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Формування  життєвої компетентності  молодших школярів засобами  

технології розвитку критичного мислення та проектної діяльності. 

Посібник для вчителя початкових класів, 142 с. 

 

 

        У посібнику розглянуто методичні засади та психологічні основи 

формування  життєвої компетентності  молодших школярів засобами  технології 

розвитку критичного мислення та проектної діяльності у сучасній початковій 

школі, надано розробки  уроків з використанням освітньої  технології  розвитку 

критичного мислення,  інтегрованих уроків та проектів у 1-4 класах. Кожна 

розробка містить цікавий додатковий матеріал до уроку. 

 

         Для вчителів початкових класів, методистів з початкового навчання, 

студентів педагогічних факультетів. 
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Вступ 

Сьогодні освіта приділяє значну роль вихованню особистості, здатної 

самореалізуватися,  самовизначитись в умовах сучасного життя. 

Працюючи над проблемою «Формування життєвої компетентності 

молодших школярів засобами технології розвитку критичного мислення та 

проектної діяльності», використовую  набутий та  перевірений досвід  минулих 

років, доповнюючи та змінюючи форми роботи відповідно до сучасних вимог 

освітнього процесу. 

Компетентність  у  житті  розкриває  міру  включеності особистості  в 

активну  діяльність,  здатність  ефективно  розв’язувати  проблемну  ситуацію 

життя, мобілізувати при цьому знання, досвід, цінності, уміння.  В. Ляшенко 

зазначає, що поняття "життєва компетентність" значно ширше, об’ємніше, бо 

передбачає спроможність особистості набувати знання, перетворювати їх на 

уміння та адекватно діяти. 

Основні підходи до визначення сутності життєвої компетентності: 

1. Соціальний підхід визначає життєву компетентність особистості як 

умову, необхідну для дотримання ними існуючих у суспільстві норм, 

прав та цінностей. 

2. Психологічний  підхід визначає життєву компетентність людини як 

розвинену здатність до самореалізації найважливіших фізичних, 

психічних та духовних якостей. 

3. Педагогічний підхід визначає життєву компетентність особистості як 

духовно-практичний досвід, який може бути успішно освоєний ними у 

процесі ранньої соціальної. 

 Структура життєвої компетентності за Л.Сохань (науковець) 

 Життєва компетентність молодшого школяра 

 Знання 

 Уміння й навички, життєва мудрість 

 Життєтворчі здібності 

 Життєвий досвід 
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 Життєві досягнення 

У своїй роботі намагаюсь здійснити перехід від традиційного 

інформаційно-пояснювального навчання, зорієнтованого на передачу готових 

знань до особистісно-розвиваючого, спрямованого не тільки на засвоєння знань, 

а й на способи навчальної діяльності, розвиток творчої особистості учнів. 

Творчу діяльність учнів організовую за допомогою нестандартних 

прийомів навчання, пропонуючи дітям завдання, які вимагають активності та 

самостійності думок; кмітливості; уміння швидко оцінювати ситуацію; 

сприйняття й осмислення навчального матеріалу, уміння його аналізувати, 

порівнювати й узагальнювати. Для цього використовую проблемно-пошукові 

методи, метод організації дослідницької діяльності учнів на уроках, 

самостійного пошуку.  Використовуючи в навчальному процесі освітню 

технологію розвитку критичного мислення  та метод проектів, прагну розвивати 

в дітей логічне мислення та образне мислення, уяву, увагу, зосередження, 

кмітливість, виявляю та підтримую обдарованих дітей. 

Під  час таких уроків  молодші школярі  прагнуть застосовувати свій 

життєвий досвід,  а  значить  замислюватись  над  проблемою; це  викликає  

особливу  емоційну  атмосферу,  коли  у  невимушеній обстановці учасники 

дискутують, якими  можуть  бути  наслідки запропонованого  розв’язку  

проблеми. 

Для успішного засвоєння матеріалу, підтримання інтересу учнів, 

формування  вмінь будувати наукові гіпотези, виконувати творчі завдання, 

намагаюсь  використовувати різноманітні форми і методи організації навчання.   

Також постійно пам’ятаю, що за час навчання в початковій школі учень 

має  придбати стійкі навички роботи з інформацією: систематизувати її, 

добирати,  адекватно оцінювати, ефективно застосовувати в подальшому 

навчальному  процесі. Тому головними напрямками в системі моєї роботи є: 

• створення сприятливої психологічної атмосфери, єдиних педагогічних вимог 

до дітей, доброзичливого ставлення, взаєморозуміння вчителя і учнівського  

колективу; 
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• створення такої атмосфери в класі, коли учні відчувають радість від  

навчання; 

• формування у дітей прийомів розумової діяльності, для чого застосовую  

диференційований підхід у навчанні на основі врахування психологічних  

особливостей учнів; 

• формування вмінь виконання  аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення,  

виділення головного, розв’язання проблемних ситуацій; 

• урізноманітнення форм навчання; 

• активізація розумової діяльності; 

• здійснення тісного контакту з батьками учнів. 

Для цього працюю над вирішенням проблем: 

1. Формування навичок виразного, свідомого, швидкісного читання, розвиток  

читацьких інтересів учнів на уроках. 

2. Формування обчислювальних навичок,  уміння творчо працювати. 

3. Виховання любові до рідної мови,  формування навичок грамотного,  

каліграфічного письма. 

4. Розвиток спостережливості, допитливості,  виховання любові до природи, до 

рідного краю, почуття краси; виховання відповідальності за збереження 

природи. 

5. Виховання любові до праці, поваги до людей праці. 

6. Усвідомлення понять: добро, взаємоповага, щедрість, делікатність, чесність,  

чуйність, ввічливість, свідома дисципліна. 

          Метою даного посібника, створеного на основі власного багаторічного 

досвіду,  є  надання допомоги педагогам, керівникам  шкільних методичних 

об’єднань вчителів початкових класів у  впровадженні в практику початкової 

школи освітньої технології розвитку критичного мислення та проектної 

діяльності з метою формування життєвої компетентності молодших школярів.  

           До посібника додаються розробки уроків та приклади проектів, що 

можуть бути використані педагогами в роботі. 

 



6 
 

 Блок 1 

 Освітня технологія розвитку критичного мислення 

 Для того, щоб удосконалювати розум, 

 треба  більше роздумувати, ніж заучувати. 

Рене Декарт (фр. філософ, математик) 

Однією з інноваційних технологій, яка допомагає учню не тільки засвоїти 

певний обсяг знань, а й сприяє розвитку його особистісних якостей, є технологія 

критичного мислення. Під час використання технологій критичного мислення у 

центрі навчально - виховного процесу є учень. Від його творчої активності, 

вміння доказово міркувати, обґрунтовувати свої думки, вміння спілкуватися з 

учителем, учнями класу залежить успіх у свідомому опануванні шкільної 

програми. 

Основні етапи уроку критичного мислення: 

1. Розминка (створення сприятливого психологічного клімату на 

уроці). 

2. Обґрунтування навчання (постановка мети уроку, розвиток 

внутрішньої мотивації до вивчення теми та предмета в цілому). 

3. Актуалізація (зацікавленість, спрямованість на навчання, 

відтворення знань, потрібних для наступних етапів уроку). 

4. Усвідомлення змісту (знайомство з новою інформацією, аналіз 

інформації, особисте розуміння). 

5. Рефлексія (критичний момент уроку). 

- учні переробляють нові знання на власні; 

- запам’ятовують матеріал так, як розуміють його; 

- активно обмінюються думками; 

- удосконалюють і поповнюють словниковий запас; 

- складається різноманітність міркувань; 

- вибір правильного варіанту. 
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Характерні ознаки критичного мислення:  

1. Самостійність. 

2. Постановка проблеми. 

3. Прийняття рішення. 

4. Чітка аргументованість. 

5. Соціальність. 

Методи та форми роботи з технології «Критичне мислення» 

1.  Стратегія «Асоціативний кущ» (використовується на етапі актуалізації і 

рефлексії). 

Алгоритм роботи: 

1) записати на дошці в центрі ключове слово чи фразу; 

2) записати будь-які слова чи фрази, які спадають на думку; 

3) ставити знаки питання біля частин куща, в яких є невпевненість; 

4) записувати всі ідеї, які з’являються чи скільки дозволяє час. 
 

2.  Стратегія «Есе» (використовується на етапі рефлексії, актуалізації). 

Есе як метод формування критичного мислення полягає у написанні тексту  

в довільному стилі. Есе може бути абсолютно вільним чи аргументованим (від   

5 до 20 хвилин). 

Алгоритм роботи: 

1. Збирання інформації за проблемою; 

2. Аналіз інформації. 

3. Виявлення власної точки зору. 

4. Викладання власної точки зору. 
 

3. Стратегія «Дискусія». 

Досить актуальним на сьогодні методом формування критичного мислення  

є різні види дискусій, дебатів. 

Дискусії і дебати дозволяють ефективно розв’язувати проблеми через 

самовираження, вчитися аналізувати ситуацію, добирати аргументи для 

розв’язання проблеми, розвивати комунікативні навички. 
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Алгоритм роботи: 

1. Оголошується проблемне питання дискусії. 

2. У групі одна пара обирає позицію «ЗА», інша – «ПРОТИ».  

3. Кожна пара обговорює свою позицію, добирає аргументи на її підтримку. 

4. Через деякий час утворюються нові пари, які складаються з учасників, що 

займали одну і ту ж саму позицію, але з інших груп. 

5. Учасники в нових парах порівнюють свої аргументи, додають за необхідності 

нові. 

6. Учасники повертаються до своїх початкових пар, маючи «удосконалений 

список» аргументів. 

7. Проводиться дискусія у своїй групі серед двох пар. 

8. Кожний учасник дискусії викладає власну позицію, скориговану під час 

дискусії, у вигляді есе. 
 

4.  Стратегія «Кероване читання з передбаченням». 

Алгоритм роботи: 

1. Після ознайомлення з назвою тексту та його автором перед читанням  

ставлю дітям питання, які дозволяють зробити припущення, про що саме  

буде текст (робота в парах чи групах). 

2. Текст розподіляється на частини, і далі читати його учні будуть  

частинами. Зупинки треба робити на найбільш цікавих місцях, створити  

інтригуючу ситуацію очікування. 

3.  Після читання кожної частини учням ставляться запитання. Пропонується  

зробити передбачення стосовно того, що буде далі. А після читання наступної  

частини це передбачення аналізується. 
 

5. Стратегія «Метод прес»  (використовується на будь - якому етапі уроку). 

Алгоритм роботи: 

1. Висловлюю свою думку: «Я вважаю…». 

2. Пояснюю причину такої точки зору: «Тому що…». 

3. Наводимо приклад додаткових аргументів на підтримку своєї позиції.  
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6. Стратегія «Порушена послідовність». 

Алгоритм роботи: 

1. Учням пропонується кілька речень з тексту, записаних у порушеній 

послідовності. 

2. Учнів об’єднують у групи. Кожна група повинна запропонувати свою 

послідовність поданих речень. Результат фіксується у зошитах. 

3. Читання тексту і перевірка результатів. 

4. Обговорення. 
 

7. Стратегія «Взаємні запитання». 

Алгоритм роботи: 

1. Текст або матеріал для вивчення поділіть на логічно завершені частини. 

2. Учні вголос читають за цілими частинами, ставлять самі запитання: 

- одне одному в групі; 

- одне одному в парах;  

- одна пара (група) інший. 
 

8. Стратегія «Письмо в малюнках». 

Алгоритм роботи: 

1. Намагайся намалювати те, що хотів сказати при роботі над матеріалом. 

2. Власні враження, відношення до подій перенести на аркуш паперу. 
 

9. Стратегія «Сенкан» (п’ятиряддя). 

Етап рефлексії. 

Сенкан – це білий вірш, в якому синтезована інформація в стислому 

вислові з 5 рядків. 

Алгоритм складання сенкану: 

1) Тема (іменник). 

2) Опис (прикметник). 

3) Дія (дієслово). 
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4) Ставлення (фраза), почуття з приводу обговорюваного. 

5) Перефразування сутності (синонім, узагальнення, підсумок). 
 

10. Стратегія «Кубування». 

(Цей метод навчання полегшує розгляд різних сторін теми). 

Ця стратегія, де використовується куб, на гранях якого даються вказівки 

для учнів. Учитель пропонує в процесі роботи викласти власні думки з 

пропонованої теми. Цей метод допомагає дитині визначити, яка інформація йому 

знайома, і що він узнав нового. Це найголовніше, бо учень може сказати собі: 

«Це я знаю, але хочу узнати більше». 
 

11. Стратегія «Джигсоу-1» (Мозаїка). 

Учні класу об’єднуються у постійні групи (кількість учнів – це кілька 

частин у тексті). Кожен учень має певний номер. 

Текст поділяється учителем на логічно завершені частини 

Кожна частина вивчається певною експертною групою, яка формується за 

однаковими номерами, за кольоровими картками. 

Робота експертних груп. Учні вивчають свою частину, готуються донести 

її зміст до своїх товаришів у постійній групі. 

Отже, кожна дитина вивчає свою частину тексту, але за допомогою 

товаришів (експертів з іншої частини) повинна сприйняти весь текст в цілому. 

Повернення експертів до постійної групи і взаємонавчання. 

Перевірка засвоєння змісту всіма учнями. 
 

12. Стратегія «Доповідач-респондент». 

— Прочитати текст, запам’ятати його. 

— Два учні виходять до дошки. 

— Один переказує зміст прочитаного. Другий уважно слухає. Потім все, що 

було пропущено, показує за допомогою рухів, жестів, міміки. 

— Перший учень намагається доповнити розповідь тим, про що ще не було 

сказано. 
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13. Методичний прийом «Читання із маркуванням тексту». 

Цей  прийом  —  системна  розмітка  текста  під  час  читання  та 

обдумування,  що  дозволяє  значно  активізувати  процес  сприйняття 

інформації  та  підвищити  його  ефективність.  Він  допомагає  не  просто 

усвідомлювати  текст,  а  виділяти  в  ньому  відоме/невідоме/цікаве,  таким 

чином «сортувати» інформацію.  

Провівши маркування, учні позначають, наприклад,  

•  знаком «+» – що вже їм відомо; 

•  знаком «–» – що їм невідомо/або суперечить їхнім уявленням; 

•  знаком «!» – що їм цікаво/неочікувано; 

•  знаком  «?»  –  що  незрозуміло  або  про  що  б  вони  хотіли  дізнатися  

більше. 

На  практиці  таке  читання  вимагає  від  учнів  активного  та  уважного 

ставлення  до  інформації.  Як  буває  часто,  учні  незрозуміле  просто 

пропускають, а такий підхід до читання  та  визначення маркувального знаку 

запитання зобов’язує їх з’ясувати невідоме. 

14. Методичний прийом «Ромашка Блума» («Кубик Блума»). 

Технологія  цього  прийому  розроблена  за  педагогічним  принципом 

таксономії  (від  грец.  –  порядок  і  закон)  американського  психолога 

Бенджаміна  Блума  та  його  шести  рівнів  навчальних  цілей  в  когнітивній 

сфері: знання – розуміння – застосування – аналіз – синтез – оцінка. Після  

першого  знайомства  з  інформацією  вчитель  ставить  учням питання: 

• Прості/фактичні (на перевірку пам’яті): Що…? Де…? Коли…? 

• Уточнювальні:  Ти  вважаєш,  що…?  Тобто  ти  сказав,  що…?  Ти  бачиш  

це так..? 

• Пояснювальні: Чому…? Що мається на увазі…? Яка головна ідея…? 

• Творчі,  де  є  елемент  прогнозу/припущення:  А  що,  якби…?  Як  би  

покращили…? Запропонуйте альтернативу… 

• Оцінювальні:  Чим  щось  відрізняється  від  іншого?  Наскільки  цінними  
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є…?  Як  би  ви  визначили/аргументували…?  Яке  судження  ви  можете  

зробити з приводу…? тощо. 

• Практичні,  що  мають  висвітлити  зв’язок  теорії  з  життям:  де  це               

 застосовується  у  повсякденному  житті?  Як  це  можна  використати  на   

 практиці? 

Питання  можна  оформити  у  вигляді  «ромашки  Блума»  (де  на  кожній 

пелюстці  –  відповідне питання) та дати на опрацювання в  командах, групах, 

трійках. 
 

15. Методичний прийом «Fishbone» («Рибна кістка»). 

Свою  назву  цей  інструмент  дістав  через  те,  що  його  візуальне  

вираження нагадує  рибну  кістку. Він дозволяє  учням  «розбити» загальну 

проблемну  тему  для причин та аргументів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Застосування  цього  прийому  допоможе  учням  зрозуміти  важливість 

аргументації,  а  також  те,  що  кожна  проблема  –  багатогранна,  може  мати  

кілька причин,  що  впливають  одна  на  одну.  «Рибна  кістка»  —  дієвий  

інструмент  у застосуванні  до  соціальних  тем,  на   зразок  «шкідливі  звички»,  

«підліткова злочинність», «погана екологія в місті» тощо. 

Порядок роботи: 

• Після  спільного  обговорення  проблемної  теми  під  модерацією  вчителя  

учні записують її чітке формулювання в полі «Проблема».  

Проблема 

Причини 

Факти, аргументи 

 
Висновок 
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•  Після  аналізу  інформації  за  темою  (з  текстових  матеріалів,  

презентацій, фільмів  тощо)  учні  виділяють  причини  та  аргументи,  що  

їх  підтверджують.  Часто причин  знаходиться  більше,  ніж  аргументів.  

У  такому  випадку  варто  пояснити дітям,  що  це  –  нормально,  адже  

бувають  ситуації,  коли  причини  ще  не  мають логічного  пояснення  і  

залишаються  припущеннями.  Шляхом  аналізу  «причин-аргументів»  

діти  формулюють  висновок,  який  записується  в  останній  частині 

малюнку-схеми. 
 

16. Методичний прийом «Сторітеллінг». 

Сторітеллінг  (англ.  storytelling)  або  розповідання  історій  був  

винайдений  і успішно  випробуваний  на  особистому  досвіді  Девідом  

Армстронгом,  головою міжнародної  компанії  Armstrong  International.  

Розробивши  свій  метод,  пан  Девід врахував  відомий  психологічний  фактор:  

історії  виразніші,  захопл ивіші,  цікаві  та легше асоціюються з особистим 

досвідом, ніж правила або директиви. Вони краще запам’ятовуються,  їм  

надають  більше  значення  та  їх  вплив  на  поведінку  людей  є сильнішим. 

Сьогодні  спілкування  все  більше  відбувається  у  віртуальному  

середовищі. Реальне спілкування стає  предметом розкоші, таким собі 

мистецтвом, якому  треба знову навчати дітей та дорослих  і до якого необхідно 

повертатися. 

Учитель  може  підбирати  історії  із  власного  життя,  такі,  які  відбулися  

в реальному  житті,  чи  може  навіть  їх  вигадати.   Головне,  щоб  була  

мотивація учасників  на  певні  вчинки  і  була  можливість  отримати  

максимально  високі результати. 

Керуючись цими стратегіями на уроці, ми зможемо забезпечити умови для 

повноцінного розвитку особистості, формування в неї творчого критичного 

мислення. 
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Інтегрований урок  літературного читання, природознавства та 

образотворчого мистецтва 
Тема. Цікава книга природи. 3 клас 

Літературне читання. Узагальнення  і систематизація знань учнів за розділом 

«Цікава книга Природи» 

Природознавство. Охорона рослинного і тваринного світу 

Образотворче мистецтво. Осінні враження 

Ключові компетентності: 

• бережливо ставитися  до природи, до людей, до самого себе, 

• вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати 

інформацію з різних джерел,  користуватися різноманітною довідковою 

літературою, 

• конструктивно розв’язувати конфлікти, досягати консенсусу, 

брати на себе відповідальність за наслідки вчинків. 
Предметні компетентності:  

• продовжувати ознайомлення учнів із творами про природу, 

• вдосконалювати навички виразного та свідомого читання, 

• вдосконалювати вміння аналізувати,  

• встановлювати причинно-наслідкові зв'язки у тексті;  

• розвивати пам'ять, увагу, уяву, логічне мислення, 

• виховувати бережливе ставлення до природи, любов до рідного 

краю. 
Тип уроку. Інтегрований урок 

Методи і прийоми, форми роботи: передбачення за ключовими словами, 

кероване читання з передбаченням, «мікрофон», «мозковий штурм», «взаємні 

запитання»,  робота в парах, групах. 
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Обладнання: картки – скоромовки у малюнках, ребуси, акварельні фарби, папір, 

мило, програвач. 

                                                  Хід уроку 

Охороняти природу — охороняти Батьківщину 

М. Пришвін 

І. Організація класу 

Емоційне налаштування на урок 

ІІ. Мовленнєва розминка 

 Робота над скоромовками 

1. Ведмедику – ледащо, 

Вліз на пасіку нащо? 

Буду джмеликом дзижчати, 

Буду меду куштувати. 

 

 

2. Перепілка – гарна птиця. 

Та хлоп’ят  вона боїться. 

Бо хлоп’ята  беруть гілку 

І лякають перепілку. 

Не потрібно так лякать, 

В неї п’ять перепелят. 

ІІІ. Актуалізація  опорних знань учнів 

 «Мозкова атака» 

— Про кого ми вивчили скоромовки? 

— Чи вірно діяли хлоп’ята із скоромовки? 

— У чому цінність природи для людини? 

 Передбачення 

- Як ви вважаєте, якою буде тема нашого уроку? 

ІV.  Повідомлення теми та мети уроку 

- На уроці ми будемо знайомитись з новим твором, згадаємо твори, які ви 

читали про природу, створимо малюнок акварельними фарбами у техніці 

монотипії.  Також ми будемо мислити, доводити, обґрунтовувати свою думку, 

вчитись робити висновки. 

V. Робота над темою уроку 

 Чи уважний ти читач? 

— Поєднайте назву твору та автора:
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«Осінні танці»                                              К. Перелісна 

«Шипшина важко віддає плоди...»             О. Донченко 

«Вже брами літа замикає осінь»                 В. Сухомлинський 

«Осіння гра»                                                 Л. Костенко 

«Соромно перед соловейком»                     М. Сингаївський 

«Лісовою стежкою» 

 Згадай свої відчуття 

— Що ви відчували, коли читали вірш Л. Костенко «Шипшина важко віддає 

плоди...»? 

— Яка головна думка твору В. Сухомлинського «Соромно перед 

соловейком»? 

— Чи сподобалась вам дівчинка Уляна із оповідання  О. Донченка 

«Лісовою стежкою»? 

— Чи хотіли б подорожувати разом з Уляною лісовою стежкою? 

VІ. Фізкультхвилинка 

— Давайте разом згадаємо найчарівніший куточок  природи нашої рідної 

України та проведемо фізкульхвилинку – руханку. 

Танцювальні рухи під музичний супровід (Ірина Федішин  «Лише у нас на 

Україні») 

VІІ. Читання та обговорення  казки С. Бабій «ЩО ТАКЕ ЛІС?»                     

( Додаток 1) 

 Кероване читання з передбаченням 

Учитель читає  казку до слів  «…А коли він невдовзі з’явився…». 

- Як ви думаєте, що ж побачив художник на картині? 

- Як ви вважаєте, що буде далі? 

Учні самостійно дочитують казку до кінця. 

- То чи справдились ваші передбачення? 

- Яка головна думка цього твору? 

 Робота в парах «Взаємні запитання» 

- Поставте запитання по змісту твору. 



17 
 

 Діаграма Вена 

 

 

 

- Знайдіть спільне та відмінне між творами   з розділу «Цікава книга 

природи» та казкою  С. Бабій «ЩО ТАКЕ ЛІС?» 

- Від чого потерпає природа України? 

- Яка найбільша екологічна катастрофа, що відбулася в Україні, вам відома? 

- Які заходи проводять  люди для збереження природи рідної Землі? 

- Яку участь в охороні природи беруть школярі? 

- Давайте намалюємо той куточок  рідної природи, де панує спокій, 

затишок, де, на вашу думку, найкраще місце на Землі. 

VІІІ. Практична  робота 

 Бесіда 

Сьогодні  ми  будемо  працювати  в  техніці  монотипії ( художня  техніка,  за  

допомогою  якої  можна  створити  просторове  тло  малюнка) 

Відгадайте  ребуси, які  допоможуть  пригадати,  що  нам  знадобиться  для  

роботи  (ребуси  на  дошці,  відповіді:  скло,  фарба,  мило). Додаток 2 

 Послідовність  виконання  композиції  у  техніці  монотипії 

- Беремо  скло  (пластмасову  пластинку),  наносимо  на  поверхню  скла  

акварельну фарбу  синього  і  зеленого  відтінків,  змішавши  з  милом. 

- Накладаємо  папір  вологим  боком  на  скло  і  притираємо. 

-  На  готовій  композиції  можна  домалювати  необхідні  деталі ( стовбурі 

дерев, комах, птахів, звірів лісу). 

 Пам’ятка  юному  художнику. 

 Практична  діяльність  учнів під музичний супровід  ( пісня «Барви рідної 

землі» Сл. О. Вратарьов, муз. О. Злотник). 

 Перегляд  та  оцінювання  малюнків. 

 Демонстрація кращих робіт учнів. 
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ІX. Рефлексія 

 Методика «Вільне письмо» 

- Чим люди завдають шкоди природі? 

- Чому люди всієї Землі повинні об'єднатися? 

                                                                                               Додаток  1 

ЩО ТАКЕ ЛІС? 

Одного разу художник вирішив намалювати ліс. «Що таке ліс? — 

розмірковував він. — Звісно, ліс — це дерева». 

І він намалював дуби, ялини, сосни, куші ліщини, зелену траву та яскраві квіти. 

А в куточку картини він намалював маленького чоловічка з довгою бородою — 

дідуся-лісовичка. Бо ж який це ліс без лісовичка? 

Повісив художник свою картину на стіну, помилувався нею і кудись поїхав. 

Коли за деякий час він повернувся, то на картині побачив лише чорні сухі 

стовбури дерев. 

—  Що трапилося з лісом? Чому він пропав? — жахнувся він. 

— Ти забув намалювати гриби,— озвався дідусь-лісовичок.— Без грибів не 

буде лісу. 

Художник взяв пензля й намалював знову дерева й кущі, траву, квіти, а серед 

трави - гриби. Проте ліс продовжував усихати. 

— Це тому, що у твоєму лісі немає комах,— зауважив лісовичок. 

Художник знову взявся за пензля, і на квітах та листячку з'явилися яскраві 

метелики і моторні жуки. 

— Ну, нарешті, все в порядку! — вирішив художник і ще раз помилувавшись 

картиною, знову кудись поїхав. 

А коли він невдовзі з'явився, то не повірив власним очам: на місці розкішного 

килима з трав і квітів була лише оголена земля. І дерева були теж голі, наче 

взимку. 

Художник підійшов поближче... і жахнувся. Весь ліс було вкрито товстим 

шаром гусені та жуків... 
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Навіть лісовичок з острахом відсунувся на край картини і вигляд мав дуже 

засмучений. 

— Це ти в усьому винний! — заволав художник. — Ти наказав мені 

намалювати комах. А вони з'їли весь ліс! Що ж робити? Невже я ніколи не 

зможу намалювати справжній ліс? 

— Ніколи,— мовив лісовичок,— якщо не намалюєш птахів. Тому що 

справжній ліс не може існувати без птахів. 

Художник не сперечався, взяв пензлі, фарби. Він знову намалював дерева, 

кущі, траву і квіти. Під деревами й у траві він хитро замаскував гриби, на листя 

посадив метеликів, бджіл і бабок, а на гілках з'явилися веселі птахи. 

Працював він довго. 

Та коли йому здалося, що роботу закінчено, лісовичок мовив: 

— Мені затишно у цьому лісі. Однак я не хочу, щоб він знову загинув. 

— Але чому ж він тепер може загинути? Адже у ньому є все! 

— Не все,— сказав лісовичок. — Намалюй жабу і ящірку. 

І художник намалював жабу та ящірку. І ще різних звірів. 

Він закінчив роботу, коли надворі було темно. Художник хотів запалити світло, 

аби побачити, що ж у нього вийшло, та раптом почув якісь шерехи, форкання, 

тріск гілок. 

—Ось, нарешті, це справжній ліс,— почувся із темряви голос дідуся-лісовичка 

— Тепер він буде жити. Тому що тут є все: і дерева, і трави, і гриби, і квіти, і 

тварини. Це — ліс. 

Художник запалив світло й уважно подивився на картину. 

Але лісовичок десь подівся. 

А може, він просто причаївся у траві або сховався в кущах. Може, він заліз на 

дерево і його не видно було серед листя. Та він міг заховатися в лісі де завгодно. 

Адже там живуть тисячі й тисячі мешканців, яких неможливо побачити! Але всі 

вони неодмінно знаходяться в лісі. 

Всі вони разом — це й є я, природа. 
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Урок  літературного читання 

Тема. Людина починається з добра. 3 клас 
Урок позакласного читання 

За творами: В. Сухомлинського «Хто кого веде додому?» «А серце тобі нічого 

не підказало?», «Щоб ти став кращим» , «Врятував сонечко»,  «Як Сергійко 

навчився жаліти», «Горбатенька дівчинка», «Гірший за гадюку », «»Красиві 

слова і красиве діло». 

Ключові компетентності: 

• продовжувати знайомити з поняттям добра і зла; 

• розвивати вміння роботи в групах, 

• формувати духовно-моральні цінності;  

• з’ясувати зміст понять «добрий», «милосердний», «співчутливий»;  

• учити аналізувати ситуації  морального вибору;  

• виховувати бажання творити добро. 

Предметні компетентності:  

• вчити робити висновки, аналізувати твір,  

• збагачувати словниковий запас учнів,  

• розвивати мовні навички, 

• продовжувати формування вміння виразного читання,  

• розвивати творче мислення молодших школярів; 

• розширювати поняття дітей про те, що таке краса людської душі, 

опираючись на твори Василя Сухомлинського;  

• розвивати вміння критично мислити. 

Обладнання:  портрет Сухомлинського, збірки творів Василя Сухомлинського, 

ілюстрації, малюнки учнів до творів. 
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Методи і прийоми, форми роботи: передбачення за ключовими словами, 

кероване читання з передбаченням, «мікрофон», «мозковий штурм», «хвилинка 

фантазії», «взаємні запитання», «прес», робота в парах, групах 

Хід уроку 

І. Мотивація навчально - пізнавальної діяльності учнів 

1.  Емоційне налаштування на урок 

- Погляньте  на мене, погляньте один на одного, посміхніться. Ось із цих 

промінчиків добра, що засяяли на ваших обличчях, ми і розпочнемо наш урок. І 

на сьогоднішньому уроці позакласного читання вони допоможуть нам пройти 

дорогою добра за мудрими творами В. Сухомлинського. 

2. Вправа «Очікування» 

- Діти, чого ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? (відповіді дітей) 

- А я очікую від вас плідної праці. Сподіваюсь , що ви  будете активними, 

дружними, будете  Фантазувати,  творчо працювати. 

ІІ. Мовленнєва розминка 

1. Цілепокладання 

Сьогодні на уроці ми виконаємо артикуляційні вправи, познайомимось з 

новими творами. При цьому ми будемо мислити, міркувати, доводити, 

обґрунтовувати, робити висновки. Щоб підготуватися до гарного виразного 

читання проведемо мовленнєву розминку. 

2. Утвори слово 

да ле           кра пли      ску ча       до до 

ко                      на                   ли     му 

 

ще бе       про мо      ви гля             со ло 

ла та        ла ви            ла да             ко вей 

3. Вправа з розвитку мовної здогадки. 

1) вір вам вір лам   не сло а ді 

(Не вір словам, а вір ділам.) 

2) Людину а вчинки, слова, не її красиві  прикрашають 



23 
 

(Людину прикрашають не красиві слова, а її вчинки.) 

- Як ви розумієте ці прислів'я? 

ІІІ. Актуалізація  опорних знань учнів 

- Діти, я вам зараз розповім притчу  про мудреця і метелика.  (Додаток 1) 

- То який висновок можна зробити , опираючись на цю притчу? (від людини 

залежить, житиме метелик чи ні. І саме від нас  з вами залежить, щоб добра було 

у світі більше). 

ІV.  Повідомлення теми та мети уроку. 

Передбачення. 

- Тема нашого уроку позакласного читання «Людина починається з добра». 

Як ви думаєте, про що ми будемо сьогодні вести мову?(Відповіді дітей) 

- А девізом нашого уроку будуть такі слова «Твори добро!» 

- Багато письменників і поетів у своїх творах схвалюють добро і засуджують 

зло. І сьогодні ми ознайомимося з творами Василя Сухомлинського – великого 

педагога, мудрого учителя, чудової людини. 

V. Робота над темою уроку 

1. «Мікрофон» 

-  Що вам відомо про життя та творчість В. Сухомлинського? 

2. «Мозковий штурм» 

(Під час мозкового штурму жодна думка дитини не критикується, бо метою цієї 

методики   є залучення до роботи всіх учнів) 

- Як ви гадаєте, що таке доброта? 

- Як ви ставитеся до тих людей, які з вами добрі, щирі та лагідні 

- Наведіть приклади людської доброти, що ви їх бачили чи відчули на собі? 

3. Гра «Згадай свої відчуття» 

- Що ви відчували, читаючи твори В. Сухомлинського у 2 класі? 

Оповідання «Які вони бідні» (потрібно відчувати красу природи, бути уважним, 

спостережливим, щоб не пропустити у житті цікавого.) 

Оповідання «Верба – мов дівчина золотокоса» (Батьківщина – це найдорожче 

для нас. Дорожчого за Вітчизну немає) 
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4. Робота з  виставкою книг 

- Зверніть увагу на книги на виставці.  Які книжки на виставці вам знайомі? 

- Хто є автором даних книг? 

- Хто хоче ознайомити з книгою, підготовленою до уроку позакласного 

читання? 

- Які твори до уроку  ви читали? 

VІ. Презентація  прочитаних творів учнями 

1. Оповідання  «Хто кого веде додому?» 

- Як поверталися хлопчики Толик і Василько з садочка додому? 

- Як повелися хлопчики через двадцять років, коли їх матері захворіли? 

- Чому хлопчики вчинили по – різному, коли виросли? 

- Хто вам сподобався і чому? 

2. Оповідання «Щоб ти став кращим» 

- Стислий переказ оповідання 

- Демонстрація малюнка. 

- Чого вчить це оповідання? 

3. Оповідання «Врятував сонечко» 

- Над чим замислюється автор і герої оповідання? 

- А як би ви вчинили на місці хлопчика? 

- Молодці, діти,добрим треба бути і до людей, і до природи. 

VІІ. Фізкультхвилинка 

Танцювальні рухи під музичний супровід (Н. Май «А я бажаю вам добра») 

VІІІ. Читання та обговорення творів В. Сухомлинського 

Оповідання   «Як Сергійко навчився жаліти» 

1. Передбачення за ключовими словами 

- Діти, на дошці ви бачите написані слова  (Сергійко, дівчинка, сліпа,  

темрява). Як ви думаєте, про що  чи про кого буде йти мова у цьому тексті? 

2. Читання твору вчителем 

3. Бесіда за змістом твору. 

- То чи справдились ваші передбачення? 
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- Чого вчить оповідання? 

- Доведіть свою думку. 

- Пофантазуйте і  складіть продовження  оповідання. 

Оповідання «Горбатенька дівчинка» 

1. Кероване читання з передбаченням. 

Читаю оповідання до слів «…хай не побачить  дівчинка у ваших очах ні 

подиву, ні насмішки» 

- Як ви думаєте, що ж буде далі? (Прогнозуємо вирішення проблеми  у 

оповіданні дітьми) 

Читаю оповідання  до кінця. 

- То чи підтвердились ваші передбачення? 

2.   Бесіда за змістом твору. 

- Чому ж хвилювався учитель? 

- Який же іспит витримали діти? 

- Уявіть, що ви навчаєтесь у тому класі, до якого прибула горбатенька 

дівчинка. Що б ви їй сказали? 

Оповідання «Гірший за гадюку» 

Цільове завдання перед читанням тексту 

- Яким був Чоловік і яким був Собака? 

Самостійне читання твору учнями. 

- Як ви зрозуміли останні слова Собаки? 

- Доведіть свою думку. 

- Чого вчить оповідання? 

Прийом «Хвилинка фантазії». 

- Яку пораду дали б ви  Чоловіку? 

- Як, на вашу думку, складеться життя Собаки далі? 

Оповіданням « Красиві слова і красиве діло» 

Робота в парах. Прийом «Взаємні запитання». 

Учні працюють  в парах,  читають оповідання, самостійно ставлять запитання 

одне одному в парах, одна пара іншій. 
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- Які слова тексту висловлюють головну думку твору? (гарні справи 

говорять самі за себе) 

- Діти, як ви думаєте, «красиве слово і красиве діло» - це одне і те ж? 

- А що важливіше? 

- Розкажіть, будь ласка,які добрі вчинки здійснили ви? 

ІX. Закріплення набутих знань 

1. Консолідація. 

Кожне прислів’я – це певна життєва позиція. Отже, оберіть із запропонованих 

те прислів’я, яке б свідчило про вашу думку щодо теми нашого уроку. 

Хто людям добра бажає, той і собі має. 

Добра справа і в воді не тоне. 

Добре діло роби сміло. 

2. Гра «Так чи ні». 

А зараз пропоную вам відповісти на невеличку анкету. Відповідайте «Так» чи 

«Ні» 

- Чи можна примусити людину бути доброю? 

- Чи можна стати доброю лише на деякий час? 

- Чи можна сказати, що доброта – найбільша окраса душі? 

- Чи легко бути добрим? 

3 Виставка  учнівських малюнків до  прочитаних творів та їх захист. 

- Готуючись до сьогоднішнього уроку ви намалювали багато малюнків, які 

свідчать, що твори В.О. Сухомлинського не залишили вас байдужими. 

(захист малюків) 

4.  Анкетування 

- Які ж риси справжньої людини притаманні вам? 

Чесність 

Щирість 

Злість 

Скромність 

Стриманість 

Терпимість 

Милосердя 
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- Що ж,  я бачу, що у нашому класі навчаються діти чесні, щирі, милосердні,які 

прийдуть на допомогу тому, хто попав у біду. 

X. Рефлексія 

1. Метод «Прес». 

- То яку людину можна назвати доброю? 

- Де ж, діти,  живе доброта? 

-  Чого нас вчать твори В.О. Сухомлинського? 

2. Метод «Рюкзачок». 

- Які з тих знань, вмінь, що отримали на уроці, ви візьмете з собою у життя? 

- З кожним роком ви поповнюєте знання, мудрішаєте. Діти, нехай добрими і 

милосердними будуть ваші серця. А  на прикладах творів Василя 

Сухомлинського  ви повинні виховувати ті риси характеру, які допомогли б вам 

залишатися у будь – яких ситуаціях людиною, стати справжніми українцями. 

Ознайомлення з рекомендованою літературою до наступного уроку 

позакласного читання. 
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                                                                                                      Додаток 1 

Притча про мудреця та метелика 

Багато років тому в одному місті жив дуже мудрий чоловік. До нього часто 

приходили люди за порадою. Кожному з них він примудрявся дати дуже хорошу 

і правильну пораду. Слава про його мудрість рознеслася всюди. 

   Одного дня його слава дійшла до ще одного чоловіка, який теж був 

мудрим і відомим в окрузі. Цей чоловік теж допомагав іншим людям. Йому 

подобалося те, що його вважають наймудрішим і прислухаються до його порад.  

І коли він дізнався, що є ще один мудрець, то став злитися на нього за те,  

що втрачає свою популярність. І  став думати, як довести іншим людям,  що 

насправді мудрішим є він. 

     Довго він думав і вирішив: «Я візьму метелика, заховаю його між долонь, 

підійду на очах в усіх до мудреця і запитаю його: «Скажи, що у мене в руках?». 

Він, звичайно ж, великий мудрець, тому він здогадається і скаже: "У тебе в руках 

метелик». Тоді я його запитаю: "А який це метелик, живий чи мертвий?»  І якщо 

він скаже, що метелик живий, тоді я легенько натисну його  своїми долонями 

так, що коли я їх розкрию, то усі побачать, що він мертвий. А якщо він скаже, що 

метелик мертвий, тоді я відпущу його, і він полетить. І тоді усі побачать, що він 

виявився не правий».  

Так він і зробив. Узяв метелика, підійшов до мудреця і запитав його: 

    - Скажи, що у мене в руках? 

Мудрець подивився і сказав: 

- У тебе в руках метелик. 

Тоді він запитав мудреця: 

- Скажи, живий він чи мертвий? 

Мудрець подивився йому в очі, подумав і сказав: 

- Все буде так , як ти захочеш. 
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                                                                                                          Додаток 2 

Хто кого веде додому? 

У дитячому садочку хлопчики-однолітки — Василько і Толик. Обом по п'ять, 

їхні матері працюють. Коли вони повертаються з роботи, заходять у дитячий 

садочок. Мати одягає Василька, бере його за руку й каже: 

— Ходімо, Васильку, додому. 

А Толик одягається сам, бере маму за руку й каже: 

— Ходімте, мамо, додому. 

Дорогу перемело. Є тільки вузенька стежечка серед снігових заметів. 

Мати Василькова йде по снігу, а син стежечкою. Бо мама веде Василька 

додому. 

Толик йде по снігу, а мати стежечкою бо Толик веде маму додому. 

Минуло дванадцять років. Стали Василько й Толик сильними, стрункими, 

красивими юнаками. 

Якось занедужала тяжко Василькова мати. 

Того самого дня важко захворіла і Толикова мати. 

Лікар жив у сусідньому селі за кілька кілометрів. А було це взимку, дорогу 

засипало снігом. 

Василько вийшов за ворота, глянув на сніг та й каже: 

— Хіба можна по такому снігу йти? 

Постояв трохи й повернувся до хати. 

А Толик пішов глибоким снігом у сусіднє село й повернувся з лікарем. 

А серце тобі нічого не сказало? 

Андрійко прийшов зі школи й побачив заплакану матір. Він поклав книжки на 

стіл. Чекає обіду. 

- А тата відвезли до лікарні, - каже мати. 

Занедужав батько. 

Вона чекала, що син занепокоїться, стривожиться. Та син був незворушний і 

спокійний. 

Мати великими очима дивилася на Андрійка. 
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- А нам завтра до лісу йти. Завтра ж неділя. Учителька казала, щоб усі 

прийшли до школи о сьомій ранку. 

- То й куди ж ти підеш завтра? 

- До лісу…Як казала вчителька. 

- А серце тобі нічого не сказало? – спитала мати й заплакала. 

Щоб ти став кращий… 

Дідусь з онуком ішли великим лісом. Ледве помітна стежинка звивалася поміж 

високими деревами. 

Вечоріло. Подорожні втомилися. Дідусь уже збирався заночувати десь під 

кущем, аж тут хлопчик побачив у гущавині хатинку. Біля неї бігла лісова стежка. 

— Дідусю, он хатина! — радісно вигукнув онук.— Може, в ній переночуємо? 

— Так, це хатинка для подорожніх,— сказав дідусь. 

Вони зайшли в лісову хатину. У ній було чисто, на стіні висіла гілочка з 

ялинки. За народним звичаєм це означало: заходьте, будь ласка, любі гості. 

Дідусь і онук підійшли до столу й побачили на ньому свіжу хлібину, глечичок з 

медом і кілька великих сухих рибин. Поруч лежала маленька гілочка ялинки. На 

вікні — відро з водою. Дідусь і внук умилися й сіли вечеряти. 

— Хто ж це все поставив на стіл? — питає онук. 

— Добрий чоловік,— мовив дідусь. 

Як же це так? — дивується онук.— Залишив нам добрий чоловік їжу, а ми й не 

знаємо, хто він. Для чого ж він старався? 

— Щоб ти став кращим,— відповів дідусь. 

Врятував сонечко 

Це було влітку. Цілий день пекло сонце, а потім насунулись чорні хмари. Пішов 

дощ. Під високою гіллястою шовковицею сидів Василько. 

Він не боявся зливи. Його захищало від неї. 

Густе листя. Під шовковицею було сухо. А поруч текли струмки. 

Василько побачив, як один струмок поволеньки почав заповнювати невеличку 

заглибинку. Утворювалось озерце. На середині цього озерця був маленький 
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острівок. Води все прибувало й прибувало. Ось-ось затопитьострівець раптом 

Василько побачив на острівці маленьке червоне сонечко. 

Воно бігало з одного краю острівця до другого. «Чому ж воно не летить,»-

подумав Василько. Йому стало жаль сонечка. 

Острівець ставав усе меншим. 

Ось він такий як п’ятачок. Ось він уже не більше копієчки. Сонечко сиділо 

непорушно. 

Василько побіг під дощ. І зразу ж змок до нитки. Та він устиг урятувати 

сонечко. 

Як Сергійко навчився жаліти 

Маленький хлопчик Сергійко гуляв біля ставка. Він побачив дівчинку, що 

сиділа на березі. 

Коли Сергійко підійшов до неї, вона сказала: 

— Не заважай мені слухати, як хлюпають хвилі. 

Сергійко здивувався. Він кинув у ставок камінець. 

Дівчинка запитала: 

— Що ти кинув у воду?  - Сергійко ще більше здивувався. 

— Невже ти не бачиш? Я кинув камінець. 

Дівчинка сказала: 

— Я нічого не бачу, бо я сліпа. Сергійко від подиву широко розплющив очі й 

довго дивився на дівчинку. 

Так, дивуючись, він і додому прийшов. Він не міг уявити, як це воно, коли 

людина нічого не бачить? 

Настала ніч. Сергійко ліг спати. Він заснув із почуттям подиву. 

Серед ночі Сергійко прокинувся. Його розбудив шум за вікном. 

Шумів вітер, у шибки стукав дощ. А в хаті було темно. Сергійкові стало 

страшно. .Йому пригадалася сліпа дівчинка. Тепер хлопчик уже не дивувався. 

Його серце стиснув жаль. 

Як же вона, бідолашна, живе в отакій темряві?! 
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Сергійкові хотілося, щоб скоріше настав день. Він піде до сліпої дівчинки. Не 

дивуватиметься більше. Він пожаліє її. 

Гірший за гадюку 

У одного Чоловіка був вірний друг – Собака. Набрид Чоловікові Собака. Той 

надумав його продати і повів на базар. 

У лісі ліг Чоловік на траву відпочити і заснув. З-під старого пенька виповзла 

гадюка, висунула жало – ось-ось ужалить Чоловіка! 

Кинувся Собака на гадюку. Наступив лапою на голову, тримає. 

Прокинувся Чоловік, бачить, що Собака життя йому врятував. 

Ви думаєте, що Чоловік приголубив свого рятівника  і повів додому? Ні, повів 

на базар і продав. 

Коли передавав Собаку новому господареві, Собака жалібно схлипнув і сказав: 

- Хто продає свого друга, той гірший за гадюку 

Красиві слова і красиве діло 

Серед поля стоїть маленька хатина. Її побудували, щоб у негоду люди могли 

сховатися й пересидіти в теплі. 

Одного разу серед літнього дня захмарило й пішов дощ. А в лісі в цей час було 

троє хлопців. Вони сховалися в хатинці й дивилися, як з неба ллє, мов з відра. 

Коли це бачать: до хатини біжить ще один хлопчик. Незнайомий. Мабуть, з 

іншого села. Одежа на ньому була мокра, як хлющ. Він тремтів од холоду. І ось 

перший із тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав: 

— Як же ти змок на дощі! Мені жаль тебе... Другий теж промовив красиві й 

жалісливі слова: 

— Як страшно опинитися в зливу серед поля! Я співчуваю тобі... А третій не 

сказав ні слова. Він мовчки зняв із себе сорочку й дав її змоклому хлопчикові. 

Той скинув мокру сорочку й одягнув суху. 

Гарні не красиві слова. Гарні — красиві діла. 

 

 

 



33 
 

Посиротив 

Юрко прийшов до школи з рогаткою. На кущі бузку сидів горобчик. Дзьобиком 

він старанно чистив пір’ячко. 

Юрко прицілився з рогатки й пустив у пташку камінець. На листя бризнула 

кров, а тільце горобчика впало додолу. 

Юркові стало страшно. «Невже це я зробив?» - подумалось йому. 

Обернувся хлопчик і побачив учителя. Панас Іванович  мовчки відхилив гілку, і 

Юрко угледів горобине гніздо. З нього виглядало п’ятеро пташенят. 

- Вони тепер лишилися без неньки. А якби з твоєю мамою хто таке зробив? 

Юрко стояв блідий і мовчазний. 

Уночі хлопчик майже не спав. Йому ввижались пташенята, що жалібно пищали, 

гукаючи матусю. 

Сьома дочка 

Було в матері сім дочок. Ось поїхала мати в гості до сина, а син жив далеко-

далеко. Повернулась додому аж через місяць. 

Коли мама увійшла до хати, дочки одна за одною стали говорити, як вони 

знудьгувалися за нею. 

- Я скучила за вами, немов маківка за сонячним промінням, - сказала перша 

дочка. 

- Я ждала вас, як суха земля жде краплину дощу, - промовила друга дочка. 

- Я плакала за вами, як маленьке пташеня плаче за пташкою, - сказала третя. 

- Мені тяжко було без вас, як бджолі без квітки, - щебетала четверта. 

- Ви снилися мені, як троянді сниться краплина роси, - промовила п’ята. 

- Я виглядала вас, як вишневий садок виглядає соловейка, - сказала шоста. 

А сьома дочка нічого не сказала. Вона роззула матусю й принесла їй води – 

помити ноги. 
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Інтегрований урок  математики та курсу «Я у світі», 4  клас 
Тема. Шлях до успіху 

Математика. Прості і складені задачі на визначення часу і відстані. 

Геометричні тіла та їх назви. 
Я у світі. Досягнення успіху. Навчання як засіб досягнення життєвої мети 

Ключові компетентності: 

• розвиток навчально – організаційних вмінь та навичок, 

• формування духовно – моральних основ життя людини; 

знання своїх прав і обов’язків;  

• розвиток вміння бережливо ставитись  до людей, до самого себе. 
Предметні компетентності:  

• закріплення  знань учнів про швидкість, час, відстань ,  

• продовжувати розвивати вміння розв'язувати задачі на 

знаходження цих величин,  

• ознайомити з назвами геометричних тіл,  

• розвивати пам'ять, мислення,  

• виховувати почуття любові до предмета. 

Методи і прийоми, форми роботи: передбачення за ключовими словами, 

«мікрофон», «мозковий штурм», «взаємні запитання», «прес», робота в парах, 

групах 

Тип уроку. Інтегрований  урок 

Хід уроку 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

Девіз уроку: Математика – гімнастика для розуму. 

Цілепокладання 

Сьогодні ми будемо вчитися  знаходити шлях до успіху за допомогою 

виховання і розвитку сили волі, простежимо, яку відстань треба пройти, щоб 
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досягти вершини успіху в житті; як підготувати себе за роки шкільного життя до 

здійснення заповітних мрій, щоб здобути звання успішних людей. 

Математику вчити – розум точити. 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Усні обчислення. 

Інтерактивна технологія «Мікрофон». 

- Автомобіль їхав 5 год зі швидкістю 72 км/ год. Знайдіть відстань, яку 

проїхав автомобіль. 

- Кінь пробіг 45 км за 3 год. Яка його швидкість? 

- Літак пролетів 800 км зі швидкістю 400 км / год. Скільки годин  був у 

польоті літак? 

- Знайдіть ½, 2/3, ¼,3/5, 7/10 від 1год. 

- Скільки в одній тонні кілограмів? (1000кг). 

- Скільки в одній тонні центнерів?(100). 

- Завдання 521 (усно) 

2. Каліграфічна хвилинка. 

— Доповни до 1000, запиши відповідь каліграфічно: 

900, 400, 600, 800,500, 300. 

3. Математичний диктант. 

— Запишіть відповіді. 

Знайди ¾ від 480, поділи на 9, помнож на 100, знайди ½, знайди 3/5,  знайди 

5/6, знайди 7/10, збільш у 6 разів,  збільш на 6, зменш на 4000, знайди ½,зменш 

на 1 сотню.яке число отримали? (Відповідь 3) 

- Завдання 522 

Запиши вираз та знайди його значення. 

- Бажання ніколи вам, діти,  не дається, якщо у вас немає влади здійснювати 

його, однак для цього необхідно працювати. Ви подолали першу сходинку до 

успіху на цьому уроці. 

Шлях до успіху – бажання. 

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ 
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Завданням 520 (пояснення) 

Знайомство з геометричними тілами. 

- Які геометричні фігури ви бачите на геометричних тілах? 

- Де у житті вам зустрічаються дані фігури? 

Завдання 523.  Робота в групах(усно) 

- Діти, ви вправно виконали дані завдання. 

Друга сходинка до успіху сміливість 

Висновок: якщо сміливо братися до розв’язання задач і приділяти цьому увагу, 

ми наблизимося до успіху. 

IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

1.Робота над задачами 

- Коли  ми  можемо  використовувати  слова  «час,  швидкість,  відстань»?  

(коли  рухаємось) 

- Приведіть  приклади  з  життя,  коли  ми  зустрічаємось  із  цими  поняттями? 

Завдання 525 

- Про кого йде мова у задачі? 

- Які величини відомі? 

- Що питають у задачі? 

- Якщо відомі швидкість та час, про що можна дізнатися? 

- Якщо відомі відстань та час, про що дізнаємось? 

- То якою буду перша дія? 

- Яка друга дія? 

Завдання 525 

Прочитайте задачу, складемо короткий запис до задачі. 

- Що означає число 32? (32кг), число 6? (6 бідонів), число 200? ( 200 кг меду 

розлили) 

- Повторіть запитання до задачі. 

- Про що дізнаємось у першій дії? 

- Про що дізнаємось у другій дії? 

- Складіть обернену задачу. 
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Третя сходинка до успіху – віра 

Не кажи – не вмію, а кажи – навчуся. 

Висновок: якщо людина вірить у власні сили і щоденно по 5 хвилин твердить 

собі: Якщо я знаю, що знаю мало, я доб’юсь того, щоб знати більше, вона з 

вірою наблизиться до успіху 

2. Фізкультхвилинка  - руханка. 

Гра «Хто швидше?» 

Приклади записані на дошці. Учні по черзі виходять під рухливу музику і 

записують їх значення. 

40+20:5                                      60+40:5                                     20+45:5 

40:5+20                                       30:5+20                                     20:5+70 

(40+20):5                                    (30-10):5                                   (70-30):8 

3. Завдання для допитливих. Робота в парах. 

До числа 4806 дописати цифру так, щоб утворилось: 

- Найбільше з можливих п’ятицифрових чисел; 

- Найменше з можливих п’ятицифрових чисел. 

Четверта сходинка до успіху – терпіння 

Почати задумане може кожний,  але переможцем стає тільки той, хто не 

відступає при невдачах. 

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (Завдання 529; 530 (с. 85). 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

Метод «Прес». 

- Які вміння ми удосконалювали на уроці? 

- На уроці ви були працьовитими. А  працьовитість – запорука успіху. Успіх 

приходить до тих, хто багато працює. 

- Що ж таке успіх? 

- Кого із успішних людей ви знаєте? 

- Завдяки чому вони досягли успіху? 

- Бажаю вам стати успішними людьми, жити і працювати на благо та 

процвітання рідної України . 
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Урок  природознавства 

Тема. Охорона природи в Україні 

Ключові компетентності: 

• розвиток навчально – організаційних вмінь та навичок, 

• формування духовно – моральних основ життя людини; 

• сприяння усвідомленню значення навколишнього середовища;  

• формувати здатність до пошуку та засвоєння нових знань. 
Предметні компетентності:  

• продовжити ознайомлення учнів з поняттям охорона природи,  

• розвивати пам'ять, увагу, логічне мислення, вміння критично та творчо 

мислити,  

• виховувати любов до предмету, до природи рідного краю. 

Обладнання: ілюстрації рослин та тварин, що занесені до Червоної книги,  

вислови про природу. 

Методи і прийоми, форми роботи: кероване читання з передбаченням, 

«Кодування»,  методика «Ґронування», «Думайте – працюйте в парах – 

обмінюйтесь думками», «Сенкан», «Речення з відкритим кінцем». 

Треба любити все: звірів, птахів, 

рослини — у цьому краса життя. 

                                   О. Купрін 

Хід уроку 

I. Організація класу. 

 Хвилинка спостережень 

  ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

 Хвилинка  поезії (виразне читання учнями  поезій про природу). 

 Розгадування ребуса 
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П  ,,   ,,,  И        ,,,, А 
(природа ) 

ІІ. Повідомлення теми і завдань уроку. 

 Методика «Кодування». 

- Якою буде тема нашого уроку ви дізнаєтесь, коли виконаєте завдання. Для  

цього потрібно  до  малюнків біля  першого  стовпчика, підібрати  відповідні 

числа  відповіді  із  другого  стовпчика. Утворяться  двоцифрові  числа . 

Кожному  числу  відповідає  певна  буква . Хто  правильно  утворить  числа , той  

зможе  прочитати  ключове  слово  сьогоднішнього  уроку . 

1)  

2)  
 

3) 

 

 

4) 

 

5) 

 

 

1) Заєць 

 

 

2) Жаба 

 

3) Сова 

 

 

4) Лелеки 

 

5) Ведмідь 
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Перевірка виконання завдання 

 

 

 

— Вірно, діти, закодоване слово – 

охорона. Природа потребує постійної уваги, турботи. Ми повинні  берегти 

природу, охороняти її багатства. 

II. Актуалізація опорних знань. 

 Методика «Ґронування». 

 

                                                Охорона природи 

 

 

— Запишіть, діти, слова або фрази, що спадають вам на думку. 

III. Робота над темою уроку. 

 Бесіда. 

— Хто ж може  по – справжньому захистити, зберегти всі рослини і тварини 

на Землі, які на грані вимирання? 

 Перегляд відеофільму про заповідники України. 

—  Що  роблять в нашій країні для збереження рідкісних і зникаючих видів 

рослин, тварин? 

 Питання проблемного характеру. 

— Який найбільший ворог диких тварин у сучасному світі? 

Послухайте таку цікаву інформацію. У Лейпцигському зоопарку (Німеччина) 

перед входом висить об'ява: «Найстрашніший звір на  Землі». Людина підходить 

і бачить своє відображення у дзеркалі... 

а г и н о к р Х 

51 14 44 42 15 31 33 24 

15 24 15 33 15 42 51 

О х о р о н а 

15 24 15 33 15 42 51 
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— Як ви прокоментуєте цю інформацію? 

IV. Фізкультхвилинка – руханка. 

— Проведемо змагання – руханку між дівчатами та хлопцями: по черзі 

вставати і називати рослини, тварини, що занесені до Червоної книги. 

V. Закріплення та осмислення  знань. 

 Методика «Кероване читання з передбаченням».           ( Додаток 1) 

Текст розподіляється на частини. Першу частину читає учитель. Потім 

пропонується  дітям зробити передбачення стосовно того, як будуть розвиватися 

події у казці. Потім читає другу частину тексту. 

— Як ви думаєте, що ж буде далі? 

Кінцівку тексту учні можуть прочитати самостійно. Після читання аналізується 

передбачення  . 

— Чи здійснилося ж ваше передбачення? 

— Якої ж шкоди людина завдала природі? 

— Як людина руйнує довкілля диких тварин? 

— Які причини зникнення на Землі багатьох видів рослин , тварин? 

 Методика «Думайте – працюйте в парах – обмінюйтесь думками». 

— Діти,  поділившись по  парах,  поміркуйте, до яких роздумів спонукала вас 

казка «ПІДРОСТАЙ І РЯТУЙ ЛІС!», які почуття це у вас викликало? 

 Релаксація ( під музичний супровід «Три поради»  сл. Ю. Рибчинського, 

муз. І. Шамо). 

— Що ви уявляли, коли чули пісню «Три поради»? 

— До чого нас закликає автор пісні Юрій Рибчинський? 

 Творча  робота. 

— Яку участь в охороні природи беруть школярі? 

— Як школярам треба поводитися на природі, щоб не зашкодити тваринам? 

— Складіть пам’ятку « Правила поведінки на природі» 

—  

VІІІ. Рефлексія. 

 Методика «Сенкан». 
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Природа. 

Прекрасна, різноманітна. 

Забруднюється, винищується,   

оберігається. 

Бережіть рідну природу! 

Життя. 

Природа. 

Дивна, мінлива, незвідана. 

Бережімо, охороняймо,   

допомагаймо. 

Збережемо природу Землі разом! 

Земля. 

 Методика «Речення з відкритим кінцем». 

— Природу потрібно оберігати, тому  що… 

Планета Земля в небезпеці — захистимо її! 

 

Додаток 1 

ПІДРОСТАЙ І РЯТУЙ ЛІС!                                       

Казка 

На мальовничій галявині серед густого, гарного лісу на сталевих рейках 

стояв величезний Кран. На ньому вгорі у будці сиділа Людина і натискала на 

кнопки. Кран піднімав великі бетонні блоки, переносив їх і опускав на землю. 

Під вечір робота закінчувалася, люди сідали в автомашини і роз'їж- джалися. 

Так тривало кілька днів. 
Аж ось настала неділя. Люди в цей день не приїхали, і до Крана почали 

сходитися звірі. Першими прибігли красень Лось з Лосихою і малим Лосеням, 

Вовк з Вовчихою і Вовчатами. Потім прискакали плямисті Олені, причалапав 

вайлуватий Ведмідь. Скрадливо прослизнула Лисичка. Нарешті, прибув Кабан, 

який мав величезні ікла. Він ударив іклами по рейках, на яких стояв Кран, Кран 

навіть не здригнувся. 

Кабан і Лось ударили по крану разом. Але Кран і не похитнувся. 

— Навіщо ти, Кране, прийшов сюди до нас? — сердито запитав Лось. 

— Я не прийшов,— сказав Кран,— мене по частинах привезли сюди на 

машинах. Потім люди з'єднали всі частини. Тепер я Будівельний Кран. Укладаю 

бетонні плити. Тут будуть стояти дачні будиночки... 
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 — А чому ці люди не дбають про природу? Рубають і викорчовують дерева й 

кущі, риють землю, нищать усе навколо так, що ніякого харчу не знайдеш! — 

крикнув Кабан. 
— Там, де був ліс, тепер бетон, бо тут поставили, Кране, тебе! — не втерпів 

Лось. 

— Висушили річку, де жили риби й бобри! — проревів Ведмідь.— Риба без 

води зникла, бобри теж зазнають лиха. Он скільки їх уже загинуло! 

— Люди тут усіх звірів розігнали! Х-р-р-р! — знову зарохкав Кабан.— А ми 

ж тут народилися, тут жили наші діди й прадіди. Ти ж, Кране, допомагаєш 

людям нищити наш рідний дім! 

— Ти руйнуєш навіть мишачі нори! — не витримала Лисичка,— Вже нам 

нічого їсти! 

— Ти псуєш геть усе, що стоїть на твоєму шляху! — роздратовано карк-нула 

Ворона,— Навіть черв'якам уже ніде жити! 

— Та й для нас, сірих вовків, собаче життя настало! — прогарчав Вовк. 

— І свіжа зелена травичка вся пилюкою вкрилася! — мекнув Олень. 

Кран стояв знічений та похнюплений. 

— Нам треба, щоби був чистий ліс, чиста вода в річках і свіже повітря без 

гару й диму! — мовив Старий Бобер,— А бетон хай люди кладуть там, де він не 

псуватиме нам життя! 

Він сказав щось молодим Бобрам, і вони кинулися підкопуватися під 

фундамент Крана. Бобри копали так швидко, що кран просто на очах почав 

хилитися. Ще трохи — і він упаде на бетон і розіб'ється. 

— Я теж хочу жити! — раптом вигукнув Кран.— Навіщо мені падати й 

розбиватися? Якщо я впаду, мене ніхто не буде піднімати. Мене розріжуть на 

шматки, відвезуть на завод і переплавлять там у вогняній печі. Але я теж хочу 

жити! Невже це я нищу ліс? Ви ж самі бачите, коли Людини в кабіні немає, я 

стою, навіть не рухаюсь. А коли до мене в кабіну сідає Людина, яка не любить 

ані дерев, ані трави, ані звірів, тоді горе природі! 
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— Він правду каже! — зарохкав Кабан,— Машини не винні, що псують 

природу. Винні ті, хто ними керує. А серед людей є ще губителі природи. Ці 

можуть так у лісі насвинячити, що навіть нам, диким свиням, соромно. 

— Я сам бачив одну таку компанію,— підтвердив Заєць,— Вони якусь 

кізочку застрелили. 

— Берізку зрубали, дуба підпалили, кущі поламали! — цвірінькнула Синичка. 

— У річку консервні бляшанки покидали! — поскаржився Старий Бо-бер.— І 

взагалі у воду всяку гидоту скидають і зливають. 

— А я лапу порізав, бо наступив на биту пляшку! — заревів Ведмідь.— Тепер 

ось кульгаю. Якісь дикуни, а не люди. 

— Після них у лісі, як на смітнику! — каркнула Ворона, яка часто бувала на 

смітниках біля людських осель. 

— І коли це люди порозумнішають? — мовила Лосиха.— Чому вони не 

бачать, що самі собі шкодять, гублячи природу? 

— О-хо-хо! — зажурився Вовк. — Як подумаєш, що буде, коли зникнуть ліси й 

річки з озерами, то аж вити хочеться. Земля на пустелю перетвориться. 

— І людям буде погано-погано-погано! — застрекотіла Сорока. 

— Але ж є інші люди, які роблять навпаки,— сказав Дикий Гусь. Він багато 

літав та багато бачив.— Ці люди насаджують ліси, чистять річки й озера, 

будують ставки. Від них природа стає багатшою і кращою. 

— Є такі люди, є,— мовив Старий Бобер,— Он учора школярі дрібних рибок 

рятували, у річку випускали. 

— Шпаківні повісили, я зараз в одній такій живу,— додав Шпак,— Там мені 

добре. Я всю шкідливу гусінь у садку вивів. 

— Ну, годі журитися,— сказав Кабан.— Нехай цей Кран стоїть. Не від нього 

лихо. Доведеться нам, звірам, птахам і всій живій природі терпіти й чекати. 

— Чого чекати? — спитав Ведмідь. 

— Не чого, а кого,— відказав Кабан,— Чекати розумних людей, які 

допоможуть лісам, річкам і озерам. Та й діти, які люблять природу, підрос-

тають.  Може, й дочекаємося кращого життя. 
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Інтегрований урок літературного читання, образотворчого та 

музичного мистецтва 
Тема. Листочки тендітні та сумні летять, кружляючи крилато, 3 клас 

Літературне читання. К. Перелісна «Осінні танці» 

Образотворче мистецтво. Кружляє листопад. Технічні прийоми роботи 

акварельними фарбами. Акварель «по – мокрому». Виконання швидких колірних 

замальовок асоціативного характеру (акварельні фарби) 

Музичне мистецтво. Пісенність. Е. Ґріґ. «Ранок» Т. Попатенко. «Шпачок 

прощається» 

Ключові компетентності: 

• розвивати  образне  мислення  й  мовлення, 

• розвивати музичні здібності учнів, виконавські навички,  

• удосконалювати співацькі навички,  виховувати любов до музики,  

• виховувати мислячу й чуйну особистість, формувати в третьокласників 

інтерес до різних видів мистецтва. 

Предметні компетентності: 

• удосконалювати навички свідомого читання, 

• розвивати уміння висловлювати оцінні судження щодо прочитаних творів, 

• вчити учнів розрізняти ознаки трьох характерів музики,  

• збагачувати музичні враження від прослуховування запропонованих 

програмою творів, 

• розвивати в учнів творчу уяву, художньо-образне мислення, вміння 

відчувати різні  характери музики і пояснювати їхні ознаки, 

• виховувати почуття любові до рідної природи. 

Тип уроку. Інтегрований урок 

Обладнання: акварельні фарби, воскові олівці, папір, простий  олівець. 
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Методи і прийоми, форми роботи: кероване читання з передбаченням, 

«Кодування»,  «Ґронування», передбачення за ключовими словами, діаграма 

Вена, «Сенкан», «Речення з відкритим кінцем». 

Хід уроку 

І. Організація класу. 

• Привітання. 

• Гра «Мої добрі справи». 

- Хто нам сьогодні хоче розповісти, з ким, коли і як ви віталися? 

- А які добрі справи ви зранку вже встигли зробити? 

- Хто вам сьогодні дякував і за що? 

• Гра «Піднесіть настрій». 

- Чи є в нашому класі сьогодні нахмурені личка? Чи хочеться вам розповісти 

усім про те, що вам зранку зіпсувало настрій? 

- Давайте піднімемо настрій своїм товаришам хорошим побажанням. 

ІІ. Вправи для розвитку читацьких навичок. 

• Артикуляційні вправи. 

 «Читаємо навпаки» 

Діти повільно і глибоко набирають через ніс повітря і читають 

скоромовку: 

Ріс лаврик - не доріс, 

ліз равлик - не доліз 

кілька разів, постійно прискорюючи темп читання, 

спершу зліва направо, а потім навпаки — справа наліво. 

Гра «Без зупинок»  ( рими вірша К. Перелісна «Осінні танці» ) 

Ду-ду-ду-  у саду, 

Підіймать -  танцювать 

Угорі - у дворі. 

ІІІ. Повідомлення теми й мети уроку. 

• Методика Кодування. 
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Якою буде тема нашого уроку ми дізнаємось, коли поєднаємо листочки, що 

приніс вітер і  літні та осінні місяці року. 

            

           1                         2                               3                        4                        5

   

1  )       2)       3)      4)   5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка виконання завдання. 

Вірно, діти, закодоване слово – осінь. Сьогодні ми будемо вести мову про таку 

чудову пору року як осінь. А про який осінній  місяць ми  забули згадати?

 

ІV. Актуалізація опорних знань. 

 Методика «Ґронування». 

 

                                                             Листопад 

 

— Запишіть, діти, слова, або фрази, що спадають вам на думку. 

V. Мотивація навчальної діяльності. 

Вправа «Незакінчене речення». 

Що очікуєте від сьогоднішнього уроку? 

Я хочу навчитися… 

Я хочу дізнатися… 

VІ. Робота над темою уроку. 

Ф І Н К О Ь С Ш 

51 31 44 42 15 53 22 24 

15 22 31 44 53 

О С І Н Ь 

15 22 31 44 53 
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1. Передбачення за ключовими словами.  

Читання слів на дошці та  передбачення, про що буде іти мова у вірші              

К.  Перелісної  «Осінні танці» 

вітер 

сопілка 

сад 

листочки 

танець 

2. Читання вірша учнями мовчки. 

3. Відповіді на питання за змістом прочитаного. 

— Чи справдились ваші передбачення?  

4. Читання вірша з різною інтонацією (різним настроєм). 

5. Гра «Композитори та співаки». 

— Давайте  проспіваємо вірш «Осінні танці», уявивши себе композиторами та 

співаками.  

— Який настрій після такої веселої осінньої  пісні? 

3. Слухання музики Е. Ґріґ  «Ранок» із сюїти «Пер Гюнт». 

— Прослухайте твір Едварда Гріга «Ранок», та поміркуйте, про що хотів 

розповісти композитор. 

— Діти, який  характер музики?  

— Давайте прослухаємо твір ще раз та подумки розфарбувати музичну 

картину ранку. 

— Які ж кольори переважають у вашій уяві під час слухання твору «Ранок»? 

4. Діаграма Вена. 

 

 

 

Знайдіть спільне та відмінне між  віршем К Перелісної та твором Едварда Гріга.  

5. Фізкультхвилинка. 
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Танцювальні рухи під музичний супровід (Н. Май «Кап - кап»). 

6. Практична  робота. 

 Бесіда. 

Сьогодні  ми  поєднаємо настрій творів Катерини Перелісної та Едварда 

Гріга, виконавши роботу  «Кружляє листопад» акварельними фарбами та 

восковими олівцями. 

• Послідовність  виконання  композиції: 

- закріпити похило планшет з аркушем, 

- розмежувати простір( простим олівцем легень провести лінію горизонту), 

- промалювати деталі композиції (дерева, кущі), 

- восковою крейдою провести контури хмар, намалювати листя, що є на 

деревах та під ними, 

- фарбами промалювати небо та землю. 

• Практична  діяльність  учнів під музичний супровід  (Т. Попатенко 

«Шпачок прощається». 

• Перегляд  та  оцінювання  малюнків. 

• Демонстрація кращих робіт учнів. 

V ІІ. Підсумок уроку. 

• Рефлексія. 

- Запишіть кілька речень про найцікавіше на уроці (можна усно). 

• Методика «Сенкан». 

Листопад. 

Сумний, різнобарвний. 

Кружляє, летить, опадає. 

Незабаром  зима! 

Осінь. 
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Інтегрований урок  навчання грамоти та математики,  

1 клас  НУШ 
Тема тижня Ми  підприємливі        

Тема уроку навчання грамоти: Робота з дитячою книжкою.  Стежинами 

улюблених українських народних казок . 

Тема уроку математики:  Склад числа 6.  Додавання на основі складу   

числа 6. 

Мета тематичного дня:  ознайомити учнів зі складом числа 6, 

шестикутником, формувати вміння обчислювати вирази на основі лічби 

предметів; розвивати уміння критично мислити, просторову уяву; виховувати 

почуття любові до української народної казки, до читання. 

Предметні компетентності:  

-Математичну компетентність шляхом розвитку цікавості учнів до 

математики, логічного мислення, зорової  пам’яті, свідомого сприйняття 

матеріалу; розв’язування математичних завдань, зокрема практичного змісту; 

вивчення та застосування лічби; 

-Компетентність спілкування державною мовою для розуміння, 

пояснювання і перетворення математичних текстів; використання 

математичних термінів на початковому рівні; 

-Загальнокультурну компетентність для бажання більше дізнатися про 

математичні знання в різних життєвих ситуаціях,  

вдосконалювативмінняаналізувати, встановлювати причинно-

наслідковізв'язки у тексті, розвиватипам'ять, увагу, уяву, критичнемислення. 

Обладнання: підручники, набори «Лего», ілюстративний та роздатковий 

матеріал. 

Тип уроку: урок формування компетентностей. 
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Зміст уроку 

І. Етап орієнтації, мотивації діяльності. 

Хто з дитячих років займається математикою, той розвиває увагу, тренує 

свій мозок, свою волю, виховує наполегливість і завзятість у досягненні мети.                          

О. Маркушевич 

Людина, що не знає математики, не здатнані до якихінших наук.  

Роджер Бекон 

Математика - цариця наук, арифметика - цариця математики.  

К.Ф. Гаусс 

У математиці є своя краса, як у живопису та поезії.  

М.Є. Жуковський 

 

ІІ. Етап цілепокладання. 

1. Інтелектуальна гра «Якщо хочеш…». 

–Якщо ви хочете бути добрими і розумними,погладьте себе по голівці. 

–Якщо ви хочете бути працелюбними, підніміть руки вгору. 

–Якщо ви хочете допомагати один одному, візьміть товариша за руку. 

–Якщо ви хочете бути веселими і здоровими,  знати і уміти використовувати 

математичні знання, поплещіть у долоні. 

 

2. Повідомлення теми уроку. 

- Сьогодні ми з вами розглянемо склад числа 6 та закріпимо 

порівняння чисел. А допоможе нам у цьому гостя – дізнайтесь яка. 

Методика «Кодування». 

- Кожній цифрі відповідає літера. Поєднайте їх і дізнаєтесь, яке 

слово заховалось. 

 

 

 

4 3 1 4 3 

4 3 1 4 3 

     

1 2 3 4 5 6 

з о а к ю у 
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к а з к а 

- Вірно, діти, до нас завітала Казка зі своїми друзями.В казці ми 

вчимося, як на світі жити, бо казка – це глибокий колодязь мудрості, 

який неможливо  вичерпати, він завжди сповнений розуму, доброти.Ми 

з вами побуваємо у захоплюючій казковій подорожі « Стежинами 

улюблених українських народних казок». 

 

ІІІ. Етап цілереалізації. 

Зупинка «1» («Ріпка») 

Робота в групах «Мозковий  штурм». 

- До нас завітали герої  казки «Ріпка»  

- Назвіть та порахуйте героїв. 

- Яке завдання виконували герої? 

- Чи досягли результату? 

- Що допомогло героям витягнути ріпку? 

- То чого вчить нас ця казка?  

- Вірно, спільна праця допомогла героям досягти мети. Давайте 

виконаємо завдання від героїв казки. 

 

1. Пряма і зворотна лічба від 1 до 10. 

2. Гра «Мовчанка» (правильна відповідь – кількість цеглинок Лего). 

— Назвіть число, попереднє до числа 3; 5. 

— Назвіть наступні числа до чисел 3; 4. 

— Назвіть «сусідів» числа 4; 2. 

3.  Робота з Лего (склад числа 2-5). 

Діти  працюють у парах, розділюючи цеглинки лего на відповідну кількість. 

4. Утворення числа 6. 

- Цікаві завдання підготували герої, а ви їх швидко та вправно виконали. 

А скільки було героїв до появи мишки? (5) Викладіть на  парту 5 цеглинок. 

Додайте   ще одну цеглинку (мишку). 
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- Як утворюється число шість? (5 + 1.) 

- Отже, шість складається з одного і п’яти. А з яких ще двох чисел може 

складатися число 6? 

5. Склад числа 6. 

 
Зупинка «2» («Колосок») 

- З якої казки герої даної зупинки? 

- Якими рисами наділені півник та мишенята? 

- За що ви б хотіли похвалити Півника? 

- Яку пораду дали б мишенятам? 

- Чого навчив півник мишенят? (бути працьовитими) 

- Тож, беремось за завдання від працьовитого півника. 

1. Каліграфічна хвилинка    (цифра 6) 

2. Математичний диктант. 

• У садок до годівниці 

Прилетіли 3 синиці, 

Потім — ще 3 птиці. 

Скільки птиць на годівниці? (3 + 3 = 6) 

 

• Каже мати квочка: 

— В мене 2 синочки і 4 дочки. 

Скільки ж діточок у квочки? (4 + 2 = 6) 

 

• П’ять квіточок у Даші 

І ще одну дав Саша. 

Хто тут може полічити 

Скільки буде 5 та 1? (5 + 1 = 6) 

• Мама качка у садку 

Шість каченят пасе в холодку. 

Всі качата, мов клубочки. 

Три синочки, 

А скільки дочок?(6 – 3 =3) 

Один учень працює на дошці, інші  у зошитах. 

3. Зорова фізкультхвилинка. 

Мишенята 

Очей своїх з мишок 
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Наш півник  не  зводить.  

Направо, наліво 

Очицями водить (рухиочима,голованерухома) 

А мишікружляють, 

А миші гуляють, (коловірухиочима) 

На півника зовсім 

 Не зважають. 

Зупинка «3» («Курочка Ряба») 

1. Робота в парах. 

- Скільки героїв? 

- Скільки людей? 

- А тварин? 

- Скільки ніг? Лап? Крил? Хвостів? 

2. Гра «Склади продовження казки». 

3. Робота з підручником. 

1. Своє завдання герої казки заховали у підручнику. 

2. Полічіть, скільки сторін і скільки кутів у кожній фігурі 

 
3. Складіть шестикутник з цеглинок лего на парті. Чи однакові фігури у вас 

вийшли? 

4. Складіть рівність за малюнком 

 
Зупинка «4» 

Фізкультхвилинка- гра«Як звірята». 
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Учитель пропонує учням уявити, як повільно ходить ведмідь,  вайлувато 

переступаючи  з ноги на ногу; як бігає лисичка; як стрибає зайчик;  потягується 

кішка. 

 

Зупинка «5» («Рукавичка») 

1. Передбачення. 

- Прочитайте назву казки, вдумайтесь. Про що може бути казочка? 

 2. Виразне читання вчителем. 

-Уважно слухаємо казочку і думаємо чи збудуться ваші передбачення. 

3. Метод «Займи позицію». 

- Кого з героїв казки вам шкода? Чому?  

- Який епізод казки вас найбільше схвилював?  

4. Робота в зошитіз друкованою основою, (ст. 23). 

(Робочий зошит, ч. 1,М.Козак, О.Корчевська.) 

№1 Вироблення графічних навичок. 

№2 Співвідношення цифри і кількості предметів. 

№3  Записати рівність. 

№4  Робота з геометричним матеріалом. 

5. Пальчикові вправи. 

Милі жабки-скрекотушки 

Начепили капелюшки. 

Жабки весело плигають,                       

 Тільки бризки літають. 

(Діти стискають ручки в кулачки і кладуть їх на парту пальцями вниз.  Різко 

розпрамляючи пальці (руки ніби підстрибують над партою) і кладуть долоні на 

парту. Потім одразу ж різко стискають кулачки і знову кладуть їх на парту. ) 

                                            Зупинка «6» («Лисичка та Журавель») 

1. Інсценізація казки. 

- Хто з героїв сподобався більше? 

-  Чому? 

- Які поради ви б дали героям казки?  
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-  Чого вчить нас ця казка? 

2. Гра « В магазині». 

- Лисичка пішла на базар. Має вона тільки 6 грн. Які овочі та фрукти вона може 

купити, щоб пригостити журавля? 

        

1грн 2 грн 6 грн 3 грн 4 грн 7 грн 4 грн 5 грн 

 

ІV. Етап рефлексійно-оцінюючий. 

1. Діаграма Вена. 

- Що спільного та відмінного ви побачили у творах, з якими познайомились на 

уроці? 

 

 

 

 

2. «Взаємні запитання». 

- Кому з героїв казок  ви б подарували свою посмішку? 

- За кого ви радієте? 

- Кого вам хочеться захистити?   

- Кому ви вдячні  ?   

- Ким ви  захоплюєтеся? 

- З ким вам було би завжди весело? 

3. Метод «Рюкзачок». 

-         Як вам працювалось на уроці? 

-         Чоговчилися? 

-         Щодізналися нового? 

-         Чи важливими є ці знання?      
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Урок навчання грамоти. (Українська мова) 
Тема. Без сім’ї і свого роду – немає нації, народу 

Робота з дитячою книжкою. Що розкаже книжка про тебе і твою родину. Уявлення в 

учнів про тематику дитячих книжок; навчати дітей сприймати твір (оповідання) на 

слух; давати оцінку вчинкам персонажів; розуміти основну думку; виховувати в дітей 

прагнення поважати, виявляти турботу про старших, бути вдячними дідусям і бабусям 

за їхню турботу 

Конкретизовані навчальні цілі: після цього уроку учень 

- Читає вголос доступні тексти цілими словами; 

- Розуміє зміст прочитаного; 

- Переказує сюжетний текст букварного типу; 

- Виділяє у предметах, мовних одиницях певні характерні ознаки, порівнює їх; 

- Виконує мисленнєві операції за аналогією під час самостійної роботи. 

Мета: закріплювати знання про звукове значення букви я; удосконалювати вміння 

робити звуковий та звуко-буквений аналіз слів; збагачувати словниковий запас 

учнів; стимулювати учнів до читання різними способами; розвивати літературно-

творчі здібності,бажання і вміння спілкуватися з книгою, навички виразного 

читання, інтерес до самостійного читання; виховувати любов до читання книжок, 

естетичні смаки, любов та повагу до рідних. 

Обладнання: «Я і моя сім’я» (дитяча книжка з комплекту «Читаю сам»). 

Тип уроку: урок закріплення отриманих раніше знань, вмінь та навичок. 

 

Хід уроку 

I. Організаційний момент. 

ІІ. Мотивація навчально - пізнавальної діяльності учнів. 

1.  Емоційне налаштування на урок. 

- Погляньте  на мене, погляньте один на одного, посміхніться. Ось із цих 

промінчиків добра, що засяяли на ваших обличчях, ми і розпочнемо наш урок. Від 

вашої посмішки у світі збільшилося на краплинку щастя. 
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- Від вашої посмішки на краплинку радіснішим стало наше життя. 

Від вашої посмішки стає краще на душі. 

2. Вправа «Очікування». 

- Діти, чого ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? (відповіді дітей) 

- А я очікую від вас плідної праці. Сподіваюсь , що ви  будете активними, 

дружними, будете  Фантазувати,  творчо працювати. 

ІІІ. Мовленнєва розминка. 

2. Цілепокладання. 

- Сьогодні на уроці ми виконаємо артикуляційні вправи, познайомимось з новими 

творами. При цьому ми будемо мислити, міркувати, доводити, обґрунтовувати, 

робити висновки. Щоб підготуватися до гарного виразного читання проведемо 

мовленнєву розминку. 

2. Артикуляційні вправи. 

3. Вправи для дихання. 

4. Повторення раніше вивчених букв. 

— Які голосні ми вже вивчили? 

— Скільки їх? Назвіть. 

— Які приголосні звуки вивчили? 

 IV. Повідомлення теми уроку. 

1. Ребуси. 

                    
              родина                        сім’я 

2. Вправа «Асоціативний кущ». 

- Перед вами аркуші паперу, на яких намальована буква «Я». Це ти. Напиши під 

буквою «Я» своє ім’я.  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Але на Землі ти мешкаєш не один. Ти живеш в оточенні багатьох людей. 

Згадай тих,хто живе поруч із тобою. Познач кожну букву «Я»,тобто познач, хто це. 

 Отже, сьогодні на уроці ми будемо читати, розповідати про найрідніших нам 

людей. Але для початку давайте запишемо тих, хто входить до складу сім’ї. 

3. Звуковий  аналіз слів (мама, тато, братик, сестричка, бабуся, дідусь). 

4. Бесіда про рід, родину, рідню. 

- Сім'я, мов сонечко, зігріває кожну дитину від народження і до кінця життя. 

Родина – це гніздечко любові і тепла для кожного з нас. 

- Отже, сім'я складається з тата, мами,  дітей. Можна ще сказати так - з батьків 

та дітей. 

Рід
Рідня

РодинаРодина

 
- Так, сім'я складається з багатьох людей,з дітей,мами,тата,у мами і тата теж є 

батьки. Ким вони вам доводяться? (Дідусями і бабусями) 

- А ще хто є вашими родичами? Так – сестри та брати ваших пап і мам це ваші 

тітки та дядьки.  

- Ваші бабусі і дідусі колись теж були маленькими і у них теж були свої батьки. 

А чи знаєте ви,як вам їх називати.  (Прабабуся і прадід) 

І у них теж були свої мама і тато,бабусі і дідусі. Усі – і бабусі, і дідусі, і прабабусі, і 

прадідусі, прапрадідусі, прапрабабусі усі, їхні батьки – є ваш рід.  

Я 
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5. Дидактична гра «Ланцюжок ніжних слів». 

Сім’я (сімейка, сімейний, сімеєчка) 

Тато (татко, татусь, татунь) 

Мама (матуся, матінка, мамуля, мамочка, мати) 

Баба (бабуся, бабуля, бабуня, бабусенька) 

Дід (дідусь, дідуньо, дідик) 

Сестра (сестричка, сестриця, сестронька) 

Брат (братик, братичок, братусь) 

6. Розповідь з елементами бесіди про родинне дерево. 

- Наші предки уявляли життя на землі як велетенське Дерево Роду. (Показ 

дерева.) 

 
Від кого походить ваш рід?  

      Коріння – батьки ваших дідусів і бабусь. Стовбур – дідусь і бабуся. Гілки – 

ваші батьки, їхні сестри і брати. Свій маленький листочок на цьому дереві має 

кожен із вас. Люди завжди берегли пам’ять про своїх прадідів. Щобільшийрід – то 

міцнішим росте дерево. Коріння кожного родовідного дерева – то пам'ять роду. 

Людина без роду, що листок, відірваний від дерева. Дерево бере сили через 

коріння, так людина міцна своїми рідними, близькими. 

- Що треба робити для того, щоб дерево жило довго, ставало ще пишнішим? 

(Дбати про нього.) 

Ось так треба дбати і про свою родину, любити і поважати своїх родичів, шанувати 

старших і піклуватися про найменших. 

     Як дерево гине без коріння, так і людина не може жити без своєї родини.  Тому 

ще змалечку треба вивчати історію свого роду, його традиції. 

7. Гра «Я – знаю». 
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- Подумайте і скажіть, якою повинна бути, на вашу думку,  справжня родина, 

сім’я? (Дружня, весела, міцна, велика, щаслива …..) 

8. Інтерактивна гра «Мікрофон». 

- А зараз, заплющіть оченята,на кілька хвилин уявіть себе добрим чарівником. 

Поміркуйте, що б ви зробили для своєї родини.щоб вона була щаслива? 

(міркування дітей)  

Фізкультхвилинка 

Читай, читай, голівонько, 

     Та трішки відпочинь. (Кругові рухи головою). 

     А спинка, мов лінієчка, 

     Усі турботи скинь. (Почергово піднімають ліве і праве плече). 

 Очима, ніби фарами- 

Блим, блим,блим,блим, блим,блим. 

V. Щоденні 5. 

Читання для себе (читання художньої літератури  5 хвилин). 

Читання для друга (зачитати уривок із книги, що найбільше сподобався). 

Читання для всіх (3 – 2 – 1). 

3 цікаві факти, які сподобались. 

2 цікаві факти, що почули вперше. 

1 запитання до головного героя. 

Слухання. 

Оповідання «Сьома дочка» 

- Над чим замислюється автор і герої оповідання? 

- А як би ви вчинили на місці дівчаток? 

Малюнок для себе. 

- Намалюйте, що вас найбільше вразило у цьому оповіданні. 

VІ. Робота з дитячою книжкою. 

                              Оповідання  «Хто кого веде додому?» 

- Як поверталися хлопчики Толик і Василько з садочка додому? 

- Як повелися хлопчики через двадцять років, коли їх матері захворіли? 

- Чому хлопчики вчинили по – різному, коли виросли? 
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- Хто вам сподобався і чому? 

- Чого вчить це оповідання? 

Сиві волосинки 

- Передбачення за назвою твору 

- То чи справдились ваші передбачення? 

- Чого вчить оповідання? 

- Доведіть свою думку. 

- Пофантазуйте і  складіть продовження  оповідання. 

Бабусин борщ (кероване читання) 

– Кому б ви подарували свою посмішку?  

- Ким ви  захоплюєтеся? 

Вправа «Коло бажань». 

   - Як би я була феєю … ( що можна було змінити) 

Іменинний обід 

- Кого вам найбільше шкода у цьому оповіданні? Кому співчуваєте? 

- Які поради ви б дали героям ? 

Метод «Займи позицію».  

- Чи справедливо вчинила дівчинка?  

- Який епізод вас найбільше схвилював?  

VІ. Творча робота над творами. 

 Гра « Питання до героїв казки». 

- Якби ви могли зателефонувати героям казки, то які питання ви б їм поставили? 

 Гра « Я – герой твору». 

      -   Як би ви вчинили на місці --------?  

      -   Чого вчить нас це оповідання? 

      -   Яка головна думка?  

VІІ. Підсумок уроку. 

• Вправа «Закінчи  речення». 

— Сьогодні на уроці ми познайомилися... 

— Найцікавіше було... 

— Найбільше я запам’ятав... 
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      — Удома  розкажу... 

• Гра „Щаслива родина”. 

- Ми з вами спробуємо вибрати, яка повинна бути щаслива родина. У кожного з вас 

є сонечко без промінчиків. Я буду читати питання і якщо це щаслива родина, то ви 

малюєте промінчик, а якщо – ні, то не малюйте нічого. 

- Допомагають один одному. 

- Піклуються про менших. 

- Не прибирають у будинку. 

- Вітають зі святами. 

- Вимагають купити собі іграшку. 

- Шанують старших. 

- Разом відпочивають. 

- Кожен день сваряться. 

- Розповідають один одному новини. 

- Разом дбають про своє господарство. 

- Люблять один одного. 

Молодці, гарні вийшли сонечка 

Гарно працювали на уроці. Дякую  за це. Я щаслива, що в мене такі розумні 

діти. Запам’ятайте, дуже  важливо, щоб родина була згуртованою, міцною. Бо 

сильна родина – то міцна держава. Наші сім’ї – це народ український, частина 

великої держави України. 

Родина, родина – від батька до сина, 

Від матері - доні добро передай. 

Родина, родина – це вся Україна 

З глибоким корінням, з високим гіллям. 

Тож шануйте своєкоріння. Любіть і бережіть свої родини. 
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Блок 2 

Метод проектів у початковій школі 

Проект – мета, яку дитина зрозуміла, прийняла, реалізувала у 

процесі діяльності. Слово «проект» походить від латинського «кинутий вперед», 

тобто це задум, план для досягнення поставленої мети. 

Навчальний проект – це сукупність завдань учням, проблеми, яку потрібно 

вирішити, способів її вирішення, форм організації взаємодії учнів з учителем і один 

з одним, самої діяльності і, нарешті, аналізу результату і співставлення його з 

попередньою гіпотезою. 

Залучення молодших школярів до проектної роботи сприяє формуванню в них 

таких компетентностей: 

- уміння працювати в колективі; 

- уміння розділяти відповідальність; 

- аналізувати результати діяльності; 

- відчувати себе членом команди; 

- навички аналітичного погляду на інформацію; 

- здатність до адекватної самооцінки. 

    «Щось пізнаючи, я знаю, для чого це мені потрібно, де і як я можу ці знання 

застосувати» – такою є філософія сучасного розуміння методу проектів. 

     Тому так важливо, щоб діти відчули потребу у тих виробах, що вони виготовили, 

і отримали задоволення від своєї праці. 

     Впровадження методу проектів як особливого способу організації навчання 

сприяє ціннісному розвитку дитини: 

• Розвиток  логічного мислення. 

• Навчання знаходити стратегії в розв’язанні завдань. 

• Навчання шукати оригінальні  розв’язування завдань. 

• Збагачує особисті пізнавальні здібності дитини, що є важливою умовою і 

підтримкою розвитку її обдарованості.  

• Забезпечує досягнення молодшими школярами високого рівня загального 

інтелектуального розвитку, необхідного не тільки для успішного навчання в 

 школі, а й у майбутньому житті. 
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• Сприяє розвитку умінь і навичок у дітей правильно оцінювати та  аналізувати  

ситуації та події. 

• Сприяє розвитку умінь і навичок у дітей планувати та передбачати  результати 

своїх дій. 

За домінуючим видом дільності проекти поділяються наступним чином: 

 

• добре обміркована структура; 
• визначеність мети;
• актуальність предмета дослідження для всіх учасників;

• соціальна значущість;
• продуманість методів дослідження та експериментальної обробки 
результатів.

Дослідницькі

• відсутня детально опрацьована структура спільної діяльності 
учасників;

• спільна діяльність перебуває в розвитку;
• завчасна домовленість учнів про результати і форму їх 
представлення ( рукописний журнал, свято тощо);

• необхідність мати сценарій свята, макет журналу.

Творчі

• учасники беруть на себе певні ролі;
• вигадують, імітують соціальні й ділові стосунки своїх персонажів;
• домінуючий вид діяльності – гра.

Ігрові

• збір інформації про певний об’єкт, явище; 
• ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і 
узагальнення фактів;

• потреба добре продуманої структури;
• систематична корекція у ході роботи над проектом;
• структура включає  мету, актуальність, методи отримання та обробки 
інформації, результат (замітка, стаття, реферат, доповідь, відеофільм), 
презентація.

Інформаційні

• результат діяльності чітко визначено з самого початку;
• орієнтація результату на соціальні інтереси учасників (проект 
шкільного саду);

• потребує складання сценарію всієї діяльності його учасників;
• визначення функцій кожного з них;
• наявність чіткої координаційної роботи у вигляді поетапних 
обговорень;

• презентація одержаних результатів і можливих засобів їх 
упровадження в практику.

Практично-орієнтовані

• спільна навчально-пізнавальна, творча або ігрова діяльність учнів-
партнерів;

• підґрунтям є комп’ютерна телекомунікація, яка має спільну мету 
дослідження певної  проблеми, узгоджені методи, способи діяльності, 
спрямована на досягнення спільного результату діяльності;

• проекти такого виду завжди мають міжпредметні зв’язки та більш 
глибоку інтеграцію знань.

Навчально-телекомунікаційні
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За кількістю учасників проекту: 

 
За тривалістю проведення: 

 

План проведення проекту 

І етап 

• Визначення теми. 

• Постановка завдання. 

• Обговорення. 

• Формулювання проблемних питань. 

• Формування груп, висунення гіпотез вирішення проблем. 

• Обговорення плану роботи учнів. 

• Обговорення можливих джерел інформації, питань захисту авторських прав. 

ІІ етап 

• Вибір творчої назви проекту. 

• Самостійна робота учнів з обговорення завдання кожного в групі. 

ІІІ етап 

• Самостійна робота груп по виконанню завдань. 

IV етап 

• Підготовка учнями звіту про виконану роботу. 

V етап 

• Захист отриманих результатів та дослідів. 

Тільки ті знання, до яких учень прийшов через власну діяльність пізнання, 

самооцінку, стають дійсно міцним його надбанням, вчать комунікативно виправдано 

користуватися ними в різних життєвих ситуаціях, виховують особистість Адже ще 

П. Лессінг зазначив: "Сперечайтеся, плутайтеся, помиляйтеся, але, заради Бога, 

міркуйте, і хоча хибно, але самі". 

парні особистісні колективні групові

короткотривалі середньої 
тривалості довготривалі
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Проект «Рідна домівка, рідна сім'я  -тут виростає доля моя» 
Ключові компетентності: 

• розвивати вміння роботи в групах, 

• формувати духовно-моральні цінності;  

• учити аналізувати ситуації  морального вибору;  

• виділяти, аналізувати, синтезувати потрібний матеріал; 

• удосконалюють навики усного та писемного мовлення; 

•  вчаться правильно планувати свій час,  виконувати роботу згідно критерій 

та вимог до  проекту. 

Предметні компетентності:  

• розвиток умінь та навичок усного виступу перед аудиторією, вміння стисло 

формулювати свою думку;  

• розвиток уміння використання різних мультимедійних засобів і можливостей 

(зображення, звукозаписи, відео файли, гіперпосилання на інші веб – сайти або 

файли); 

•  використання нових речень, розрахованих на читання однією людиною; 

комбінування тексту і зображень (схем, графіків і діаграм); періодичне 

висвітлення процесу та результатів досліджень.  

• удосконалюють навики з орфографії та пунктуації. 

• при заповнені дидактичних матеріалів учні, аналізуючи результати 

проведеного проекту, розвивають розумові навички. 

Характеристика проекту 

За предметно – змістовою галуззю: інтегрований проект (Навчання 

грамоти.(Українська мова), Я досліджую світ, Мистецтво, Дизайн і технології,). 

За змістом:навчальний, міжпредметний 

За кількістю учасників: індивідуальний 

За тривалістю: середньотривалий (2 тижні) 

За характером партнерської взаємодії: класний 
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Технологічна карта проекту 
 План проведення проекту 

 
Алгоритм 

учня 
Алгоритм 
учителя 

1
   

Визначення  теми  і  завдань  проекту 
  

 Підібрати 
завдання до теми 
проекту 

2
   

Планування  діяльності    
Проблемне 
питання 

Тематичні 
питання 

Змістові 
питання 

  

Що тобі 
відомо про 
твій рід? 

1.Зв'язок між 
словами 
«родина», 
«рід», 
«народ». 
1.Родовідне  
дерево 
3.Герб твоєї 
родини 
4.Доповнення 
читацького 
досвіду 
5.Скарбниця 
народної 
мудрості 
 

1.Що тобі 
відомо про 
твою родину? 
2.Яких звичаїв, 
традицій 
дотримується 
твоя родина? 
3.Які  прислів’я, 
приказки ти 
знаєш про рід, 
родину? 
4.Хвилинки 
поезії 
5.Створення 
власної книжки 
 

Отримує  
завдання та 
складає план 
реалізації 
 

1.Пояснити, 
розподілити 
завдання між 
учнями. 
2.Спрямовувати 
та координувати 
роботу кожного 
учня 

3
  

Виконання  проекту   

Предмет Виконавці Результат   
Навчання 
грамоти 

Учні 1класу Хвилинка 
поезії 
Прислів’я, 
приказки про 
родину 
Створення 
книжки 
 

Вчить вірші, 
шукає 
прислів’я, 
приказки про 
сім’ю.  

Надає допомогу 
при оформленні 
книжки 
 
 

Я 
досліджую 
світ 

Учні1 класу, 
батьки 

Родовідне 
дерево 

Створення 
при допомозі 
батьків 
родовідного 
дерева 
 

Спрямовує 
роботу учнів 
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  Матеріали та ресурси: фотоапарат, комп’ютер, принтер, сканер. 

Програмне забезпечення: програми для створення мультимедійних презентацій, 

публікацій. 

 

Індивідуальна карта роботи над проектом 

Учня/учениці ___________________ 

Дія  Відмітка про 

виконання 

1) Знайди інформацію  в 

книжках 
  

2) Звернись за допомогою до 

дорослих 
 

 

3) Запиши  знайдену   

інформацію  
 

4) Твори   

5) Обговори з друзями   

6) Напиши проект 
 

 

7) Звіт   

 

 

 

 

 
Мистецтво 

 
Учні 1класу 

 
Наші обереги 

 
Створення  
оберегів 
родини. 

 
Спрямовує 
роботу учнів 

 
4 

Презентація проекту та оцінювання знань 
та вмінь учнів 
 

Створення 
книжки 
«Рідна 
домівка, 
рідна сім’я – 
тут виростає 
доля моя» 

Урок  - 
презентація на 
тему 
«Рідна домівка, 
рідна сім’я – тут 
виростає доля 
моя» 
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Урок - презентація 
«Рідна домівка, рідна сім’я – тут виростає доля моя» 

Тільки той  щастя має, хто свій рід прославляє 

Мета. Розширити знання учнів про рід, родину, народ. Розвивати читацькі 

інтереси, навики аналізу явищ, подій. Виховувати шанобливе ставлення до традицій,  

звичаїв, святинь своєї родини, місць, де народилися, рідної оселі, рідної мови. 

Матеріал до уроку. Тематична виставка книг, журналів, ілюстрацій, зображення 

родовідного дерева, малюнки дітей, вишиті рушники. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

- Добрий день, мої малята, любі хлопчики й дівчатка. Йшла я долами, степами, 

через луки, гори, ліс, і торбинку із казками за плечима я несла. Та у дальнім темнім 

гаї, як він зветься не згадаю, довелось зайчат зустріти, просять щось їм розказати. 

Що я мала, скажіть, робити, мусила торбу розв’язать. А зайчата, довгі вуха, люблять 

розповідь   послухать. 

Тож я сіла  під кущ калини, все кажу, кажу нове. Потім глянула в торбину, 

залишилось розповіді дві. Е, сказала я зайчатам, мушу з вами попрощатись. Ба як 

довго засиділиась, ну, бувайте, побіжу. Ще дві розповіді лишилось, то малятам 

розкажу. 

Інсценізація казки «Зоряна година»  (додаток№1) 

ІІ. Повідомлення теми та завдань уроку. 

• Читання епіграфу до уроку 

Як ви розумієте  слова  «Тільки той  щастя має,  хто свій рід прославляє»? 

• Вступна бесіда 

Рід до роду… З цього  почався український народ, який має свою багатовікову 

історію, культуру, звичаї, традиції. Про рід ми сьогодні поговоримо. Сьогодні у нас 

святковий урок. Ви довго працювали, щоб представити на сьогоднішній урок 

результати вашого дослідження. На нас чекає презентація книжок, які ви самостійно 

створили. 

ІІІ. Презентація 
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 Презентація першої сторінки 

• Робота з виставкою книг 

• Словникова скарбничка  (додаток №2) 

Діти зачитують пояснення кожного слова 

• Доповнення читацького  досвіду 

 Презентація другої сторінки 

• Хвилинки поезії (додаток №3) 

Діти читають твори, які підібрали до теми уроку 

• Кросворд (додаток №4) 

 .Фізкультхвилинка 

Танцювальні рухи під музичний супровід (Н. Май «А я бажаю вам добра») 

 Презентація третьої сторінки 

• Родовідне дерево 

Наше дерево своїми гілками сягає давніх – прадавніх часів…Гілки родовідного 

дерева вказують на розгалуження твого роду, сім’ї, зображують твій родовід. Свій 

маленький листочок на цьому дереві має кожен з вас.  (Виставка  робіт  учнів) 

• читання  прислів’я (додаток №5) 

 Презентація четвертої сторінки 

• Читання творів про родину 

• Прислів’я та приказки  про родину (додаток №6) 

 Презентація п’ятої сторінки 

• Виставка  сімейних  реліквій 

Що таке реліквії?  Це те, що переходить до дітей, внуків на згадку про батьків. В 

Україні був звичай: на щастя дарувати рушник. Він залишався у дітей , потім 

переходив до наступних поколінь, як згадка про батьків, як сімейна реліквія. 

Родинною реліквією є фотографії рідних, сімейні альбоми. 

(Виставка та розповідь про сімейні реліквії) 

• Казка про діжку (додаток №7) 

Гра «Закінчи речення» 

- Я зрозумів, що … (Доки в родині злагода - вона живе щасливо) 
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Найбільше мені сподобалось… 

ІV. Підсумок уроку. 

Усі ілюстрації, прислів’я,  складаються  скріплюються. Утворюється книжечка. 

Ознайомлюю з титульною сторінкою. Робота закінчена. 

V. Домашнє завдання. 

- Завдання до наступного  уроку позакласного читання ви знайдете у куточку 

читача. 

                                                                                                        

 Додаток  №1 

Казка «Зоряна година» 

Колись давно, багато віків тому, так багато зірок, як нині, не було. Ясної ночі 

можна було бачити лише одну зірочку, світло якої було то яскраве, то дуже тусклим. 

Одного  разу Місяць запитав у Зірочки: 

- Зіронько, чому твоє світло таке різне: то яскраве, що вказує дорогу навіть 

уночі, то слабе та непомітне? 

Зірочка довго мовчала, а потім, зітхнувши, відповіла: 

- Світло моє гасне тоді, коли мені самотньо. Адже поруч зі мною немає жодної 

зірочки, схожої на мене. А так хочеться бачити і чути когось поруч із собою! 

- А в які ночі світло стає яскравим? 

- Моє світло спалахує яскраво тоді, коли я бачу мандрівників, що поспішають. 

Мені завжди було цікаво дізнатися, що їх так манить у дорозі, куди вони так 

поспішають? 

- І ти дізналася про таємницю мандрівників?, - запитав Місяць. 

-  Так. Одного разу я запитала про це людину, яка була тривалий час у дорозі. 

Вона мала виснажений та дуже стомлений вигляд від довгої подорожі, кожний крок 

їй давався з великим зусиллям, але очі... 

- А якими були її очі?, - здивувався Місяць. 

- Вони сяяли в темряві від щастя та радості. Чому ти радієш, мандрівнику? І він 

мені відповів «Замерзаючи в снігу, голодуючи без шматка хліба, задихаючись від 

спеки, я крокую вперед, долаючи всі перешкоди, тому що знаю: вдома на мене чекає 
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тепло та затишок, турбота й піклування моєї родини: дружини, дітей, онуків. Заради 

їхніх щасливих очей я готовий зробити навіть неможливе. 

Зірочка схвильовано замовкла, а потім сказала Місяцю: 

- Ось відтоді я намагаюся дарувати якомога більше світла тим мандрівникам, 

які несуть щастя у свій дім, у свою родину. 

- Моя маленька помічнице! Чи хотіла б ти мати власну сім'ю, рідних, які б 

допомагали тобі робити людей щасливими? 

- А хіба це можливо? - збентежною надією запитала Зірочка. І Місяць, не 

кажучи ні слова, змахнув рукавом своїх срібних шат, і тієї ж миті на небі засяяло 

тисячі нових зірок, які сяяли та дивовижно мерехтіли своїм неповторним світлом, 

немовби говорили маленькій Зірочці: «Ми поруч, ми тут, люба, ми тепер - одна 

родина!» 

                                                                                                             Додаток  №2 

Рід – ряд поколінь, що походять від одного предка. 

Предок – найстарший роду з боку матері або батька. 

Родовід – історія поколінь певного роду 

Прапрадід – батько прадіда, батькового або маминого діда. 

Прадід – батько діда, батькового або маминого батька. 

Дід – батьків або материн батько. 

Прапрабаба – мати прабаби. 

Прабаба – мати батькової або материної мами. 

Баба – батькова або материна мама. 

Дядько  - брат батька або матері. 

Небіж, племінник – син брата або сестри. 

Небога, племінниця – дочка брата або сестри. 

Родина – тато, мама, сестрички, братики. 

Рідня – дід, баба, дядькові  і  тітчині  діти. 

А від роду  до роду – це  є початок народу. 
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                                                                                          Додаток  №3 

Хвилинка поезії 

Деревце роду 

Щоб квітла Україна 

Із  сонцем, з вітерцем 

Кожнісінька родина 

Плекає деревце. 

Той вишеньку, 

Той яблуньку, 

Той дуб, а той горіх, 

Для того, щоб прикрасити 

Свій батьківський поріг. 

 

У донечки, у сина 

Калинонька росте, 

Матуся Україна 

Всім дякує за те. 

За вишеньку, за яблуньку, 

За сосну, за дубок 

І за такий пахучий 

віночок із гілок. 

                      Н. Кир’ян 

 

Рідний край 

У всіх людей одна святиня, 

Куди не глянь, де не спитай 

Рідніша їм своя пустиня, 

Аніж земний  чужинний рай. 

Їм красить все їх рідний край. 

Нема без кореня рослини, 

А нас, людей,- без Батьківщини. 

М .Чернявський 
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Додаток  №4 

Кросворд 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Як ще називають батька? (тато) 

2. Ким тобі приходиться мамин брат? (дядько) 

3. Особа чоловічої статі стосовно своїх батьків? (син) 

4. Діти, які народилися в один день.(близнюки) 

5. Маленький хлопчик або дівчинка. (дитина) 

Кросворд 2 
1      

 2      

 3      

4     

5   

 6      

1. Донька моєї мами – це моя …(сестра) 

2. Найбільше в нашій хаті свято, коли приходить з роботи…(тато) 

3. Своїх онуків розуму навчає старенький …(дідусь) 

4. Найбільше пестять та голублять своїх дітей…(Мами) 

5. Батькам на потіху росте здоровий та розумний …(син) 

6. Твою матусю донечкою кличе твоя…   (бабуся) 

                                                                                               

                                                                                     

 

    5 

 4  

1   

 2   

  3   

Р      
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Додаток  №5 

Прислів’я 

1) Тільки той  щастя має, хто свій рід прославляє 

має, хто 

                          щастя            свій  

той                                                      рід 

Тільки                                                    прославляє 

 

 

2)  Нащо кращий клад,  коли в сім’ї лад.  (З’єднати стрілочками) 

             На              м’ї                   кра                    в                      клад 

 

 

             лад          що                      сі                  щий             ли                          ко 

 

Додаток  №6 

  

Прислів’я та приказки  про родину 

Яка яблунька, такі й яблучка. 

Щасливо там жити, де сім’єю робити. 

цвітуть біля матінки діти, як пишнії квіти. 

Яблучко від яблуньки недалеко падає. 

Шануй батька й неньку, буде тобі скрізь гладенько. 

Добрі діти – батькам вінець, а злі діти – батькам кінець. 

Який дуб,  такий тин, який батько, такий син. 

Яке дерево, такі в нього квіточки, які батьки, такі й діточки. 

Який кущ, така й калина, яка мати, така й дитина. 

Яка сім’я, такий  я. 
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Додаток  №7                          

Казка про діжку 

    Жив собі старий селянин. Якось покликав він п'ятьох своїх синів та й каже: 

- Хочу, діти, я розповісти вам одну притчу. Слухайте уважно, а потім 

розтлумачте її мені. 

Дивляться сини на батька, а батько поглянув на них та й почав оповідь: 

- Ріс у лісі дуб. Велике дерево було. З його товстого гілля жолуді дощем 

падали. Коріння його глибоко вросло в землю - соками її живилися. Тріпала - 

тріпала його буря, та нічого з ним вдіяти не змогла. Але ось постарів дуб,висок 

з роками. Прийшов у ліс лісоруб, примірився до дуба, засукав рукави й ну 

рубати! До вечора повалив дерево на землю, віти обрубав, а стовбур приволік 

до себе у теслярню: зробив із дощок клепки, набив до них обручі, сколотив 

днище. У ту діжку він кожної осені наливав молоде пінисте вино, а потім 

продавав його селянам, які справляли весілля, хрестини чи поминки. Так було, 

доки діжка лишалася цілою. Та ось один обруч зламався, і клепки розійшлися. 

Вино витекло, діжка розсохлася. Доки чоловік збирався набити на неї новий 

обруч, клепки зовсім розсипались. Дітлахи розтягли обручі, стали їх катати 

вулицями, а господиня спалила у печі клепки та днище. Гарна була діжка, тат 

нема її вже! 

Ану, розтлумачте мені цю притчу. 

Задумалися п'ятеро братів. Думали - думали, не зуміли розтлумачити батькову 

притчу. То старий похитав головою, та й каже: 

- Молоді ви іще, тому й не здогадуєтесь. Ну, то я сам вам розтлумачу, а ви 

слухайте... Ліс, де ростуть великі дерева,- це наша держава, вона вічна. Деревам 

її - народу - повік не буде кінця. Діжка - це родина;клепки - це всі ми, родичі; 

обручі - злагодо, а вино - радість, щасливе життя. Доки в родині злагода - вона 

живе щасливо. А той дім, де злагоди нема, краще йому у вогні згоріти!.. 

Бережіть обручі, діти мої! 

Старший син поцілував батькові руку, тай каже: 

-  Дякуємо тобі, батьку, за мудру пораду. Не забудемо її, доки житимемо. 
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Колективний творчий проект  «Я по світу іду в вишиванці» 

І.  Визначення  теми  і  завдань  проекту 

Ключове питання. 

Що я знаю про українську вишивку? 

Тематичні питання 

• Який одяг носила моя бабуся? 

• Чи модна вишиванка? 

• Доповнення читацького досвіду. Скарбниця народної мудрості 

Змістові питання  

• пошукова робота «Скарбі бабусиної скрині», «Парад родинних вишиванок» 

Характеристика проекту 

За предметно – змістовою галуззю: міжпредметний  

 За змістом: навчальний 

За кількістю учасників: колективний 

За тривалістю: середньотривалий (1 неділя) 

Виконавці проекту: учні, батьки, вчителі. 

Стислий опис. 

Проект для учнів початкової школи. 

Учні на уроках та в позаурочний час досліджують, вирішують питання, 

пов’язані з темою проекту. 

Збирають інформацію по темі проекту. 

Ключові компетентності: 

• Виховання патріотизму в дітей, стимулювання інтересу та поваги до 

традицій рідного краю, 

•  поглибити знання дітей про українську вишивку,  майстринь вишивки 

рідного краю. 

Предметні компетентності:  

• удосконалення навиків усного та писемного мовлення, 

• учні вчаться виділяти, аналізувати, синтезувати потрібний матеріал, 
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• засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює загальнолюдські, 

загальнокультурні і національні цінності, соціальні норми, громадянську 

активність, 

• збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, 

• розвиток творчих здібностей, вмінь працювати в команді . 

І І .  Планування  діяльності 

1. Поділитись на групи 

1. Звернись за допомогою до дорослих 

2. Запиши  знайдену   інформацію 

3. Поділись інформацією з  друзями 

4. Звіт 

І І І.  Виконання  проекту 

№ Предмет Виконавці Результат 

1. Навчання 
грамоти 

Учні  класу, 
батьки 

Добірка поезії по темі проекту 
 

2. Я 
досліджую 
світ 

Учні класу, 
батьки 

Збір легенд, прислів’їв, приказок, цікавих 
фактів про вишиванку, вишитих рушників,   

3. Мистецтво Учні  класу  Розучування пісень про Україну, 
вишиванку,  словесних і музичних ігор для 
дітей. 

4 Дизайн і 
технології 

Учні  класу, 
батьки 

Пошукова експедиція «Візерунки життєвих 
стежин»(Зразки орнаментів та узорів  
вишитого рушника рідного краю), виставка 
вишиванок кожної родини класу «Скарби 
бабусиної скрині» 

Оцінювання знань та вмінь учнів 

Результатом роботи є 

• Виставка «Скарби бабусиної скрині» 

• Виставка «Парад родинних вишиванок» 

• Родинне свято  «Я по світу іду в вишиванці» 
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Презентація та захист проекту 
                       Родинне свято «Я по світу іду в вишиванці» 

І. Організація класу. 

Учитель. Доброго дня всім, хто тут зібрався нині! 
Доброго дня всім, хто в гості завітав! 

Доброго дня, великій цій родині! 

Шановні гості, ми вітаємо вас!. 

Учень 1. А я іду по світу в вишиванці 

Встає над світом щире сонце вранці 

І землю гріє променем ясним. 

А я іду по світу в вишиванці. 

Учень 2. Я – українець! І горджуся цим. 

В нас обереги вишивають здавна. 

Така традиція в народі прижилась. 

Вона прадавня, вічна й дуже славна. 

В культурі й до сьогодні збереглась. 

Учень 3. Ані вікам, ні моді не здолати… 

Вона в людському серці і в душі. 

У ній любові, мрій, надій багато 

І ти традиції забути не спіши 

ІІ. Спрямування до мети. 

• Повідомлення учителя 

Щороку в Україні у третій четвер травня відзначають День вишиванки. Цей 

день не передбачає особливої помпезності, хоча має надзвичайно глибокий 

контекст.  

Всесвітній день вишиванки відзначається у 60 країнах світу.  
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Красива вишита українська сорочка з льону з давніх-давен вважається 

символом здоров'я та краси, щасливої долі й родової пам'яті, любові та 

святковості; оберіг і захист відзлого ока і слова.  

Нині вишиванка переживає піднесення і  відродження, адже українці 

згуртувалися так, як ніколи, з любов'ю підтримуючи власні традиції.  

•  «Мікрофон» 

Учні та батьки  по черзі висловлюють свою  думку щодо теми родинного 

свята. 

- Що є оберегом у моїй сім’ї?  

ІІІ. Поділ та представлення груп. 

- Ми всі з вами, діти, гарно працювали, опрацювали багато матеріалу і 

сьогодні проведемо родинне свято, на якому будемо презентувати свою роботу.  

Групи:  

«Літератори» 

      «Народознавці» 

«Дослідники» 

ІV. Обговорення та презентація проекту. 

1. Група «Літератори». 

• Асоціативний кущ. 

-Діти, назвіть все, що спадає вам на думку, коли ви чуєте слово 

«вишиванка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вишиванка 

Родина Святиня 

Україна 

Оберіг Історія 
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• Цілепокладання. 

- Деякі гілочки не заповнені, що це означає? 

- Вірно, ви ще не все знаєте. Але у вас є можливість та бажання, а при 

допомозі батьків сьогодні дізнаєтесь ще більше. 

• Читання вірша родиною учня чи учениці класу. 

Вишиванка 

Цю сорочку мені вишивала 

Материнська ласкава рука, 

Що квіти на ній розсипала, 

Мов по лузі весна гомінка. 

Від'їздив я. В останній хвилині 

Мати шепче крізь сльози: «Прощай, 

Пам’ятай, ти родивсь на Вкраїні, 

Де б не був ти, про це пам'ятай! 

Не соромся хоч мови своєї, 

Ти повинен гордитися цим.. 

А сорочки простої цієї 

Не заміниш і шовком тонким. 

Бо це мати тобі вишиває...» 

І, здається, тепло її рук 

Все в дорозі мене зігріває,  

І я чую коліс перестук. 

Де не був я: на Півночі дальній 

І на землях цілинних орав, 

А в сорочці оцій полотняній 

Я тепло рідних рук відчував. 

В. Ярмуш 

• Конкурс на краще читання творів по темі проекту. 
Наталка Поклад 
НАША ХАТА 

Вся у білих рушниках,  
наша хата - ніби птах. 
Мчить вона через віки,  
диво-крила - рушники. 
Вишивала їх бабуся,  
вишивала їх матуся... 
Я теж птаху помагаю -  
рушничок свій вишиваю. 

 
Тетяна Винник 
Вишиванка  

Квiти розцвiтають 
Ось на рукавах, 
З iрiю далекого 
Повернувся птах –  

Дивнi вiзерунки  
Сяють, мов живi – 
Мама вишивала  
Оберiг менi!  

 
Тамара Коломієць 
БІЛЕ ПОЛЕ ПОЛОТНЯНЕ 

Біле поле полотняне, 
рівно ткане, чисто пране. 
А по ньому голка ходить, 
за собою нитку водить. 
Покрутнеться так і сяк — 
зацвіте червоний мак. 
Зазирне і там і тут — 
василечки зацвітуть. 
Застрибає навпрошки — 
зажовтіють колоски. 
А як пройдеться поволі — 
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заряхтять листочки в полі. 
Біле поле полотняне 
рушником барвистим стане. 

 
Вадим Крищенко 
ВИШИВАНКА 

Мама вишила мені 
Квітами сорочку. 
Квіти гарні, весняні: 
- На, вдягай, синочку! 
В нитці – сонце золоте, 
Пелюстки багряні, 
Ласка мамина цвіте 
В тому вишиванні. 
Вишиваночку візьму, 
Швидко одягнуся, 
Підійду і обніму 
Я свою матусю. 

 
Галина Кирпа 
ВИШИВАННЯ 

Вишила суничку нитка червоненька, 
вишила листочок нитка зелененька. 
Вишила садочок, вишила долинку, 
вишила у небі хмарку і хмаринку, 
щоб гуляли тихо, весело обоє 
та й учили птахів, як літать по двоє. 
Щоб весняні квіти не були сумними, 
то учили дощик, як ходить за ними. 

 
Дмитро Мегелик 
РУШНИЧОК 

Я біленький рушничок  
Шовком вишивала.  
Візерунки з ниточок  
Гарно гаптувала. 
Щоб вони, немов живі,  
Квітнули на ньому,  
Ніби роси на траві  
Після зливи й грому. 
Милу пташку — солов'я  
Вишию малого. 
Десь йому позичу я  
Голосу дзвінкого. 

І повішу на стіні 
Рушничок біленький, 
Заспіває хай мені 
Соловей маленький. 

 
Василь Симоненко 
ВИШИВАЛЬНИЦІ 

Вигаптуй на небо райдугу-доріжку,  
Простели до сонця вишивку-маніжку,  
Щоб по тій доріжці з лебедями-снами  
Плавати по щастя білими човнами. 

 
Варвара Гринько 
ВИШИВАНКА 
Вишиваю вишиваночку  
Я для братика Іваночка.  
Вишиваночка у вишеньках,  
Ягідками рясно вишита. 
Вся в мережках вишиваночка  
Подарунок для Іваночка.  
 
Валентина Ткаченко 
ВИ Б ПОБАЧИЛИ УЗОРИ 
Ви б побачили узори 
Вишиває мама як! 
Колоски, та сині зорі, 
Виноград, рожевий мак. 
Ось відрізала тканину, 
Голку вибрала тонку. 
Мама каже: «Скатертину 
Хочу вишить дитсадку...» 
І виводить сині сливи, 
Ніби справжні, хоч зірви! 
То листки, то груші — гливи, 
Смужки свіжої трави. 
Срібна голка так і сяє... 
Я дивлюсь — не надивлюсь. 
Я нитки в клубок мотаю, 
Вишивати теж учусь! 
 
Марія Хоросницька 
В НАШІМ ДОМІ 
Всі хвилини вільні  
в нашім домі — спільні.  
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Батько щось ладнає,  
мати вишиває... 
І мене вчить мати  
також вишивати.  
Спершу все для Галі —  
для моєї лялі, 
потім по стібочку  

братові сорочку...  
Вишивать навчуся,  
як уміє ненька,  
вишию з любов’ю  
рушничок чудовий  
на портрет Шевченка. 
 

 

• Музична пауза  (пісня у виконанні матерів та бабусь). 

Вишиванка (слова  Миколи Сома, музика Оскара Сандлера) 
З вечора тривожного аж до ранку 

Вишивала дівчина вишиванку, 

Вишивала дівчина, вишивала, 

Чорну та червону ниточку клала. 

Що та чорна ниточка — на страждання, 

А червона ниточка — то кохання. 

Що та чорна ниточка часто рвалась, 

А червона ниточка легко слалась. 

Ой піду в неділеньку на гулянку, 

Подарую милому вишиванку. 

Сердься, мій соколику, чи не сердься, 

Будеш ти носить її коло серця. 

• Вправа з розвитку мовної здогадки. 

 Не да як со ки до ма сти не роч 

Не до стида, як сорочки нема. 

 Як не ля ді то й ка бі роч со ла 

   Як неділя, то й сорочка біла. 

• Прислів’я та приказки.  

У народі кажуть: 

У наших хазяйок та по сто сорочок, а у мене одна та й та біла щодня. 

 Рукава як писанка, а личко як маків цвіт. 

 До Великодня сорочка хоч лихенька, аби біленька. 

Як мати рідненька, то й сорочка біленька. 

У кого мати рідненька, у того сорочка біленька і голівка гладенька; 

Немає нічого, окрім сорочки, в якій мати народила; 
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Бідний на сорочку старається, а багатий і кожуха цурається; 

Не лінуйся, дівонько, рушники вишивати — буде чим гостей шанувати. 

Хата без рушників, що оселя без дітей. 

Бідний на сорочку старається, а багатий і кожуха цурається. 

Як мати рідненька, то й сорочка біленька. 

У кого мати рідненька, у того сорочка біленька і голівка гладенька. 

Рукави — як писанка, а личко — як маків цвіт. 

Пізнають хлопці і в драній сорочці, аби полики вишиті. 

У наших хазяйок по сто сорочок, а в мене одна — та й та біла щодня. 

Немає нічого, окрім сорочки, в якій мати народила. 

З миру по нитці — голому сорочка. 

• Фразеологізми. 

- Поясніть, як ви розумієте фразеологізми? 

Сорочки на хребті нема (бідний)  

Сам голий, а сорочка за пазухою (жадібний) 

• Конкурс загадок. 

 Є сорочка у моєї мами, 

Вишита барвистими нитками. 

(Вишиванка) 

 Один вхід, а три виходи. 

(Сорочка) 

2. Група «Народознавці». 

• Це цікаво! 

Вишита українська сорочка – це не просто одяг, це справжній оберіг. Ось вам 

кілька найцікавіших фактів про цей витвір мистецтва, які ви, можливо, не 

знали: 

 Перші вишивки на території слов’янських країн мали більш релігійний 

зміст і оберігали їх власників від зла. Саме тому сорочки оздоблювали 

візерунками на рукавах, комірах, подолі та всюди, де тіло було відкритим. А 
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діткам при народженні дарували вишиту сорочу, аби та оберігала їх від злих 

духів. 

 Виявляється, вишиванки – один з найдавніших українських атрибутів. 

Археологи знайшли на Черкащині зображення чоловіків, одягнених у щось 

дуже схоже на український національний костюм. Знахідка датувалась 6 ст. 

нашої ери. 

 Сорочка завжди вишивалась жіночими руками, а тому несла сильний 

емоційний заряд, символізувала добро, любов і вірність. Давнє замовляння 

наших предків говорило: "Якою білою є сорочка на тілі, таким щоб і чоловік до 

жінки був". Саме тому дівчата повинні були вишити своєму нареченому 

вишиванку до весілля. 

 Першим модником, котрий поєднав вишиванку з буденним одягом став 

Іван Франко, котрий носив її під піджак і з сучасним вбранням. Саме у такому 

вигляді письменник зображений на 20-гривневій купюрі. 

  Кожен регіон України має свою особливу вишиванку, яка відрізняється 

від інших технікою та орнаментом. Фактично, кожна область може 

повихвалятись унікальними вишитими сорочками, притаманними тільки їй. 

 Традиційно найпоширеніший колір тканини в української сорочки 

вишиванки — це білий, який символізує чистоту, ніжність і первозданність. 

Чорний же цвіт української вишиванки традиційно був кольором 

незадоволеності і печалі. 

 В Україні є близько сотні "вишивальних технік"! Серед найвідоміших 

технічних прийомів вишивання - гладь, хрестик, низь, мереження, бігунець, 

плетіння. 

 Орнамент вишивок ділиться на три основні групи: Абстрактний 

(геометричний) орнамет. Рослинний орнамент. Тваринний орнамент Рослинний 

орнамент тепер можна зустріти не тільки в вишиванках, а і в колекціях 

іменитих дизайнерів, натхнених культурою і традиційним костюмом 

українського народу. 
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 Кольори візерунків несуть в собі такий таємний сенс: Білий колір — 

служив захистом від злих сил. Таку вишиванку вибирали молоді дівчата для 

підкреслення своєї природної краси.  

Чорний колір — колір печалі і песимізму, найчастіше його вибирали для 

покійних і скорботних.  

Червоний колір — цей колір несе удачу і захист.  

Жовтий колір — багатство і благополуччя, символізує сонце, як енергію для 

всього живого.  

Зелений колір — колір народження і зростання. У наш час вишиванки 

виготовляються з різних тканин і в різній техніці виконання 

 У 1876 році Олена Пчілка видала альбом українських вишиванок, після 

чого в Європі почався бум української вишивки, а в самій Україні почалися 

перші наукові вивчення цього національного одягу. 

 Існує цікава легенда про те, що коли Тарас Шевченко готувався до свого 

весілля, він замовив у Кролевці рушники з птахами та, на жаль, не дочекався. 

Коли перевозили домовину Шевченка з Петербурга до Канева та проїздили 

через Кролевець, замовлені весільні рушники поклали на труну. Крім того, 

навіть Леся Українка, відвідавши у Каневі могилу Тараса Шевченка, поклала на 

могилу власноруч вишитий рушник. 

• Виставка «Скарби бабусиної скрині» 

- Кожна родина заздалегідь готувала до виставки сімейні реліквії із 

бабусиної скрині. Продемонструйте та розкажіть історію вишиванки чи 

вишитого рушника. 

• Музична  пауза (пісня «Бабусина вишиванка») 
Вечорами довгими не спала, 

А бувало, навіть до зорі. 

Трепетно бабуся вишивала 

Хрестики на білім полотні. 

Зацвіли фіалочки барвисті 

І троянди ніжні пелюстки, 
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Щоб онучці вроду чисту-чисту 

Принесли бабусині рядки. 

Приспів: 

Бабусина вишиванка – дарунок на все життя, 

Щоб квітли мої світанки мережкою вишиття. 

Нехай кольори веснянки мене бережуть від бід, 

Бабусина вишиванка, мов долі моєї цвіт . 

Ця сорочка, наче берегиня,  

Моїх перших мрій і сподівань. 

Я пишаюсь нею у родині, 

Радо одягаю без вагань. 

Хай твої, бабусю, щедрі руки 

Бог благословляє кожен день, 

Шоб росли щасливими онуки 

І співали сонячних пісень. 

Приспів. 

 

3. Група «Дослідники». 

• Легенди про вишиванку. 

Вишиванка 

Був час, як почав на землі люд вимирати. Від якої хвороби, того ніxтo не знав. 

Отак іде чоловік і враз упаде, зчорніє, запіниться і вмре. 

Втікали люди з сіл у ліси. Та слідом за ними гналася хвороба. Не жалувала ні 

молодих, ні старих. Находив такий час, що вже й хоронити вмерлих нема 

кому... 

А жила собі в селі над Дністром бідна вдова Марія. Забрала пошесть у неї 

чоловіка й п’ятеро дітей. Лише наймолодша Івaнкa ще здорова. Пантрує мaтіp 

за донечкою, як за скарбом найдорожчим. 

Але не вберегла... Почала сохнути Івaнкa, їсти не хоче, а тільки п’є, блідне, 

тане на очах. А ще просить мaтінкy: 

— Врятуй, мамо, я не хочу помирати! 

І так ті оченята благають, що бідна жінка місця собі не знаходить. 
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Одного вечора до хати прийшла якась бабця старенька. 

Як і коли прийшла, Марія не чула. 

— Слава Богові, — привіталася. 

— Слава. 

— Що, помирає остання? 

— А могла б жити! 

Аж кинулася Марія: 

— Як? Бабуню сердечна, як Бога благаю, спаси, порятуй найменшу. 

Не лиши в сaмoті на стapість! 

Взяла, певно, стара до серця той плач і мовила: 

— Повідаю тобі тайну тієї страшної хвороби. Але присягни, що не обмовишся. 

Дитям присягай! 

— Присягаю... Донечкою! 

— Знай, послав чорну Смерть Господь Бог. Грішників багато зросло. Сказав 

Бог умертвляти всіx, на кому нема хреста. А чорти втішилися і всіx, на кому не 

видно хреста, убивають. Що їм до людських душ? Ото і мруть праведні з 

грішниками купно... Ти тяжко перенесла смерть родини. Дам тобі раду... 

Виший на рукавах, на пазусі і всюди хрести. Та ший чорні або червоні, щоби 

здалеку чорти виділи... Але не кажи нікому більше, бо смерть доньки вздриш на 

очах... 

Вже за годину червона і чорна мережки оперезали діточу сорочечку. Світять 

на завтра до сонця хрести і хрестики. І собі нашила. А донечка здоровшала 

щодень і просила маму: 

— А виший іще терен... А калину... 

Як люди тому вишиттю дивували, то казала, що збирається йти в ліси 

самітницею. Хрести треба на благословення Боже і проти поголосу. 

З тим вже Івaнкa здорова: і скаче, і сміється, і співає. А мамине серце 

стискається від болю, як видить, що знову понесли небіжчика на цвинтар. 
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Одного разу вся у сльозах прибігла Івaнкa і потягнула маму за рукав на 

сусідський двір. У домовинці виносили з хати двійняток хлопчиків, Іванчиних 

ровесників. 

Змарніла Марія, аж світиться. Все пестить і цілує доньку, а думи в голові, як 

хмари зливові: 

— Боже милий, та ж то моя надія! 

...А діти мруть... 

— Господи! Та ж я не переживу її смepті! 

...А люди мруть... Не витримала. Від хати до хати бігала розпатлана і страшна: 

— Шийте, шийте хрести... Вишивайте... Будете жити! Рятуйтеся! 

Люди замикалися в xaті. Думали, що прийшла пора і на Марію. Не вірять. 

Марія побігла додому, взяла на руки Івaнкy і подибуляла до церкви. Забила в 

дзвін на сполох. За хвилю вже всі збіглися. 

Обцілувала Марія дитину і мовила до людей: 

— Не повірили! Думаєте, здуріла? Та най буде, дітей мeні ваших шкода..., — 

на тім зірвала з Іванки сорочечку вишиту. 

Дитина на очах зчорніла і померла. 

— Убивці! Шийте, вишивайте сорочки дітям і собі, — та й впала мертвою біля 

доньки... 

З того часу відійшла хороба за ліси й моря. А люди ходять у вишиванках. 

Потім вже не стало потреби у вишитих хрестах. Та мaтepі навчили дочок, а 

дочки своїх дочок, і вже ніxтo не обходився без вишитої сорочки, фартуха чи 

блузки. 

Носять оту красну одіж і понині. 

Але мало хто відав, звідки прийшла та краса до людей... 

Джерело:  Записано від І. М. Розвадовського, 1918 р. н., у м. Теребовлі в 

1978 р. 
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Український рушник 

Легенда Полтавщини 

Було це дуже давно, коли зродилися кришталеві сльози-намистинки, що росою 

в народі звуться, коли пташки до сонечка літали та щоранку тією росою 

вмивалися. 

Жила тоді в одному селі мати і мала вона трьох красенів-синів. Працьовиті 

були вони і люди їх поважали. Одного лише хлопці не вміли — вишивати як їх 

ненька. Сядуть біля неї, коли з усім упораються, та й кажуть: 

— Ви, матусенько, шийте та вишивайте, та пісню співайте, а ми подивимось, 

як народжується у ваших руках квіти та птахи. 

Горнулася мати до синів і такі мудрі слова їм говорила: 

— Долю я вам кожному вишию, а пам’ять про себе в рушниках залишу, то ж 

бережіть їх. 

Багато вишила мати за своє життя рушників і всі між синами розділила. 

Даруючи, навчала: 

— Сини мої, мої голуби! Пам’ятайте навік прохання своєї неньки. Куди б не 

їхали, куди б не йшли, а рушник в дорогу беріть. Хліб у нього загортайте та 

людей пригощайте. Хліб на рушнику життя величає, здоров’я береже. 

Та життя людини, як дитина, швидко минає. Померла старенька, мати. 

Осиротіли сини. Поховали свою неньку, а на могилі рушник білий прослали, 

щоб вітер порох на неї не трусив. 

Правду кажуть чи ні, та чутка про те диво й понині ходить. Переповідають, що 

на тому рушникові квіти через три дні розцвіли. Хто вишив їх, ніхто не знає. 

Лише вітер про те розповідає і просить вишити рушник на згадку. 

Джерело:  Український рушник. Записано в Млинівці від Рихлик Ніни 

Олексіївни (1940) 2008 року. 

• Це цікаво! 

 В основі рослинного орнаменту лежить прагнення перенести у вишивку 

красу природи. В українській вишивці часто використовують такі мотиви, як 
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“виноград”, “хміль”, “дубове листя”, “барвінок” тощо. Деякі з них несуть на 

собі відбиток стародавніх символічних уявлень народу. 

Калина – дерево нашого українського народу. Червоні ягоди калини стали 

символом крові та невмирущого роду. Калина – символ духовного життя жінки: 

її дівоцтво, любов та краса, заміжжя, радість і горе. 

Дуб – священне дерево, що уособлювало Перуна, бога сонячної чоловічої 

енергії розвитку життя. Мотив, що найчастіше зустрічався на парубочих 

сорочках і поєднував у собі символи сили і краси, але сили незвичайної, краси 

невмирущої. Він оберігає людину від усіляких негараздів. Від злого 

чародійства. 

Важкими гронами в’ється виноград – це символ міцної сім’ї. 

Мак – означає красу та молодість жінки. Ніжна квітка несе в собі пам'ять 

народу. Дівчата, в сім’ях яких були загиблі, вишивали узори маку на сорочках, 

присягаючи зберегти й продовжити свій рід. 

Квітка лілеї приховує в собі таємницю життя. Це символ дівочих чарів, 

причарування хлопців для утворення сім’ї. В легендах квітка лілії – то символ 

чистоти. 

Чорнобривці, шавлія, м’ята на сорочках – обереги від хвороб. 

Троянда (ружа) – улюблена квітка українців, є символом краси і чистоти. Її 

вишивали на сорочках, адже ця квітка нагадує сонце. 

Хміль – це весільна символіка, бо несе в собі значення розвитку, молодого 

буяння та любові. 

 Вся українська вишивка позначена благословенними знаками Води, 

Сонця і Землі, які представлені на вишивках у вигляді геометричних фігур, 

квітів, птахів та тварин 

• Музична пауза (Танець «Моя вишивана сорочка», гурт «Струни серця»). 

 

 

V. Підбиття підсумків. 
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•  Речення з відкритим кінцем. 

-Чим же насамперед є вишиванка для українця …( оберегом, святинею, 

місточком між поколіннями, красивим елементом одягу?)  

Історія української вишиванки – це історія українського народу. З 

вишиванки, як з книги, можна зчитати, якими талановитими були і є українці, 

якими гарними були господарями та майстрами, як бідували, коли Україну 

захоплювали чи намагалися зруйнувати. 

Вишиті  сорочки  та  вишиванки  будуть  оберігати  нас,  наділяти  силою 

рідної землі, тому що символи, вишиті на них, мають глибоке значення, яке 

закладене тисячі років тому. 

Вишиванка – це символ, який єднає українців і презентує Україну у світі.

• Музична пауза («Вишиванка», сл. Г.Булах, муз. О. Злотник) 
Україно моя вишиванко 

Ти мій біль, моя мука і доля; 

Я без тебе як день без світанку, 

Я без тебе, як жайвір без поля 

Приспів:  

Вишиванко моя вишиванко 

Смерекова вишнева жага, 

Ти далеких Карпат полонянка, 

Ти Дніпра мов хвиля жива; 

Я по світу іду в вишиванці 

Аж дивуються ген журавлі, 

Хай встрічають в веселій багрянці 

Україна іде по землі. 

Україно моя вишиванко 

Ти тернова моя голубінь, 

Хай святиться навік світлий ранок 

І серпневого дня височінь 

Приспів.

Учитель. Дорогі родини! Нехай слова і пісні милозвучні 

Для вас лунають знов і знов, 

Хай будуть в серці нерозлучні 

Добро, надія, віра і любов! 

Хай вам сміється доля журавлина, 

Поля розлогі колосом цвітуть, 

Нехай червоні ягоди калини 

На  вишиванках осявають путь.
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Учень.  

Одягнімо,друже, вишиванки —  

Наш чарівний український стрій. 

Не для когось, не для забаганки, 

А для себе, вірний друже мій. 

Одягнімо вишиванки, друже, 

Як одвічний предків талісман. 

Хай не буде серед нас байдужих 

І один в нас буде отаман. 

Учень.  

Одягнімо в свята і неділі, 

В будень, за потреби, одягнім 

І відчуєм — вороги безсилі 

Зруйнувати український дім. 

Одягнімо вишиванки, друже, 

Хай побачить українців світ —  

Молодих, відважних, дужих, 

У єднанні на сто тисяч літ. 

                       Василь Дерій 
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Проект «Тільки  той  щастя має, хто свій край прославляє» 
Навчальні цілі  та очікувані  результати навчання: 

• Вихованняпатріотизму в дітей, стимулюванняінтересу та поваги до 

традиційрідного краю. 

• Сприяннязбереженнюнароднихтрадиційрегіону шляхом актуалізації та 

відтвореннязникаючоїнародноїкультури. 

• Розвиток уміння  виділяти, аналізувати, синтезувати потрібний матеріал. 

• Розвиток навичок роботи в групі. 

Характеристика проекту 

За предметно – змістовою галуззю: міжпредметний(Навчання 

грамоти.(Українська мова), Я досліджую світ, Мистецтво, Дизайн і 

технології). 

За змістом: творчий 

За кількістю учасників: колективний 

За тривалістю: середньотривалий (1 місяць) 

Виконавці проекту: учні ,батьки, вчителі школи. 

І.  Визначення  теми  і  завдань  проекту. 

Ключове питання. 

Ігри та розваги  наших предків 

Тематичні питання 

• Зв'язок між словами «родина», «рід», «народ» 

• Ігри , що грала матуся 

• Лялька  моєї бабусі 

• Скарбниця народної мудрості 

Змістові питання  

• Яких звичаїв, традицій дотримується твоя родина? 

• Збір інформації про ігри та розваги  наших предків 

• Розучування дитячих ігор рідного краю  

• Виготовлення ляльки - мотанки 

Стислий опис. 
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Проект для учнів початкової школи. 

Учні на уроках та в позаурочний час досліджують, вирішують питання, 

пов’язані з темою проекту. 

• Збирають інформацію по темі проекту 

• Презентують ігри та розваги у класі 

• Розучують ігри на перервах з дітьми інших класів 

• Виготовляють іграшки, якими грались діти у давнину 

І І .  Планування  діяльності 

1. Поділитись на групи 

2. Звернись за допомогою до дорослих 

3. Запиши  знайдену   інформацію 

4. Грай у ігри,що відшукав у родині 

5. Навчи друзів 

6. Звіт (виставка ляльки – мотанки Поділля, майстер-класи з традиційних 

народних ігор на уроках, перервах, позаурочний час). 

ІІІ.  Виконання  проекту 

№ Предмет Виконавці Результат 
1. Навчання 

грамоти 
Учні  класу, 
батьки, учителі 

Фольклорна експедиція «Ігри та 
іграшки мого краю» (Запис 
зібраних ігор) 

2. Я досліджую 
світ 

Учні класу Наші обереги 

3. Фізична 
культура 

Учнікласу, 
батьки 

Розучування ігор та розваг наших 
предків Ігри моєї родини 

3 Дизайн і 
технології 

Учні класу, 
батьки, учителі 

Виготовлення ляльки – мотанки 
Поділля 

 

Матеріали та ресурси: спортивний інвентар ( підручний матеріал), 

матеріали для виготовлення ляльки – мотанки. 

 Оцінювання знань та вмінь учнів. 

Результатом роботи є виставка «Лялька моєї бабусі»,  майстер-класи з 

традиційних народних ігор на уроках, перервах, позаурочний час. 
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Звіт про проведену роботу в рамках проекту. 

«Тільки  той  щастя має,хто свій край прославляє». 

Батьки учнів класу  грали у такі ігри: «Черчика»,» «Знамено», Пласку», 

Шапкура», «Пекаря», «Наосліп» («Мацанки»), «Сліпого», «Кремушки», 

«Вибивки сидячи», «Розбитого  царя»  та інші. 

Ось опис деяких ігор: 

Гра «Черчик». 

Інвентар до гри:  дві палиці (20 см та  близько 1 м). 

На землі креслили коло, всередині якого викопували ямку в діаметрі 20 см,  

по діаметру ставили  меншу  палицю . Ведучий (вибирався серед гравців)  

великою палицею бив по меншій, щоб вона  полетіла в  сторону інших дітей. 

Якщо хтось упіймав, то кидав паличку у накреслене коло. Вцілив -  ставав 

ведучим. . 

Гра «Знамено». 

Грає дві команди  з однаковою кількістю дітей. 

Від центру поля на однаковій відстані в обидві сторони ставили знамено 

кожної команди. Завдання: зберегти своє знамено і забрати у іншої команди  

їх знамено. Якщо до гравця доторкнувся противник, то перший не рухався 

(потрапляв у полон), поки його не визволить  товариш по команді. 

Гра «Пласка». 

В той час діти пасли худобу за селом, тому інвентарем до гри була гнучка 

лозина (близько 1м). 

Кожен по черзі присідав і тричі пружинив лозину до землі і відпускав. В кого 

полетіла дальше, той і виграв. 

Гра «Наосліп» («Мацанки»). 

З зав’язаними очима потрібно було по руці упізнати інших дітей. 

Гра «Сліпий». 

Інвентар: яйці (курячі, гусячі і навіть воронячі), палиця, хустина для 

зав’язування очей. 
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По черзі кожен ставав перед яйцем, доторкався палицею до яйця. Інша 

дитина зав’язувала йому очі хустиною. Гравець тричі обкручувався кругом 

себе,  говорив «Стоп». Після цього бив палицею по яйці. Майже завжди не 

влучали, але були випадки влучного попадання. От тоді  вже було сміху. 
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Проект «Весна» 
Ключові компетентності: 

• розвивати вміння роботи в групах, 

• формувати духовно-моральні цінності;  

• учити аналізувати ситуації  морального вибору;  

• виділяти, аналізувати, синтезувати потрібний матеріал; 

• удосконалюють навики усного та писемного мовлення; 

•  вчаться правильно планувати свій час,  виконувати роботу згідно 

критерій та вимог до  проекту. 

Предметні компетентності: 

• розвиток умінь та навичок усного виступу перед аудиторією, вміння 

стисло формулювати свою думку;  

• розвиток уміння використання різних мультимедійних засобів і 

можливостей (зображення, звукозаписи, відео файли, гіперпосилання на 

інші веб – сайти або файли); 

•  використання нових речень, розрахованих на читання однією 

людиною; комбінування тексту і зображень (схем, графіків і діаграм); 

періодичне висвітлення процесу та результатів досліджень. 

• удосконалюють навики з орфографії та пунктуації. 

• при заповнені дидактичних матеріалів учні, аналізуючи результати 

проведеного проекту, розвивають розумові навички. 

Завдання тижня: 

Спостерігати за сезонними змінами, які відбуваються в живій та 

неживій природі навесні, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. 

Формувати навички дослідницької діяльності. Вчити порівнювати, 

узагальнювати, зіставляти отриману з різних джерел інформацію та 

використовувати її у повсякденному житті. Формувати вміння сприймати 

красу весняної природи, висловлювати свої думки, судження щодо 

побаченого, почутого, спілкуватися з однокласниками. Розвивати творче 

мислення, уміння аналізувати й робити висновки. 
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Очікувані результати: 

На кінець тижня учні знатимуть: 

ознаки весни; 

назви весняних місяців; 

зміни, які відбуваються в природі з приходом весни; 

правила безпечної поведінки в природі; 

умітимуть: 

розпізнавати зміни в живій та неживій природі; 

визначати та описувати вісників весни; 

розпізнавати весняні квіти; 

працювати в групах; 

слухати одне одного під час спілкування. 
 

Характеристика проекту. 

За предметно – змістовою галуззю:  

інтегрований проект(Навчання грамоти.(Українська мова), Я досліджую світ, 

Мистецтво, Дизайн і технології, Фізична культура). 

За змістом:навчальний, міжпредметний 

За кількістю учасників: колективний 

За тривалістю: середньотривалий (1 тиждень) 

За характером партнерської взаємодії: класний 
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Технологічна карта проекту 

 

 

 План проведення проекту 
 

Алгоритм 
учня 

Алгоритм 
учителя 

1   Визначення  теми  і  завдань  проекту  Підібрати 
завдання до 

теми проекту 
2   Планування  діяльності 

Проблемне 
питання 

Тематичні питання Змістові питання    

Що тобі 
відомо про 
весну? 

Ознаки весни. 
Назви весняних місяців. 
Зміни, які відбуваються в 
природі з приходом весни. 
Правила безпечної поведінки 
в природі. 
поведінки. 
Доповнення читацького 
досвіду 
Скарбниця народної мудрості 
 

1. Які ознаки весни? 
2. Чим заклопотані 

птахи навесні? 
3. Як прокидаються 

рослини? 
4. Які квіти 

розквітають 
першими? 

5. Які  прислів’я, 
приказки ти знаєш 
про весну? 

6. Хвилинки поезії. 
7. Створення лепбука. 

Отримує  
завдання та 
складає план 
реалізації 
 

1.Пояснити , 
розподілити 
завдання між 
учнями 
2.Спрямовувати 
та 
координувати 
роботу кожного 
учня 

3  Виконання  проекту   
Предмет Виконавці Результат   
Навчання 
грамоти 

Учні 1класу Хвилинка поезії 
Прислів’я, 
приказки, 
загадки  про 
весну 
Створення 
лепбуку 

Вчить вірші, 
шукає 
прислів’я, 
приказки про 
весну.  

Надає допомогу 
при оформленні 
книжки 
 
 

 
Я досліджую 
світ 

 
Учні1 класу 

 Пам’ятка 
«Від кого 
природу треба 
охороняти?» 

Створення 
пам’ятки 
(робота у 
групах) 

Спрямовує 
роботу учнів 

Мистецтво Учні 1класу Ланцюжок 
весняних квітів. 
Розучування 
веснянок, 
гаївок. 

Виконання 
малюнка 

Допомагає у 
виборі та 
презентації 
робіт учнів 

Дизайн і 
технології 

Учні 1 класу Виготовлення 
пташок із 
солоного тіста. 
 

  

Фізична 
культура 

Учні 1 класу Розучування  
народних ігор. 

  

 4 Презентація проекту та оцінювання знань та вмінь учнів 
 

Створення 
лепбуку 
«Весна» 

Урок  
позакласного 
читання на тему 
«Весна» 
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Урок позакласного читання  

Презентація проекту «Весна» 
Мета. Розширити знання учнів про зміни в живій та неживій природі навесні, 

про найхарактерніші ознаки весни, про українські народні обряди та звичаї;. 

Розвивати спостережливість, мовленнєві здібності, читацькі інтереси, навики 

аналізу явищ, подій. Виховувати любов до рідної землі, народу, його звичаїв, 

традицій, учити охороняти та примножувати природні багатства, формувати 

уміння безпечної поведінки в природі. 

Матеріал до уроку. Тематична виставка книг, журналів, ілюстрацій,  

малюнки дітей за темою «Весна». 

Хід уроку 

І.Організаційний момент. 

- Велика і прекрасна наша Земля. Змінюється, вічно оновлюється вона. 

Погляньте навколо: ласкаво світить сонечко, від його теплого поцілунку 

розкриваються пелюстки перших квітів, весняний вітерець грайливо пестить 

ніжні коси берізки і плакучої верби, в голубому небі пропливають легенькі 

хмарки, а довкола щасливим співом заливаються птахи. 

Весна…Вже сама згадка про неї будить у серці щемну радість, 

тривогу.Це свято оновлення і відродження природи.Коли приходить весна, 

кожному з нас здається, що ти народжуєшся на світ вдруге,що весна ця 

особлива, краща, ніж були попередні. 

  Чи не правда, чудова пора року весна. Все прокидається, народжується, 

радіє. Природа ніби зачаровує нас своєю красою. Квітковий розмай, зелень 

трав, чарівність звуків!!! 

Ой весна весна, світлим днем красна, 

Оживила світ, нам даруєш цвіт. 

Голосні пісні, теплі дні ясні, 

Ще й рясні дощі, щастя й радощі. 

Любимо тебе й небо голубе, 
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На траві росу і дзвінку красу. 

І чарівний цвіт, веселковий світ, 

Бо як ти ідеш — всім життя даєш! 

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку. 

• Вступна бесіда 

Сьогодні у нас святковий урок. Ви довго працювали, щоб представити на 

сьогоднішній урок результати вашого дослідження. На нас чекає цікава 

весняна подорож та створення лепбуку «Весна». 

• Побудова асоціативного куща. 

— Діти, що ж ви уявляли, почувши слово «Весна»? 

                       птахи          перші квіти            свято 

 

                               

                                                   Весна                                             

 

 

                 пробудження            веснянки           життя 

ІІІ. Презентація. 

 Сторінка «Весняні зміни». 

• Робота з виставкою книг. 

•  Вашій увазі, діти, представлена виставка книг. Тут можна зустріти 

книги, які ви підібрали до уроку. 

• Діти, на  які відділи ви можете поділити підібрані книги?(художня 

література, довідкова література, енциклопедії) 

•  Які книжки на виставці вам знайомі? 

• Хто є автором книг? 

• У даних збірках твори одного поета чи  декількох? 

• Словникова скарбничка.  

• А чому весняні місяці мають такі назви: березень, квітень і травень?  
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 Березень — означає зелене дерево. Саме в цей час починає 

виділятися на стовбурах сік і з’являтися листя. У березня є ще інші 

назви: «сочень», «соковик», «красовик», «новолітець»,”марець”. 

 Квітень-цвітень — переплітає трохи зими і трохи літа. І ще 

називали його наші пращури «краснець»,«снігогін», «дзюрчальник», 

«водолій». 

 А назва травень походить від давньоримської богині весни — 

Майї. Його ще називають «травником»,«пісенником», «громовиком». 

• Цікаве про  весняні місяці.                                         Додаток  1                       

• Доповнення читацького  досвіду.   

      А ось як ще можна повідати про весну, почавши всі слова лише з однієї 

букви нашої абетки і цим підкресливши, що найбагатша – таки українська 

мова.  

 

Етюд «ВОЛОДАРКА ВЕСНА».                                             Додаток 2 

• Гра «Добери риму».                                                      Додаток 3 

• Конкурс весняних скоромовок.                                   Додаток 4

• Цікаві загадки.                                                               Додаток 5 

                     Принесла нам весна не тільки скоромовки, але й загадки.

•     Робота з анаграмами.                                                     Додаток 6 

ЕВСАН (весна) 

СПВІ (спів) 

ПРЛОСІКО (пролісок) 

ТСУРМОК (струмок) 

ПІДНІСЖКИН (підсніжник) 

ЕЛЕЛАК (лелека) 

РПОНІМЬ (промінь) 

КАПШ (шпак) 

КОКИТИ (котики) 

РЕБЕАЗ (береза) 

 Сторінка «Хвилинки поезії». 

• Читання творів учнями класу.  

Встала весна, чорну землю 

Сонну робудила 

Уквітчала її рястом, 

Барвінком укрила 

І на полі жайворонок, 

Соловейко в гаї 
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Землю, убрану весною, 

Вранці зустрічають. 

              Тарас Шевченко 

 Знов весна і знов надії 

В серці хворім оживають, 

Знов мене колишуть мрії, 

Сни про щастя навівають. 

Весна красна, любі мрії, 

Сни мої щасливі 

Я люблю вас, хоч і знаю, 

Що ви всі зрадливі. 

Леся Українка 

• Юні художники  

Діти демонструють свої роботи (малюнки, буклети, публікації). 

 Сторінка «Первоцвіти» 

1. Коли сонце-сонечко нам яскраво  

світить, 

То в саду й на лузі розквітають квіти. 

Є червоні і блакитні, жовті, білі—       

темні, світлі. 

Хочу я вам розказати про квіти. 

2. Що найчарівніше буває, 

Що може душу розбудити? 

Скажіть мені,хто відгадає? 

Ви правильно назвали—квіти. 

3. Вона, як усмішка привітна, 

Як дотик сонечка,як казка, 

Червона, жовта чи блакитна, 

І в кожній з них тепло і ласка. 

4. Любов і ніжність струменіє. 

Чарівність, неповторне диво. 

І кожна квітка серце гріє, 

Щоб люди їм могли радіти. 

5. Земля мережана стежками, 

По них до школи ходять діти. 

Рясніє стежечка квітками, 

Щоб люди їм могли радіти. 

6. У квітах щире сонце квітне. 

І чистота душі дитинна, 

І небо зоряне привітне, 

І матері любов первинна.

• Представлення весняних квітів.                                      Додаток 7   

• Рослини лікують.                                                              Додаток 8  

Ось які квіти нам дарує весна! Та й не лише ці. Кожна рослинка 

приходить у світ для добра, тільки треба любити і вивчати цей чарівний світ, 

і тоді ви зрозумієте багато цікавого та незвичайного.  

 Сторінка «Весняні свята». 

    Весну наш народ вшановував найбільш від усіх пір року. А це тому, що 

оживала природа, і оживали надії на майбутній урожай, на краще життя. 
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• Звичаї, традиції, обряди зустрічі весни.                      Додаток 9  

 Музична хвилинка. 

• Весняний хоровод.                                                        Додаток 10 

      Веснянки – так називали пісні для закликання і хвали весни. Вони 

прийшли до нас іще з давніх, язичницьких, часів, коли люди вірили в сили 

природи і поклонялися їм, вірили також у силу слова, пісні, танцю. Тому 

магія слова була основою всіх давніх обрядів. 

 Сторінка «Вісники весни». 

• Цікаве про благовісників весни.                                      Додаток 11 

   Птахів вважали священними, бо вони двічі народжуються. За уявленнями 

наших предків, весну приносили птахи з теплих країв. Тому перших птахів 

називали теж веснянками. Ранньою весною матерí пекли обрядове печиво у 

вигляді птахів: лелек, перепілок, жайворонків, гоголів, чувільок, голубів – і 

давали їх дітям. Діти носили «птахів» селом і співали, славлячи й закликаючи 

весну, дякували за неї птахам. Тому вбити пташку або зруйнувати її гніздо 

споконвіків українці вважали великим гріхом.   

• Заклички весни.                                                                 Додаток 12 

   В Україні кажуть: «Птахи повертаються до гнізда, а діти – до хліба». Тож 

беріть це печиво та закликайте птахів до ранньої весни. 

  Сторінка «Народ скаже, як зав’яже». 

• Прислів’я та приказки.                                                      Додаток 13 

  Український народ підмітив багато приказок-мудринок, у тому числі й про 

весну. Народна творчість (фольклор) іздавна зберігає пребагату мудрість, у 

якій – висновки про весняну погоду і працю.  

• Весняні прикмети.                                                             Додаток 14 

А скільки цікавих і правдивих прикмет запримітив наш народ про весну!  

 Сторінка «Весняні ігри».                                                  Додаток 15 

• Гра «Сліпий». 

• Гра «Займи будиночок». 

•  Гра «Набитки». 
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•  Гра «Котка». 

•  Гра «Кидок». 

ІV. Підсумок уроку.  

• Гра «Закінчи речення». 

- Я зрозумів, що … 

 Найбільше мені сподобалось… 

• Створення лепбуку. 

   Матеріал  складається,  скріплюється. Ознайомлення з титульною 

сторінкою.  

   Ось і закінчилося наш урок, але весна ще тільки починається. Вона щодня 

приносить нові сюрпризи і радощі. Уважно придивляйтеся до природи і ви 

побачите справжню і дивовижну казку. Не пропустіть чарівних подій весни! 

Любіть природу, будьте їй добрим другом і захисником. 

 

Весна чарівна і живе в ній казка. 

Тепло, любов та материнська ласка. 

А ще висока синява небес 

І е багато радості й чудес! 

 

А на травичці виграє роса, 

У кожній квіточці своя краса. 

І ночі зоряні, чарівні світлі дні, 

Ліси зелені дорогі мені. 

 

Пташині хори і рясні луги, 

І вод весняних повні береги. 

Квіток барвистих весняний розмай — 

Це Україна наша, рідний милий край! 

Це Батьківщина наша — дорога 

земля, 

Усе тут рідне: ліс, степи, поля. 

На батьківській землі дорога в світ 

ясна,  

А по землі до нас іде весна.

• Домашнє завдання 

Завдання до наступного  уроку позакласного читання ви знайдете у куточку 

читача. 
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Додаток 1    

Цікаве про весняні місяці                                                                         

(Вибігають три хлопчики – Березень, Квітень і Травень.) 

Травень: День добрий усьому чесному людові! Ви нас кликали? То ми й 

прибули. 

Березень: Я – перший весняний місяць, березень. А в давнину називали мене 

березань, березінь, сочень, соковик, марець, красовик, березоль, новолітець, 

полютий. У народі про мене кажуть: у марці всяко буває: він на літо 

поглядає. Марець іще відморозить палець. Уночі тріщить, а вдень плющить. 

Покинь сани – бери віз, викинь шубу – з печі злізь. 

Квітень: Добридень дітям і дорослим! Я – квітень, або цвітень, краснець, 

переплетень, лукавець, лелечник. А про мене кажуть: хто у квітні не сіє, той 

у вересні не віє. У квітні ластівка день починає, а соловей кінчає. Березень з 

водою, квітень – із травою. У квітні погода: один день блисне, а 7 днів кисне. 

Квітень з водою – жовтень з їдою. 

Травень: На добридень! Я – травень, наймолодший син Весни. Ще мене 

називали травником, маєм (від слова «маяти» – клечати квітами, зелом).  І 

про мене є прикмети: у травні все буяє – у червні визріває; квітучий май – то 

справжній рай; майська роса коням краще вівса; мокрий май – буде ярина, 

мов гай; дощ у маю – хліб у сім’ю. 

                                                         

          Додаток 2                                              

 Етюд «ВОЛОДАРКА ВЕСНА »            

  Ввечері вияснювалося. Вночі вмить вчорашній вітер втих. Вже вдосвіта 

вверху відсвічувався відблиск. Всім в Вишневому висілку вірилось: віхоли 

відступили. Відтавали виярки. В Ворсклі воскресала вода. Внизу вибивалися 

веселі вісники весни. Вигрівався вибалок. Вигострюючи віття, весну вже 

віщували верба, вільха, високий в’яз, верховіття вишень. Вранці вишнівці 

відчиняли вікна, вдихали, втішалися: відзимували! Вклонялися високості: 

врешті відкрилися вишні ворота! Вибігали Велички, Вишеслави, Велемири, 
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В’ячеслави, Володарі, Всеслави, Воїмири, Веледанчики, Воїслави, 

Всеволоди, виходили вродливиці Вербави, Віруні, Верхуслави, Вістанки, 

Властуні, Волелюби, Володислави, Волошки, Волі, Всеслави...  

Вдалині вперше вияснилась веселка. Видиво вражало! Вдень вишнівці 

вдягали вишиванки, вулицями водили «ворона», веснянкували, віршували. 

Веснянкуваті веселуни вигукували, влаштовували всілякі витівки, веселощі. 

Вигін вельми вигукував, вигойкував, витанцьовував. Відгомін відходив 

вверх, вдалину, врізнобіч. Всіх висипало веснянками. Все вигрібалось, 

викупувалось, випещувалось, вичепурювалось, веселилось – весніло! 

Висілківці виводили волів, виносили верстати: все вже взимку вироблено. 

Вишивальниці виносили вибілювати вигаптувані вишивки, вишиті 

верхостьобом, вічками,  вівсяночкою, виводом. Виходили вулицями, 

виносили весняну випічку, вгощалися. Вгорі викаркувало вороння. 

Видзвонюючи, вирунюючи, весняні води відног виповнювалися вщерть, 

вільно впадали в Ворсклу, вливалися воєдино. Вітерець в височині весело 

вигойдував віттям, ворушив вітрячками, вітаючи весну. Вродлива, 

відчайдушна, весела весна владарювала, викохувала вруна, втішала. Відчутно 

всім: віднині весна вповні! Весна вальсувала!  

 

                    Додаток 3 

Гра «Добери риму»                            

До нас іде весна чудова, 

Весела, світла, ... (веселкова). 

Скрізь стало радісно і світло, 

Все навкруги нараз ... (розквітло). 

І світить сонечко згори 

На поле, ліс і на ... (двори). 

Зазеленіло зразу всюди. 

Беруться до роботи ... (люди). 

Бо й приказка така існує — 

Що день весняний рік ... (годує)! 

І от весна іде по краю: 

Уже фіалка ... (зацвітає), 

І скоро сад увесь розквітне, 

Бо гріє сонечко ... (привітно). 

Весна багато вже зробила: 

Всю землю дощиком ... (умила), 

І квіти всюди зацвіли, 

Щоб рідний край пташки ... 

(знайшли). 

Така в весни велика сила — 
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Вона чудова, гарна, ... (мила). 

Усі ми любимо весну. 

Привітну, теплу, ... (осяйну). 

Прийди до нас, весна чарівна, 

Прекрасна, радісна і... (дивна)! 

Ми скажем добрих слів багато. 

Приходь, весна, до нас на... (свято)! 

                    

   Додаток 4 

Скоромовки                                                   

Курли, курли, курличуть, 

Курличуть журавлі. 

Курличенням накличуть 

Весну по всій землі. 

 

Бурі бобри брід перебрели, 

Забули бобри забрати торби. 

 

Чорно-білий чорногуз 

У болото чорне вгруз. 

 

Сів шпак на шпаківню, 

Заспівав шпак півню, 

Ти не вмієш так, як я, 

Так як ти не вмію я. 

 

Павло і Пилипко 

Поливали липки. 

Виросли липки 

У Павла і Пилипка. 

 

Ґава ґаву запитала: 

– Ти на ґанок не літала? 

– Не літала я на ґанок, 

То й проґавила сніданок. 

                       

 Додаток 5 

Цікаві загадки                                                        

1. Привітанням журавля я пробуджую поля 

Небеса і ручаї та заквітчую гаї 

І усякий мене зна, 

Відгадали? Я-… 

2. Високо стоїть, одне око має, всюди заглядає. 

3. Біг кінь білобокий,через Дунай глибокий, 

Як упав –заіржав, увесь світ задрижав. (грім) 

4. Назвіть птаха, якого вважають вісником весни. (шпак) 
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5. Які квіти можна побачити весною в лісі? 

6. Які дерева навесні дають солодкий сік? (береза, клен) 

7. Яке фруктове дерево квітує першим? (абрикос) 

8. В якому місяці з’являються хрущі? (У травні) 

 

  Додаток 6 

Робота з анаграмами                               

ЕВСАН (весна) 

СПВІ (спів) 

ПРЛОСІКО (пролісок) 

ТСУРМОК (струмок) 

ПІДНІСЖКИН (підсніжник) 

ЕЛЕЛАК (лелека) 

РПОНІМЬ (промінь) 

КАПШ (шпак) 

КОКИТИ (котики) 

РЕБЕАЗ (береза) 

              

 

Додаток 7 

Представлення весняних квітів          

(Виходять діти-квіти. У кожної дівчинки на голові корона із зображеннями 

квіточок: мати-й-мачухи, первоцвіту весняного, фіалки, барвінку, кропиви та 

ін.) 

Пролісок 

Я—перша квіточка весни, 

Я –пролісковий цвіт, 

Я пережив зимові сни 

І знов родивсь на світ. 

У мене очі голубі 

Такі, як неба синь. 

Росту між кленів, між дубів, люблю і сонце й тінь. 

Сон –трава 

Я-квітуча сон-трава, 

Світло синя голова, 

А пелюстки ворсисті, а стебельця сріблисті. 
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Серед лісу на галявці 

Я прокинулась уранці 

І почула,як струмки 

  Швидко мчаться до ріки. 

 Кульбаба 

На леваду я пішла б, 

Ціла купа там кульбаб. 

Ніби сонечка малі 

Посідали на землі. 

Конвалія 

Із зеленої сорочки,що зіткав весною гай, 

Білі дивляться дзвіночки. Як зовуть їх, відгадай? 

Це конвалії у гаю на галявині цвітуть 

І ніде, ніде немає кращих квіточок мабуть. 

Ромашка 

На стрункій високій ніжці, 

Біля річки на лужку 

У косинці-білосніжці 

Стрінеш квітоньку таку. 

Ясним оком жовтуватим 

Усміхнемося тобі. 

Як захочеш нас зірвати, 

Дружно скажемо всі: «  Ні!»                                        

                                      Додаток 8 

Рослини лікують 

Мати-й-мачуха. Я — найперша весняна квіточка. Ще у мене листячка нема, а я 

вже цвіту! І квіточка у мене жовта-жовта, неначе сонечко. А от коли з’являться 

листочки, то нижня його частинка, якщо притулити до тіла, — гріє, як мама, а 

верхня холодить, як мачуха. Тому мене так і називають. А ще мене звуть — 

підбіл, білпух. Я допомагаю при лікуванні бронхітів і застудних захворювань. 
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Тому збирають люди всю рослинку разом з листочками і квітами, сушать, а 

потім вживають відвар для лікування. 

Первоцвіт весняний. А я — первоцвіт весняний! Починаю цвісти у квітні. Мене 

ще знали стародавні греки, а в Україні мене вважають рослиною, що оберігає 

життя. Квітки мої запашні, великі, світло-жовті, лійковидні. Пелюсточки 

збирають і сушать, а потім з них виготовляють ліки. Для лікувальних цілей 

застосовують і корені, і листячко. А з листячка ще й салати роблять, там багато 

вітамінів. Я допомагаю людям заспокоїти нервову систему, лікую дихальні 

шляхи. 

Фіалка. А мене ви добре знаєте. Я — фіалка чарівна, пахуча, дивовижна, синьо-

бузкова. Цвіту в квітні-травні скрізь: у лісах, парках, скверах, на полях. Рослину 

фіалки збирають разом з коренем і сушать, а потім вживають подрібнений сухий 

корінець для заспокоєння нервової системи, а квіти з листочками при 

ревматизмах і кашлях. 

Барвінок. А мене всі називають барвінком хрещатим. Я дуже гарно цвіту світло-

синіми квітками. Навіть під снігом мене можна знайти. Мене ви знайдете скрізь: 

у дубових лісах і на узліссях, у парках і в садах. Та й на могилах я є як символ 

вічної пам’яті. Мене знають і використовують, як кровоспинний, в’яжучий і 

ранозагоювальний засіб ще з глибокої давнини. Люди збирають наземну частину 

рослинки і сушать. Але при збиранні треба бути обережним, бо я отруйна. Тому 

зривати мене, для того щоб погратися, не бажано. А якщо ви зірвали, то вимийте 

добре руки з милом. З барвінку хрещатого виготовляють багато ліків від 

головного болю, гіпертонії, неврозів. 

Глуха кропива біла. А мене ви знаєте, не жалю вам руки, як моя сестричка, хоч 

корисні ми кожна по-своєму. Ростемо ми у тих самих місцях: під тинами, на 

смітниках, у закинутих парках та городах. Тільки у мене для лікувальних цілей 

беруть білі віночки квіточок і сушать, а потім п'ють відвари, щоб кров зупинити 

при кровотечах, а в жалкої кропиви беруть листочки. А ще жалку кропиву 

вживають у їжу, навіть борщ варять, бо має багато вітамінів, особливо вітаміну 

K. 
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Горицвіт. А подивіться ви на мене. Це я — горицвіт весняний! Яскрава, 

золотаво-жовта квітка, що зацвітає у квітні і милує вам очі, а ще приносить 

неабияку користь, бо наземну частину квітки зрізають, висушують та 

використовують для лікування серця, заспокійливо діє вона і на нервову 

систему. 

Всі квіти беруться за руки, стають у коло, утворивши віночок, і танцюють. 

Ось які квіти нам дарує весна! Та й не лише ці. Кожна рослинка приходить у світ 

для добра, тільки треба любити і вивчати цей чарівний світ, і тоді ви зрозумієте 

багато цікавого та незвичайного.  

 

Додаток 9 

Звичаї, традиції, обряди зустрічі весни            

    Уперше  про  весну  наші  пращури  згадували  на  Стрітення, 15 лютого. У 

цей день начебто зустрічаються Зима з Літом: «Хто кого переборе,  -  стверджує 

народне мудрослів’я,  -  такою буде погода до початку березня» 21 лютого, у 

День весняного Вітру, повіяло до весни. Цілющими соками налились берези. В 

таку пору українці у древні, ще дохристиянські, часи веселими піснями та іграми 

починали закликати весну, сподіваючись, що вона почує і прийде разом із 

сонцем і теплом. З настанням весни починався і новий рік, що було природно.  

       Люди шанували сили природи, обожнювали їх і зверталися до них як до 

живих істот. Навесні, коли прилітали з вирію журавлі, їх журавлями не називали, 

бо вважали, що будеш цілий рік журитись, а називали веселиками, аби весело 

провести рік. 

  24 лютого древні українці відзначали Лелечини: свято нашого тотемного 

(священного) птаха. Вважали, що цього дня птахи починають свій політ із 

Вирію. 

  Але  найзнаменнішим  святом  весняного  місяця  все-таки  вважають 

Обретіння, що припадає на 9 березня. Хочете взнати, звідки ж взялася ця назва? 

Існує версія, що у давнину  існувало  свято,  пов’язане  з  поверненням  (тобто  

обертанням)  до  
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рідних країв перелітних птахів. Починаючи з дня Явдохи – це 14 березня – діти 

ходили по дворах: славили прихід весни, співали закличні веснянки, вели 

таночки, ігри. Наші  пращури  вважали,  що  весну  приносять  на  своїх крилах  

птахи.  Тому  на  Сорок  святих, 22 березня,  випікалося  обрядове  печиво  у  

формі  пташок («жайворонків» чи «голубів»), які діти носили селом, 

промовляючи… 

(На  середину  виходять  дітки  молодші  за  віком,  тримаючи  на  паличках  

випечені жайворонки. Говорять слова, імітуючи рухи птахів.) 

Діти.  Птахів викликаю з далекого краю: 

Летіть, жайворонки, в рідну сторононьку, 

Летіть, соловейки, на нашу земельку! 

Спішіть, ластівоньки, до своєї домівоньки. 

А ще  принесла весна урочистість Вербної неділі, таємничість і красу 

Великодня зі смачними пасками, різнобарвними крашанками. Неділю перед 

Великоднем називають Вербною. У Вербну неділю святять вербу. Зранку всі 

сходяться на богослужіння. Того, хто не був у церкві, били свяченою вербою. 

Найбільшим святом весни є Великдень. Цього дня воскрес Ісус Христос. До 

цього свята готуються заздалегідь. На Великоднє свято дарують люди одне 

одному писанки. Оздоблене узором яйце символізує пробудження природи, 

зародження нового життя. 

                      

Додаток 10 

Весняний хоровод                              

       З  різних боків вибігають діти, вигукуючи: «Весна! Весна прийшла!». 

Стають у коло, хороводять. Одна дівчинка, що в середині кола, співає: 

Вийди, вийди, Іванку, 

Заспівай нам веснянку.  

Зимували, не співали –  

Весну дожидали.  

Ой, виходьте, дівчата,   

Та в цей вечір на вулицю  
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Весну красну стрічати, 

Весну красну вітати. 

Будем весну стрічати 

Та віночки сплітати. 

А віночки сплетемо - 

Хороводом підемо. 

Та Юрай матір кличе: 

– Та подай, ненько, ключа 

Одімкнути небо, 

Випустити росу. 

Всі: (співають у хороводі):   

Принеси, весно, нам 

Рясні дощі, рясні дощі. 

Принеси, весно, нам  

Радощі, радощі. 

Хай всюди пісня луна, 

Пісня луна, пісня луна. 

Хай нам зустрінеться  

Дівчина, як весна. 

Дівчина з гурту:     

Дівчатонька-голуб’ятонька, радьмося 

Та виходьмо на травицю – граймося. 

Та виходьмо на травицю в добрий час, 

Нема таких весняночок, як у нас. 

(Виходить Подоляночка і співає пісеньку) 

Подолянка я маленька,  

Подоляни — батько й ненька,  

На Поділлі родилась,  

В свою неньку удалась. 

Пісня-гра «ПОДОЛЯНОЧКА»  

(Дівчина у колі робить рухи відповідно до змісту): 
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Входить Весна: у білій вишитій сукні, заквітчана, завінчана, пояс та очілля –  із 

трави і квітів. 

Діти (співають):     

Ой весно-весно, хороша, красна, 

Що ж ти нам, весно, нині принесла? 

Весна:  Принесла я вам, діти, на дерево – цвіту, 

А на поле – жито, на травицю – росу, 

На дівчаток – красу, а на хлопців – уміння, 

Щоб росли і міцніли, пісеньки співали, 

В решето складали.      

Діти:  Ой весно красна, що ж ти ще принесла? 

Весна:   Принесла я вам літечко, ще й запашненьке зіллячко. 

А вам, дівчата, по вінку із хрещатого барвінку. 

А вам, парубки, по линку – гоніте товар на гірку. 

А вам, бабусі, по ціпку. Малим дітям – побіганнячка, 

А дівонькам – на співаннячко. А господарям – на роботячко. 

Діти: Ой, прийшла весна, ой, прийшла красна! 

Принесла усім щастя й радости. 

Діти (хороводом):       

Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, 

На бабине зіллячко, на наше подвір’ячко. 

Там дітки граються, тебе дожидаються. 

               Додаток 11 

Цікаве про благовісників весни               

       Наші предки берегли птахів. Не можна заглядати у пташині гнізда чи брати 

їхніх пташат або яєчка, бо птахи покинуть гніздо, а людина вкриється 

ластовинням.  

   Першим благовісником весни в Україні є жайворонок. Він з’являється на 

наших полях тоді, коли сніг ще лежить на пагорбах і долинах, але весна вже з 

кожним днем, кожною годиною все впевненіше перемагає зиму. Селяни по 

жайворонках ворожать на врожай: якщо жайворонки летять високо над землею, 
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то це вони «до Бога летять молитися» - буде врожай на збіжжя. Якщо ж вони 

летять над землею низько, то це вони «загубили ціп по дорозі» - буде неврожай. 

Діти.  Ой, вилинь, вилинь, жайворонку, 

Та й принеси літечко з собою. 

Принеси літо-літечко, та й зеленеє житечко,  

Хрещатий барвіночок і запашний васильочок! 

   Одначе найбільшою повагою користувалися лелеки. Цих птахів віддавна 

вважали боголюбними, бо оселялися вони поруч з людськими житлами. Побутує 

повір’я: якщо лелека звив гніздо на клуні чи хаті, «то він має принести 

господарям щастя, оскільки гніздиться лише біля добрих людей». Лелечина 

присутність начебто оберігає родину від лиха, а «хто зруйнує гніздо боцюна, у 

того хата згорить». Найбільше очікували буслів дівчата. Якщо юнка запримітила 

птаху, що ходила полем або стояла, то це означало: свати оминатимуть оселю, 

коли ж літала – невдовзі засватається. Але особливо остерігалися сидячого 

чорногуза – «бо доведеться ще довго дівувати». Якщо діти вперше бачили 

прилітного птаха, то окликували. 

Діти. Ой чого ти, лелеченьку, рано з вирію вилетів? 

Ще по горах сніженьки лежать, по долинах криженьки стоять. 

А ти сніги крильцями розмети, а ти льоди ніжками потопчи, 

Звий кубельце на даху, дай мені жита копу.                           

                    

 Додаток 12 

Заклички весни                         

   В Україні кажуть: «Птахи повертаються до гнізда, а діти – до хліба». Тож 

беріть це печиво та закликайте птахів до ранньої весни. 

Діти піднімають пташок догори і промовляють: 

Просимо ми, просять мама і тато, 

Прилітайте птахи до нашої хати. 

Пташок викликаю з теплого краю, 

Летіть, соловейки, на нашу земельку. 

Прилiтайте,пташки,iз теплого краю, 
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Принесiть на крилечках весноньку, благаю! 
 

Дитина.Ти знов защебетала у мене під вікном, 

Із вирію вернувшись, клопочешся гніздом. 

А там же вічне літо, цвіте, як Божий рай, 

Чого ж вернулась знову ти у мій журливий край? 

Ластівка:  

Хоч літо там і сяє, 

Любіше тут мені, 

Така квітчасто пишна  

Вкраїна навесні. 
 

    Додаток 13 

Прислів’я та приказки                           

  Український народ підмітив багато приказок-мудринок, у тому числі й про 

весну. Народна творчість (фольклор) іздавна зберігає пребагату мудрість, у якій 

– висновки про весняну погоду і працю.  

Весна – днем красна. 

Весняний день – рік годує. 

Як весною посієш, то восени збереш. 

          Весна іде, літо веде.  

          Весною вода – влітку  трава. 

          Весна багата на квітки, а осінь на сніпки. 

Побачив шпака – знай: весна на порозі.     

З берези багато соку – на дощове літо. 

Грім на початку квітня – буде тепле літо. 

Багато хрущів у травні – на сухе літо. 

  Зозуля почала кувати – морозам більше не бувати. 

  Холодна весна – до градобійного літа. 

Теплий квітень, мокрий май – буде в полі урожай. 

Одна ластівка весни не робить. 
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Яр-весна – то наш отець і мати: хто не посіє – не буде збирати. 

Сонце гріє, сонце сяє – вся природа воскресає. 

Зійшов у березні сніжок – берися за плужок. 

Весну веснували – літа дожидали. 

Весняний день рік годує. 
 

                       Додаток 14 

Весняні прикмети                           

А скільки цікавих і правдивих прикмет запримітив наш народ про весну! Довгі 

бруньки на деревах -  спізниться літо. 

Жайворонок прилетів – настане тепло. 

Побачив шпака, знай: весна біля порога. 

Якщо птахи прилетіли прямо на гнізда, буде тепла весна.  

Гуси з вирію високо летять – води буде багато, а низько – мало. 

Побачивши шпака, знай: весна біля порога. 

А ще птахи – провісники погоди. 

Соловейко співа всю ніч – перед погожим днем. 

Горобці й ластівки гніздяться з північного боку – на жарке літо. 

Як жайворонок багато й довго співає, втримається ясна погода без опадів, коли ж 

мовчить – бути дощу. 

                             Додаток 15  

Весняні ігри                      

• Гра «Сліпий» 

Інвентар: крашанки, палиця, хустина для зав’язування очей. 

По черзі кожен ставав перед яйцем, доторкався палицею до яйця. Інша дитина 

зав’язувала йому очі хустиною. Гравець тричі обкручувався кругом себе,  

говорив «Стоп». Після цього бив палицею по яйці.  

• Гра «Займи будиночок» 

Діти розбиваються на пари, беруться за руки - цебудиночки. Група дітей - 

пташки, їх більше, ніж будиночків. Пташки літають. «Закапав дощик», пташки 
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займають будиночки. Кому не вистачило будиночка, вибувають з гри, потім 

змінюються з дітьми - «будиночками». 

• Гра «Набитки» 

Один тримає в руці крашанку, носком догори, а другий б'є носком свого яйця. 

Потім другий б'є по протилежному боці. Чия крашанка розіб'ється з обох кінців, 

той програє і віддає свою крашанку тому, хто виграв. 

• Гра «Котка» 

З похилого місця, з перепоною внизу, котять яйця, одне за одним, намагаючись 

котити так, щоб попасти своєю крашанкою в крашанку партнера. Хто частіше 

попадає – той виграє. 

• Гра «Кидок» 

Один із партнерів кладе дві крашанки на такій віддалі одна від одної, щоб поміж 

ними не могло прокотитися яйце; другий партнер стає на віддалі одного сажня і 

кидає свою крашанку; якщо він попаде одночасно в обидві – виграв, а як не 

попаде в жодне – програв. 
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Тематичний день «Краси планети не зіпсуй – вона одна у тебе!»,  3 клас 
( до Міжнародного дня Землі) 

Літературне читання 

Тема. Будь природі другом. Урок позакласного читання 

Математика(За підручником М. Богдановича) 

Тема. Ділення трицифрового числа на двоцифрове шляхом випробовування.   

Розв’язування задач. 

Українська мова (За підручником М. Вашуленка) 

Тема. Урок розвитку  зв’язного мовлення.  Складання висловлювання про 

прочитаний твір 

Природознавство 

Тема. Навчальний проект : «Який дар природи для людства найцінніший?». 

Урок - презентація  (захист проекту). 
 

Літературне читання 

Тема. Будь природі другом. Урок позакласного читання 
Предметні компетентності: 

- формування і розвиток уміння будувати усні й письмові монологічні 

висловлювання; 

- брати участь у діалозі в процесі обговорення прочитаного твору; 

- уміння ставити запитання; відповідати на запитання за змістом 

прочитаного твору; 

-   уміння учня працювати з книгою, періодичними виданнями як джерелами 

отримання інформації; 

Обладнання:  виставка книг про природу, ілюстрації, малюнки учнів до  

творів. 

                                                      Хід уроку 

І.Ранкова зустріч.  

Привітання.  

- Давайте піднімемо настрій своїм товаришам хорошим побажанням. 

ІІ. Мотивація навчально - пізнавальної діяльності учнів. 
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1. Передбачення. 

- Прочитайте прислів’я, вставляючи пропущені голосні букви, і подумайте, 

якою буде тема уроку. 

Д_   пр_р_д_    н_    н_с_   шк_д_.            

(До природи не неси шкоди) 

2. Розповідь учителя про Міжнародний день Землі.                Додаток 1   

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку.  

- Сьогодні ми проведемо урок позакласного читання на тему «Будь природі 

другом», на якому будемо знайомитись із творами письменників та поетів про 

природу, красу рідного краю, поміркуємо про екологічні права та обов’язки 

людей. Також будемо фантазувати, мріяти, творити. 

ІV.  Мовленнєва розминка. 

5. Робота  із скоромовкою.                                                              Додаток 2 

6. Читання «головою». 

    Читаємо не як звичайно - переводячи зіниці  від  однієї  букви  до  іншої,  а  

повертаючи  голову.  Зіниці  рухаються  з  головою,  а  не  «прилипають»  до 

 рядка,  тобто  завжди  знаходяться  в  середині  ока.  Читання  кожного  рядка  

завершується  кліпанням  віями,  а  в  кінці абзацу  закриваємо  очі  

й уявляємо чорне поле. 

Земля  наша мати – всіх годує. 

Горнешся до природи – не матимеш пригоди. 

Немає ліпшої краси, ніж гаї та ліси. 

- Що об’єднує дані прислів’я? 

- Багато письменників і поетів у своїх творах звертають нашу увагу на 

проблеми у довкіллі. І сьогодні ми познайомимось із деякими творами. 

V. Робота над темою уроку. 

1. Робота з  виставкою книг. 

- Зверніть увагу на книги на виставці.  

- Діти, на  які відділи ви можете поділити підібрані книги? (художня 

література, довідкова література, енциклопедії) 

-  Які книжки на виставці вам знайомі? 
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- Хто є автором даних книг? 

2. Презентація  прочитаних творів учнями.  

- Твори яких письменників, поетів ви підібрали? 

- Які жанри? Чому? 

- Прорекламуйте твір, щоб зацікавити  інших учнів до її читання. 

Оповідання «Делька» (Пилип Бабанський) 

• Стислий переказ оповідань. 

• Демонстрація малюнків. 

• Аналіз прочитаного  твору. 

- Чого вчить це оповідання? 

- Хто вам сподобався і чому?  

- Над чим замислюється автор і герої оповідання? 

«Горобчик» (О. Буцень) 

- У кого з дівчаток серце добріше? 

«Синичка» ( М. Стеценко) 

Діаграма Венна. 

- Що спільного та відмінного у двох останніх оповіданнях? 

Оповідання «Зламана яблунька» (Василь Сухомлинський) 

- Про що це оповідання? 

- Що б ви порадили хлопчикові Мишку? 

VІ. Фізкультхвилинка. 

Танцювальні імітаційні рухи під музичний супровід (Українська народна пісня 

«Ягідочка») 

VІІ. Читання та обговорення твору   

Оповідання   «Відломлена гілка».   

4. Передбачення за назвою оповідання.  

- Діти, як ви думаєте, про що  чи про кого буде йти мова у цьому тексті? 

5. Читання твору вчителем. 

6. Бесіда за змістом твору. 

- То чи справдились ваші передбачення? 
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- Чого вчить оповідання? 

- Доведіть свою думку. 

Учні працюють  в парах,  читають оповідання, самостійно ставлять запитання 

одне одному в парах, одна пара іншій. 

VІІІ. Закріплення набутих знань. 

1. Виставка  учнівських малюнків до  прочитаних творів та їх захист. 

2. Із джерела народної мудрості. 

Гра «Доповни прислів’я».                                                                    Додаток 3 

3. Хвилини поезії. 

«Яблуко» Д. Павличко 

«Вмійте природу любити» П. Сотниченко 

«Зламана гілка»  А. Бортняк 

- До яких роздумів  спонукали вас прочитані твори? 

- Які почуття викликали? 

ІX. Рефлексія. 

1. Робота в парах. 

- Напишіть поради для ровесників «Будь природі другом». 

2. Оформлення стіннівки  «Краси планети не зіпсуй – вона одна у тебе!», 

(використовуються поради, малюнки, підготовлені учнями до уроку). 

Ознайомлення з рекомендованою літературою до наступного уроку 

позакласного читання. 
 

Математика 

Тема. Ділення трицифрового числа на двоцифрове шляхом 
випробовування. Розв’язування задач 

 

Урок - подорож 

Предметні компетентності: 

- продовжувати розвивати вміння  ділити трицифрові числа на одноцифрове 

число способом випробовування, 

- розвивати уміння спостерігати,аналізувати, узагальнювати,  

- вдосконалювати математичні навички. 
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Хід уроку 

І. Організація класу. Емоційне налаштування на урок. 

- Діти, посміхніться один одному, побажайте гарної роботи на уроці. 

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку. 

- На уроці ми будемо продовжувати працювати над темою дня та  розвивати 

математичні здібності. 

ІІІ.  Повторення вивченого матеріалу.  

- Сьогодні ми будемо подорожувати по станціях природи (живої та 

неживої).  (розгадування ребусів)  

                                                                   Додаток 4 

1. Усний рахунок. (Станція «Повітря») 

 Одна людина за добу  пропускає через легені 20 кг повітря. А 2 людини, 3, 

7, 12, 23,45 людей? 

 Повітря в одній охайній оселі приблизно у 25 разів брудніше, ніж зовні 

(більше вуглекислого газу та сучасна побутова техніка є джерелом забруднення 

повітря). А у 4, 8, 10 оселях? 

 1 квітня 2010 року Стіг Северінсен поставив рекорд по затримці дихання 

під водою – він не дихав 20 хв 10с. Перетворіть у секунди. 

 Пінгвіна  можна вважати  барометром у визначенні забрудненого повітря, 

бо  птах починає важко дихати. Маса  найбільшого імператорського пінгвіна  

близько 46 кг. Перетворіть у грами. 

Висновок:   Людина може прожити певний час беж їжі та води, але вона загине 

через кілька хвилин, якщо її позбавити повітря. Потрібно приділяти увагу тому, 

без чого життя неможливе. 

2. Математичний диктант.   (Станція «Вода») 

 Дізнайтесь, скільки дорослій людині потрібно води на добу: 
                        95 -  39 : 7 * 4 + 49 :  9 + 91 :10 * 2- 18 (2л) 

 Людина зможе прожити без їжі 30 діб. Якщо ви вірно виконаєте завдання, 
то дізнаєтеся, скільки діб людина може обходитися без води. 
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45 : 9 * 7 + 19 : 6 * 8 – 72 + 7  (7діб) 

Висновок: Воду потрібно економити , бо це принесе користь всім людям, які 

живуть поряд з нами та житимуть після нас. 

3. Гра «Хто швидше».    (Станція «Ґрунти») 

Дізнайтесь, скільки пройде років, поки  утвориться родючий шар ґрунту  

завтовшки 0, 5 – 2 см. 

 

 

 

 

     Поле  за 24 години може втратити  шар ґрунту завтовшки 5 см під дією 

вітру. 

Висновок: Ґрунти потребують охорони і захисту. 

ІV.  Робота над темою уроку. (Станція «Рослини») 

1. Знаходження частки способом випробовування. 

 В Україні найбільші стебла мають сосни, ялини, у яких висота стовбура 

сягає 50 м. 

50:25=2 

 Рекордсменом з висоти можна вважати модрину європейську, яка у 140 

років мала висоту 54 м. 

54:16=4 

2. Робота з підручником. 

Розв’язування нерівності (с155, завдання 1028). 

Колективна робота над задачею (с155, завдання 1029). 

    Самостійна робота над задачею. 

Щоб не збільшувався яр, його засаджують деревами. Учні 3 класу планували 

посадити 76 саджанців сосни. 13 учнів посадили по 4, а інші  - по 3 саджанці. 

Скільки дітей посадили по 3 саджанці? 

(76 - 4 *13):3 = 8 (дітей) 

Відповідь: 8 дітей посадили по 3 саджанці. 

 

420 : 6 

70 * 10 

800 : 8 

80 * 10 

640 : 8 

700 : 7 

100 : 1 
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VІ.  Фізкультхвилинка – фантазія.  (Гра «Життя дерев») 

(Під музичний супровід діти фантазують і рухами показують життя дерев: 

радіють сонечку, гнуться від вітру, слухають пісні птахів, радіють життю) 

VІІ. Розвиток  математичних знань. ( Станція «Тварини») 

1. Задачі з природничим сюжетом.  

Довжини новонародженого китеняти 7 м, а дорослого кита – 33 м. На скільки 

метрів підростає кит? 

Скільки очей у морського їжака, якщо в нього на три ока більше, ніж у лісового 

їжака? 

2.  Цікаві завдання. 

На  галявині дві білочки знайшли 6 грибів. Якщо  з’являться ще чотири білочки, 

то скільки грибів вони знайдуть? 

Висновок:  Рослинний та тваринний світ  цікавий та різноманітний. Діяльність 

людини призводить до зменшення  чисельності видів рослин  і тварин. Усе це 

призводить до збіднення живої природи Землі. Тому природу треба охороняти. 

VІІІ. Рефлексія. 

Метод «Прес» 

Узагальнюючи роботу на уроці, висловіть свою думку: 

«Я вважаю…» 

«Тому, що…» 

«Таким чином…» 
 

Українська мова 

Тема. Урок розвитку  зв’язного мовлення.   
Складання висловлювання про прочитаний твір           

(оповідання В. Сухомлинського «Дивний мисливець»). 
Предметні компетентності: 

- розвиток уміння складати зв’язне висловлювання про прочитаний твір, 

- здатність розуміти зміст і головну думку усних і письмових висловлювань; 

  - розвиток уміння вирішувати за допомогою мови різні навчальні та життєві 

проблеми. 
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Хід уроку 

І. Організація класу. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

 Розгадування кросворда.                                                      Додаток 5 

 Кубування (робота в групах). 

Природа 

 Лексичне значення слова (Природа — сукупність буденних умов існування 

людства, тобто земне оточення, в якому живе людина (за винятком створеного 

нею): ліси, поля, гори й степи, флора й фауна. 

 Назвати спільнокореневі слова.  

 Прислів’я, фразеологізми, загадки. 

 Каліграфічна хвилинка. 

З  Пр  жи др бі  во жб 
Природні ресурси  Земля  Охорона  
З природою живи у дружбі, то й буде вона тобі у службі. 
• Фонетичний розбір слова  природою (звуко - буквений аналіз слова). 
• Морфологічний аналіз слова живи (як частину мови). 
• Морфологічний аналіз слова природні  (будова слова). 
- Поясніть, як ви розумієте дане прислів’я? 

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку. 

На  попередніх уроках ми вели мову про природу, про шкоду  непродуманої, 

шкідливої людської діяльності та шляхи вирішення даних проблем. 

На уроці української мови ми прочитаємо  оповідання В. Сухомлинського 

«Дивний мисливець»  та складемо висловлювання про прочитаний твір  

ІV. Робота над темою уроку. 

 1.  Незакінчене речення». 

- Продовжіть речення «У наш час через згубний вплив людини на природу 

щодня зникає по одному виду тварин і щотижня – по одному виду рослин , 

тому…». 

2. Хвилинка поезії. 

-  Прочитайте вірш Надії Красоткіної « Бо в нас на всіх одна Земля» та 

визначіть  головну думку твору.  
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- Поясніть, чому ви так вважаєте? 

- Пригадайте і розкажіть, яку ви зробили добру справу для збереження 

рідної природи. 

 3. Кероване читання з передбаченням.                                           Додаток 6 

Учитель читає оповідання  до слів «…Чого ж це дід Максим такий невдаха?» 

- Що ж буде далі? 

(відповіді учнів) 

Читання оповідання  далі. 

- Діти, чи справдились ваші передбачення? 

- Чому дід Максим був дивним мисливцем? 

- Які запитання тобі би хотілося поставити автору цього тексту? Запиши їх. 

Використовуй питальні слова. 

V. Фізкульхвилинка  (Гра «Любить не любить»). 

- Я буду читати фразу, а ви встаєте, якщо людина любить природу, та 

завмираєте, якщо не любить. 

 Чоловік почистив джерело. 

 Діти садили дерева. 

 Ми нарвали конвалії. 

 Тато встановив сонячні батареї. 

 Миколка викинув пляшку у річку. 

 Діти виготовили шпаківні. 

 Дідусь Андрій викопав криницю при дорозі. 

V . Робота над складанням висловлювання про прочитаний твір.  

1. Робота в парах «Взаємні питання». 

2.  Словникова робота. 

Максим, мисливець, рушниця , рано вранці, ввечері, полювання,  порожня 

торба, зайченя,  забинтував ніжку, невдаха. 

3. Робота в зошиті. 

- Напишіть есе про прочитане оповідання, висловлюючи свою власну 

думку, покажіть своє ставлення до подій.                                                                                             
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Пам’ятайте,  що у  останньому абзаці  есе  думка повинна бути  завершена. 

Використовуйте слова «я думаю»,   «я переконаний », «я знаю». 

4.Перевірка  і аналіз написаного 

5. Читання висловлювань учнів за бажанням. 

VІ. Релаксація. 

- Уявіть себе на лісовій галявині весняного лісу та послухайте пташині пісні. 

(під музичний супровід діти відпочивають) 

VІІ. Рефлексія.  

- То про що ж співали птахи на лісовій галявині? 

- Як ви, діти, можете допомогти живій природі? 
 

Природознавство 

Тема. Навчальний проект : «Який дар природи для людства 
найцінніший(повітря, вода, тварини, рослини, ґрунт, корисні 

копалини)?» 
Характеристика проекту 

За діяльністю: дослідницько - пошуковий 

За предметно – змістовою галуззю: природознавство 

За змістом: навчальний 

За кількістю учасників: колективний 

За тривалістю: середньої тривалості  (2 неділі) 

За характером партнерської взаємодії: класний 

Предметні компетентності: 

- закріплювати знання  учнів про місце людини у природі;   

- формувати  уміння учнів спостерігати за природою, охороняти та берегти 

природні ресурси; 

- формувати уміння самостійно працювати з інформацією; 

- засвоєння правил бережного використання  людиною природи. 

Стислий опис 

Учні на уроках та в позаурочний час досліджують, вирішують питання, 

пов’язані з темою проекту. Збирають інформацію по темі проекту. 
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Приблизний час, необхідний  для реалізації  проекту:  2 тижні 

Технологічна карта проекту 

 План проведення проекту 
 

Алгоритм 
учня 

Алгоритм 
учителя 

1 Визначення  теми  і  завдань  проекту 

 Ключове 
питання 

Тематичні питання 
 

Отримує  
завдання та 

складає план 
реалізації 

Підібрати 
завдання до 

теми 
проекту 

Природні 
ресурси 

 

Вода в природі. Використання 
води людиною. 
Охорона повітря від 
забруднення. 
Значення корисних копалин  
для людини. 
Чому ґрунти потребують 
охорони? 
Охорона рослинного і 
тваринного світу 
Червона книга України 

  

2 Планування  діяльності 
Алгоритм учня Алгоритм учителя 

1. Поділитись на групи 
2. Звернусь за допомогою до дорослих 
3. Записати  знайдену   інформацію                                                    
4. Поділитись інформацією з  друзями 
5. Звіт 
 

1.Пояснити , розподілити 
завдання між учнями 
2.Спрямовувати та координувати 
роботу кожного учня 
3.Об’єднання учнів у групи 
4. Представлення консультантів 
(батьків, учнів старшої школи), 
які будуть допомагати у 
реалізації проекту 

 
3

  

Виконання  проекту 
Алгоритм учня Алгоритм учителя 

Група 
«Вода» 

Знайти прислів’я, приказки, вірші, пісні  
про воду. 
Збір інформації про використання води 
людиною. 

Надає допомогу при 
оформленні зібраних 
матеріалів 
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Складання пам’ятки «Охорона водних 
ресурсів» 

 

Група 
«Повітря» 

Знайти прислів’я, приказки, вірші, пісні  
про повітря. 
Збір інформації про використання 
властивостей повітря людиною. 
Дослідження «Причини забруднення 
повітря рідного краю» 

Спрямовує роботу 
учнів 

Група 
«Ґрунт» 

Знайти прислів’я, приказки, вірші, пісні  
про ґрунт . 
Збір інформації про значення ґрунтів. 

Допомагає у 
оформленні 
фотовиставки 

Група 
«Корисні 

копалини» 

Пошукова робота «Корисні копалини 
рідного краю» 
Виготовлення стіннівки «Значення 
корисних копалин для   людини»  

Рекомендує джерела 
інформації та коригує 
роботу групи 

Група  
«Жива 

природа» 

Знайти прислів’я, приказки, вірші, пісні  
про рослин, тварин. 
Збір інформації про заповідні території 
рідного краю. 
Виставка малюнків «Будь природі 
другом». Збір віршів,  легенд, прислів’їв 
про лікарські рослини рідного краю. 

Допомогає у 
оформленні матеріалу 

 

4 

Презентація 
проекту та 

оцінювання 
знань та 

вмінь учнів 
 

Святкування міжнародного дня Землі. 
Екскурсія «Різноманітність рослин та 
тварин  рідного краю». 
Активна участь у  операції «Затишок», 
акції «Посади дерево». 

 

Разом з учнями 
оформляє зібрані 
матеріали. 
Проводить екскурсію 
«Різноманітність 
рослин та тварин  
рідного краю», 
операцію «Затишок»,  
акцію «Посади 
дерево», 
урок – презентацію  
(захист проекту) 
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Урок – презентація проекту 

Хід уроку 

І. Повідомлення теми та мети уроку. 

- Сьогодні, діти, ви маєте змогу презентувати роботу кожної групи та підвести 

підсумок тематичного дня  «Краси планети не зіпсуй – вона одна у тебе!» 

 

ІІ. Робота над темою уроку. 

1. Презентація загадок, прислів’їв, приказок. 

Зібрані матеріали підшиваються і створюється книжечка. 

2.  Хвилинка поезії. 

Читання творів учнями. 

3. «Акваріум». 

Представники кожної групи по черзі розповідають про важливість конкретного 

природного ресурсу, про принципи охорони, екологічну інформацію. 

4. Робота групи «Експерти» (представники від кожної групи). 

Аналізують виступи представників від кожної групи. Потім у групі 

обговорюють, приходять до спільного рішення і підсумовують дискусію. 

ІІІ.Фізкультхвилинка. 

ІV. Закріплення  вивченого матеріалу. 

Робота з прислів’ям. 

     Багато                 посади.               не                  немає                  мало 

 

 

                            лісу            лісу                губи,          бережи,                  лісу 

Багато лісу  - не губи, 

Мало лісу – бережи,  

Немає лісу – посади. 

V. Підсумок тематичного дня «Краси планети не зіпсуй – вона одна у 

тебе!», 

- Чи сподобалось вам сьогодні на уроках? 

- Які знання ви візьмете з собою у життя? 
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Додаток 1 

22 квітня – Міжнародний день Землі 
Щорічно, 22 квітня люди по всій планеті відзначають День Землі. Цей день 

став загальнолюдським символічним святом любові та турботи за наш 
спільний дім. Саме 22 квітня в різних куточках земної кулі небайдужі до 
екологічних проблем люди проводять різні яскраві і в той же час корисні 
заходи, спрямовані на те, щоб у світі стало більше чистоти і відповідальності. 

Засновником Дня Землі вважається Джон Стерлінг Мортон, який 
запропонував у 1872 році призначити щорічний день, присвячений 
озелененню навколишньої території. Пропозиція було схвалено і отримала 
широку підтримку жителів штату. 

Через 100 років у 1970 році День Дерева був перейменований у День Землі і 
став проводитися по всій території США. У цей день 22 квітня 1970 року в 
Нью-Йорку (США) студенти, школярі та їхні викладачі, вперше організували 
проведення національного свята – Дня Землі. Його учасники запропонували 
звичайним пересічним американцям звернути увагу на екологічні проблеми 
сьогодення і спробувати спільними зусиллями берегти зелену планету. Вже 
через рік у США було створено державне агентство з охорони навколишнього 
середовища, яке сьогодні діє досить активно і має тісні контакти з 
державними структурами багатьох країн, в тому числі і в Україні. 

Міжнародним свято було оголошено в 1990 році. У цей день кожен 
мешканець планети може зробити свій маленький внесок у справу захисту 
навколишнього середовища: очистити від сміття прилеглу територію, 
висадити хоча б одне дерево, відмовитися хоча б на день від використання 
автомобіля. 

Саме тоді про День Землі вперше почули і в Україні. І тільки через 2 роки 
День Землі став відзначатися в Україні як день захисту природи, день акцій з 
метою залучення уваги громадськості до проблем нашої планети. 

 

Додаток 2 

У  

                              

                               дібр …ові  

,  

 

               дуби 

Під                         

 

                                    дубами 

                    ,  

 

            гриби  
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                           Трава    

між  

,                         грибами  
 

Хмарки  над .  

                        

                      дубами 

 

Додаток 3 

      Та земля мила, де мати …..(народила). 

Травень ліси наряджає, літо в гості …(чекає).  

Як листя жовтіє, то й поле…(смутніє). 

Рослина – землі …(окраса). 

Сухий березень,теплий квітень, мокрий май – буде добрий …(урожай). 

Де багато пташок, там нема …(комашок). 

Не кожному природа мати, іншому й …(мачуха). 

Не брудни криниці, бо схочеш …(водиці). 

Додаток 4 

ТРЯ 

ВІ 

(повітря) 

 

 

 

(вода) 

ДА 
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Додаток 5 

 

1      

2    

 3   

4    

   

5       

6    

7      

8     

9     

10       

 11      

’’’       РУ       ’’      

          (ґрунт) 

    К   Р  

 

’             ’’     
(рослина) 

       Р    В                      

’’ РИ    ’’’’   

 

(тварини) 
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1)       2)           3)          4)  

 

 

5)   6)     7)     8)   

 

9) 10)  11)  

  (жива природа) 

Додаток 6 

Живе у нашому селі дід Максим. Усі кажуть: дід - мисливець. Як тільки 

починається полювання на зайців чи на качок, дід щодня йде з рушницею до 

лісу. Виходить із дому рано вранці, а повертається ввечері. 

Але що це за дивний мисливець такий! Ніколи не несе додому ні зайця, ні 

качки. Приходить із порожньою торбою. Одного разу приніс дід Максим 

зайченя маленьке. Знайшов під кущем. У зайченяти була зламана ніжка. Дід 

зробив із двох гілочок пов'язку, забинтував ніжку. Через тиждень ніжка 

зрослася, і дід відніс зайченя у поле. 

Чого ж це дід Максим такий невдаха? Пішли одного разу слідом за дідом, 

захотілося подивитись, як же він полює. Бачать: поклав дід рушницю, а сам 

ходить лісом та и розкладає під кущами сіно зайцям. 

Зрозуміли тоді, чому дід Максим дивний мисливець. 

 

 



139 
 

 

Список використаної літератури 

1. Intel Навчання для майбутнього. Морзе Н. В., Київ 2005 

2. Газета “Початкова освіта” №12(144) березень 2008 

3. Досяк І. М. Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій.     

          1 – 4 класи. – Х.: Основа, 2007. – 160 с.  

4. Викладання інформаційних технологій у початковій школі.   

         Констанкевич Л. Методичний порадник. Випуск 21 №12(144) березень 2008 

5. Газета “Початкова освіта” №1 (433) січень 2008 

6. Інноваційні технології в початковій школі. Телячук О. В.Харків «Основа»,    

          2006 

7. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи.  

          Стрибна О.В. Харків «Основа» 2007. 

8. Ліпман,  М.  Чим  може  бути  критичне  мислення?  [Текст]  //  Вісник  

     програм шкільних обмінів, 2006, № 27. – С. 17-23. 

9. Навчальні ігри на уроках математики. Л. С. Сухарева Харків «Основа»,   

          2007 

10. Панченков А. Дидактичні стратегії критичного читання. [Електронний  

          ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/method/technol/1125/ 

11. Посібника «Метод проектів: особливості застосування в початковій  

          школі»: Посіб. для вчителів початкових класів, слухачів курсів підвищення     

          кваліфікації, студентів педагогічних факультетів вищих навчальних  

          закладів. - Видавництво  Київського міського педагогічного університету  

          імені Б.Д.Грінченка.–2009. – 42 с. 

12. Сучасний урок у початковій школі. 33 уроки з використання технологій      

        критичного мислення / Упор. Г.О. Ярош, Н.М. Седова. - Харків: ВГ  

       „Основа”, 2005. 

13. Сухарєва Л. С. Сучасний урок у початковій школі. Нестандартні уроки  

        математики у 1 – 4 класах. – Х.: Основа, 2005. – 192 с.  

 



140 
 

14. Сходинки творчого зростання Робота з обдарованими дітьми. 1 – 4 класи.        

          Тернопіль. Навчальна - книга Богдан 2006 

15. Технології  розвитку  критичного  мислення  учнів/Кроуфорд  А.,  Саул В.,    

          Метьюз С., Макінстер Д.  –  Київ : Вид-во «Плеяди», 2006.   

16.  Українська  мова.  Технологія  «Сторітеллінг».  [Електронний  ресурс].  –   

          Режим доступу: http://nus.org.ua/teacher/ukrayinska-mova-tehnologiya   

          storiteling/ 

17.  Халперн Д., Психология  критического  мышления  [Электронный ресурс]. 

Режим  доступу: https://www.ereading.club/bookreader.php/110655/Halpern_-

_Psihologiya_kriticheskogo_myshleniya.html  

18.  Як забезпечити розвиток критичного мислення? 7 чинників. Сергій Терно. 

Лекція із курсу « Критичне мислення для освітян». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nus.org.ua/teacher/ukrayinska-mova-tehnologiya


141 
 

Зміст 
Вступ__________________________________________________________  3 

Блок 1: 

1. Освітня технологія розвитку  критичного мислення ______________   6 

2. Основні етапи уроку критичного мислення______________________  6 

3. Характерні ознаки критичного мислення________________________  7 

4. Методи та форми роботи з технології «Критичне мислення»________ 7 

5. Плани-конспекти уроків: 

1) Конспект  інтегрованого уроку  літературного читання, природознавства  

та образотворчого мистецтва, 3 клас  

Тема. Цікава книга природи            _____________________________ 14 

2) Конспект уроку  літературного читання. Урок позакласного читання,  

3 клас 

Тема. Людина починається з добра  ____________________________ 21  

3) Інтегрований урок  математики та курсу «Я у світі», 4 клас 

Тема. Шлях до успіху                 ________________________________34 

4) Конспект уроку  природознавства, 4 клас  

Тема. Охорона природи в Україні    _____________________________  38 

5) Інтегрований урок літературного читання, образотворчого та музичного 

мистецтва, 3 клас 

    Тема. Листочки тендітні та сумні летять, кружляючи крилато  ______ 45 

6) Інтегрований урок  навчання грамоти та математики, 1 клас НУШ. 

Тема. Стежинами улюблених українських народних казок   __________ 50 

7) Урок навчання грамоти. (Українська мова), 1 клас НУШ 

Тема. Без сім’ї і свого роду – немає нації, народу__________________   57 

Блок 2:  

1. Науково-методологічні засади сутності метод проектів    ____________ 64 

2. Типи проектів    ______________________________________________   65 

3. План проведення проекту    _____________________________________ 66 

 



142 

4. Колективні проекти:

1) Міжпредметний проект «Рідна домівка, рідна сім'я  - тут виростає

доля моя»__________________________________________________ 67 

2) Колективний творчий проект  «Я по світу іду в вишиванці»___78

3) Творчий  проект «Тільки  той  щастя має, хто свій край

прославляє»_________________________________________________95 

4) Проект «Весна»_________________________________________99

5) Тематичний день «Краси планети не зіпсуй – вона одна у тебе!»,

3 клас ( до Міжнародного дня Землі): 

Літературне читання 

Тема. Будь природі другом. Урок позакласного читання    ____________ 122 

Математика 

Тема. Ділення трицифрового числа на двоцифрове шляхом випробовування. 

Розв’язування задач    __________________________________________    125 

Українська мова 

Тема. Урок розвитку  зв’язного мовлення.  Складання висловлювання про 

прочитаний твір    _____________________________________________     128 

Природознавство 

Тема. Навчальний проект : «Який дар природи для людства найцінніший?». 

Урок - презентація  (захист проекту)   _____________________________    131 

Список використаної літератури    ________________________________    139 


	Притча про мудреця та метелика
	Український рушник
	 Хто є автором книг?
	 У даних збірках твори одного поета чи  декількох?




