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                                      ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ 
 

  

    З цим питанням можна звернутися до десяти, ста, тисячі педагогів-

практиків, і кожен дасть своє визначення, хоча в основі всі вони 

мають на увазі одне й те саме. Справа тут, звичайно, не в чіткості 

формулювань, а в тому, що більшість педагогів говорить з позицій 

власного досвіду. Для тих, хто починає свій педагогічний шлях, 

майстерність - поняття більш абстрактне і всеосяжне, а для тих, хто 

має за плечима певний досвід, майстерність сприймається як щось 

конкретніше і, як правило, включає в себе те, чого найчастіше йому 

бракує. Отже, поняття майстерність для педагогів-практиків поняття 

не абсолютне, не конкретне, має свої «чіткі межі», але, безумовно, 

для кожного це певна педагогічна вершина, до якої він прагне. 

 Майстерність, дійсно, образно кажучи, можна порівняти з 

вершиною, до якої кожен педагог йде практично все своє життя. Але 

виявляється, що ця вершина для деяких так і залишається 

недосяжною, а для іншого виявилася досяжною лише на третину, на 

половину... Для одних педагогів вона є певним стимулом в роботі, 

для інших, навпаки, валить в розгубленість своєю недосяжністю. Але 

зустрічаються й такі вихователі, які не прагнуть до сходження на 

«педагогічний Олімп», а споруджують свою висоту і досягають її, 

потім ставлять новий для себе рубіж, складаючи свою вершину, як 

піраміду, з великих і малих успіхів, які для них і є «будівельним 

матеріалом». Різні ці вершини. . . Але різні не тільки вершини, різний 

і шлях, що веде до них. Для когось - це широка дорога, для когось - 

терниста звивиста стежка, а для когось - нескінченний шлях зі 

спусками та злетами, шлях пізнання і досягнення, творчості в ім'я 

виховання і навчання підростаючого покоління, в ім'я дитини.   Так 

яка ж висота головної вершини, вершини педагогічної майстерності? 

Питання далеко не риторичне. Дійсно, а чи є еталон майстерності? 

Для всіх він доступний? Або не ми вибираємо вершини, а вони 

вибирають нас? Чи можна порівняти, нарешті, самі вершини?  

 Рідко можна зустріти досвідченого педагога, який би сказав, що він 

досяг своєї вершини. Справа, мабуть, не в удаваній скромності цих 

людей, а у великій вимогливості до себе. Безумовно, є у кожного 

педагога-майстра можливість сказати про те, що він досяг вершини. 

Але, виявляється, для тих, хто творить, будь-яке досягнення сьогодні 

має бути покращено вже завтра.                         
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              У кожного своя вершина, свій шлях до неї, хоча вимірювання 

її практично єдині: знання, працьовитість, любов до дітей, творчість, 

власна позиція, тобто «Я», і багато-багато іншого. За словами 

педагогів-майстрів, вершини мають дивну властивість відсуватися, 

виконавши певний шлях, виявляєш, що досягнута мета для тебе вже 

не межа, що перед тобою вже стоїть нова, а значить, знову в дорогу 

до тієї, яку ще належить створити або підкорити. І хто візьметься 

підрахувати, скільки їх було чи буде у кожного вчителя, який твердо 

вступив на «стежку майстерності», нескінченного руху і 

досконалості. На професійному шляху кожен педагог відчуває 

сумніви і розчарування, радість перемог і відчай, коли все хочеться 

кинути, але разом з тим і велику закоханість у свою справу, велику 

подяку тим, хто вручив тобі своє життя, хто повірив в тебе і заради 

яких ти прирікаєш себе на муки творчих    перемог.                                                    

            Часом майстерність намагаються розглядати як синонім 

досвіду. Але як не настає зрілість у випускника школи з отриманням 

атестата зрілості, так не підкоряються вершини майстерності сивині, 

навіть педагогічним.     

            Майстерність народжується в сплаві глибоких і міцних знань, 

практичного досвіду педагога і творчого підходу в організації 

навчально-виховного процесу, створенні умов для максимального 

розвитку особистості дитини.                     

            Педагогічна майстерність - явище, безумовно, ємне і 

багатогранне. Це, мабуть, і пояснює той факт, що кожен майстер 

«відкриває» свою сторону, свій аспект педагогічної діяльності, 

знаходячи нові форми взаємодії з вихованцями та колегами, 

розкриваючи можливості дітей, створюючи особливий мікроклімат в 

групі, класі, школі, і багато-багато іншого, включаючи 

самовдосконалення особистості самого педагога. А особистий 

приклад педагога - це нові захоплені молоді люди, нові творчі 

особистості.    

            Нерідко, даючи високу оцінку професійного рівня педагога, 

кажуть: «Майстер». Це найвища оцінка, найвище звання для 

вихователя або вчителя. І немає такого початківця і навіть зрілого 

педагога, який не мріяв би стати майстром. А чи можна  стати ним, 

або майстром потрібно народитися? Це одне з вічних питань, на який 

шукали і шукають відповідь як студенти, так і початківці-вихователі. 

За старих часів говорили, що майстерність починається з секретів, і 
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чим більше їх, тим вище майстерність. Такі професійні секрети 

нерідко носили сімейний характер, передавалися тільки в спадщину. 

 Аналіз педагогічного досвіду показує, що і у вихователів є такі 

секрети, які накопичуються в досвіді. Чим досвідченіший педагог, 

тим більшою кількістю секретів-знахідок він володіє. Чи означає це, 

що майстерність виростає з досвіду? Певною мірою, звичайно, бо 

поза практичної діяльності немає і самого педагога. Тут доречно 

уточнити, що якщо спробувати вивести формулу педагогічної 

майстерності, то першою її складовою стануть знання, а потім вже 

йде досвід. Але як показує аналіз педагогічної практики, далеко не 

кожен досвідчений педагог є майстром, та й самі секрети - результат 

не діяльності взагалі, а перш за все творчості. А якщо це так, то в 

нашій формулі з'являється ще один доданок - творчість. Дійсно, 

творчо працюючий педагог ніколи не користується шаблоном і не 

передає механічно матеріал, викладений тільки в підручнику. Він 

викладає з натхненням, пробуджує і постійно підтримує активний 

інтерес у дітей до знань. Хтось радіє за своїх вихованців, особливо 

переживаючи за важких і слабких учнів, а хтось із педагогів проявляє 

«залізну хватку», вбачаючи в цьому головну умову педагогічного 

успіху. Таким педагогам байдуже як живуть і про що мріють їхні 

вихованці, які їхні плани і ідеали і т. д. Вони ніколи не стають 

майстрами. Чому? Та тому, що є ще один додаток педагогічної 

майстерності - любов до дітей. Саме любов до дітей - той 

визначальний компонент, додаток, без якого немає і не може бути 

майстри-педагога.        

            Шлях до майстерності завжди довгий і тернистий. Він має свої 

злети і розчарування, свої вершини і рифи. Щасливий той, хто досяг 

хоч одну з вершин, хто знайшов свою, хто допоміг зійти на неї 

іншим!  

   

                       Щасливого педагогічного шляху! 
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♦ Вчитель початкових класів 

♦ Освіта – вища 

♦ Категорія – вища 

♦ Педстаж – 23 роки 

 ♦ Тема, над якою працює: 

«Інтерактивні методи в освітньому 

процесі початкової школи» 
 

 

 

Власюк 

    Оксана 

   Іванівна 
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                               Урок з читання  у  1   класі 

 
 

 

 

Тема. Звук [і], букви Іі . Звуки [йі],букви Її.  

Українська народна казка « Котик і півник»  

Мета. Формувати навичку раціонального читання, виробляти 

вміння читати складами та цілими словами, використовуючи 

прийом стеження; повторити звукове значення вивчених букв, 

алфавіт й розміщення слів в алфавітному порядку; виробляти 

вміння виконувати звуковий аналіз, вдосконалювати знання про 

чарівний світ казки; розвивати пам'ять, увагу, зв’язне мовлення, 

вміння працювати з текстом; виховувати почуття 

взаємодопомоги, пошани та бережного ставлення до української 

мови та України.  

 

Обладнання: таблиця «Алфавіт», картки зі словами, ілюстрації 

до казки.  

                               Структура уроку 

1. Організаційний момент. 1 хв  
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2. Формування (закріплення) знань про букви, звукове значення 

вивчених букв, алфавіт й розміщення слів в алфавітному порядку. 

Формування навичок читання.  

2.1. Розгляд будиночка «Алфавіт»  

2.2. Оголошення теми, завдань уроку  

2.3. Повторення про букви та звуки українського алфавіту  

Вправа 2  

2.4. Розміщення слів в алфавітному порядку. Вправа 3  

2.5. Вправа «Фотоапарат»  

2.6. Вправа 5  

2.7.Вправляння у швидкому темпі читання. Вправа 6 5 хв  

3. Фізкультхвилинка пісня «Алфавіт», 1 хв  

4. Робота над українською народною казкою« Котик і півник ».  

4.1. Робота за малюнком.  

4.2. Завдання 7  

4.3. Вправа 9 «Повітряні кульки»  

4.4. Вправа 10 «Сорока та черепаха»  

4.5. Фізкультхвилинка Пісня «Казочка»  

4.6. Читання з диктором уривка казки, відповіді на запитання.  

9 хв 0,5 хв 1,5 хв 1 хв 1 хв 2 хв 3 хв  

5. Розвиток читацьких вмінь  

5.1. Виконання завдання Питайлика  

5.2. Перегляд фрагменту мультфільму (10 хв 1 хв 4 хв ) 

6. Підсумок уроку  

Пісня «Лише у нас на Україні» 4 хв  

 

                                               Зміст уроку 

1. Організаційний момент  

Учитель: Урок розпочався!  

Учні: До праці мерщій!  

Усі перешкоди здолати зумій.  

Працюй наполегливо, чітко, старанно,  

Щоб кожна хвилина не втратилась марно.  

Учитель: - Подивилися на мене,  
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Посміхнулися усі.  

Чи готові до роботи? Молодці!  

- Хай першими сядуть дівчатка – наша краса, а потім хлопчики – 

наша сила.  

Щоб урок наш був цікавим і змістовним, як ви будете працювати? 

Девіз уроку. Слухати уважно! Читати виразно! Працювати 

старанно! 

 - Я також очікую від вас плідної праці. Сподіваюсь, що ви будете 

активними,старанними , уважними .  

2. Формування (закріплення) знань про букви, звукове значення 

вивчених букв, алфавіт й розміщення слів в алфавітному порядку. 

Формування навичок читання. (напам’ять співають діти пісню 

«Алфавіт» без музики )  

2.1. Розгляд будиночка «Алфавіт»  

2.2. Оголошення теми, завдань уроку На уроці мандруємо до 

чарівного світу української народної казки та до будиночку 

«Алфавіт», пригадаємо букви та звуки українського алфавіту. 

Читаємо тему уроку використовуючи прийом стеження: Звук [і], 

букви Іі . Звуки [йі], букви Її.  

Українська народна казка « Котик і півник »  

2.3. Повторення про букви та звуки українського алфавіту 

Вправа 2 Сьогодні у алфавітній сімї заховалися букви. Запишіть їх.  

- Які літери живуть у будиночку?  

- Які літери не відкрили свої «віконечка»? (ї,і )  

- Які звуки позначають ці літери?  

- Як розміщені літери в будиночку?  

2.4. Вправа «Фотоапарат» 

 А зараз пограємося. Приготували очки - фотоапаратики. 

 Готові? Увага на екран.  

- Чи всі «віконечка» були заповнені? 

 - У якому «віконечку» велика літера?  

- У якому «віконечку» маленька літера?  

- Запишіть у зошиті.  
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(Перевірка. 2 дітей , запис біля дошки.)  

- Прочитати, що записано у першому «віконечку». Другому. Третьому. 

Хто всі «віконечка» заповнив вірно? 

       Хто допустив одну помилку? Дві  помилки? 

 - Що ви можете сказати про букву ї ?  

2.7.Вправляння у швидкому темпі читання 

 Вправа 6 «Пісенька про коника стрибунця »  

А повправлятися у швидкому темпі нам допоможе  

чистомовка. Спочатку прочитають хлопці ,  

як повзе черепаха. (Хором).  

Гі, гі, гі. 

Ги, ги, ги .  

Ів ,ів , ів. 

Їм, їм, їм .  

- Як молода сорока прочитають дівчата .  

- А хором прочитаєм, як досвідчена сорока, яка швидко 

розносить новину. (Читають хором )  

2.5. Вправа 5  

Подрукували, а тепер поспіваємо. Але спочатку 

познайомимося із складами.  

- Прочитати зверху-донизу.  

(Читає один учень, хором).  

- А тепер заспіваємо. (Співають).  

Увага на завдання Розумниці та Розумника.  

- Прочитати, який склад тримає Розумник, ( їм ) Розумниця.(гі)  

- Який звук позначає буква «г» у складі, гі що тримає 

Розумниця  

3.Фізкультхвилинка. Пісня «Алфавіт»  

4. Робота над українською народною казкою « Котик і півник»  

4.1. Робота за малюнком  

Переходимо на казкову сторінку.  
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- Які персонажі зображені на малюнку?  

- З якої казки? 

 - Хто автор?  

4.2. Завдання 7  

Зараз прочитайте визначення мовчки , а тепер читаймо повільно 

разом ,як повзе черепаха , а тепер швидко ,як скрекоче сорока .  

4.3 Завдання 8 Вправа «Завдання Знайки »  

Визнач ,про які події розповідається в казках :  

А про історичні події  

Б про події, які насправді відбувалися  

В про вигадані ,часто фантастичні події  

Розгляньте малюнок ,та скажіть ,хто на ньому зображений?  

Прочитайте текст мовчки , а тепер читають дівчата , поступово 

прискорюючи темп .  

Укажіть , з якої казки цей уривок :  

А «Колосок »  

Б «Котик і півник »  

В «Колосок»  

4.4. Вправа 9 

«Повітряні кульки» ( Словникова робота)  

І ст. - Читаємо луною.  

- Тлумачення слів.  

- Читають разом.  

- Спускається з кульки дитина.  

- Які слова запам’ятали? 

ІІ ст. аналогічно.  

4.5. Вправа 10 «Сорока та  

черепаха»         

1ряд – повільно, 2 ряд – швидше, 3 ряд – 

найшвидше.  

4.6. Фізкультхвилинка. Пісня «Казочка»  
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4.7. Слухання уривка казки, відповіді на 

запитання  

Уважно послухаємо уривок казки і відповімо на 

питання: 

 - Чому лисичці вдалося схопити півника ? 

 Слухання запису. Відповіді на запитання.  

5. Розвиток читацьких вмінь  

5.1. Виконання завдання Питайлика  

Питайлик хоче перевірити, чи були ви уважними. 

Знайдіть у тексті відповіді на запитання.  

Завдання 12  

5. 2.Перегляд фрагменту мультфільму 

 - Перегляд. Відшукати в тексті речення до 

побаченого.. Прочитати. Озвучити.  

6. Підсумок уроку 

 – Ми вивчали .... Тепер я вмію ..... Тепер я знаю.... 

Мені було цікаво ......  

Пісня « Лише у нас наУкраїні» 
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♦ Вчитель початкових класів 

♦ Освіта – бакалавр 

♦ Категорія – спеціаліст 

♦ Педстаж – 9 років 

♦ Тема над якою працює: 

«Застосування методик 

інтерактивного навчання в системі 

нових освітніх технологій. 

 

 

 

Карпенко 

Ірина   

Сергіївна 
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Конспект уроку з  

предмета «Я досліджую світ» 

у 1 класі 

Тема уроку: Театр. Хто найголовніший у театрі?» 

I.Ранкова зустріч. 

1. Привітання «Дружнє коло» 

- Доброго ранку, діти. 

Прошу привітатися один з одним, використовуючи різні 

вітальні слова (доброго ранку, привіт, вітаю, доброго здоров’я, 

…). Не забувайте, як правильно звертатись. 

Всі разом: « Доброго ранку! 

                     Доброго дня!  

                     Бажаєте ви 

                     І бажаю вам я!» 

2. Щоденні новини. 

- Сьогодні вівторок, 18 лютого. 

- А чи знаєте що таке добро? 

- Як ви вважаєте, хто робить добро людям? (Друзі, рідні, 

близькі) 

        Якщо друг у тебе є, 

        Життя радісним стає. 

        Разом можна все зробити,  

       Тож без друга не прожити. 

3. Виконання пісні «Дружать сонце і земля…» 

Тож давайте ми з вами пригадаємо уривок чудової  пісеньки 

про друзів. 

- Чому вона нас вчить?(Дружбі, бо то і є добро) 

- Яка тема цього тижня? (Театр) 

- Чи цікаво до театру ходити з друзями?Чому? 

- Сьогодні ми з вами знову потрапимо до уявного театру і 

спробуємо дізнатися, хто в театрі найголовніший. 

II. Групове заняття «Знайди своє місце». 

- Пригадайте, як називається місце в театрі, де сидять глядачі? 

(Зал). 
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- А як туди потрапити? (Треба купити квиток). 

- Де купують квитки? (У касі) 

- То ж як називають цю людину? (Касир) 

- Уявіть, що я сьогодні касир . Ви купили у мене квитки. 

Візьміть їх у кошику і сідайте на свої місця. Роздивіться, що 

там написано. (Ряд і місце). 

- Подивіться на номер ряду. У кого 1? У кого другий? У кого 

третій? 

- Вийдіть, будь ласка, до мене діти, у кого квиток у 1 ряду. 

(Стають в одну лінію). 

- Назвіть своє місце (хтось один). 

- Яке ж буде попереднє місце? Наступне? 

- Спробуйте розташуватися, як у справжньому театрі місця, 

зліва направо у порядку зростання. (Перевіряємо). 

- А тепер ті, у кого квиток у 2 ряду (3 ряду). 

- Які сусіди у 5-го місця? А у 7-го? 

- Чи знаєте ви, як називається професія людини, яка допомагає 

глядачам знайти своє місце в залі? (Білетер) 

III. Робота в парах «Знайди місце в залі» 

- Білетер добре знає розташування місць. Ми з вами зараз теж 

спробуємо розсадити глядачів на свої місця. Тільки наш зал 

зображений схематично. 

- Я буду називати квитки глядачів, а ви зафарбуєте відповідне 

місце по черзі зі своїм партнером.(Виконують завдання) 

- Підніміть, будь ласка, свої схеми. Ви молодці! (Повинна вийти 

буква Т) 

- А чи знаєте ви, як називається перерва в театрі? (Антракт) 

- От і ми  з вами трішки відпочинемо. 

IV. Фізхвилинка « Черепаха». 

- Хто грає у виставі? (Актори) 

- І ми з вами будемо зараз маленькими акторами, і зіграємо 

роль черепашки, яка усього боялась. 

V. Групова робота «Театральні осередки». 



18 
 

- Пригадайте, люди яких професій ще є в театрі? (Художник, 

декоратор, режисер, гример, костюмер,…) 

-Зараз ви спробуєте розібратися, які об’єкти до якої професії 

належать. Працювати будете в групах. 

- Пригадаємо наші правила роботи в групах. (Розповідають). 

(Виконують роботу в групах, потім один учень презентує) 

VI. Лего-гра «Встанови відповідність» 

- А давайте перевіримо, чи зможете ви встановити відповідність 

малюнка і слова. 

VII. Проблемна ситуація «Хто найважливіший у театрі?» 

- Як ви вважаєте, яка з професій найважливіша у театрі? Чому? 

Незакінчені речення: «У театрі найважливіший …, бо …..». 

VIII. Рефлексія. Що нового дізналися про театр? 

- Що нового ви дізнались про театр? Якими словами ми 

доповнимо нашу стіну слів? (Гардеробник, костюмер, гример, 

декоратор, касир). 
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♦ Вчитель початкових класів 

♦ Освіта – неповна вища 

♦ Категорія – бакалавр 

♦ Педстаж – 2, 5 роки 

♦ Тема над якою працює: 

«Створення розвивального 

освітнього  середовища у новій 

початковій школі.» 

Кузьмич 

Ольга 

Сергіївна 
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        Конспект уроку з математики 

у 1 класі 

 

 

Тема: “Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу  за 

годинником.     Задачі, що містять дворазове збільшення 

(зменшення) числа в кілька разів.” 

Мета: 

•     ознайомити учнів зі співвідношенням між одиницями часу; 

•      навчати визначати час за годинником; 

•   розвивати логічне мислення, математичне мовлення; 

•   мотивувати в дітей позитивне ставлення до математики;      

•   виховувати вміння берегти і цінувати свій час і час інших. 

Обладнання: комп'ютер, проектор, макети годинників, картки для 

роботи в групах, чарівна скринька з домашнім завданням, 
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мікрофон, ілюстрації та малюнки годинників, пісочний годинник, 

механічний годинник, електронний годинник. 

Тип уроку: комбінований з елементами інтеграції. 

                                           Хід уроку 

I. Організаційний момент 

1. Перевірка готовності учнів до уроку. 

2. Привітання: 

- Любі діти, у наш клас 

Прийшли гості в добрий час. 

Їх ви щиро привітайте 

І за парти посідайте. 

          - Добрий день, шановні гості, 

          Раді ми вітати вас. 

          І запрошуємо просто 

          На урок у 2 клас. 

          - А тепер вже за роботу, 

          Поки є у нас охота. 

      ІІ.    Актуалізація опорних знань  

 1. Лицарський турнір ( Перевірка табличок множення та ділення.) 

 2 учнів — лицарів викликає вчитель. Вони по черзі задають 

приклади на множення або ділення один одному. Перемагає той, хто 

ні разу не помилився. 

            2. Хвилинка каліграфії  

     -    Щоби цифри добре знати, треба їх нам повторяти. 

     -    Давайте пригадаємо математичний віршик Наталі Забіли: 

 

Одна маленька дівчинка  

пішла гуляти в сад.  

Там дві зелені яблуньки  

край тину стали вряд.  

Під вітами три квітоньки,  

чотири будяки.  

Над ними п'ять метеликів  

ведуть свої танки.  

Шість коників змагаються -  

хто вище всіх плигне?  

А сім пташок цвірінькають,  
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вітаючи мене.  

До тину між деревами  

драбину я припну,  

угору по драбиночці  

аж вісім раз ступну.  

У мене дев'ять друзів є - 

покличу їх мерщій  

і десять стиглих яблучок  

складу у кошик свій.  

Смачних рум'яних яблучок  

нам вистачить усім:  

я друзям дам по одному,  

сама десяте з'їм. 

 

 

- Запишіть, будь ласка, усі цифри, які щойно почули, в один 

рядочок, а в другому   — збільшіть на 5. Потім — зачитування 

результатів. 

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку 

-Відгадайте загадку: 

І день іде, 

І ніч іде, 

І третій день, 

 і сьомий. 

Іде, не жде,                                                                                               

Відлік веде,                                                                        

Не відаючи втоми. 

А не стомивсь за вік тому, 

( Хоч дзвінко серце б'ється ) 

Що стільки б літ не йти йому, 

Він з місця не здвигнеться.  ( Годинник ). 

– Сьогодні ми і поговоримо про годинник, навчимося на ньому 

визначати час; 

– вивчимо, як пов'язані між собою одиниці часу; 

– розв'яжемо задачі і приклади, які будуть розвивати наше 

мислення і мовлення; 

– дізнаємося, для чого людині знати час. 
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IV. Вивчення нового матеріалу 

1. “ Дерево припущень ”  

( Діти на стікерах пишуть, яким вони хочуть побачити урок, і 

прикріплюють їх на макет дерева, ялинки.) 

2. Робота з підручником 

              Що це таке? ( Рік, місяці, пори року, дні тижня ) 

(Використовую табель-календар) 

           2) Не їсть, не п'є, а ходить і б'є. ( Годинник ) 

3. Ознайомлення учнів з годинником 

Час визначається за годинником. Розгляньте макет ( кожному учню 

роздаю макет годинника). 

- У годинника обов'язково є дві стрілочки: коротка і довга. 

- Коротка стрілка називається годинною. 

- Скільки годин пройде, якщо вона зробить повний оберт? (12 

годин) -Якщо мала стрілка зробить 2 повні оберти, то скільки 

пройде  годин? (24 години або доба) 

-Тому на годиннику 12 поділок, позначених цифрами, адже 12 і 12 

— це 24, тобто 12 годин — це лише півдоби. 

За добу годинникова (коротша) стрілка проходить циферблат двічі. 

(Демонстрація за моделлю годинника.) 

Тому на кожній цифрі вона буває за добу двічі, тож буває, скажімо, 

дев’ята година ранку, коли ви вже в школі, а буває й дев’ята вечора, 

коли час лягати спочивати. Це вже час, коли доба от-от скінчиться, 

— двадцять перша година доби. 

- Ранок, день, вечір, ніч становлять добу  

- Коли мала стрілка проходить від однієї поділки до наступної, 

проходить година. 

-Велика стрілка називається хвилинною. Одна година становить 60 

хвилин. 

- Є ще секундна стрілка. Повний оберт вона робить за 1 хвилину, 

або за 60 секунд. 
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4. Робота з таблицею  

-Діти, розгляньте таблицю із одиницями часу, прочитайте, як вони 

пов'язані: 

1 доба = 24 години 

1 година = 60 хвилин 

1 хвилина = 60 секунд 

5. Практична робота з годинником 

• Записати, котру годину показує годинник. (Показую на своєму 

макеті годинника )( Діти по черзі записують на дошці покази 

годинника, а інші -  в зошит). 

• Показати на годиннику 1 год 20 хв; 5 год дня; 20 год . 

6. Ознайомлення із видами годинників 

-Ми звикли до годинника. Вже й не віриться, що в давнину люди не 

знали його. А такий час був. Наші далекі предки розпізнавали лише 

ніч, ранок, день і вечір. 

А будив їх живий будильник. Догадайтесь хто це? 

Хто співає на паркані у червоному  

жупані й чобітку: «Ку-ку-рі-ку!»?  

За співом півника важко визначити точний час. То півень зі сну з 

жердини впаде — раніше часу піднімає крик, то лисиці злякається і 

почне кричати, то лисиця півника понесе і з'їсть. 

А якщо немає півня? Як дізнатися час? І придумала людина 

годинник надійніший: він із жердини не валиться, і лисиця його не 
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понесе. 

-Наші учні мали вдома додаткове завдання: підготувати розповіді 

про різні годинники. 

Це був СОНЯЧНИЙ годинник. Люди вкопали палицю в землю, обвели її 

колом і стали спостерігати за рухом тіні від неї. Але вночі сонця немає і 

тіні також ми не побачимо.    

 

ВОДЯНИЙ ГОДИННИК     

У високий і вузький скляний посуд з дірочкою біля дна наливалася 

вода. Крапля за краплею вона текла із отвору. Води в посудині 

ставало все менше. На стінках посудини були зроблені рисочки 

— відмітки, які показували, скільки часу минуло відтоді, коли в 

посуд налили воду. Водяний годинник був теж незручним, тому 

що треба було постійно доливати воду в порожній посуд. 
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ПІСОЧНИЙ ГОДИННИК    

Стали люди голову ламати, як придумати годинник, щоб він 

однаково точно показував час і вдень, і вночі, і взимку, і влітку, і в 

будь-яку погоду. І придумали. У цьому годиннику немає ні 

стрілок, ні кружка з цифрами, ні зубчатих коліщат усередині. 

Зроблені вони із скла. Два скляних пузирчики з'єднані разом з 

тонесеньким отвором. Всередині — пісок. Коли годинник 

працює, пісок з верхнього пузирчика сиплеться в нижній. 

Висипався пісок — це означає, що минуло 1, 3, 5, 10 хвилин. 
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Годинник перевертають, і рахунок часу продовжується. 

Пісочним годинником люди користуються і тепер. Наприклад, в 

поліклініках. За цим годинником хворі одержують лікарняні 

процедури. І ми в школі перевіряємо техніку читання. 

 

МЕХАНІЧНИЙ ГОДИННИК   
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За переказами, перший механічний годинник з'явився у 996 році у 

німецькому місті Магдебурзі. Досі зберігся годинник на башті в 

Лондоні. Ще в XIII ст. він показував час мешканцям цього міста, 

показує й нині. 

На початку XVI ст. нюрнберзький винахідник змайстрував 

кишенькового годинника. Через півстоліття винайшли хвилинну 

стрілку, а ще через 200 років — секундну. 

Тепер є дуже багато видів годинників. Люди навіть придумали 

квіткові годинники. Один із таких годинників можна побачити у 

Чернівцях на Турецькій площі. 

 

Квітковий годинник — це не вигадка! І він не один.  

В природі безліч квіток, і за кожною з них можна визначати досить 

точний час доби. Як працюють квіткові годинники? Все просто. Кожна 

квіточка має свій час, коли її пелюстки відкриваються і закриваються. Із 

дня удень цей процес відбувається в один і той же час. 

Якщо Ти хочеш прокинутися дуже рано, наприклад, о 4-5-й годині 

ранку, то цикорій (або, як кажуть в народі, петрові 

батоги), шипшина і мак складуть тобі компанію.  
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За ними про початок нового дня сповіщають квіти картопельки і 

льону — о 6-7-й годині.  

А от біле латаття — квіточка, яка любить поспати довше. Вона 

відкриває свої пелюсточки о 7-8-й годині ранку. Ще пізніше 

прокидається кислиця — о 9-й годині. 

Закриваються пелюстки теж у різний час доби. Вже після обіду, о 

14-15-й годині закриваються квіти цикорію, картоплі та маку. А далі 

один за одним: льон (16-17 годин), кислиця (17-18 годин), біле 

латаття (18-19 годин), шипшина (19-20 годин).. 

7. Фізкультхвилинка “ Годинники”  

- Годі, діти, працювати, 

треба нам відпочивати. 

Маємо одну хвилинку, 

зробимо... фізкультхвилинку! 

Пам'ятка Годинника:  

1. Краще прийти на хвилину раніше, ніж запізнитися. 

2. Ніколи не запізнюйся до школи, на збори й зустрічі — цим ти 

крадеш час у своїх товаришів. 

3. Добре собі затям: хвилина — це  не лише один оберт секундної 

стрілки. Хвилина — це праця мільйонів людей. 

4. Бережи свій час і час інших. 

 VI. Підсумок уроку. 

1. Вправа” Кубування” 

-Перед вами кубик. На ньому — 6 запитань, відповіді на які ми 

шукали впродовж уроку. Давайте відповімо. Передавайте його по 

рядах. Якщо знаєте відповідь, відповідайте. 

       Запитання на кубику: 

1) Скільки доба має годин? 

2) Скільки годин становить третина доби? 

3) Як можна сказати ще: 7 годин вечора? 

4) Скільки у хвилині секунд? 

5) О котрій годині розпочинається доба? 

6) Яка стрілка показує години?  
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♦ Вчитель початкових класів 

♦ Освіта – вища 

♦ Категорія – спеціаліст 

♦ Педстаж – 1рік 

♦ Тема, над якою працює: 

«Індивідуальний підхід до дитини в 

освітньому  процесі» 

 

 

Страшинська  

Тетяна  

Миколаївна 
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Конспект уроку з математики  

в 1 класі                         

 
Тема: Розв'язування задач на вимірювання об'єму рідини в 

літрах. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання 

Мета: закріплювати навички табличного додавання і віднімання в 

межах вивчених таблиць, уміння розв’язувати задачі; вчити 

практично користуватися одиницею вимірювання об’єму рідини — 

літром; вчити розрізняти істинні і хибні висловлювання, розвивати 

обчислювальні навички, кмітливість, пам'ять, мислення; 

виховувати уважність, охайність. 

Обладнання: предметні малюнки.  

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок. 

Хід уроку 

I. Організаційний момент  

ІІ. Повторення вивченого матеріалу 

1. Весела лічба 

• Вінні-Пух пішов на річку, 

Упіймав там сім плотвичок. 

Дві він П’ятачку віддав, 

Решту у відро поклав. 

Ось питання дітворі: 

Скільки рибок у відрі? (7 – 2 = 5.) 

• Нещодавно ми нову 

Кізоньку купили, 

Вже п’ять літрів молока 

Всього надоїли. 

Ось у глечику воно, 

Тут його два літри. 

Ну а решту полічіть. 

Скільки ще в макітрі? (5 – 2 = 3.) 

• Можна в глечик налити два літри 

І три літри налити в макітру. 
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Тож скажіть, на скільки літрів 

Більше вміщує макітра. (3 – 2 = 1.) 

2. Усна лічба  

Квас звірята купували, 

У балони наливали: 

Білочка, ведмідь і жабка, 

І зайчисько — Сіра Лапка. 

Ну а це, напевно, слон 

Тут залишив свій балон. 

— Хто скільки літрів купить? 

 
3. Гра «Мовчанка» 

 
4. Математичний диктант (усно) 

1) Зменшити 6 на 4; 

2) збільшити 9 на 1; 

3) знайти суму чисел 3 і 5; 

4) від 9 відняти 4; 

5) на скільки 5 більше ніж 3? 

6) на скільки 7 менше від 10? (Відповіді: 2, 10, 8, 5, на 2, на 3) 

III. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної 

діяльності  

— Сьогодні на уроці ми будемо розв’язувати приклади на додаваня 

і віднімання, розв’язувати задачі, в тому числі задачі, в яких будемо 

визначати об’єм рідини в літрах, а також виконувати інші цікаві 

завдання.  

IV. Розвиток математичних знань  
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1. Робота за підручником (с. 85) 

Завдання 1 

— Які числа потрібно вставити? Запишіть утворені рівності.  

5 + 1 = 6   4 + 2 = 6   7 + 2 = 9 

1 +  = 6   2 +  = 6   2 +  = 9 

Завдання 2 

— У Ганнусі — 3 і 2 квітки. У Іванки — 2 і 3 квітки. Чим схожі 

букети у дівчаток? (Однаковою кількість квітів — 5 квіток: 3 + 2 = 

5, 2 + 3 = 5). 

— Чим відрізняються їхні букети? (Різною кількістю видів квітів: 3 

і 2, 2 і 3). 

Завдання 5 

— Які висловлювання істинні, а які хибні? 

• Після осені настає зима. (Так). 

• Після літа настає весна. (Ні). 

• Влітку діти навчаються у школі. (Ні). 

• Число 7 менше, ніж число 10. (Так). 

• Число 9 більше, ніж число 10. (Ні). 

2. Складання і розв’язування задач 

— Розгляньте перший малюнок. Скільки л рідини в каністрі? 

Скільки у відрі? Якою дією розв’яжемо задачу? (2 + 6 = 8 л) 

— Розгляньте другий малюнок. Скільки л рідини у мисці? А у 

відрі? Якою дією розв’яжемо задачу? (10 – 3 = 7 л) 

 
3. Розвязування задач 

— Складіть і розв’яжіть задачі за малюнком. 

Перед вами різний посуд, 

Поряд собачатко босе. 

Не придумає, хоч плач, 

Собача таких задач! 
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Фізкультхвилинка 

На пальчики встанемо — 

До хмарин дістанемо. 

Один, два, три, чотири, 

До хмарин дістанемо. 

Нахиліться стільки раз, 

Скільки квіточок у нас. 

Один, два, три, чотири, п’ять — 

Добре вмієм рахувать. 

Скільки покажу грибків, 

Стільки ви зробіть стрибків. 

Один, два, три, чотири, п’ять — 

Час усім відпочивать. 

V. Закріплення вивченого матеріалу  

1. Робота в зошиті з друкованою основою (с. 46) 

Фізкультхвилинка (пальчикова гімнастика) 

2. Складання і розв’язування задач за скороченим записом 

І — 6 л 

ІІ — ?, на 3 л >, ніж 

— Що означає «на 3 л більше...?» 

— Якою дією розв’яжемо задачу? (6 + 3 = 9 (л)) 

— Розгляньте малюнки, складіть і розв’яжіть задачі.  

— Як знайти невідомий доданок? (від суми відняти відомий 

доданок) 

 
3. Робота з геометричним матеріалом 
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— Скільки на малюнку чотирикутників? (5). 

4. Усне розв’язання віршованих задач 

• З гірки на санчатах 

Каталось сім малят. 

З них шестеро — дівчата. 

Скільки ж там хлоп’ят? (7 – 6 = 1.) 

• Дві великі капустини 

Козі Марфі принесли, 

А у Марфи капустини 

У коморі вже були. 

Марфа всі порахувала: 

Всіх тепер їх десять стало. 

Відповідь давай скоріше, 

Скільки там було раніше? (10 – 2 = 8.) 

5. Самостійна робота 

 
За даними таблиці склади вирази та обчисли їх значення.  

 
6. Виконання завдання на кмітливість. 

У відрі 8 л води. Є банки: 3 л, 1 л, 2 л — всіх по дві. У який посуд я 

можу перелити цю воду? (Діти пропонують різні варіанти: 3 + 3 + 

2; 3 + 2 + 2 + 1 та ін.) 

VІ. Підведення підсумків уроку. Рефлексія  

— Чим цікавим для вас був урок? 

— Що на уроці було важко виконувати? 

— Які завдання сподобалися найбільше? 

Гра «Збудуємо снігову фортецю». 

Учні складають вираз зі значенням, яке пропонує вчитель 

(наприклад, вчитель каже 7, тоді учні пишуть 10 – 3 або 2 + 5 або 7 
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+ 0 тощо), записують його на дошці і обводять. Гру можна 

проводити як змагання двох або трьох команд, якщо кожна має свій 

варіант виразу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zubrila.com/wp-content/uploads/2015/05/848.jpg
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♦ Вчитель початкових класів 
♦ Освіта – вища 

♦ Категорія – перша 

♦ Звання – старший вчитель 

♦ Педстаж – 12 років  

♦ Тема над якою працює: 

«Розвиток логічного мислення 

молодших школярів» 

 

Ісаєнко 

Юлія 

Василівна 
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                             Конспект     виховної години 

у 2 класі 

  

 «Абетку дороги треба знати, щоб в біду не потрапляти!» 

Мета. Актуалізувати та вдосконалити знання учнів з правил 

дорожнього руху, повторити назви і значення дорожніх знаків, 

сформувати у дітей вміння розрізняти дорожні знаки, виховувати 

дисциплінованість, обачність та обережність на дорозі. 

Наочність. Картинки «дорожні знаки»; таблички з назвами груп 

дорожніх знаків, із назвами дорожніх знаків; презентація «Абетку 

дороги треба знати, щоб в біду не потрапляти»; таблички для 

відповіді «Мені запам’яталося..., Мені сподобалося..., Я 

навчилася/навчився…, Я буду..., Я ніколи не буду» 

                                            Хід заняття 

Хід заняття супроводжується слайдами презентації  

Слайд 1. Тема заняття 

   

Абетку дороги   

треба знати,

щоб в біду не   

потрапляти!
Ісаєнко Юлія Василівна

 

Вчитель: Діти! Зараз у нас з вами урок обережності на тему 

«Абетку дороги треба знати, щоб в біду не потрапляти!» Нам всім 

відомо, що найцінніше, що є у людини – це її власне життя і 

здоров’я. У світі є ціла купа різних небезпек для людини. Ми 

сьогодні поговоримо про одну із них. Наше заняття буде про 

правила безпечної поведінки на дорозі. Кожен із нас сам в першу 

чергу повинен дбати про свою безпеку. Тому ми повинні знати 

правила поведінки на дорозі та обов’язково їх дотримуватися.  
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Слайд 2. Зображення різних видів транспорту 

   

 

 Вчитель: Дуже часто до втрати здоров’я і, навіть, життя 

призводить неуважність і необережність людини на вулиці. 

Наші вулиці наповнені різними авто. Мчать по дорогах трамваї, 

тролейбуси, автобуси, машини різних марок, розмірів і кольорів. 

Без правил, без мови вулиці нам ніяк не обійтися. Яка ж мова у 

вулиці? 

Слайд 3. Відгадайте загадку 

Ми і квадратні, ми і круглі. 

Й прямокутні ще буваєм. 

Блакитні ми й наче вуглі, 

Що розжарено палають. 

Ми і наказуємо, і прохаємо, 

І попередження волаємо. 

Ми мовчимо. Але всі знають, 
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Як нас вірно називають. (Дорожні знаки) 

 

Ми і квадратні, ми і круглі.

Й прямокутні ще буваєм.

Блакитні ми й наче вуглі,

Що розжарено палають.

Ми і наказуємо, і прохаємо,

І попередження волаємо.

Ми мовчимо. Але всі знають,

Як нас вірно називають.

Відгадайте загадку

 

Слайд 4. Дорожні знаки 

   В українській, англійській та інших мовах є свої букви. Із букв 

складаються слова, а із слів – речення, за допомогою яких ми 

обмінюємося інформацією. Мова дороги також має свої букви – це 

дорожні знаки. Їх зовсім не потрібно складати в слова, адже кожен 

знак промовляє до нас цілу фразу. 

   Ви у мене всі уважні. Я впевнена, що ви звертали увагу на 

дорожні знаки і знаєте, що вони різні, але в той же час мають 

спільні ознаки. Так? Давайте розберемося. Які за формою бувають 

дорожні знаки? На дошці у нас є картинки, тому вам легше буде 

відповідати. (Відповіді дітей) 

   Підсумуємо: дорожні знаки за формою бувають круглі, квадратні, 

прямокутні та трикутні.  

   А які вони за кольором? (Відповіді дітей)  

   Діти, знаки мають такі кольори і таку форму не випадково.  
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Дорожні 

знаки

 

Слайд 5. Попереджувальні дорожні знаки  

   Перша група знаків – трикутні, з червоною окантовкою. Їх 

називають попереджувальними. Вони нам промовляють: 

«Обережно! Обережно!». Світлофор оповіщав би їх своїм жовтим 

світлом. Погляньте на ці знаки. Давайте визначимо, про що вони 

попереджають пішоходів і водіїв. 

   Вчитель разом з дітьми називають знаки, коментують, де їх 

встановлюють, що вони означають. («Діти», «Слизька дорога!», 

«Залізничний переїзд!», «Виїзд велосипедистів», «Ремонтні 

роботи" і т.д за презентацією) 

 

Попереджувальні 
дорожні знаки
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Слайд 6. Заборонні дорожні знаки 

 Подивіться, а зараз світлофор подає сигнал своїм червоним 

світлом. Він кричить нам «Заборонено! Заборонено!» Знаки ці так і 

називаються – заборонні. Зверніть увагу! Яку мають форму ці 

знаки? Якого вони кольору?  

   (Вчитель разом з дітьми за презентацією називають знаки, 

коментують, де їх встановлюють, що вони означають).  

 

Заборонні 
дорожні знаки

 

 

Слайд 7. Наказові дорожні знаки 

   Світлофор зеленим світлом дає сигнал: «Іди! Їдь!  

Дозволено рухатися!» Подивіться, якої форми наступні знаки? 

Якого кольору? Ці знаки наказують або пропонують водіям  

і пішоходам рухатися у вказаному напрямку.  

Їх назвали наказовими.  
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   (Вчитель разом з дітьми за презентацією називають знаки, 

коментують, де їх встановлюють, що вони означають). 

 

 

Наказові
дорожні знаки

 

 

Слайд 8  Інформаційно-вказівні дорожні знаки 

   І знову світлофор сигналить нам зеленим. Знаки тут теж блакитні, 

але прямокутні. Знаки ці дають нам вказівки, тому називаються 

вказівними. Поглянувши на них, неважко здогадатися: недалеко 

знаходиться їдальня або медичний пункт, поруч місце зупинки 

автобуса або пішохідний перехід.  

(Вчитель разом з дітьми за презентацією називають знаки, 

коментують, де їх встановлюють, що вони означають).   

 Щоб рух на вулицях і дорогах був безпечним, пішоходи і  

водії мають добре знати мову вулиці і дотримуватися вказівок 

дорожніх знаків.  
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Інформаційно-вказівні
дорожні знаки

 

Слайд 9. Граємо – знання перевіряємо 

   А зараз трішки пограємо. Я хочу перевірити, як ви запам’ятали 

назви дорожніх знаків і зможете зрозуміти мову вулиці.  

(Учні виходять до дошки, на якій прикріплені зображення 

дорожніх знаків).  

Завдання 1.  

Прикріпити назви до кожної групи дорожніх знаків.  

(картки: «заборонні, попереджувальні, наказові, вказівні»). 

Завдання 2.  

Прикріпити під знаками їхні назви і пояснити, що ці  

знаки означають. 
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Граємо –
знання 

перевіряємо.

 

Слайди 10 – 19. Кросворд «Дорожній лабіринт» 

Завдання 3. Розгадування кросворда «Дорожній лабіринт» 

 

      7          

   1      8       

                

  2 9             

                

                

        4        

                

      5          

                

3                

   6             
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1. Ця тварина непроста: 

Без копит і без хвоста. 

Не гуляє, не біжить –  

Серед вулиці лежить. (Зебра) 

 

2. З рогами, а не коза, 

Є сідло, а не кінь. 

З педалями, а не рояль, 

З дзвоником, а не двері. (Велосипед) 

 

3. Біжать чотири брати 

один одного не можуть 

 наздогнати. (Колеса) 

 

4. Наче пташка він летить,  

Але всім на лихо 

Він реве, кричить, тріщить, 

Бо не може тихо. 

Є два колеса у нього 

Сила й швидкість також є. 

Швидко мчить він по дорогах, 

Має ім’ячко своє.  (Мотоцикл) 

 

5. На колесах їде хата, 

А у ній людей багато. (Автобус) 

 

6. Я така велика, що й кінця не маю; 

Лежу собі тихо, нікого не займаю. 

Тільки добрі люди 

День і нічку топчуть мої груди. (Дорога) 

 

7. Маленькі будинки  

по рейках біжать, 

Хлопчики й дівчатка  
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в будиночках сидять. (Трамвай) 

 

8. Як переходиш вулицю, 

То завжди зупинись, 

І перш за все з увагою 

На мене подивись. 

Я шлях вкажу надійний, 

Де небезпек нема, 

Трикольорові очі  

Я маю недарма... (Світлофор) 

 

9. Я не їм вівса, ні сіна, 

Дайте випити бензину. 

Усіх коней обжену, 

Кого хоч наздожену! (Автомобіль) 

Діти, а зараз, я хочу, щоб ви мені розказали, що сьогодні на уроці 

обережності  ви запам’ятали, чого навчилися, як будете себе вести 

на дорозі.  

(відповіді дітей за поданим початком: Мені запам’яталося..., Я 

навчилася/навчився..., Мені сподобалося..., Я буду..., Я ніколи не 

буду») 

Слайд 20. Будьте обережні на дорогах! 

   В нашій країні безліч доріг. В будь-яку пору року, при будь-якій 

погоді по них несуться автомобілі, автобуси, тролейбуси, 

мотоцикли, йдуть пішоходи. Транспорту на дорогах стає все більше 

і більше, на вулицях стає небезпечно. Діти, ви повинні гарненько 
запам’ятати те, про що ми говорили на сьогоднішньому занятті. 

Щоб на дорогах було безпечно, учасники дорожнього руху мають 

підкорятися законам вуличного руху. Тільки так ми можемо 

вберегти себе від нещасних випадків! 
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Будьте 
обережні 

на дорогах!

 

Конспект уроку з математики 

 у 2 класі 

 

Тема: Нумерація трицифрових чисел. 

Арифметична дія множення. Прості та 

складені задачі.

Мета:  Ознайомити дітей з арифметичною дією 

множення; навчити дію додавання замінювати дією 

множення і навпаки; продовжити знайомство з 

трицифровими числами; дати початкові уявлення 

про прості та складені задачі; розвивати вміння 

усного рахунку; навички розв’язку логічних задач; 

виховувати старанність, вміння працювати в 

колективі та повагу один до одного.
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Завдання:

1. Повторити нумерацію трицифрових чисел; 

2. дізнатися що означає кожна цифра у 
трицифровому числі;

3. розв’язати логічну задачу;

4. усний рахунок;

5. ознайомитись з арифметичною дією 
множення;

6. навчитись замінювати дію додавання дією 
множення;

7. пригадати назви компонентів дії додавання;

8. з’ясувати,  що таке проста задача;

9. перемогти у чемпіонаті з розв’язку задач.

5  

 

146

137
128

119

1. Прочитай числа від 121 до 130 в прямому порядку; від 41 до 

50 у зворотному. 

2. Обведи всі трицифрові числа у яких сума одиниць розряду 

десятків та одиниць розряду одиниць дорівнює 10.
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Молодці! 

Ви гарно 

справились з 

завданням, тож 

від мене вам в 

дарунок буква 

Р.

Удачі!

 

 

Назвіть скільки сотень, 

десятків та одиниць у числі

146
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Ви знову гарно 

виконали завдання і 

отримуєте від мене 

підказку… Це літера

М.

Успіхів з наступними 

завданнями!

 

Логічна задача!!!

Крош вирішив уставити фотографії НЮШІ, СОВУНІЇ

та ПІНА в синю, білу і жовту рамочки. 

Скільки існує способів розміщення фотографій 

друзів? 

А   3;        Б   6;         В  9.  
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Зобразимо всі можливі способи розміщення 

фотографій в рамочки

 

 

Дякую! 

Тож і від мене 

вам підказка. 

Літера 

О…

Хай щастить!
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Усний рахунок
З’єднайте кожен вираз з його значенням. 

Обведіть зайве число.

5+9 6+9 7+6 8+3 7+5

15 13 14 11 12 16

 

Я вас щиро 

вітаю! Ви 

знову 

переможці! 

Вам 

підказка: 

буква 

У

 

 



54 
 

 

 

 

1. Пригадаємо що називають 

множенням?

2. Як правильно прочитати 

запис   

2 х 3 = 6
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Склади за малюнком приклад і розв’яжи його за зразком.

2 + 2 + 2 + 2 = 2   4 = 8

 

 

Завдання від Кнопочки

Замініть приклад на множення 

прикладом на додавання за зразком.

2     2 = 2 + 2

2     3 = 2 + 2 +2

2     4 = 2 + 2 + 2 + 2 

2     5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2  
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Молодці! 

Прийміть мої вітання! 

Підказка: букви

З та И

 

 

Пригадаємо назви компонентів дії додавання.

2               +               5                     =           7

перший доданок другий доданок сума

Робота в робочому зошиті

1. До 43 додати суму чисел 21 і 34. 43 + (21 + 34 ) = 98

2. До суми чисел 12 і 50 додати 27 (12 + 50) + 27 = 89
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Молодці!

Моя підказка 

буква

Н. 

 

 

Сторінка Мудрого Задачника

Як коротульки пояснювали Кнопочці, 

що таке складена задача
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Завдання від Хвалька…

У дівчинки було 10 

комп’ютерних дисків, а в 

хлопчика – на 5 дисків 

більше. Скільки 

комп’ютерних дисків було 

у хлопчика?

Відповідь: У хлопчика було 15 комп’ютерних дисків. 

 

 

Дякую за допомогу! 

Моя підказка букви

К та И
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Сторінка чемпіонів

 

Ви дуже добре виконували завдання, 

тож маємо код щоб відкрити скриньку з 

нагородами.

Переставте отримані літери щоб утворилося слово

 

Підсумок

1.Про що ми дізналися сьогодні на уроці?

2.Що таке проста задача?

3.Чи сподобався вам урок?

4.Який у вас настрій?
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♦ Вчитель початкових класів 

♦ Освіта – вища 

♦ Категорія –  

♦ Педстаж – 23 роки  

♦ Тема над якою працює: 

«Гейміфікація навчання» 

 

 

Гуменюк 

Наталія     

Іванівна 
 



61 
 

Конспект уроку  з предмета  

«Я досліджую світ» у 2 класі 

 

Тема уроку.     Як визначити корисну і шкідливу їжу? 

Виготовлення лимонаду власноруч. 

Мета:  

–  формувати ключові компетентності (спілкування державною 

мовою. компетентності в природничих науках і технологіях, уміння 

навчатися впродовж життя, соціальні і громадянські 

компетентності, екологічна грамотність і здорове життя); 

– дати уявлення про те, які корисні поживні речовини містяться 

у різних продуктах;  

     – допомогти дітям усвідомити вплив емоційної атмосфери на 

засвоєння       їжі;  

     –  формувати навички дослідницької діяльності, узагальнювати 

набуті знання та використовувати їх у повсякденному житті; 

     – розвивати зв’язне мовлення дітей, пам'ять, увагу, творчу увагу 

та    фантазію, дрібну моторику рук; 

     –  вчити висловлювати свою думку, активно слухати в умовах 

усного спілкування, взаємодіяти з однокласниками, 

– виховувати дбайливе ставлення до свого здоров’я. 

Основні завдання педагога : 

• актуалізація дослідницької потреби учня; 

 • залучення до пошукової діяльності; 

 • пошук засобів, що активізують процес пізнання;  

• допомога у виробленні індивідуальної стратегії пізнання;  

• сприяння в усвідомленні дослідження як відображенні 

пізнавальної потреби;  

• доведення учня до результативності в діяльності; 

 • створення умов, що стимулюють пізнавальну активність. 

Очікувані результати: 

учні знатимуть: 

      –   важливість вітамінів для здоров’я; 
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      –  на які групи поділяються продукти, та їх місце в житті 

людини; 

      –  як правильно харчуватися. 

учні вмітимуть: 

      –  об’єднуватися в групу та взаємодіяти в ній;  

      –  пояснювати, що не всі продукти корисні для здоров’я; 

      –  проводити дослідницьку діяльність; 

      – ділити множини об’єктів на підмножини за спільною ознакою. 

Обладнання: Ілюстрації, газована вода «Кока-кола»,чіпси, 

смажені сухарики з магазину, сушені в духовці сухарики, 

обладнання для дослідів(серветки, склянки,ложка,миска),  LEGO,  

яблука,  яйце, презентація. 

Тип уроку: Комбінований 

Хід уроку. 

І. Ранкова зустріч. 

1. Початок ранкового кола з цеглинками 

Вчитель відстукує цеглинками музичний ритм, який повідомляє 

що час брати у руки башточку Шість цеглинок і збиратися у коло. 

Діти разом із вчителем розташовуються у колі. 

2. Вітання 

– Підніміть червону цеглинку ті діти, хто разом зі мною радий 

вітати усіх нас сьогодні. Помахайте цеглинкою та скажіть: 

«Привіт!» 

– Підніміть жовту цеглинку ті, хто готовий подарувати посмішку 

один одному. Посміхніться! 

–  Підніміть помаранчеву цеглинку ті, у кого гарний настрій. 

– Підніміть зелену цеглинку ті діти, хто прийшов сьогодні до 

школи. А синю – хто приїхав. 

– Підніміть блакитну цеглинку ті, кому подобається смачненько 

поїсти. 

3. Вправа «Покажи настрій» 

- Діти, як ви вважаєте, який у мене сьогодні настрій?   Так,  він 

чудовий.  

- А який ще буває настрій?  (веселий, радісний, сумний, злий…..) 
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- Як ви можете дізнаєтеся, який настрій у людей, що вас оточують? 

(за виразом обличчя ) 

- Не розумію, як дивлячись на обличчя можна сказати про настрій? 

Зараз ви можете показати, як змінюється вираз обличчя, покажемо:    

Коли нам сумно - ми робимо так. 

 
Коли ми здивовані - робимо ось так. 

 
Коли ми налякані – ми ось такі. 

 
Коли ми сердимося – ми вже інші.  

 
А коли ми радіємо – то так.  

 
Дякую що показали і розповіли мені про настрій.  

 

4. Вправа «Теплий клубочок» 
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Діти по колу передають клубочок один одному і бажають чого-

небудь доброго і хорошого. 

5.  Щоденні новини. 

Помічник вчителя – учень, подає записує дату, назву тижня, 

погоду, кількість 

присутніх. 

- Яка зараз пора року?  

- Який зараз місяць?  

- Яке сьогодні число?  

- Який день тижня?  

- Визначимо погоду дня. (Обирають позначки стану неба: ясно, 

хмарно, похмуро; тепло чи холодно; опади: дощ, сніг, чи є вітер). 

- Хто сьогодні відсутній? 

6. Обмін інформацією 

7.Робота над загадкою про їжу. (Конструктор LEGO) 

   Холодильник похвалився, що на дім перетворився,  де смачна і 

свіжа проживає … (Вибрати зі слів:одяг, квіти, техніка, їжа, 

рослини, тварини). 

8. Мовна вправа. 

Складання слова «їжа» з  цеглинок. 

 

 

 

 

 

9.Бесіда  

Харчування — необхідна умова нашого життя. Без їжі людина не 

може жити. З їжею ми отримуємо речовин, необхідні для 

нормального росту та розвитку. Їжа забезпечує наш організм 

енергією, яка міститься в продуктах харчування. Дітям їжа потрібна 

не тільки, щоб рухатися, працювати. Вона потрібна їм також для 

того, щоб вони виросли міцними та здоровими. Для цього ми маємо 

вживати різноманітну їжу. Харчуватися 4 — 5 разів на день. 

Продукти харчування мають бути корисними та свіжими. 

ї ж а 
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10.Вправа «Що ми знаємо про їжу?» 

Створення карти «Їжа мені дає …» (Колективна робота). 

ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ       ЗАДОВОЛЕННЯ        ГАРНИЙ 

НАСТРІЙ 

 

 

КРАСА                                  ЇЖА МЕНІ ДАЄ                СИЛУ 

 

 

УСЕ НЕОБХІДНЕ       ВІТАМІНИ          ЗДОРОВ’Я 

ДЛЯ ЖИТТЯ 

 

11.Вправа «Що зайве» 

      Вчитель чіпляє на дошку групи продуктів. Учні визначають, 

який продукт зайвий. До продуктів, які залишилися добирають 

загальну назву або вказують, що їх об’єднує. 

 Хліб – булка – морозиво – печиво – бублики (Зайве – 

морозиво, а інші продукти об’єднує те, що їх 

виготовляють з борошна). 

 Капуста – огірок – буряк – яблуко – морква ( Зайве – яблуко, 

бо решта – овочі). 

 Йогурт – сметана – кефір – гречка – сир (Зайва – гречка, бо 

всі інші продукти виготовлені з молока). 

- Як можна назвати одним словом групи продуктів, про які ми 

щойно говорили? (Продукти харчування).   

ІІ. Оголошення теми уроку. 

- Сьогодні на уроці ви навчитеся розпізнавати корисні і шкідливі 

продукти та напої, дізнаєтеся, чому дітям потрібно вживати овочі, 

фрукти, молочні продукти щодня.  Під час уроку ми навчимося 

вибирати їжу корисну для здоров’я. Тема дуже важлива для 

кожного із нас. 

Фізкультхвилинка 

Всі стомились працювати, 

Будемо з «LEGO» відпочивати. 

Жовта – тупаєм, кружляєм, 
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Від роботи спочиваєм, 

А зелена – присідаєм 

Й руки в гору піднімаєм. 

Голубу тримаю я – 

Плескає вся дітвора. 

На парту цеглиночки покладемо, 

Працювати всі почнемо. 

ІІІ. Опрацювання теми.  

1. Групова робота.Вчитель об’єднує дітей у команди, 

називаючи кольори башточки по порядку для кожної 

дитини. Дитина має взяти названий для неї колір з 

башточки та об’єднатись у команду з іншими дітьми, які 

мають такий самий колір. 

      І група «Корисна їжа». 

                     

 

ІІ група «Шкідлива їжа». 

 

 

ІІІ група «Дослідники» 

    

 

Набір ілюстрацій: молоко, сир, чіпси, яблуко, сік, картопля, 

«Мівіна», сухарики, копчена ковбаса, компот, «Кока-кола», кефір, 

цукерки, капуста, морква, сало, торт, каша, «Фанта», цибуля,, мед, 

риба, м’ясо,  морозиво. 

 І група:  
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1. Вибрати і назвати корисні продукти із поданих - 

прикріпляють на плакат «Здорова їжа». 

2. Презентація роботи. 

ІІ група:  

1. Вибрати і назвати шкідливі для здоров’я продукти. - 

прикріпляють на плакат «Шкідлива їжа». 

2. Презентація роботи. 

ІІІ група. 

Учитель допомагає та інструктує учнів. 

 

Дослід №1 .Приготували  чіпси і яблука.   Побудувати будиночок з 

чіпсів та з яблук . 

 

 
 

    Будиночок з чіпсів розвалився після кількох «подувів вітру». 

 Корисні продукти потрібні для того, що б організм був такий же 

міцний, як і будиночок з яблуків, а  чіпси не підходять в якості 

"будівельного матеріалу", якщо Ви хочете рости сильним і 

здоровим. 

Дослід № 2.  

Виготовлення лимонаду в домашніх умовах. 

http://3.bp.blogspot.com/-GCJ3wrlVQx0/UymzQz88mMI/AAAAAAAAABE/xJjJREnUga8/s1600/zheltye-jabloki-vylozhenye-v-vide-piramidy.png
http://1.bp.blogspot.com/-JbZ4K2szkX0/UymzJHOM0wI/AAAAAAAAAA8/axmqGJ9Vtoc/s1600/crop_71957995_QAgC.jpg
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Фізкультхвилинка 

Кубик Лего непростий 

Він маленький, чарівненький… 

Ось цеглиночку візьмемо  

На голівку покладемо 

Всі присядемо гарненько 

Щоб не впала – потихеньку 

Обережненько встаємо 

І у руки знов візьмемо  

Покладемо на підлогу  

Самі вирушим по колу 

Біля іншої  - зупинка, 

Знов до рук візьмем цеглинку 

Між долонями стискаємо  

І навколо повертаємо 

З нею весело стрибати 

Можна в схованки пограти… 

Ще малюнок намалюємо  

І сусіду подаруємо 

Лего в руки ми візьмемо  

І на місце повернемо. 
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2.Вправа «Вітамінчики» 

Вітамін А.  Я – вітамін А, сприяю росту, допомагаю нормальному 

зору. Мене багато в моркві, маслі, сирі, яйцях, печінці, помідорах, 

зеленій цибулі, гарбузі, риб’ячому жирі. 

   Вітамін В.  А я – вітамін В, дуже потрібний для розумової і 

фізичної праці, поліпшення травлення. Міщусь в житньому хлібі, 

вівсяній та гречаній крупах, у горосі, квасолі, жовтку яєць, печінці, 

м’ясі.  

   Вітамін С. А я – вітамін С, запобігаю простуді, поліпшую 

кровообіг, сприяю росту, лікую. Багата мною капуста, картопля, 

помідори, цибуля, щавель, шипшина, хрін, часник, лимон, чорна 

смородина. 

 Вітамін D.  А я – вітамін D, зміцнюю кістки, запобігаю рахітові. 

Живу в молоці, печінці, риб’ячому жирі, житньому хлібі. 

Хто дружить з нами буде – 

Всі незгоди позабуде. 

Виросте міцним, здоровим, 

Переможе всі хвороби. 

VІ. Рефлексія. 

- Діти,ми про їжу говорили. А їжа-це здоров’я. 

Будьте здоровими,  

Будьте щасливими,  

Будьте розумними,  

Будьте красивими!  

Здоров’я - це сила!  

Здоров’я – це клас!  

Хай буде здоров’я  

у вас і у нас.  

– Чи сподобався урок? Чи були впевненими у своїх силах? 

– Розставте в алфавітному порядку слова: цікаво, корисно, смачно.  

                 (Картки прикріплюються на дошку.)      

 – Які завдання були найцікавішими? 

 – Висловте свої враження від уроку «люксиками».   
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 Конспект уроку з предмету  

«Я досліджую світ» у 2 класі 

 

Тема уроку: Збережи первоцвіти 

Мета :  

формування предметних компетентностей : ознайомити 

учнів  з рослинами-первоцвітами, , закріпити знання дітей про 

первоцвіти, занесені до Червоної книги України; узагальнити 

знання про значення природи в житті людини та її вплив на 

навколишнє середовище, розширювати уявлення про рослинний 

світ, розкривати значення природоохоронної роботи;  

формування ключових компетентностей: 

уміння вчитися:  розвивати вміння учнів організовувати свою 

навчальну діяльність у взаємодії з іншими учасниками; 

комунікативної : розвивати  творчі здібності учнів, 

спостережливість, виховувати бажання бути дбайливим ,  

формувати вміння робити висновки та узагальнювати знання про 

зв’язок людини і природи , формувати навички дослідницької 

діяльності; 

соціальної : розвивати вміння учнів співпрацювати в групі ; 

загальнокультурної : виховувати дбайливе ставлення до 

природи, переконати у необхідності ведення природоохоронної 

діяльності.  

Очікувані результати : учні знають назви первоцвітів, 

бережливо відносяться до природи, співпрацюють в групах, уміють 

доносити необхідність збереження природи до оточуючих 

Обладнання:  Червона книга України, відео, малюнки, 

дидактичний матеріал, ілюстрації. 

Хід уроку  

I Ранкова зустріч 

1. Привітання 

Промінчик весняний  

Заглянув у клас ! 

І в коло велике  



72 
 

Зібрав , друзі, нас. 

Давайте з`єднаємо 

Долоньки свої 

І радо всміхнемось 

Я – вам, ви – мені! 

2 . Хвилинка спостережень 

 Обмін інформацією.  Синоптик дня 

Сьогодні__четвер____ 

Число_18__, місяць___квітня____четвертий __, день тижня. 

Сьогодні сонячно, тепло, без опадів. 

- Отже, день сьогодні видався сонячний і теплий.  А щоб всім було 

цікаво і весело, давайте будемо всі активно працювати. 

-  Діти, чи бачили ви дорогою до школи якісь ознаки весни? 

- Навесні дні стають довшими, а ночі коротшими. 

• Листочки на деревах  розпускаються. 

• Сніг розтав. 

• З’являються перші весняні квіти. 

• На деревах набухають бруньки. 

• Звірі прокидаються від зимового сну. 

• Птахи повертаються з теплих країв. 

3.«Чарівна скринька» (відгадайте загадку) 

Я найперша розквітаю 

Синім цвітом серед гаю. 

Відгадайте, що за квітка? 

Бо мене не стане влітку.  (Пролісок) 

Молодці! Я вам всім бажаю на уроці бути активними, розумними, 

спостережливими та згуртованими. 

4. Перегляд відеоролика «Пробудження» 

II  Формування нових знань : 

1. Повідомлення теми уроку; 

 А як називаються всі квіти, які квітнуть навесні першими? 

 Зі скількох слів склали слово первоцвіти? (перший, цвіте) 

 Скільки букв в слові першоцвіти? (10) 
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 Складіть речення з цим словом.  

2. Обмін інформацією 

На початку весни ще не розтанув увесь сніг, а вже подекуди біля 

старої пожовклої трави проростає молода зелена травичка. 

З`являються перші квіти- підсніжники, проліски, мати- й –мачуха. 

Ці рослини розвивалися взимку під снігом. Тільки пригріє весняне 

сонечко , вони розцвітають.  

3. Бесіда . Технологія  «Знаю. Хочу дізнатися. Дізнався» 

-А що ви знаєте про первоцвіти?  (Що це квіти. У них є корінь, 

стебло, листя, квітка) 

- Про що ви б хотіли ще  дізнатися? ( Де ростуть,  коли цвітуть, 

чому цвітуть першими, як їх зберегти, як вони розповсюджуються) 

 4. Створення проблемної ситуації: 

*    До якої природи належать первоцвіти? 

*   Чому вони так називаються? 

*    Чому цвітуть першими? 

5. Перегляд відео «Перовцвіти» 

*     Які з цих рослин вам відомі? 

6. Розповідь вчителя ( показ ілюстрацій) 

Первоцвіти – перші весняні квіти. Більшість з них має корінь- 

цибулину, де знаходиться запас поживних речовин. Тільки но земля 

розмерзнеться , з – під снігу з`являються стрілочки підсніжників, 

крокусів. Ростуть переважно в лісах , на сонячних пагорбах. Ці 

квіти милують око, та підносять настрій. Квітку з цибулинкою дуже 

легко зірвати, тому їх в лісі стає менше. А у деяких рослин корінь 

повзучий і вони ростуть купками(ряст, конвалія, анемона). Багато з 

них мають лікувальні властивості (первоцвіт , мати – й – мачуха, 

ряст, конвалія)  

  7. Відкриття нових знань 

У кожної групи на партах зображення квітів.  

Вам потрібно їх розфарбувати. 

Пригадати назву рослини і що ви про неї знаєте. (створення плакату 

«Збережімо первоцвіти») 

Відео  Пісня  «Намалюю я весну» 
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III Музична фізкультхвилинка 

Настав час для відпочинку – проведем фізкультхвилинку 

IV Узагальнення і систематизація знань 

1. Дослідницька діяльність учнів  (Робота в групах) 

Кожна група учнів отримала завдання про рослини- первоцвіти.  

Зараз з`ясуємо чи всі групи впорались з цим завданням. 

Молодці ! Ви гарно впорались з завданням.  

2. «Червона книга України» 

Первоцвітів налічують до 500 видів, проте більшість з них занесено 

до Червоної книги України. Першоцвіти є єдиним джерелом 

живлення для багатьох комах.  

Мабуть, багато хто й і не здогадується, що майже усі види 

первоцвітів занесені до Червоної книги, адже їх кількість у природі 

щороку зменшується. Рвати і викопувати їх у природі категорично 

забороняється. 

- Що ми можемо робити, щоб зберегти в наших лісах красу 

первоцвітів? 

 Не рвати самим квіти й не дозволяти, щоб це робили інші. 

Первоцвіти швидко в'януть, а люди набирають їх у лісах великими 

букетами. Часто виривають з корінням чи з цибулинами, не 

залишаючи жодної надії на порятунок. 

Зверніть увагу! В Україні взято на облік близько 200 видів 

рослин, які перебувають на межі зникнення. 

В Україні заборонена торгівля ранньоквітучими 

весняними квітами — первоцвітами. Але на вулицях та ринках 

міст продаються рослини, занесені до Червоної книги України. 

Подумайте, якщо ми відмовимося купувати букети первоцвітів, 

то ними перестануть торгувати. 

Рідкісні квіти можуть зникнути зовсім, якщо ми не 

оберігатимемо їх. Тільки від нас самих залежить, чи будуть навесні 

квітнути першоцвіти в наших лісах. 

Тому, перебуваючи на природі, не винищуйте квітів, залишайте 

майбутнім поколінням куточки первісної краси нашої Землі. 

Адже кожна рослина неповторна 
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3. Перегляд відео Червона книга України 

Найчастіше причиною зменшення чисельності та зникнення рослин 

у природі є: 

  Зривання рослин для букетів; 

  Викопування рослин; 

  Збирання лікарських рослин (збирати можна там, де їх росте 

багато) 

  Вирубування лісів; 

  Забруднення повітря. 

4. Гра «Вгадай квітку» 

Він маленький і біленький,     Тільки вчора теплий 

вітер 

Має ніженьку тоненьку.              Вість приніс 

нам від весни, 

Сповіщає рідний край:      А сьогодні 

дивні квіти 

Гей, весна прийшла, стрічай! (Підсніжник).        Крізь замети 

проросли. (Підсніжник) 

Ну, а я за ним у квітні 

Голубим намистом квітну. 

Не одну вже квітку маю –  

Сім до неба піднімаю.  (Пролісок). 

     Лікувальну силу маю, 

Жовтим цвітом розцвітаю. 

Називають „ключ весни ”! 

Як я звуся? Ти скажи! (Первоцвіт). 

Дзвіночки в лісі ніжні – ніжні, 

     Немов сніжинки білосніжні. 

В зеленім листі спочивають, 

      П’янкий запах мають.  (Конвалія). 

Я на інших геть не схожий,  

Кучерявий та пригожий 

Постелю під голе віття    Фіолетове суцвіття. (Ряст). 

5. Правила поведінки в лісі (Цеглинки -  червона, зелена) 
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Коли я заходжу у ліс , то : 

 Бігаю, збиваю гілля палкою, роблю все, що я хочу; 

 Дбайливо ставлюся до кожної травинки чи квітки; 

 Нариваю великі букети квітів; 

 Не галасую, не нищу природу, не витоптую рослини; 

 Все, що залишилось від обіду, збираю і складаю у сміттєві 

пакети. 

Молодці! Ви добре знаєте правила поведінки в лісі. 

►► Пам'ятка «Увага! Першоцвіти!» 

● Першоцвіти — неповторна краса нашої природи. 

● Запам'ятайте назви першоцвітів: сон-трава, медунка, мати-й-

мачуха, підсніжник, пролісок, конвалія, горицвіт весняний, 

білоцвіт, первоцвіт, ряст. 

● Не рвіть першоцвіти, а тільки милуйтеся ними. 

● Майже усі види первоцвітів занесені до Червоної книги. 

● Їх кількість у природі щороку зменшується. 

● Торгівля першоцвітами заборонена. 

● Свідомо відмовтеся від купівлі квітів. 

● Станьте на захист первоцвітів! 

● Цінуйте кожну рослину! 

 V . Підсумок. Рефлексія 

1. Незакінчене речення 

На уроці я дізнався про первоцвіти. Що вони з`являються першими, 

ростуть в лісі, цвітуть ранньою весною, що їх треба берегти і не 

рвати, первоцвіти занесені до Червоної книги України, 

розповсюджуються за допомогою цибулин, … 

Мені це знадобиться …(в майбутньому, всім друзям і знайомим я 

розповім про бережне ставлення до квітів) 

На уроці мені сподобалось……. 

Найцікавішим на уроці було…. 

2. Складання сенкану 

І на завершення хочу запропонувати вам виконати вправу 

«СЕНКАН» 
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Я задаю питання – ви відповідаєте. 

1. Первоцвіти – це…підсніжник 

2. Які вони? (весняні, ранньоквітучі, яскраві, барвисті, синій, 

мужній, хоробрий і т. д) 

3. Що вони роблять? ( ростуть, квітнуть, милують, зачаровують, 

годують комах) 

4. Складіть речення з 4 слів про збереження первоцвітів. 

 (Я турбуюся, що квітка зникає. 

Мені подобається милуватися квітами. 

Бережіть перші весняні квіти. 

Підсніжники не можна рвати.) 

5. Синонім слова «первоцвіт». (рання квітка, весняна квітка)  

Діти, сьогодні ви дізналися багато цікавого про такі рослини,  

як первоцвіти, ознайомилися з Червоною книгою первоцвітів.  

Ви дуже гарно працювали, ви були активними та допитливими.  

Ви – великі молодці! Бажаю вам завжди оберігати природу та  

її багатства.  

Пам’ятайте! Найкраща квітка та, що квітує там,  

                    де зросла. Не губіть її! 

Пам’ятка « Увага! Захистимо первоцвіти!» 

 Первоцвіти – неповторна краса нашої природи; 

 Запам’ятайте назви первоцвітів: підсніжник, білоцвіт, 

первоцвіт, шафран, пролісок, мати й мачуха, медунка, 

конвалія, фіалка, ряст, сон – трава; 

 Не рвіть первоцвіти, а тільки милуйтеся ними; 

 Майже усі види первоцвітів занесені до Червоної книги 

України; 

 Їх кількість у природі щороку зменшується; 

 Торгівля первоцвітами заборонена; 

 Свідомо відмовтеся від купівлі квітів; 

 Станьте на захист первоцвітів!; 

 Цінуйте кожну рослинку! 
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♦ Вчитель початкових класів 

♦ Освіта –  неповна вища 

♦ Категорія – молодший спеціаліст 

♦ Педстаж – 1рік  

♦ Тема над якою працює: 

« Розвиток пам’яті дітей 

молодшого шкільного віку» 

 

 

 

   Яковина  

   Віталіна 

Олександрівна 
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Конспект уроку з математики 

у 2 класі 

 

Тема: Повторення вивчених таблиць множення і ділення. 

Доповнення   рівностей. Складання і розв'язування задач.  

Мета. Повторити вивчені таблиці множення і ділення. Формувати  

вміння розв'язувати задачі на ділення, складати і розв'язувати задачі 

на три дії за даним планом. Формувати вміння використовувати 

прийоми обчислень для розвитку навичок швидкої лічби. 

Виховувати охайність, старанність в процесі виконання 

самостійних завдань, інтерес та творчі здібності.  

Обладнання: план-конспект, мультимедійна презентація,  

роздаткові картки самостійної роботи, карта подорожі. 

Тип уроку: комбінований, урок-подорож 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

Сьогодні у нас — незвичайний урок. 

Сьогодні ми зробимо ще один крок 

В країну чудову, в країну цікаву, 

А на шляху в нас завдання й забави. 

Країна далека, тож парти свої 

Перетворіть на кораблі. 

Всі сядьте рівненько, працюйте уважно, 

Потрапить туди щоб було вам неважко. 

Вирушаємо у путь –  

Нас цікаві речі ждуть! 

ІІ. Постановка завдань уроку. 

- Ми з вами вирушаємо у подорож безмежними математичними 

просторами. На шляху ми зустрінемо багато пригод і 

випробувань,  повторимо вивчені таблиці множення і ділення. 

Рухатись ми будемо згідно з картою (слайд). Уявіть себе 

справжніми моряками, шукачами пригод!  
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- А якими ми маємо бути у нашій подорожі, щоб вона пройшла 

успішно? 

(учні складають асоціативний кущ ідеального мореплявця) 

- Я бажаю вам цікавої подорожі, і нехай справжніми скарбами 

стануть ваші міцні знання. 

ІІІ. Каліграфічна хвилинка.   

-  Всі моряки ведуть бортовий журнал. Тож і ми будемо записувати 

усі наші пригоди. Запишіть у зошитах дату нашої подорожі. (Учні 

записують дату у зошитах) 

- Скільки чоловік складає наш екіпаж? (22) 

- Що ви можете розповісти про це число? (Двоцифрове, парне, 

сусіди – 21, 23, кількість десятків і одиниць – 2дес. 2од.) 

- Прописати його каліграфічно. 

IV. Усні обчислення. 

4.1. «Перевірка готовності до подорожі». 

- Щоб підготувати корабель для подорожі, потрібно було багато 

чого зробити. Давайте перевіримо, чи все у нас готове? 

 На кораблі 32 матроси та 1 капітан. Скільки осіб на кораблі? 

(33) 

 На кораблі 17 парусів. Матроси підняли 8 парусів. Скільки 

парусів залишилось підняти? (9) 

 Каюта капітана під номером 27. Його помічники мешкають у 

сусідніх каютах. Які їх номери. (26, 28) 

 Команда закупила 26 ящиків фруктів, а овочів – на 12 ящиків 

більше. Скільки ящиків овочів запасла команда? (38) 

 У подорожі нам потрібно 46 кг різних крупів, а макаронів – на 

20 кг менше. Скільки макаронів нам потрібно для подорожі? 

(26) 

4.2. Гра «Урівноваж терези». (слайд) 

- Кухар просить вашої допомоги. Йому треба зважити усі продукти, 

а він не вміє користуватися терезами. Морякам потрібно щось їсти 

у дорозі. Допоможемо? 
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- Яка властивість терезів? (Рівновага мас) 

 

1) 21 : 3 ( = ) 14 : 2;       

2) 6 ∙ 2 ( = ) 3 ∙ 4;          

3) 5 ∙ 3 ( > ) 2 ∙ 7; 

4) 18 : 2 ( > ) 18 : 3. 

4.3. Гра «Морський бій». 

(слайд) 

- Наш корабель на повних 

парусах мчить математичними просторами. Але пірати 

наздоганяють його. Чи справимося ми з ворогами?  

 2А поділи на 3 (6)                                           

1D поділи на 2  (7) 

   2D зменш на 6      (9)                                       

3В додай 82    (91) 

   1В збільш у 2 рази    (18)                               

1В  збільш утричі  (18) 

   4А збільш на 22      (40)                                   

4С  зменш на 10     (3) 

   3С зменш на 7  (10)                                          

4D помнож на 2     (10) 

V.А. 

5.1. Робота з задачею. (Усно)  

- Дивіться! В ході бою пірати пошкодили 

канат: 

Задача. Канат розірвало на 3 частини, дві з 

яких            по 8 м, і ще залишилося 5 м. Якої 

довжини був канат?  

5.2. Вправа «Математична скринька» (№594) 

- Дивіться! Пірати загубили якусь скриньку. А там монети. 

- Як називаються компоненти дій, які сховались під монетами? (Діти 

називають компоненти дій та розв’язують вираз.) 

 + 13 = 35; 100 –  = 80;  – 13 = 35; 

 А В С D 

1 47 6 92 14 

2 18 7 75 15 

3 90 9 17 74 

4 18 1 13 5 
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VІ. Розвиток математичних умінь і навичок. 

6.1. «Острів Купців». 

- І на шляху у нас «Острів Купців». Один із моряків хоче купити собі 

сувенір. 

Задача. У покупця є 9 грошових купюр по 2 грн. Він купив календар 

за 12 грн. Скільки грошей залишилося в покупця? Скільки купюр? 

- Що робив покупець? (Купував) 

- Якою валютою володів покупець? (Гривнями) 

- Скільки грошових купюр у нього було? (9 купюр) 

- По скільки гривень? (По 2 гривні) 

- Що він купив? (Календар) 

- Яка ціна календаря? (12 грн) 

- Що питається у задачі? (Скільки грошей залишилося в покупця? 

Скільки купюр?) 

- Який короткий запис складемо? 

Було – 9к., по 2грн 

Витратив – 12 грн 

Залишилося – ? 

- Що треба знати, щоб відповісти на запитання? (Скільки було 

спочатку грошей, ціну календаря, вартість одної купюри) 

- Чи є відомі величини для цього? (Невідомо скільки грошей 

було) 

- Як знайти скільки було грошей спочатку? (Знайти всю вартість 

купюр) 

- Якою дією шукатимемо відповідь на запитання задачі? 

(Віднімання) 

- Як знайдемо кількість купюр? (Усі гроші поділити на вартість 

купюри) 

1) 2 грн ∙ 9 = 18 грн – було; 

2) 18 грн – 12 грн = 6 грн – залишилося; 

3) 6 грн : 2 грн = 3 (к.) 

Відповідь: 3 купюри залишилося. 

6.2. «Мис Задачний».  
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- Наша пригода триває. Ми з вами підійшли до «Мису Задачного».   

- Давайте розв’яжемо задачу, яку не змогли розв’язати його 

мешканці. 

- Які годинники ремонтували? (Наручні, настільні) 

- Що відомо про наручні годинники? (Потрібно відремонтувати 

47г., відремонтували – 28г.) 

- Що відомо про настільні годинники? (Потрібно 

відремонтувати 13г., відремонтували – 6г.) 

- Як знайти скільки залишилося відремонтувати годинників? 

(Відніманням) 

- Скільки залишилося відремонтувати наручних годинників? 

- Скільки залишилося відремонтувати настільних годинників? 

- На скільки більше залишилося відремонтувати наручних 

годинників, ніж настільних? Якою дією дамо відповідь на 

запитання задачі? (Віднімання) 

1) 47г. – 28г. = 19г. – наручні; 

2) 13г. – 6г. = 7г. – настільні; 

3) 19г. – 7г. = 12г. 

Відповідь: на 12 годинників більше. 

6.3. Фізкультхвилинка. (відео) 

-  Ми з вами потрапили на «Острів відпочинку». Його жителі 

дуже люблять співати і танцювати і нас запрошують.  

6.4. Вирази. 

- Наша наступна зупинка на «Острові 

Чисел». 

- Його жителі залишили для нас 

послання. Але морські хвилі змили 

частину записів. Давайте відтворимо їх. 
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VІІ. Робота з геометричним матеріалом. 

- Ми заходимо у «Бухту «Геометричну». А ось і місцевий житель.  

- Він питає чи знаєте ви назви фігур?  

- Порахуйте, скільки тут: 

 Трикутників (12) 

 Овалів (8) 

 Кругів (4) 

 Квадратів (1) 

 Прямокутників (2) 

 Точок (7) 

 Відрізків (1) 

VІІІ. Самостійна робота. 

- Ми підходимо до порту. Щоб нам добре пришвартувати корабель, 

треба виконати останнє завдання.  

 

Варіант 1 

 

1. Обчисли. 

24 : 3 + 46 = 

2 ∙ (41 – 36) = 

 

2. Яке число потрібно 

поставити? 

 

3 ∙  = 9 + 9  

 

3. Розв’яжи задачу: 

12 веслярів сіли в 3 човни, 

порівну в кожний. Скільки 

веслярів сіло в два човни? 

 

 

 

 

Варіант 2 

 

1. Обчисли. 

2 ∙ 9 – 27 = 

3 ∙ (63 – 55) = 

 

2. Яке число потрібно 

поставити?     3 ∙ ☐ = 25 – 4 

 

3. Розв’яжи задачу: 

24 учні поділилися на 3 

команди, порівну у кожній. 

Скільки учнів буде у двох 

командах? 
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- Справжні мореплавці зібралися на цьому борту. Не підвели 

свого капітана! 

ІХ. Підсумок уроку.  

Збіг наш урок, як коротка мить. 

Дуже швидко час біжить. 

Ще попереду у нас багато кроків 

І цікавих, і важких уроків. 

- З якими таблицями ми сьогодні працювали? 

- Розкажіть про результати нашої подорожі, продовжуючи 

речення: 

 Цікаво … 

 Знаю …  

 Вмію …  

- Молодці! 

Х. Домашнє завдання. 

- Повторити вивчене на уроці. 
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♦ Вчитель початкових класів 

♦ Освіта – вища 

♦ Категорія – спеціаліст 

♦ Педстаж –  5 років 

♦ Тема над якою працює: 

«Психологічні умови подолання 

неуспішності в навчанні дітей 

молодшого шкільного віку.» 
 

                                                           

Крамаренко  

Ольга 

Юріївна 
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                                                            Конспект уроку з предмета  

«Я досліджую світ» в 2 класі 

 

Тема уроку – гри: Ми маленькі патріоти неньки України. 

«Найважливіше завдання цивілізації – навчити людину мислити» 

Т.Едісон 

«Гра має важливе значення в житті дитини…  

Якою буде дитина в грі, такою вона буде і в праці, коли виросте.  

Тому виховання майбутнього діяча відбувається перш за все в грі.  

Отже, гра, її організація – ключ в організації виховання» 

А.С.Макаренко. 

Мета: розвивати інтелектуальні здібності здобувачів освіти, вміння 

навчатися впродовж життя, розширювати та поглиблювати знання 

учнів про свою країну, розвивати прагнення бути свідомими 

громадянами України; вміння критично мислити, ставити цілі та 

досягати їх,розвивати вміння співпрацювати в команді, толерантно 

спілкуватися в багатокультурному середовищі; виховувати любов до 

рідного краю - України, формувати високі громадянські якості: 

патріотизм, людяність, доброту, милосердя. 

Обладнання: стіннівки про Україну, записи пісень про Україну, 

картки для проведення конкурсів, таблиця підведення підсумків для 

журі, шапки для гри, слайд-презентації. 

Зала святково прикрашена. Звучить пісня про Україну. 

ХІД ГРИ 

              Ведуча:     Різні в світі є країни, 

                                 Різні люди є на світі, 

                                 Різні гори, полонини, 

                                 Різні трави, різні квіти, 

                                 А у нас усіх одна країна, 

                                 Найрідніша нам усім. 

                                То прекрасна Україна, 

                                Нашого народу дім. 

 



88 
 

            Україна, для нас – найрідніша, найдорожча, найкраща у світі, 

бо це наша рідна земля, де ми народилися й живемо, де жили й 

працювали наші предки. Україна – країна добра  і краси, країна, де 

найбільше люблять волю, країна  любові  до  народу. Сьогодні ми 

поведемо розмову про рідний край, найдорожчий серцю кожної 

людини, про Батьківщину . Вітаємо всіх на інтелектуальній грі « Ми 

маленькі патріоти неньки України». 

            Умови гри. 3 команди учасників по 8 дітей. 

            Як справжні патріоти вони доведуть, що державі потрібні гідні 

громадяни, тому їм пропонуємо пройти такі конкурси: 

1. «Обереги мого краю» 

2. «Відгадай свято» 

3. «Священні символи» 

4. «У рідному краї й серце співає» 

5. «Зняти шапку» 

6. «Одягни ляльку у святкове національне вбрання»   

7. «Народні перлини України» 

УВАГА! УВАГА! УВАГА! 

Розпочинаємо гру! 

Перший конкурс «Обереги мого краю» 

 Мета: поглиблювати знання учнів про обереги рідного краю; вчити 

розповідати про них; розуміти їхнє символічне значення; виховувати 

почуття приналежності до українського народу, до його духовної та 

матеріальної культури. 

Матеріал: розрізані на частини зображення калини, верби, рушника, 

вінка, лелека, сорочки-вишиванки. 

Хід гри: командам  роздають різні картинки - з них треба скласти 

предмет. Потім кожен розповідає про свій оберіг. Кожна правильна 

відповідь приносить команді 1 бал. 

Ведуча:  Шановні гравці! Ви відмінно справились з першим 

завданням. 

Другий конкурс Мовленнєва вправа «Відгадай свято» 

Мета: продовжувати ознайомлювати з традиціями відзначання 

українських народних свят; розвивати комунікативні здібності. 
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  Матеріали: слайд-презентація  

Здобувачі освіти мають відповсти , яке свято описує ведучий. 

1. Цього  зимогового ранку чемні діти знаходять під подушкою 

подарунки; їх дарує той, хто вночі спускається з неба. 

(Св.Миколай) 

2. На це свято ми готуємо смачненькі млинці та палимо багаття, 

проводжаючи зиму. (Масляна) 

3. Це особливе свято, воно є днем народження Христа. Існують давні 

традиції святкування цього дня: збирається вся родина, господиня 

готує вечерю з 12 страв, обов‘язково серед яких є кутя, а діти 

співають обрядові пісні – колядки. (Різдво Христово) 

4. Цього дня люди йдуть до церкви, щоб освятити паску та  

великодні писанки. (Великдень ) 

Ведуча:  Шановні гравці! Ви відмінно справились з другим 

завданням. Правильна відповідь приносить один бал. 

Переходимо до третього конкурсу «Священні символи» 

Мета: розширювати знання учнів про державні символи України – 

Герб, Прапор  знайти і запам'ятати прапор Україні від прапорів інших 

країн; виховувати повагу до них; почуття  гідності до приналежності 

до українського народу. 

Матеріал: зображення Герба, Прапора України, прапори та герби   

інших країн. 

Хід гри: учням пропонують знайти зображення державних символів 

України, описати їх і пояснити, що означають такі символи – 

позначення.  

Ведуча:  Наші гравці ще заробили по одному балу. А зараз, до слова 

запрошуються члени журі, які оголосять нам  наші досягнення на 

цьому етапі гри. 

Ведуча: А ми продовжуємо… 

Наступний конкурс «У рідному краї й серце співає» 

Ведуча: Пропонуємо вам відгадати пісню і отримати додатковий бал. 

Звучить мелодія української пісні, команди вгадують пісні.  

(Гімн України, Подоляночка,  Гей дударики,  Добрий вечір колядка …) 
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             Українська народна рухлива гра «Стягни шапку» 

Мета: вправляти дітей у спритності; виховувати патріотичні почуття 

на основі знайомства дитини з народними рухливими іграми, їхнім 

національним колоритом; вчити дотримуватись правил гри, 

виховувати  інтерес до народних ігор,сприяти фізичному розвиткові. 

Матеріал: шапки. 

Хід гри: Двоє учасників одягають шапки і тиснуть одне одному руки. 

Після слів «риба-карась, гра почалась» відпускають руки і 

намагаються відібрати один в одного шапку, той хто переміг 

змагається з наступним супротивником. 

 Наступний конкурс «Одягни ляльку у святкове національне 

вбрання» 

Мета: закріплювати назви предметів українського національного 

вбрання, їхні різновиди та призначення; виховувати інтереси до 

національної культурної спадщини свого народу. 

Матеріал: площинні ляльки – українець та українка; предмети 

національного вбрання (з паперу). 

 Хід гри: Кожна група отримує ляльок – українку та українця, а 

також набори предметів жіночого та чоловічого національного 

вбрання. Необхідно обрати потрібний одяг і вдягнути ляльок. 

Виконавши завдання, діти називають предмети вбрання, що саме 

вони вдягнули лялькам. 

 Ведуча: Шановні гравці! Ви відмінно впоралися із  завданням. 

Правильна відповідь приносить один бал. 

Останній конкурс «Народні перлини України» 

 Мета:  розширювати знання дітей про Батьківщину; розвивати 

пізнавальний інтерес до усної народної творчості (казки); виховувати 

ціннісне ставлення до рідного краю. 

Матеріали: слайд-презентація « Казки України» 

 Ведуча:  Давайте  перевіримо які українські казки вам відомі? За 

кожну правильну відповідь - один бал. 

Ця хатинка,така мила,  

Всіх у себе приютила:  
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Мишку, зайчика, лисичку,  

Вовка, жабку невеличку,  

І кабанчика іклана,  

І ведмедя великана.  

Це хатинка невеличка  

Зветься просто — ...  

(Рукавичка).  

В’ється річка невеличка  

Хлопчик у човні сидить.  

З берега матуся кличе,  

Щоб обідом пригостить.  

І вгадать цього героя  

Справа зовсім не складна.  

Казка ця усім відома  

Про кого вона?  

( Про Івасика Телесика)  

Хто кругленький і смачненький,  

Із віконця скік та скік.  

Втік від баби та від діда  

До лисички на язик?  

(Колобок)  

Ця брехуха — і рогата  

І баньката, й бородата.  

Обдурила свого діда,  

Принесла в родину біди,  

Хату в зайчика украла,  

Жити в домі цьому стала.  

(Коза-Дереза.)  

Двоє сірих Мишенят  

Працювати не хотять.  

Все пустують, все танцюють,  

Півника прохань не чують.  

До роботи — геть не годні,  

То ж лишилися голодні.  
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Як же звати Мишенят?  

Хто ж бо знає із малят?  

(Круть, Верть.)  

Хто журавлика вітав,  

Ще й кашкою пригощав?  

Пригадайте-но, будь ласка,  

Із якої герої казки?  

(«Лисичка та Журавель».)  

Ведуча:  Ось і завершився останній конкурс. Усі ви сьогодні добре 

попрацювали, виявили свої знання, кмітливість, свої таланти. Перед 

журі постало складне завдання – виявити команду - переможця. 

(Журі підбиває підсумки і оголошує команду переможця. 

Відбувається урочисте нагородження команди-переможця та 

учасників.) 

 

Без гри не має і не може бути 

 повноцінного розумового розвитку. 

 В.О. Сухомлинський 
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                                                                 Конспект уроку з математики 

у 2 класі  

Тема уроку:  Знайомимося зі складеною задачею. 

 Мета: формувати поняття складеної задачі, загального вміння 

розв’язувати складені задачі.  

Дидактична задача:   актуалізувати вміння розв’язувати задачі із 

двома взаємопов’язаними запитаннями; ознайомити із задачами, на 

запитання яких не можна відповісти, виконавши лише одну 

арифметичну дію; учити записувати розв’язання складених задач за 

діями з поясненнями до кожної; формувати  прийоми розумових дій 

аналізу, порівняння, синтезу, класифікації під час розв’язування задач. 

Розвивальна задача:  розвивати вміння аналізувати, думати, 

висловлювати свою точку зору, розвивати образне мислення  учнів. 

Виховна задача: виховувати в учнів старанність, наполегливість, 

бажання творчо працювати. 

Обладнання:  мультимедійний комплект, ЛЕГО, підручник  С. 

Скворцова, О. Онопрієнко. 

Тип уроку: Урок засвоєння  умінь та навичок 

Форма проведення: урок – дослідження  

 

Хід уроку 

Слайд №1.   Тема уроку. 

І.  Організація учнів до роботи. 

Слайд № 2.  Створення позитивного психологічного клімату класу. 

 Пролунав дзвінок, 

Починаємо урок. 

Попрацюємо старанно, 

Щоб почути у кінці, 

Що у нашім другім класі 

Діти просто молодці! 

- Девіз нашого уроку: 

Думати швидко! 

Відповідати чітко! 
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Творчо працювати! 

Старанно рахувати! 

ІІ. Актуалізація та коригування опорних знань 

Щоденні 3. Математика з другом. 

1. Слайд 3. Усний рахунок «Обчисли по колу» 

2. Слайд 4. Хвилинка каліграфії. 

3. Слайд 5. Гра «Знайди зайве число» 

       11  22  12  33  44   55  66  

       12  13  23  14   15   16  

 40  50  70  44  90      

4. Слайд №7 – 8   Гра «Запуск повітряного змія»  

Завдання:    Дізнайся результат виконання кожного ланцюжка дій. 

                       8     13  

ІІІ. Мотивація пізнавальної діяльності 

Інтерактивна технологія «Мозковий штурм» 

- Пригадайте з яких частин складається задача?(Умова, питання, 

розв'язок,відповідь ) 

ІV.    Повідомлення теми, завдань уроку. 

- Ми вже маємо досвід розв’язування задач із двома пов’язаними між 

собою запитаннями, можемо поєднати дві прості задачі в одну.  

ПРОСТІ ЗАДАЧІ                                                       

 СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ 

 
Бажаю вам успіху в дослідженні  задач. 

V. Сприймання й усвідомлення навчального матеріалу. 

Демонстрація навчальної презентації. Підручник с. 49 завд №1 

 Досліджуємо задачу. 
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Слайд 9.  Зістав тексти.     

 Матуся зварила 15 вареників. Сашко з'їв 5   вареників, а 

Оля – 4. Скільки всього вареників з'їли діти? Скільки 

вареників залишилось? 

 Матуся зварила 15 вареників. Сашко з'їв 5   вареників, а 

Оля – 4. Скільки вареників залишилось? 

- Перекажіть умову. 

- Виділіть числові дані.  

- Про що можна дізнатися за цими числовими даними?  

- Чим схожі ці задачі? 

- Чим відрізняються? 

Щоденні 3.  Математика письмово.        Запис умови задачі на дошці. 

Слайд 10 .  Що достатньо знати для відповіді на запитання: «Скільки 

вареників залишилось?»  

- Прокоментуй і доповни схему аналізу. 

Щоденні 3.  Математика письмово.     Запис розв'язку задачі у зошит. 

Слайд 11. Інтерактивна технологія «Проблемне запитання» 

- Олег розділив цю задачу на дві прості й показав такі опорні 

схеми. Чи погоджуєшся ти з ним? 

- Поясни розв'язання, яке виконав хлопчик. 

Інтерактивна технологія «Ситуація успіху» 

- Як назвати задачу на запитання якої можна відповісти однією 

дією? 

- Як назвати задачу  яка  складається з кількох простих задач? 

Перевір за правилом. 

Слайд 12.   Задачі, на запитання яких можна відповісти однією дією, 

є простими задачами. 

 Слайд 13. Задачі,  які  складаються з кількох простих задач, 

називаються складеними  задачами. 

Слайд 14. Фізкультхвилинка. 

VІ.   Формування вмінь і навичок.     Закріплення вивченого 

Щоденні 3.  Математика самостійно. 

Слайд 15.          Розбір задачі здійснюємо фронтально. 
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 До свята учні принесли 8 червоних кульок, а  зелених на 4 

більше. Скільки зелених кульок принесли учні? 

 До свята учні принесли 8 червоних кульок, а  зелених на 4 

більше. Скільки всього  кульок принесли учні? 

 Прочитай задачі.  

- Зіставте  умови.  

- Зіставте  запитання.  

- На запитання якої задачі можна відповісти відразу?  

- Розв'яжіть  цю задачу усно. 

- На запитання якої задачі не можна відповісти відразу? Чому?  

      (Тому, що на запитання задачі ми не можемо відповісти однією 

дією. Це задача складена) 

- Перевіримо вашу відповідь  за правилом. 

Слайд 16. Перевір за правилом. 

Задачі, на запитання яких не можна відповісти однією дією , є 

складеними  задачами. 

Самостійне розв’язування задачі. 

Слайд 17. Перевірка розв’язання.  

Слайд 18. Інтерактивна технологія «Експрес-тест»(ст. 49 завд. 2) 

- Прочитай умови задач. 

- Зістав запитання. 

- Розв’яжи просту задачу (усно) 

- Скільки зелених гірлянд виготовили діти? 

VІІ.  Геометрична ЛЕГО - хвилинка. 

 Побудуй відрізок, Промінь, Пряму, 3Д   ламану, куб, піраміду. 

VІІІ.   Підсумок. Інтерактивна технологія «Мікрофон» 

- Як називаються задачі на запитання яких можна відповісти 

однією дією? 

- Як називаються задачі, які складаються з кількох простих задач? 

- Що для вас на уроці було цікавим? 

- Що вам найкраще вдається? 

- Над чим ще слід ретельно попрацювати? 

- Чи задоволені ви своєю роботою на уроці? 

ІХ.   Слайд 19   Рефлексія  

Створимо пірамідку нашого настрою  
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♦ Вчитель початкових класів 

♦ Освіта – середня  спеціальна 

♦ Звання – старший вчитель 

♦ Педстаж  - 31 рік  

♦ Тема над якою працює: 

«Компетентнісний підхід у навчанні 

й вихованні дітей молодшого 

шкільного віку» 

 

 

                  

Дупліхіна 

Алла 

Олександрівна 
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                    Конспект уроку з читання 

У 3 класі 

             

Тема уроку : Епос. Епічні жанри. Іван Андрусяк «Вісім днів із 

життя Бурундука» 

Мета: коротко ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом 

Івана Андрусяка, повторити поняття «повість», на основі  повісті 

«Вісім днів із життя Бурундука» , показати , як у творі відбивається 

життєвий досвід дітей; прищепити інтерес до читання творів 

сучасних українських письменників,в тому числі Івана Андрусяка; 

симулювати інтерес до самостійного читання художньої літератури; 

розвивати логічне мислення,уяву,вміння звʼязно висловлювати свої 

думки та спостереження; виховувати наполегливість у роботі та 

навчанні, доброзичливість,любов до української літератури(як 

сучасної,так і давньої). 

Хід уроку 

І. Організація  класу. 

- Вітаю вас, шановні мандрівники на нашому кораблі подорожей. 

Займіть свої позиції керування та приготуйтесь до мандрівки у світ 

невідомого та цікавого ,захоплюючого та багатьом з вас знайомого.  

Перш за все ви маєте побажати один-одному успіхів . Поверніться до 

сусіда по парті та висловіть те ,чого б ви бажали собі. 
ІІ. Актуалізація опорних знань. 

1. Літературна вікторина . 

Але щоб вирушити, ми маємо перевірити багаж ( в нашому випадку – 

багаж ваших знань) . 

Пропоную вам прийняти участь у літературній вікторині 

1. Усна народна творчість – це… 

2. Казка – це… 

3. Літературна казка – це … 
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Молодці, тепер мі можемо рушати в путь. 

ІІІ. Новий матеріал 

1. Вступне слово вчителя про сучасних українських дитячих 

письменників. 

      Скарбниця української літератури безмежно багата творами 

відомих ,всіма улюблених, українських письменників. Наприклад, 

Т.Шевченко,Леся Українка,І.Франко,О. Довженко та багато інших. 

Однак ,ця скарбничка кожен рік поповнюється все новими,цікавими 

та повчальними творами,що захоплюють та інтригують.  

Нове покоління письменників звертає увагу на сучасні уподобання 

дітлахів ,сучасний розвиток світу та різноманітних відкриттів. 

2. Повідомлення теми уроку 

ЗУПИНКА 1   «Бібліографія або Вікіпедія» 

 
   

Сьогодні ми познайомимося з одним з них. 

Іван Андрусяк чудовий письменник, який приніс у цей світ краплю 

дитячої наївності , безтурботності та щасливих моментів. 

СЛАЙД 1 

3. Перегляд відео фрагменту 

СЛАЙД 2 

- Про що вам хотілося б запитати письменника? 

- Чого ж ви очікуєте від сьогоднішньої подорожі? 
ЗУПИНКА 2  «Термінологічна». 
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4. Вправа «Фотоапарат»  

СЛАЙД 3 

- Назвіть свої улюблені казка та легенди. 

- Які слова для вас не знайомі? 

5. Хвилинка Знайка. 

СЛАЙД 4 

6. Бесіда 

- Що означає слово «епос»? 

- Про що розповідається в епічних творах? 

Отже, ми з вами вже знайомі з деякими малими епічними 

жанрами – оповіданнями, притчами. А сьогодні ми 

познайомимося з середнім епічним жанром – повістю. 

          ЗУПИНКА 3  «Тренувальна». 

                                

7. Прочитайте чистомовку  на одному мовному диханні. 

ЗУПИНКА 4  «Пізнавальна». 

 
 

8. Прочитайте слова  та їх тлумачення 

СЛАЙД 5 
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ЗУПИНКА 5 «Таємнича». 

                        
 

9. Сьогодні ми будемо читати уривок повісті Івана Андрусяка 

«Вісім днів із життя Бурундука». 

- Як ви думаєте, про кого буде йти мова?  

- Хто бачив бурундука? 

- Зараз ми дізнаємося хто головний герой повісті. 

Прочитайте  уривок. 

ЗУПИНКА 6  «Хвилинка здоров’я». 

 

        СЛАЙД 6 

       ЗУПИНКА  6 «В гостях у Івася» 

 
На цій зупинці ми познайомимося з «господарем» повісті – 

Бурундуком. 

10. Читання тексту «ланцюжком» 

                    ЗУПИНКА  7  « Перевірна» 
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11. Гра «Доміно». 

- Для того щоб швидше продовжити нашу подорож,вам необхідно 

виконати таке завдання: 

Як і всі діти ,Івась мав улюблені та не улюблені заняття та 

предмети у школі,вам необхідно згрупувати їх.  

12. Встановити послідовність подій у тексті. 

12.1. Перевірка 

13. В тексті кольоровими олівцями підкресліть слова, які 

характеризують Бурундука та Іванюка. 

14. Перегляд відео фрагменту. 

СЛАЙД 7. 

- Знайдіть в тексті  й прочитайте уривок, де йдеться про такі ж 

моменти у футболі. 

ІV. Підсумок уроку 

- Чи сподобався вам головний герой? 

Про нього і буде наступне завдання : зараз  кожен з вас має 

назвати 1 рису характеру Іванка Бондарука,описати його одним 

словом. Слова не повинні повторюватися.  

V. Домашнє завдання 

-  Скласти до підкреслених речень запитання. 

- Напиши, про що мріяв головний герой. 

- Переказ за планом. 
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Конспект уроку з предмета  

«Людина і світ» 3 класі 

 

Тема уроку: Рослиноїдні, хижі та всеїдні тварини. 

Мета уроку: розширити знання учнів про різноманітність живих 

організмів; ознайомити з групами тварин, залежно від способу 

живлення та їх представниками; встановити найпростіші зв’язки в 

живій природі; вдосконалити вміння працювати з атласом та 

контурною картою. 

Виховувати успішну особистість; здійснювати екологічне, 

національно-патріотичне виховання. Розвивати пізнавальні процеси 

сприйняття, мислення, уваги, пам’яті. 

                                                Хід уроку 

І. Організаційний момент. Емоційне налаштування. 

ІІ. Аналіз теми, визначення завдань уроку. 

 Переглянемо відеозвернення від Центаврика. 

     
 

- Запишіть слово-відгадку. Хто це? (слон) 

- Укажіть, до якого царства живої природи належить організм, 

описаний у загадці. Просигналізуйте картками. 

 

 

 

- Сьогодні на уроці продовжимо вивчати царство Тварини. 
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- Прочитайте хором тему, записану на дошці. 

- Підкресліть  ключове слово в темі (Тварини). 

- Чи є в записі теми знайомі слова? (так, “Тварини”). 

- Які слова нові? (“рослиноїдні”, “хижі”, “всеїдні”). 

 Виходячи з теми, сформулюймо завдання уроку. 

ЗАВДАННЯ УРОКУ: 

 ознайомитись з рослиноїдними, хижими та всеїдними 

тваринами; 

 дослідити, чому їх так назвали; 

 розвивати мислення, увагу, пам`ять, спостережливість; 

 виховувати наполегливість, старанність, цілеспрямованість, 

бережливе ставлення до природи.  

ІІІ. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання. 

- Перш ніж продовжувати вивчати Царство Тварини, пригадаємо 

відомості, отримані на минулому уроці.   

- В 2-ій вправі обведіть зайвий рисунок. Поясніть свій вибір. 

 

 

 

 

 

1 учень. : - Зайва жаба, бо вона належить до класу Земноводних, а 

черепаха і кобра - Плазуни. 

- Чи є інші думки? 

- Які ще класи Царства Тварин Ви запам`ятали з минулого уроку? 

2 учень: комахи, риби, птахи, ссавці. 

- Пригадаймо інформацію про цих тварин.(с.42, впр. 3) 

- Самостійно  виконайте 3-ю вправу “світлофор”.  

(До дошки запрошую 3-ьох учнів). 

 

 

 

 



108 
 

 

- Чи впорались наші діти із завданням? Перевірте. 

- А зараз Мудра Сова ще раз нагадає, чим тварини відрізняються 

від інших живих організмів. 

- Читаємо з диктором. 

     -  Прочитайте ще раз з прискоренням, розкажіть один одному. 

(с. 42, впр. 4) 

 

 

 

 

- Центаврик радіє вашим успіхам і запрошує на 

фізкультхвилинку. 

Фізкультхвилинка  («Пісня про Центаврика») 

IV. Формування, закріплення, застосування нових знань. 

- Підготуємося до сприйняття наукового тексту довідки від 

бортового комп’ютера Адаптера. Виконаємо вправу «Повітряні 

кульки» (с. 43, впр.5) 

 

 

 

 

 

- 2-ий стовпчик читаємо луною. 

- Чи зустрілися незнайомі слова? 

- Доберіть синоніми до слова «споживати» ( вживати  в їжу, 

харчуватися)   

- А зараз читаємо з диктором довідку від бортового  комп’ютера 

Адаптера . Читаючи, підкресліть в 1 абзаці речення, де 

розповідається, залежно від чого тварин поділяють на 3 групи: 

рослиноїдних, хижих та всеїдних. (с. 43, впр. 6) 
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- Яке речення ви підкреслили? Зачитайте. (1 уч. зачитує). 

- Яка інформація з довідки вас найбільше вразила, здивувала?  

(про  слона) 

- Повернімося до завдань уроку і з`ясуємо, чому саме таку назву 

має кожна група тварин:  

1-ий ряд - дослідить, які тварини належать до рослиноїдних та чим 

вони живляться. 

2-ий ряд - проведе дослідження  про хижих тварин. 

3-ій ряд - дасть відповідь, хто такі всеїдні тварини 

- Готуючись до переказу, прочитаємо ще раз з прискоренням та 

підкресліть необхідну інформацію.  (учні читають) 

- Зачитайте, що ви дізнались про рослиноїдних тварин. (1 уч..) 

- Чим живляться хижі тварини та хто належить до цієї групи?  (1 

уч.) 

- Що сказано в тексті про всеїдних тварин?  (1 уч.) 

 Насолоду від спілкування з природою нам подарує хвилинка 

відпочинку. Сядьте зручно, розслабтеся. (Релакс  під музику) 

 (с. 43) 
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- То про яку тварину йшлося у відеофрагменті? (про ведмедя) 

- До якої групи тварин за способом живленння він належить? (до 

всеїдних, їсть ягоди, горіхи, зелені рослини, комах, личинок, 

рибу, розорює пасіку). 

- Закріпити знання, отримані в довідці від Адаптера, нам 

допоможе  

                      вправа “Фотоапарат”. 

- Покліпали очками. Увага на екран. Відтворили.  

- Хто зачитає? (с.44, впр. 8) 

V. Закріплення отриманих знань. Формування практичних 

навичок. 

-  А зараз застосуємо здобуті знання на практиці.  

- Настав час перевірити свої знання, виконуючи Зоряні перегони. 

Таймер 

- Яке слово утворили? (карась) 

- До якої групи тварин він належить? (всеїдні) 

Робота з картою материків та океанів. 

VI. Підведення підсумків. Повідомлення д/з. 

- Підведемо підсумок уроку. Що нового дізналися на уроці? 

1 уч.: тварин поділяють на 3 групи: рослиноїдні, хижі, всеїдні. 

- Залежно від чого їх так поділяють? (залежно від того, чим ці 

тварини харчуються). 

- Ви гарно впорались з усіма завданнями уроку і можете собою 

пишатися. Вірю, що в майбутньому вами буде пишатися 

Україна.  

Пісня  “Україна — це ми...” 
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♦ Вчитель початкових класів 

♦ Освіта – вища 

♦ Категорія – вища 

♦ Звання –  вчитель- методист 

♦ Педстаж -  37 років 

♦ Тема над якою працює: 

«Формування комунікативної 

компетентності молодшого школяра 

через формування якостей читання» 

Дончук 

Лідія    

Миколаївна 
 



112 
 

Конспект уроку з математики 

у 3 класі                                                                                                     

Тема: Екологія у математиці. Множення двоцифрового числа на 

одноцифрове. Розв'язування задач різних типів.                                                                        

Мета: навчити учнів множити двоцифрове число на одноцифрове, 

розвивати логічне мислення, вміння складати задачі, рівняння та 

розв'язувати їх.                                   

Мета та завдання екологічної освіти :                                                                                   

-навчити учнів бачити навколишній світ;                                                                                        

- формування в учнів розуміння необхідної гармонії людини з 

природою;                          

 - оволодіння знаннями про природу (зокрема свого краю);                                                   

- виховання почуття відповідальності за природу як національне 

багатство, основу життя на Землі;                                                                                                                   

- формувати елементи наукових знань про основні екологічні фактори 

в розвитку живої природи та очевидні взаємозв’язки і залежності;                                      

- виховувати у дітей діяльну любов до природи, вміння піклуватися 

про рослини і тварини, нетерпеливість до бедумного псування 

рослин, знищення тварин;                                                                                                                           

- формувати у школярів вміння пізнавати взаємозв’язки у природі;                                                

- розвивати вміння класифікувати живу природу на основі 

безпосереднього сприймання та аналізу зовнішніх ознак, способів їх 

живлення та взаємодії із середовищем;                                                                                                                                         

- знайомити дітей з живими барометрами природи, 

пристосовуваннями рослин і тварин до змін у природі;                                                                                                               

- знайомити дітей з перлинами народної мудрості про дбайливе 

ставлення до природи;                                                                                                                                            

- вчити культурно поводитись у природі.                                                          

Обладнання: картки із завданням, презентація.                                                  

                                                 Хід уроку   

І Організаційний момент.                                                                                                                                                 

ІІ. Актуалізація опорних знань.                                                                                                     

1. Бесіда:                                                                                                                               

- Яка зараз пора року? Яке небо, хмари? Чи є вітер?                                                                                                                                            
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- А чого не вистачає? (Снігу, морозу).                                                                                          

- То чи схоже це на зиму?                                                                                                     

- Як видумаєте, із чим пов»язані такі зміни у природі?                                        

(Із глобальним потеплінням).                                                                                                                                                          

– На вашу думку, що призводить до таких наслідків у природі? 

(Діяльність людини).                                                                                                                                                         

–Яка діяльність людини приносить шкоду природі? (Забруднення 

природи, вирубування лісів, велика кількість автомобілів, 

висушування боліт, створення штучних водойм, знищення тварин, 

т.д.)                                              – Якщо ви запитаєте у своїх батьків, 

бабусь, дідусів, то вони вам розкажуть про зими, які були у нашій 

місцевості декілька років назад. Не так багато часу пройшло, а клімат 

на нашій планеті Землі дуже змінюється.  Тому сьогоднішнім уроком 

я хочу закликати вас берегти рідну природу, бо від цього залежить 

життя на Землі, майбутнє людства. Коли ви виростете, повинні 

розумно використовувати багатства, надра  нашої    планети.                  

– Чим багата нашаУкраїна?                                                                                                       

Бо від втручання людини у природу, забруднення її своєю діяльністю, 

приносить непоправну шкоду матінці-землі, а це, в свою чергу, 

призводить до зміни клімату.  Отож, розв»язуючи приклади та задачі, 

рівняння та нерівності, прошу задумуватись над текстовим змістом 

отриманих завдань.  (- Чому я вибрала сааме таку тему:                                                                              

Проблема:Екологічне виховання передбачає збереження цілісності, 

чистоти, гармонії в природі. Найголовнішими завданнями 

екологічного виховання є формування постійної потреби в зміцненні 

та охороні власного здоров'я і здоров'я інших. Це передбачає уміння 

осмислювати екологічні явища, робити висновки про стан природи, 

розумно взаємодіяти з нею. Естетична краса природи сприяє 

формуванню моральних почуттів обов'язку і відповідальності за її 

збереження, спонукає до природоохоронної діяльності. Екологічне 

виховання здійснюється на всіх етапах навчання у школі, на кожному 

з яких ставиться певна мета, завдання, добирається відповідна 

методика з огляду на вікові особливості школярів. Перший етап (учні 

початкових класів) — формуються перші уявлення про навколишній 
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світ, про живу і неживу природу, про ставлення до природи, що 

виявляється в конкретній поведінці кожної дитини. Любов до 

природи виховується  з раннього дитинства.)                                                                                                 

2. Мозковий штурм. Яка діяльність людини шкодить природі, 

забруднює її?   (Автомобілі, заводи, фабрики, сміття, вирубування 

лісів, висушування боліт, яке призводить до зміни  флори і фауни у 

даній місцевості).                                      

 ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Екологія в цифрах.                           

1.Гра «Інформаційний вісник».                                                                                     

*Екологічну інформацію зачитують учні-експерти, які заздалегідь 

отримали завдання та підготували її. (Задачі записані на кольорових 

літерах, утворюємо слово ЛЮБІТЬ).                                                                                       

 * Щоб виростити один центнер цукрових буряків потрібно 10 ц води 

, картоплі – 20ц води , жита – 100 центнерів води.                                                      

 * За один рік один автомобіль викидає в повітря 10 кілограмів 

гумового пилу.    Скільки пилу викине 100 автомобілів за рік?                                                                         

* Один автомобіль за 100 кілометрів пробігу спалює річну норму 

кисню для однієї людини.                                                                                                                    

* Один гектар лісу може поглинати за одну годину стільки 

вуглекислого газу, скільки його видихають за одну годину двісті осіб. 

То чи варто вирубувати ліси, ламати дерева?                                                                                                                  

* 20 кілограмів макулатури зберігають одне дерево.                                                     

* Відомо, що крони ялини в межах квадрата із стороною 100 метрів 

затримують до 32 тонн пилу, а сосни – до 36 тонн пилу.                                     

2. Цікаві задачі на логіку.                                                                                               

(Задачі записані на кольорових літерах, утворюємо слово 

ПРИРОДУ).                                                                       

 1) Над лісом летіли: голуб, щука, дві синиці, два стрижі, п’ять чайок. 

Скільки всього птахів летіло над лісом? ( Десять)                                                                          

2) Катруся з дуба груші рвала, у кошичок складала: дві татові і дві 

матусі, три братові і три Катрусі. Скільки всього було груш?                                         

(Жодної, бо груші на дубі не ростуть.)                                                                                                                   

3) Росло чотири берези. На кожній березі – по чотири гілки. На 

кожній гілці – по чотири менші гілочки. На кожній меншій гілочці – 

по чотири яблука. Скільки всього яблук? ( Жодного, бо на березі 

яблука не ростуть)                                    
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 4) У зайчика було сім морквин. Він з’їв усі, крім третьої. Скільки 

морквин залишилось? (Одна)                                                                                                                          

5) Двадцять три зайчики пробігли чотири кілометри. Скільки 

кілометрів пробіг один зайчик? (Чотири)                                                                                            

6) Мурашка важить всього 5 млг, а тягне жука масою 50 млг. У 

скільки разів маса ноші важча за масу мурашки?                                                                           

7) Вовк і Заєць пішли купувати морозиво. Вовк і каже: „ Я – великий і 

куплю три порції морозива, а ти – маленький, то попроси дві порції”. 

Заєць погодився. Вовк купив три порції морозива, а Заєць... два рази 

по дві порції. З’їв вовк морозиво, глянув на зайця та як крикне: „ Ну, 

Зайцю, постривай!” Чому розгнівався Вовк? (Бо Заєць з’їв чотири 

порції морозива.)                            

 3. Робота у групах. Кожна група отримує завдання для 

розв’язування.                 І   група                                                                                                                                              

1) 20 кг макулатури зберігають від зрубування одне дерево. Скільки 

дерев збереже 800 кг макулатури?                                                                                                

2) Насіння ялини і сосни потрібне для розмноження хвойних дерев.Із 

100 кг свіжих шишок можна отримати 2 кг чистого насіння. Скільки 

потрібно шишок, щоб отримати 6 кг чистого насіння?                                                                                               

- Перевірка розв»язку задач.                                                                                                     

- Яку проблему порушує зміст у ваших задачах?                                         

(Бережіть ліс! Прикріплюємо плакат на дошці). 
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ІІ  група                                                                                                                                               

1) Пластикова пляшка гниє у ґрунті 180 років, поліетиленовий пакет – 

на 20 років довше, а папір – у 100 разів швидше, ніж поліетилен. За 

скільки років згниє папір у ґрунті?                                                                                                                                   

2) Усього 5 г нафтопродуктів затягують плівкою 50 кв. м поверхні 

води, що викликає кисневе голодування і отруєння водних організмів, 

а також призводить до загибелі ікри та мальків. Яку поверхню води 

затягує плівкою500 г нафтопродуктів?                                                                                                           

- Перевірка розв»язку задач.                                                                                                     

- Яку проблему порушує зміст у ваших задачах?                                                       

(Забруднення планети. Прикріплюємо плакат на дошці).                                                                                                                                             

ІІІ група                                                                                                                                                   

1) Зараз на Поліссі збирають 67 видів лікарських рослин, що на 40 

видів менше, ніж збиралось раніше. Скільки видів лікарських рослин 

збирали тут раніше? Чому, на вашу думку, відбулися такі зміни?                                                 

2) 100 кв. м липового лісу дає 10 кг меду. Скільки меду дасть ділянка 

площею 800 кв. м?                                                                                                                             

- Перевірка розв»язку задач.                                                                                                          

- Яку проблему порушує зміст у ваших задачах?                                                   

(Лікарські рослини. Прикріплюємо плакат на дошці)     
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ІV Вивчення нового матеріалу.                                                                                                                              

1. Пояснення множення двоцифрового числа на одноцифрове.                                   

43х2        35х3      21х4            52х32.                                                              

Фізкульхвилинка.                                                                                                                          

3. Робота за підручником.                                                                                                       

4. Гра «Перевернутий урок».  Робота в парах.                                                                                                   

Учні отримували завдання підібрати на урок математичні завдання, 

які пов»язані з екологічними проблемами. Вони обмінюються 

підготовленими завданнями, розв»язують їх. Потім перевіряють, 

роблять висновки про правильність виконаного завдання, проблему, 

яка висвітлюється у даних завданнях.                                                                                                                                          

5. Повідомлення про Червону книгу України.                                                                                                                                                                                

V Закріплення вивченого матеріалу.                                                                                    

1. Гра «Архітектори, конструктори».                                                                                

1) Жаба може дістати черв’яка або іншу здобич на відстані 10 см. 

Накреслити в зошиті відрізок, довжина якого дорівнює відстані, на 

якій жаба може дістати черв’яка.                                                                                                                            

2) Висота стебла однорічного сіянця сосни 5 см, а довжина його 

корінців- 12 см. На скільки довжина корінця довша за висоту 

однорічного деревця? Накреслити в зошиті відрізок такої довжини.                                                                                                                                            

3) Мурашка проповзла 10 см, равлик 8 см, гусениця 5 см. Накресли 

ламану лінію, яка відповідає довжині таких відрізків.                                                                                        

2. Розв»яжіть задачу, склавши рівняння.                                                                         

1) Середня вага білого ведмедя – 700 кг, а бурого – невідома. Разом 

білий і бурий ведмідь важать 950 кг. Знайдіть вагу бурого ведмедя.                                                                                             

VІ Завдання на закріплення множення круглих чисел.                                                         

1) Маленьке ведмежа важить 800 грамів. Скільки важать двоє 

ведмежат?                   

 2) Довжина тіла лисиці становить 90 см. Яка довжина тіла у 12 таких 

лисиць?                                                                                                                                                 

3) Довжина стрибка у зайця 3 м. Яку довжину шляху подолає заєць, 

виконавши 210 стрибків?  

VІІ Рефлексія.                                                                                                                             

1. – Чи схожий сьогоднішній урок на інші уроки математики?                                                                              
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- Яку проблему, завдання ставить перед вами цей урок?                                                     

- Так, берегти, любити, вивчати рідну природу, яка є запорукою 

життя на Землі!     

 

2. Цікавинки від матінки-природи.                                                                                                            

(Задачі записані на кольорових літерах, утворюємо слово БЕРЕЖІТЬ 

ЇЇ).                          

1) Одна сова з’їдає за літо 1000 польових мишей, зберігаючи при 

цьому одну тонну зерна. Скільки мишей знищать за літо і скільки 

тонн пшениці збережуть чотири сови?                                                                                                

2)Середня вага білого ведмедя – 700 кг, а бурого – 250 кг. На скільки 

кілограмів важчий білий ведмідь від бурого?                                                                    

3) Для лісових мешканців поклали 29 кг солі. 15 кг солі злизали лосі, 

8 кг – козулі, а решту солі – інші мешканці лісу. Скільки кілограмів 

солі злизали лосі, козулі, інші мешканці лісу?                                                                                 

4) У однієї ведмедиці родиться двоє ведмежат. Скільки ведмежат 

буде у чотирьох ведмедиць?                                                                                                         

5) У ведмедиці з’являється двоє ведмежат у три роки. Скільки 

ведмежат з’явиться на світ у ведмедиці за 15 років?                                                                     

6) Лисиця важить 8 кг, а вовк – 80 кг. Скільки кг разом важать лисиця 

і вовк? 7) Мурашина сім’я за 50 днів знищує приблизно 30 кг 750г 

шкідливих комах. Скільки шкідливих комах може знищити мурашина 

сім’я за літні місяці?                    
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 8) Відомо, що з 60 кг макулатури можна виробити стільки паперу, 

скільки його виробляють з одного великого дерева. Скільки дерев 

зберегли учні двох класів, якщо один клас зібрав 200 кг макулатури, а 

другий – 220 кг? 

  

VІІІ Д/з.  

Скласти задачу на екологічну тематику та розв’яжіть за допомогою 

рівняння. 

Додатковий матеріал:                                                                           

* Щоб виростити 1 центнер цукрових буряків потрібно 10 ц води, 

картоплі –  20 ц води, жита – 100 ц води. 

* За 1 рік 1 автомобіль викидає в повітря 10 кг                                                                                 

гумового пилу. Скільки пилу викине100 автомобілів за рік?                                                                          

*1 автомобіль за 100км пробігу спалює річну норму кисню для однієї 

людини.                                                                                                                      

* 1гектар лісу може поглинати за 1годину стіль-ки вуглекислого газу, 

скільки його видихають за одну годину 200 осіб. То чи варто 

вирубувати ліси, ламати дерева?                                                      

*20 кг макулатури зберігають одне дерево.                                              
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*Відомо, що крони ялини в межах квадрата із стороною100 метрів 

затримують до 32 тонн пилу, а сосни – до 36 тонн пилу.  

1) Над лісом летіли:голуб, щука, 2 синиці, 2 стрижі, 5 чайок. Скільки 

всього птахів летіло над лісом? (10)                                                                           

2) Катруся з дуба груші рвала,у кошичок складала: 2 татові і 2 матусі, 

3 братові і 3 Катрусі. Скільки всього було груш? (Жодної, бо груші на 

дубі не ростуть.)  

3)Росло 5 берез. На кожній березі - по 5 гілок. На кожній гілці - по 

5менших гілочок. На кожній меншій гілочці - по 5яблук. Скільки 

всього яблук?                                                    ( Жодного, бо на березі 

яблука не ростуть)                                                                          

4) У зайчика було 7 морквин. Він з’їв усі, крім третьої. Скільки 

морквин залишилось? (Одна)                                              

5) 23 зайчики пробігли 4 км. Скільки кілометрів пробіг один зайчик? 

(4)                                                                                                                    

6) Мурашка важить 5млг,а тягне жука масою 50млг. У скільки разів 

маса ноші важча за масу мурашки? (у 10 раз)                                                           

7) Вовк і Заєць пішли купувати морозиво. Вовк і каже: „ Я-великий і 

куплю 3 порції морозива, а ти-маленький,то попроси 2 порції”. Заєць 

погодився. Вовк купив 3 порції морозива, а Заєць...2 рази по 2 порції. 

З’їв вовк морозиво, глянув на зайця та як крикне:  „ Ну, Зайцю, 

постривай!”Чому розгнівався Вовк?  (Бо заєць з»їв 4 порції). 

І   група    1) 20 кг макулатури зберігають від зрубування одне дерево. 

Скільки дерев збереже 800 кг макулатури?  

2) Насіння ялини і сосни потрібне для розмноження хвойних дерев. Із 

100 кг свіжих шишок можна отримати 2 кг чистого насіння. Скільки 

потрібно шишок, щоб отримати 6 кг чистого насіння?                                                                                                   

ІІ  група                                                                                                                                            

1) Пластикова пляшка гниє у ґрунті 180 років, поліетиленовий пакет – 

на 20 років довше, а папір – у 100 разів швидше, ніж поліетилен. За 

скільки років згниє папір у ґрунті?    

2) Усього 5 г нафтопродуктів затягують плівкою 50 кв. м поверхні 

води, що викликає кисневе голодування і отруєння водних організмів, 
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а також призводить до загибелі ікри та мальків. Яку поверхню води 

затягує плівкою 500 г нафтопродуктів?  

ІІІ група   1) Зараз на Поліссі збирають 67 видів лікарських рослин, 

що на 40 видів менше, ніж збиралось раніше. Скільки видів 

лікарських рослин збирали тут раніше? Чому, на вашу думку, 

відбулися такі зміни?                                                  

2) 100 кв. м липового лісу дає 10 кг меду. Скільки меду дасть ділянка 

площею 800 кв. м? 

3) Одна сова з’їдає за літо 1000 польових мишей, зберіга-ючи при 

цьому одну тонну зерна. Скільки мишей знищать за літо і скільки 

тонн пшениці збережуть чотири сови?  

4) Середня вага білого ведмедя – 700 кг, а бурого – 250 кг. На скільки 

кілограмів важчий білий ведмідь від бурого?                                                                                                                                                                                

5) Для лісових мешканців поклали 29 кг солі. 15 кг солі злизали лосі, 

8 кг – козулі, а решту солі – інші мешканці лісу. Скільки кілограмів 

солі злизали лосі, козулі, інші мешканці лісу?                                                                                                               

6) У однієї ведмедиці родиться двоє ведмежат. Скільки ведмежат 

буде у 5 ведмедиць? 

7) У ведмедиці з’являється двоє ведмежат у три роки. Скільки 

ведмежат з’явиться на світ у ведмедиці за 15 років? 

8) Лисиця важить 8 кг, а вовк – 80 кг. Скільки кг разом важать лисиця 

і вовк?                                                                                                                                                

9) Мурашина сім’я за 50 днів знищує приблизно 30 кг 750г шкідливих 

комах. Скільки шкідливих комах може знищити мурашина сім’я за 

літні місяці?  

10) Відомо, що з 60 кг макулатури можна виробити стільки паперу, 

скільки його виробляють з одного великого дерева. Скільки дерев 

зберегли учні двох класів, якщо один клас зібрав 200 кг макулатури, а 

другий – 220 кг?  
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Конспект уроку з природознавства 

у 3 класі 

                                                                                                                    
Тема: Невичерпні джерела енергії.  

Мета: дати загальне уявлення про поновлювані джерела енергії; 

навчити розпізнавати поновлювані джерела енергії в природі; вчити 

пояснювати необхідність збільшення використання людиною 

відновлюваних видів енергії (Сонця, вітру і рухомої води); розвивати 

творчу активність, уважність; виховувати пізнавальний інтерес, 

любов, бережливее ставлення до рідної природи, екологічне 

ставлення до природи. 

Хід уроку 

I. Організаційний момент.                                                                                

ІІ. Зупинка Спостереження.                                                                                                    

– Який сьогодні день (похмурийчисонячний)?  Місяць? Пора року?                                                                                  

- Яка погода на вулиці? Чи є вітер? Яке небо? Опади?                                         

- В якому стані знаходяться дерева, кущі, трави?                                                                                                          

- Чи зустрічалися вам по дорозі до школи птахи?                                                         

- Яка тривалість дня сьогодні?                                                                                                                          

- Чиє сьогодні сонечко на небі?                                                                                    

- Чи впливає Сонце на наш настрій і самопочуття? Поясніть. 

IIІ. Актуалізація опорних знань.                                                                                     

1. Фронтальне опитування                                                                                                        

- Що ви знаєте про Сонце?                                                                                                                                       

- Які процеси відбуваються у неживій природі завдяки Сонцю? 

(Рухаються хмари, ідуть дощі, з»являється веселка, утворюється 

вітер, змінюються форми земної поверхні )                                                                                                                               

- Що ви знаєте про сонячну енергію? (Джерело життя на нашій 

планеті)                                                                                                             

- У якому вигляді сонячна енергія досягає Землі? (Світло, тепло)                            

- Наведіть приклади того, що світло й тепло необхідні рослинам, 

тваринам і людям.                                                                                                                                   

– Чому сонячну енергію вважають невичерпною? Доведіть.                                                                      

-  Що зміниться на Землі, якщо Сонце погасне?                                                                              
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- Чому людям варто ширше використовувати сонячну енергію?                                         

2. Робота над загадками                                                                                                                 

- Чи знаєте ви загадки про сонце, вітер, воду?                                                                                                            

- Спробуйте відгадати:                                                                                                        

Коли падаю я з неба 

Люди кажуть:"Так і треба. 

Восени тоді вважай 

Буде добрий урожай!".(Дощ) 

В небі хмаронька пливла,хмарка сльозки пролила 

На капусту, буряки, на зелені огірки, 

І на трави, і на хвощ...То не сльози - то йде...(Дощ) 

Воду в ріках нагріває,  про матусю- Землю дбає. 

Нам всміхається в віконцечарівне, гаряче...(Сонце) 
Рано-вранці прокидається, встає. 

Розсипає скрізь проміннячко своє. 

Огляда природоньку, зігріва, 

А надвечір спатоньки знов ляга.(Сонце) 

Хмари ганяє, дуба ламає...  

Що це таке? Хто відгадає?(Вітер) 

Він шепоче:"Шу-шу-шу, 

Листя обірвать спішу. 

З листячком в осіннім гаї 

У таночку покружляю".(Вітер)                                                                                                              

- Охарактеризуйте слово-відгадку у кожній загадці. 

IV. Повідомлення теми і мети уроку.                                                                                           

-Сьогодні на уроці ви будете досліджувати, чому енергія Сонця, 

 вітру й води не може вичерпатися. 
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V. Вивчення нового матеріалу.  

 

 

   
 

 

1. Робота за підручником (с. 68-69)                                                                                                        

- Для чого потрібна енергія?                                                                                                         

- Які види енергії ви знаєте?                                                                                                       

- Де ви їх використовуєте у щоденному житті?                                                                                  
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-Роздивіться малюнки на с. 68, поміркуйте і розкажіть! Як люди 

зігрівалися й освітлювали свої оселі в давнину?                                                                                   

- Що слугувало тоді джерелами енергії?        

 2.   Робота в парах.                                                                                                                       

- Назвіть, які корисні копалини належать до горючих.                                                               

– Що розповів хлопчик Струм про горючі корисні копалини?                                                  

- Що відбувається із корисними копалинами, якими користуються 

люди?      (Їх запаси поступово вичерпуються).                                                                             

– Які джерела енергії використовують у наш час? 

 

 
 

 

 

3.Зупинка «Кінотеатр».                                                                                                          

1. Перегляд презентації про енергію Сонця, вітру, води.                                                             

- Про що дізналися під час перегляду фільму?                                                                          

- Які невичерпні джерела енергії пропонує нам Матінка Природа?                                   

- Чому їх називають і невичерпними, і відновлюваними?                                                                   

- Чому енергія Сонця, вітру, води є невичерпною?                                            

(Сонце, вітер, вода існують в природі завжди).  
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4.Зупинка«Словникова». 
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1. Словникова робота.                                                                                                              

– Які нові слова дізнались на уроці?                                                                 

2. Робота в групах.                                                                                              

Клас поділений на 3 групи, кожна з яких отримує своє завдання.                                                                                                     

- Підібрати слова-синоміми до слів: 

І група- Сонце.                                                                                                                             

ІІ група - вітер.                                                                                                                          

ІІІ група- вода.  

3. Прислів»я, приказки, вислови, вірші про Сонце, воду, вітер. 

 
4. Фізкультхвилинка.                                                                                     

Віє вітер нам в лице, захиталось деревце.                                                            

Вітерець все тихше, тихше. Деревце все вище, вище. 

5.Пошукова діяльність «Цікаві факти».   

1.Який вид енергії описаний у повідомленнях?                                                                   

*Скрізь падає дощ, випадає сніг та інші опади, є річки.                                                                     

* На нашій планеті близько 20% всієї електроенергії виробляється на 

гідроелектростанціях.                                                                                                            

* Рухома вода є потужним джерелом енергії, за допомогою неї 

освітлюють цілі міста і навіть країни.                                                                                                          

* Ця енергія використовувалась для подрібнення зерна і 

перекачування води. 

* Сонячне світло перетворюється в електроенергію.                                                                           

* Оранжереї  перетворюють сонячне світло на тепло, та забезпечують 

цілорічне вирощування рослин, які в природі не пристосовані для 

цьогоклімату.                                                                                                                                  
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* Вітер – помічник примхливий, бо швидко і постійно змінює свій 

напрямок.                                                     

  * Одним з перших стабільних джерел енергії, освоєних людиною, 

був вітер.  * Завдяки вітру відбулися великі географічні відкриття, 

людство одержало можливість подорожувати, зрошувати поля, 

молоти зерно і, нарешті, воно навчилося перетворювати вітер у чисту 

енергію у вигляді електрики.                                                              

 * Вітряні млини.  Ця енергія використовувалась для подрібнення 

зерна і перекачування води.                                                                                                                              

* Якщо існував Ноєв ковчег, то він, очевидно, плив під вітрилами. 

2. Що цікавого ви підготували про Сонце, вітер, воду?                                                          

(Діти роблять короткі повідомлення). 

 
6.  Гра «Увага!»Тестові завдання. (Відповідь так чи ні).                                                                                                                                                                                                                             

1).Чи можна виконувати роботу без витрат енергії та руху?                                              
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2). Запаси корисних копалин вичерпуються. Тому вони належать до 

вичерпних джерел енергії.                                                                                             

3). Звідки людина отримує енергію для свого організму? (Їжа, корисні 

копалини, повітря).                                                                                                                

4). Що є джерелом енергії для живлення рослин?(Сонце)                                                                                                   

5). Як називаються дії, спрямовані на економне використання 

електроенергії й тепла?                                                                                                                                        

( А) Енергозбереження, Б) енергія, В) енергетика).                                                                       

6). Чому енергія Сонця, вітру, води є чистою, зеленою, невичерпною. 

Скласти речення і зачитати його.                                                                                                       

 

VІ. Зупинка «Мистецька».                                                                                                    

Проектна роботав групах. Малювання на тему «Невичерпні джерела 

енергії». Учні отримують ватман, кольоровіолівці.                                                                                                                                                                                                                                       

І   група – міні-проект «Робота Сонця».                                                                                         

ІІ  група – міні-проект «Робота вітру».                                                                                           

ІІІ група – міні-проект   «Робота води». 
  

 

 
 

VІІ. Природоохоронна робота.                                                                                    

1. Колективна робота.  

Твір-розповідь на тему «Навіщо потрібно берегти природу (воду)»? 

VІІІ.Зупинка Творчості «Мовленнєва».  Екологічна робота.                                                                                                          
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1.Робота в групах.                                                                                                             

І група «Вода»-твір - есе «Економія води».                                                                                                                

ІІ група «Вітер»  -твір - розповідь «Вітер - друг, вітер - ворог».                                                                                  

ІІІ група «Сонце» - науково - популярний твір «Сонце – планета 

Сонячної системи».   

2. Зачитування творчих робіт учнями.                                                          

ІХ. Мозковий штурм.                                                                                                 

1.Чому енергія Сонця, вітру, води є чистою, на відміну від енергії 

горючих корисних копалин?                                                                                                                         

2. Висновки:                                                                                                                             

• Джерела енергії бувають поновлювані і непоновлювані. 

• Усі поновлювані джерела енергії черпають свої сили від Сонця - 

головного джерелаенергії.                                                                                                                                 

• До поновлюванихджереленергії належать також сила води і сила 

вітру.                                                                                        

• Без Сонця життя на Землі припиниться. 

• За 15 хв Сонце посилає нам стільки енергії, скільки вистачає 

людству на цілий рік. 

Х. Узагальнення і систематизація знань. 

Читання й обговорення казки «Нерозлучні друзі» 
Жили-були друзі: Сонце, Вода, Камінь і Вітер. 

Одного разу вони посперечалися, хто з них наймогутніший. 

Сонце промовило:- Я даю Землі тепло і світло, можу обігріти або спалити! Без 

мене немає життя. 

Вода зауважила:- А от і ні, це без мене жодна істота не може жити! Я 

перетворюю камінь на пісок, з легкістю обертаю велетенські електричні 

турбіни, і саме я даю людям енергію! 

Камінь спинив напір Води і твердо вимовив: 

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

Налетів Вітер і просвистів: 

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

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

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

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

їх, Людина відповіла: 

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

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

пара. Саме завдяки вам я вгамував спрагу. Всі вимогутні та важливі, кожен-по-

своєму. 



132 
 

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

Людина навчилася приборкувати сили природи. 

-Про які природні сили йдеться у казці? 

- Про що сперечалися Сонце, Вода, Камінь і Вітер? 

- Чим вихвалялося Сонце? 

-Що розповіла про себе Вода? 

-Що може зробити Камінь? 

- Яку силу має Вітер? 

-Хто розсудив природні сили? 

- Як ви розумієте останні речення казки?                                                                                       

- Чого навчає нас ця казка? 

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

енергії існують завдяки енергії Сонця. Річки живляться дощами, які 

виникають із-за випаровування океанів і озер під дією сонячного 

тепла. Вітер дме над поверхнею землі внаслідок її нерівномірного 

нагрівання сонцем. 

ХI. Підбиття підсумків. Рефлексія. 

1. Бесіда:                                                                                                                                          

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

-Що нового ви дізналися на уроці? 

-Назвіть невичерпн іджерела енергії. 

-Які джерела енергії люди можуть використовувати у майбутньому? 

2. З якими предметами асоціюються слова, які так часто ми 

використовували під час уроку?  ( Мама називає сонечком; подушка у 

вигляді сонечка; не літай, як вітер, каже бабуся; чистий, як водиця.)                                                                                                 

3. На кожному столі у фруктовницях лежать червонобокі, жовті 

яблука. Вітерець ніжно пестив гілочки яблунь, дощ щедро поливав їх, 

сонечко зігрівало своїми променями, наповнюючи їх вітамінами. 

Посмакуйте ж, ви, дітки ними, набирайтеся енергії, сили від них, 

будьте ж здоровими, черпайте все нові знання, зростайте на славу 

вашим родинам, нашій рідній Україні!    

ХII. Домашнє завдання: 

ст. 68-69. 
 

 

 

 

 

 

 
 



133 
 

 

 

 

♦ Вчитель початкових класів 

♦ Освіта – вища 

♦ Категорія – спеціаліст 

♦ Педстаж -  5 років 

♦ Тема, над якою працює: 

«Використання ігрових технологій 

навчання для розвитку пізнавальної 

активності молодших школярів» 

 

 

Москаленко  

Ірина  

Анатоліївна 
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Конспект інтегрованого уроку 

 у 3 класі 

(математика, читання, образотворче мистецтво)  

Тема: Додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел.  

Визначення тривалості подій, часу початку і закінчення подій.  

Опрацювання вірша  А.Костецького «Казка про сім неділь у 

тижні». Робота над картиною. Малювання людей.  

Мета:   Вчитись правильно і швидко виконувати обчислення , 

формувати вміння  визначати тривалості подій, часу початку і 

закінчення подій за календарем; розвивати математичні здібності; 

виховувати наполегливість. 

     Ознайомити учнів з віршем А. Костецького «Казка про сім неділь 

у тижні», вчити аналізувати поведінку героїв, формулювати основну 

думку твору та висловлювати власну думку, формувати уявлення про 

позитивні і негативні риси людини ;  розвивати  мислення; 

виховувати працьовитість, відповідальність . 

    Вчитись зображувати людину та казкових істот, аналізувати 

картини;  розвивати уяву; виховувати цілеспрямованість. 

Форма проведення: інтегрований урок 

Методико – дидактичне забезпечення: календарі, фломастери, 

аркуші паперу (формату А 3), листочки з іменами дітей, сердечка, 

смайлики. 

Матеріально – технічне забезпечення: проектор,  ноутбук. 

                                               Хід уроку 

I. Організаційна частина 

-  Знову  дзвіночок пролунав, 

До роботи час настав. 

II. Актуалізація опорних знань. 

- У мене в коробці захований дуже потрібний  предмет. Щоб 

відгадати його, потрібно правильно і швидко виконати завдання. 

1.Гра «Швидкий рахунок» (№476). Обчислення ланцюжком 

(один учень записує на дошці) 

590 – 440=               380- 140= 530+450= 

       +160=        + 170 = -      - 810 = 
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       - 43=  - 32=      - 17= 

2.Гра «Шифрувальник» 

Діти розміщують результати у порядку спадання  і отримують слово 

(Слайд 2 ) 

150 – І  240 -Д 980 - К 

310 – Е 410 - А 170 - А 

267 – Н                378 - Л 153 – Р 

К А Л Е Н Д А Р І (Слайд 3 ) 

Вчитель демонструє календар 

3. Перевірка домашнього завдання 

№ 475  Скільки днів мине від початку зими до початку літа?(151 або 

152 дні) 

Чим Ви користувались, щоб дати відповідь на це запитання? 

(Календарем) 

Слово календар походить від лат. calendae, цим словом римляни 

називали перші і останні числа місяця. Це система лічення великих 

проміжків часу 

Календар - це вимірювач  часу, свят і подій. У наш  час календар є не 

просто засобом визначення дня, року, місяця. Він має більш широке 

застосування, а значить існує кілька видів календарів. Наприклад, 

сонячний, місячний, китайський, церковний і інші види. (Слайд 4 ) 

 

 

III. Мотивація навчальної діяльності.   

- Який сьогодні день тижня? 

- Який день буде завтра? За допомогою чого ми це визначили? 

- Діти, який день тижня Вам найбільше подобається? Чому? 

- А який не подобається? Чому? 
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- А чи хотіли б Ви, щоб Ваш улюблений день тижня був щодня? 

Гра «Обери позицію» («Дискусійна шкала»). Діти приклеюють 

листочки зі своїми іменами, де забажають. В процесі обговорення 

вони можуть змінити свою думку. 

 

Так 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ні 

 

- А чи знаєте Ви , що б могло статися, якби Ваш улюблений день був 

завжди? 

-А чи хотіли б дізнатися? 

IV. Повідомлення теми  і мети уроку 

- Тоді я пропоную Вам: 

 ознайомитись  з героєм одного вірша і послухати, яка пригода  з 

ним трапилась; 

 проаналізувати його поведінку та визначити головну думку 

твору; 

 продовжувати  вчитись міркувати, аналізувати,висловлювати 

власну думку;   

 Також ми будемо  визначати тривалості подій за календарем ; 

 виконаємо інші цікаві завдання. (Слайд 5 ) 

V. Опрацювання нового матеріалу 

Словникова робота 

П’ятак -   монета або грошова сума у п'ять копійок.  

Підкинути  п’ятак (монету) – дія, що використовується для прийняття 

рішень. (Слайд 6 ) 

- До слів загорлав, заволав, зойкнув доберіть синоніми. (Закричав, 

заголосив) 

- Доберіть синоніми до слів  спромігся (зумів),  розпач (безнадія), 

підступний (хитрий). (Слайд 7 )  

Читає підготовлений учень 

Казка про сім неділь у тижні 

(Костецький Анатолій) 
На другому поверсі, 

в сьомій квартирі, 

в будинку під номером 

тридцять чотири, 
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на вулиці Мрій, 

що тяглась аж під небо, 

жив хлопець Сергій — 

третьокласник і ледар. 

Найбільше на світі 

любив він поспати, 

тож кожного ранку 

і мама, і тато 

будили Сергія 

не менше години, 

бо зовсім на нього 

не діяв будильник. 

До школи він завжди 

ішов неохоче. 

Сидів на уроках — 

злипалися очі. 

Зате, 

як останній дзвінок 

продзвенить,— 

наш ледар найпершим 

додому летить! 

Вбіга до квартири, 

ляга на дивані — 

і мріє, 

аж поки і ніч 

не настане!.. 

А мріяв Сергій, 

щоб у тижні 

всі дні 

зробилися геть як один,— 

вихідні! 

 

2 

От якось під вечір, 

в одну із неділь, 

зостався Сергій у квартирі 

один... 

Поспав, попоїв, 

увімкнув телевізор 

і всівся дивитись його 

скільки влізе... 

Нарешті скінчилась 

недільна програма. 

Сергій неохоче 

підвівся з дивана 
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і мовив: 

— Лягатиму краще 

у постіль! 

Аж тут 

на екрані 

з'явилася постать!.. 

— Зажди! — 

просичала.— 

Не треба лягати!..— 

І раптом 

стрибнула з екрана 

в кімнату! 

Злякався Сергій — 

не промовить і слова... 

Нарешті спромігся спитати 

— А хто-о ви?.. 

— Я грізний чаклун, 

всемогутній фон Брукк, 

професор і доктор 

ледачих наук! 

Бажай, що завгодно, 

ледащо Сергію,— 

я можу здійснити 

усі твої мрії! 

Почувши слова ці, 

Сергій аж затрясся, 

та вже не від жаху — 

від радості й щастя, 

і враз загорлав, 

наполохавши тишу: 

— Хай тільки неділі 

залишаться в тижні, 

щоб я відсьогодні 

ніколи-ніколи 

не мусив щоранку 

спішити до школи! 

Фон Брукк усміхнувся: 

— Хай буде, 

як хочеш!..— 

І зник непомітно 

у темряві ночі... 

 

3 

Наступного ранку, 

О пів на десяту, 
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прокинувся ледар 

у власній кімнаті, 

покліпав очима зі сну, 

позіхнув — 

і вмить пригадав 

про пригоду нічну! 

Підскочив хутчіш, 

календар відшукав, 

поглянув у нього — 

і мало не впав: 

з листочка, 

де мусило йти 

п о н е д і л о к, 

до нього 

всміхнулося слово 

н е д і л я!.. 

Сергій, 

не повіривши 

власним очам, 

ще швидше 

гортать календарик 

почав. 

Гортав і гортав, 

а листки шелестіли: 

"Неділя, неділя, неділя..." 

Н е д і л я!.. 

— Урра-аа! — 

заволав 

третьокласник і ледар.— 

Так, значить, до школи 

ходити не треба! 

Так, значить, насправді 

у тижні 

всі дні 

віднині й довіку тепер — 

в и х і д н і!.. 

4 

Тепер у Сергія — 

свободи удосталь: 

захочеш — 

і зранку влягайся 

у постіль, 

бо в школі уроків 

нема все одно! 

А може,— 
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піти в зоопарк чи в кіно?., 

Підкинув наш ледар 

угору п'ятак — 

і випало: 

їхати у зоопарк! 

Все б гарно!.. 

Та тільки — 

трамваї не ходять, 

бо транспорт увесь — 

в и х і д н и й 

відсьогодні! 

"Ач, мудрі які — 

спочивати б їм тільки!" — 

подумав Сергій — 

і поплентався пішки... 

Нарешті 

дістався ледь-ледь 

до воріт — 

поглянув... 

Та що це?! 

Зачинено вхід! 

А поруч — 

об'ява висить на стіні: 

"Тепер в зоопарку всі дні — 

в и х і д н і!" 

Від розпачу в ледаря 

зуб заболів, 

ще й так, 

що від болю 

гуде в голові! 

Помчав до лікарні бідаха — 

та марно! 

Усі лікарі — 

в и хі д н і 

у лікарнях... 

Вернувся додому 

наш ледар сумний. 

Вмикає скоріше 

екран рятівний, 

а там, 

на екрані — 

слова лиш одні: 

"У нас, в телестудії, всі — 

в и х і д н і!.." 
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5 

І тут за хвилину 

збагнув третьокласник, 

що сталося в місті 

страшенне нещастя, 

бо всі — 

не працюють, 

бо всі — 

спочивають!.. 

Лікарні закрито, 

не ходять трамваї, 

і годі чекати 

від друзів листів — 

всі пошти 

зосталися без поштарів! 

Шофери і вчені, 

майстри і міністри — 

н і х т о 

не працює 

у нашому місті, 

бо всі — 

в и х і д н і, 

тож од ранку до ночі 

роби — що завгодно, 

гуляй — скільки хочеш!.. 

Так чом же ніхто 

не співа, не танцює? 

Так чом же навколо 

всі люди сумують? 

То звісно — чому! 

Бо без праці, 

без діла 

не може лишатися довго 

людина! 

Бо лікар — не лікар, 

коли не лікує, 

бо кухар — не кухар, 

коли не готує, 

а льотчик — не льотчик, 

коли він без неба... 

Робота улюблена — 

кожному треба!.. 

6 

І стало Сергію страшніше, 

ніж вчора! 
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І вигукнув він: 

— У-у, негіднику чорний, 

лукавий професор, 

підступний фон Брукк! 

Ех, тільки б мені 

ти потрапив до рук!.. 

І ледь він устиг 

ці слова проказати — 

як постать фон Брукка 

з'явилась в кімнаті. 

— Ти кликав? 

Так ось я! — 

сказав він Сергію.— 

Я змушений знову 

здійснить твою мрію!.. 

Сергія удруге 

не треба просити. 

Усе зрозумівши, 

він зойкнув щосили: 

— Хай стане скоріше 

усе, як раніше: 

одна лиш неділя 

хай буде у тижні!.. 

І тільки 

останні слова 

відлунали, 

здригнулась підлога — 

і Брукка не стало... 

7 

І знову навколо усе — 

як раніше: 

всі дні, 

як і треба, 

у кожному тижні! 

І знову 

по рейках спішать 

поїзди, 

і знову 

до друзів надходять 

листи, 

знов лікар — 

лікує, 

а кухар — готує, 

і майстер 

над справами зранку 
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мудрує, 

спішать на роботу 

в трамваях 

міністри... 

Всі — знову щасливі 

у нашому місті! 

Тепер і Сергія 

не взнати нікому: 

уже не тіка він 

зі школи додому, 

а разом із класом 

саджає дерева, 

збирає насіння 

чи брухт металевий, 

майструє шпаківні, 

щоб птаство зустріть... 

А так, 

як раніше,— 

не думає жить, 

бо знає чудово, 

що радість і щастя 

приходять не ледарям, 

а роботящим! 

VI. Робота над змістом  

1. Аналіз твору 

- Як звали головного героя ? 

- На якій вулиці Він жив? (на вулиці Мрій) 

- Чи випадково вулиця мала таку назву? 

- У будинку під яким номером жив хлопчик? (34) 

- Яке це число? ( Двоцифрове, парне, число четвертого десятка) 

- Назвіть числа четвертого десятка, які більші за  дане. 

- Назвіть числа четвертого десятка, які менші за дане. 

- А який герой  «допоміг» здійснити його мрію?  (Фон Брукк, 

професор і доктор ледачих наук) 

- Чи зрадів хлопчик, що його мрія здійснилася? 

- А яким згодом  змінився  його настрій? Чому? 

- Про людей яких професій тут згадується? 

- Як Ви охарактеризуєте третьокласника? А фон Брукка? 

- Чи хотіли б опинитися на місці хлопчика? 

- Який уривок Вам найбільше сподобався? 
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2. Визначення головної думки 

- Сформулюйте головну думку твору? ( Не потрібно бути 

ледачим. Удача приходить до того, хто багато працює). 

VII. Музична розминка 

VIII. Робота  в парах 

Виконання завдання № 480 

- А тепер погляньте у календарі, що є на Ваших  партах. Чи нічого 

у них не  змінилось? Якщо нічого, то спробуємо визначити і 

записати у зошиті : 

Скільки днів залишилось: 

 до  свята Миколая; 

 до Нового року; 

 до Різдва; 

 до початку нового семестру. 

IX.  Створюємо   образи 

1.Вправа «Асоціації» 

А зараз , діти, заплющіть очі. Уявіть, що Ви опинилися в таємничій 

кімнаті чаклунів. Що Вас оточує? Які кольори переважають? Чи є там 

стіл?  Що є на ньому? Який запах відчуваєте?  Хто ще, крім Вас, там 

знаходиться? Як Його звати? Чи може Він здійснити Ваше бажання? 

- А тепер погляньте на цю картинку? Хто зображений на 

ній?(Слайд 8 ) 

- Які емоції передає картинка? 

- Що б Ви зробили, коли опинилися на  місці персонажів? 

- Що б змінили на картинці? 

- Що  спільного і відмінного у цій картинці і вірші Анатолія 

Костецького? 

2.Робота в групах 

Діти в групах малюють хлопчика Сергійка і фон Брукка. Кожного 

характеризують. Прикріплюють до дошки і кожна дитина пише на 

сердечку, що є на парті,  побажання для Сергійка і фон Брукка. 

X. Осмислення,   узагальнення і систематизація знань 

- Яка картинка не відповідає змісту вірша? (Слайд 9 ) 

- Чи може  звичайний календар змінити поведінку людини?   
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1. Гра «Зміни позицію» ( «Дискусійна шкала») 

- Чи змінилась Ваша думка з приводу того, що не може бути 

кожен день неділею? Станьте, будь ласка, біля дискусійної 

шкали і переклейте( якщо змінили думку) листочки зі своїми 

іменами . 

2. Лабіринт 

      Щоб дізнатися, що  приносить людям справжнє щастя, ви повинні 

пройти лабіринтом 

Х           щ    а              б                 у  м 

о            и с              е д   и 

ч            т л              н ь   в 

е            у и              м, л    и 

ш          б в  и і     н      (Слайд 10 ) 

(Хочеш бути щасливим, не будь лінивим) (Слайд 11 ) 

3. Логічна задача 

На столі  лежало дві монети. В сумі це 15 копійок. Одна з них не 

п’ятак. Що це за монети? ( 10 і 5 копійок) (Слайд 12 ) 

 

 XI. Підбиття підсумків уроку і повідомлення домашнього 

завдання. Оцінювання 

Що Вам найбільше сподобалось на уроці?  

Яке завдання було найважчим? Чому? 

А яке найцікавіше? 

На жовтих кружечках, які є на партах, діти  домальовують  ротик, 

що демонструє їхній настрій.  

 

  

 (Слайд 13 )     

 

 

- За роботу вмілу дякую вам щиро!!! (Слайд 14 ) 
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♦ Вчитель початкових класів 

♦ Освіта – вища 

♦ Категорія – спеціаліст ІІ категорії 

♦ Педстаж  -  6 років 

♦ Тема над якою працює: 

«Розвиток самостійності учнів у 

навчанні» 

  

 

 

 

Вітько 

Юлія     

Романівна 
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Конспект уроку з природознавства 

у 3 класі 

 

Тема: Тварини. Різноманітність тварин. 

Мета: Формування поняття «тварина – частина живої природи»; 

групувати тварин за вказаною ознакою; розкривати 

спостережливість, увагу; бажання доглядати тварин та оберігати їх. 

Обладнання: Малюнки різних тварин, кліше (для Технології 

“Метод Прес”) набірне полотно “Тварини”, “Мобілка”, уявний 

мікрофон, підручник, ілюстрації із зображенням тварин різних 

середовищ існування. 

Хід уроку 

Ι. Організація учнів до уроку. 

- Давайте проведемо автотренінг і налаштуємося на урок. Я – учень. 

Я ходжу до школи. Мене навчають вчитись. Я все розумію. Я все 

хочу знати. 

ΙΙ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми і 

мети уроку. 

- Сьогодні у нас особливий урок – урок краси. Адже на ньому ми 

дізнаємось багато цікавого про тварин, навчимося групувати їх за 

вказаною ознакою. 

В чарівну країну 

Вирушимо разом. 

Перешкоди всі пройдем. 

Хто не хоче працювати, 

Із собою не візьмем. 

- Чи здогадалися ви, що це за країна? Ось і перша перешкода. 

Подолати її, тобто відгадати назву чарівної країни, вам допоможе 

“Мобільний телефон”. Пограємо у гру “Дешифрувальник”. 

1. Гра “Дешифрувальник” 

-Літери у нашому мобільному телефоні розташовані під цифрами на 

кнопках. Кожній цифру відповідає кілька літер. Щоб відгадати 

зашифроване слово, треба вибрати тільки одну літеру. Отже, будьте 

уважними, номер:  



148 
 

7 1 1 7 3 6 3.  Відповідь: ( Тварини) 

- Молодці! Відгадали! Перешкоду подолали! Це країна -Тварини. 

( Записую слово “Тварини” на дошці) 

2. Гра “Мікрофон” 

- Пограємо у вже знайому вам гру “Мікрофон”. 

- Що би ви хотіли дізнатися про тварин? Свої запитання починайте 

словами “Я хочу знати...”. ( Учні передають “мікрофон” один 

одному і формулюють запитання, я записую їх на дошці під словом 

“Тварини”. 

Орієнтовні запитання учнів: 

Я хочу знати… 

Які є тварини? 

Де живуть тварини? 

Чому тварин належать до живої природи? 

Як відрізнити одну тварину від іншої? 

Як доглядати за тваринами? 

Чому їх так багато? 

Чи можуть тварини зникнути? 

- У вас виникло дуже багато запитань. Якщо ви будете уважними, 

кмітливими, активними, старанними, то знайдете на них відповіді. 

ΙΙΙ. Робота над темою уроку. 

1. Дидактична гра “Впізнай тварину” 

Мета: вчити учнів розпізнавати тварин за характерними ознаками.  

- А зараз пограємо в гру. Розгляньте малюнки із зображенням 

тварин, назвіть їх і скажіть, чи відрізняються між собою тварини. 
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2. Бесіда вчителя 

Тварини відрізняються розмірами тіла ( наприклад, найбільша з 

тварин – синій кит, він має довжину 30 м. і масу 150 т., а найменших 

тварин неможливо побачити без мікроскопа). Відрізняються тварини 

також формою тіла. Форма тіла залежить від того, у якому 

середовищі вони живуть. 

ΙV. Фізкультхвилинка 

Кря – кря – кря –танцюють каченята. 

Няв – няв – няв – ходять кошенята. 

Ква –ква –ква – скачуть жабенята. 

Хрю – хрю – хрю – шукають поросята. 

Гав –гав – гав – сідають собачата. 

Кар –кар – кар –літають вороненята. 

Все – все – все – закінчили малята. 

V. Продовження роботи над новою темою 

1.Технологія “Мозковий штурм” 

- Зараз я вам роздам малюнки на яких зображені тварини. Ви уважно 

їх розгляните. А тоді прикріпите на дошці  на тому місці, де живуть 

тварини.  

( Я вивішую набірне полотно з написом “Тварини”, а учні 

прикріплюють свої малюнки). 

- Молодці! І цю перешкоду ми подолали. 

- Отже, ми з вами вже знайшли відповіді на запитання: які є тварини 

і як відрізнити одну тварину від іншої. 

 



150 
 

 
 

 

2. Розповідь з елементами практичної роботи з метою 

формування уявлення про види тварин. 

– Пригадайте, як люди розрізняють тварин. 

– Виконайте практичну роботу, описану в зошиті.  

Для того щоб розрізняти тварин, їх описують, встановлюють їхні 

ознаки і дають тваринам назви. Як і у рослин, назви видів тварин 

складаються із двох слів. Перше слово у назві означає, що тварини, 

наприклад ластівки, мають деякі спільні ознаки: чорно-біле 

забарвлення тіла, невеликі розміри, довгі крила, короткі ноги, 

маленький дзьоб. Всі ластівки будують подібні гнізда під стелями, 

на стінах будинків з вологого ґрунту, живляться літаючими 

комахами. Проте, на малюнку зображені ластівки різних видів, тому 

що вони відрізняються забарвленням голови, довжиною хвоста, 

формою крил. Ластівка сільська гнізда будує лише у селах на 

стайнях, хлівах, де утримують худобу, а міська – у містах та на 

скелях у горах. 

Таким чином, тварини одного виду мають однакову будову, форму, 

забарвлення і розміри тіла, живуть в однакових умовах і мають своє 

місце проживання, а тварини різних видів за цими ознаками 

відрізняються. 

– Назвіть види тварин, які ви знаєте. Опишіть їх зовнішню будову. 
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3. Бесіда з елементами розповіді з метою формування уявлення 

про тварин – живих організмів та про відмінності тварин від 

рослин. 

– Пригадайте, які ознаки властиві живим організмам. (Тварини 

дихають, розмножуються, ростуть і розвиваються, живляться, 

народжуються і вмирають.) 

– Чому у собаки, що спить, постійно рухаються груди і живіт? (Це 

відбувається тому, що тварини постійно дихають. Для дихання всім 

живим організмам, у тому числі й тваринам, потрібний кисень, а 

видихають вони вуглекислий газ.) 

– Доведіть, що тварини розмножуються. (Кішка народжує 4–5 

кошенят, кролиця народжує 5–10 кроленят, свиня народжує до 10 

поросят, отже, тварини розмножуються. Вони народжуються, 

ростуть, розвиваються і вмирають. Тривалість життя у тварин різна. 

Серед них є довгожителі, наприклад, слони, які живуть 70–80 років, 

але є й такі, які живуть лише кілька днів – комахи одноденки.) 

– Як і чим живляться тварини? (Тварини живляться рослинами і 

тваринами, яких вони знаходять, ловлять, добувають.) 

Отже, тваринам, як і рослинам, властиві всі ознаки живих 

організмів. 

– То чому в живій природі виділили царства рослин і тварин? Чим 

вони відрізняються? (Основна відмінність між рослини і тваринами 

– те, як і чим вони живляться.) 

– Пригадайте, як живляться рослини. Де вони беруть собі їжу? 

(Рослини самі собі виробляють їжу. У листках на світлі 

утворюються необхідні їм поживні речовини. Поживні речовини 

вони виробляють із води, мінеральних солей і вуглекислого газу, які 

беруть із повітря і ґрунту.) – А як живляться тварини? (Тварини не 

можуть самі собі виробляти поживні речовини, вони живляться 

готовою їжею, поїдаючи рослини та інших тварин.) 

– Уявіть, що в лісі виникла пожежа. Що станеться з рослинами і 

тваринами, як вони зреагують на пожежу? (Якщо в лісі виникає 

пожежа, то всі рослини гинуть у вогні, тоді як значна частина тварин 

рятується, втікаючи з лісу.) 
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– Зробіть висновок зі сказаного, і скажіть, чим ще відрізняються 

тварини від рослин. (Тварини, на відміну від рослин, можуть швидко 

рухатися, переміщуватися з одного місця на інше.) 

– Наведіть приклади, як можуть рухатися відомі вам тварини. 

(Дельфіни, окуні, акули – плавають; граки, горобці, метелики – 

літають; жаби, зайці, білки, коники – стрибають; лисиці, вовки – 

бігають; вужі, гадюки – повзають.) 

– Що дає змогу тваринам пересуватися різними способами? 

(Тварини можуть пересуватися різними способами завдяки тому, що 

у них є різноманітні кінцівки. У тих, хто плаває є плавці; у тих, хто 

літає – крила; у тих, хто бігає і стрибає – міцні ноги; ті, у кого 

відсутні кінцівки, – повзають.) 

– Поміркуйте, чому рослини можуть все життя прожити на одному 

місці, а тваринам потрібно переміщуватися з місця на місце. 

(Рослинам не потрібно здобувати собі їжу, адже поживні речовини 

вони виробляють собі самі. Тварини переміщуються у пошуках їжі, а 

також, рятуючись від ворогів.) 

Отже, тварини відрізняються від рослин способом живлення і 

здатністю переміщуватися з одного місця на інше. 

VΙ. Узагальнення і систематизація набутих учнями знань 

1. Пізнавальні завдання для застосування знань. 

2. Запишіть, як пересуваються такі тварини: щука, метелик, 

вовк, сорока, гадюка, дельфін, кит, миша, сова, заєць, ящірка, 

жаба, вуж, олень, коник. 

Літають: __________________ 

Бігають: __________________ 

Стрибають: _______________ 

Плавають: ________________ 

Повзають: ________________ 

3. Робота в парах. Технологія “Метод Прес”. 

Учні класу поділяються на команди (залежно від кількості рядів у 

класі). Вчитель викликає по черзі до дошки по два учні з кожної 

команди, дає кожному ілюстрацію із зображенням тварини (так, щоб 

не бачили інші учні у класі) і пропонує описати її середовище 
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існування та зовнішній вигляд так, щоб можна було впізнати 

зображену тварину. Той, хто впізнає, називає описану тварину. 

Перемагає та команда, у якої впізнали більше тварин. 

На дошці кліше 

Я ВВАЖАЮ, ЩО… 

ТОМУ ЩО… 

НАПРИКЛАД… 

ТАКИМ ЧИНОМ,… 

VΙΙ. Підсумок уроку 

- Повернемося до запитань, які виникли у вас на початку уроку. 

- Чи на всі запитання ви отримали відповідь? 

- Чи цікавим був урок? 

- Чи справді”країна тварин” чарівна? 

- У чому її чарівність? 

VΙΙΙ. Домашнє завдання 

- Підготувати розповідь про значення тварин у житті людей, для 

природи. 
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♦ Вчитель початкових класів 

♦ Освіта – вища 

♦ Категорія- спеціаліст ІІ категорії 

♦ Педстаж -  5 років 

♦ Тема, над якою працює: 

«Формування у молодших школярів 

самооцінки у навчальній діяльності» 
 

 

 

Ширман 

Наталія   

Василівна 
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                                                                                                                   Конспект уроку з читання 

У 4 класі 

Тема уроку: Всесвітній мандрівник Жуль Верн.  

Мета: ознайомити учнів з біографією Ж. Верна; викликати інтерес до  

письменника як до непересічної особистості, дати уявлення про  

літературну спадщину романіста, занурити дітей у незвичайний,  

захоплюючий світ Ж. Верна, «відкрити» письменника-фантаста;  

розвивати творчу уяву і логічне мислення.  

ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, виставка його книг, 

роздатковий матеріал для роботи в групах, корабель, перо, книга, 

глобус.    

                                        Хід уроку.   

І.   Організація.  

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

1. СЛОВО ВЧИТЕЛЯ.  

Ми закінчили  вивчати творчість Д. Дефо і його роман 

«Робінзон Крузо», але наші подорожі не закінчилися. Сьогодні, і 

на протязі  ще декількох уроків, ми продовжимо з вами 

подорожувати, знову будемо переживати надзвичайні пригоди, 

знову зануримося у незвичайний, захоплюючий світ пригод.  

- Зверніть увагу на предмети, які знаходяться на моєму столі 

(корабель, перо, книга, глобус).  

-  Як вони пов`язані між собою? Якій людині вони можуть 

належати? (Людині, що любить мандри, книги).  

Такі речі дійсно могли належати й відомому французькому 

письменнику Ж. Верну, який розповідав у своїх творах про 

подорожі й пригоди, про розумних та сміливих людей.   

2. СЛОВНИК.  

Пригода – непередбачуваний, незвичайний випадок у житті.  

Фантастика- 1) Дещо надумане, вигадане, неправдоподібне,   

нездійснене. 2) Мрія, продукт уяви. 

ІІІ. Оголошення теми, мети.  

     ВЧИТЕЛЬ: захоплені сучасники називали Ж. Верна «всесвітнім 

мандрівником», «чарівником», «пророком», «провидцем», 

«винахідником без майстерні».  
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Чому саме так називали Ж. Верна?  Це і є наше проблемне питання на 

урок. Крім того, прошу звернути увагу на епіграфи. Але до них ми 

повернемося, коли познайомимося з Ж. Верном, який завітав на наш 

урок.  

     ЕПІГРАФИ: 1) Ніхто на світі не прожив без мрії… (Леся 

Українка).  

 2) Фантазія – це природна сила людини.   

                                                                                 Ф. М. Достоєвський.   

 3) Ж. Верн тому назавжди залишився з нами, що він вірив у  

                                 майбутнє людства. (П. Гаммара-фр. критик).  

 

ІV. Робота за темою.  

1. ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ З ПИСЬМЕННИКОМ.   

(У ролі письменника учень, який крім домашнього завдання,- 

ознайомитися з біографією Ж. Верна -, отримав додаткову 

інформацію про письменника.  

Учні задають романісту питання, які підготували заздалегідь).  
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2. РОБОТА З ЕПІГРАФАМИ.  (В парах або малих групах).  

- Розкрийте зміст епіграфу.  

- Поясніть, в якій мірі кожен з епіграфів стосується теми 

уроку?  

3. ВИСТАВКА КНИГ, ІЛЮСТРАЦІЙ ДО ТВОРІВ Ж. ВЕРНА.  

(«Бібліотекарі» розповідають коротко сюжет книг, а учні, які 

приготували ілюстрації, доповнюють їхню розповідь 

коментарями до своїх малюнків, таким чином, виступаючи в 

ролі художників, ілюструють книги Ж. Верна).  

 

- Першою книгою, яка принесла письменникові славу, був 

роман «П`ять тижнів на повітряній кулі» (1863). Головний 

герой - сміливий дослідник доктор Фергюссон організував 

експедицію на повітряній кулі, зробленій за його проектом. 

Роман відкрив серію творів Ж. Верна під назвою «Незвичайні 

подорожі».  

- «Подорож до центра Землі» (1864) належить до жанру 

фантастики. Герої твору переживають нелегкі випробування, 

бачать минуле нашої планети та її читачів.  
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(Дати визначення слову «фантастика», пояснити, що значить 

«фантастичний твір»).  

- Романи «З Землі на Місяць» (1865) та «Навколо Місяця» 

(1870) описують космічну подорож в артилерійському 

снаряді, випущеному з гармати.  

- Найзнаменитіший роман Ж. Верна «Діти капітана Гранта» 

(1868). Щоб урятувати свого батька, його дітям та екіпажу 

судна потрібно розгадати загадку: географічні дані на записці, 

розмитою водою, не дають однозначної відповіді про 

місцезнаходження капітана Гранта.  

- Відомі й любимі багатьма романи «20 тисяч льє під водою» 

(1870) та «Таємничий острів» (1875). Герою першого твору, 

капітану Немо, щоб залишити несправедливий і жорстокий 

світ, довелося збудувати підводного човна під назвою 

«Наутіліус».  

- Дуже популярний роман «П`ятнадцятирічний капітан» (1878) 

– цікава й повчальна книга. Юнак, що не має великого 

досвіду, повинен стати капітаном, і він з гідністю виходить 

переможцем з усіх складних і небезпечних ситуацій, у які 

потрапляє він та екіпаж судна «Пілігрим».     

    4.    РОБОТА В ТВОРЧИХ ГРУПАХ.  

І гр. Топоніміка романів Ж. Верна.  

    - Пригадайте, що вивчає топоніміка?  

    - «Розплутаймо нитку», назвіть роман і місце, де відбуваються 

події. 
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ІІ гр. Що ж винайшов Ж. Верн? Про це ви дізнаєтесь, якщо 

пройдете лабіринтом. 

 

 

 

 

 

    

 (Космічний корабель, підводний човен, гелікоптер, ракета з 

реактивним двигуном, звукове кіно, дальнобійна артилерія).  

ІІІ гр. Дайте розгорнуту відповідь на проблемне питання, 

доведіть свою думку.  

V.  Підсумок уроку.  

- Про що ви дізналися?  

- Що найбільше вас зацікавило?  

- Які нові слова ви почули на уроці? Поясніть їхнє значення.  

 

VI. Оцінювання роботи на уроці.  

VII. Домашнє завдання:  

Дібрати цитатний матеріал на тему: «Випробування героїв роману»; 

2) Повторити визначення роману, згадати види романів.  Для роботи 

в групах. Близько до тексту переказати епізод, в якому розкривається 

сила людини.  



160 
 

 

 

 

 

 

 

♦ Вчитель початкових класів 

♦ Освіта – вища 

♦ Категорія – перша 

♦ Педстаж – 14  років 

♦ Тема, над якою працює: 

«Забезпечення особистісно – 

орієнтованого навчання з метою 

формування інноваційної 

особистості» 

 

Бойко 

Марина 

Сергіївна 
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Конспект уроку з трудового навчання  

у 4 класі 

 

Тема: Констрюювання найпростіших виробів. Комбінована робота.  

«Великодні писанки»  

Мета: удосконалювати навички роботи з папером; вчити виготовляти 

писанки за допомогою пінопласту  та кольорового паперу; розвивати 

художні почуття, образне мислення; виховувати повагу до традицій та 

національного свята — Великодня.  

Обладнання: демонстраційний матеріал — ситуативні малюнки 

святкування Великодня; предметні малюнки писанок; велика корзина з 

лози (для оформлення виставки з писанок); 

для індивідуального 

користування — альбомний аркуш, 

кольоровий папір, олівець, ножиці, 

фарби. 

I. Організація класу ( слайд № 2 ,3 )  

II. Актуалізація знань учнів 

— Як називається свято, яке незабаром прийде 

до нас? 

— Що роблять на це свято? 

— А чи заєте ви великодні традиції?  

Відповіді дітей  

Слово вчителя 

Існують певні традиції до Великодня, які не можна порушувати. 

Пропоную переглянути відео, які 

існують традиції у нас на Україні. 

Відео 1 «Великодні традиції» 

III. Повідомлення теми і завдань 

уроку 

— Сьогодні ми почнемо готуватися до 

Великодня, виготовимо за допомогою дерев’яних яєць  та кольорового 

паперу  писанки. Дещо дізнаємося нового про це свято. 

IV. Робота над темою уроку 
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Слово вчителя: (слайд №4,5,6,7)      

 Історія писанок як символу 

весняного відродження природи 

сягає у далеке минуле. 

Перетворювати звичайне куряче 

яйце на чарівну писанку за старих 

часів уміла кожна жінка. 

Хранителька домашнього вогнища повинна була з року в рік 

«оновлювати світ». Для цієї святої справи їй, окрім яєць, потрібні були: 

непочата вода, непочатий вогонь, нові горщики, нова полотняна 

серветка, бджолиний віск, свічка, фарби, розламана надвоє кісточка-

вилка, узята з півнячих грудок.   

 Непочатий вогонь добував господар сім'ї, непочату 

воду господиня брала опівночі з семи джерел. Фарби 

добували з пелюсток квітів, кори, коріння і листя 

дерев. Узор майстрині не вигадували, а списували з торішніх писанок - з 

року в рік, від бабусь-прабабусь. А до предметів, причетних до 

приготування писанок, ніхто, окрім самої господині, не смів навіть 

торкатися.       Так писали писанки наші далекі 

предкині, наші прабабусі. Ця традиція нараховує вже близько 8 тисяч 

років. Звичайно ж, з часом правила писання спростилися. Вода проста, 

кип'ячена, писанок - спеціально виготовлений у вигляді невеликої 

металевої воронки, а фарби беруться як «від Бога, так і від людей». Але 

традиція проминула всі труднощі і змогла вижити й донині. У 

Великодню суботу роблять крашанки, кольори яких мають своє 

символічне значення.      

Демонстрація зразків. (слайд № 7).   

Символіка кольорів ( слайд № 8) 

Червоний - мабуть є найбагатозначнішим кольором і найдавнішим. 

Символізує добро, радість життя, для молодих - надію на щасливий 

шлюб. Саме червоне яйце є головним символом Воскресіння, 

жертовності і небесного вогню. (слайд №9) 

Жовтий - небесне світило, тепло, врожай. (слайд №10) 
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Зелений - означає весняне пробудження природи, надію, життя. (слайд 

№11) 

Блакитний - небо, повітря, чистота і здоров'я. (слайд №12) 

Бурий, коричневий - землю і її приховану життєдайну силу. (слайд 

№13) 

Чорний - колір ночі, потойбіччя, всього невідомого і таємного. (слайд 

№14) 

Крашанка — це яйце, пофарбоване одним кольором без узорів. 

Писанка — це яйце з нанесеним на 

нього візерунком. (слайд №15) 

— Розмальовування писанок пов’язане зі 

святом Пасхи або Великоднем. Чому 

розмальовують саме яйце? Із сивої 

давнини слов’ян чарувала природа яйця 

— зародка життя. Яйцє стало символом 

весняного пробудження: природа прокидається після зимового сну. 

 Яйце — це символ сонця, а без сонця не може бути життя.  

— Чи знаєте ви, що означають візерунки на писанках?  

Розгляньте і запам’ятайте.  (слайд №16,17,18) 

- Існує така легенда, яка розповідає ось про що. (слайд № 18)  

Настала сувора зима. Але деякі птахи ще не встигли полетіти на 

південь, тому багато з них загинуло на лютому морозі. Люди, які 

поважали птахів, як Божих створінь, шо приносять весну і тепло після 

холодної зими, забрали всіх їх додому, 

відігріли й утримували в домівках 

упродовж цілої зими. Згодом сонечко 

почало пригрівати сильніше, наближалася 

весна. Птахи вилетіли з людських домівок і 

полетіти вдалину. Але згодом повернулися й 

http://zubrila.com/wp-content/uploads/2015/03/502.jpg
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усім принесли писанки і весну. З того часу і почали люди 

розмальовувати писанки. 

Виникли також нові легенди та казки пов'язані зі святом, наприклад  

казка «Писанка - Чарівне яйце» і зараз ми з вами переглянемо її. 

Відео 2  «Казка «Писанка - Чарівне яйце» 

Зверніть, будь ласка, увагу на нашу дошку. На ній малюнки писанок з 

різних областей України.  

Хочу продемонструвати з чого ще можна виготовити писанки. 

Відео 3 «Пластилінові писанки» 

Учитель демонструє писанки. (слайд № 19) 

— Знайдіть символи на писанках. Розкажіть про них.  

 

 

V. Аналіз зразка виробу 

— Подивіться на писанки, що оздоблені кольоровим папером. 

Ці писанки зроблені із використанням рослинних елементів та 

геометричних візерунків. 

Фізкультхвилинка  « В кожнім серці»     (відео 4)  

VI. Інструктаж 

Послідовність виготовлення писанки має    бути такою.(слайд № 20) 

 1. Візьміть стаканчик для фарби. 

 2. Оберіть фарбу для майбутньої писанки. 

 3. Розфарбуйте писанку. 

VII. Підсумок уроку 

— Ой, які гарні писаночки вийшли! Але на 

наступний урок ми з вами  

http://zubrila.com/wp-content/uploads/2015/03/503.jpg
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будемо доповнювати наші писаночки різними візерунками. 

VIIІ. Прибирання робочих місць 
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♦ Вчитель початкових класів 

♦ Освіта – вища 

♦ Категорія – вища  

♦ Звання – старший вчитель 

♦ Педстаж – 38 років  

♦ Тема над якою працює: 

«Застосування ігрових ситуацій на 

уроках математики» 
 

Мусієнко 

Валентина    

Борисівна 
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Конспект уроку математики  

У 4 класі 

Тема уроку . Швидкість. Одиниці швидкості. Задачі на 

знаходження швидкості   

Мета. Ознайомити учнів  з поняттям «швидкість», одиницями 

швидкості. Вчити розв’язувати прості і складені задачі на 

знаходження швидкості. Удосконалювати обчислювальні навички, 

вміння аналізувати і розв’язувати задачі, пояснювати їх. Розвивати 

мислення,продуктивне мислення,  пам'ять, взаємодопомогу. 

Виховувати бажання  безпомилково рахувати, знати та любити 

математику. 

Обладнання: підручник М.В.Богдановича «Математика 4 клас», 

таблиці,  індивідуальні картки;   мікрофон, ноутбук, приклади, 

записані на дошці. 

Хід уроку 

І.Організаційний момент. 

Сядьте зручно, Ви,будь ласка,   

Бо мандруємо ми в казку. 

Саме в казку, не дивуйтесь, 

Працювати не лінуйтесь. 

Усе робімо ми завзято, 

Тоді дізнаємось багато. 

ІІ. Актуалізація та корекція знань. Перевірка домашнього 

завдання 

 Створення ситуації успіху.  Щоб потрапити у казку необхідно 

виконати безліч завдань. Ми усе зможемо, бо все вміємо, а якщо 

призабули, спитаємо у товариша.  Вперед! 

1. Кубування 

(Кожна грань містить завдання. Я кидаю куба, учень ловить і дістає 

своє завдання. Якщо він сумнівається  у правильності відповіді, 

просить товариша йому допомогти) 

Завдання: 

- Усна лічба  (  2 роки -  … міс;     4 год.- …хв.;   3 доби - 

…год.) 
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- Завдання на картці   ( 5678 + 2975=…; 8790-327=…) 

- Бліц турнір  - за 1 хвилину відповісти на ряд питань у 

вигляді цікавих задач : (У саду на вишні сиділо 8  сорок. Вася 

зірвав усі вишні. Скільки сорок залишилося?  Галя пасла 5 

корів, 8 теляток,  12 гусок .  Домашня птиця полетіла додому. 

Скільки корів залишилося.  До  найменшого двоцифрового  

числа додати найбільше одноцифрове число. Скільки буде? ) 

- Скласти задачу за виразом 30 :5 + 15 = 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  Повідомлення  теми та 

завдань уроку 

Я переконалася, що мої учні усе можуть, усе вміють. Навіть,  якщо не 

усе, то бажання дізнатися у вас є. Це дуже хороша риса  людини . 

Подивіться, будь ласка, на ці картинки, що є на  дошці. 

- Що вони можуть означати? Так, вірно, до школи ми дісталися: 

хто автобусом, хто машиною, а хто і пішки прийшов.  

Скажіть, будь ласка, хто дістався би  швидше, якби усі виходили  і 

виїжджали з одного місця  в один час? (Діти називають автомобіль,  

інші – автобус) 

А як дізнатися, який транспорт швидше приїхав? ( Створюю 

проблемну ситуацію) 
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Від чого це залежить? Так, від швидкості. Саме про швидкість і 

будемо сьогодні говорити, розв’язувати різні задачі на знаходження 

швидкості  та обчислювати приклади. 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

( чергові збирають домашні зошити,  роздають  інші, записують дату і 

виконується каліграфічна хвилинка  ) 

Каліграфічна хвилинка: збільшити 5 у 5 разів, відповідь записати; 

утворити двоцифрові числа з цифр цього числа (показую) і записати; 

знайти третину 69 і записати, записати 128 у вигляді розрядних 

доданків.  

Я обіцяла казку і ми до неї дібралися.   А ось і вона: (звучить дуже 

лагідна  тиха музика). 

Вчитель. В одному королівстві  ( показ малюнка)  

 

 жили три сестри на одне лице та й ще з однаковим іменем 

Швидкість.  Але були вони по характеру зовсім різні. Перша  - 

швидка і спритна  ( звучить звук  великої швидкості автомобіля), 

друга – зовсім повільна (звук повільної швидкості), а третя – середня 

( звук середньої швидкості).  Люди часто не могли визначити яка це із 

сестер перед ними, плутали їх. І тоді  один мудрець запропонував   

визначати  швидкість за допомогою …   

Інтерактивний метод « Коло ідей» 
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  Як люди  почали визначати швидкість? ( учні   висловлюють  та 

обґрунтовують  свою позицію). 

 (робота з підручником) 

1. Пояснення за №  490:  

2 год - це час руху автобуса, 120 км - відстань. Протягом кожної 

години він проходив однакову відстань. Про що можемо дізнатися в 

задачі? Як про це дізнатися? (Треба 120 км поділити на стільки 

рівних частин, скільки годин був в дорозі  автобус).  

Отже, швидкість - це відстань, яку проходить рухомий об’єкт за 

одиницю часу (годину, хвилину, секунду); відстань - це шлях, який 

проходить об’єкт за певний проміжок часу — З поняттям швидкості 

ми зустрічаємося часто: «автомобіль рухався повільно», «літак 

рухався з надзвуковою швидкістю», «друга космічна швидкість», 

«швидкість променя світла» тощо. Швидкості вимірюють у різних 

одиницях. Наприклад: 5 м/с; 15 м/хв.; 120 км/год.  

Оплесками нагороджуємо тих учнів, які вірно при висловлюванні 

назвали як визначити швидкість. 

 Показ  і записування формули   V= S : t 

2. Прочитати правило в підручнику.   

3.  - Казка продовжує зачаровувати нас і пропонує виконати… 

фронтальне виконання вправи 491 

А зараз, як і в кожній казці цікава галявина, галявина для відпочинку 

Фізкультхвилинка   ( Звучить звук великої швидкості, діти імітують 

її, пересуваючи по класу;  перехід до середньої і повільної  

швидкості) 

V. Закріплення та узагальнення вивченого 

За допомогою таблиці № 492 проводжу гру « Хто швидше?» 

Діти діляться на дві команди і вибирають лідера, який і буде 

записувати розв’язання ( звернути увагу, що швидкість записано в 

першому стовпчику), за даними таблиці складаємо прості задачі на 

знаходження швидкості. 

Викликаю ще по одному учневі з команди : вони розв’язують 

приклади, що заздалегідь записані на дошці. ( Проводимо підсумок) 

 Розв'язування задачі № 493 за поданим планом. 
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— Що треба знати, щоб  вірно дати відповідь   на перше запитання 

задачі (на друге запитання)? 

- Чи відомі ці числа? 

- Чому дорівнює відстань, яку проїхав велосипедист? (72 км) 

- Скільки часу він був у дорозі? (6 год) 

- Як визначити швидкість велосипедиста? (Треба відстань 

поділити на час)   

- Як визначити швидкість мотоцикліста? (Треба 100 : 2 = 50 

(км/год).) 

- Чи можемо тепер відповісти на третє запитання ? Чому? Що 

необхідно зробити?  (Від швидкості мотоцикліста відняти 

швидкість велосипедиста.) 

(Розв'язання: 100 : 2 - 72 : 6 = 38 (км/год).) 

 Розв'язування задачі № 494 (  викликаю два хлопчики, запитую  

-Хто з вас бігає швидше? 

-Чи змінилася б відстань від того, хто біжить швидше? Чому? 

-А час?Яку відстань пробіг хлопчик вперед ( туди)? А назад? Чому 

відстань не змінилася? А якби він побіг іншою дорогою, чи змінилася 

б відстань? (Метод     « Прес».  Аргументування своїх думок) 

Скільки часу пройшло на всю відстань?  

Як знайти швидкість?  Записати виразом (400 ∙ 2 : 4 = 200 (м/хв).)  

-А як ти вважаєш, яка це із сестер нашої казки : швидка, повільна, 

середня? Чому? 

Розв'язування задачі № 495. 

Учні з високим та достатнім рівнем знань працюють самостійно, 

решта — під керівництвом учителя. 

(Розв'язання: 320 : 4 : 10 = 8 (км/с).) 

VІ. Повторення  та закріплення вивченого 

- № 496 (2), 496 (3) виконати самостійно. Під час перевірки 

пояснити прийоми обчислень. Задачу 497 виконують учні із 

високим рівнем знань. 

 Кожна казка містить щось дуже цікаве і повчальне. Наша - не 

виняток. 

Цікаве завдання  ( робота в парах) 
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(діти  виконують завдання самостійно, потім, при перевірці 

обмінюються зошитами і визначають переможця цікавого завдання 

цього уроку) 

       1.В яку сторону їде автобус, зображений на картинці - вправо чи 

вліво? 

( діти мовчки пишуть відповідь   і переходять 

до наступного завдання) 

2.Росте 4 берези. На кожній березі по 4 гілки. На кожній гілці є по 

4 яблука. Скільки всього яблук? ( На березі яблука не ростуть) 

3.4  мишки гризли скоринку сиру. Підкралась кішка і схопила 1 

мишку. Скільки мишок продовжувало гризти скоринку сиру? ( 

Ніскільки, всі миші порозбігалися) 

4.Якщо  2 доби йшов сніг, скільки це годин? (48 год.) 

5.Коли стрілки годинника утворюють вертикальну пряму? 

6.Відстань , що проїхав автомобіль становить 124 км, а час, який 

він затратив на відстань – 2 год. Яка швидкість автомобіля? 

( Діти обмінюються зошитами , проводжу перевірку. Якщо 

відповідь вірна – ставимо олівцем +, якщо ні, ставимо -, 

визначаємо переможця) 

VІІ. Підсумок уроку. Рефлексія 

- Чи сподобався вам урок? 

-Які вміння ми удосконалювали на уроці? 

- Який висновок ми зробили на уроці? 

Проведемо гру “Кінцівки”. (В неї можуть брати участь усі учні.  

Діти стають в коло.)  

Я буду починати речення, а ви повинні його правильно закінчити. 

Закінчувати речення повинен той, до кого я доторкнуся рукою. Якщо 

“кінцівка” учня опиниться не вірною, то він виходить з кола, а хто 

залишився в колі продовжує гру і намагається вірно відповісти на 

запитання. Виграють ті, хто вірно давав “кінцівки” і залишився в колі.  

- Щоб знайти швидкість потрібно… 
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- Якщо   відомі  усі  сторони прямокутника, то можна знайти… 

- якщо ділене поділити на дільник, дістанемо … 

Сьогодні усі працювали добре, мені покладуть щоденники… ( 

аргументую оцінку кожному учневі індивідуально) 

VІІІ. Домашнє завдання  - по рівнях 

 

 


