  уявлення 

про значення кожного органа для рослини; розвивати спостережливість, 

кмітливість, уяву, вміння працювати в команді; виховувати бережливе 

ставлення до рослин; культуру поведінки в природі. 

Обладнання: дидактичний матеріал: (картки із зображенням органів рослини,) 

таблиця «Будова рослини», роздатковий матеріал (гербарні зразки рослин і 

зразки живих квітучих трав’янистих рослин) ; матеріали для досліду (гілочки 

рослин, дві склянки з простою водою та водою, підфарбованою синькою, 

насіння рослин); іграшковий мікрофон, Природознавство: підруч. для 

загальноосвітн. навч. закл. : 1-й кл. / Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак. – К. : Генеза, 2012. – 

112 с. Природознавство. 1 кл.: Робочий зошит / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак.– Х. : 

Вид-во «Ранок», 2012. – 48с.. 

Хід уроку 

І. Організація класу 

Продзвенів уже дзвінок. 

Починаємо урок. 

Дружно і старанно  

Будем працювати, 

Щоб про природу  

Багато знань корисних мати. 

ІІ. Актуалізація і мотивація навчальної діяльності учнів 

1. Хвилинка фенологічних спостережень 

– Яка пора року зараз триває? Який місяць? 

– Чи помітили ви, яким було небо сьогодні вранці? 

– А сонечко світило чи ховалося за хмари? 

– Чи вітався з вами вітерець? 

– Чи не зустрічалися ви з дощиком? 

– А ще, що ви відчули чи побачили, коли йшли до школи? 

2. Фронтальне опитування. Вправа «Мікрофон» 

– Пригадайте і скажіть, що таке природа? 

– Якою буває природа? 

– Що належить до неживої природи? 

– Що належить до живої природи? 

3. Відгадування загадок. 
На літо одягається, а взимку роздягається. 
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(Дерево, кущ) 

Ростуть у лузі сестрички, золотенькі очі, білі вії.  

(Ромашки) 

Стрімко вибігли на гору дві подружки білокорі. 

Дощик їм полоще кіски. Звуть цих подружок… 

(Берізки) 

– Що об’єднує всі ці слова – відгадки? (Це рослини.) 

  4. «Мозковий штурм» 

– До якої природи належать рослини? 

– Чому рослини відносяться до живих організмів? 

 

                                  живляться             розмножуються 

 

                        дихають                                         ростуть    

                            

                                рухаються                     відмирають 

ІІІ. Повідомлення теми і завдань уроку 

Хвилинка уяви (звучить ніжна мелодія). 

– Заплющіть очі. Прислухайтеся до  мелодії. Уявіть. Що ви у лісі. Спробуйте 

уявити рослини, які там ростуть. 

– У природі є багато  різних рослин. Одні з них вирощують люди –  це 

культурні рослини, інші ростуть самі  – це дикорослі рослини. 

– Чим же вони між собою відрізняються?  

– Сьогодні на уроці ми вивчимо, яку будову мають рослини, з’ясуємо, яке 

значення має для рослин кожна її частинка. А ще будемо спостерігати, 

досліджувати, будемо вчитися працювати у команді. 

ІV. Первинне сприймання і усвідомлення нового матеріалу 

1. Розповідь учителя 

– Кожного дня ми бачимо навколо себе багато різних рослин. Спершу 

здається, що вони всі різні і не схожі одна на одну. Але насправді вони мають 

багато спільного. Більшість рослин має однакову будову – корінь, стебло, 

листки, квітку, насіння і плоди. Ці частини рослини називаються органами. 

Саме за цими органами рослини відрізняються від інших живих організмів. 

2. Робота з таблицею «Будова рослини» 

                                                                 

1. Корінь 

2. Стебло 

3. Листки 

4. Квітка 

5. Плід з насінням 

    

 

      РОСЛИНИ 



97 

Корінь – утримує рослину у землі, живить її водою і поживними речовинами,  

які бере з ґрунту.  

Стебло –  утримує рослину  над землею, на ньому розміщені всі інші 

частини рослини. 

Воно, ніби трубопровід, по якому від кореня до всіх інших частин рослини 

надходять поживні речовини і вода. 

Дослід 

– Готуючись до уроку, разом зі своїми помічниками, ми підготували гілочки 

рослин. Одні із них ми поставили у просту воду, а інші – у воду, підфарбовану 

синькою. Роздивіться їх уважно. Що цікавого ви помітили?  

– Чому гілочки, які стояли у підфарбованій воді, стали всередині такого ж 

кольору, як і вода у склянці? (Вода від кореня по стеблу рухається до листків.) 

3. Продовження розповіді. 

– А яке значення мають  листя, квітка і плід для рослин? 

Листя – вбирає сонячне світло і тепло, допомагає рослині дихати. 

Квітка –  у кожної рослини різна за формою, кольором, розміром. З неї 

утворюється насінина. 

Плід – допомагає дозріти насіннячку, яким рослина розмножується. 

4. Дидактична гра « Плоди загубилися» 

– У мене в коробці лежать плоди різних рослин. Візьміть насіння тієї 

рослини, яку ви знаєте. Розкажіть, з якої рослини цей плід. 

(Плоди: каштана, жолудя, горіха, соняшника, гороху, пшениці, насіння клену, 

шишка, насіння кавуна, огірка, ягоди калини, картопля та ін.) 

Фізкультхвилинка 

Ми дубочки і кленці. 

В нас тоненькі стовбурці. 

Ми стаєм в стрункі ряди, 

Випрямляємо гілки. 

Тягнемось до сонечка, 

Граємось із вітерцем. 

Гілки друзям простягаємо. 

Один одного вітаємо. 

V. Закріплення і осмислення знань 

1. Інтерактивна гра «Впізнай орган рослини» (На картках учитель 

демонструє окремі органи рослини, а учні мають їх впізнати.) 

2. Робота за підручником (с. 44). Робота в парах 

– Яка рослина зображена на малюнку? 

– Назвіть і покажіть по черзі один одному її органи. 

– З якого органу починаємо називати рослину?  

3. Практична робота у групах (У кожної групи на партах лежать зразки 

рослин: рослина з гербарію  і живої квітучої рослини з коренем.) 

Завдання: 
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– Порівняйте зразки, що лежать у вас на партах. Намалюйте у зошитах  рослину 

з усіма  органами (зошит с. 19, завдання 1.) 

Фізкультхвилинка  
(Пальчикова гімнастика «Багатоніжка»: кінчики пальців обох рук спираються 

на поверхні парти, рухаються, почергово «перебирають» ніжками; вправи для 

очей.) 

Дуже багато ніжок у багатоніжок. 

Вони ніжками перебирають,  

Швидко – швидко втікають. 

VІ. Узагальнення і систематизація вивченого 

1. Робота в зошиті (с.19) 

Завдання 2 

– Розфарбуйте на малюнках частини рослин. 

2. Бесіда  

– Уявіть, що до нас прилетіли інопланетяни, де немає рослин. 

– Що б ви їм розповіли про  корінь рослини, стебло, листки і квітку? 

3.Гра «Так чи ні»  

(«Так» – плещемо  в долоні, «ні» – не робимо ніяких рухів.) 

 Корінь вбирає воду з ґрунту? 

 З листя утворюється насінина? 

 Плід захищає насіннячко від пошкодження? 

 З листочка виростає квітка? 

 З квітки утворюється насінина? 

 По стеблу рухається вода від кореня? 

 З листя утворюється плід? 

4. Складання природничої казки за даним початком 
 – Діти, а тепер я пропоную вам скласти казку «Чому плакала берізка?» за 

даним початком. 

 Росла у парку маленька берізка. Раділа вона сонечку і дощику, гралася із 

вітерцем, слухала пісеньки птахів. Одного разу на прогулянку до парку 

прийшли діти. 

– Як ви думаєте, яка біда могла   трапитися із берізкою? Через що вона 

заплакала? 

– Що станеться із рослинами, якщо їм шкодити? Як слід поводитися із 

рослинами?  

Колективне складання правил поводження в природі: 

 Не рвати рослини без потреби. 

 Не ламати гілки дерев і кущів. 

 Не топтати рослини. 

 Не розпалювати багаття на природі. 

VІІ. Підсумок уроку. Рефлексія 

2. Узагальнююча бесіда 
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– Про що ми з вами говорили на уроці? 

– До якої природи належать рослини? 

– Які органи рослини ви запам’ятали? 

– Як ви будете піклуватися про рослини? 

– Молодці, діти. Сьогодні на уроці ви: 

Не тільки слухали, а й чули. 

Не просто дивилися, а бачили. 

Не просто відповідали, а  й міркували. 

Дружно і старанно працювали. 

 

М. В. Скрипець 

 

Урок 26 

Тема. Які бувають рослини. 

Мета: вчити учнів розрізняти дерева, кущі, трав’янисті рослини за будовою і 

зовнішніми ознаками; розвивати спостережливість, увагу, уяву, мовлення 

учнів; виховувати бережливе ставлення до природи. 

Обладнання:  дидактичний матеріал (картки із різних видів дерев, кущів, 

трав’янистих рослин); роздавальний матеріал: «конверти дослідників» із 

кольоровими кружечками на кожну парту, конверти із картками, на яких 

зображені частини рослин (корінь, стебло,  листок, квітка, плоди);  кольорові 

олівці, Природознавство: підруч. для загальноосвітн. навч. закл. : 1-й кл. / 

Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с. Природознавство. 1 кл.: 

Робочий зошит / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак.– Х. : Вид-во «Ранок», 2012. – 48с.. 

 

Хід уроку 

І. Організація класу 

Задзвенів для всіх дзвінок, 

Час почати наш урок. 

Про  навколишній світ пізнати, 

Цікаве й корисне про рослини вивчати. 

ІІ. Актуалізація і мотивація навчальної діяльності учнів  

1. Хвилинка фенологічних спостережень 

– Яка зараз пора року? 

– Які ознаки осені ви спостерігали, коли йшли до школи? 

– Тепло чи холодно надворі? 

– А погода якою була: сонячною чи похмурою? 

– Чи були сьогодні опади? А вітер? 

2. Фронтальне опитування 

– Про що ми говорили на минулому уроці? 

– Чому рослини відносять до живої природи? 

3. Гра «Збери рослину»  На партах  в учнів лежать конверти, у яких на 

картках  зображені частини рослини (корінь, стебло, листки, квітки і плоди).  
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Завдання  

З карток скласти рослину. 

– З якої частини рослини ви почнете роботу? 

– Навіщо рослинам корінь? 

– Яким органом потрапляють необхідні речовини до всієї рослини? 

– Яке значення для рослин мають листочки? 

– Що утворюється з квітки? 

– Як називається орган, що захищає насінину? 

– Чи можете ви сказати, який орган для рослин є найголовнішим? 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і завдань уроку 

(Вчитель вивішує на дошці картки із зображенням названих рослин.) 

 – Чи впізнали ви рослину, яку утворили з частинок? 

– Розгляньте уважно зображення рослин на дошці 

– Чи можна їх розділити на групи за будовою і зовнішніми  ознаками? 

– На які б групи ви поділили ці рослини? 

– За якими ознаками ви їх розділяли? 

– Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, на які групи поділяються рослини за 

будовою і зовнішнім  виглядом. Будемо вчитися їх впізнавати і розрізняти. 

ІV. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу 

Розповідь учителя з елементами бесіди 

– Рослини, які ви бачите на дошці належать до різних груп. Рослини, які 

мають один твердий дерев’яний стовбур, називаються деревами. 

– Які дерева ви знаєте? 

 – Друга група – це кущі. Чим вони відрізняються від дерев? Так, у кущів від 

кореня росте декілька міцних дерев’яних стебел, які відростають від землі. 

Назвіть, які кущі ви знаєте? 

 – Третя група – це трав’янисті рослини.  На відміну від дерев і кущів, 

трав’янисті рослини мають м’які, соковиті і зелені стебла. Наведіть приклади 

трав’янистих рослин. 

Фізкультхвилинка  

Трава низенька – низенька, 

Дерева високі – високі. 

Вітер дерева колише, гойдає, 

То вліво, то вправо нахиляє. 

Дерева гнутися не хочуть, 

А до сонечка тягнутись хочуть. 

Виростуть високі, гарні і стрункі, 

Як у нашім класі діточки усі. 

V. Закріплення і осмислення знань 

1. Робота з підручником (с. 46-47) 

Завдання 1 

– Розгляньте фото рослин у підручнику. Назвіть, рослини, які ви впізнали. 
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– Визначте, яка із зображених рослин – дерево, яка – кущ, яка – трав’яниста 

рослина. 

– Доводьте свою думку за зразком: «Я думаю, що це –…, тому що …». 

2. Робота в парах 

Завдання 2 
– Візьміть «конверти дослідників» з кружечками. На малюнку у підручнику 

(с.47) зеленими кружечками накрийте дерева, червоними – кущі,  синіми – 

трави. Назвіть рослини, які ви впізнали. 

3. Відгадування загадок 

– Відгадайте загадки.  

– До яких груп рослин належать слова – відгадки? 

Стоїть над водою із розплетеною косою.  

(Верба) 

Сонечко в траві зійшло, 

Усміхнулось, розцвіло. 

Потім стало біле – біле 

І за вітром полетіло.  

(Кульбабка) 

Червона, солодка, запашна. 

Росте низько, біля землі близько. 

(Полуниці) 

Навесні рожевий цвіт. 

Восени червоний плід. 

В неї повно колючок. 

Колеться, мов той клубок. 

(Шипшина) 

Біла, наче сніг, кора 

І тоненькі віти. 

Що за дерево таке? 

Відгадайте, діти. 

(Береза) 

Лист різний із оксамита, 

Соком ягідка налита. 

А для хворої дитини 

 Кращі ліки – чай з … 

(малини) 

 Фізкультхвилинка: гра-медитація 

– А тепер, діти, ми поділимося на групи і спробуємо себе уявити рослиною. 

(Звучить ніжна мелодія) 

1 група Закрийте очі і уявіть себе деревом. 

2 група Закрийте очі і уявіть себе кущиком. 

3 група Закрийте очі і уявіть себе квіткою. 

– Що ви відчували, коли закривали очі і уявляли себе рослиною? 
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3. Робота в зошиті (с.20). Робота в групах (Повторити з учнями правила 

роботи в групах.) 

Завдання 1 Намалювати схематично у зошиті  дерево, кущ, трав’янисту 

рослину. 

Завдання 2 

1 група Розфарбувати дерева і сказати їх назву. 

2 група Розфарбувати кущі і назвати рослини. 

3 група Розфарбувати і назвати трав’янисті рослини. 

– Яку із рослин вам було впізнати найважче? 

VІ. Узагальнення і систематизація вивченого 

1. Гра «Впізнай рослину»: на картках вчитель показує рослину. Учні 

називають вид рослини (дерево, кущ, трав’яниста рослина).  

2. Гра «Впіймай «зайву» рослину»: вчитель читає назви рослин, учні 

визначають, яка із них є «зайвою». 

Дуб, береза, калина, ялинка, клен, тополя. 

Малина, аґрус, порічки, суниці, смородина. 

Ромашка, мак, ліщина, подорожник, дзвіночки. 

3. «Мозковий штурм» 

– Чи можете ви уявити своє життя без рослин? 

– Яким би тоді став навколишній світ?  

– Що нам дають рослини? 

 

                                              краса 

                          ліки                               повітря 

                       їжа                                   одяг 

                            житло              меблі   

 

– Що ми можемо зробити для їх збереження?              

VІІ. Підсумок уроку. Рефлексія 

1.  Узагальнююча бесіда 

– Про що ми говорили на уроці? 

– На які групи поділяються рослини? 

– Назвіть дерева, про які ви сьогодні дізналися? А про які кущі ви 

довідалися? 

– За якою ознакою відрізняють від інших рослин трав’янисті рослини? 

– За що ми повинні дякувати рослинам? 

– Як ми повинні до них ставитися?  

2.Заучування вірша 

Кожне деревце й травинку 

Станем завжди берегти. 

І тоді для природи 

Будем друзями я і ти. 

 

     РОСЛИНИ 
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Н. А. Базик  

 

Урок 27 

Тема. Листяні та хвойні рослини. 

Мета: формувати поняття «листяні» та «хвойні» рослини за малюнками, вчити 

розрізняти ці дерева, розвивати спостережливість, уміння аналізувати, 

порівнювати, виховувати дбайливе ставлення до природи. 

Обладнання: запис мелодії лісових звуків, голосів птахів, роздавальний 

матеріал: конверти з литочками (гербарні зразки), малюнки дерев, інопланетян; 

Природознавство: підруч. для загальноосвітн. навч. закл. : 1-й кл. / 

Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с. Природознавство. 1 кл.: 

Робочий зошит / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак.– Х. : Вид-во «Ранок», 2012. – 48с.. 

Хід уроку 

І.Організаційний момент 
Задзвенів для всіх урок, 

Час почати наш урок. 

Будемо в навколишній світ мандрувати 

Дерева, кущі та рослини вивчати. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і завдань уроку  

1.Хвилинка фенологічних спостережень  

– Яка пора року зараз? 

– Який місяць? 

– Яке небо? 

– А чи сонечко посміхалося вам сьогодні? 

– Пригадайте, а чи дув сьогодні вітерець вам в обличчя? 

– Сьогодні у нас незвичайний урок. До нас завітали жителі з планети, на якій 

взагалі немає рослин. Давайте разом з нашими друзями                                               

вирушимо в уявну подорож до лісу. Саме там наші гості зможуть побачити, 

який чудовий рослинний світ. То ж вирушаймо! 

(Звучить мелодія лісу: голоси птахів.) 

Учитель читає вірш. 

Ліс – це  диво,  ліс – це  казка. 

То  ж  ходімо  в  ліс, будь  ласка. 

В  лісі  є  кущі  і  квіти. 

В  нім  сплели  дерева  віти. 

Трави, ягоди й  грибочки, 

В  нім  чудові  є  куточки. 

В  кожну  пору  ліс  чарівний. 

Навесні  він   світлий, дивний, 

Море  звуків  оживає. 

Море квітів    розквітає. 
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Влітку  має   гарну  вроду, 

І  дарує  прохолоду. 

Ягоди,  гриби  і  квіти, 

Вміє   серце   звеселити. 

Восени  ліс  поетичний, 

Кольоровий  і  незвичний. 

Листя  з дерева  спадає, 

Всі  стежинки   застеляє. 

А  зимою  ліс  чудовий, 

Мовчазний,  а  ще  казковий. 

Всі  дерева  сплять  і мріють, 

Лиш  ялинки  зеленіють. 

Ліс –  це  диво, ліс – це  казка, 

То  ж  заходьте  в  ліс, будь  ласка. 

Але  завжди  пам’ятайте: 

Диво – ліс  охороняйте

 – Чому треба охороняти ліс? 

ІІІ.Вивчення нового матеріалу  

1.Ознайомлення із поняттям «листяні» та «хвойні» рослини 

Розповідь  вчителя. 

– Давайте познайомимо наших друзів з іншої планети з рослинами,  які 

ростуть у нашому лісі (учитель вивішує малюнки дерев). Дерева,  на  яких  

виростають  широкі  листочки, називають  листяними. 

– У ялинки, сосни, модрини  листочки  дуже  вузенькі,  схожі   на  гілочки.  

Вони  називаються   хвоєю.  Такі  дерева   називаються   хвойними. 

Фізкультхвилинка  

Не  рубай   ялинку! 
Ялинка – це деревце вічнозелене, 

Несе  воно  радість  для  тебе  й  для  мене. 

Ходімо  у  ліс  погуляємо,  друже: 

Повітря  там  гарне  і  корисне  дуже! 

3. Практична робота 
 Учні  отримують  конверти  із  листочками. Дістають  із   конверта  

листочки   і  називають,   з  якого  дерева  це  листя. Групують їх на листяні 

та хвойні. 

3. Робота з підручником. Робота в групах    

Розгляд   ілюстрацій  дерев  лісу. 

1 група – вибирає  листяні  дерева; 

2 група – хвойні  дерева. 

VІ. Узагальнення і систематизація знань учнів 

1.Робота в зошиті 

 Виконання  завдань   на  с.23 

– Чим  відрізняються   листочки? 
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– Як  називаються  рослини,  на  яких  росте  листя? 

– Як  називаються  рослини, на яких  росте  хвоя? 

2. Дидактична гра «Осінь»  

Фізкультхвилинка  
Учитель  називає  рослини. Якщо  це  хвойне  дерево, потрібно  стати  

рівненько, наче  голочка – хвоїнка  на  дереві.  Якщо  це  листяне  дерево –  

треба  змахувати  руками  і  опускати  їх, наче  падає  осіннє  листячко. 

3. Гра «Незакінчене речення» 

Каштан – це…(листяне  дерево). 

Липа –  це…(листяне  дерево). 

Модрина – це( хвойне  дерево). 

Ялина – це..(хвойне  дерево). 

V. Підсумок уроку. Рефлексія 

– Нашим  гостям  дуже  сподобалося  в  лісі.  Вони  дізналися,  які  там  

ростуть  дерева, яку  вони  приносять  користь.   

Вправа «Оціни себе» 

– Підніміть  руки   вгору, хто  вважає,  що  працював   добре; 

– Поплескайте тим,  хто  працював  чудово. 

 

                        (Без автора) 

                                                        Урок 28 

 

Тема. Листяні та хвойні дерева (Слайд 1). 

Мета:розширити уявлення учнів про різноманітність рослин;учити 

порівнювати листяні та хвойні рослини, розрізняти рослини за виглядом, за 

листям, закріпити знання учнів про будову рослин; розвивати 

спостережливість, увагу, мислення, зв’язне мовлення; виховувати дбайливе 

ставлення до природи. 

Обладнання: презентація, предметні картинки із зображенням дерев, кущів, 

трав; ялинкові іграшки, ялинка, гілочки сосни та ялинки. Природознавство: 

підруч. для загальноосвітн. навч. закл. : 1-й кл. / Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак. – К. : 

Генеза, 2012. – 112 с. Природознавство. 1 кл.: Робочий зошит / Т.Г.Гільберг, 

Т.В.Сак.– Х. : Вид-во «Ранок», 2012. – 48с. 

Тип уроку: комбінований. 

Хід уроку 

І.  Організація класу 
Дзвоник нам сигнал подав, 

 що уроку час настав. 

 То ж і ми часу не гаймо 

 до уроку приступаймо. 

– Діти посміхніться один одному і посмішкою побажайте гарного настрою 

на уроці. 

II. Актуалізація опорних знань учнів 
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– Діти, до нас сьогодні завітав гість. А хто це, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте 

загадку. 

Загадка  

В неї круглі очі, бачить серед ночі.  

(Сова) 

– Мудра Сова запрошує в подорож. 

– Але перш ніж ми відправимось, давайте трішки пограємось.  

1. Гра «Дерева, кущі, трави» 

Вчитель вивішує картинки дерев, кущів, трав, а діти повинні по групувати їх. 

III. Мотивація навчальної діяльності 

1. Робота над загадками 
Узимку чорний,  

навесні і влітку зелений,  

а восени жовтий.  

(Ліс)    (Слайд 2) 

Узимку спить,  

а влітку шумить.  

(Дерево)   (Слайд 3) 

Чималеньким виростає, 

міць з роками набуває. 

Може жити сотні літ, 

Має величезний рід.  

(Дуб)   (Слайд 4) 

В неї гарні, пишні віти,  

І колючок не злічити  

Не байдужа до прикрас, 

На свята спішить до нас.  

(Ялинка)   (Слайд 5) 

 

– Як взаємопов’язані ці слова? (Слайд 6) 

IV. Повідомлення теми та мети уроку 

– Сьогодні ми поговоримо про різноманітність рослин, дізнаємось, як їх 

класифікують. 

V. Вивчення нового матеріалу 

1. Продовження роботи з поняттями «хвойні та листяні дерева» 

– Усі дерева можна розподілити на дві групи: хвойні та листяні. (Слайд 7) 

Листяні дерева на гілочках мають плоскі зелені листочки. Вони скидають 

восени листя, а навесні виростають нові. Хвойні дерева замість листочків 

мають зелені голочки. На зиму вони не скидають їх. Тому про них говорять 

вічнозелені, бо в них замість одних голок виростають інші. 

Релаксація (Слайд 8) 

– Погляньте на зображення. 

– Що ви бачите? 

– Закрийте очі та уявіть, що ви опинились на цій галявині. 

2. Порівняння листяних пластинок і хвої, (зошит с. 23) 
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– Чим вони різняться? 

3. Порівняння голочок ялини та сосни, (зошит с. 23) 
Розповідь про сосновий та ялинковий ліс. 

4. Робота з підручником 

5. Фізкультхвилинка  

Травичка низенька – низенька, 

Дерева високі – високі. 

Вітер дерева колише, гойдає, 

То праворуч, то ліворуч нахиляє,  

То вперед, то назад.  

Пташки летять, відлітають. 

А діти тихенько за парти сідають. 

VI. Узагальнення й систематизація знань та вмінь учнів 

1. Гра « 3 якого дерева листочок» (Слайд 9) 

2. Гра «Що зайве» (Слайд 10) 

3. Робота в зошиті 

Назви рослини. Листяні рослини обведи зеленим олівцем, а хвойні – червоним. 

– Яке дерево прикрашають на свято взимку? (Слайд 11)  

4. Розповідь про бережне ставлення до дерев (Слайд 12) 

– Давайте і ми з вами прикрасимо нашу ялинку. Нехай вона принесе нам 

радість. 

VII. Підсумок уроку 

Вправа «Мікрофон» 

– На які дві групи поділяються дерева? 

– Назвіть листяні дерева. 

– Назвіть хвойні дерева. 

– Чим вони відрізняються? 

– Що сподобалось на уроці? 

– Який настрій маєте? 

Додаток
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Н. А. Базик  

 

Урок 29 
Тема. Дикорослі та  культурні  рослини. 

Мета:  вчити групувати рослини  на дикорослі й  культурні, показати  

взаємозв’язок  рослин  із  неживою  природою, розвивати  мислення, пам'ять, 

прищеплювати любов  до природи, бережливе  ставлення  до  неї. 

Обладнання: сигнальні картки, кружечки зеленого і червоного кольору; 

роздавальний матеріал для гри «Торбинка запитань», мультимедійна 

презентація «Вирощування рослин»; малюнки рослин; Природознавство: 

підруч. для загальноосвітн. навч. закл. : 1-й кл. / Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак. – К. : 

Генеза, 2012. – 112 с. Природознавство. 1 кл.: Робочий зошит / Т.Г.Гільберг, 

Т.В.Сак.– Х. : Вид-во «Ранок», 2012. – 48с.. 

Хід  уроку 

І. Організаційний  момент 

Вправа «Емоційний  настрій»: 

1) руки  в  сторони на  30 см  від  тіла, долоні  паралельно  від  землі, 

вимовляємо  спокійно: «Добрий день, мати  Земля! Прийми нашу  любов  і  

побажання  миру  і  процвітання!» 

2) руки  в  сторони паралельно  до  підлоги, долоні  вниз: «Добрий  день, чиста  

вода! Прийми  нашу  любов і побажання  джерельної  чистоти!» 

3) руки  долонями  догори до  Сонця: «Добрий  день, ласкаве  Сонечко! Прийми  

наші  побажання  посилати  на  Землю  промені сили  і здоров’я!» 

II. Актуалізація  опорних  знань 

1.Хвилинка фенологічних спостережень 

Розповідають чергові  учні: 

 стан  неба: … , 

 вітер: ... , 

 опади: … . 

2. Гра «Торбинка  запитань» 

Діти  дістають  із  торбинки  записані  запитання і дають  на  них  відповіді: 

– На  які  види  діляться  рослини  за  формою  листка? 

– Які  листяні  рослини ви  знаєте? 

– Чим  відрізняється  сосна  від  ялини? 

– Як  називають  ліс, у  якому  ростуть  ялини, дуби, клени, берези? 

III. Повідомлення  теми і мети  уроку 

– Де  ростуть  рослини? 

– Сьогодні  на  уроці  ми дізнаємось,  на  які   групи  діляться рослини  за  

місцем проживання. 

Вправа «Очікування» 

– Цей  урок  мене  навчить… 

IV. Вивчення  нового  матеріалу 

1. Розповідь  вчителя (супроводжується презентацією). 
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– Наші предки не вирощували  рослини, але споживали  різні  рослини: 

ягоди, плоди, горіхи, їстівні  листя, коріння. З кожним  роком  людей  ставало   

все  більше і  щоб  знайти  рослинну  їжу, потрібно  було  ходити  все  далі. Та 

одного разу  жінки  помітили, що  в  тому  місці, де  залишались зернини, знову  

виростала  рослина. Вони  спробували  навмисне накидати  зерен і  побачили, 

що  з  зернини  виріс цілий  колосок. Люди   вирішили   посадити зернини  

ближче  до  своїх  печер  і  доглядати  за  ними. Вибирали  для  посіву  кращі  

зернини.  Так  поступово люди  навчились   вирощувати  рослини.  

Ті рослини, які вирощує людина, називаються культурними, а ті, які  

виросли  самі, без  втручання  людини – дикорослими. 

2.Бесіда з класом (з демонстрацією малюнків): 

– Де ростуть  культурні  рослини?  

– Культурні  рослини  вирощують  на  полях, у  садах, городах: 

зернові (пшениця, жито, ячмінь); 

плодові (яблуня, груша, слива); 

декоративні (гвоздика, троянда). 

– А  дикорослі? Чому  вони  отримали  таку  назву? 

– Дикорослі рослини ніхто  не саджав  і  не  доглядав за  ними (дика  груша, 

щавель). 

3. Учитель читає вірш: 

Три  ягідки, три  вишеньки  

Достигли  у садку. 

Летіли  три  горобчики, 

Поїли  до  смаку. 

Упали  вниз  три  кісточки,  

У  землю, в  ямку – скік! 

З трьох  зернят – три  паростки, 

З’явились  через  рік. 

З’явились  три  паростки 

 І  виткнулись  із  землі. 

Три  живчики, три  прутики, 

Три  вишеньки  малі 

Яка  виросте  рослина  дикоросла  чи  культурна? 

Фізкультхвилинка 

Треба  трішки  відпочити, 

Вправи  швидко  поробити. 

1 –  підняли руки  вгору, 

2  – нагнулися  додолу, 

3- 4 – рівно  стали, 

5 – руками  помахали, 

6 – тихенько  за  парти  посідали. 

V. Закріплення і осмислення знань 

1. Робота  за  підручником (с.49) 

– Пригадайте,  які  рослини  вирощують  люди? 

– Які  ви  бачили  рослини, що  ростуть  самі  по  собі? 
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– Накрийте зеленими  кружечками  дикорослі рослини, а  червоними – 

культурні. 

2. Робота  в  парах 

– Розкажіть один  одному, які  культурні  рослини вирощують   у  вас  вдома. 

3. Робота  над  загадками 

– Відгадайте   загадку  і скажіть  чи це  культурна  чи  дикоросла  рослина, 

доведіть. 

Біла  кора, тоненькі віти, що це є?  

(Береза) 

Не  дівка, а червоні  намистинки носить.  

(Калина) 

Гарне  дерево, міцне, 

Листя різьблене, рясне, 

а на гілочках  крислатих 

росте жолудів  багато.  

(Дуб) 

Фізкультхвилинка 

VІ. Узагальнення та   систематизація  знань  учнів 

1.Робота  в зошитах (с. 22) 

2.Гра «Так  чи  ні» (із сигнальними  картками) 

– Ви зараз послухаєте декілька  тверджень  і  якщо  вони  правильні, то  ви 

піднімаєте  зелений кружечок, якщо ні – червоний: 

– Дикорослі рослини можуть рости без догляду людини. 

– Польові квіти – культурні рослини . 

– Рослини дають чисте повітря. 

VІІ. Підсумок уроку. Рефлексія 

Закінчіть  речення: 

– Сьогодні  урок  мене  навчив… 

– Я  був задоволений… 

– Це  мені знадобиться… 

                                                                                                              Н. О. Бахарєва 

 

Урок 30 

Тема. Кімнатні рослини. 

Мета:ознайомити з кімнатними рослинами, їх різноманітністю, значенням 

кімнатних рослин для здоров’я людей; закріпити уявлення про будову рослин; 

розвивати допитливість; виховувати естетичне сприйняття оточуючого світу. 

Обладнання: рослини, які ростуть у класній кімнаті; зображення рослин для 

гри «Оживи рослину»; мультимедійна презентація «Кімнатні рослини»; 

кольорові олівці; Природознавство: підруч. для загальноосвітн. навч. закл. : 1-й 

кл. / Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с. Природознавство. 1 кл.: 

Робочий зошит / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак.– Х. : Вид-во «Ранок», 2012. – 48с. 

Хід уроку 

І. Організація класу 

Весело дзвенить дзвінок, 
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Кличе він нас на урок 

Урок природи чекає на нас, 

У подорож до країни квітів 

Вирушати нам час. 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів 

1. Хвилинка фенологічних спостережень 
– Яка зараз пора року? 

– Як називається місяць? 

– Який сьогодні день? 

– Чи були опади? Які? 

2. Бесіда з класом 

– Давайте з вами пригадаємо, про що йшла мова на попередньому уроці? 

– Які рослини з’явилися на Землі першими: дикорослі чи культурні? 

– Назвіть дикорослі дерева та культурні дерева. 

3. Дидактична гра «Оживи рослину»: учень обирає картку із зображенням 

рослини і розповідає про неї за планом: 

а) Я… (назва рослини). 

б) Я …( дерево, кущ чи трав’яниста рослина), тому що… 

в) Я …(листяна чи хвойна рослина) , тому що… 

г) Я … (дикоросла чи культурна). Я росту… 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми та 

завдань уроку 

– Діти, пропоную вам послухати невеличке оповідання «Подарунок мамі»:  

«Один знайомий хлопчик захотів зробити матусі подарунок. Він вирішив 

зібрати в лісі букет квітів. Матуся так любить квіти! Коли він попросив батька 

сходити з ним до лісу, щоб зірвати квіти, той похитав головою і пояснив 

хлопчикові, що лісові квіти краще не рвати: по–перше, не можна руйнувати 

лісове довкілля; по–друге, лісові, лугові квіти швидко в’януть і гинуть. Окрім 

смутку, матуся нічого не відчує. Можна квіти купити на базарі, вони спеціально 

вирощуються для людей. «Але я хотів, щоб мої квіти стояли дуже довго і 

приносили матусі радість», – сказав хлопчик. «Тоді в мене є ідея»,– сказав 

тато…» 

– Як ви  думаєте, яка ідея виникла у тата? (Так, подарувати мамі кімнатну  

рослину.) 

– А чим же татусева ідея краща, ніж зірвати букет лісових квітів? 

– Які рослини називаються кімнатними? Які ви знаєте кімнатні рослини? 

– Для чого їх утримують удома, у школі, дитячих садочках, в офісах? 

Рефлексія 
 (Звучить легка музика, діти на хвилину заплющують очі, а потім відкривають 

їх.) 

– Подивіться, куди ми з вами потрапили? Так, ми в чарівній країні квітів. А 

зустрічає нас сама Фея кімнатних рослин (учитель запрошує до класу дівчинку, 

яка грає роль Феї кімнатних рослин). Сьогодні на уроці Фея познайомить нас з 

кімнатними рослинами, їх різноманітністю, дізнаємось багато цікавого про них. 

– На які б запитання ви хотіли б отримати відповіді? 
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ІV. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу 

1. Розповідь вчителя 

– Погляньте довкола нашої класної кімнати. Що її прикрашає? Кімнатні 

рослини – наші великі друзі. Вони прикрашають приміщення, поліпшують 

склад повітря, зволожують його, полегшуючи тим самим дихання людям. Коли 

за вікном зима, сніг, – квітучий сад на підвіконні нагадує нам про тепле літо. 

Квіти створюють святковий настрій, заспокоюють нервову систему, 

відволікають від важких думок, наповнюють приємним запахом приміщення. 

Усі кімнатні рослини – «мандрівники», які прибули до нас із різних країн 

світу. Це маленькі, але справжні рослини тропічних лісів Бразилії, пустель 

Африки та Мексики. Умови, у яких вони там ростуть, своєрідні: велика 

кількість вологи, дуже тепло і в повітрі багато вуглекислого газу. Подивіться, у 

Феї на підвіконні, наче на живій рослинній мапі, бачимо втілення людської 

фантазії. Квіти не тільки на підвіконнях, шафах, але й у вас на партах. 

2. Дослід «Визначення будови кімнатних рослин» 

– Розгляньте кімнатні рослини. Які їх органи ви можете назвати? (Стебло, 

листя, квітка, корінь.) 

– Будова рослин загальна. Але чим же вони різняться? (Ми розрізняємо 

рослин за формою листя, розміром, кольором, наявністю квітки чи її 

відсутністю.) 

Фізкультхвилинка 

3. Робота з підручником на с. 51 
– А тепер подивіться в підручник і скажіть, які кімнатні рослини зображено? 

(Кактус, алое, фіалка, бегонія.) 

4.Розповідь Феї про зображені кімнатні рослини із супроводженням 

мультимедійної презентації: 

– КАКТУС. Там у себе на батьківщині, у Мексиці, кактуси – велетенські 

дерева, завтовшки 1,5 м, заввишки – 15 м. Колись мандрівники підпалювали 

сухі кактуси і освітлювали пустелі на велику відстань. Тому їх ще називають 

факелами пустель. У кактусів замість звичайного листа – колючки. 

– АЛОЕ. Батьківщина – пустеля Карру в Африці. Там ця рослина сягає 

заввишки до 20 м. Листя товсте, зубчасте, якщо його полити водою, вода 

скочуватиметься кульками, а листя залишиться сухим. Це тому, що лист алое 

вкритий воском. Якщо відрізати шматочок листка, то можна побачити 

речовину, схожу на желе. 

– УЗАМБАРСЬКА ФІАЛКА. Батьківщина – Узамбарські гори Африки. 

Фіалка – невеличка трав’яниста рослина. Листки бархатисті, округлої форми, 

іноді із загнутими вгору краями. Верхній бік листків яскраво зелений, нижній – 

блідо–зелений. Квітки невеликі. На одній квітці можуть цвісти одночасно від 80 

до 100 квіток. 

– БЕГОНІЯ. Батьківщина бегонії – Америка. Назву цю рослина дістала від 

прізвища ботаніка Бегона, який першим знайшов її. Ще бегонію називають  

«вухом  Наполеона». За своїм контуром з нижньої червоної сторони листя 

квітки схоже на велике відмерле вухо. Квітки у цих рослин дрібні, з рожевими 

або білими пелюстками. 
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5.Знайомство з лікарськими кімнатними рослинами 
– Діти, сталося лихо: наша Фея захворіла. Їй негайно потрібні ліки від 

кашлю та нежиттю. Але у нас в класі ліків зовсім немає. Чим же ми зможемо 

допомогти нашій Феї? А які кімнатні рослини можна використовувати замість 

ліків? (Герань, каланхое, алое.) Якими рослинами вас лікує вдома мама? 

– Фея дякує вам за допомогу. Вона одужала. 

Фізкультхвилинка 

V. Закріплення й осмислення вивченого матеріалу 

1. Робота з підручником на с. 51 «Упізнай рослину за фрагментами» 

2. Робота в зошиті. Завдання 2 на с. 23: намалюйте свою улюблену кімнатну 

рослину. 

3. Хвилинка фантазії 

– Якби вам запропонували побути один день кімнатною рослиною, якою 

саме ви хотіли б бути? 

– Чи є у нас в класі рослини, які нагадують вам друзів та знайомих?  

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія 

– Чи сподобалась вам подорож? 

– Отримали ви відповіді на свої запитання в країні квітів? 

– Фея кімнатних рослин дякує вам за роботу на уроці і на наступний урок 

знову запрошує до себе в гості. 

 

Н. О. Бахарєва 

 

Урок 31 

Тема. Правила догляду за кімнатними рослинами.  

Мета: вчити учнів доглядати за кімнатними рослинами; прищеплювати любов 

до праці; розвивати творчу уяву; виховувати бережливе ставлення до природи 

та вміння бачити прекрасне довкола. 

Обладнання: кімнатні рослини; дерев’яні палички, шматочки тканини, 

обприскувачі, поливалочки; зображення кімнатних рослин для розподілу по 

групах; фішки зеленого та червоного кольорів для гри; кольорові олівці; 

Природознавство: підруч. для загальноосвітн. навч. закл. : 1-й кл. / 

Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с. Природознавство. 1 кл.: 

Робочий зошит / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак.– Х. : Вид-во «Ранок», 2012. – 48с. 

Хід уроку 

І. Організація класу 

Продзвенів уже дзвінок, 

Він покликав на урок. 

Тож і ми часу не гаймо 

І урок розпочинаймо. 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів 
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1. Хвилинка фенологічних спостережень 

Вправа «Погода» 

– Які зміни трапилися в природі протягом цього тижня? 

2. Бесіда з класом 
– На попередньому уроці ми з вами побували в гостях у Феї кімнатних 

рослин в країні квітів. Пригадайте, які ж рослини називаються кімнатними? 

3. Дидактична гра «Розподіли квіти»:  

Вчитель показує учням картку із зображенням квітів. Якщо квітка кімнатна, то 

учні піднімають зелену фішку, а якщо відноситься не до кімнатних – червону. 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми та завдань 

уроку 

– Що треба робити для того, щоб рослини мали гарний вигляд і стали 

справжньою окрасою житла? (Щоб рослини мали гарний вигляд, за ними треба 

ретельно доглядати). 

– Отже, сьогодні в країні квітів наша Фея кімнатних рослин навчить нас 

правильно доглядати за кімнатними рослинами. Будемо виконувати практичну 

роботу по догляду за ними. 

ІV. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу 

1.Розповідь дівчинки, яка грає роль Феї (з демонстраційним показом). 

 – Доглядаючи за кімнатними рослинами, треба пам’ятати, що у них 

упродовж року період росту чергується з періодом спокою. Тому слід 

застосовувати різні прийоми догляду за рослинами. Наприклад, улітку, в період 

росту, рослинам дають більше води і для посилення росту підживлюють 

добривами. Взимку, в період спокою, їх поливають рідше і не підживлюють. 

Велике значення для рослин має температура. Не можна ставити рослини 

біля радіаторів центрального опалення. Повітря має бути свіжим, чистим і не 

дуже сухим. Щоб повітря не було надто сухим, рослини треба щодня або 2 – 3 

рази на тиждень обприскувати водою кімнатної температури. Це зволожує 

повітря, змиває пил з листя, запобігає появі шкідників. 

Під час поливу рослин носик поливальниці треба покласти на край горщика і 

лити воду повільно. Тоді вода пройде крізь всю товщу землі і не вийде на 

піддон. 

Ґрунт повинен бути завжди пухким, щоб вода під час поливу проходила 

наскрізь. Тому треба час від часу ґрунт у горщику обережно розпушувати 

паличкою або грабельками. 

Рослини з гладенькими листками слід регулярно мити. Пересаджують 

рослини навесні. 

Кожна рослина повинна мати етикетку, на якій зазначено рослину, родину та 

її батьківщину. 

Фізкультхвилинка 

2. Практична робота з догляду за кімнатними рослинами: 

а). Робота в групах (Діти об’єднуються в групи, вибираючи картку із 

зображенням кімнатної рослини, яка їм найбільше сподобалась.) 

б). Інструктаж про порядок роботи: 

– розпушування ґрунту; 
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– полив; 

– обтирання листків вологою ганчіркою; 

– обприскування. 

Учитель стежить за ходом виконання практичної роботи. 

V. Закріплення та осмислення  знань 

1. Робота з підручником. Робота в парах: визначте, на якому малюнку 

зображено правильний полив квітів Настусею. 

2. Робота в зошиті на с. 23, завдання 1. 

– Перш ніж розпочати роботу в зошиті, давайте повторимо назви кімнатних 

рослин. А тепер: 

а). Виберіть із зображення рослину фіалку і кактус, розфарбуйте їх. 

б). Розкажіть, як за ними доглядати. 

VІ. Узагальнення та систематизація вивченого 

1. Творча гра « Я – кімнатна рослина» 

– Уявіть себе квіткою в горщику. Розкажіть про свої почуття, коли про вас 

добре дбають. 

– А тепер уявіть себе квіткою, про яку господар забуває дбати. 

2. «Закінчи речення» 

Кімнатні рослини треба ставити ближче до …(сонця). 

Ґрунт повинен бути завжди…(вологим). 

Поливати рослини треба водою…(кімнатної температури). 

Ґрунт у горщику треба …(розпушувати). 

Листя треба протирати …(губкою). 

VІІ. Підсумок уроку. Рефлексія 

Вправа «Термометр» 

Дітям дається завдання знайти в уроці: 

3 речі, які були для них новими; 

2 речі, які їм сподобались; 

1 річ, яку вони використають на практиці. 

– Фея кімнатних рослин дякує вам за роботу на уроці і говорить вам: 

«Молодці!» 

Н. В. Бутенко 

Урок 32 

Тема. Дикі і свійські тварини. 

Мета: ознайомити учнів з істотними ознаками диких і свійських тварин; 

навчити визначати, яку користь приносять свійські тварини людині; формувати 

уміння їх розпізнавати за істотними зовнішніми ознаками, місцем мешкання, 

способом харчування; розвивати логічне мислення через завдання на  

доведення, вилучення зайвого, встановлення взаємозв’язків між тваринами; 

виховувати спостережливість, пізнавальний інтерес, дбайливе ставлення до 

тварин. 

Обладнання: Природознавство: підруч. для загальноосвітн. навч. закл. : 1-й кл. 

/ Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с. Природознавство. 1 кл. : 

Робочий зошит / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак.– Х. : Вид-во «Ранок», 2012. – 48с.; 

малюнки диких і свійських тварин. 
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Хід уроку 

І. Організаційний момент 

Зручно сідаємо, 

Наш урок цікавий починаємо. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і завдань уроку 

1. Вправа «Синоптик» (фенологічні спостереження) 

– Яка зараз пора року? 

– Який місяць? 

– Яке число? 

– Тепло чи холодно надворі? 

– Який стан неба? 

– Яка температура повітря? 

– Чи були сьогодні опади, коли ви йшли до школи?  

2. Бесіда з класом 

– Велике нещастя трапилось у Королівстві казок. Зла чаклунка зачарувала  

тварин і вони не пам’ятають, де їхня домівка. (Учитель показує малюнки 

казкових персонажів: коза, кіт, півень, лисичка, зайчик, ведмідь, білочка, 

собака.) Вони просять нас допомогти знайти дорогу до їхнього дому. Щоб їм 

допомогти це зробити, ми повинні знати: дика це тварина чи свійська.  

– Сьогодні на уроці ми дізнаємося про життя диких і свійських тварин і 

допоможемо нашим гостям. 

IІІ.Вивчення нового матеріалу 

1. Розповідь учителя «Як з’явилися свійські тварини» 

– Дуже давно, коли ще не було міст, машин і книг, люди мешкали в печерах. 

Вони боялися величезних страшних хижаків. Нашим пращурам постійно 

хотілося їсти, дуже рідко вони знаходили собі їжу. Одного разу одна розумна 

людина почала підгодовувати вовків, які ходили біля її житла. Поступово вовки 

стали добрішими, а їх дитинчата звикли до людини, почали жити поряд із нею. 

Вони стали вже не дикими, а свійськими;  

Так з'явилися собаки. Вони навчились охороняти людину від ворогів, 

допомагали їй шукати і добувати собі їжу. Минав час. Кількість друзів людини 

поміж тварин зростала. Тепер людина вже не могла жити без своїх свійських 

друзів і помічників. 

– Чим свійські тварини відрізняються від диких? (Люди годують їх, будують 

їм житла, піклуються про їх потомство.) 

– Чим вони платять людям за їх любов, ласку, увагу?  

(Діти розповідають про корову, вівцю, козу.) 

– До свійських тварин належать не лише різноманітні звірі (корова, вівця, 

коза, свиня, кінь), а ще і птахи (кури, гуси, качки), і риби (короп), і комахи 

(бджоли, шовкопряд). 

– Дикі тварини живуть у природі. Вони самі собі добувають їжу, 

влаштовують житло, рятуються від ворогів. Їх переважна більшість на землі. 

Вони живуть у лісах, на луках, у степах. Тварини живуть скрізь, де для них є 

їжа. На Землі немає такого куточка, де б не жили тварини.  
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– Назвіть диких тварин (Лев, ведмідь, олень, їжак, носоріг, лисиця, вовк.) 

Розгляд малюнків.  

 Фізкультхвилинка 

Звірі в лісі проживають 

І роботу також мають. 

Тож виходять на полянку 

І зарядку роблять з ранку. 

Встали й ми побіля парт. 

Встали всі? Мерщій на старт. 

Лапки вгору, лапки вниз,  

Землі - матінці вклонись. 

Сонцю руки простягни. 

До проміння поверни. 

А тепер прогнімо спини,  

І замремо на хвилину. 

Розігнулись, пострибали,  

Потім трішки політали 

І за парти посідали. 

2. Робота з підручником с.54–55 

– Розгляньте фото. Назвіть зображених тварин. 

– Розгляньте фото. Що людина отримує від свійських тварин? 

– Покажіть стрілками з кольорового паперу. 

3. Робота в парах 

– Складіть разом із сусідом по парті розповідь про те, як люди доглядають за 

свійськими тваринами. 

4. Робота в зошиті с.24 

– Розгляньте малюнки, розфарбуйте. Якщо тварина свійська – червоним 

кольором, якщо дика – синім. 

– Назвіть тварин, обведіть зайву тварину в кожному ряду.  

Фізкультхвилинка 

Нумо, дружно, дітки, встали, 

Як зайчатка пострибали. 

Як ведмедик походили 

І за парти тихо сіли. 

ІV. Узагальнення і систематизація знань та вмінь учнів 

1. Гра «Незакінчене речення» 
а). Тварини, які самі добувають їжу, влаштовують собі житло, виводять 

потомство, називаються… 

б). Тварини, яких розводять люди, годують і захищають їх, називаються… . 

2. Гра «Дика чи свійська тварина» 

Учитель називає тварину. Якщо тварина свійська – учні плескають в долоні, 

якщо дика – тупотять ногами. 

– Прийшов час допомогти казковим героям повернутися до рідної домівки. 

(На дошці вчитель вивішує будинок і ялинку. Діти розташовують козу, собаку, 

кота, півня біля будинку, а лисицю, вовка, зайця, білочку – біля ялинки.) 
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– Наші гості дуже задоволені. Вони всі повернулися у свої домівки. 

V. Підсумок уроку. Рефлексія 
Бесіда з класом: 

– Що нового ви дізналися на уроці? 

– На які дві групи поділяють тварин? 

– Яких тварин називають свійськими? 

– Яких тварин називають дикими? 

– Чим відрізняються дикі тварини від свійських? 

– Яку користь приносять тварини людям? 

– Чому тварин треба захищати і не ображати? 

 

Н. В. Бутенко 

 

Урок 33-34  

Тема. Комахи. Дослідницький практикум. Як живуть мурахи? 

Мета: ознайомити учнів з життям комах, дати уявлення про основну будову 

комахи, розкрити роль комах у природі; розвивати мовленнєві навички, 

мислення, увагу, спостережливість; виховувати бережливе ставлення до комах, 

любов до природи. 

Обладнання: Природознавство: підруч. для загальноосвітн. навч. закл. : 1-й кл. 

/ Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с. Природознавство. 1 кл.: 

Робочий зошит / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак.– Х. : Вид-во «Ранок», 2012. – 48с.; 

ілюстрації комах, макет мурашника, відеозапис фільму, магнітофон. 

 

   Хід уроку 

І Організаційний момент 

ІІ. Актуалізація знань учнів  

Вправа «Синоптик» 

– Яка зараз пора року? 

– Який місяць? 

– Яке число? 

– Тепло чи холодно надворі? 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку  

– Діти, а чи бували ви коли-небудь у лісі? А хотіли б ще раз там побувати? 

Віднесе нас туди «чарівний» вітерець. Заплющуємо очі…(Лунає музика, вчитель 

промовляє): 

«Вітре, вітер, вітерець, 

Піднеси нас до небес, 

На хмаринці погойдай, 

Діток наших розважай. 

Як опинимось за містом, 

Опусти в безлюднім місці 

У зелений темний ліс. 

Дякуємо, ти нас приніс!» 
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(На дошці з’являється картина «У лісі». На ній ілюстрації комах, які учитель 

відкриває, коли діти відгадають загадку.) 

– Ранковий ліс завжди нагадує казку. Усе в ньому чарівне, незвичайне. Під 

кожним кущиком на вас чекає несподіванка, на кожній галявинці – диво. Не 

вірите? Тоді відгадайте загадки: 

На дорозі лежить квітка, 

Пелюстки згортає. 

Я хотів її підняти – 

А вона літає!  

(Метелик) 

Ці комашки роботящі, 

Серед них нема ледачих. 

Цілий день вони працюють 

І мурашник свій будують. 

(Мурашки) 

З квітки на квітку 

Летить дуже швидко. 

Хвилинок не гає – 

Медочок збирає. 

(Бджілка) 

Ніс довгий, голос тонкий, 

Хто його уб’є, той свою кров проллє.  

(Комар) 

Він чорний, мохнатий, 

Великий, волохатий. 

Цілий день літає, 

Втоми не знає! 

Пилок переносить, 

Квітам користь приносить. 

(Джміль) 

 Цей жук красивий, 

 Червоний в крапку кожушок. 

 Пташки його не зачіпають, 

 Летить щасливий на лужок.         

(Сонечко) 

– Молодці діти, впізнали всіх мешканців лісу. Щоб дізнатися, як одним 

словом називаються всі ці тварини, розгадайте ребус. 

 
, 
  ХИ    

 

(Комахи) 

 

– Сьогодні ми познайомся із чарівним світом комах, дізнаєтесь про істотні 

ознаки комах, про частини, з яких складається їх тіло, як вони живуть. 
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Я очікую, що ви будете активні, старанні, кмітливі, працьовиті, як справжні 

комашки. 

Фізкультхвилинка  

«Веселі комашки» 

Всі прокинулись комашки, 

Піднялися бджілки, сонечка, мурашки, 

Коники, метелики, мушка і веселі джмелики. 

Потягнулись, посміхнулись, 

Крильцями змахнули, 

Вітерець від них відчули. 

Нахилились вправо, вліво, 

Постукотіли по колінах. 

Всі навколо повернулись.  

Знов сусіду посміхнулись.  

Тричі сплеснули в долоньки. 

Рухи виконали всі, 

Ви комашки – молодці! 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

1. Вступна розповідь вчителя про різноманітність комах 
– Комахи – невеликі за розмірами тварини. На Землі нараховується 

близько 1 млн. різноманітних видів комах. А скільки всього комах живе на 

планеті, неможливо полічити, як неможливо полічити листя на деревах у лісі. 

2. Практична робота. Робота з підручником с.56–57 

– Розгляньте комах. Чим вони відрізняються? Що у них спільного? 

Полічіть, скільки у комахи ніг. Зі скількох частин складається тіло? Що є на 

тілі у комах? 

3. Узагальнююча розповідь вчителя 

– Зовні комахи дуже різноманітні. Метелик відрізняється від мухи, жук – 

від комара, коник – від бджоли. Але спільним для них всіх є те, що: 

майже в усіх комах 6 ніг; 

тіло поділене на 3 частини: голова, груди, черевце. 

На голові у комах є 2 вусики, очі і рот. За допомогою вусиків вони 

відчувають запахи. Нюх у комах дуже добрий, це допомагає їм у пошуках 

їжі. До грудей прикріплені 4 крила і 6 ніг. 

4. Бесіда з елементами розповіді про спосіб життя комах. Перегляд 

відеофільму «Як живуть комахи» 

– Де живуть комахи? 

Вони живуть всюди: у воді (водомірка, жук-плавунець); у ґрунті (ведмедка); 

у траві й на деревах (коники, метелики, мурашки); у будинках (таргани, 

клопи); на тілі тварин і людини (блохи, воші). 

– Як пересуваються комахи? 

Більшість комах добре літає, плаває у воді, стрибає, бігає по суші. 

– Чим живляться комахи? 

Серед них є рослиноїдні, що живляться нектаром квітів (метелики), листям і 

травою (хрущі, сарана, колорадський жук). Комахи-хижаки живляться 
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іншими комахами (сонечко, бабки, жужелиці). Комахи-паразити живляться 

кров'ю тварин і людини (блохи, воші), смокчуть сік із рослин (попелиці). 

Деревину їдять терміти, інші – шкіру, шерсть, пір'я тощо. 

– В яку пору року багато комах? Куди ж вони зникають узимку?  

(Одні зимують під корою дерев (сонечко, кропив’янка) або глибоко 

у ґрунті (колорадський жук). Інші гинуть, а зимують їхні яйця, личинки чи 

лялечки – травневий хрущ, яблунева плодожерка.) 

– А яке ж значення комах у житті людини? 

Комахи приносять велику користь людині. Так, бджола – це перша комаха, від 

якої людина почала отримувати користь. 

– Що отримує людина від бджіл? 

Люди отримують від бджіл: мед, віск, прополіс, бджолину отруту, бджолине 

молочко. За літо бджолина сім’я збирає майже 150 кг меду і З, кг воску. Мед – не 

тільки смачний продукт харчування, а також цінні ліки, якими лікують багато 

захворювань людини. Там, де літає багато бджіл, отримують великий урожай 

овочів і фруктів. 

Серед комах є такі, що шкодять людині. Мухи, комарі, блохи є переносниками 

хвороб. Буряковий довгоносик, яблунева плодожерка, колорадський жук та 

багато інших – шкідники поля, саду, городу. 

Та все ж користь від комах значно більша, ніж шкода, яку вони завдають людині. 

Тому корисних комах треба охороняти. Корисними є: 

 джмелі, оси, метелики – вони запилюють квіти; 

 сонечко, бабки, мурахи, жужелиці, золотоочки  комахи – хижаки, які 

поїдають шкідливих комах. 

5. Дослідницький практикум «Як живуть мурашки» 
Демонстрування макету мурашника в розрізі. 

6. Фізхвилинка 

Я біжу, біжу по гаю, 

Я метелика впіймаю. 

А метелик не схотів – 

Геть від мене полетів. 

Сів метелик на травичку, 

Може, думав – не помічу? 

Блиснуть крилечка ясні – 

Зразу видно вдалині. 

Сів метелик на листочок – 

Може, там сховатись хоче? 

Блиснуть крилечка рябі – 

Не сховатися тобі! 

Полетів він на лужок, 

Заховався між квіток. 

Я іду, іду, іду – 

Метелика не знайду! 

V. Закріплення вивченого матеріалу 

1. Гра «Яка тварина заблукала?» 
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– Розгляньте ілюстрації на дошці. Назвіть тварину, що є зайвою у 

кожному рядку. Поясніть свій вибір. 

 Комар, сонечко, павук, оса. 

 Муха, рак, бджола, озима совка. 

2. Робота в зошиті с.25 

Практична робота. 

– З’єднай стрілками частини тіла мухи з їх назвами. 

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія 

Бесіда 

– Про кого ми сьогодні говорили? 

– Назвіть, яких комах ви знаєте? 

– Які істотні ознаки усіх комах? 

– Зі скількох частин складається тіло комахи? Назвіть ці частини. 

– А які комахи найпрацьовитіші? 

– Діти, як ми маємо ставитися до комах?  

 

Т.М. Бочарова 

  

Урок 35 

Тема. Риби. 

Мета: ознайомити з характерними ознаками в будові риб, з пристосуванням 

риб до життя у воді, з окремими представниками риб місцевої водойми, вчити 

розрізняти риб серед інших тварин, розвивати пізнавальні здібності, 

допитливість, виховувати бережливе ставлення до живої природи. 

Обладнання: Природознавство: підруч. для загальноосвітн. навч. закл. : 1-й кл. 

/ Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с. Природознавство. 1 кл.: 

Робочий зошит / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. – Х. : Вид-во «Ранок», 2012. – 48с.; 

наочний демонстраційний матеріал, мультимедійна презентація «Риби»; 

кольорові олівці. 

 

Хід уроку 

І.Організаційний момент 

Разом ми йдемо в країну знань. 

Ти зі мною  поруч стань. 

Повернись, обернись 

І кожному посміхнись. 

Вправа-енергізатор «Передай імпульс» 
– А тепер візьміть один одного за руки і передайте свою позитивну енергію 

один одному. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності учнів 

Хвилинка фенологічних спостережень 

– Яка зараз пора року? 

– Який місяць? 

– Сьогодні тепло чи холодно? 

– Який стан неба? 
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– Чи були сьогодні опади? 

– Якої сили вітер сьогодні? 

(Черговий учень проставляє відповідні позначки в календарі природи). 

1. Гра «Долоньки» 

Учитель називає тваринку, якщо це птах – учні плескають у долоньки один 

раз, якщо комаха – два рази, якщо тварина – тричі. Учитель називає такі слова: 

білка, ластівка, їжачок, бджола, ведмідь, синичка, мурашка, муха, горобець, 

корова, коза, заєць, лелека. 

– Дітки, ми так голосно плескали в долоньки, що розбудили Нептуна.  

(Учитель вивішує на дошці малюнок Нептуна). 

– Скажіть, будь-ласка, хто такий Нептун? Він приніс нам загадку.  

2.Відгадайте загадку 

В лусці мої боки, 

Вони холодні і слизькі. 

Плавать можу досхочу, 

Та усе життя мовчу.  

(Риба) 

– Про кого піде розмова на уроці? 

ІІІ. Повідомлення теми і завдань уроку  
– Сьогодні ми вирушаємо у підводну експедицію на батискафі, для 

спостереження за рибами, вивчення їх будови та визначення їхніх характерних 

ознак. Будемо вчитися розрізняти прісноводних і морських риб, більше 

дізнаємося про акваріумних рибок. Наша експедиція буде проходити під 

девізом: «Спостерігай і захоплюйся, вивчай та бережи». 

Вправа «Очікування»  
– Що ви очікуєте від експедиції? 

ІV. Первинне сприйняття і усвідомлення нового матеріалу 

1. Спостереження за рибками в акваріумі з елементами бесіди 

– До якої природи ми відносимо риб? Чому? (До живої, тому що вони 

народжуються, ростуть, живляться і помирають.) 

2. Вивчення будови тіла риб. (Учителем демонструються малюнки морських 

тварин). 

– Діти, подивіться, як багато мешканців морських глибин ми зустріли. А чи всі 

вони є рибами? Тому нам необхідно ознайомитися із будовою та характерними 

ознаками риб. 

3. Розповідь вчителя про світ риб з елементами бесіди і мультимедійною 

презентацією 

– Дуже багатий і різноманітний світ риб на нашій земній кулі.  

– Чим вкрите тіло риби? (Лускою.) Риба дихає киснем, який розчинений у 

воді , вона вдихає її ротом, а видихає зябрами. 

– Чим риба харчується? (Черв’яками, личинками, водоростями та ін.) Де 

живуть рибки? 

– Яка вода в річках і озерах? А в морях і океанах? 

Риби, які живуть у річках і озерах називаються прісноводними, або річковими. 

(Показ слайдів із зображенням щуки, окуня,сома, коропа.) 
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Щуку називають річковим вовком. Вона полює із засідки, нападає на меншу 

рибку та може напасти і на більшу за себе, якщо зголодніє. Щуку називають 

річковим санітаром, тому що вона нападає на хворих риб і тим самим очищує 

водойму. 

Найбільшою річковою рибою вважають сома. Живиться сом хробаками, 

раками, жабами. 

 Риби, які мешкають у морі називаються морськими (Демонстрація слайдів із 

зображенням камбали, китової акули, риби-меча, риби-молота.) 

4. Робота в парах 
Практична робота «Моделювання» 

– Діти, вам необхідно побудувати із окремих частин свою рибку, назвати усі 

її частини тіла та дати їй ім’я. (Голова, тулуб, хвіст, плавці.) 

Фізкультхвилинка 

Рибки плавають в водиці, 

Рибкам весело гулять. 

Хочемо ми з рибками  

разом попірнать. 

Раз – прогнулись, потягнулись, 

На носочки піднялись. 

Вліво, вправо повернулись, 

Один одному всміхнулись. 

Рибки хвостиком махнули, 

Рибки воду сколихнули 

І на дно морське пірнули. 

Добре всі ми відпочили 

І за парти тихо сіли. 

(Вправи для очей: прослідкувати за рухом рибки.) 

V.Закріплення і осмислення знань учнів 

1.Робота за підручником на с.59 

Учитель пропонує учням розглянути малюнки у підручнику, назвати 

зображених риб.  

– Яку рибу ви впізнали ? 

– Яка вона на вигляд? 

– Однією відмінністю риб від тварин є ще те, що у риби плоске тіло та вона 

має плавці. Риби, щоб піднятися на поверхню, або опуститися на глибину 

мають плавальний міхур , який розміщений у середині риби. 

Риба має важливе господарське значення. Населення земної кулі задовольняє 

свої потреби в тваринних білках за рахунок рибної продукції. 

2.Робота у зошитах з друкованою основою на с.26 

Учні за малюнками називають зображених риб, розфарбовують їх. 

Фізкультхвилинка 

VІ. Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу 

1. Мозковий штурм 

– Яких акваріумних рибок ви можете назвати? 

 



126 

 

 

 

 

2.Практична робота 

(Догляд за рибками в акваріумі.) 

– Є місце, де живуть самі малесенькі рибки і ми ними милуємося. Це 

акваріум. Хто може сказати, для чого в акваріумі  водорості? 

Водорості виділяють кисень, яким дихають рибки. А щоб водорості не дуже 

розросталися, в акваріум поселяють маленьких равликів, які живляться 

водоростями. Для деяких рибок водорості теж є смачною їжею. Крім того, 

майже всі рибки полюбляють ховатися в водоростях. Щоб рибки не хворіли, 

слід стежити за чистотою в акваріумі. 

3. Робота в групах 

Створення колективного панно в техніці «колаж». Клас ділиться на три групи: 

море, річка, акваріум. 

– Перед вами малюнки різних риб. Ви повинні розселити їх у потрібне водне 

царство.  

І група – у річку; 

ІІ група – в море; 

ІІІ група – в акваріум. 

– Подивіться, який гарний підводний світ ми створили сьогодні у класі. 

VІІ. Підсумок уроку. Рефлексія 

Бесіда 

– Яку будову мають риби? 

– На які групи поділяються риби? 

– Як потрібно доглядати за акваріумними рибками. 

– Чи сподобалася вам наша підводна подорож на батискафі? 

– Збулися ваші очікування від уроку? 

 

 

Т.М. Бочарова 

 

Урок 36 

Тема. Птахи. 

Мета: розширити знання учнів про птахів, їхні характерні ознаки, поведінку, 

вчити учнів виділяти птахів серед інших тварин за їх зовнішнім виглядом; 

розвивати смислову та образну пам’ять та пізнавальні здібності учнів; 

виховувати дбайливе ставлення до птахів.  

Обладнання: Природознавство: підруч. для загальноосвітн. навч. закл. : 1-й кл. 

/ Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с. Природознавство. 1 кл.: 

Робочий зошит / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак.– Х. : Вид-во «Ранок», 2012. – 48с.; 

Які рибки живуть 

в акваріумі? 
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наочний демонстраційний матеріал, малюнки птахів, аудіозапис звуків природи 

та співу птахів, мультимедійна презентація «Птахи». 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

Дивний світ навколо мене, 

хочу я його пізнати. 

Буду старанно у школі  

природознавство вивчати. 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

1. Хвилинка фенологічних спостережень. Гра «Синоптик» 

Настала пора року … . 

Місяць … .  

Температура повітря … . 

Небо … . 

Опади… . 

Вітер … . 

(Черговий учень проставляє відповідні позначки в календарі природи.) 

 2. Фронтальне опитування 

– Які риби мешкають у прісних водоймах? 

– Яких рибок ми можемо побачити в акваріумі? 

– Назвіть морських рибок. 

– Яку будову мають рибки? 

– Яку рибку називають «санітаром» річки? 

3. Гра «Зроби вибір» 

На партах учнів три картки з малюнками – море, акваріум, річка; вчитель 

демонструє малюнок рибки, учні показують відповідну картку. 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і завдань уроку 

1. Релаксація 

Звучить аудіо – запис співу птахів. 

– Сьогодні ми підемо на прогулянку до лісу і продовжимо нашу подорож у 

чарівний і неповторний світ природи. 

А придивись, будь ласка, 

У лісі всюди казка. 

Вона блукає лісом. 

Прислухайся, будь ласка, 

У лісі всюди казка. 

2. Бесіда 

– Чиї співи ви почули у лісі? 

– Що вам про них відомо? 

– До якої групи тварин ми їх віднесемо? 

(Показ малюнків птахів, які мешкають у лісі.)  

ІV. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу 

1. Розповідь учителя з елементами бесіди і демонстрацією слайдів із 

зображенням птахів 
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– Розгляньте малюнки зображених тварин. Як їх можна назвати одним 

словом? Які з них тобі відомі?  

– Так, цих тварин називають птахами. У всіх птахів тіло вкрите пір’ям. Це 

одна із ознак, за якою їх відрізняють від інших тварин. Птахи мають дзьоб і 

крила. Птахи – тварини, тіло яких вкрите пір’ям. 

– З настанням холодів збираються у великі зграї і відлітають у теплі краї 

птахи, які не можуть знайти взимку комах і насіння. Наприклад, ластівки 

живляться комахами. А ти вже знаєш, що на зиму вони поховались. От і 

виходить, що взимку в нашому краї ці птахи не знайдуть для себе корму. Тому 

вони летять туди, де його вдосталь. Їх називають перелітними. 

(На слайдах зображені ластівка, зозуля, шпак, соловей, лелека.) 

– Птахів, які живуть у нас цілий рік, називають осілими (горобець, дятел, 

сова). А ще є птахи, за якими доглядає людина. Цих птахів ми називаємо 

свійськими або домашніми (курка, гуска, качка, індик) 

– Яку користь приносять птахи? (Вони знищують комах у садах, городах, луках 

і полях. Прикрашають довкілля, дарують чудові співи.) 

Фізкультхвилинка 

Горобцям не до науки, 

Ох, давно вже терплять муки: 

Затекли і ніжки й крила. 

Горобчиха зве до діла: 

Нумо, славні малюки,  

Станьте струнко, мов грибки. 

Крила вгору піднімайте,  

Ними добре помахайте, 

Головою покрутіть, 

Ніжками потупотіть. 

Навкруг себе оберніться, 

На сусіда подивіться. 

Стане легко й добре враз, 

Відпочинете гаразд. 

V. Закріплення і осмислення знань 

1. Робота з підручником  

– Розгляньте фото птахів у підручнику. Назвіть птахів, яких ви впізнали. 

– Визначте, які із зображених птахів – осілі, свійські, перелітні. 

– Доводьте свою думку за зразком: «Цей птах називається домашнім, тому 

що… .» 

2. Робота з фрагментами малюнків 

– Відгадайте, де чиє гніздо? 

3. Відгадування загадок 
– Відгадайте загадки. До яких груп птахів належать слова – відгадки? 

Швидко скрізь  цей птах літає, 

безліч мошок поїдає, 

Під дахом гніздо будує, 

Тільки в нас не  зимує.  
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(Ластівка) 

У вирій він не відлітає, 

Бо роботу й взимку має, 

Чути в лісі його стук, 

Дзьобом по корі: тук – тук!  

(Дятел) 

Бідовий хлопчина 

В сірій кожушині 

По дворах стрибає, 

Крихти все збирає. 

(Горобець) 

Він вечірньої години 

Примостився на хатині, 

Краще всіх співає в світі, 

Як ця пташка зветься, діти? 

(Соловей) 

4. Робота в зошиті на с.27 

Фізкультхвилинка 

VІ. Узагальнення і систематизація вивченого 

1. Гра « Зайве слово» 

Голова, шия, тулуб, плавці, крила, хвіст, дзьоб. 

Шпак,зозуля, соловей, дятел, синичка, мурашка. 

Півень, гуска, індик, сорока, курка, качка. 

2. Практична робота 
Розподілити із серії малюнків (синичка, гуска, снігур, курка, горобчик, індик) 

птахів на дві групи. 

І група – свійські птахи; 

ІІ група– зимуючі птахи. 

Скласти правила догляду для кожної групи птахів. 

3. Робота в групах 

Із розрізаної картинки скласти зображення птаха і розповісти про нього. 

І група – дятел. 

ІІ група – сорока. 

ІІІ група – лелека. 

VІІ. Підсумок уроку. Рефлексія 

Бесіда 

– Про що ми говорили сьогодні на уроці? 

– На які групи поділяються птахи? 

– За якою ознакою птахів відрізняють від інших тварин? 

– Які птахи потребують допомоги взимку? Чому?  
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І.П. Стрижак 

 

Урок 37 

Тема. Звірі. 

Мета: навчити дітей розпізнавати звірів серед інших тварин за зовнішнім 

виглядом; формувати уявлення про різноманітність звірів; розвивати 

кмітливість, уважність та спостережливість; виховувати дбайливе ставлення до 

тварин, прищеплювати любов до природи. 

Обладнання: Природознавство: підруч. для загальноосвітн. навч. закл. : 1-й кл. 

/ Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с. Природознавство. 1 кл.: 

Робочий зошит / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак.– Х. : Вид-во «Ранок», 2012. – 48с.; 

ілюстрація з лісовим пейзажем, іграшка Лісовичок, ілюстрації з зображенням 

звірів, аудіозапис «Голоси птахів», пазли із зображенням звірів. 

 

Хід уроку 

І. Організація класу 

Дзвоник  дзвонить, не стихає, 

Першокласників скликає. 

Сядьте зручно, усміхніться 

І на мене подивіться. 

Зробимо в науку крок – 

Починаємо урок. 

ІІ. Актуалізація знань учнів. Мотивація навчальної діяльності  

1. Хвилинка фенологічних спостережень 

Виступ синоптиків : Сьогодні» : (число, місяць, день тижня); надворі (тепло, 

холодно); небо (ясне, похмуре); опади (немає, йде дощ, сніг). 

2. Бесіда з класом 

– Діти, до нас на урок завітав Лісовичок. Як ви здогадались, він живе  

в лісі. Лісовичок запрошує нас до себе в гості. Але спочатку просить вас 

відповісти на його запитання: 

– З якими групами тварин ви вже знайомі? (Комахи, риби, птахи). 

Вчитель показує малюнок мурашки 

– До якої групи належить? (Комахи.) Чому?  

Прикріплюємо зображення мурашки на ілюстрацію з лісовим пейзажем. 

Звучить аудіозапис  голосу зозулі. 

– Що це за звук? Хто так співає? (Показ ілюстрації зозулі.) До якої групи 

належить зозуля? (Птахи.) Чому? (Тіло вкрите пір’ям.)  

Прикріплюємо зображення пташки на ілюстрацію з лісовим пейзажем. 

– У царстві Лісовичка є озеро. Подивіться, хто там живе? (Риба.) Назвіть 

ознаки риб (Тіло вкрите лускою.)  

– Молодці. Лісовичок дуже вами задоволений. 

3. Відгадування загадок 

– У царстві Лісовичка нас зустрічають його друзі. А хто це – дізнаєтеся, 

якщо відгадаєте загадки: (Діти відгадують загадки. На ілюстрацію з лісовим 

пейзажем прикріплюємо зображення звірів.) 



131 

Червонясту шубку має,  

по гілках вона стрибає. 

Хоч сама мала на зріст, 

та великий має хвіст. 

Як намисто, оченята…Хто це? 

Спробуй відгадати.  

(Білка)  

Довгі вуха, куций хвіст, 

Невеличкий сам на зріст. 

На городі побував –  

всю капусту попсував  

(Заєць) 

У кущах вона ночує, 

і на зайчика полює. 

Вся руденька ця сестричка, 

а зовуть її…(лисичка) 

Буркотливий, вайлуватий, 

Ходить лісом дід кошлатий. 

Одягнувся в кожушину, 

Мед шукає і ожину  

(Ведмідь). 

Проблемне запитання: 

– До якої групи ми можемо віднести білку, зайця, лисицю, ведмедя? До риб? 

До птахів? А може, до комах? 

ІІІ. Повідомлення теми уроку 

– Сьогодні на уроці ми познайомимося ще з однією групою тварин і 

навчимося їх розпізнавати. 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

1. Бесіда 

На дошку вивішуються малюнки з зображенням вовка, кози, хом’яка, кажана.  

– Чи схожі ці тварини між собою? 

– Де вони живуть? 

– Що спільного в цих тварин?  

– Чим вкрите тіло? (Шерстю) 

– Скільки лап? (4) 

– Чим вигодовують вони своїх малят? (Молоком) 

Отже, цих тварин можна назвати одним словом – звірі. Тіло у них вкрите 

шерстю, в них по 4 лапи, малят вигодовують молоком. 

Фізкультхвилинка 
Діти промовляють вірш та імітують рухи тварин 

Пташка високо літає, 

Зайчик весело стрибає. 

Тихо лис он пробіжить, 

Кабан під деревом сидить, 

Десь в барлозі спить ведмідь. 
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Діти, ви їх всіх любіть! 

2. Робота з підручником  

– До якої ж групи ми можемо віднести білку, зайця, лисицю, ведмедя? Як 

можна назвати їх одним словом? (Звірі). Чому? 

– Де вони живуть? (У лісі. Це дикі звірі). 

– Розгляньте мал.2.  

– Назвіть тварин, зображених на малюнку. (Вівця, коза, кінь, собака.) 

– Як можна назвати їх одним словом? (Звірі). Чому? 

– Де вони живуть? (Вони живуть у людей). 

– Розгляньте фото польової миші та хом’яка. 

– Де вони живуть? Чим живляться? 

– До якої групи тварин ми їх віднесемо? (Звірі).Чому? 

Розгляд фото кажана.  

Кажани – літаючі звірі. Їхні передні лапки перетворилися на крила. Тіло вкрите 

шерстю. Малят вигодовує молоком. Кажани поїдають шкідливих комах. 

Фізкультхвилинка  
Вчитель називає тварин. Якщо це звір–діти плескають в долоні. Якщо ні–

присідають. 

Горобець, тигр, ластівка, щука, корова, собака, лисиця, бджола, мурашка, миша, 

хом’як,гуска, заєць, лисиця. 

V. Узагальнення і систематизація знань та вмінь учнів 
– З якими ознаками звірів ви познайомились? 

Творча робота в парах 

– А тепер попрацюйте в парах. У вас на партах конверти з пазлами. Вам 

потрібно зібрати пазл, щоб побачити, який звір живе у Лісовичка в лісі. 

Діти складають пазли. Вчитель вивішує готові пазли на дошці. 

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія 

– З якою новою групою тварин ви познайомились сьогодні на уроці? 

– Що відрізняє звірів від тварин інших груп? 

– Чи сподобався вам урок? 

– Яке завдання вам здалося найскладнішим? Найцікавішим? 

– Попрощайтеся з Лісовичком. 

 

Н.Ф. Головко 

 

Урок 38 

Тема. Тварини живого куточка. 

Мета: формувати первинні уявлення учнів про тварин живого куточка, про 

правила догляду за тваринами; розвивати вміння спостерігати за ними; виховувати  

любов до тварин. 

Обладнання: зображення білочки, папуги, черепахи, акваріумних рибок, 

морської свинки, карта пересувань. Природознавство: підруч. для 

загальноосвітн. навч. закл. : 1-й кл. / Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак. – К. : Генеза, 2012. – 
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112 с. Природознавство. 1 кл.: Робочий зошит / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак.– Х. : 

Вид-во «Ранок», 2012. – 48с.. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

Продзвенів дзвінок, 

Всіх покликав на урок. 

Щоб він був цікавим,  

Ми йдемо у мандри. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми і мети уроку 

Хвилинка спостережень. Вправа «Синоптик» 

– Діти! Сьогодні на уроці я пропоную вам відправитися в подорож у світ 

живої природи. Щоб дістатися першої зупинки потрібно всім закрити очі, 

уявити себе рибками і «попливти» до підводного царства, де нас чекає цариця. 

А щоб ми не заблукали, її вірні слуги доставили карту наших пересувань. 

(Показ карти. Діти з учителем читають назви зупинок.) 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

1. Зупинка №1 «Акваріум» 

Грайливі, казкові,  

Різнокольорові. 

Плавають, пірнають. 

В акваріумі проживають. 

Як їх називають?    

(Акваріумні рибки) 

Розповідь учителя: 

– Батьківщина більшості акваріумних рибок – теплі країни. Тому в нас вони 

можуть жити тільки в акваріумі. Чи спостерігали ви за рибками, які живуть в 

акваріумі? Розкажітъ про свої спостереження. 

– Як називаються рибки, які живуть в акваріумі? (Показ ілюстрацій : гупі, 

мечоносці, золоті рибки, сомики…) 

– Що потрібно їм для життя? 

– Як доглядають за жителями акваріума? ( Потрібно вчасно годувати рибок, 

слідкувати за чистотою води…) 

– Як би ви були царицею акваріума, щоб ви побажали ? (Щоб рибки жили 

дружно – не їли одна одну… Наприклад, рибки – телескопи поїдають всіх 

інших рибок.)  

2. Зупинка №2 «Жабки та тритони» 

Гра «Впізнай за описом» 

– Цариця підводного царства надіслала нам опис такої тварини, відгадайте, 

хто це може бути: « Це представник класу земноводних, має довжину 8–11 см, 

буро–синього кольору, черевце у самців оранжеве з плямами. В період 

розмноження у самців на спині з’являється гребінь, забарвлення їхнє стає 
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яскравіше. Самки менші самців і мають світліше забарвлення. Живуть тритони 

поблизу водойм. Побачити їх можна більше у воді, ніж на суші. Зимують в 

покинутих нірках звірят, під листям та корчами. Вони корисні тим, що вони 

поїдають шкідливих комах». Діти, це  – тритони. 

– Відгадайте загадку і дізнаєтесь, як звуть наступну тварину.  

У воді сидить охоче, 

Та не риба і не рак. 

Вистромляє булькаті очі, 

І співає: «Кум – квак – квак!» 

– Хто це?  

(Жаба) 

– Опишіть її, будь ласка. 

Фізкультхвилинка 

«Ми – жабенята» 

Ми веселі жабенята. 

Маєм довгі лапенята. 

Комашок полюбляємо 

І ставок очищаємо. 

З. Зупинка №3  «Царство підводної цариці» 
Вчитель: 

– Цікаво, хто тут живе? Відгадаймо загадку: 

Я – тварина всім відома. 

Панцир кістяний –  

Це будинок мій міцний. 

На камінь схожа моя костомаха. 

А звусь я? 

(Черепаха) 

– Подивіться, це не проста черепаха, це – цариця підводного царства. Ось її 

корона. (Показ малюнка). Це вона нам дала карту, щоб ми змогли орієнтуватися 

в її царстві. Царство її велике, а розкажіть мені про неї, будь ласка. 

– Де живе черепаха? 

– Якого вона кольору? 

– Яка будова тіла? 

– Як рухається черепаха? 

– Що вона їсть? (Відповіді дітей.) 

Розповідь вчителя: 

–Черепахи належать до класу плазунів. Черепаха болотна має плоский 

гладкий темно–бурий панцир довжиною до 25 см, на черевній стороні щит 

більш світліший. На ногах, шиї і навіть райдужній оболонці очей – жовті 

плями. Хвіст відносно довгий, на ногах плавальні перетинки. Мешкає на півдні 

нашої країни в низовинах річок, які впадають в Чорне, Азовське та Каспійське 

моря. Живе в болотах, озерах, річках з тихою течією, ставках, добре плаває та 

ниряє, подовгу, залишаючись під водою. Під час небезпеки, черепаха 

опускається на дно водойми і заривається в мул. Харчується водяними та 

наземними тваринами, рідко рослинами.  
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– Чому люди тримають черепах у себе? (Щоб наблизитися до природи.) 

– Яка користь від цих тварин? (Краса, затишок.) 

4. Зупинка № 4 «Живий куточок» 

– Діти, чи є у вас домашні тварини?  Розкажіть, будь ласка, як ви доглядаєте 

за своїми тваринками. 

– Чи спостерігали ви за ними? Розкажітъ про свої спостереження.  

– В одній із шкіл діти зробили живий куточок. Відгадайте, хто живе у них у 

класі:  

 Гострі зуби у кота 

Відкусить він їй хвоста 

А вона йому на те: 

Завтра хвіст мій відросте 

(Ящірка) 

Я веселенький звірок, 

Плиг з ялинки на дубок. 

Гризу горішки,  

Гриби та шишки. 

(Білка) 

По садочку біг голкатий,  

Я хотів його спіймати, 

Він злякався, «Фр-р!» – сказав. 

І клубком колючим став. 

(Їжак) 

Як веселка кольоровий, 

Має здібності до мови. 

Слово птаху лиш скажіть, 

Він його повторить вмить. 

(Папуга) 

– Яких би тварин ви хотіли мати у живому куточку у своєму класі? 

Фізкультхвилинка 

V. Закріплення вивченого матеріалу 

1. Робота за підручником на с. 64 

– Розгляньте фото у підручнику  

– Чи знаєте ви цих тварин? 

– Які із цих тварин можуть мешкати у живому куточку школи? Які у вас 

удома? 

– Розкажіть, як ви за ними доглядаєте. 

– Яких ще тварин можна утримувати вдома? 

VІ. Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу 

1.Робота у парах 
Один учень описує тварину, яка живе у них удома, не називаючи її. Другий 

учень з пари відгадує, хто це. 

2. Робота в зошиті з природознавства. с. 29 

V. Підсумок уроку. Рефлексія 

– Ось і закінчилася наша мандрівка. 
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– Яких тварин можна тримати в живому куточку? 

– Як доглядати за ними? 

– Яких тварин можна тримати вдома? 

– Як ви гадаєте, де краще жити тварині: у людини чи на волі? 

Гра «Продовж речення» 

«Вдома батькам я розкажу…» 

 

Н.Ф. Головко  

Урок 39 
Тема. Домашні улюбленці. Запитання до природи. За що нам вдячні хатні 

улюбленці (рослини, тварини)? 

Мета: ознайомити учнів з правилами догляду за котом і собакою; розвивати 

вміння спостерігати за тваринами, доглядати за ними; виховувати любов до тварин, 

відповідальність за них і дбайливе ставлення до них. 

Обладнання: фотографії котів та собак різних порід; Природознавство: підруч. 

для загальноосвітн. навч. закл. : 1-й кл. / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. – К. : Генеза, 

2012. – 112 с. Природознавство. 1 кл.: Робочий зошит / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. – 

Х. : Вид-во «Ранок», 2012. – 48с., кольорові олівці. 

Хід уроку 

І . Організаційний момент 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми і мети уроку 

1.Хвилинка спостережень.  

Вправа «Синоптик» 

2. Робота над загадками 
І вдень, і вночі 

У кожусі на печі.  

(Кіт) 

Не говорить. Не співає. 

Тільки ричить та лає.  

Хто до господаря йде,  

Вона знати дає.  

 (Собака) 

– Чи є у ваших сім’ях домашні тварини? Які саме? 

– Як ви вважаєте, що означає вислів «Я люблю свою тваринку»?  

– Яких тварин ми називаємо домашніми улюбленцями? 

– Як доглядати за ними? 

– Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як доглядати за котом та собакою. 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

1. Розповідь вчителя 

– Є багато порід котів: Сибірський, Перський, Сіамський, Домашній… 

(Показ фотографій.) Найчастіше поряд із нами живе звичайний домашній кіт. 
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Будь-який кіт потребує доброго ставлення. Якщо у тебе вдома є кіт, дбай про 

нього. 

2. Робота в парах 
Розкажіть сусідові по парті: 

– Який кіт мешкає у вас вдома? 

– Чим ви частуєте свого котика? 

– Де спить кошеня? 

– Як у сім'ї ставляться до котика? 

3. Розповідь вчителя 

– Собаку справедливо вважають другом людини. Є багато порід собак: 

Вівчарка, Такса, Спанієль, Пудель… . (Показ фотографій.) Віддані людині не 

лише породисті, але й звичайні дворові собаки. 

– Доглядати за породистим собакою непросто. Його треба добре годувати, 

розчісувати, чистити, виводити на прогулянку. Якщо ви хочете завести собаку, 

поміркуйте, чи зможете з усім упоратися. Якщо ні, краще собаку не заводьте. 

Людина відповідає за здоров’я і життя чотирилапого друга. 

Фізкультхвилинка 

ІV. Закріплення вивченого матеріалу 

1. Робота за підручником с. 65 - 66 
– Якщо у вас є кіт чи собака, розкажіть про зовнішній вигляд тварини. Які в неї 

звички, поведінка? 

– Як ви гадаєте, звідки беруться бездомні собаки та коти? 

– Чи зустрічали ви котиків і собачок, в яких немає господарів? Де? 

– Де вони сплять? Що їдять? 

– Чому вони не мають ані житла, ані їжі? 

– Як можна назвати людей, які викинули їх на вулицю? (Жорстокі, бездушні). 

– Як ми зазвичай ставимося до таких тварин? (Жаліємо, боїмося, сердимося, 

інколи проганяємо) 

– Чим ми можемо їм допомогти? 

– Чи хотіли б ви, щоб ваша улюблена тваринка коли-небудь стала 

бездомною? Що треба робити для того, щоб цього не сталося? (Перш ніж 

завести тваринку, слід твердо вирішити піклуватися про неї.) 

 Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу 

1. Робота в зошитах з природознавства на с. 30 

2. Виконання малюнка «Мої улюбленці»: діти малюють в альбомі свого 

домашнього улюбленця і презентують свої малюнки. 

Запитання до природи. За що нам вдячні хатні улюбленці (рослини, тварини)? 

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія 
– Які породи котів і собак ви знаєте? 

– Які вам подобаються найбільше? 

– Чим вони відрізняються? 

– Як звати ваших домашніх улюбленців? 
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– Які в них характери? 

– Як їх доглядати? 

Гра «Продовж речення» 
«Вдома я буду піклуватися про…» 

 

 

                       І. В. Оголюк 

Урок 40 

Тема. Запитання до природи. Чим снідає їжачок? 

Тема. Виражальні можливості ліній. Практична робота «Їжачок – хитрячок» 

(слайд 1) 

Мета 

Природознавство: уточнити і розширити уявлення учнів про їжака як 

представника диких тварин, розповісти про живлення їжака, викликати інтерес 

до природи; розвивати пам’ять, мислення, зв’язне мовлення; виховувати любов 

до світу тварин. 

Образотворче мистецтво: ознайомити учнів із можливостями графіки у 

створенні художнього образу, навчити створювати графічними засобами 

художній образ; розвивати практичні навички роботи з графічними 

матеріалами, практичні вміння у створенні цілісного образу, зорове сприйняття, 

фантазію; виховувати в дітей любов до природи та мистецтва, інтерес до 

художньої творчості. 

Обладнання: презентація Power Point, кольорові олівці, альбом для малювання, 

гумка, простий олівець, аудіо запис, предметні малюнки (лисиця, орел, сова, 

дощовий черв’як, яблука, гриби, равлик, жук), картки. 

Тип уроку: інтегрований. 

                                              Хід уроку 

І. Організація класу 

Емоційний настрій 

Дзвоник нам сигнал подав, 

Бо уроку час настав. 

То ж і ви часу не гайте  

До роботи приступайте. 

– Діти, погляньте один на одного і посміхніться, подаруйте друзям частинку 

своєї любові і тепла, побажайте успіхів. 

– З яким настроєм прийшли на урок? 

– Що від нього очікуєте? 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів 

1. Гра «Хто зайвий?» (слайди 2,3,4) 

- Собака, кіт, білка, свиня. (Білка. Це дика тварина.) 

- Ведмідь, качка, лисиця, заєць. (Качка. Це свійська тварина.)  

- Сонечко, метелик, горобець, бджола. (Горобець. Це птах.) 

- Хто є зайвим? Чому? 

- Як  одним словом назвати ці слова? 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів 
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– Діти, до нас сьогодні завітав гість. А ось хто це, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте 

загадку. 

          В ліс ми з друзями пішли, 

         Диво дивне там знайшли. 

         Як клубочок ця тваринка, 

         Вся в колючках в неї спинка. 

         Хай собі затямить всяк: 

         Зветься дивний звір … (їжак) (слайд 5) 

– Які слова допомогли вам відгадати загадку?  

– Хто з вас бачив їжака? Де? 

ІV. Повідомлення теми та мети уроку 

– Діти, сьогодні ми поговоримо про їжачка та дізнаємось багато цікавого про 

нього.  Навчимося передавати його образ за допомогою графічних засобів  

V. Робота над темою уроку 

1. Розповідь учителя 

– Їжак – це невелике колюче звірятко з гострою мордочкою. 

Його тіло вкрите голками завдовжки 2–3 см, які є шерстю, що переродилися. 

Голки вкривають все тіло, окрім мордочки, голови і живота. Вони є надійним 

захистом від нападу.  

Їжак може згортатися клубочком, захищаючи таким чином частини тіла, де 

немає голок. 

– Діти, погляньте на дошку і скажіть, хто є ворогами їжачка? (сова, лисиця, 

орел) 

     Їжак  живиться комахами, дощовими черв’яками, жабами, ящірками, 

мишами, зміями, ягодами, жолудями, грибами. Виходить із нори із настанням 

темряви. 

    Взимку їжак спить. У квітні з’являються маленькі їжаченята. Їх може бути 

від 5 до7.  

    Їжаки малочутливі до отрут. З цієї причини вони нападають на гадюк і 

вбивають їх. А гадюки не можуть прокусити шкіру їжака через колючки.  

   А чи знаєте ви, що в морі є морські їжаки. У них, на відміну від звичайних, є 

три ока. Зверніться до енциклопедій. Там ви знайдете багато цікавого про цю 

тварину.(Слайди 6,7,8,9,10,11 та розгляд предметних малюнків на дошці.) 

У лісі, поблизу села можна часто побачити їжака. При зустрічі з ним у кожного 

з нас виникає бажання взяти його до себе додому, але цього робити не можна. В 

неволі їжачок може загинути. Не завдавайте шкоди природі, бо їжак це її 

частинка!  

2. Гра «Уважний слухач» 

– Уважно слухай, та плескай в долоні, коли я вимовлю правдиву фразу про 

їжака. 

  Він мешкає в будинку людини. Тіло його вкрито голками. Він полюбляє мед, 

варення. Він любить ягоди, гриби, жолуді. У нього є два крила. Він згортається 

клубочком.  

     Гімнастика для очей. 

3. Робота в групі. Робота з деформованим текстом (на картках) 
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Діти об’єднуються в групи. (Вибирають яблука та груші) 

1- ша група – працюють без додаткових слів; 

2-  га група – є слова для довідки 

Їжак мешкає в _______________. Тіло їжака покрито _____________. Їжак 

живиться комахами, _________ , _____________. 

( Слова для довідок: лісі, колючими голками, мишами, черв’яками) 

   4.Тлумачення слова.  

– А чи знаєте ви, що означає слово «їжак»? 

Їжака названо їжаком дуже давно. 

Давньоруське слово «їжак» означало «колючий». 

У старослов’янській мові  воно було пов’язане з грецьким «ексіс» – гадюка і 

означало « той, хто поїдає гадюк» (слайд 12) 

4. Інсценізація оповідання В. Росіна «Для кого голки в їжака» 

Якось захопив лисицю дощ. Вимокла бідолаха. Коли глянь – кущик стоїть. 

Лисиця до нього. Підбігає, аж там сидить їжак.  

– Посунься! – буркнула лисиця і штовхнула їжака. Та раптом як закричить від 

болю. 

– Ой, до тебе й торкнутися не можна. Чому ти не поголиш свою щетину. 

Спасибі за пораду, але вона мені потрібна.  

– Що в тих голках такого. Ти тільки друзів усіх порозганяєш. А в мене голки не 

для друзів, а для ворогів. 

     5. Цікаві відомості про їжака 
– Для чого їжак збирає яблука? (Щоб виганяти з під шкіри паразитів.)  

Яблука гниють і виділяють кислоту. А почухати себе їжак не може. Йому 

заважають голочки. 

– Чи робить він запаси на зиму? (Ні, бо взимку спить.) 

6.Поясни прислів’я 

«На ньому покатаєшся, як на їжаку» – говорять про людину, яка вміє за себе 

постояти. 

Фізкультхвилинка 

– Раз! Два! Час вставати. 

Будемо відпочивати. 

Три! Чотири! Присідаймо, 

Швидко втому проганяймо. 

П’ять! Шість! Засміялись, 

Трішечки понахилялись. 

Їжачок сьогодні в клас. 

Завітав у вільний час. 

Сім! Вісім! Час настав 

Повернутися до справ. 

7. Бесіда  

– Діти на початку уроку я говорила, що ми будемо створювати художній образ 

їжачка. А створювати будемо за допомогою виражальних засобів графіки – 

ліній.  
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Давайте пригадаємо, які бувають лінії? (Прямі, вертикальні, горизонтальні, 

похилі, хвилясті, ламані.) (Слайд 13) 

Читання вірша та розгляд зображень їжака. 

Їжачок – хитрячок 

Вдів кожух із голочок. 

Грибочки та яблучка збирає 

Та в скриньку складає. 

– Про кого йде мова у вірші?  

– Який їжачок на ваш вигляд? 

– Де він живе? 

– Чим полюбляє ласувати їжачок? 

– Що зробить їжачок, якщо його торкнутися? 

– Чому в народі кажуть, що в їжачка сто голочок? 

– Погляньте, які образи їжачка створили митці. 

– Діти, образ якого їжачка ви будете створювати? (Слайд 14) 

VІ. Практична робота  

1. Послідовність виконання роботи 

– Діти,відкрийте підручник на с.80. Розгляньте схему, за якою ми будемо 

малювати їжачка.  

– Що намалюємо спочатку? (Намалюємо овал, який зобразимо вертикально, 

поряд дугоподібну лінію.) 

– Що будемо малювати далі? (За допомогою коротких похилих ламаних ліній 

зробимо голки, а мордочку, носик, животик, лапки – хвилястою лінією.) 

–   Діти, а тепер ви намалюйте веселого їжачка – хитрячка. (Слайд 15) 

2.Самостійне виконання роботи учнями під керівництвом учителя 

Використовується музичний супровід. (Слайд 16) 

5.Виставка дитячих робіт 

VІІ. Підсумок уроку. Рефлексія  

Вправа «Мікрофон» 

– Мені цікаво було дізнатися про… 

– Чого навчились на уроці? 

– Що сподобалось на уроці? 

– Який настрій маєте? (Слайд 17) 

Додаток  
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Попович Н. А. 

 

Урок №41 

 

Тема: Запитання до природи. Чи розуміють тварини одне одного? 

 

Ключові компетентності: 

 вміння вчитися:  

навчально-організаційні: співпрацює в парі;  

загальномовленнєві: звязно передає почуте, побачене; 

загальнопізнавальні: робить (з допомогою вчителя) висновок, узагальнення 

за результатами виконання навчального завдання; 

контрольно-оцінні: оцінює свою діяльність за орієнтирами, поданими 

вчителем. 

 інформаційно-комунікативна: планує створення повідомлення для 

презентації  інформації; 

 загальнокультурна: діє згідно з прийнятими правилами поведінки у класі; 

 громадянська: прагне бути культурним у спілкуванні з однокласниками.  

 

Предметні компетентності  

(конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати): 

Початковий рівень:  

 пригадує назви об’єктів (тіл) живої(неживої) природи. 

Середній рівень:  

 розрізняє суттєве по даному питанню у прочитаному.   

Достатній рівень: 

 знаходить в додаткових джерелах знань відповіді на запитання до 

природи. 

 готує розповіді та обговорює їх. 

Високий рівень: 

 аналізує інформацію, висуває пропозиції, аргументи, судження щодо 

розв’язання спільного завдання; 

 оцінює власну діяльність на уроці. 

 

План уроку 

1. Читання вчителем вірша з метою повідомлення теми уроку. (Додаток 1) 

2. Розповідь вчителя з елементами бесіди про те, як деякі тварини розуміють 

один одного. (Додаток 2)  

3.Знаходження в додаткових джерелах знань відповіді на запитання до 

природи. (Додаток 3) 

Робота у парах.  

 читання інформації на картці; 

 заповнення таблиці; 

 підготовка розповіді та обговорення її. 
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4.Презентація своєї інформації учнями всього класу. 

5. Інтерактивна вправа «Мікрофон». Висловлення оцінних суджень щодо 

власної діяльності на уроці.  

6.Підведення підсумків уроку вчителем. 

 

 

Додаток 1 

 Послухайте віршик. 

 

Півник 

 – Гей, до мене!  півник кличе, – 

Я нового вірша вивчив! – 

Став читать... Біда яка! 

Не згадає ні рядка. 

Замість вірша на току 

Заволав: – Ку-ку-рі-ку! 

В.Вітка 

 Чи розуміють тварини один одного? 

 

 

Додаток 2  

Інформація для вчителя 

Чи розуміють тварини один одного? Якщо ми маємо на увазі вміння тварин 

спілкуватися, передаючи сигнали знаками або звуками, то – так. Якщо ж 

мається на увазі спілкування, подібне людській мові, то – ні . 

Навіть серед людей спілкування відбувається не завжди за допомогою слів. 

У нас є своєрідний спосіб виразу гніву: знизування плечима для того, щоб 

показати байдужість, похитування головою, жестикуляція і багато що інше. 

Більшість тварин за допомогою нюху і знаків виражає те ж саме. 

Коли курка видає низькі звуки або пригинається, то всі її курчата розуміють, 

що це попередження про небезпеку. Коли кінь ірже або б'є копитом, то інші 

сприймають це як певний сигнал. Деякі тварини можуть розуміти ледве помітні 

знаки або звуки. Коли птах сідає на гілку, тільки щоб озирнутися, інші не 

рухаються. Але при інших його намірах вони можуть дати зрозуміти, щоб він 

відлітав, і швидше за все птах так і поступить. 

Собаки спілкуються за допомогою різних способів. Вони не тільки гавкають, 

але і виють, скулять, гарчать, піднімають лапу або вишкіряють зуби. Причому 

інші собаки чудово розуміють, що це означає у кожному випадку. 

Тварини спілкуються один з одним не тільки звуками і жестами, але і 

запахами. Це, наприклад, допомагає стадним тваринам триматися разом. А яке 

величезне значення це має для собак, ви, звичайно, знаєте. 

Мавпи вважаються найтямущішими, але, на жаль, їх мова не краща, ніж у 

інших тварин. Вони використовують звуки і міміку, показуючи відчуття гніву, 

голоду або задоволення. Але у них немає нічого подібного словам людської 

мови. 
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На відміну від людини, якій доводиться вчитися розмовляти, мавпи і інші 

тварини знають свою «мову» з народження. Вони видаватимуть відповідні для 

свого виду сигнали, навіть якщо ніколи раніше не бачили собі подібних. 

Птахи, проте, вчаться співу – принаймні частково! От чому горобець, що 

знаходиться серед канарейок, намагається співати як вони. Він вчиться свого 

роду «іноземній мові». 

 

Додаток 3 

 Прочитайте інформацію, подану на картці. 

 Обговоріть прочитане. 

 Заповніть таблицю. 

 Підготуйтеся поділитись своєю інформацією з усім класом. 

 

Таблиця: 

 

Назва тварин, про яких 

ми прочитали 

Як ці тварини 

спілкуються між 

собою? 

  

 

Картка 1 

Собаки 

Тварини спілкуються один з одним не тільки звуками і жестами, але і 

запахами. 

Собаки спілкуються за допомогою різних способів. Вони не тільки гавкають, 

але і виють, скулять, гарчать, піднімають лапу або вишкіряють зуби. Причому 

інші собаки чудово розуміють, що це означає у кожному випадку. На відміну 

від людини, якій доводиться вчитися розмовляти, тварини знають свою «мову» 

з народження. Вони видаватимуть відповідні для свого виду сигнали, навіть 

якщо ніколи раніше не бачили собі подібних. 

 

Картка 2 

Мавпи  

Тварини спілкуються один з одним не тільки звуками і жестами, але і 

запахами. Мавпи вважаються найтямущішими, але, на жаль, їх мова не краща, 

ніж у інших тварин. Вони використовують звуки і міміку, показуючи відчуття 

гніву, голоду або задоволення. Але у них немає нічого подібного словам 

людської мови. 

На відміну від людини, якій доводиться вчитися розмовляти, тварини знають 

свою «мову» з народження. Вони видаватимуть відповідні для свого виду 

сигнали, навіть якщо ніколи раніше не бачили собі подібних. 
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Картка 3 

Комахи  

 Людині здається, що бджола дзижчить весь час однаково, проте вчені 

встановили, що у цих комах, як і в багатьох інших, існують різні звукові 

сигнали. Видаючи один з них, бджола «говорить», що вона знайшла нектар і 

скільки метрів до нього летіти.  

Комарі теж всі пищать по-різному. Як скрекочуть коники й цвіркуни, звичайно, 

чув кожен. Пісні їх виникають або, коли вони рухають ногою по крилу, край 

якого має зубчики, або коли крильцята труться між собою. Пісні ці різні, а 

потрібні вони їм, щоб можна було поділитися один з одним необхідною 

інформацією. 

 

Картка 4 

Бурундуки й байбаки  

Тварини спілкуються один з одним не тільки звуками і жестами, але і 

запахами. 

Бурундуки й бабаки попереджають своїх родичів про появу хижака чи 

безпечної істоти особливими криками. Представники того ж виду реагують на 

попередження, наприклад, ховаючись в нору. Дрібні гризуни можуть реагувати 

і на крики представників інших видів, оскільки в них часто спільні вороги. На 

відміну від людини, якій доводиться вчитися розмовляти, тварини знають свою 

«мову» з народження. Вони видаватимуть відповідні для свого виду сигнали, 

навіть якщо ніколи раніше не бачили собі подібних. 

 

 

РІДНИЙ КРАЙ  

 

Н.В. Петровська  

 

Урок 43 

Тема. Місце, де я живу. 

Мета: дати відомості про розташування Херсонської області та міста 

Скадовська на території України, особливості її природи та рельєфу; розвивати 

спостережливість, пізнавальний інтерес; виховувати любов до рідного краю. 

Методично-дидактичне забезпечення: карта України, карта Херсонської 

області, Гільберг Т. Г. Природознавство : підруч. Для загальноосвіт. навч. закл.:      

1–й кл. / Т. Г. Гільберг, Т.  В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с., презентація «Моє 

рідне місто». 

Хід уроку 

І. Етап орієнтації учнів 

Нас кличе в дорогу 

Скоріш вирушай. 

В мандрівках чудових 

Пізнай рідний край. 
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Відкрий таємниці 

Для себе мій друг. 

Для тебе іскриться 

І річка, і луг. 

ІІ. Етап ціле покладання  

–  Ми починаємо сьогодні вивчати тему «Мій рідний край». На нас чекає 

захоплююча мандрівка за таким маршрутом. 

ІІІ. Етап проектування уроку 

1. Повідомлення синоптиків. 

2. Мозковий штурм «Я це знаю». 

3. Робота з підручником. 

4. Екскурсія рідним містом. 

5. Лабіринт народної мудрості. 

6. Підсумок. 

ІV. Етап організації виконання плану навчальної діяльності 

 – Перш ніж вирушити у мандрівку рідним краєм, надамо слово нашим 

синоптикам. 

1. Вправа «Погода» 

- Яке сьогодні число, місяць, день тижня? 

- Який стан неба? 

- Холодно сьогодні чи тепло? 

- Які природні явища ви спостерігали зранку? 

- Які переважали опади? 

2. Розповідь учителя 
(Демонструю слайди «Барви України».) 

Дитино, глянь навкруг, яка твоя земля: 

Красива, дивовижна і єдина. 

Усе тут дороге: ліс, гори і поля, 

Бо це – Вітчизна наша – Україна! 

Світ неосяжний, земля велика.  

У кожної дитини є свій рідний край. Місце, де вона народилась, ходила у 

дитячий садок, до школи. Тут живуть твої мама і тато, друзі. Тут твоя рідна 

домівка, рідна школа. Як не любити свій рідний край? А любити – значить 

вивчати і берегти. 

Тож будьте уважні, відповідайте швидко й точно!  

3. Вправа «Мозковий штурм»  

Ми живемо в ….. 

Столиця України – ….. 

Наш прапор – ….. 

Наше місто називається …..  

4. Вправа «Мікрофон» 

– Що для вас є рідною землею, рідним краєм? (Відповіді учнів.)  

– Наш рідний край – Херсонська область. Вона велика й дуже красива. На 

Херсонщині багато степів, озер і річок, чудових краєвидів. Давайте почнемо з 

нею знайомитися ближче. 
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5. Гра «Впізнай свій рідний край» 

(Із 4 запропонованих слайдів слід обрати 1, вибір пояснити.) 

Вчитель «розставляє» ілюстрації на карті України, коментуючи географічне 

положення – захід, північ, схід, південь. 

Діти роблять висновок: Херсонська область розташована на півдні України. 

Фізкультхвилинка 

6. Робота з підручником 

Роздивись і склади речення до малюнків. 

У Києві є …….. 

У Львові є……  і т. д. 

7.Сьогодні ми з вами здійснимо уявну мандрівку  від школи по нашому  

місту. 

Отже, рушаємо…  

Екскурсія рідним містом. (Слайди) 

Розповідь екскурсовода міського краєзнавчого музею. 

Колись давним-давно  на березі Чорного моря, у селищі Алі-Агок проживали 

люди. Приваблювали їх тут багатства риби. 

Зупинка 1.   Пам’ятник засновнику міста. 

Зупинка 2.  Центральна вулиця.   

Зупинка 3.   Дельфінарій.  

Зупинка 4.  Культурно-освітні заклади. 

Зупинка 5.  Символіка міста. 

– Кожна країна, область, місто обов’язково має свою символіку.  Що ж означає 

слово символ? (Відповіді дітей) 

Символ – це умовне позначення якогось предмета, поняття, чи явища.  

  (Зображення герба та прапора міста.)   

Зупинка 6. Гімназія. 

– Ось і знову ми з вами повернулись до школи.   

Інcценізація 

Вчитель: 

–  Засперечались одного разу діти, яка стежка найкраща? 

Діти: 

1. – До магазину.  

2. – Ні, до школи,  там є діти. 

3. – Ні, до річки, там можна купатись. 

4. – Ні, в садок, там повно яблук та груш. 

5. – Ні, у поле, там простір широкий. 

Але тут увійшла мама. Діти запитують її:  

– Яка стежка найкраща? 

Вчитель: 

 Мама подивилась на дітей, лагідно посміхнулась і відповіла: 

 – Додому, діти! До рідного дому! 

Фізкультхвилинка 

8. З’єднай частини прислів’я 

Людина без Батьківщини,                                    де мати народила. 
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Нема без кореня рослини, а нас, людей              там і рай.  

Та земля мила,                                                       без  Батьківщини.                                                           

Де рідний край,                                                      що пташка без  домівки. 

                                                                                                               

V. Контрольно – оцінювальний етап 

Гра «Хвости». Закінчити речення 

–  Моє місто називається ... 

–  Центральна вулиця міста ... 

     – Я живу на вулиці ... 

– У місті є такі парки: ... 

 – У місті виготовляють ... 

VІ. Підсумок уроку 

1. Рефлексія 

Про що ще слід нам дізнатися? 

Продовжіть речення: 

 Я дізнався … 

Мене здивувало … 

Н.В. Петровська   

 

                                                         Урок 43 

 

Тема. Міні-проект. Моє улюблене місце відпочинку на природі в місті.  

Мета: ознайомити учнів з улюбленими місцями відпочинку рідного міста; із 

тваринами парків  міста; розвивати мовлення учнів; допомогти учням засвоїти, 

як слід поводитися, щоб не порушувати їх життя;виховувати бережне ставлення 

до природи, почуття відповідальності; прищеплювати любов до тварин.  

Проблемні питання проекту: 

 Навіщо нам потрібні улюблені місця відпочинку на природі? 

 Що дають улюблені місця відпочинку на природі людині? 

 Як повинна ставитися людина до улюблених місць відпочинку на 

природі? 

 Що ми можемо зробити, щоб зберегти красу природи? 

 

Хід уроку 

I. Етап орієнтації учнів 

Вправа «Погода» 

– Яка зараз пора року? 

– Який місяць? 

– Яке число? 

– Тепло чи холодно надворі? 

– Який стан неба? 

– Яка температура повітря? 

– Чи були сьогодні протягом дня опади?  

(Діти працюють з календарем природи) 

II. Етап цілепокладання 
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Відео «Осінь у нашому місті» 1 хв. 

– Який настрій викликав у вас переглянутий сюжет? 

– Які бажання виникли у вас? 

– Чи потрібні людині місця відпочинку? 

III. Етап проектування уроку 

 – Сьогодні ми здійснимо екскурсію до улюблених місць відпочинку жителів 

нашого міста: 

 до тополиної алеї; 

 набережною міста; 

 острова Джарилгач; 

 вулицями міста. 

IV. Етап організації виконання плану навчальної діяльності 

Робота за фотографіями різних місць відпочинку 

   

  

 

 

 

 

  

 

– Яке б місце відпочинку ви обрали? Чому? 

Презентація міні-проектів 

1. Презентація групи № 1 «Тополина алея міста» 

–  Уявіть, що ви прогулюєтесь алеями міста. Присядьмо тихенько на лавку. 

Навряд чи ми одразу побачимо тварин. Але якщо посидимо подовше і не 

порушуватимемо тиші, то навкруги з'являться…  

(Учні демонструють тварин, зображених на фотографіях, знаходять поміж них 

комах, птахів, звірів.) 

–  Яких тварин можна зустріти на алеях міста? (Відповіді дітей.) 

2. Гра «Угадай чий голосок» - відгадати спів пташки (аудіо запис) 

3. Презентація групи №2  «Набережна міста» 

Загадки (Мушля, чайка, лебідь, краб, море.) 

Повідомлення вчителя «Користь прогулянки біля моря» 

     Тим, хто часто виїжджає на природу, знайомий різкий контраст між 

загазованому повітрям міста і чистим ароматом лісу. А якщо до запаху трав і 

хвої наточити йодистий морський дух ... ось воно, природні ліки для легенів 

людини! Курортологи дуже рекомендують прогулянки біля моря: збагачене 

іонами брому і магнію повітря заспокоює нервову систему і надовго 

«заряджає» організм енергією. 

Фізкультхвилинка 

4. Презентація групи №3 «Острів Джарилгач» 

 Острів Джарилгач – заповідна територія Чорного моря; 
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 Найбільш цікаве місце на острові – маяки. Їх на Джарилгачі аж двоє. 

Старий – заржавілий велетень викликає повагу і інтерес. Новий маяк – 

білявий, чепурний красень, що контрастує зі старим і слугує мореплавцям. 

 У Джарилгацькій затоці хороші умови для розвитку морських водоростей. 

Під час шторму на березі накопичуються величезні кучугури з 

водоростями, тому повітря на узбережжі надзвичайно насичене йодом, має 

цілющі властивості. Беручи до уваги досить мілке море, курорти 

Скадовськ та Лазурне ідеально підходять для дитячого оздоровлення. То ж 

не даремно берег забудований таборами та санаторіями.  

 Острів заселений тваринами. За радянських часів на Джарилгач завезли 

благородних оленів, муфлонів і вони почувають тут себе досить 

комфортно. Якщо пощастить, ви побачите плямисті спинки тварин, які 

хутко зникають у чагарнику, як тільки тварини побачать людину. 

 Острів Джарилгач – прекрасне місце як для пасивного, так і активного 

відпочинку. Бігти вздовж моря, займатись єдиноборствами, плавати  або 

просто мирного засмагати.  

5. Презентація групи №5  «Дерева та кущі нашого міста» 

Проходить у вигляді гри «Відгадай де це» 

Живе один батько і тисячі синів має. 

Всім шапки справляє, а собі не має.    

(Дуб) Вулиця Леніна, парк ім. Шевченка 

Відгадайте дітвора,  

Що це за красуня,  

Вся зелена, мов трава  

Вкрита голками уся.                

(Ялина) Вулиця Гагарін, центральна площа; 

Фотозагадка «Бузок»                 

Бузкова алея, вулиця Набережна; 

На дереві гойдається,  

Жупан колючий має. 

На літо одягається,  

А восени скидає.    

(Каштан)  Вулиця Гагаріна. 

6. Гра «Пазл» 

Колективна робота «Наш парк». 

Вчитель. Діти, уявіть, що у місті є пустир, який можна перетворити на 

улюблене місце відпочинку. Що саме ви б хотіли зробити в такому місці? Які 

дерева б посадили? Яких тварин би поселили? 

Кожна група створює малюнок і вирізає із запропонованих картинок про те, що 

обов’язково має бути у парку відпочинку.  

Діти створюють загальну картину, прикріплюючи малюнки на ватмані – 

заготовці. 

V. Контрольно-оцінювальний етап 

1. Складання правил відпочинку на природі 

Гра « Закінчіть речення» 
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Не ламай…                                                                                         гілля дерев. 

Не зривай…                                                                      квіти, лікарські трави. 

Не вбивай…                                                          павуків та не рви павутиння. 

Не руйнуй…                                                                                     гнізда птахів. 

Не руйнуй…                                                                                    мурашники. 

Не збивай ногами…                                                         гриби, навіть отруйні. 

Не псуй…                                                                                            кору дерев. 

Залишай місце відпочинку …                                                                чистим. 

 

VI. Підсумок уроку 

 – Погуляйте у вихідні алеями парку. Послухайте голоси птахів, визначите 

зустрінутих тварин, сфотографуйте їх! 

 

Н.В. Петровська   

 

                                                         Урок 44 
Тема. Яка природа у твоєму краї. 

Мета: познайомити з поняттями: рівнина, горб, гори, гірська поверхня;  

природними формами земної поверхні рідного краю; розвивати вміння 

порівнювати, знаходити спільні і відмінні ознаки; виховувати любов до 

природи рідного краю. 

Методично – дидактичне забезпечення: карта України, карта Херсонської 

області, Гільберг Т. Г. Природознавство : підруч. Для загальноосвіт. навч. закл.:      

1–й кл. / Т. Г. Гільберг, Т.  В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с., презентація 

«Чарівні подорожі». 

Хід уроку 

І. Етап орієнтації учнів 

Нас кличе в дорогу 

Скоріш вирушай. 

В мандрівках чудових 

Пізнай рідний край. 

ІІ. Етап цілепокладання  

–  І куди ж ми сьогодні помандруємо? 

В чарівну країну вирушимо разом. 

Всі перешкоди подолаємо, 

Багато нового й цікавого пізнаємо. 

Гра «Зберіть слова, прочитайте речення»: 

ЯМО – АРКАЇН УРАЇНКА (Моя країна – Україна) 

 

ІІІ. Етап проектування уроку 

1. Хвилинка спостереження за природою  

2. Що таке Батьківщина? 

3. Асоціативний кущ «Рідний край» 

4. Робота з підручником 
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5. Чарівні подорожі 

6. Підсумок 

ІV. Етап організації виконання плану навчальної діяльності 

1. Хвилинка спостереження за природою  

– Яка сьогодні пора року? 

– Який місяць? 

– Яка дата? 

– Яка сьогодні погода? 

– Які народні прикмети ви знаєте про цей місяць? 

– Діти, давайте спробуємо доповнити вірш, вставляючи останнє слово:  

Ми дуже любим весь наш край,  

І любим _______ (Україну),  

Її лани, зелений гай,  

В саду рясну _______ (калину).  

Там соловейко навесні  

Співає між _______ (гілками),  

Та й ми співаємо _______ (пісні) –  

Змагається він з нами! 

2. Бесіда з учнями 

– Діти, а що для вас означає слово «рідний край»?  

– Спробуйте підібрати слова, які для вас характеризують це поняття. 

(Виконується на дошці) 

 

3. Робота з підручником 

–  Подивіться, будь ласка, на фотографії краєвидів нашої Батьківщини. 

(Рівнина, гори, степ, пагорби). Порівняйте їх. Чи можете ви сказати, що таке 

рівнина, а що таке гори? 

–  Яка поверхня землі у нашому краї? 

РІДНИЙ 

КРАЙ 
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Учитель: 

 –  Сьогодні я пропоную вам створити картину одного з куточків рідного 

краю. 

(Діти відгадують загадки, учитель на дошці виставляє по черзі предметні 

малюнки із зображенням степу в різні пори року) 

Відгадайте про що йде мова. 

– Мов пустеля неоглядна, він пожовклий восени. 

– Він весною – наче килим, сонце кидає нитки, вишиває візерунки, то 

розводи, то квітки.  

– Він зимою – мов перина, біла, рівна і м’яка.   

– Погляньте, діти, яка красива вийшла картина. З таких мальовничих 

куточків рідної землі складається наш рідний край.  

4. Робота в парах 

Завдання 

–  Де знаходяться місцевості, зображені на фотографіях? Чим відрізняються 

краєвиди? Яке фото зображає нашу місцевість? 

Музична фізкультхвилинка 

5. Чарівні подорожі 

Робота в групах. Об’єднатися за кольорами. 

1 член групи – екскурсовод. ( Підготовлений заздалегідь) 

Презентація роботи – коротка розповідь, слайди. 

(Слайд 1) Заповідник «Асканія-Нова»  

(Слайд 2) Чорноморський  біосферний заповідник  

(Слайд 3) Національний природний парк  «Олешківські піски». 

V. Контрольно-оцінювальний етап 

1. Гра «Хвости» 

Закінчити речення. 

Своїм гостям у рідному краю я обов’язково покажу… 

Вчитель: 

 – Діти, чи сподобалась вам подорож рідним краєм? Що найбільше 

запам’яталось? 

 – Яка мрія є у вас? Розкажіть однокласникам про неї. Підготуйте розповідь 

про омріяну мандрівку. Зробіть це так, щоб у ваших друзів виникло бажання 

подорожувати разом з вами. 

                                                 

                    І.В. Кубанцева  
 

Урок 45 

Тема. Які водойми дають воду твоєму краю? Охорона водойм. 

Мета: дати  дітям поняття про водойми рідного краю, вчити називати їх, 

з’ясувати значення водойм рідного краю; розвивати вміння аналізувати, 

порівнювати, робити висновки, пізнавальний інтерес; виховувати бережливе 

відношення до  водойм, природи та навколишнього світу. 

Методично-дидактичне забезпечення: фотографії, малюнки, ілюстрації, 

Карасик Золотаренко, картки із словами, загадки, пісня про Дніпро, Гільберг Т. 



156 

Г. Природознавство : підруч. Для загальноосвіт. навч. закл.: 1–й кл. / Т. Г. 

Гільберг, Т.  В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с.. 

Хід уроку 

І. Етап орієнтації 

Дзвоник всім нам дав наказ – 

До роботи швидше в клас. 

Біля парт ми станем чемно – 

Хай мине час недаремно. 

Будемо уважні всі – 

Сядем на місця свої! 

Учитель: 

 – Діти!  Сьогодні я запрошую вас у цікаву і пізнавальну подорож і 

пропоную взяти із собою одного із наших допитливих героїв. Але  хто зможе з 

нами подорожувати по нашому рідному краю, кому буде з нами цікаво і 

комфортно. Пропоную відгадати загадку. 

Відома звіку рідина, усяк її вживає,  

Буває хмаркою вона, пушинкою буває,  

Бува, як скло, крихка, тверда…  

Звичайно це – … (вода). 

–  Як ви думаєте, чому загадка про воду? Хто комфортно почувається у воді і 

зможе познайомити нас з його жителями, розкрити цікаву інформацію про 

водойми ? Так, це Карасик Золотаренко! 

ІІ. Етап цілепокладання 

Запрошую вас на урок природознавства. Він буде у нас цікавий, повчальний 

і розвивальний. Отже, на нас чекає подорож водоймами нашого рідного краю з 

допитливим  Карасиком Золотаренком. 

ІІІ. Етап проектування 

–  Пропоную вам ознайомитися з планом нашого уроку. 

1. Гра «Зайве слово». 

2. Загадка до нас прийшла. 

3. Попрацюй у парі. 

4. Фізкультхвилинка. 

5. Тече річечка. Робота з підручником. 

6. Робота в групах. 

7. Хвилинка цікавинка. 

8. Підсумок уроку. Вправа «Мікрофон». 

–  А щоб добре нам працювалось давайте згадаємо наш девіз: 

Винахідливі завжди 

Сухими вийдуть із води. 

Важких завдань для нас немає, 

Наш клас завжди перемагає! 

IV. Етап організації виконання плану діяльності 

1. Пропоную вам гру «Зайве слово» 

Море, річка, океан, гора, струмок, озеро, ставок. 
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– Яке слово у цьому ланцюжку зайве? 

– Якою назвою можна об’єднати слова які залишились? Що це? 

(Водойми). 

2. Загадка до нас прийшла 

–  Діти! Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про те, які водойми є у нашому 

рідному краї. Для цього нам потрібно відгадати загадки. 

Голуба вода тече, 

В’ється, наче стрічка. 

Здогадалися, що це? 

Це глибока. . . 

(Річка) 

Серед поля лежить дзеркало —  

Скло голубе, а рама зелена. 

(Озеро) 

Стоїть корито,  

Повне налито. 

(Ставок) 

Кругом вода, 

А з питвом біда. 

(Море) 

Робота з ілюстраціями. Чим відрізняються ці водойми? 

3. Попрацюй у парі 

За допомогою довідкового бюро у підручнику та набору малюнків визначте, 

які риби водяться у морі, а які у річці. (У кожної пари є набір малюнків різних 

риб. Серед  них морські жителі і жителі річок. Завдання для пари: на одному 

великому аркуші паперу слід розмістити малюнки морських риб, а на другому – 

річкових). 

 Фізкультхвилинка 

4. Тече річечка. Робота з підручником 

Діти відгадують загадки.  

Два брати у воду дивляться, 

а довіку не зійдуться. 

(Береги) 

Не кінь, а біжить, 

не ліс, а шумить. 

(Річка)  

– Які слова вам допомогли відгадати загадки? 

– Які рослини ростуть біля водойм? 

– Яка найбільша річка тече на території нашої України? 

Розповідь учителя про річку Дніпро.(Звучить пісня про Дніпро.)  

6. Робота  в групах 

Складіть розповідь про річку, яка протікає у вашому краї. (План розповіді у 

підручнику на сторінці 97). Презентація робіт. 

7. Хвилинка цікавинка 
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Інформація про водойму, рівнину річку та гірську річку. (Додаток: 

фотографії та малюнки). 

Водойма – це не просто вода. Це дім, де живуть різні і незвичайні істоти. Їм 

потрібен дім, і вони йому потрібні. 

– Як люди охороняють водойми? (Міркування дітей.) 

 Оберігати водойми від забруднення; 

 Будувати очисні споруди; 

 Садити на берегах водойм дерева, які будуть укріплювати береги; 

 Розчищати джерела; 

 Виготовляти та розміщувати на берегах водойм заборонні знаки, 

роз’яснювальні написи. 

– Як охороняють річки у нашому краї? Чим учні допомагають у цьому? 

V. Контрольно-оцінювальний етап 

VІ. Підсумок уроку 

Вправа «Мікрофон». Учні відповідають на запитання і роблять висновок. 

– Як ви розумієте прислів’я «Де вода, там і життя»?  

– Яких правил треба дотримуватися, перебуваючи біля водойми? 

Вправа «Хвости»  

Водойми  треба охороняти і берегти тому, що… . 

Охороняти  природу – значить охороняти свою Батьківщину! 

Карасик – Золотаренко вдячний дітям за старанну роботу і сподівається, що ви 

будете добрими захисниками водойм і всього,що з ними зв’язано. 

  

                                                 І.В. Кубанцева  

 

Урок 46 

Тема. Які рослини прикрашають твій рідний край? 

Мета: Ознайомити учнів з рослинам світом рідного краю, а саме з дикорослими 

рослинами і видами лікарських рослин, яке значення вони мають для людини, 

вчити називати їх; розвивати вміння спостерігати за навколишнім середовищем, 

увагу, зв’язне мовлення; виховувати інтерес до вивчення лікарських рослин 

рідного краю, бережливе відношення до рослинного світу. 

Методично-дидактичне забезпечення: гербарій лікарських рослин, малюнки, 

фотографії, збір чаїв з лікарських рослин, Гільберг Т. Г. Природознавство : 

підруч. Для загальноосвіт. навч. закл.:      1–й кл. / Т. Г. Гільберг, Т.  В. Сак. – К. 

: Генеза, 2012. – 112 с., 

 

Хід уроку 

І. Етап орієнтації 

Звучить музика. Спів птахів, чутно свист вітру.  

До класу прилетіла Сойка Синьокрила. 

Куди вона нас запрошує? Що цікавого і нового ми вивчимо на уроці 

природознавства? 
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ІІ. Етап цілепокладання 

 – Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з дикорослими рослинами 

нашого краю і дізнаємося, що серед дикорослих рослин є багато лікарських 

рослин, які допомагають людям вилікувати багато різних хвороб. 

ІІІ. Етап проектування 

1. Розгадування кросворду.  

2. Вправа «Мозковий штурм».  

3. Робота за підручником. 

4. Робота в групах. 

5. Фізкультхвилинка. 

6. Зелена аптека. 

7. Робота у зошиті. 

8. Завдання для друга природи. 

IV. Етап організації виконання плану діяльності. 

1. Пропоную вам розгадати кросворд 

 

     1   р            

     2   о          

   6       с             

 4           л         

   5       и         

   6       н        

7             и       

 

Не вогонь, а обпікає.  

(Кропива) 

Зимою – як літом, літом – як зимою.   

(Сосна) 

Подивіться – на горбочку 

Он біліє дивне очко. 

Хто ж це дивиться так ніжно? 

Дитинча весни – …  

(Підсніжник) 

Із зеленої сорочки, 

Що зіткав весною гай, 

Білі дивляться дзвіночки, 

А як звуть їх відгадай.  

(Конвалія) 

У вінку зеленолистім, 

У червоному намисті, 

Видивляється у воду 

На свою хорошу вроду.  

(Калина) 

Влітку і взимку вбрання одне, 

так кличуть дітки завжди мене, 
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Щоб я на свято до них прийшла, 

Цяцьок багато я їм принесла.  

(Ялина) 

Стрімко вибігли на гору 

Дві подружки білокорі. 

Дощик їм полоще кіски. 

Звуть цих подружок …  

(Берізки) 

2. Вправа «Мозковий штурм» 

Які ви знаєте назви рослин, що ростуть у нашому краї? 

 

 

 

 

 

3. Робота за підручником (сторінка 98) 

– Які дерева та кущі поширені там, де ти живеш? 

– Які ще дерева та кущі ростуть у нашій місцевості? (Можна скористатися 

довідковим бюро у підручнику  на сторінці 138). 

4. Робота в групах  

Розмістити у таблицю назви рослин поділивши їх на групи: дерева, 

кущі,трав’янисті рослини. 

(У кожної групи є картки із зображенням різного виду рослин. Діти 

розкладають їх на групи за таблицею). 

 

Дерева Кущі Трав’янисті рослини 

   

 

Презентація робіт. 

Фізкультхвилинка 

Проти сонця на горбочку 

Випинаються дубочки. 

Свіжий вітер повіва, 

Міцне гілля нагина. 

Так щоранку всі дубочки 

Роблять вправи на горбочку – 

І тому вони гінкі 

І тому вони стрункі. 

5. Зелена аптека 

Загадка 

Викупана в сонечку, 

Стоїть донечка. 

Р О С Л И Н И 
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Бджоли сонячний медок 

Дістають з її квіток. 

(Липа) 

Цвіт липи – найпопулярніший потогінний і жарознижувальний засіб. Цвіт 

сушать, заварюють і п’ють як чай. (Інформація від  учнів.)  

Загадка 

Виросли на  лузі 

Сестрички маленькі. 

Очки – золоті, 

А вічки – біленькі. 

(Ромашка лікарська) 

Використовують ромашку при хворобах шлунку, кишечника. Відваром з 

ромашки користуються для промивання гнійних ран. 

  Загадка 

Росту при дорозі, всім допомагаю. 

Лікую тих, хто опіки має. 

(Подорожник) 

– Чому рослина має таку назву?  

– Чому цю рослину у народі називають «ранником», чи «порізником»?  

– Хто користувався властивостями цієї рослини? Де і коли? 

6. Робота у зошиті з друкованою основою. (Завдання на сторінці 36) 
Збери свою зелену аптеку. Які лікарські рослини є на малюнку? Назви їх.  

7. Гра «Впіймай назву лікарської рослини» 

Рве Мар’янка у торбинку 

Подорожник, материнку. 

Петрик, Оля і Дем’янко 

Накопали валер’янки. 

–  Як ви розумієте вислів: «Будь рослині другом»?  

8. Завдання для друга природи рідного краю 

 – Дізнайтеся: які лікарські рослини є у вашій домашній аптечці? Придумай 

казку про їх використання.  

V. Контрольно – оцінювальний етап 

– Які рослини ми називаємо деревами, кущами та травами?  

– Які лікарські рослини ти знаєш? 

– Чому потрібно оберігати рослинний світ? 

Пропоную вам послухати вірш Анатолія Камінчука. 

Наша Україна 

Он повзе мурашка, 

Ось хлюпоче річка, 

Не зривай ромашку, 

Не топчи травичку. 

В зелені діброва, 

В китицях калина, 

Глянь, яка чудова 

Наша Україна.                 
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До чого закликає автор цього вірша? 

Сойка Синьокрилка вдячна вам за старанну роботу. Вона пишається 

справжніми  знавцями природи і вірить, що ви завжди будете її охороняти, 

любити і примножувати.  

                                                  

 О.М. Ситарук  

 

Урок 47 

Тема. Як захищати рослини рідного краю? Червона книга. 

Мета: ознайомити учнів з Червоною книгою України; збагачувати знання дітей 

про охорону і збереження  природи рідного краю, охорону рослин; спрямувати 

практичну діяльність учнів, пов'язану з охороною та збереженням природних 

багатств; виховувати бережливе ставлення до рослин.   

Методично-дидактичне забезпечення: Плакат «Наш обов’язок – зберегти на 

Землі повітря і водойми чистими, ґрунти – родючими, рослини – зеленими, а 

тварин – живими!», «Правила поведінки в природі». Таблиці із зображенням 

рідкісних та зникаючих рослин, що занесені до Червоної книги України; 

Червона книга України. Диски: записи голосів птахів на фоні музики. Гільберг 

Т. Г. Природознавство : підруч. Для загальноосвіт. навч. закл.: 1–й кл. / Т. Г. 

Гільберг, Т.  В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с.. 

 

Хід уроку 

І. Етап організації  

ІІ. Етап цілепокладання 

Дивний світ навколо мене,                            

Хочу я його пізнати. 

Буду старанно у школі                                            

Всі науки я вивчати.    

ІІІ. Етап проектування  

1. Вправа  «Синоптик». 

2. Розповідь вчителя. 

3. Робота над загадками. 

4. Фізкультхвилинка. 

5. Робота з книжкою. 

6. Рольова гра в групах «Лісова лікарня». 

7. Підсумок уроку. 

ІV. Етап організації виконання плану проектування  

1. 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? 

2. Актуалізація опорних знань учнів 
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– Що таке довкілля? 

– На які частини поділяється природа? 

– Що належить до неживої природи? 

– Що належить до живої природи? 

– Доведіть що рослини і тварини живі організми? 

– Ви вже багато знаєте про рослини. 

– Як ви вважаєте, чи потрібно охороняти рослини? Навіщо? 

3. Вивчення нового матеріалу 

Розповідь учителя з елементами бесіди 

– Послухайте вірш П. Сиченка. З яким проханням звертається до нас поет? 

Вмійте природу любити  

Вам у походи ходити 

І мандрувать, любі діти! 

Вмійте ж природу любити, 

Кожній стеблинці радіти. 

В полі, у лісі, над яром – 

Квіти, дерева і трави. 

Цвіту не рви задаром, 

Гілки не втни для забави! 

Оберігайте ж повсюди 

Шлях і стежиночку в гаї, 

Все те окрасою буде 

Нашого рідного краю. 

– Які поради дає автор? 

– Чому потрібно оберігати квіти, дерева і трави? 

– Як ви розумієте слова: «Вмійте природу любити»? 

– Як добре, що є рослини! Без рослин не було б життя на нашій планеті 

Земля. 

– Яке значення мають рослини для тварин? (Рослини дають кисень, є 

притулком, їжею, ліками.) 

–  А яке значення мають рослини для людини? (Людина отримує від рослин 

кисень, їжу, ліки, тканини – льон, бавовну, деревину.) 

На жаль, господарська діяльність людей змінює умови життя рослин. 

Наприклад, на місці лісу люди будують завод або риють кар’єр, на місці лугу 

влаштовують ферму. Багато дикорослих рослин гине. Так поступово людина 

нібито наступає на природу. Тому рослини потребують охорони. 

–  Отже, як або чим завдає шкоди рослинам людина? 

Запис на дошці: 

Людина завдає шкоди рослинам: 

 господарською діяльністю; 

 збиранням букетів; 

 витоптуванням. 

–  Дуже багато рослин стають рідкісними через те, що люди рвуть їх заради 

гарних квіток. Такі рослини не дадуть плодів і насіння. Зірвані рослини швидко 

в'януть, а в природі вони ще довго могли б радувати нас! 
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– Буває, що люди, навіть не зриваючи рослини, гублять їх. Причина цього –

витоптування. Іде людина лісом і не помічає, як у неї під ногами ламаються, 

втоптуються в землю крихкі трави. До того ж, під ногами людей ущільнюється 

ґрунт. У такому ґрунті залишається мало повітря, води, і рослини на ньому 

жити не можуть, вони гинуть. 

 – Що може зробити людина для охорони рослин? (Саджати більше дерев і 

кущів.) 

 – Недарма народна мудрість свідчить: «Людина недаремно прожила життя, 

якщо вона виростила хоча б одне дерево». Пам’ятайте, з одного дерева можна 

виготовити мільйон сірників, а одним сірником – спалити мільйон дерев. 

Будьте обережні з вогнем! 

 – Не можна розпалювати вогнищ у лісі в пожежонебезпечний час, необхідно 

ретельно перевірити перед поверненням із місця, де горіло вогнище, чи добре 

воно загашено. 

3. Робота над загадками 

А зараз будьте уважні та відгадайте загадки 

Що то за рослина, 

Що вбиває звіра? 

(Звіробій) 

Використовують при хворобах шлунку, печінки, нирок. У народі звіробій 

називають травою від 99 хвороб. 

Сонечко в траві зійшло, 

Усміхнулось, розцвіло. 

Потім стало біле-біле 

І за вітром полетіло.  

(Кульбаба) 

У давнину її вважали «еліксиром життя». У листках її багато вітамінів. З неї 

готують салати. Настій кульбаби – чудовий засіб від опіків. 

На просторах поля золотого 

Сині зірочки тремтять, 

Мов шматочки неба голубого 

Виграють, виблискують, горять. 

(Волошки) 

Використовують при хворобах нирок і сечового міхура, при підвищеній 

температурі, для примочок на очі. 

Хоч трава дуже гірка, 

З неї користь неабияка. 

(Полин) 

 У народі його здавна вживали як жарознижувальну, кровоспинну, жовчогінну 

рослину. Відвар полину покращує апетит. 

–  З яких рослин не можна складати букети, плести віночки? 

Висновок. Конвалії, сон-трави, дзвіночків, підсніжників, пролісків у наших 

лісах мало, вони занесені до Червоної книги. 

Нині зникає велика кількість рідкісних рослин. Інформацію про них заносять до 

Червоної книги. Що ж це за книга? Хто знає? 
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Ідея її створення належить відомому англійському зоологу, професору 

Пітеру Скотту. Червона книга – це зібрання фактів про унікальних 

представників флори і фауни нашої планети, над якими нависла загроза 

зникнення. 

 До Червоної книги України занесено 224 види рослин, 382 тварин. 

Перебуваючи у природі, не можна зривати рослини для букетів. Букети 

можна складати тільки з тих рослин, які вирощені людиною. 

Чудове багатство природи – лікарські рослини. Деякі види лікарських 

рослин через надмірне збирання стали рідкісними. Ці рослини зовсім не 

потрібно збирати. 

Збирати лікарські рослини можна тільки в тих місцях, де їх багато. 

Частину рослин слід обов’язково залишати в природі. 

Не можна ламати гілки дерев і кущів. Нехай рослини, дерева залишаються 

в природі. 

У природі, особливо в лісі, потрібно намагатися ходити по стежинах, щоб 

рослини не загинули від витоптування. 

Фізкультхвилинка 
4.  Узагальнення й систематизація знань та вмінь учнів 

a) Робота за малюнками 
– Що загрожує зеленому другу? Розкажіть. 

– Що робить лисенятко? 

– Що робить мишенятко? 

– Що роблять поросята? 

– Що робить людина? 

– Як ви розумієте вислів: «Будь рослинам другом»? 

– Що загрожує зеленому другу? 

б) Робота з підручником (ст. 100 - 101) 

– Як впливає діяльність людей на дикорослі рослини? 

– Подивіться на малюнки і скажіть які рослини, що зображені на марках ви          

знаєте? (Розгляд ілюстрацій на ст. 100) 

– Чому рослини називають природним багатством? 

– Від кого і від чого потрібно охороняти рослини? 

Висновок. Деякі рослини та тварини можуть зникнути. Тому їх занесено до 

Червоної книги України. Усі охороняються законом. 

Діти милуються фотографією з зображенням квітів та вивчають, які занесені до 

Червоної книги України. 

в) Рольова гра в групах «Лісова лікарня» 
 – Ми зараз перебуваємо в лісовій лікарні. Незабаром почнеться прийом 

пацієнтів. Кожному з них ви – лікарі – призначите лікування, щоб лісові 

мешканці одужали. Тільки працювати потрібно уважно й акуратно, адже 

лікування – це дуже серйозне заняття. 

Запрошуємо першу пацієнтку – берізку. 

Виходить «береза», їй вручають картку з текстом. Береза «скаржиться»: 

–  Допоможіть мені, будь ласка, шановні лікарі! Щовесни приходять до лісу 

люди і ріжуть гострими ножами мою кору. Я так і страждаю від болю. З ранок 
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витікають мої соки. Я слабшаю, насилу стою під вітром. А в ранки так і 

намагаються потрапити бактерії різних деревних хвороб. 

–  Звісно, ми тобі, берізко, допоможемо! Наступною на прийом запрошують 

«ялину». 

 – Я – найнещасніше дерево в лісі! Людям подобаються мої волохаті запашні 

гілочки. Вони так і намагаються їх обламати. А гілочки мої гнучкі, відразу не 

ламаються. Усе одно люди намагаються їх викрутити, відірвати з корою, 

відламати відразу декілька. Якби вони знали, як це боляче! 

–  Але ще гірше мені взимку, напередодні новорічного свята. Щороку чекаю 

на свою погибель від гострої пили або сокири. Людям заманулося прикрасити 

своє свято пухнастою ялиночкою. Тільки не думають вони, що гинемо ми цього 

святкового дня. 

З'являється «конвалія». 

 – Будь ласка, конваліє, проходьте! 

–  Я – красива квітка і дуже запашна. Від цього страждаю.Рвуть нас люди без 

ліку. Продають букетики і ставлять їх у вазони.Чи надовго вистачить нашої 

краси і запаху, якщо ми без основи нашої, без кореневища, без живлення стоїмо 

в затхлій воді? Я повсякчас намагаюся сховатися чимдалі від людей у заростях 

кущів, вологих і похмурих місцях. Але боюся, що і там знайдуть. Адже скільки 

користі від нас, конвалій, як від лікарських рослин! Не хоче людина над цим 

замислитися. 

У лікарів на столі – картки. 

 Не можна рвати квіти! 

 Не ламайте гілки дерев! 

 На новорічне свято краще наряджати штучну ялиночку. 

 Не робіть надрізів на корі дерева, не зривайте її. 

 Прийшовши до лісу, бачите багато красивих квітів. Слід зібрати 

величезний букет і подарувати матусі! 

 З лікарських рослин можна збирати тільки ті, яких багато в нашій 

місцевості! 

 Коли зриваєте квітку, то обов’язково потрібно вирвати її з коренем, щоб не 

псувати галявини! 

 Не збирайте березовий сік, адже це шкодить дереву! 

 Не ламайте гілки дерев і кущів! Не ушкоджуйте кору дерев! Через 

пошкоджену кору у деревину потрапляють мікроби і паразитичні гриби. 

Учням – «лікарям» слід обирати лише ті картки, що відповідають за змістом. 

V. Контрольно-оцінювальний етап 

– Ще раз прочитайте «рецепт», що ми склали у нашій лісовій лікарні. 

– Кому він стане в більший пригоді – людям або мешканцям лісу? Чому? 

 – Чи можна вилікувати природу, якщо дотримуватися цього рецепта? 
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                        О. І. Пікуль  

 

Урок 48 

Тема. Які дикі тварини живуть у твоєму краї? 

Мета. Розширювати уявлення учнів про тварин рідного краю; ознайомити зі 

способом живлення різних тварин; розвивати мовлення, мислення, увагу; 

розкривати цінність тварин для людини;виховувати почуття захоплення красою 

тварин; вчити бережному відношенню до тварин 

Методично-дидактичне забезпечення: схеми, предметні малюнки з 

зображенням тварин, таблиці плакати «Тварини України», «Птахи України», 

презентація  відеоматеріал «Світ тварин», малюнки тварин, фотографії тварин у 

зменшеному вигляді, загадки, кросворди, ребуси, Гільберг Т. Г. 

Природознавство : підруч. Для загальноосвіт. навч. закл.: 1–й кл. / Т. Г. 

Гільберг, Т.  В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с.. 

      

Хід уроку 

 

І. Етап  орієнтації 

 1. Девіз уроку 

 Продзвенів уже дзвінок 

Починається урок 

Будем вчитися старанно, 

Щоб у самому кінці 

Діти 1 – б класу 

Були просто – МОЛОДЦІ!!! 

Щоб урок пройшов не марно, треба сісти рівно, гарно, 

Не крутитись на уроці як папуга чи сорока. 

Сказати хочеш – не кричи, а лише руку підніми. 

ІІ. Етап цілепокладання 

–  Сьогодні до нас на урок завітала моя колега – вчителька з лісової школи 

Тітонька Сова. Вона дуже хоче перевірити, чи багато вже знають мої учні. 

Тітонька Сова припасла для нас багато різних завдань. Готові до їх виконання? 

Тоді вперед! 

–  Мудра Сова приготувала наступне завдання.  Якщо з поданих складів 

складемо слово, тоді ми дізнаємось, про що йтиме мова на уроці.. 

З поданих складів утворити слово. 

 

 

 

 

– Сьогодні ми ознайомимося із тваринним світом рідного краю 

ІІІ. Етап проектування 
1. Повідомлення синоптиків. 

2. Відгадування загадок. 

3. Розподіл тварин на групи. 
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4. Робота за підручником. 

5. Фізкультхвилинка. 

6. Робота в парах. Гра «Лісові характери». 

7. Вікторина «Чи знаєш ти птахів нашого краю?» 

8. Робота в зошиті. 

9. Гра «Хто де живе?» 

10. Підсумок уроку. 

ІV. Етап виконання плану діяльності 

1. Повідомлення синоптиків 

– Яка зараз пора року? 

– Який місяць? 

– Яке число? 

– Тепло чи холодно? 

– Який стан неба? 

– Яка температура повітря? 

– Чи були протягом дня опади? 

 Мова у нас сьогодні йтиме про тварин. 

– А що вам відомо про тварин? 

– Тварини, як і рослини, народжуються, дихають, живляться, ростуть,    

старіють, вмирають. Це означає, що тварини належать до живої природи. 

 – То ж, до якої природи належать тварини? Чому? 

– Тварини – це живі організми, що населяють нашу планету. 

– Вони живуть скрізь, де для них є їжа, схованка від ворогів і місце для 

влаштування житла. На Землі немає такого куточка, де б не жили тварини. 

2. Робота над загадками  
 –  Для того щоб дізнатися про яких тварин сьогодні ми будемо говорити, 

треба відгадати загадки тітоньки Сови. 

По полю гасає, 

овечок хапає, 

та всіх лякає. 

(Вовк) 

Прийшла кума із довгим віником 

на бесіду із нашим півником, 

Схопила півня на обід. 

Та й замела мітлою слід. 

(Лисиця) 

Хто на собі ліс носить? 

(Олень) 

Він із казки, він із пісні, 

в нього зубки, як залізні. 

Капустину він гризе, 

зветься звір на букву З. 

(Заєць) 

Влітку медом ласував, 

досхочу малини мав, 
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А як впав глибокий сніг, 

він поспати трохи ліг. 

(Ведмідь) 

Колючий клубочок 

прибіг у садочок. 

В нього стільки голочок, 

як на небі зірочок, 

Але не мав, бідний, нитки, 

не пошив шапки, свитки, 

Рукавичок, чобіток, 

сів, та й плаче. 

(Їжачок) 

Літає крилами, ходить ногами, 

Висить догори лапками. 

(Кажан) 

Хвостик, як ниточка,  

сама – як калиточка, 

А очі, як – насінинки. 

(Миша) 

Має круглі очі, 

бачить серед ночі. 

(Сова) 

Вірно людям я служу, 

Їм дерева стережу, 

Дзьоб міцний і гострий маю, 

Шкідників ним здобуваю. 

(Дятел) 

Які ноги заввишки, 

такий ніс завдовжки, 

Хату на хаті має, 

всім жабам рахунок знає. 

(Чорногуз) 

Сам вечірньої години 

Заховався в кущ калини. 

Та на дудочці одну. 

Грає пісню чарівну. 

(Соловей) 

Я руда і невеличка, 

Дуже схожа на лисичку, 

Та курей не поїдаю, 

По деревах лиш стрибаю. 

(Білка) 

 – Де живуть ці тварини?  

 – Які ще тварини живуть у лісі? 

 – Як назвати одним словом відгадки? 
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 Висновок: тварин є дуже багато і всі вони різні. 

3. Групування тварин за зовнішнім виглядом  
 – Чи всі тварини мають однаковий вигляд?  

 – Давайте у цьому переконаємось. 

(У кожного на парті лежить картка із зображенням тварини одного з основних 

видів.) 

 – Я запрошую до дошки учнів, у яких на картці тварини, які мають дві ноги. 

(Виходять діти, у яких на картках птахи.) 

  – Назвіть своїх тварин. Що ви про них знаєте? Що вони уміють робити? 

  – Як їх назвати одним словом?  (Птахи.) 

Доповнення 

Тіло птахів вкрите пір’ям. Це ознака, яка вирізняє птахів від інших тварин. 

Вони мають крила, дзьоб. Люди шанують пташок. Взимку їх підгодовують. Не 

дарма в народі кажуть: «Де багато пташок – там нема комашок». 

 – Отже , яку назву має перша група тварин?  

 – Я запрошую до дошки учнів. Де на картках тварини мають по 4 ноги. 

(Виходять діти з  картками, на яких зображені  звірі.) 

–  Назвіть своїх тварин. Що ви про них знаєте? Який вони мають вигляд? Що  

вони уміють робити? 

–  Як їх назвати одним словом? (Звірі.) 

Доповнення 

Тіло звірів вкрите густою шерстю, тому взимку вони не мерзнуть так, як ми. 

Звірі мають 4 ноги. Вони швидко бігають, бо треба або рятуватись, або 

полювати. 

 – Отже, яку назву має друга група тварин?  

 – Я запрошую до дошки учнів, у яких на картках тварини із 6 ногами. 

(Виходять діти,  у яких на картках  комахи.) 

 – Назвіть своїх тварин. Що ви про них знаєте? 

 – Як їх назвати одним словом? (Комахи.) 

Доповнення 

Більшість тварин на нашій планеті – це комахи. Вони дуже різні: від ледь 

помітних мошок до жуків, що завбільшки з кулак. 

 – То як називається наступна група тварин?  

 – І , нарешті прошу вийти учнів, у яких на картках тварини зовсім не мають 

ніг. ( Виходять діти із зображенням риб.) 

 – Назвіть ваших тварин. Як їх назвати одним словом? (Риби.) 

 – То яку назву має ще одна група тварин? 

Отже, робимо висновок: тварини – це… (птахи, звірі, риби, комахи). 

Які тварини живуть у нашому краї? 

–  Світ тварин багатий та різноманітний. Як ви гадаєте, де живуть тварини? 

(Відповіді учнів.) 

Отже, тварини живуть усюди: в океанах і морях, у лісах, на луках, у пустелях, 

горах. 

Розгляд малюнків із зображеннями тварин. 

– Чим відрізняються дятел, лисиця, бджола, жаба, гадюка? 
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 – Як вони рухаються? 

 – На Землі відомо близько 2 млн. видів тварин, а в Україні живе понад 

50000 видів. 

Особливими у тварин є ознаки, яких не мають інші організми. Тварини 

переміщуються. Як? 

 

                             
 

4. Робота за підручником  с. 102 – 103 

– Яку назву має тема нашого уроку? 

– Як ви гадаєте, про що буде  мова на цих сторінках? 

– Прочитайте перше завдання. Про що  ви дізналися? (Що диких тварин не  

треба турбувати?) 

– Пригадайте на які групи поділяють тварин? 

– Наступне завдання  це змагання. 

– Хто знає більше назв комах? 

– Хто знає більше назв риб? 

– Хто знає більше назв птахів? 

– Хто знає більше назв звірів? 

– Розкажіть, де вони живуть? 

А тепер робота в парах: складіть удвох розповідь про життя однієї із тварин на 

ваш вибір. 

Робота за малюнками 
 – Кого із зображених тварин можна зустріти у нашому краї? (Жук-рогач, 

снігур, куниця, шпак, зозуля, білан капустяний, равлик) 

–  Поміркуй. Яких диких тварин тобі доводилося бачити у твоєму рідному 

краї? 

 – Чи можна турбувати диких тварин? Чому? 

–  Давайте відгадаємо загадку на с. 103. 

–  Прочитаємо, яке ж завдання підготували для друга природи рідного краю.   

(Учні читають і розповідають, які добрі справи вони зробили для птахів і звірів 

узимку та весні.) 

–  Отже, як ми повинні ставитися до диких тварин? 

 Фізкультхвилинка 

5. Робота в парах. Гра «Лісові характери» 

Напишіть на листочках. 

1.  Хто в лісі найголовніший? 

2.  Хто в лісі найхитріший? 

3.  Хто в лісі найсильніший? 

4.  Хто в лісі найсміливіший? 
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5.  Хто в лісі найдобріший тощо. 

Поясніть свої думки. Висновок. У лісі живуть дикі тварини. 

6. Вікторина «Чи знаєш ти птахів нашого краю» 
– Які птахи прилітають до нас першими? (Граки) 

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

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

   (Дятел) 

– Пташенята якого птаха не знають своєї матері? (Зозуля) 

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

  знищує шкідників дерев) 

7. Робота в зошитах 

8. Гра «Хто де живе?» 

Діти утворюють коло, вчитель запитує всіх дітей по черзі: які тварини або 

птахи живуть в лісі (в полі, на лузі, в морі, в пустелі)? Діти по черзі 

перераховують цих тварин. Той, хто не зміг назвати тварину, залишає коло. 

Перемагає гравець, який останнім залишився в колі. 

V. Контрольно-оцінювальний етап 

1. Підсумок уроку 

– Що нового дізналися на уроці? 

– Які групи тварин ви знаєте? 

– Назвіть відомих вам тварин нашого краю? 

– Чому потрібно охороняти тварин? 

Світ навколо тебе дуже привабливий та цікавий, і ти живеш у ньому, як у 

рідному домі, бо ти – теж частинка цієї природи. А щоб тобі було тут затишно і 

добре, то слід поводитися мудро, оберігати довкілля, бо без нього ми не 

зможемо жити. Потрібно допомагати природі відновлювати свої сили. І ти це 

можеш! 

Тітонька Сова залишилися задоволена Вашими відповідями і роботою на 

уроці, ви вже дуже багато знаєте,  вона вам вдячна  за такий цікавий урок. 

Молодці! Запам’ятайте, діти, що ми повинні піклуватися про тварин і не 

можемо бути байдужими до них. Адже любов до природи, до тварин роблять 

людину добрішою. Будьте до природи уважнішими, вона вам обов’язково 

віддячить. 

 

                                                                                                           А.І. Качан  

 

Урок 48 

Тема. Як люди дбають про охорону тварин у твоєму краї? 

Мета. Збагатити знання дітей про охорону  і збереження природи рідного краю, 

охорону тварин; розвивати спостережливість, кмітливість; виховувати любов 

до природи, турботливе ставлення до тварин 

Методично-дидактичне забезпечення: таблиці, ілюстрації із зображенням 

тварин лісу, підручник, картки, опорні схеми, Гільберг Т. Г. Природознавство : 

підруч. Для загальноосвіт. навч. закл.: 1–й кл. / Т. Г. Гільберг, Т.  В. Сак. – К. : 

Генеза, 2012. – 112 с.. 
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Хід уроку 

І. Етап орієнтації 

Доброго дня тобі, небо блакитне! 

Доброго дня тобі, сонце привітне! 

Доброго дня тобі, квітка розквітла! 

Доброго дня вам, гості привітні! 

– Яка зараз пора року? 

– Який місяць? 

– Яке число? 

– Тепло чи холодно надворі? 

– Яка температура повітря? 

– Який стан неба? 

ІІ. Етап цілепокладання 

–  Діти, ви вже багато знаєте про тварин. Як ви вважаєте, чи потрібно     

   охороняти тварин? 

 – Сьогодні на уроці  ви дізнаєтесь навіщо потрібно охороняти тварин. 

ІІІ. Етап проектування 

1. Робота над загадками. 

2. Робота в групах. 

3. Фізкультхвилинка. 

4. Робота з підручником. 

5. Підсумок уроку. 

ІV. Етап організації виконання плану діяльності 

1. Робота над загадками 

–  Діти, пропоную вам розгадати загадки:  

Із одним вікном хатина, 

Роботяща в ній родина, 

По квітах усе літають, 

Мед пахучий добувають. 

(Бджоли, вулик). 

Дзьоб міцний і гострий маю, 

Шкідників ним здобуваю. 

(Дятел). 

Що воно за дивина – 

Світла денного боїться, 

Дзьоб гачком, великі очі, 

І не спиться їй щоночі 

«Ху - гу - гу!» – кричить вона. 

Відгадали? – Це…(Сова). 

Тисяча тисяч бондарів 

Роблять хати без дворів. 

(Мурашки). 

–  Діти, тварини, назви  яких ви розгадали знищують шкідників рослин. Так, 

дятел – лікар лісу. Він видовбує хворі дерева дзьобом і довгим язиком виймає  
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з-під кори жучків-короїдів, личинки.  Сова – корисний птах, тому що знищує 

мишей. Мурашки  є санітарами лісу. 

Тварини дають велику користь людині: як джерело харчування, як джерело 

естетичної насолоди, як джерело для народної медицини. 

Але, на жаль, щороку тварин стає все менше, тому їх обов’язково потрібно 

охороняти. Для цього створюються заповідники, заказники, національні парки. 

Крім того, люди створюють зоопарки, де на відміну від заповідників, люди 

постійно турбуються про тварин, готують їм їжу, будують для них приміщення, 

доглядають за ними. 

 – Хто з вас був у зоопарку? 

 – Яких тварин ви там бачили? 

 – Як ви думаєте, де краще живеться тваринам – в зоопарку чи в 

заповіднику? Чому? 

2. Попрацюймо в групах 
Об’єднаймося за позначками на партах. 

– Оберіть лідера, який буде представляти групу. 

       Завдання для 1 групи.  

       Правильно оселіть тварин у їх «будиночки». 

лігво  

дупло  

барліг  

нора  

вулик  

       Завдання для 2 групи. 

–  Перестав букви, щоб вийшли нові слова. 

ведьдмі 

лицяси 

лібка 

жолабд 

квов 

3. Прийшов час відпочити  

– Якщо Ви любите природу встаньте зі своїх парт. 

– Якщо ви не ламаєте гілки в лісі, то плесніть 3 рази в долоні. 

– Якщо ви не смітите в лісі, то нахиліться вліво, а тоді вправо. 

– Якщо у вас болить душа, коли бачите зламану гілку, то покладіть руку на 

серце. 

– Якщо ви посадили хоч одне деревце – підстрибніть 2  рази.  

– Якщо ви любуєтесь весняними квітами в лісі, то поверніться  навколо  себе. 

– Якщо хочете дружити і бути в злагоді з природою – весело посміхніться 

один одному. 

4. Попрацюємо з підручником 
–  Складемо закони природи, яких будемо дотримуватись. 

1. Бережи тварин, пташок та їх ( ….) 

2. Пам’ятай! Ти в природі (…) 

3. Посади (…). Полий (…) 
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4. Взимку нагодуй (…) 

5. Не засмічуй (…) 

6. Люби рідний (…) 

Слова для довідок : дитинчат, гість, дерево, квітку, пташок, природу, край. 

–  На закінчення прослухайте вірш: 

Все на землі потрібно берегти: 

І птаха, і звіра, і оту травинку, 

              Не вихваляйся тим, що цар природи ти, 

                                                    Бо врешті ти – лише її частинка. 

–  Як ви розумієте його? 

–  Ми з вами повинні дбати охорону навколишнього середовища і не повинні    

   завдавати шкоди природі.  

V. Контрольно – оцінювальний етап 

–  Що нового ви дізналися на уроці? 

– Чим люди можуть допомогти  тваринам? 

– Чим конкретно допомагає тваринам кожен із вас? 

 

                                                                                                          О.І. Пікуль  

 

Урок 50 

Тема. Які культурні рослини вирощують у рідному краї? 

Мета: ознайомити з культурними рослинами рідного краю. Зі значенням 

культурних рослин для людини; формувати інтерес до культурних рослин; 

учити називати їх; розвивати вміння визначати головне в навчальному 

матеріалі; показати багатство і красу рослинного світу; виховувати бережливе 

ставлення до природи. 

Методично-дидактичне забезпечення: завдання на картках, музичний 

матеріал, гербарії, картини, малюнки із зображенням листяних і хвойних дерев; 

матеріали для ігор; пов’язки із зображенням квітів;  дитяча енциклопедія 

«Рослини», наочні посібники та демонстраційні матеріали видавництва 

«Ранок»: плакати «Фрукти. Що росте в моєму саду»; «Овочі»; «Дерева, кущі, 

гриби»; «Трав’янисті рослини»; Природознавство»; «Що росте на грядках», 

Гільберг Т. Г. Природознавство : підруч. Для загальноосвіт. навч. закл.: 1–й кл. 

/ Т. Г. Гільберг, Т.  В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с.. 

Хід уроку 

І. Етап  орієнтації 

Сонце встало – запалало. 

І дітей всіх привітало… 

Доброго ранку, сонечко! 

Доброго ранку, діточки! 

Доброго ранку, квіточки! 

Хай цвіте лужочок 

І шумить гайочок… 

Хай блищить ставочок… 

Хай щебечуть пташечки, 
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Повзають комашечки… 

Хай сміються діточки! 

Доброго ранку всім! 

ІІ. Етап цілепокладання 

1. Визачення теми та мети уроку 

 – Сьогодні ми ознайомимося з культурними рослинами нашого краю, зі 

значенням культурних рослин для людини. 

2. Ознайомлення з планом уроку 

ІІІ. Етап проектування 
1. Вправа «Синоптики». 

2. Відгадування загадок. 

3. Знайомство з групами культурних рослин. 

4. Робота в парах. Гра «Знайди пару». 

5. Робота за підручником. 

6. Фізкультхвилинка. 

7. Гра «Культурні рослини». 

8. Гра «Потрібно – не потрібно». 

9. Робота в зошиті. 

    10. Робота в групах. Гра «Збираємо врожай». 

    11. Підсумок уроку. 

ІV. Етап виконання плану діяльності 

1. Вправа «Синоптики» 

– Яка зараз пора року? 

– Який місяць? 

– Яке число? 

– Тепло чи холодно? 

– Який стан неба? 

– Яка температура повітря? 

– Чи були протягом дня опади? 

2. Робота над загадками 

Довгий зелений, добрий солоний, 

Добрий і сирий. Хто він такий? 

(Огірок) 

І печуть мене, і варять мене, 

І їдять, і хвалять, бо я добра. 

(Картопля) 

Сидить баба на грядках, 

Вся закутана в хустках. 

(Капуста) 

Сам червоний, сахаристий, 

жупан зелений, оксамитний. 

(Кавун) 

У золотому решеті 

чорних хатинок повно. 

(Соняшник) 
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Є рослина в нас така, 

Що від неї кінь скака. 

(Овес) 

Чи то жовта, 

Чи то синя 

Соковита господиня. 

Чи то сонце, 

Чи то злива – 

Пригостить нас влітку... 

(Слива). 

Зелені сережки 

На гіллі висіли, 

На сонечці підсмажились 

І почервоніли! 

(Вишня, черешня) 

За лісом-лісом синенький вогонь горить. 

(Льон) 

1. Знайомство з групами культурних рослин 

 – Чим схожі всі ці рослини? 

 – Що таке культурні рослини? (Це рослини, які посадила, виростила 

людина. Вона доглядає за ними, збирає врожай.) 

–  Культурні рослини можна розподілити на групи. Наприклад, овес, 

пшениця, жито – це зернові рослини. 

–  Де вони ростуть, і що з них виготовляють? (Ростуть на полях. З них 

виготовляють борошно і крупу. З борошна печуть хліб.) 

–  У нашому краї вирощують багатий урожай пшениці, жита, ячменю, 

кукурудзи, рису, соняшника. 

Слива, вишня, черешня – це фрукти. Вони ростуть у саду. Ці рослини 

називають плодовими. До них належать не лише фруктові дерева, а й кущі та 

трави, що дають нам плоди. Це смородина, малина, полуниця. 

У нашому краю збирають багатий урожай абрикос, вишень, черешень, 

персиків, винограду, яблук, груш, айви. 

Цибуля, картопля, капуста, огірок – це овочі. Вони ростуть на полях і 

городах. Ці рослини називають овочевими. 

У нашому краї збирають багатий урожай овочевих рослин – помідори, 

огірки, перець, баклажани, цибуля. 

Льон, бавовна – це рослини, з яких виготовляють або прядуть тканину, і 

тому їх називають прядильними. Це дуже цінні рослини, що дають прекрасне 

волокно, з якого виробляють нитки, а потім – і тканини: ситець, сатин, бязь. 

Постільна білизна і вафельні рушники – це льон і бавовна. 

 Раніше у нашому краю теж  вирощували  льон і бавовну, а в даний час цими 

культурами вже не займаються. 

Саме наш край  – Південь України – прославився  вирощуванням кавунів, 

динь та помідорів. Ці культурні рослини  користуються попитом навіть за 

межами нашої країни. 
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–  Відгадайте загадки. 

                 Я гордо голову тримаю 

І перед вітром не схиляю. 

Я жовтий, білий, полум’яний, 

Наче яблуко, рум’яний. 

В саду я квітну навесні. 

Скажи, яке ім’я мені? 

(Тюльпан) 

Я квітка ніжна, як весна, 

Я різні сукні маю. 

Все літо пишна й запашна, 

Я й осінь зустрічаю. 

Буваю кольору зорі, 

Лимона колір маю, 

І снігу зимної пори, 

І вишнею палаю. 

(Троянда) 

 – Тюльпан, троянда – це квіти. Ці рослини вирощують для краси, їх 

називають декоративними рослинами. 

 4. Робота в парах. Гра «Знайди пару» 

–  До кожного слова першого стовпчика знайдіть пару з другого стовпчика і 

з’єднайте лінією, обґрунтовуючи свій вибір. 

цибуля                                       льон 

груша                                        жито 

пшениця                                    картопля 

бавовна                                      слива 

піон                                            нарцис 

 – Двоє учнів мають навести лад у цьому кошику і розділити за групами 

предмети, які в ній лежать (овочі, фрукти і колосок пшениці). 

Перевірка виконаної роботи. 

–  Перевіримо роботу тих, хто працював із предметами. 

 – Чи все у вас гаразд? Чому? (Овочі поклали в одну тарілку, фрукти –  в 

іншу, а колосок залишився.) 

 – Де люди можуть вирощувати всі ці культурні рослини? (У саду, в городі, в 

полі) Яку першу пару ви знайшли? (Цибуля –  картопля.) 

 – Що це? Де їх вирощують? Як називаються ці рослини? Наведіть приклади 

овочевих рослин. 

–  Отже, усі ці рослини називаються овочевими культурами. 

Наступна пара: груша –  слива. 

 – А це що? Де вони ростуть? 

 – Усі ці рослини називаються плодовими. До них належать не лише фрукти, 

але і ягоди. Наведіть свої приклади. 

Наступна пара: пшениця –  жито. 

– Де вирощують ці рослини? 
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– Щодня ви їсте хліб. Його печуть із борошна, а борошно отримують із зерен 

пшениці, жита, ячменю, вівса. Як вони називаються? (Це зернові рослини.) 

– Хто знає, що це за рослини наступної пари? (Бавовна – льон.) 

– А як можна назвати рослини цієї пари? (Піон –  нарцис.) 

–  З якою метою їх вирощують? 

5. Робота за підручником с.106 – 107 
 – Пригадайте, які умови потрібні для вирощування рослин? 

 – Для життя рослин потрібні певні умови. Умови життя залежать від впливу 

різних факторів природи. Дуже важливу роль у житті рослин віді- грають 

фактори неживої природи: світло, вода, температура, мінеральні солі. На 

рослини впливають також фактори живої природи: діяльність різних живих 

організмів, у тому числі й людини. 

– Подивіться на малюнок і  дайте відповідь на запитання. 

– Які рослини зростають у нашому краї на полях….? 

– Які рослини зростають у нашому краї  на городах ….? 

– Які рослини зростають у нашому краї  у садках….? 

– Поміркуйте чи всім культурним рослинам потрібна однакова кількість 

сонячного тепла і світла, а також води?  

– Наведіть приклади рослин, яким потрібно багато води?  

– Подивіться на малюнки на с.106  та прочитайте текст. 

– Пригадайте , який шлях проходить  хліб, щоб потрапити до нас на стіл? 

Робота в парах. 

–  Розгляньте малюнки і розкажіть, які культурні рослини вирощують у 

нашому краї? (Кавуни, помідори, дині, виноград, персики.) 

– Молодці! Всі гарно працювали і запам’ятали, які культурні рослини 

вирощують на Півдні України. 

6. Фізкультхвилинка (Квіти на лужку) 

7. Гра «Культурні рослини» 

–  У кожного  парті  картки із зображенням рослин. На звороті – загадка. 

Відгадати  її та помістити  малюнок туди, де рослину вирощують люди (сад, 

город чи поле). 

Дівка в коморі, а коса надворі. 

(Морква) 

Що то за голова, що лише зуби й борода?  

(Часник) 

Без рук, без ніг, а вилізе на пліт.  

(Гарбуз) 

Сидить Марушка в семи кожушках, 

Хто її роздягає, той сльози проливає.  

(Цибуля) 

Червона, солодка, запашна, 

Росте низько, до землі близько.  

(Полуниця) 

Заглядає у віконечко 

Зрощене з зерняток сонечко.  
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(Соняшник) 

Що за ґрона висять і на сонечку блищать, 

Прикрашають кожен сад? 

Це – солодкий... (виноград). 

Подивіться, що за пан! 

Він смуглястий, як кабан, 

Любить всяк його ласун. 

Це солодкий, що…?  

(Кавун) 

Він поважний і огрядний,  

він червоний і смачний, 

Виглядає як синьйор. Хто це, діти? 

(Помідор) 

Мене смажать, мене варять, 

Хоч отрутою і кроплять, 

Всі мене їдять і хвалять, 

Бо зовуся я... (картопля). 

Ми цукрові, ми кормові,  

є брати у нас столові. 

В полі ми зросли рядками.  

Люди звуть нас...(буряками). 

Я на грядці сонцем сяю, родичів багато маю, 

Гарбузову господиню усі знають. Хто я?..  

(Диня) 

Плаття шовкове наділа, заплела косу, 

Ну-мо, друзі, подивіться на мою красу! 

Цю культуру добре знають та і поважають, 

Бо із неї молоко, сало, м’ясо мають. 

У колгоспі, на городі добре доглядали, 

І тому такий високий урожай зібрали!  

(Кукурудза) 

Що на нашому городі стає першим у пригоді? 

Виростають щодоби, як у лісі ті гриби.  

(Огірки) 

8. Гра «Потрібно – не потрібно» 

– «Я хочу посадити овочі на городі. Картопля потрібна?». Діти відповідають: 

«Потрібна». Учитель називає овочеві рослини, називає також фруктові. Коли 

закінчили «висаджувати» овочі на городі, гра триває –  «саджають» фрукти та 

ягоди в саду. 

Учитель називає фрукти впереміш з овочами. Перемагає той учень, який 

жодного разу не припустився помилки. 

9. Робота в зошиті 
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10. Робота в групах. Гра «Збираємо врожай» 

Дітей об’єднують у команди. Одна з них «збирає» овочі, інша – фрукти. 

Збирати можна реальні предмети або малюнки з їх зображенням. Перемагає 

команда, яка швидше виконала завдання. 

V. Контрольнооцінювальний етап 

1. Підсумок уроку 

 – Що таке культурні рослини? Наведіть приклади. 

 – Для чого людина їх вирощує? 

 – Які групи культурних рослин ви знаєте? Наведіть приклади. 

 – Послухайте віршик – пораду. Як ми повинні поводитися  у  природі! 

Метелика ловити я не хочу; 

він –  квітка неба, хай живе собі! 

Хай крильцями барвистими тріпоче, 

щоб радісно було мені й тобі. 

І квітку лісову не стану рвати,  

її додому я не понесу,  

бо вдома їй джмеля не погойдати  

і не полити ранками росу!  

І ні стеблинку, гілку чи травинку я не ображу:  

Це –  страшенний гріх! 

Бо в кожній з них  

живе тремка живинка, 

що світиться довірою до всіх... 

 – Дякую всім за роботу! 

 

Л. І. Козлова  

 

Урок 51 

Тема. Свійські тварини рідного краю. 

Мета: ознайомити учнів зі свійськими тваринами рідного краю; розкрити 

цінність тварин для людини; розповісти, що люди отримують від тварин; 

сприяти формуванню в учнів потреби до пізнання світу; розширювати їх 

пізнавальний досвід; виховувати бережливе ставлення до тварин. 

Методично-дидактичне забезпечення: предметні малюнки свійських тварин; 

сюжетні малюнки про значення свійських тварин у житті людини; загадки; 

календар природи; матеріал до гри «Нагодуй тварину», Гільберг Т. Г. 

Природознавство : підруч. Для загальноосвіт. навч. закл.: 1–й кл. / Т. Г. 

Гільберг, Т.  В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с.. 

Хід уроку 

І. Етап орієнтації учнів 

   Подивилися на мене, 

   Усміхнулися усі: 

   Хто готовий до роботи? 

   Хто бадьорий? Молодці! 
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ІІ. Етап цілепокладання 

Загадки. 

Народився бородатим,  

та не зміг нас здивувати.  

Обдирає  з стовбурів лико не для личаків.  

Вкритий пухом з головою,  

Бродить лугом між травою.  

(Козел) 

Сірий – та не вовк,  

Довговухий – та не заєць. 

З копитами, та не кінь.  

(Віслюк) 

Надувається, ґелґоче,  

Наче щось сказати хоче.  

Бігає туди –  сюди,  

Краще його обійти.  

(Індик).  

Гладенький бочок,  

Рожевий п’ятачок,  

І хвостик крючком.  

(Свиня). 

Має гребінь, а розчесати ним не може.  

(Півень). 

Серед двору стоїть копа,  

Спереду вила, а ззаду мітла.  

Спереду – рогач,  

А на хвості – квач.  

Огрядна, боката,  

На молоко багата.  

(Корова). 

 – Як назвати відгадки за загальною назвою? 

ІІІ Етап проектування уроку 

План уроку 

1. Пригадування учнями ознак свійських тварин. Ігрова ситуація «Так чи ні». 

2. Пригадати, де живуть свійські тварини. Гра «Хто де живе?». 

3. Бесіда про  представників вивчених свійських  тварин.  

4. Робота з підручником. 

5. Робота в групах. 

6. Робота в парах. 

7. Інтерактивна вправа «Мікрофон». Пояснення господарського значення 

свійських тварин своєї місцевості.  

8.  Підведення підсумків уроку вчителем. 

IV Етап організації виконання плану діяльності 

1. Вивчення нового матеріалу 

а) Пригадайте ознаки свійських тварин. 
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Ігрова ситуація  «Так чи ні» 

Вчитель читає речення. Якщо воно правильне, діти повинні сказати «так», якщо 

неправильне – «ні»: 

– свійські тварини живуть у лісі (ні); 

– за ними доглядає людина (так); 

– вони відлітають зимувати в теплі краї (ні); 

– коза, корова, півень, гуска – це свійські тварини (так). 

б) Бесіда про свійських тварин за предметними малюнками. 

 Як ви вважаєте, де мешкають ці тварини? 

Але кожна з них має своє місце для житла у домашньому господарстві.       

Пропоную пограти в гру «Хто де живе?» і розмістити усіх тварин по своїх 

будиночках. 

         Кінь                                                            вівчарня 

         Вівця                                                          курник 

         Собака                                                        вулик 

         Корова                                                        конюшня 

         Курка                                                          будка 

         Бджоли                                                        корівник 

в) Робота з підручником на сторінці 108 

– Відгадати загадки. (Індик, вівця, качка) 

– Назвати цих тварин чоловічої статті; жіночої статі; їх дитинчат. 

– Як називають людей, які доглядають за свійськими птахами? Людей, які 

пасуть овець? 

г) Підготовлений учень за допомогою електронної презентації  розповідає про 

роль тварин у житті людини. 

Так які тварини дають нам:  

– їжу; 

– одяг; 

– взуття; 

– предмети побуту? 

 – Які тварини працюють разом із людьми? 

Фізкультхвилинка 

2. Вправи на узагальнення і систематизацію знань та вмінь учнів. 

а) Робота з підручником на сторінці 109 

 Назвати свійських тварин на малюнках у підручнику. 

 Що дає корова? 

 Що дає вівця? 

 Що дає свиня? 

 Що дає гуска? 

 Що дає курка? 

 З чого зроблено тканину і носки? 

 З чого зроблено сир, морозиво? 

 З чого зроблено ковбасу? 
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б) Робота в групах 

Скласти картину із запропонованих пазлів і зробити висновок про свійських 

тварин, яких зображено на утвореній картині: 

1 група – Яка користь від вівці; 

2 група – Яка користь від коня; 

3 група – Яка користь від  поросяти; 

4 група – Яка користь від  корови; 

5  група – Яка користь від  курей. 

в) Робота в парах  

Гра «Нагодуй тварину» 

г) Перегляд відеофільму з метою спостереження за свійськими тваринами. 

д) Інтерактивна вправа «Мікрофон». Пояснення господарського значення 

свійських тварин своєї місцевості. на основі спостережень з відеофільму. 

Зразок висловлювань учнів: 

«Під час спостереження за _______ я побачив ___ (звернув увагу на ___ )». 

V Контрольно-оцінювальний етап 

– Яких свійських тварин нашого краю ви запам’ятали? 

– Які тварини є у вас вдома? 

– Які у них клички? 

– Що вони їдять? 

– Яку користь приносять свійські тварини людям? 

– Що люди одержують від тварин? 

– Назвіть продукти харчування від тварин. 

– Назвіть предмети одягу, взуття, побуту, сировини, для яких дають тварини. 

– Які загадки про свійських тварин ви запам’ятали? 

 

 

Л. І. Козлова  

 

Урок 52 

Тема. Як люди дбають про свій рідний край? 

Мета: розширити знання учнів про професії людей села і міста, про значення 

праці людей своєї місцевості. Виховувати почуття гордості , любові до свого 

міста, району, краю. 

Методично-дидактичне забезпечення: електронна презентація «Професії 

мого краю», Гільберг Т. Г. Природознавство : підруч. Для загальноосвіт. навч. 

закл.: 1–й кл. / Т. Г. Гільберг, Т.  В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с.,  картки до 

гри «Хто де працює?», картки для роботи в парах, демонстраційний матеріал 

для роботи в групах, ілюстрації із зображенням різних професій та продукції, 

що виготовляють у нашій місцевості. 

 

Хід уроку 

І. Етап орієнтації учнів 

Встали діти, підтягнулись, 

Один одному всміхнулись. 
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На урок старання не забудьте взяти. 

Сіли всі рівненько, починаєм працювати. 

ІІ. Етап цілепокладання 

На екрані висвітлюються набір слів. Слід переставити їх і утворити речення. 

людину, Праця, а, марнує, лінь, годує; 

нема, охоти, Без, роботи; 

Губами, а, руками, говори, роби; 

величає, Діло, майстра; 

Будеш, будеш, трудиться, кормиться. 

– Як можна назвати утворенні речення одним словом? 

–  Яка головна думка висловлена в утворених прислів’ях? 

ІІІ. Етап проектування уроку 

План уроку 

1. Розповідь з елементами бесіди. 

2. Робота з підручником. 

3. Гра «Хто де працює» 

4. Тестування. 

5. Робота в парах. 

6. Бесіда про бережливе ставлення до природних ресурсів рідного краю. 

7. Робота в групах. 

8. Підсумок уроку. 

IV. Етап організації виконання плану діяльності 

1. Розповідь з елементами бесіди. 

Сядьте зручно на своїх місцях, ми розпочинаємо подорожувати нашим краєм. 

Уявіть собі, що ми подорожуємо автобусом. Погляньте  у вікно. Що ви бачите? 

(На екрані з’являється ілюстрація пшеничного поля.) 

– Що комбайни роблять на полі? 

– Як називають людей, які вирощують і прибирають зернові культури? 

Нелегка праця землероба. Не у затишному приміщенні під дахом вирощують 

хліб. Усім вітрам і зливам, усім примхам природи відкрите пшеничне поле. 

Той, хто вирощує хліб, цінує кожний шматок хліба. Учіться і ви з малих літ 

цінувати працю інших. 

Пропоную помандрувати разом із пшеницею. З поля пшениця переїздить на 

елеватор (фото елеватора на екрані). Елеватор – це приміщення для збереження 

зерна. 

– А як називають людей, які водять машини? 

З елеватора пшениця потрапляє на млин, де перетворюється на борошно 

(фото млина на екрані). 

А з борошна на нашому хлібозаводі випікають хлібобулочні вироби. 

     – Люди яких професій задіяні для випікання хліба? 

Продовжимо нашу подорож і дізнаємося, що ще вирощують на полях у 

нашій місцевості. 

Загадки 
Стоїть палиця, на палиці хатинка,  

а в тій хатинці – повно людей 
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(Соняшник)  

(Фото соняшникового поля.) 

На городі молода 

Пишні коси розпліта, 

У зеленії хустинки 

Золоті хова зернинки.  

(Кукурудза)  

(Фото кукурудзяного  поля.) 

Ця культура всім відома, 

Зерна з неї має вдома. 

У воді рости полюбляє, 

Томі і урожаї гарні має.  

(Рис)   

(Фото рисового  поля.) 

Наша подорож триває і ми потрапляємо на ферму.  

–  Як ви розумієте значення слів ферма, фермер? 

Але на фермі працюють і теслярі і слюсарі. Продукція з ферми потрапляє 

до магазинів. 

– Люди яких професій працюють у магазинах? 

– А чиї батьки працюють у магазинах? 

– Які професії вам ще відомі? 

Гра «Інтерв’ю» Ким працюють ваші батьки? 

Професії в селі і місті дещо відрізняються. У місті можна працювати на 

фабриках, заводах, на будівництві, будувати дороги, займатися науковою 

діяльністю. 

Є люди, яких називають інтелігенцією. Це люди, зайняті розумовою 

працею. До них належать лікарі, вчителі, бухгалтера, музиканти, наукові 

працівники та інші. 

–  Так, чи залежать професії від місця проживання людей? 

 2. Робота з підручником на сторінці 110 

 – Що вирощують та яких тварин розводять люди в селі? 

 – За малюнками в підручнику розподілити, що вирощують у селі, а що 

виготовляють у місті. 

Фізкультхвилинка 

3. Вправи на узагальнення і систематизації знань та вмінь учнів 

Гра «Хто де працює?» 

На дошці картки із зображенням людей різних професій. Необхідно 

розділити їх на дві категорії. Вчитель показує професію, а діти, якщо вона 

міська плескають лише один раз, двічі, якщо лише сільська, не плескають, якщо 

ця професія може бути і в селі і в місті. 

Тестування 

1. Яку професію не може мати міський житель? 

а) лікар; 

б) доярка; 

в) учитель. 
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2. Яку професію не може мати сільський житель? 

а) артист; 

б) водій; 

в) хлібороб; 

Робота в парах. Гра «Продукти» 

На картках згрупувати окремо предмети промислового виробництва і 

продукти харчування: цибуля, капуста, блуза, самокат, масло, гречка, рис, 

будильник, зошит, настільна лампа, масло. 

Бесіда про бережливе ставлення до речей. 

–  Як народжується книга? 

 – Як виготовляють хутряні речі? 

 – Звідки беруться виделки, ложки і ножі? 

Усе це зроблено руками людини з природних матеріалів – дерева, металу, 

шерсті. 

Добуваючи різні матеріали, люди змінюють природу, досить часто завдають 

їй шкоди. Природні багатства потрібно берегти – адже вони не безмежні. І до 

навчального приладдя слід відноситись бережливо, адже кожен зошит і 

підручник – це вирубані ліси. А ліс – це дім для тварин, їжа, ліки. 

На екрані зображено різні речі. Які з цих речей виготовляють у нашому 

місті? 

Назвіть професії людей які виготовляють хлібобулочні вироби, шиють одяг, 

вирощують врожаї, вирощують тварин. 

Робота в групах 

1 група З’єднати стрілками питання і відповідь на нього. 

Хто пише книги? Лікар 

Хто лікує людей? Учитель 

Хто учить дітей? Письменник 

Хто лікує тварин? Пекар 

Хто пече хліб? Ветеринар 

2 група Робота за малюнками. Вибрити і закреслити предмети, які 

виготовлені не за допомогою тваринницької продукції. 

3 група  Дати відповідь за допомогою стрілки. Що з чого зроблено? 

V Контрольно-оцінювальний етап. 

Творче завдання 

Намалюй відповідь на одне з питань: 

 Що люди роблять в селі? 

 Чим займаються в місті? 

 Що місто дає селу? 

 Що дає село місту? 

 Висновок: місто не може вижити без села, а село – без міста. 

 

Н.А. Попович 

 

Урок 53 

Тема.  Екскурсія до водойми. 
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Ключові компетентності: 

вміння вчитися:  

навчально-організаційні:  співпрацює в парі;  

загальномовленнєві: зв’язно (трьома-чотирма реченнями передає почуте, 

побачене, запитує про невідоме);  

загальнопізнавальні: зіставляє групи предметів за однією істотною ознакою; 

контрольно-оцінні: оцінює свою діяльність за орієнтирами, поданими 

вчителем; 

інформаційно-комунікативна: планує створення повідомлення; 

загальнокультурна: діє згідно з прийнятими правилами поведінки на 

природі; 

громадянська: прагне бути культурним у спілкуванні, поводженні з 

однокласниками та іншими людьми; 

здоров’язбережувальна: дбає про збереження свого здоров’я та безпеку під 

час екскурсії;  

соціальна: підтримує чистоту відвідуваних місць. 

 

Предметні компетентності 

(конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати): 

Початковий рівень:  

 називає водойми рідного краю; 

Середній рівень: 

 розпізнає об’єкти природи у довкіллі; 

Достатній рівень: 

 дотримується правил поведінки поблизу водойм; 

 дотримується інструкцій і правил техніки безпеки при проведенні 

спостережень, екскурсій. 

Високий рівень: 

 узагальнює результати спостережень у вигляді певного освітнього 

продукту;  

 висловлює оцінні судження про власну роботу та роботу, виконану 

однокласниками. 

 

План уроку-екскурсії 

1. Об’єднання дітей у пари для спостережень під час екскурсії (хто з ким 

сидить за партою). 

2. Постановка завдання для виконання кожною парою під час екскурсії та 

після її завершення (Додаток 1). 

3. Проведення інструктажу з техніки безпеки перед початком екскурсії. 

Пригадування правил поведінки поблизу водойми. 

4. Виконання учнями поставленого завдання. 

5. Аналіз та узагальнення результатів спостереження. Заповнення таблиці. 

(Додаток 2). 

6. Презентація освітнього продукту за результатами спостережень («Галерея 

вивченого», Додаток 2). 
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7. Висловлення оцінних суджень про власну роботу та роботу, виконану 

однокласниками. 

 

Додаток 1 

 Завдання для виконання кожною парою під час екскурсії: 

1. Розпізнайте у довкіллі об’єкт неживої природи (озеро у Стрийському 

парку), за яким ви будете спостерігати. 

2. Подивіться на цей об’єкт, огляньте його. 

3. Узагальніть побачене, заповніть таблицю  (Додаток 2). 

4. Прийміть рішення, як ви будете представляти результати свого 

спостереження (вірш, розповідь). 

5. Презентуйте свій освітній продукт. 

6. Висловіть оцінні судження про власну роботу та роботу, виконану 

однокласниками. 

 

Додаток 2 

1) Заповніть таблицю: 

Екскурсія до водойми: _________________ 

 

Що росте біля озера у 

Стрийському парку 

Хто живе в озері та 

біля нього у 

Стрийському парку 

  

  

  

 

2) «Галерея вивченого» 

Напишіть, що ви взяли для себе пізнавального і цікавого від екскурсії: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                            Н.А. Попович  

  

Урок 54  

Тема. Дослідницький практикум. Чим славиться моє місто (село). 

Вид практикуму за домінуючою діяльністю: науково – дослідницький. 

Мета практикуму: розвиток уміння здобувати нові знання. 

Очікувані результати: 

 Вміє презентувати висновки та результати свого дослідження за 

допомогою певного освітнього продукту  (доповідь, твір, фотоколаж, 

малюнки); 

 Оцінює власну діяльність та діяльність однокласників. 

Навчальні предмети: природознавство. 

Тривалість: 2 тижні. 

 



190 

 

Етапи дослідницького практикуму 
I етап  Організація дослідницького практикуму. 

1. Формування проблеми, обґрунтування актуальності обраної теми. 

2. Визначення теми та конкретних завдань дослідження. 

3. Визначення об’єктів дослідження. 

II етап  Планування дослідницького практикуму. 

1. Ознайомлення учнів з проблемою, темою, постановка конкретних завдань 

дослідження. 

2. Формування груп для проведення дослідження. 

Учні класу об’єднуються в групи за  об’єктами дослідження: 

група 1 – досліджує історію Львова через вірші; 

група 2 – досліджує історію Львова через легенди; 

група 3 – досліджує історію Львова через картини, малюнки та 

фотографії. 

3. Вибір методів проведення досліджень (робота з додатковою літературою, 

перегляд картин, малюнків, фотографій тощо). 

ІІІ етап  Реалізація дослідницького практикуму. 

1. Складання учнями опису процесу дослідження. 

–  Обговоріть в групі, де ви будете брати матеріал для досліджень, що ви 

вже знаєте з історії Львова, а що хочете дослідити; 

–  Озвучте пропозиції, аргументи, судження щодо кінцевого вигляду 

освітнього продукту, який ви створите; 

 – Обговоріть в групі, що саме необхідно вам  зробити для того, щоб 

освітній продукт був якісний та  оригінальний. 

2. Розподіл обов’язків між членами групи. 

3. Збір та обробка інформації учнями. 

4. Обговорення результатів досліджень. 

5. Формування висновків та одержаних результатів. 

6. Виготовлення освітнього продукту. 

IVетап Захист результатів досліджень; оцінювання результатів досліджень 

і власної діяльності у дослідницькому практикумі. 

1. Оформлення результатів досліджень. 

2. Підготовка до захисту перед класом.  

3. Захист результатів досліджень. 

4. Оцінювання діяльності за визначеними критеріями. (Додаток 1) 

5. Аналіз успіхів і невдач. Висновки.  

Додаток 1 

Оцінювання діяльності учасників у дослідницькому практикумі 

1. Розподіл обов’язків між учасниками дослідницького 

практикуму в кожній із груп. 

Кожна група отримує «смачний торт» в нагороду за активну 

дослідницьку роботу.  

2. Захист результатів досліджень (оригінальність). 
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Вчитель дає кожному учаснику дослідницького практику наклейку – 

«смайлик». Після завершення захисту кожен учасник наклеює свою наклейку 

на той освітній продукт, захист якого йому сподобався найбільше (крім свого). 

Додатковий матеріал 

 

Ми львів’яни і львів’янки 

Місто любимо своє, 

І тому ми гордимося, 

Що у ньому ми живем. 

Всі ми знаєм: князь Данило 

Цьому місту назву дав 

І в наймення свого сина 

Місто наше він назвав. 

 

Львове місто – княжий Львів, 

Львове місто наше – Львів, 

Львове – радосте моя – 

Місто щастя і добра. 

 

       Про Львів 

Не віриться нізащо, 

Що ще десь є 

На світі місто краще 

А ніж моє. 

Де б я не був і кого б не зустрів, 

Завжди додому вертаюсь у Львів. 
 

 

                                              МОЯ КРАЇНА – УКРАЇНА  

 

                                                                                                          Г.С. Маяцька  

  

Урок 55 

Тема. Моя країна – Україна.  

Мета: дати учням первинне уявлення про Україну як державу, про 

усвідомлення своєї приналежності до України; Розповісти про столицю 

України; сприяти розвитку спостережливості, мислення, уяви, пам’яті, 

активності; виховувати громадянські почуття, любов до Батьківщини. 

Обладнання: Природознавство: підруч. для загальноосвітню навч. закл. : 1-й 

кл. / Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с. Природознавство. 1 кл.: 

Робочий зошит / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак.– Х. : Вид-во «Ранок», 2012. – 48с., карта 

України, Державні символи України, аудіозапис  Гімну України, кольорові 

олівці, мультимедійна дошка. 

 

 



192 

Хід уроку 

 

 I. Організаційний момент 

Доброго дня вам, мої школярі. 

Юні дівчатка і хлопці усі! 

Чи до уроку готові? « Готові!» 

Настрій робочий берем на урок 

Ось вже лунає для нас і дзвінок. 

II. Фенологічні спостереження  

– Оформлення календаря погоди.  

– Як ви гадаєте, який сьогодні день, число і місяць? 

– Який стан неба? 

– Чи був вітер, коли ви йшли до школи? А опади? 

III. Повідомлення теми уроку 

Робота над загадкою. 

Красивий, щедрий рідний край, 

І мова наша солов’їна 

Люби , шануй, оберігай 

Усе,що зветься… (Україна) 

– Діти, як називається країна,в якій ми живемо? 

Вчитель повідомляє, що на уроці учні дізнаються чимало цікавого про свою 

Батьківщину, яка називається  Україною. 

IV. Вивчення нового матеріалу 

1. Розповідь учителя 
–  Батьківщина – це земля, на якій ти народився, де народилися твої батьки, 

усі ми. Батьківщина – це твоє рідне місто, вулиця, де стоїть твій будинок… 

Батьківщина –це рідна мова, якої навчили тебе мама й тато. Батьківщина у нас 

єдина, як мати. Батьківщина – це казки, які розповідала тобі бабуся. Це зелена 

травичка і блакитна річечка. Це садок біля хати. Це безмежні хлібні лани. Твоя 

Батьківщина – це Україна. Україна – це наша земля, наша країна зі славною 

історією, народ якої протягом багатьох віків боровся за свободу й незалежність. 

Україна – це велика незалежна держава в Європі. Україна – це рідна мова, 

чарівна пісня, чудові народні традиції, мальовнича природа, талановитий народ. 

2. Робота за підручником  

Діти розглядають ілюстрації із зображенням різних міст України. 

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) 

– Правильно, це карта. (На дошці учитель вивішує фізичну карту України.) 

 – Сьогодні я пропоную здійснити мандрівку в історичне минуле кількох 

міст України. 
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Діти «мандрують» у місто Львів.  

Учитель читає вірш « Звідки в міста назва Львів» Марії Хоросницької. 

 (На мультимедійній дошці фотографії із зображенням історичних місць 

Львова.) (Слайд 1-5) 

Наступна «мандрівка»в місто Харків. Місто має назву від першого 

поселенця, якого звали Харитоном. (На мультимедійній дошці фотографії із 

зображенням історичних місць Харкова.) (Слайд 6-12) 

Далі подорожуємо в  місто Київ – столицю України. Учитель демонструє 

малюнки, листівки із зображенням Києва. Демонструючи малюнок із видом 

Хрещатика, розповідає, що головну вулицю нашої столиці реставровано. Вона 

сьогодні має вигляд однієї із кращих у Европі. (Слайд 13-17) 

Учитель читає текст, уміщений у підручнику стор.87 

3. Гра «Продовж речення» 

Наша країна – …( Україна) 

Столиця України місто…( Київ) 

Головна вулиця Києва – …( Хрещатик) 

     Найголовніша площа Києва – … (майдан Незалежності)     

Фізкультхвилинка 

    Україна, ( Діти розводять руки в сторони.) 

    Рідний край, ( Піднімають руки догори.) 

    Поле, річка, (Повороти тулуба з розведеними в сторони руками.) 

    Синій гай, (Присідання.) 

    Любо стежкою іти (Ходьба.) 

    Тут живемо я і ти! (Беруть одне одного за руки.) 

4. Робота в групах 
Учитель пропонує учням об’єднатися в групи по п’ять осіб. 

Завдання: знайти слова, близькі за значенням до слова «Україна» 

(Вітчизна, Батьківщина) 

5. Самостійна робота в зошиті з друкованою основою стор.40. №1 

Завдання: заповни візитну картку країни, у якій ти живеш. 

6. Бесіда – розповідь учителя 
Зображення символів нашої держави (Мультимедійна дошка.) 

– Кожна держава має свою національну символіку. Синьо-жовті прапори 

майорять у містах і селах. Поєднання цих кольорів не випадкове. 

 Давайте пофантазуємо про те, чому саме ці кольори вибрано для нашого 

прапора. Які почуття викликає у вас жовтий колір? 

Діти висловлюють свою думку. 

 Жовтий колір – це колір пшеничної ниви, колір зерна, що дарує життя. 

Жовтий колір – це ще й колір жовтогарячого сонця, без променів якого не 

дозрів би, не заколосився б хліб. 

 А синій колір про що вам нагадує? 

 Звичайно, це колір ясного, чистого, мирного неба, де живе, приносячи 

радість усім, жовтогаряче сонце.  
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 7. Розфарбуй державний прапор України. Самостійна робота 

Золотий тризуб на блакитному тлі, як символ влади, – дуже давній знак. Він 

зустрічається ще за часів Київської Русі, зокрема, на монетах київського князя 

Володимира Великого, який жив більше 1000 років тому. Отже нашому Гербу 

більше 1000 літ. 

Учитель демонструє зображення Герба України на мультимедійній дошці. 

У тризубі відображено триєдність життя. Це – батько – мати – дитя, які 

символізують собою силу, мудрість, любов. Адже тато – найдужчий, мати – 

наймудріша, а дитя – це плід любові. Оці всі речі і відбито в тризубі – Гербі 

України. 

Звучить Державний Гімн України. Діти слухають пісню, стоячи за партою. 

 Національний Гімн   України – це урочиста пісня, символ державної єдності 

V. Підсумок уроку 

– Про що ви дізналися на уроці? Які державні символи України? Чому саме 

тризуб вважають гербом України? Чому наш прапор синьо – жовтий? 

                                                                      

                                                                                                             Василенко В.М. 

                                                              

Урок 56 

Тема. Україна – моя Батьківщина.  

Мета: розповісти про Україну як незалежну державу, про усвідомлення своєї 

приналежності до держави, бажання пізнавати особливості її природних умов, 

вчити розповідати про Україну, виховувати громадські почуття, інтерес до 

пізнання багатої історії держави, бажання вивчати та примножувати державні 

та природні традиції розвивати. 

Обладнання:  Природознавство: підруч. для загальноосвітн. навч. закл. : 1-й 

кл. / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с. Природознавство. 1 кл.: 

Робочий зошит / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. – Х. : Вид-во «Ранок», 2012. – 48с., 

малюнок журавля, малюнки про Україну. 

 

                                                           Хід уроку 

I. Організаційний момент 

– Дітки, сьогодні у нас буде незвичайний урок. Тому що нам сьогодні буде 

допомагати вивчати урок Журавлик. 

– Що це за птах? Де він живе? 

Очікування. 

– Діти, як ви гадаєте про що сьогодні розповість Журавлик? 

II. Фенологічне спостереження 
– Яка зараз пора року? 

– Який місяць? 

– Що ви можете сказати про стан неба? 

– Чи світить сонце? 

– Сьогодні тепло чи холодно? 
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Підсумок: Сьогодні гарна весняна погода. 

III. Повторення вивченого 
– Що ви вивчали на попередньому уроці? 

– Як називається наше місто? 

– В якій області ми живемо? 

– Який заповідник є на території нашої області? 

Підсумок по повторенню. 

– Наша край – це гарний, мальовничий куточок, який ми повинні любити й 

оберігати. 

IV. Актуалізація опорних знань 

1. Слухання вірша П.Воронька 

Облітав журавель 

сто морів, сто земель. 

Облітав, обходив, 

крила. ноги натрудив. 

Ми спитали Журавля: 

– Де найкращая земля? 

Журавель відповідає: 

– Краще рідної – немає! 

– Чому так відповів журавель? 

2. Проблемне завдання 
Робота з динамічною таблицею «Це моя Україна». 

Створення картини одного з куточків рідного краю. 

– А зараз ми з вами спробуємо створити картину одного з куточків рідного 

краю. Учитель на динамічній таблиці «Це моя Україна» виставляє по черзі 

предметні малюнки із зображенням верби, калини, лелеки, соловейка, тощо. 

Учні коментують. Наприклад: Це – гніздо. Я кладу його на дах хати. У гніздо 

посаджу лелеку і тощо. Біля річки садять кущ калини і говорять: 

А калина біля броду 

Білі квіти розпускає. 

На свою чарівну вроду,  

Задивляється у воду, 

Соловейка виглядає. 

(Слайд 1) 

V. Повідомлення теми і мети уроку 

Діти, сьогодні ми поговоримо про свою 

Батьківщину – Україну, про її красу і 

неповторність. 

VI. Первине сприйняття і усвідомлення 

нового матеріалу 

1. Розповідь учителя з елементами бесіди і 

використання ілюстраційного матеріалу 

– Діти, Журавлик летить в небі і показує нам 

мальовничі місця. 

Україна – наша земля. Ми називаємо Україну нашою Батьківщиною. 
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Батьківщина – це земля не лише ваших батьків, а й дідів і прадідів. Батьківщина 

– це край, де здавна звучить наша рідна мова і материнська пісня. Україна – це 

безкраї лани пшениці, квітучі поля, вишневі сади. Це гори Карпати і шахти 

Донбасу. Це широкий Дніпро – Славутич, який несе свої води в Чорне море. 

Україна – це і той край де ви живете і зростаєте. Україна славиться хлібом-

пшеницею. В Україні є Чорне й Азовське моря, багато річок. Україна – мирна 

країна і прагне  жити в злагоді з усіма 

країнами світу. 

(Слайд 2) 

2. Робота з підручником 
а) Розучування прислів'я. 

б) Ознайомлення з пам'яткою. 

3. Робота в зошиті 

Фізкультхвилинка 

Встало вранці ясне сонце, 

Зазирнуло у віконце. 

Ми до нього потяглися,  

За промінчики взялися, 

Будем дружно присідати, 

Сонечко розвеселяти. 

Встали – сіли, встали сіли, 

От уже й розвеселили. 

Нумо всі, нумо всі 

Потанцюймо по росі! 

VII. Узагальнення й систематизація отриманих 

знань 

1. Робота в групах 

2. Учитель пропонує 

учням об’єднатися у 

групи по 5-6 учнів за 

принципом «Квіти» 

(дзвіночки, барвінки, конвалії, ромашки, айстри). 

Кожна група отримує набір карток.  

країнастбоук, летеквітчизна, убатьківщина, 

оземлякронті. 

Виділити слово, яке відноситься до України. 

3. Розповідь вчителя про столицю України – місто 

Київ 

Київ – це велике місто, яке стоїть на березі Дніпра. 

Київ заснований дуже давно, але це сучасне гарне 

місто, яке має багату історію. 

(Слайд 3)  

VIII. Підсумок уроку 

– Складання асоціативного куща, що таке Україна 
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   (це Київ, Дніпро, калина, Карпати....) 

– Діти, чи цікава була мандрівка з Журавлем? 

– Чи справдилися ваші очікування? 

– Бажаю всім вам побувати в столиці України Києві. 

 В.М. Василенко   

                                                                                                                                                

Урок 57 

Тема. Карта України. Умовнi позначки на картi. 

Мета: дати учням елементарнi ноняття про карту Украiни та умовнi позначення 

на нiй: рiвнин, гiр, рiчок, морiв. Ознайомити з картою Украiни. Розвивати 

вмiння користуватися картою, виховувати любов до Батькiвщини. 

Обладнання: Карта України, кросворд, Природознавство: підруч. для 

загальноосвітн. навч. закл. : 1-й кл. / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. – К. : Генеза, 2012. – 

112 с., зошит, маски тварин, повiтрянi  «Освіта», 2012. – 144 с. : іл., кульки. 

 

Хiд уроку    

I. Органiзацiя класу 
 Ось i дзвоник продзвенiв 

 Вiн покликав на урок. 

 То ж i ми часу не гаєм 

 i урок розпочинаєм. 

– Діти, сьогодні до нас прийшли улюблені герої із мульфтільма 

«Смішарики», і вони з вами проведуть мандрівку. 

Діти стоять в колі. 

Очікування: 

– Що ви очікуєте від уроку-мандрівки? 

Знайомство: 

Куди б ви хотіли помандрувати? 

II. Фенологічні спостереження 

– Який місяць? – Холодно сьогодні чи тепло? 

– Яке небо? 

– Чи були сьогодні опади, коли ви йшли до школи? 

– Яка погода переважає протягом тижння? 

Підсумок 

Зараз у нас гарна весняна погода. 

III. Повторення виченого. Фронтальне опитування 

– Як називається наша країна? 

– Назвіть міста України, які ви запам’ятали 

– Як називається столиця України? 

– Яка річка протікає через Київ? 

– Як називається головна вулиця Києва? 

IV. Актуалізація опорних знань 

1. Розгадування кросворду 
– Розгадайте кросворд і прочитайте слово (зверху – вниз) у виділених 

клітинках. (Карта) 



198 

1. Столиця України. (Київ) 

2. Кущ – символ України. (Калина) 

3. Найбільша річка України. (Дніпро) 

4. Дерево – символ Києва. (Каштан) 

5. Місто на березі Чорного моря. (Ялта) 

2. Оголошення теми і мета уроку 

– Отже, сьогодні ви дізнаєтесь, що таке «карта», ознайомитесь із картою 

України, навчитесь користуватись картою. 

V. Вивчення нового матеріалу 

Розповідь вчителя  
(Над картою вивішують декілька повітряних кульок). 

– Велика і прекрасна наша країна Україна. Має різноманітну природу. Сьогодні 

ми вирушимо у подорож Україною на повітряній кульці, але не виходячи з 

класу. А разом з нами будуть мандрувати кролик Крош, поросятко Нюша і 

Їжачок. Вони  будуть нам підказувати шлях. За допомогою чого відгадайте. 

Відгадування загадки 

Моря є – плавати не можна. 

Дороги є – їхати не можна. 

Земля є – орати не можна. 

Що це? (Карта.)  

(Вивіщується карта України.) 

– Тож вміщуємося зручніше і починаємо мандрувати. 

– Поверхня Землі дуже велика. Щоб зобразити велику територію або якусь її 

частину, складають карту. На ній позначають країну, область, навіть цілу 

Землю. Географічні карти кольорові. Поверхню Землі, воду зображують 

різними умовними кольорами. Воду на Землі (океани, моря, річки, озера) 

зображують на карті синім кольором, гори – коричневим, рівнини – зеленим 

кольором. 

Алгоритм роботи з картою 
А зараз їжачок покаже вам як слід стояти біля карти. 

– Біля карти слід стояти справа, щоб не заступати її собою. 

– Вказівну паличку треба тримати в лівій руці. 

– Показувати потрібно не міста, а умовний знак, яким це місто позначене. 

– Щоб показати море, озеро чи гори, потрібно обвести їх вказівкою 

паличкою по береговій лінії. 

Фізкультхвилинка 
– Діти, мандруючи, ми з вами трішки втомилися, то ж давайте відпочинемо. 

А вправи нам приготувала Нюша. 

Учні стають біля парт, дитина у кольорі показує поверхню Землі (називає 

«гори» – руки вгору, «вода» – руки в сторони). 

VI. Узагальнення й систематизація знань та вмінь учнів 

1. Гра «Не помились» Що означають на карті різні кольори. 

– А зараз з вами пограється в гру кролик Крош. 

– Він буде вам показувати малюнок, а ви йому будете показувати колір, який 
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цей предмет позначений на карті. (Можна використати кольорові олівці) 

2. Робота за картою України 
– Для того, щоб подорожувати картою, потрібно навчитися читати її. Читати 

– це не означає читати тільки написане на ній. Потрібно розуміти й особливу 

мову карти – умовні знаки. До них належать різні кольори й інші позначки. 

а) Знайдіть на карті блакитний колір. Що він означає? 

б) Знайдіть на карті зелений колір. Що він означає? 

в) Знайдіть об’єкт коричневого кольору. Назвіть його. Що він означає? 

3. Робота з підручником ст.116-117 

4. Робота в зошиті 

5. Робота в групах (Поділ дітей на групи. Діти називають  пори року) 

а) Повторення правил роботи в групі. 

б) Завдання групам. Із розрізаних частин скласти карту України, і знайти 

столицю України. 

в) Презентація роботи в групах. 

VII. Підсумок уроку 

Діти стають в коло. 

– Дітки, чи сподобалась вам мандрівка з помічниками? 

– Що саме сподобалось? Чи справдились ваші очікування? 

–Чи хотіли б ви помандрувати кудись з батьками влітку? 

 

                                                                                                                 Н.А. Попович 

 

Урок 58 

Тема. Водойми України. 

Ключові компетентності: 

 вміння вчитися:  

навчально-організаційні: добирає індивідуальне обладнання для проведення 

уроку, розкладає його в належному порядку; включається в роботу відразу 

після вказівки вчителя; 

загальномовленнєві: говорить в помірному темпі, чітко, вільно, виразно, з 

відповідною силою голосу; зв’язно (трьома-чотирма реченнями) передає 

почуте, побачене; запитує про незрозуміле; з повагою звертається до вчителя, 

учнів; 

загальнопізнавальні: виділяє в предметах певні ознаки; розрізняє розмір, 

форму, колір; виконує завдання за зразком і аналогією.; 

 інформаційно-комунікативна: створює  висловлювання з опорою на 

власний досвід та почуту інформацію; 

 загальнокультурна: діє згідно з прийнятими правилами поведінки на 

уроці; 

 громадянська: наводить приклади позитивного і негативного 

ставлення людини до природи. 
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Предметні компетентності  

(конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати): 

Початковий рівень:  

має уявлення про умовні позначення на карті водойм; 

Середній рівень:  

 пояснює господарське значення водойм;  

 наводить приклади позитивного і негативного ставлення людини   до 

природи. 

Достатній рівень: 

 знаходить на карті України водойми. 

Високий рівень: 

 робить узагальнюючі висновки з уроку.  

 

План уроку 

1. Читання анаграм з метою оголошення теми уроку (Додаток 1). 

2. Розповідь вчителя про водойми України (Додаток 2). 

3. Бесіда з метою пригадування учнями умовних позначень на карті водойм.  

4. Розповідь вчителя з метою ознайомлення учнів з правилами показу на 

карті водойм  (Додаток 3). 

5. Знаходження учнями на карті України водойм. Вправа «Юні географи»  

(Додаток 4). 

6. Пояснення учнями господарського значення водойм. Інтерактивна вправа 

«Мікрофон» (Додаток 5). 

7. Наведення учнями прикладів позитивного і негативного ставлення 

людини до природи. Вправа «Мозковий штурм»  (Додаток  6). 

8. Підведення підсумків уроку учнями. Висловлювання учнів: «Сьогодні на 

уроці я дізнався…». 

9. Підведення підсумків уроку вчителем. 

Додаток 1 

 Прочитайте анаграми: 

7 2 3 1 4 6 5  3 1 4 6 2 5 7 

И О Д В О М Й  Р У А Н К Ї И 

 Назвіть тему нашого уроку  

Додаток 2 

На території України налічується близько 20 тис. озер. Більшість озер 

України мають річкове походження і розташовані на заплавах басейнів Дніпра, 

Десни, Дунаю, Сіверського Дінця та ін. Розміри заплавних озер, як правило, 

незначні. Більші площі мають озера лиманного походження, які розташовані на 

узбережжі Чорного й Азовського морів і відокремлені від них піщаними 

пересипами (Сасик, Куяльник, Хаджибей та ін.). Поширені озера карстового 

походження (Світязь, Пулемецьке, Кримне). Вулканічні озера є в Українських 

Карпатах (Липовецьке, Синє, Ворочівське). Озера льодовикового походження є 

в Українському Поліссі (Лука) та в Українських Карпатах (Бребенескул, 

Несамовите). Озеро Синевир знаходиться в Українських Карпатах. 
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Озера поширені в різних регіонах України, але найважливішими озерними 

областями є: Волинське Полісся, придунайські й причорноморські озера-

лимани, озера рівнинного Криму і гірські озера Українських Карпат. 

Живляться озера підземними водами й атмосферними опадами. У 

мілководній частині ростуть очерет, рогіз, осока, латаття біле та інші рослини. 

Із рибних багатств найбільше промислове значення мають вугор, лящ, короп, 

сом, карась. Використовується для рекреації та туризму. 

Багатий на озера рівнинний Крим, зокрема в районі м. Красноперекопськ 

(озера Красне, Айгульське), на Керченському півострові (озера Узунларське, 

Актаське, Чокрацьке та ін.), на Тарханкутському півострові (озеро Донузлав) і в 

районі міст Євпаторія, Саки (озера Сасик, Сакське та ін.). Всі ці озера солоні й 

використовуються для видобування різних солей та для лікування. 

Гірські, мальовничі озера зустрічаються в Українських Карпатах. Найбільш 

відоме озеро Синевир, яке знаходиться в Міжгірському районі Закарпатської 

області на абсолютній висоті 989 м. Воно входить до складу Синевирського 

національного парку. В озері водяться форель та інші види риб. Береги покриті 

лісом. 

Водосховища, ставки та канали створено людиною для регулювання стоку 

з метою господарського використання поверхневих вод. Зокрема для 

енергетики, водного транспорту, водопостачання, зрошення, риборозведення та 

рекреації. Вони впливають на гідрологічний режим рік і озер та на мікроклімат 

прилеглих територій. 

В Україні споруджено 1157 водосховищ і 28,8 тис. ставків.  

Великі водосховища, крім корисної ролі, спричинюють і негативні наслідки  

при спорудженні їх переносилися населені пункти, мілководдям затоплено 

значні площі земель, які використовувались як сіножаті та пасовиська, у ряді 

районів відбулося підтоплення земель, відбувалася руйнація берегів та зсуви.  

Ставки в Україні значно поширені. Вони являють собою штучні водойми. 

Побудовані переважно на малих річках, балках і ярах та, на відміну від великих 

водосховищ, займають тільки прируслові ділянки й частину заплави та дно ярів 

і балок. Стави прикрашають населені пункти і використовуються для зрошення, 

водопостачання, риборозведення, відпочинку. Найбільше ставків у Вінницькій, 

Хмельницькій, Черкаській, Полтавській областях. 

Канали в Україні споруджено переважно в басейні Дніпра, Сіверського 

Дінця і частково Дунаю. Їх основне призначення – водопостачання, зрошення й 

осушення земель; використовуються частково також для риборозведення та 

рекреації. 

Болота – це своєрідні природно-територіальні комплекси, у формуванні 

яких важливу роль відіграють поверхневі й ґрунтові води. У них своєрідні 

ґрунти, рослинність та мікрокліматичні умови. Болота сприяють живленню рік і 

озер водою. 

Додаток 3 

Правила показу на карті водойм 

1. Учень повинен стояти біля карти так, щоб не заступати її собою. 

2. Показувати на карті обов’язково потрібно указкою. 
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3. Показувати географічні об’єкти потрібно точно, причому показувати не 

напис, а місце розташування об’єкта, обводячи указкою берегову лінію озер та 

морів. 

4. Річки обов’язково показувати у напрямку від витоку до гирла. 

Додаток 4 

 Вправа «Юні географи» 

– Знайдіть на карті України водойми 

Вчитель називає водойми. Учні відшукують їх спочатку на маленьких картках 

України, які лежать на партах, а потім показують на великій карті України на 

дошці. 

Додаток 5 

Інтерактивна вправа «Мікрофон» 

– Поясніть господарське значення водойм 

Додаток 6 

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм» 

Вчитель пропонує учням по черзі навести приклади негативного і 

позитивного ставлення людей до природи. Обговорити декілька наведених 

прикладів. 

 

            Н.А. Попович  

 

Урок 59 

Тема. Найбільші річки та озера України, їх значення для людини. 

Ключові компетентності: 

 вміння вчитися:  

навчально-організаційні: добирає індивідуальне обладнання для проведення 

уроку, розкладає його в належному порядку; включається в роботу відразу 

після вказівки вчителя; 

загальномовленнєві: говорить в помірному темпі, чітко, вільно, виразно, з 

відповідною силою голосу; зосереджено слухає вчителя, відповідає на 

запитання за відомою моделлю; з повагою звертається до вчителя, учнів; 

загальнопізнавальні: виділяє в предметах певні ознаки, розрізняє розмір, 

форму, колір; робить (з допомогою вчителя) висновок-узагальнення за 

результатами виконання навчального завдання; 

 інформаційно-комунікативна: будує монологічне висловлювання на 

знайому тему (пояснює господарське значення річок та озер); 

 загальнокультурна: діє згідно з прийнятими правилами поведінки на уроці; 

 громадянська: пояснює господарське значення річок та озер. 

 

Предметні компетентності  

(конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати) 

Початковий рівень:  

називає найбільші річки України. 

Середній рівень:  

пояснює господарське значення річок та озер.  
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Достатній рівень: 

знаходить на карті найбільші річки та озера України. 

Високий рівень: 

підводить підсумки власної роботи на уроці. 

 

План уроку 

1. Відгадування учнями загадок з метою ознайомлення з  темою уроку.  

(Додаток 1) 

2. Розповідь вчителя про найбільші річки та озера України, їх значення для 

людини.  (Додаток 2) 

3. Називання учнями найбільших річок України. Інтерактивна вправа «Бліц-

інтерв’ю» . (Додаток 3) 

4. Бесіда з метою повторення правил показу на карті географічних об’єктів. 

5. Знаходження учнями на карті найбільших річок та озер України. Вправа 

«Юні географи».  (Додаток 4) 

6. Пояснення учнями господарського значення річок та озер. Інтерактивна 

вправа «Мозковий штурм». (Додаток 5) 

7. Підведення учнями підсумків власної роботи на уроці. Інтерактивна 

вправа «Галерея вивченого». (Додаток 6) 

Додаток 1 

 Відгадайте загадки 

  Тече, тече – не витече, 

  Біжить, біжить – не вибіжить.  

  (Річка) 

   

  Дивляться в нього веселі берізки, 

  Верби свої опускають косички, 

  Місяць і зорі туди заглядають. 

  Як оце дзеркало всі називають?  

  (Озеро) 

 

Тема нашого уроку : «Найбільші річки та озера України, їх значення для 

людини». 

Додаток 2 

Найбільші річки та озера України 

Дніпро – типова рівнинна річка з повільною і спокійною течією. Має 

звивисте річище, утворює рукави, багато перекатів, островів, проток, мілин. 

Живлення змішане: снігове, дощове і підземне.  

Найдавніші письмові відомості про Дніпро залишив грецький історик і 

географ Геродот у четвертій книзі своєї історії, яка називається «Мельпомена». 

Перші вітчизняні відомості про Дніпро є у літописах Київської Русі «Повість 

врем’яних літ» і у великому поетичному творі «Слово о полку Ігоревім». 

Нині водою Дніпра користується 70% населення України (майже 35 

мільйонів осіб), також на нього припадає половина всіх річкових шляхів країни 

і основна частина (близько 60%) річкових перевезень вантажів і пасажирів. 
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Вся історія України-Русі пов’язана з Дніпром, він є головною річкою 

України, багато фактів вказують на те, що саме навколо Дніпра сформувались 

українці як народ. Київ – столиця України, завдяки Дніпру лежить на перетині 

торгових шляхів не лише між Сходом і Заходом, але й між Північчю і Півднем, 

стає точкою перетину різних світових цивілізацій. 

Дністе́р (молд. Nistru – Ністру; антична назва – грец. Tyras, лат. Tyras) — 

річка на південному заході України та у Молдові (частково на кордоні обох 

країн). 

Виток річки – на північних схилах Українських Карпат (гора Розлуч біля 

села Вовчого Турківського району Львівської області), на висоті близько 1 000 

м над рівнем моря. Дністер впадає в Чорне море і утворює Дністровський 

лиман.  

У середній течії долина Дністра неширока, звивиста, багата на мальовничі 

краєвиди. Відомий письменник і етнограф О.С.Афанасьєв (Чужбинський), який 

у середині XIX століття об'їздив всю Росію і побував на Кам’янеччині, в своїх 

«Нарисах Дністра», виданих 1863 року, писав, що він не знає нічого більш 

мальовничого, ніж долина цієї ріки.  

Живлення Дністра – мішане, з переважанням снігового. Характерні весняна 

повінь і осінні дощові паводки. 

Південний Буг – це третя за довжиною (після Дніпра та Дністра) річка 

України і найбільша, яка тече виключно територією України (довжина її 806 

км). 

Упродовж століть назву річки змінювали. Турки називали її Ак-су, що 

означає «біла вода», греки – Гіпанісом або Іпанісом. Слов’яни нарекли річку 

Богом (в розумінні «багата» або «та, що тече по багатій, родючій землі»). 

Вважається також, що назва річки походить від слова «бгати», тобто згинати, 

звідси – «кривий», «покручений». Ще у француза Ґійома Левассера де Боплана, 

який може вважатись засновником української картографії, вона зафіксована 

саме як Бог Руський. Сучасну назву річка отримала випадково. Проводячи на 

початку XX століття дослідження Правобережної України, російський геолог 

В.Д.Ласкарєв звернув увагу на існування двох річок з однаковими (як йому 

здалося) назвами – Буг. Західна річка й справді звалася Бугом, південна - Богом. 

Проте В.Д.Ласкарєв не помітив цього і, щоб можна було в подальшому 

розрізняти річки, наніс їх на карту як Західний Буг і Південний Буг. 

Ялпуг – найбільше озеро України. Про заплавне озеро Ялпуг, що в Одеській 

області, мало хто знає, а воно є найбільшим в Україні справжнім прісним 

озером. Хоча площа його досить велика, та глибина мала (пересічна глибина 

становить лише 2 м). Протокою, яка пролягла через піщаний пересип, воно 

сполучається з озером Кугурлуй. Живиться озеро за рахунок паводкових вод 

Дунаю та однойменної річечки Ялпуг, яка іноді влітку пересихає. Взимку озеро 

вкривається нестійким льодовим покривом. Хоча озеро мілке, але водиться у 

ньому багато видів риби (близько 40), таких як: сазан, щука, окунь, судак, є й 

раки. Береги поросли очеретом та рогозою, в озері поширені водорості й 

різноманітна інша водяна рослинність. 
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Озерна вода йде на водопостачання та зрошування полів. Лише потрібно 

пам’ятати, що використовувати дорогоцінну воду потрібно економно, а 

ставитися до озер бережно. 

Світязь – найглибше в Україні озеро. Світязь розташований у Шацькому 

районі Волинської області. Найбільша глибина 58,4 м, хоча середня глибина 

становить 6,3м. 

На озері є острів. Через канал Світязь сполучається з озером Луки та іншими 

озерами. 

Додаток 3 

Інтерактивна вправа «Бліц-інтерв’ю» 

– Назвіть найбільші річки України. 

Вчитель задає питання, учні мають дати чітку і коротку відповідь: 

– Яка найбільша річка України (Дніпро)  

– Яка річка в Україні друга за довжиною? (Дністер)  

– Яка річка в Україні третя за довжиною? (Південний Буг) 

Додаток 4 

Вправа «Юні географи» 

– Знайдіть на карті найбільші річки та озера України. 

 Вчитель називає річку або озеро. Учні знаходять спочатку на маленьких 

картах, що лежать на партах, а потім показують на великій карті на дошці. 

Додаток 5 

  Інтерактивна вправа «Мозковий штурм» 

Вчитель пропонує учням по черзі висловити свої ідеї щодо господарського 

значення річок та озер. Обговорити наведені ідеї. 

Додаток 6 

   Інтерактивна вправа «Галерея вивченого». 

Робота в парах. 

– Напишіть, що цікавого дізналися на уроці? Що нового навчилися робити? 

Листочки з враженнями розміщуються на дошці для загального огляду. 

           

 Н.А. Попович   

 

Урок 60 

Тема. Міні-проект. Як облаштувати джерело? 

Вид проекту за домінуючою діяльністю: творчий. 

Мета проекту. Розвиток творчого потенціалу особистості. 

   Очікувані результати:  

 вміє презентувати певний спосіб облаштування джерела за допомогою   

       певного освітнього продукту (малюнок, опис способу облаштування 

джерела);  

 оцінює власну діяльність та роботу однокласників. 

Начальні предмети: природознавство. 

Тривалість: два тижні. 
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Етапи навчального проекту 

І етап. Організація проекту 

Визначення теми, мети проекту, навчального предмету, виду проекту та його 

тривалості. 

ІІ етап. Планування проектної діяльності 

Ознайомлення учнів із загальною темою і провідною проблемою. 

Бесіда. 

– Яка небезпека може загрожувати джерелу? 

 – Що можна зробити, щоб зберегти джерело?  

Наше завдання: ознайомити однокласників зі своїм способом облаштування 

джерела. 

Формування груп для проведення дослідження. 

«Склади листівку». Вчитель попередньо розрізає на чотири частини листівку 

(листівок має  бути стільки, скільки потрібно груп). Всі частини 

перемішуються. Кожна дитина обирає для себе одну частинку із загальної 

кількості. Ходячи по класу, учні шукають частинку від однієї листівки і 

складають її. Діти, які склали листівку – це члени однієї групи. Можна 

придумати назву своїй групі. 

ІІІ етап. Реалізація проекту 

1. Складання учнями плану роботи над проектом: 

 – обговоріть в групі, які є способи облаштування джерела; 

 – виберіть один спосіб облаштування джерела; 

 – озвучте пропозиції, аргументи, судження щодо кінцевого вигляду 

освітнього продукту, який ви створите; 

 – обговоріть в групі, що саме необхідно вам  зробити для того, щоб освітній 

продукт був якісний та  оригінальний. 

2. Розподіл обов’язків між членами групи.  

Учні розподіляють, хто буде малювати малюнок, а хто буде описувати 

спосіб облаштування джерела. Треба визначити розміри малюнку та опису. 

3. Самостійна творча робота учнів.  

Учні вдома малюють малюнки, пишуть опис способу облаштування 

джерела. На цьому етапі діти можуть працювати парами. За допомогою діти 

можуть звертатись до батьків та вчителів. 

4. Виготовлення освітнього продукту.  

Учні групи збираються разом, демонструють свій малюнок  та письмовий 

опис способу облаштування джерела, закінчують виготовлення спільної роботи. 

IV. Презентація проекту; оцінювання проекту і власної діяльності у 

ньому (самооцінка) 

1. Оформлення результатів (оформлення виставки групових робіт). 

2. Підготовка до презентації. 

3. Захист проектів. 

4. Оцінювання проектної діяльності за визначеними критеріями.    

(Додаток1) 

5. Аналіз успіхів і невдач. Підведення підсумків роботи вчителем. 
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Додаток 1 

Оцінювання проектної діяльності учасників. 

Презентація освітнього продукту (оригінальність). 

Після звершення презентації кожен з учасників проекту підходить до вчителя, 

отримує наліпку та наклеює її на  роботу тої групи, яка найоригінальніше 

презентувала свій проект (крім своєї). 

Додатковий матеріал 

Струмок 
Струмок був зовсім вузенький, як ниточка. Він весело дзюрчав поза городом, 

петляв поміж вербами на леваді. А потім вибігав на луг і губився у траві. 

Тарасик знає, де починається струмок. Під Холодною горою є криничка, на дні 

якої б’є джерельце. З тієї кринички й витікає струмок. «А куди ж він тече?» 

замислився Тарасик. Та й побіг до дідуся. 

– Усі струмки – і  великі, й маленькі, такі, як наш, – течуть у річку, –сказав 

дідусь. – Не було б струмків, то й річки не було б. От як! 

Якось Тарасик із Славком пускали на струмку кораблики. Легенькі, вирізані із 

соснової кори. А вітрильця на них – із пір’їни. Струмок підхоплював кораблики 

і хутко ніс поміж звивистими зеленими берегами. 

– Повний вперед! – скомандував Тарасик і сказав Славкові: – Наші кораблі 

аж до річки допливуть! 

 –Ти ще скажеш, що й до моря? 

– А може, й до моря. Хоч один! 

І тут хлоп'ята помітили, як один, другий кораблик опинилися на мілині. А 

раніше її не було. Еге, та їхній маленький струмок на очах стає ще меншим. Ось 

уже й дно оголилося, вола ледь жебонить. 

 –Дідусю, струмок висихає! – схвильовані, примчали вони додому. 

Дідусь одразу й не повірив, поки сам не походив над струмком. 

Наступного ранку вони йшли до Холодної гори. Дідусь із заступцем, а Славко й 

Тарасик несли на плечах металеву трубу. 

– Ну, так воно і є! – мовив дідусь, заглянувши в криничку. – Джерело 

замулилось. 

Він вихлюпав із кринички застояну воду, очистив дно, почав копати. 

Коли на дні кринички завирувала вода, дідусь хутко вправив у розкопину 

трубу.  

 – Ну, тепер струмок оживе! – підбадьорював хлоп’ят і витирав піт з чола. 

Дідусь присів на траву, Славко заглядав у криничку. 

– Живе вже! Живе! – загукав Тарасик. 

Хлоп’ята побігли понад струмком, а він усе тікав і тікав ви них, і не можна було 

його наздогнати. 

Корабликів за городом уже не було. Десь несла їх до річки нова вода. 

 

Н.А.Попович 

Урок 61 

Тема. Чорне та Азовське моря. Значення морів. 

Ключові компетентності: 
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 вміння вчитися:  

навчально-організаційні: добирає індивідуальне обладнання для проведення 

уроку, розкладає його в належному порядку; включається в роботу відразу 

після вказівки вчителя; 

загальномовленнєві: говорить в помірному темпі, чітко, вільно, виразно, з 

відповідною силою голосу; зосереджено слухає вчителя, відповідає на 

запитання за відомою моделлю; запитує про незрозуміле; з повагою 

звертається до вчителя, учнів; 

загальнопізнавальні: виділяє в предметах певні ознаки, розрізняє розмір, 

форму, колір; робить (з допомогою вчителя) висновок-узагальнення за 

результатами виконання навчального завдання. 

 інформаційно-комунікативна: будує усне  монологічне висловлювання 

на 

        знайому тему (пояснює господарське значення морів); 

 загальнокультурна: діє згідно з прийнятими правилами поведінки на 

уроці; 

 громадянська: пояснює господарське значення морів, наводить 

приклади 

        позитивного і негативного ставлення людини до природи. 

 

Предметні компетентності  

(конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати): 

Початковий рівень:  

називає моря України; 

має уявлення про те, яке море більше за розміром. 

Середній рівень:  

пояснює господарське значення морів; 

наводить приклади позитивного і негативного  ставлення людини до  

природи. 

Достатній рівень: 

знаходить на карті моря. 

Високий рівень: 

підводить підсумки власної роботи на уроці. 

 

План уроку 

1. Відгадування загадки з метою ознайомлення з темою уроку. (Додаток 1) 

2. Розповідь вчителя про Чорне та Азовське моря, значення морів.  

     (Додаток 2) 

3. Називання учнями морів України. Формування уявлень про те, яке море 

більше за розміром. Вправа «Бліц-інтерв’ю».  (Додаток 3) 

4. Бесіда з метою пригадування учнями правил показу на карті. 

5. Знаходження учнями на карті морів. Вправа «Юні географи».  (Додаток 4) 

6. Пояснення учнями господарського значення морів. Вправа «Мікрофон». 

(Додаток 5) 
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7. Наведення учнями прикладів позитивного і негативного ставлення 

людини до природи. Вправа «Мозковий штурм». (Додаток 6) 

8. Підведення учнями підсумків власної роботи на уроці. Інтерактивна 

вправа «Галерея вивченого». (Додаток 7) 

Додаток 1 

 Відгадайте загадку 

Навкруги вода, 

А з питвом біда. 

(Море) 

 – Подумайте, про що ми будемо говорити на уроці? Отже, тема нашого 

уроку: «Чорне та Азовське моря, їх значення.»  

Додаток 2  

Україна – морська держава 

Немає на Землі людини, яка б не хотіла побувати на березі моря чи навіть 

вирушити в далеку морську навколосвітню подорож. Але не всі країни мають 

вихід до моря. Натомість наша Батьківщина – Україна – справжня морська 

держава. Її береги омиваються двома морями: Чорним та Азовським. 

Характерні ознаки Чорного моря. 

Чорне море, так само як і Азовське, – внутрішнє континентальне море, що 

належить до басейну Атлантичного океану. Чорне – не звичайне внутрішнє 

море, воно заразом знаходиться в двох частинах світу. Північна його ділянка – 

в Європі, а південна – в Азії. Окрім України, вона омиває береги й інших країн, 

зокрема: Румунії, Болгарії – на заході, Туреччини – на півдні, Грузії та Росії 

(Краснодарський край) – на сході. Чорне море слугує природним кордоном 

України з півдня, водночас пов’язуючи нашу країну з цілим світом. В Україні 

море омиває береги Автономної Республіки Крим та Одеської, Миколаївської, 

Херсонської областей. Чорне море має майже овальну форму. З півночі на 

південь море простяглося на 580 км. Найбільша ширина чорного моря – зі 

сходу на захід, від Батумі (Грузія) до Бургаса (Болгарія) – 1150 км.  Найменша – 

між мисом Сарич (Крим) і мисом Керемпе (Туреччина) – 265 км. Кажуть, що у 

ясну погоду з високого кримського берега можна побачити Туреччину! Чорне 

море – глибоке. Пересічна глибина моря становить 1300 м, найбільша – аж 2211 

м, а це понад 2 км! Біля південного узбережжя Криму, на відстані лише 29 км 

від берега, його глибина сягає 2000 м. 

У Чорному морі живуть креветки, краби, зокрема кам’яні, зелені та інші 

види. Серед молюсків широко розповсюджені мідії, трапляються устриці, 

гребінці тощо. Деякі з них мають промислове значення.  

Серед риб (їх у Чорному морі – 180 видів) промислове значення мають 

бички, хамса – чорноморський анчоус, тюлька – кілька, кефаль, оселедці: 

чорноморський та чорноспинка, інші, камбала, скумбрія, пеламіда, тунець, 

ставрида.  

Характерні ознаки Азовського моря 

Азовське, так само як і Чорне море, належить до середземноморського 

басейну Атлантичного океану. Через Керченську протоку (її довжина близько 

41 км при ширині від 4 до 45 км) воно сполучається з Чорним морем. 
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Особливістю Азовського моря є його відокремленість від Світового океану. 

Воно – найбільше внутрішнє серед всіх морів, які є на землі. Це – 

найвіддаленіший закапелок океану. Розташоване Азовське море на півдні 

України (Херсонська, Запорізька, Донецька області) та Росії. Його площа в 10 

разів менша за площу Чорного моря і становить 39 тис. кв. км. А об’єм майже в 

2000 разів менший за об’єм Чорного моря й дорівнює близько 300 куб.км. 

Найбільша його довжина 343 км, найбільша ширина 231 км. Найбільша 

глибина Азовського моря лише близько 14 м. З космосу море нагадує блюдце. 

Серед усіх морів на Землі меншим за Азовське є лише Мармурове (воно у 3 

рази менше за Азовське). Азовське узбережжя – це лагідне море, чудові золоті 

піщані пляжі, сонячні безхмарні дні, тривалий купальний сезон, який 

розпочинається у квітні, а завершується у вересні, комфортна температура 

морської води, лікувальні грязі. Що ще краще може подарувати людям природа 

для оздоровлення та літнього відпочинку? 

 Додаток 3 

Вправа «Бліц-інтерв’ю» 

 – Назвіть моря України. Дайте відповіді на запитання 

 Вчитель задає питання, а учні повинні швидко і чітко дати відповідь:  

– Скільки морів є в Україні? (Два)  

– Які моря є в Україні? (Чорне і Азовське)  

– Яке море більше: Чорне чи Азовське? (Чорне море)  

– Яке море менше: Чорне чи Азовське? (Азовське море) 

Додаток 4 

Вправа «Юні географи» 

– Покажіть на карті моря. 

Вчитель називає море. Учні відшукують його спочатку на маленьких картах, 

що на партах, а потім на великій карті на дошці. 

Додаток 5 

Інтерактивна вправа «Мікрофон» 

– Поясніть господарське значення морів. 

Додаток 6 

    Інтерактивна вправа «Мозковий штурм» 

Вчитель пропонує учням по черзі навести приклади негативного і 

позитивного ставлення людей до моря. Обговорити наведені приклади. 

Додаток 7 

Інтерактивна вправа «Галерея вивченого» 
 Робота в парах.  

– Напишіть, що цікавого дізналися на уроці? Що нового навчилися робити? 

Листочки з враженнями розміщуються на дошці для загального огляду.                                              
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О.В. Іречук 

                      

                                                           Урок 62 

Тема. Карпати. 

Мета: формувати в учнів поняття «гори», формувати уявлення про зміни 

рослинного і тваринного світу; розвивати просторові уявлення та пізнавальні 

інтереси, розкривати екологічну та практичну цінність природи;  

 виховувати бережливе ставлення до природи.  

Обладнання: фізична карта України, карта природних зон; краєвиди гір, 

гербарії, малюнки рослин і тварин.  

Хід уроку 

I. Організація класу 
Добрий день, мої любі діти.  

Я щаслива зустріти вас, 

Хай вам радісно сонечко світить. 

Будем вчитися, в добрий час! 

ІІ. Хвилина спостережень  

Робота з календарем природи, узагальнення спостережень.  

– Який сьогодні день? Чи світить сонечко? Чи є вітер? 

– А вранці був туман? 

– Що цікавого відбулося в природі за минулий тиждень?Хто з вас, любі 

дітки, був уважним і спостережливим?  

– Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? 

ІІІ. Перевірка знань здобутих на попередніх уроках  

1. Фронтальна перевірка 
Гра «Екскурсія на Південний берег Криму».  

Клас поділений на 4 групи по 4 учні. Кожна група має свого екскурсовода.  

Завдання для екскурсоводів.  

1 екскурсовод: описати море (за картинкою), розказати про його використання 

людиною.  

2 екскурсовод: розказати про рослинний світ (за ілюстраціями) Південного 

берега Криму.  

Значення цих рослин для людини.  

3 екскурсовод: розказати про тваринний світ Південного берега Криму з 

використанням малюнків.  

4 екскурсовод: охорона рослинного і тваринного світу Південного берега 

Криму. Заповідники Південного берега Криму.  

ІV. Актуалізація опорних знань  
– Розгляньте фізичну карту. Які гори є в Україні? Покажіть їх.  

– Із яких частин складається гора?  

– За умовними знаками визначити, які гори вищі. 

– Хто з вас бував в Карпатах? Розкажіть. 

V. Засвоєння нових знань, умінь і навичок  
Діти показують на карті Карпати.  
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– Ми сьогодні вирушимо в заочну мандрівку в Карпати.  

Покажіть найвищу вершину Карпат. Як вона називається? Говерла має висоту 

2061 м.  

– Як утворюються і старіють гори? Пригадайте корисні копалини (гірські 

породи). Серед гірських порід є радіоактивні. На 

великих глибинах, у надрах планети під час їх 

розпаду виділяється значна кількість тепла. Воно 

поступово нагромаджується і перетворює гірські 

породи у розжарену масу з температурою в кілька 

тисяч градусів. При цьому зростає тиск газів і пара 

води. У надрах землі утворюється величезна сила, 

здатна спричинювати землетруси, виверження 

вулканів, раптові та поверхневі коливання 

поверхні суші й дна морів. Унаслідок цього 

утворюються гори.  

Ученими доведено, що на місці гір багато 

мільйонів років тому було море, заселене 

безліччю тварин.  

Мільйони 

років тому на 

місцевості, де тепер Карпати, відбувалися 

землетруси і стиснення поверхні з боків. 

Місцевість згиналася в складки, утворюючи 

гірські хребти. Нам здається, гори існують 

вічно. Справді, їх вік обчислюється десятками 

мільйонів років, але гори старіють. Карпати – 

молоді гори, їх утворення ще триває.  

– Які ріки течуть у Карпатах?  

Коли вони найбільше повноводні?  

Робота з підручником (стор. 128-129)  

– Які водойми, крім рік, зустрічаються в 

Карпатах?  

Усіх захоплює своєю красою озеро Синевир. 

У народі його називають «Морським оком»  

Легенда про 

озеро Синевир.  

Діафільм 

«Карпати»  

Природа Карпат 

чарує людей своєю 

незрівнянною 

красою. У підніжжі 

гір ростуть листяні ліси, які плавно переходять у 

хвойні. Там трапляються смерека, гірська сосна, 
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ялиця. На галявинах росте чорниця та брусниця з смачними ягодами.  

Чим вище піднімаємось в гори – ліс рідшає, і ми бачимо розкішні луки-

полонини. 

Тут ростуть: конюшина, звіробій, деревій, гадючник.  

Під охороною такі рослини: лілія лісова, нарцис.  

 

 

Гра «Відгадай слово»  

Цієї квітки цвіт красивий  

Ніжить сонце золоте.  

Той, хто сильний і сміливий 

Серед скель її знайде (Едельвейс)  

Піднімаючись від підніжжя гори до її вершини ми спочатку бачили: листяний, 

потім хвойний ліс і нарешті – полонини. Температура повітря у Карпатах 

несрізь однакова. Чим вище піднімаємось у гори, тим стає холодніше. 

исновок: від підніжжя гори до її вершини температура повітря знижується, стає 

холодніше, тому й змінюється рослинний світ.  

На дошці малюнки із зображенням тварин.  

Гра «Знайди зайву тварину»  

Бурий сайгак, ведмідь, дикий кабан, заєць, рись, зубри.  

Яка тварина зайва (сайгак). Чому?  

Ця тварина живе в степах. (Іде нагадування учням про заповідник Асканія- 

Нова.) 

Фізкультхвилинка  

Сірі зайчики маленькі,  

вушка є у них довгенькі.  

В лісі грались, веселились,  

працювати вже втомились.  

А щоб добре працювати,  

треба трішки пострибати.  

Відпочили, розім’ялись –  

й до роботи знову взялись.  

Самостійна робота.  

І ряд – назвати корисні копалини, які добувають у Карпатах.  

ІІ ряд – які мінеральні джерела є у Карпатах. 

(Відповіді дітей) 

Додаткова інформація. 

Нафта, газ, вугілля, камінна і кухонна сіль, ртуть, поліметали, мармур. Чималі 

запаси сірки, золота.  

В Українських Карпатах нараховується понад 500 мінеральних джерел – у 

Трускавці, Моршині, Сваляві.  

У горах займаються вівчарством. На полонинах випасають овець. 

Заготовляють деревину для будівництва, меблевих фабрик.  

VІ. Систематизація, узагальнення засвоєних знань 

Гра «Це цікаво знати»  
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Клас поділено на 2 групи.  

На дошці записані назви рослин і тварин. Кожен учень першого ряду дає 

запитання учню другому ряду.  

– У яких лісах водиться бурий ведмідь?  

– Розказати про нього.  

– Де в Карпатах росте конюшина?  

– Що відомо про неї?  

Наступне завдання: яка група дітей найбільше згадає рослин і тварин Карпат. 

Тварини  

Бурий ведмідь  

Дикий кабан  

Козуля  

Благородний олень  

Карпатська білка  

Куниця  

Заєць  

Рись  

Миша лісова  

Тритон карпатський   

Рослини  

Модрина  

Смерека  

Ялівець  

Чорниця  

Дуб  

Липа  

Бук  

Малина  

Ліщина  

Конюшина  

VІI. Підсумок уроку  

– Що цікавого ви дізналися на уроці? 

– Яка робота на уроці сподобалась найбільше? 

– Чи здійснилися ваші очікування? 

О.В.Іренчук 

 

Урок №63 

Тема. Південний берег Криму 

Мета. Розказати учням про Південний берег Криму, його розташування, 

клімат, ріки, формувати уявлення про розмаїття рослинного та тваринного світу 

та його збереження; дати поняття про Крим як всеукраїнську здравницю; 

розвивати в них мислення, мову, уяву, увагу; забезпечити власну активність 

учнів, співробітництво, стимулювати пізнавальну активність учнів; виховувати 
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любов до природи України, її багатств, екологічну культуру та естетичні 

почуття. 

Обладнання. Таблиці із зображенням рослинного та тваринного світу 

природної зони Криму, картки для індивідуальної перевірки знань, мікрофон, 

картки різного кольору з інформацією про рослин та тварин Південного берегу 

Криму, планшети з надписами: «За», «Проти», «Не знаю», фізична карта 

України, картини природи Південного берегу Криму. 

Хід уроку 

І. Організація класу 

Дзвоник всім нам дав сигнал, 

Працювати час настав. 

То ж і ти часу не гай, 

Працювати починай. 

IІ.Фенологічні спостереження 

– Скільки сонячних днів 

було на минулому 

тижні? 

– Скільки хмарних? 

– У який день неділі ішов 

дощ? 

– А як ви, діти, думаєте, 

у якій частині України 

найтепліший клімат? 

– Так, правильно, у Криму. Як ви же здогадалися, на уроці ми поговоримо про 

Крим, Кримські гори, рослинний та тваринний світ цієї частини України. 

– Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? (Відповіді дітей). 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів 

Учні стають у коло і називають види транспорту, якими можно 

подорожувати країною: велосипедом, автомобілем, поїздом, кораблем, пішки… 

Гра «Знайдіть помилку» 

 Послухайте твір Сашка Помилкіна про подорож до Криму. Коли почуєте 

неправильне твердження, дружно скажете: «Ні!» 

«Влітку я подорожував Україною, її 

степами, пустелями (ні), лісостепами, садами і 

парками. Цей край багатий глиняним і піщаним 

ґрунтом. У цій місцевості дуже мало звірів, 

птахів, комах. Літо дуже холодне, малосніжне, а 

зима тепла і часто бувають засухи. У цій 

місцевості багато вологи і мало тепла. 

(Навпаки.) Тому дуже багато дерев. (Дерева ростуть лише в долинах річок.) 

Восени зацвітають тюльпани, фіалки, незабудки, горицвіти. (Навесні.) 

Рослини ростуть одночасно (ні). Тваринний світ дуже бідний (різноманітний): 

сайгаки, ховрахи, черепахи, польові миші і т. д. Комах немає (коники, 

метелики, оси, джмелі, жуки). Зовсім немає хижих птахів. (Орел, кібчик, 
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боривітер). Велику користь приносять господарству ховрахи, бо вони поїдають 

багато рослин і роблять великі запаси (ні). 

Природу цього краю охороняти не треба (ні).  

1.Декламування вірша учнем 

У  ранню весноньку холодну, 

 нам так хочеться тепла... 

 Вирушаймо всі до моря, відпочинем, дітвора!  

На Південний берег Криму буде подорож 

у нас.  

Це ж куточок України – рідний і близький 

для нас! 

2.Інтерактивна вправа «Мозковий 

штурм». 

1) Постановка запитання класу. 

– Що ви знаєте про Південний берег Криму, про Кримські гори? 

2) Діти висловлюють свої ідеї, 

коментарі, наводять фрази, слова, пов’язані 

з цим питанням. 

3) Усі пропозиції записуються на 

дошці . 

– Відповіді дітей можуть бути такими: 

«Крим – це півострів», «Південний 

берег Криму омивається водами Чорного 

моря.», «В Криму дуже тепло, сонячно.», 

«Південний берег Криму відвідує багато людей.», «Тут побудовано багато 

санаторіїв, баз для відпочинку», «Неподалік від Ялти знаходиться Никитський 

ботанічний сад, у якому ростуть рослини з усіх країн світу». 

4). Обговорення запропонованих ідей. 

Слово вчителя: 

– Так, насправді Південний берег Криму – це надзвичайно мальовничий 

куточок України, де перед кожним, хто ступить на цю землю, відкривається 

незвичайна картина: золотисто-голубе 

під сонцем Чорне море, казково-чудова 

рослинність, мальовничий вид 

Кримських гір, розмаїття квітників, 

засаджених рідкісними квітами, 

кущами. 

– Ось погляньте, які чаруючі око 

краєвиди відкриваються кожному в цій 

місцевості (вчитель вивішує таблиці, 

картини 

природи). 

IV.Оголошення теми уроку та очікування 

навчальних результатів 
Учень зачитує з дошки назву теми уроку. 
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– Сьогодні ми з вами спробуємо з’ясувати особливості природи Криму; ви 

дізнаєтесь про розмаїття рослинного та тваринного світу і його збереження. 

Матимете можливість доводити і обґрунтовувати свою думку, давати власну 

оцінку, формувати та висловлювати 

власне ставлення щодо впливу 

людини на  стан природи Південного 

берега Криму. 

– Ці знання дадуть змогу вам 

розв'язати кросворд та виконати 

завдання у зошиті. 

V.Розповідь вчителя про 

Кримський півострів 

1.Демонструються уривки 

відеофільму «Мандрівка по сонячному Криму». 

– Зверніть увагу на красу та велич Кримського півострова. 

– З якою інформацією ви були вже знайомі, а яка для вас стала новою, про 

що хотіли дізнатися більше? 

2. Читання роздаткового матеріалу. 

1) Кримські гори захищають від північних злих вітрів.  

Та ще й море ціле літо сонечко пекло.  

Потім воно усю зиму віддає своє тепло.  

Ось чому зима тут, діти, тепла і коротка.  

Ну, а літо вдвічі довше – і жарке, й спекотне.  

Ну, звичайно, і рослинам добре тут живеться.  

Дуб і бук, граб і ялиця, сосна вгору пнеться...  

Добре себе почувають кипариси, лаври, 

магнолії, олеандри, і, звичайно, пальма. 

Про рослини ми дізнались.  

А який тваринний світ? 

Є лисиці, і косулі, зайці, дикі кабани, 

є олені, білки, чайки, яструби, дрозди, орли, 

сови є і мухоловки і, звичайно, солов’ї. 

Над квітками і плодами в'ється безліч тут комах: 

жук-олень, вусач альпійський, турун й «мертва голова». 

(А. Засядько) 

2) Південний берег Криму знаходиться на півдні нашої країни, саме слово 

«південний» говорить про це. Тут сонячні промені падають прямо й 

прогрівають не тільки сушу, але й море. 

Цікаво те, що вода має чудову властивість: повільно нагрівається й 

повільно віддає тепло. Кримські гори затримують холодні вітри, які дують з 

півночі. 

У лісах на схилах гір можна зустріти каштан, бук, пухнастий дуб, 

кримську сосну, суничне дерево, а із трав'янистих рослин – шафран, 

підсніжник. 
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У парках, на вулицях міста вирощують красиві вічнозелені рослини, 

привезені з теплих країн: кипариси, магнолії, пальми. У садках стигнуть 

абрикоси, персики та інші фрукти. 

Неподалік від Ялти знаходиться Никитський ботанічний сад, у якому 

ростуть дерева, чагарники, трав'янисті рослини з усіх країн світу. Особливості 

кліматичних умов дозволяють вирощувати такі культури як: троянду, лаванду, 

шавлію, а також високосортні сорти винограду, мигдаль, інжир, оливки. 

Дивовижний є світ комах. Часто можна почути стрекотіння цикад, 

побачити хижака богомола. Дуже цікавими є морські жителі: медузи, краби, 

дивовижні рибки, морські коники, дельфіни. На березі живуть чайки. 

Тут побудовані санаторії та будинки відпочинку, куди приїжджають тисячі 

людей. Люди не завжди ставляться до природи дбайливо. Вони обривають 

квіти, ламають гілки дерев та чагарників, вирізають надписи на стовбурах, 

пишуть на каменях , залишають сміття, ловлять жуків, метеликів, знищують 

крабів, медуз, риб, забруднюють воду. 

VI. Інтерактивна вправа «Навчаючи – учусь»  
1. Вчитель підготував картки різних кольорів з фактами, що стосуються 

рослинного та тваринного світу Південного берега Криму, по одній на кожного 

учня (картки можуть повторюватися). 

Зразки карток: 

1. Ялівець високий – це вічнозелений кущ або деревце 4-6 м заввишки. Він 

нагадує низькорослу сосну з широкою, схожою на парасольку, кроною. Якщо 

придивитися зблизька, можна помітити, що гілочки ялівцю покриті дрібними 

листочками-лусочками. Серед зелені можна помітити багато зелених і чорних 

ягід. Це шишкоягоди. 

2. Чист кримський, або кам’яна троянда, це невисокий (40-80 см) пахучий 

кущ з красиво опушеним сріблястим листям і великими лілово-рожевими 

квітками, що нагадують квітки шипшини. З молодих стебел і листків цієї 

рослини видобувають ароматичну камедь-ладан. 

3. Сон-трава – одна з найкрасивіших весняних квітів. На Карадазі росте 

один з її видів – сон-трава кримська. Ранньої весни на вкритому шовковистими 

ворсинками стебельці розкривається чарівна квітка фіолетового кольору, схожа 

на невеличкий тюльпан. Ця квітка не боїться морозу, сріблясті ворсинки, наче 

шубка, вкривають стебельце від холодів, а квітка на морозі закривається і 

поникає. У негоду квітка спить також. 

4. Підсніжник кримський одним з перших сповіщає про прихід весни. За 

легендою, богиня Флора дарувала квітам костюми для карнавалу. Підсніжнику 

подарувала білий-білий костюм.  

5. Полин, латиною «артеміда», отримав назву від імені богині Діани, що у 

греків звалася Артемідою, богині мисливства. Вважали, що ця рослина 

допомагає людині з’явитися на світ і зберігає від дурного ока й епілепсії. Якщо 

носити вінок з полину на голові, він збереже людину від нещастя. 

6. Жовтопуз – найбільша ящірка з усіх в Україні. Довжина цієї тварини, 

схожої на змію, 1 м. З цього розміру половина припадає на хвіст. 



219 

7. Полоз леопардовий – найрідкісніша і найгарніша на зовнішній вигляд 

змія. Зустрічається на південному березі Криму, на вузькій смузі суші від 

Севастополя до Карадагу, на кам’янистих схилах і в сухих долинах з 

чагарником . Загальна довжина 1 м. 

8. Сип білоголовий – осілий птах. Мешкає у важкодоступних скелях, 

гірських передгірних і степових районах. Живиться падаллю. На території 

Кримського природного заповідника щороку гніздилося 2-4 пари, в інших 

районах гірського Криму спостерігалося близько 50 птахів. Гніздо влаштовує 

на карнизах, у нішах скель. Єдине яйце відкладає в кінці лютого. 

 Протягом кількох хвилин учні читають інформацію на картці. Учитель 

перевіряє, чи розуміють діти прочитане. 

Ознайомлення зі своєю інформацією однокласників, у яких картки іншого 

кольору, й отримання нової інформації від іншого учня. Учень може одночасно 

говорити тільки з однією особою. Упродовж 10 хвилин забезпечується 

спілкування кожного учня з максимальною кількістю інших для отримання 

якомога повнішої інформації. 

V. Відтворення отриманої інформації.  

Звіт учнів про набуті ними знання, про що вони дізналися від інших. 

Узагальнення знань. 

VІ.Робота з підручником, с.128-129. 

- Роздивіться карту України.Знайдіть на карті гори. Як вони називаються? 

 Запам'ятайте назви тварин, про яких не йшла мова на уроці. 

VІІ.Робота в зошитах, с.54-55 та із вкладкою «Природа Кримських гір» 

VІІІ.Підсумок уроку. 

Гра: « Мікрофон». 

Відповіді на питання. 

– Де знаходиться Південний берег Криму? 

– Які особливості пір року на узбережжі? 

– Як Чорне море і Кримські гори впливають на погоду Південного берега 

Криму? 

– Назви рослини, які ти запам’ятав. 

– Які особливості мають деякі рослини? 

– Назви тварин Південного берега Криму. 

– Які заповідники створено в Криму? 

Гра: «Займи позицію». 

– Нині вчених хвилює доля природи Чорноморського узбережжя Криму. 

1. Постановка дискусійного питання: 

– Чи варто дозволяти людині відпочивати на Чорноморському узбережжі 

Криму? 

2. Учні визначають власну позицію щодо цього питання і стають біля 

відповідного плаката з надписом («За», «Проти», «Не знаю») 

«За»: 

– Крим – це надзвичайно чудовий край для відпочинку. Цілюща морська 

вода і теплий морський вітерець, мінеральні джерела, мальовничі пляжі, 

розкішна рослинність – все це в комплексі впливає на організм людини, 
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поліпшує її самопочуття, відновлюючи різноманітні функції органів і систем. 

Крим – оздоровниця міжнародного значення. 

– Покращується здоров’я дітей. Вже кілька десятиліть діє дитячий центр 

«Артек», де діти оздоровлюються. 

«Проти»: 

– Люди винищують рослини і тварин. 

– Полюють на рідкісні види тварин. 

– Дії людини стають причинами пожеж у лісах. 

– У море потрапляють отруйні речовини, побутові відходи, від яких гинуть 

рослини, тварини. 

– Люди вирізають написи на стовбурах, пишуть на каменях та скелях, 

ловлять жуків, метеликів, знищують крабів, медуз, риб. 

– Люди вирубують ліси. 

«Не знаю»: 

– Все залежить від самої людини, від її поведінки в природі. Люди бувають 

різні. 

– Людина передбачає багато природоохоронних заходів: бережне 

господарювання, запобігання забрудненню довкілля, створення заповідників, 

національних природних парків, заказників. 

Після викладу різних точок зору учні, які змінили свою думку, мають 

можливість перейти до іншого плаката. 

Учасники гри пояснюють,чому саме той,а не інший плакат вони вибрали . 

ІХ. Хвилинка-цікавинка. 

Слово вчителя.  

Це завмерлий профіль Кара-Дагу 

Над живими дюнами води, 

Там орли тримають рівновагу 

Між буттям і вічністю біди. 

І пускались в шепіт з Кара-Дагом 

Тепла і холодна течія, 

Де вгорі, на виступі відваги 

До сьогодні кров моя сія. 

Де загус над кожним кроком риску 

Крик чаїний, наче рідний плач, 

Тріскається скеля прямовисна –  

Свідок горя, щастя і удач. 

Л. Закордонець 

У перекладі з тюркської мови Карадаг означає Чорна гора. З моря 

Карадазька вулканічна система зі зрізаними та зубчастими голими скелями має 

дуже ефектний вигляд. Ця перлина східного Криму вразила уяву юного 

О.С.Пушкіна. Він на чернетках рукопису малював по пам’яті Золоті Ворота 

Карадагу в оточенні танцюристів-бісенят та відьми на мітлі. 

Можливо, саме ці спогади змусили поета написати чарівні строфи: 
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Сторожили цих місць вказують на скелю, до якої нібито матроси Одісея 

пришвартовували своє судно, розповідають про загадковий «храм Миру», що 

колись височив на Карадазі.  

Надзвичайно живописний береговий хребет, утворений окаменілими 

лавовими потоками, вулканічним попелом, результатами пізніших геологічних 

процесів, – модель геологічної історії, наочний посібник, створений природою. 

Х. Підсумок уроку. 

– Діти,що цікавого дізналися ви  на уроці? 

– Яка частина уроку найбільше сподобалася? 

– Назвати тварин, що мешкають в лісах Кримського півострова. 

– А які види рослинного світу запам’яталися найкраще? 

– Чи потрібно оберігати природу Криму? 

  Н.А. Попович  

 

Урок 64 

Тема. Дослідницький практикум. Мандрівка Україною, про яку ти мрієш. 

Вид практикуму за домінуючою діяльністю: науково-дослідницький. 

Мета практикуму: розвиток уміння здобувати нові знання. 

Очікувані результати:  

 вміє презентувати висновки та результати свого дослідження за допомогою 

певного освітнього продукту (доповідь, твір, фотоколаж, малюнки);  

 оцінює власну діяльність та діяльність однокласників. 

Начальні предмети: природознавство. 

Тривалість: 14 днів 

 

 

Етапи дослідницького практикуму 

І етап.  Організація дослідницького практикуму 

1. Формування проблеми, обґрунтування актуальності обраної теми. 

2. Визначення теми та конкретних завдань дослідження. 

3. Визначення об’єктів дослідження. 

ІІ етап. Планування дослідницького практикуму 

1. Ознайомлення учнів з проблемою, темою, постановка конкретних  завдань 

дослідження. 

2. Формування груп для проведення дослідження. 

Учні класу об’єднуються в групи за шляхами мандрування:  

група 1 – мандруємо водоймами;   

група 2 – мандруємо лісами;  

група 3 – мандруємо полями;  

група 4 – мандруємо горами. 

3. Вибір методів проведення досліджень (робота з додатковою літературою, 

перегляд відеоматеріалів, фотографій тощо). 

ІІІ етап. Реалізація дослідницького практикуму 

1. Складання учнями опису процесу дослідження: 

–  обговоріть в групі, про яку саме Україну ви мрієте; 
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–  озвучте пропозиції, арґументи, судження щодо кінцевого вигляду        

освітнього продукту, який ви створите; 

–  обговоріть в групі, що саме необхідно вам  зробити для того, щоб   

освітній   продукт був якісний та  оригінальний. 

1. Розподіл обов’язків між членами групи.  

2. Збір та обробка інформації учнями. 

3. Обговорення результатів досліджень. 

4. Формування висновків та одержаних результатів. 

5. Виготовлення освітнього продукту.  

IV. Захист результатів досліджень; оцінювання результатів досліджень і 

власної діяльності у дослідницькому практикумі 

1. Оформлення результатів досліджень. 

2. Підготовка до захисту перед класом. 

3. Захист результатів досліджень. 

4. Оцінювання діяльності за визначеними критеріями. (Додаток 1) 

5. Аналіз успіхів і невдач. Висновки.  

Додаток 1 

Оцінювання діяльності учасників  

у дослідницькому практикумі 

 Захист результатів досліджень. Учитель дає кожному учаснику 

дослідницького практикуму наліпку – «смайлик». Після завершення захисту 

кожен учасник наклеює свою накліпку на той освітній продукт, захист якого 

йому сподобався найбільше (крім свого). 

 

                                                                                                                                                          В.В. Тупчій  

 

Урок-узагальнення 65 

Тема. Моя країна – Україна.   

Мета. Ключові компетентності:  
вміння вчитися – самоорганізовуватися до навчальної діяльності у взаємодії; 

загальнокультурної – дотримуватися норм мовленнєвої культури, зв’язно 

висловлюватися в контексті змісту, формувати духовно – моральні основи 

життя;  

соціальної – проектувати стратегії своєї поведінки з урахуванням інтересів та 

потреб інших, продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі  та 

команді;  

компететності з ІКТ – вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та 

використовувати інформацію з різних джерел,  користуватися різноманітною 

довідковою літературою;  

громадянської – розвивати здатність екологічно мислити, бережливо ставитися 

до природи, до людей, до самого себе. 

Предметні компетентності: поглибити знання учнів про нашу державу – 

Україну, продовжити ознайомлення учнів з національними символами України, 

формувати національну свідомість школярів, розвивати пізнавальні інтереси, 
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уміння робити висновки, узагальнювати, виховувати патріотів рідної держави, 

повагу до її символів, виховувати любов до рідного краю. 

Тип уроку. Урок закріплення і засвоєння знань. 

Обладнання: карта України, Гімн України, конституція України, назва груп, 

плакат «Моя Батьківщина – Україна», малюнки, мікрофон, комп’ютер, 

Грущинська І.В. Природознавство :  пiдруч. для 1 кл. / I.Грушинська. – К. : 

Видавничий дім зошит, маски тварин, повiтрянi  «Освіта», 2012. – 144 с. : іл., 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

Добрий день усім, – вітаюсь, 

Бо весела прокидаюсь. 

Так і сонце прокидається, 

І з усіма вітається: 

З пахучою землею, 

З пташиною ріднею, 

Зі мною і з тобою, 

І з тихою водою. 

ІІ. Підсумки фенологічних спостережень 

Робота синоптиків за планом (на вагончиках потяга).  

1. Пора року. 

2. Місяць. 

3. Суттєві ознаки місяця. 

4. Зміни в неживій природі. 

5. Зміни в живій природі. 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Проблема 

Вчитель: 

- І куди ж ми сьогодні помандруємо на нашому веселому потязі? 

В чарівну країну вирушимо разом. 

Всі перешкоди подолаємо, 

Багато нового й цікавого узнаємо. 

Гра «Зберіть слова, прочитайте речення» 

ЯМО – АРКАЇН УРАЇНКА (Моя країна – Україна) 

ІV. Актуалізація опорних знань 

(Підготовлений учень читає вірш) 

У всіх людей одна святиня, 

Куди не глянь, де не спитай, 

Рідніша їм своя пустиня, 

Аніж земний в чужині рай. 

Їм красить все їх рідний край. 

Нема без кореня рослини, 

А нас, людей, без Батьківщини. 

V. Повідомлення теми і мети уроку 

1. Інcценізація 

Вчитель:  Засперечались одного разу діти, яка стежка найкраща? 
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Діти:   

 1. – До магазину,  

 2. – Ні, до школи, – там є діти. 

 3. – Ні, до річки, – там можна купатись. 

 4. – Ні, в садок, – там повно яблук та груш. 

 5. – Ні, у поле, – там простір широкий. 

Але тут увійшла мама. Діти запитують її: (хором) 

«Яка стежка найкраща?» 

Вчитель:  Мама подивилась на дітей, лагідно посміхнулась і відповіла: 

Мати: –   Додому, діти! До рідного дому!  

2. Асоціативний кущ. Метод «Мікрофон» 

Вчитель: 

– Діти, що означає слово БАТЬКІВЩИНА для вас? 

(Відповіді дітей) 

3. Слово учителя 

 – Сьогодні на уроці ми здійснемо уявну мандрівку нашою чудовою країною 

Україною. Кожна людина з великою любов’ю і душевним трепетом згадує те 

місце, де вона народилася, де промайнуло її дитинство, дитинство з 

дивосвітом–казкою, з материнською ласкою у затишній батьківській оселі. 

Кожна людина любить найбільше той край, де народилася і живе, пишається 

своєю рідною землею, завжди хоче сказати про неї найкраще. 

4. Очікування 

– Чого ви очікуєте від сьогоднішньої мандрівки? В яких місцях України 

хотіли б побувати? Про що б хотіли дізнатися на уроці? 

5. Маршрут нашого веселого потяга (на карті) 

І зупинка. Україна на карті. 

ІІ зупинка. Народні символи України. 

ІІІ зупинка. Державні символи України. 

ІV зупинка. Київ – столиця України. 

V зупинка. Природа України. 

VІ. Робота над темою уроку 

1. Робота з динамічною таблицею «Це моя Україна». (І зупинка) 
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 Учитель: 

 – Зараз ми спробуємо створити картину одного з куточків 

рідного краю.(Учитель на динамічній таблиці виставляє по 

черзі в прорізи предметні малюнки із зображенням верби, 

калини, соловейка)  

Погляньте, діти, яка красива вийшла 

картина. Така ж багата і красива наша 

українська земля. З таких мальовничих куточків рідної 

землі складається наша Батьківщина – Україна. Вона 

велика і прекрасна, бо має і високі гори, вкриті зеленими лісами, і швидкі 

ріки, і безмежні поля, і заквітчані луки, мальовничі села і міста. 

 

Фізкультхвилинка 

Ми мандруєм, ми мандруєм, 

Україною крокуєм. 

Ось побачили Карпати. 

Як вершину нам дістати? 

Заглянемо в озерця, 

Не торкнутись нам до дна! 

Так ми довго-довго йшли  

І до школи знов прийшли. 

 

2. Народні символи України. (ІІ зупинка) 

Вчитель: 

  – Як ви думаєте, чому саме ці малюнки з’явилися на нашій карті? 

  – Так, правильно, це народні символи України. 

Мій край чудовий Україна! 

Тут народились ти і я. 

Тут над ставом верба й калина, 

Чарівна пісня солов’я. 

     Об’єднання в групи 

  – Зараз ми об’єднаємось в групи по рядах із назвами «Вербиченька», 

«Калинонька», «Соловейко». 

Завдання для груп: 

1. Намалювати емблему групи за назвою. 

2. Розповісти, що ви знаєте про цей народний символ. 

3. Державні символи України. (ІІІ зупинка) 

Робота в групах. Завдання на листках 

  – Розповісти, що вам відомо про Герб, Прапор, Гімн 

України, заспівати під фонограму. 

     Учень.  

Наш Герб – тризуб. 

Це воля, слава й сила. 
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Наш Герб – тризуб. 

Недоля нас косила, 

Та ми зросли, ми є, 

Ми завжди будемо, 

Добро і пісню  

несемо ми людям. 

Учень.  

Прапор – це Державний символ, 

Він є в кожної держави; 

Це для всіх ознака сили, 

Це для всіх ознака слави. 

Синьо–жовтий прапор маєм: 

Синє небо, жовте – жито; 

Прапор свій оберігаєм, 

Він святиня, знають діти. 

Прапор свій здіймаєм гордо, 

Ми з ним дужі і єдині, 

Ми навіки вже з народом, 

Українським в Україні. 

Учень.  

Слова палкі, мелодія врочиста… 

Державний гімн ми знаємо усі. 

Для кожного села, містечка, міста –  

Це клич один з мільйонів голосів. 

Це наша клятва, заповідь священна,  

Хай чують друзі й вороги, 

Що Україна – вічна, незнищенна, 

Від неї ясне світло навкруги. 

  Слухання запису Державного Гімну України. 

 3. Київ – столиця України. (ІVзупинка) 

Вчитель: 

  – Діти, наш потяг прибув у дуже гарне місто, столицю нашої країни –  Київ. 

Учень: 

Наша столиця 

Чудовий день. Ясна пора. 

Легенький вітерець повіяв. 

На кручах сивого Дніпра 

Стоїть столиця наша – Київ. 

Квітує свічками каштан, 

На храмах грає позолота. 

Ось Володимир, ось Богдан, 

Ось сяють Золоті ворота. 

Летить у небі голуб-птах, 

Над ним хмарки, немов пір’їни. 

Й тріпоче синьо-жовтий стяг, 
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Як вільне серце України. 

                                     А. Камінчук 

   4. Природа України. (ІVзупинка) Презентація проекту 
         Учитель: 

–  Діти, ви працювали в групах над міні-проектом «Природа України». 

–  Вашим завданням було знайти фото того чи іншого природного об’єкту і 

підготувати невеличку розповідь про нього. 

 

І група «Річки України» 

 
 

ІІ група  «Моря України» 

 

 
ІІІ група  «Гори України» 

 

 
 

  5.Охорона природи України 

Учень: 

Водограй, полів розмай, 

Зелен гай, ліщина… 

Все це рідний, любий край – 

Наша Батьківщина. 

Пам’ятай, не забувай 

Батьківську стежину, 

Прикрашай. Шануй свій край, 

Дім свій – Батьківщину. 
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 Вчитель: 

  – Щоб наша Батьківщина була гарною, квітучою, співучою піснями птахів, 

її потрібно охороняти й оберігати.  

  – Послухайте оповідання В.О.Сухомлинського «Чому Оля не зірвала 

квітки?» та поміркуйте, чому воно навчає. 

Вранці першокласниця Оля йшла до школи. Біля дороги вона побачила 

ромашку. Ой, яка красива квітка! Оля вже простягла руку, щоб зірвати 

квітку й понести її до школи. Та раптом побачила на пелюсточці 

краплинку роси. А в краплинці горить сонечко, і блакитне небо, й зелена 

нива, й висока тополя – все в краплинці. 

Задивилась Оля на краплинку роси й не зірвала квітки. 

  – Чому ж Оля не зірвала квітки? 

  – Як потрібно ставитись до зелених насаджень? 

  – Як ви ставитесь до навколишньої природи? 

  – Які корисні справи зробили для охорони природи? 

  Загадка 

Красивий, щедрий рідний край 

І мова наша солов’їна. 

Люби, шануй, оберігай 

Усе, що зветься… (Україна) 

 Фізкультпауза  

 Психогімнастика 

 Гра «Любов у серці» 

 Учитель: 

  – Сядьте вільно, розслабтеся, закрийте очі. Уявіть себе в нашому чарівному 

потязі. Ви стали зовсім малесенькими, сидите у мами на руках, вас ніхто не 

тривожить, вам зручно, спокійно, затишно і тільки колеса тихо постукують 

тук-тук. Ваше серце сповнюється любов'ю і добротою. А за віконцем 

пропливають чудові картини природи нашої рідної Батьківщини. 

  – Відкривайте очі, ось ми й повернулися із мандрівки у наш клас. 

VІІ. Закріплення вивченого 

1. Складання павутинки «Батьківщина» 

 
2. Робота за підручником (с.100) 
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Сторінка дослідника. Омріяна мандрівка Україною.(Читання тексту 

вчителем) 

VІІІ. Підсумок уроку 

–  Діти, чи сподобалась вам подорож Україною? Що найбільше 

запам’яталось? 

Технологія «Ручки всередині»  

–  Яка мрія є у вас? Розкажіть однокласникам про неї. Підготуйте розповідь 

про омріяну мандрівку. Зробіть це так, щоб у ваших друзів виникло бажання 

подорожувати разом з вами. 
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