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ПІЛОТУВАННЯ НУШ: ПІДСУМКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ  

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПРОЄКТУ В 

 НІЖИНСЬКІЙ ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 

 

Никонець С. В.,  

директор Ніжинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. №10  

Ніжинської міської ради 

 
Левченко С. А.,  

заступник директора з навчально-

виховної роботи Ніжинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №10  

Ніжинської міської ради 

 

 

 

УПРОВАДЖЕННЯ ПІЛОТНОГО ПРОЄКТУ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО 

СТАНДАРТУ ЗАГАЛЬНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: АПРОБАЦІЯ, 

РЕЗУЛЬТАТИ, ПІДСУМКИ 
 
Випускник сучасної школи має бути передусім конкурентоспроможним на ринку 

праці. За роки навчання здобувач освіти повинен оволодіти ключовими 

компетентностями, які створені з урахуванням Рекомендації Європейського Парламенту 

та Ради Європи та закріплені Законом України «Про освіту». Ключові компетентності 

поєднують особистісне й соціальне в освіті, відображають комплексне оволодіння 

сукупністю способів діяльності та виявляються в конкретній ситуації. 

Ексміністр освіти й науки України Лілія Гриневич наголошувала на тому, що 

новий стандарт початкової освіти – непростий крок, який був на часі та передбачав 

застосування інноваційних підходів. «Ми мали вирватися з прокрустового ложа тільки 

виключно знань. І, гадаю, нам це вдалося. У майбутньому, можливо, ще будуть 

зауваження до стандарту, бо ми всі ростемо, змінюємося, але той документ, який є 

сьогодні, – він справді інноваційний і він надихає», – підкреслювала пані ексміністр [2].  

Звісно, завдання школи – не лише дати дитині ґрунтовні знання, а виховати 

людину, яка зможе застосовувати їх у повсякденні та буде здатна вчитися впродовж 

життя. Про це наголосив також нинішній Міністр освіти й науки України Сергій Шкарлет: 

«… з розвитком сучасних технологій недостатньо надати дитині лише знання – потрібна 

ще й соціалізація, уміння застосовувати знання та навички в житті» [1].    

Нова українська школа покликана змінити важливі акценти в освітньому 

середовищі. Зокрема, це мають бути заклади, де пануватиме співпраця та взаєморозуміння 

між усіма учасниками навчального процесу – учителями, учнями та їхніми батьками.  
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Із 2017–2018 навчального року новий стандарт початкової освіти успішно 

проходить апробацію в 100 школах України. 

У травні 2017 року Ніжинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 

Ніжинської міської ради Чернігівської області була включена в список закладів, які беруть 

участь у Всеукраїнському експерименті «Розроблення і впровадження навчально-

методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного 

стандарту початкової загальної середньої освіти» на базі загальноосвітніх навчальних 

закладів на 2017-2022 роки. Пілотування проходило у два етапи: формувальний, під час 

якого відбувалася апробація навчання, а також узагальнювальний, у ході якого вчителі 

підбивали підсумки проєкту та формулювали висновки. 

Експеримент був розрахований на 4 роки та поділений на 2 цикли, які враховують 

особливості фізичного, психологічного й розумового розвитку здобувачів освіти. 

Зауважмо, що робота за методиками діяльнісного й проблемно-пошукового навчання була 

складною та напруженою. 

Мета статті – проаналізувати результати експерименту та підбити його підсумки, а 

також визначити ефективність освітньої реформи НУШ. 

Для успішної реалізації освітнього експерименту необхідно було насамперед 

створити комфортні умови. Так, завдяки державній субвенції, коштам міської влади та 

Управління освіти Ніжинської міської ради для пілотних класів придбано проєктори, 

екрани, ноутбуки, принтери, ксерокси, одномісні сучасні парти, стільці та стінки з 

кольоровими вітражами, а також методичні посібники та дидактичний матеріал. Отже, у 

класах було створено освітні центри, які відповідали навчальним потребам та інтересам 

дітей. Комфортна та зручна атмосфера приміщення суттєво вплинула на здобувачів освіти 

та їхніх батьків. Це, безперечно, послужило стимулом та мотивувало дітей до навчання. 

Учителями початкових класів Колташовою С. М., Мажиріною Л. М. в основу 

педагогічного експерименту було закладено такі домінантні функції: мотиваційну 

(завдання педагогів – сформувати в дітей позитивні мотиви до навчання), інформаційно-

ігрову (навчаємося граючи), акмеологічну (виховання поваги до культури рідного народу, 

формування морально-етичних вартостей тощо), естетичну (формування естетичних 

смаків школярів), комунікативну (уміння спілкуватися, критично мислити), діагностичну 

(визначення ефективності запропонованої освітньої системи). 

Освітній процес був організований із застосуванням діяльнісного підходу на 

інтегровано-предметній основі з переважанням ігрових моментів. 

Велику роль у переході від ігрових методів роботи до організації освітнього 

процесу із застосуванням діяльнісного підходу на інтегровано-предметній основі 

відіграли конструктори «LEGO», які стали невід’ємною частиною кожного уроку  та 

ефективним інструментом навчальної діяльності. Так, учитель Колташова С. М. на уроці 

математики вдало використовувала «LEGO» для розвитку уваги та предметних умінь 

учнів. Під час уявної подорожі містом педагог активізувала дітей нестандартними 

вправами із застосуванням мобільного телефону та пошуком завдань за межами класу. 

Так, працюючи в змінних групах та використовуючи «LEGO», здобувачі освіти отримали 

багато цікавої та корисної інформації за короткий проміжок часу. А за допомогою  

технології «Шість цеглинок» педагоги-експериментатори успішно формували ключові 

компетентності молодших школярів.  
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На наш погляд, заслуговує на увагу розширення простору навчання, коли заняття 

проводяться не лише в класі, а й на природі, у міських музеях «Поштова станція» та 

рідкісної книги, у картинній галереї Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя, на фабриці м’якої іграшки, майстерні з пошиття одягу «Еліт» тощо.  

Формуванню в учнів умінь творчо мислити, працювати в команді, організовувати 

свою роботу сприяв також майстер-клас у кафе «Рибацький хутір», у ході якого діти під 

керівництвом кондитера виготовляли та випікали печиво.  

Однак основним навчальним простором для учнів є класна кімната, у якій учителі 

не тільки проводять заняття, але й формують спільноту, де кожен здобувач освіти почуває 

себе впевнено. Педагоги навчали дітей контролювати власні емоції, а також виробляли 

вміння ставити цілі й досягати їх. 

Слід зауважити, що в доборі методів, прийомів, засобів та форм роботи педагогами 

враховувалися принципи зв’язку теорії з практикою, адже вихованці повинні навчитися 

ефективно застосовувати набуті знання в повсякденному житті. Усвідомлюючи 

важливість умінь здобувачів освіти самостійно вчитися, Колташова С. М. та 

Мажиріна Л. М. враховували принципи індивідуалізації, диференціації та особистісної 

орієнтації.  

Відповідно до етапів навчання вчителями початкових класів було визначено умови, 

що сприяли ефективному впровадженню Всеукраїнського експерименту.  

Упродовж пілотного проєкту проводилися цілеспрямовані спостереження за 

освітнім процесом, діагностичні дослідження та відповідні роз’яснювальні бесіди з 

учнями, їхніми батьками.  

Учителі пілотних класів докладали зусиль, аби школярі вільно володіли рідною 

мовою. Цьому сприяла систематична кропітка робота не лише на уроках української мови, 

а й на заняттях інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Протягом першого циклу 

педагоги-експериментатори звернули увагу на швидкий перебіг розвитку зв’язного 

мовлення порівняно зі звичайними класами, у яких діти навчаються за старою програмою. 

Це ж стосується й іноземної мови. Батьки пілотних класів задоволені рівнем володіння 

усною англійською мовою, оскільки програма обох циклів спрямована на вироблення 

вмінь спілкуватися іноземною мовою, що в подальшому житті дітей, на нашу думку, 

відіграє важливу роль, дозволить вільно спілкуватися з іноземцями, здобувати освіту в 

інших країнах, а також подорожувати. 

Програма НУШ сприяє розвитку в здобувачів освіти математичної компетентності, 

зокрема на практичному застосуванні набутих знань та умінь. Так, учні пілотних класів 

уже орієнтуються, як вимірювати масу для приготування страв, а також усвідомлюють 

доцільність використання одиниць вимірювання в сучасному житті. Крім того, діти 

експериментальних класів уже в першому циклі навчання виявляли бажання знайомитися 

з від’ємними числами. Учителі не бояться виходити за межі програмового матеріалу та 

досліджувати те, що цікаво дітям. На увагу заслуговує формування в здобувачів освіти 

підприємницької компетентності, що, без сумніву, позитивно позначиться на 

майбутньому дитини. Так, педагоги вчили учнів знаходити підприємливі нестандартні 

виходи із життєвих ситуацій. Цікавим, на наш погляд, були «ігрові ярмарки», під час яких 

потрібно було купувати якісь речі, квиток на виставу або ж ідеї, не маючи при цьому 

коштів. Діти виявляли винахідливість та приймали нестандартні рішення. Однак 
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уважаємо, що укладачам програм НУШ варто додати також елементи фінансової 

грамотності, оскільки це допоможе дітям у майбутньому заповнювати декларації, 

оформлювати фінансові документи або вести математичні розрахунки. 

Особлива увага приділялася на формування соціальної та громадянської 

компетентностей. Педагоги вчать школярів толерантно сприймати дітей з особливими 

освітніми потребами та надавати їм підтримку й допомогу. Учителі формували в учнів 

чітку позицію, що фізичні можливості – це не перешкода для соціального становлення  

індивідууму. У школі неодноразово експонувалися малюнки та вироби декоративно-

прикладного мистецтва дітей з особливими освітніми потребами. 

Зауважмо, що в основі формувального оцінювання покладено позитивне 

оцінювання, яке підтримує поступ учнів, формує в дітей упевненість, допомагає 

визначити її сильні сторони, не наголошуючи на помилках, діагностує досягнення на 

кожному з етапів навчання, вчасно визначає проблеми й запобігає їх нашаруванню. Так, 

учителі-експериментатори для особистісного зросту здобувачів освіти, їхнього поступу в 

навчальній діяльності використовували «будиночки досягнень», які індивідуально 

розробляли для кожного школяра. Окрім того, портфоліо також відображало результати та 

особистісні успіхи дитини.  

Після вивчення кожної теми з української мови, математики та інтегрованого курсу 

«Я досліджую світ», а також у кінці навчального року вчителі-експериментатори 

проводили моніторингові дослідження. А після завершення І циклу навчання в школі І 

ступеня вчителі Колташова С. М. та Мажиріна Л. М. дали характеристику особистих 

досягнень учнів, заповнивши  «Свідоцтво досягнень».  

Одним із найбільш актуальних завдань сучасної початкової ланки освіти є 

формування в учнів соціальної компетентності, яка сприяє успішній адаптації здобувачів 

освіти та слугує фундаментом розвитку повноцінної особистості. Тож педагоги-

експериментатори на уроках та в позаурочний час застосовували інформаційно-

комунікаційні технології: мультимедійні презентації, мультиплікаційні фільми, електронні 

мультимедійні видання, мультимедіа-тренажери, ЕОР та ЕОІР. 

Особливу увагу педагоги звертали на роботу з упровадження нових програм та 

підручників, постійно обговорювали ідеї педагогічного дизайну розвивального освітнього 

простору в 1-х та 2-х класах ЗЗСО, спрямованого на  мотивацію дітей до навчання, 

формування ключових компетентностей та розвиток демократичних цінностей.  

Важливе місце в освітньому процесі відведено ранковим зустрічам, на яких завжди 

панувала атмосфера довіри, взаємоповаги та толерантності. Дуже важливо, на наш погляд, 

на початку робочого дня позитивно налаштувати учнів. «Такі заняття дають дітям змогу 

розвивати соціальні та академічні навички, поєднуючи соціальний, емоційний та 

інтелектуальний розвиток кожного учня», – стверджують автори навчально-методичного 

посібника «Нова українська школа: порадник для вчителя». Справді, завдяки ранковим 

зустрічам здобувачі освіти швидше знайомилися один із одним, активно  обмінювалися 

інформацією, дізнавалися про інтереси й захоплення однокласників.  

Компетентною дитина може стати лише через власну діяльність. Тож створення й 

демонстрація учнівських творчих робіт і мініпроєктів, без сумніву, підвищує самооцінку й 

сприяє формуванню гідності школяра. 
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На другому циклі пілотного проєкту діти вже вміли злагоджено працювати в 

команді: спілкуватися, домовлятися, слухати одне одного. Вони зіставляли та аналізували 

матеріал, не боялися висловлювати свої творчі ідеї, утілювати їх,  експериментувати, 

формувати й відстоювати власний погляд, досягати компромісів. Окрім того, школярі не 

лише відтворювали здобуті знання, а й вдало їх застосовували, наводячи доречні 

приклади. 

Протягом двох циклів навчання Колташова С. М. та Мажиріна Л. М. послідовно 

адаптовували учнів до нового середовища, уводили їх у шкільне життя, організовували 

освітню діяльність ігровими методами, які знайомі дітям з дитячого садка. 

Поступово втілювалася в життя педагогіка партнерства – ключовий компонент 

концепції НУШ. Зауважмо, що за період експерименту спостерігалася позитивна динаміка 

в ставленні батьків до школи: вони стали активно долучатися до прийняття рішень щодо 

організації навчання, спільно з дітьми брали участь у підготовці й проведенні свят, 

конкурсів, проєктів тощо. У проведенні класних батьківських зборів учителі-

експериментатори відійшли від традиційних форм, запровадивши натомість збори-

чаювання,  збори-диспути,  збори-свята тощо. 

Педагогічну діяльність учителі початкових класів спрямовували на пошук 

наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та 

засобів навчання та виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного 

діалогу між учителем та  учнем. 

Участь Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст. №10 у Всеукраїнському експерименті 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в 

умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» 

засвідчила позитивні результати та якісні зміни, зокрема ставлення батьків і дітей до 

школи (педагогіка партнерства). Логічною та доцільною, на наш погляд, є структура 

освітнього процесу (поділ на цикли). 

Отже, реформа дає можливість забезпечити різнобічний розвиток дитини 

відповідно до її вікових, індивідуальних, психофізичних особливостей, сформувати в неї 

загальнокультурні й морально-етичні цінності, ключові й предметні компетентності, 

необхідні життєві й соціальні навички. В основі НУШ – дитиноцентризм, де навчання та 

виховання максимально наближене до здібностей й особливостей конкретного індивіда; 

компетентнісне навчання, педагогіка партнерства, нова структура та сучасне освітнє 

середовище. 
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1. Аліна Мірошнікова. НУШ: підсумки та пілотування наступного етапу реформи.  

URL: https://osvitoria.media/experience/shho-pokazalo-pilotuvannya-nush/  Назва з екрану. 

2. Лілія Гриневич: кабмін затвердить новий стандарт початкової освіти найближчим часом. 

URL:https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2017-10-24-liliya-grinevich-kabmin-zatverdit-novij-

standart-pochatkovoyi-osviti-najblizhchim-chasom – Назва з екрану. 

3. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н.М. Бібік. Київ: Літера ЛТД, 

2018. 160 с. 

 

 

https://osvitoria.media/experience/shho-pokazalo-pilotuvannya-nush/
https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2017-10-24-liliya-grinevich-kabmin-zatverdit-novij-standart-pochatkovoyi-osviti-najblizhchim-chasom
https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2017-10-24-liliya-grinevich-kabmin-zatverdit-novij-standart-pochatkovoyi-osviti-najblizhchim-chasom


2021 Педагогічні обрії № 6 (120) 
 

9 

 

Мажиріна Л. М., 

учитель початкових класів, вища кваліфікаційна категорія, старший 

учитель Ніжинської ЗОШ I-III ступенів №10 Ніжинської міської ради 

 

ЗАНЯТТЯ З ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ  

«Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» ЗА ТИПОВОЮ 

ПРОГРАМОЮ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ Р. Б. ШИЯНА  

(1 клас) 
 

ТЕМА ТИЖНЯ «ДРУЗІ» 

 

Тема. ЯК ЗБЕРЕГТИ ДРУЖБУ? 

Мета: вчити учнів з увагою сприймати репліки однокласників, уживати форму 

кличного відмінка іменника для звертання на ім’я до іншої особи, уживати ввічливі слова, 

розвивати вміння моделювати об’єкти навколишнього світу, використовуючи геометричні 

фігури, порівнювати об’єкти, розвивати почуття дружби, взаємоповаги. 

 

І. Ранкова зустріч 

Привітання.  

Новий день почався, діти! 

Всі зібрались на урок – 

Тож пора нам поспішати, 

Кличе в подорож дзвінок. 

- Діти, станьте, будь ласка, у коло. Чи не знаєте ви, де зберігаються наші почуття? 

Подивіться на це сердечко. Яке воно гарне, м’якеньке. Давайте побавимось у гру 

«Подаруй любов другу». 

Передавайте іграшку-сердечко з компліментом другу. 

Після закінчення  запитую в дітей про їхні відчуття, коли їм говорили компліменти. 

 

ІІ. Слухання казки « Квадрат та Трикутник» 

Жили були два друга – Квадрат та Трикутник. Друзі разом учили уроки, бавилися, 

придумували цікаві ігри. Квадрат був добрим,  веселим, а Трикутник – заздрісний, завжди 

незадоволений. Весь час Трикутника гризла думка: «Чому це у Квадрата чотири кути, а у 

мене тільки три».  

Якось друзі пішли в похід. І вночі, коли Квадрат міцно спав, Трикутник взяв 

ножиці, підкрався до друга і відрізав йому кути. Задоволений, 

Трикутник пішов спати. Вранці, прокинувшись, він не повірив своїм очам. У 

Квадрата замість 4 кутів стало аж 8! 

Курс «Я досліджую світ» 
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Запитання для обговорення: 

 Чи були Квадрат і Трикутник справжніми друзями? 

 Як потрібно відноситись до досягнень друзів? 

 Як би ви закінчили казку? 

 Чи з’явились у Трикутника і Квадрата нові друзі? 

 Як зберегти дружбу? 

 

ІІІ. Робота в групі. Гра «Танграм» 

Учитель роздає набори фігур: 

 Які геометричні фігури ви бачите? 

 Яких фігур по одинці? 

 Яких багато? 

 Скільки трикутників? 

 Скільки чотирикутників? 

 Скільки всього фігур? 

 Як ви думаєте, чи можуть фігури дружити? 

- Чи у вас є друзі – тварини? Складіть з елементів танграму фігуру вашого 

маленького друга. 

Презентація власних робіт. 

 

ІV. Робота в парах 

Знаходження відмінності між двома друзями.  

- Немає у світі однакових людей,усі ми різні. Часто нерозуміння цього призводить 

до сварок, непорозумінь і конфліктів. Тому спробуймо знайти відмінності між друзями і 

зрозуміти, що це не привід для сварок. Насправді відмінності збагачують дружбу. 

Знайдіть п’ять відмінностей у друзів. 

(Робота з малюнком) 

Наведіть власні приклади ситуацій із порушенням правил дружби та способів 

примирення. 

Вивчення мирилки 

Подивився просто в очі, 

Я сваритися не хочу, 

Я образить не хотів, 

Ненароком зачепив. 

Просто в очі подивись 

І зі мною подружись. 

V. Вироблення та прийняття правил дружби 

- Давайте всі разом складемо  правила дружби. 

(Запис правил на листі ватману). 

 

VІ. Рефлексія 

Вправа «Мікрофон». 

Діти по черзі беруть у руки уявний мікрофон і висловлюють свої думки про те, що 

цікавого було сьогодні на уроці.  
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Тема. СВІТ ПРОФЕСІЙ. 

Мета: розширити уявлення учнів про світ професій, розвивати пізнавальний інтерес, 

виховувати почуття поваги до представників різних професій. 

 

I. Ранкова зустріч  

1. Привітання 

Привітання з учнями, руханка-забавлянка «Сонечко», пальчикова гра «Квітка». 

- Діти, станьмо в коло. Давайте проговоримо нашу забавлянку «Сонечко».  

-  

Колом сонечко іде, за собою день веде. 

Станьмо разом, станьмо в колі,  

Станем друзями у школі. 

- Мої маленькі друзі! Давайте об’єднаємось у сонячний віночок. А для цього 

намалюємо один одному на спині сонечко. 

- Ой як тепло, затишно у нашому класі. Скоро дійсно пригріє сонечко, розпустяться 

квіти. 

- А давайте зараз зростимо і подаруємо своїм друзям квіти. Послухайте 

примовляночку  

Сяє сонечко привітне. 

Квітка з пуп’янка розквітне.  

Разом квітку зростимо  

І (Оленці)  віддамо. 

 

II. Визначення теми дня 

1. Гра-пантоміма «Впізнай професію». 

- Діти, ми вже визначили місяць і день. А якою ж буде тема дня? Спробуйте 

відгадати. А допоможуть мені … 

(Діти пантомімою показують професії вчителя, водія, перукаря) 

- Вчитель, водій, перукар… А як можна назвати одним словом? 

- Так, це професії (слайд). 

2. Робота за таблицею 

- Представників яких професій ви бачите на малюнку? (поліцейський, вчитель, 

будівельник…). 

- Хто із зображених людей не вказує на професію? Так, це бабуся. 

 

III. Ознайомлення з поняттям «професії» 

- Що ж воно означає, це слово – професія, давайте поміркуємо. 

- Я вчитель, а чи можу я водити літак? А водій потяга – лікувати людей?  

- Ні, певно, щоб володіти професією, потрібно знати і вміти це робити. 

- Тож, професія – це трудова діяльність, яка вимагає певних знань і вмінь (слайд). 

 

IV. Робота в групах 

Розпізнавання професій, представники яких є в школі (слайд). 

- Діти, розгляньте зображення, які лежать у вас на партах. Прочитайте уважно. 

Обговоріть у групах професії, які там вказані, і поставте плюс біля тих, представники 

яких, як ви вважаєте, є у нас у школі. 

- Назвіть професії, представники яких є в школі, скільки їх?  

- Яких професій немає, скільки їх?  

- На скільки більше професій, які є у школі, ніж тих, яких немає?  
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- Сьогодні до нас завітали представники шкільних професій: медична сестра… і 

бібліотекар школи… Вони зараз розкажуть вам про свою професію.  

 

V. Театралізація 

Вірш В. Салаї « Хто найголовніший?» 

 

Ось рубанок, молоток 

Заховались у куток.  

Та зубата зла пила, 

Знову сварку завела. 

Загула до всіх вона:  

- Я в цеху вже головна! 

Всі мої тут дошки, планки,  

Бо труджусь, як три рубанки. 

А рубанок їй умить: 

- Ти, пило чванлива, цить! 

Я-найкращий інструмент! 

Глянь: сучки усі стесав,  

Дошки всі пошліфував. 

Раптом стукнув молоток: 

- Крапка! Досить балачок! 

Найпотрібніша для діла - 

Майстрова рука уміла! 

 

- Дітки, так хто ж найголовніший у цеху?  

- Правильно, це – майстер. 

- А яка професія найголовніша у житті, як ви думаєте? 

 

Читання вірша Юліана Тувіма «Усі для всіх» 

 

Муляр житла мурує.  

А кравець мусить шити… 

Але щоб то пошив він,  

Як не мав би де жити? 

Пекар чоботи носить,  

Швець пошив їх дбайливо… 

А шевцеві без хліба  

Ну ніяк не можливо! 

Але й муляр не міг би 

Навіть вийти із дому, 

Як не мав фартуха б він 

Та й штанів ще притому. 

Для загального блага,  

Не шкодуючи сили,  

Треба всім працювати, 

Мій читачику милий! 

- Тож всі професії важливі у світі,  

Про це знають дорослі і діти. 

(слайд). 

 

VI. Руханка 

 

VII. Гра «Упізнай професію» 

- Зараз ми пограємося в гру «Упізнай професію». У вас на партах є малюнки, на яких 

зображені люди різних професій. Вам потрібно спочатку розкласти малюнки з 

зображенням професій, а потім до них дібрати предмети, які необхідні в цих професіях 

(слайд). 

 

VIII. Читання і обговорення змісту прислів’їв  

- Для кожної людини важлива праця, праця, яка приносила б і задоволення, і 

достаток, тому з давніх-давен люди складали прислів’я про працю (слайд). 

 Діло майстра величає. 

 Без діла слабіє сила. 

 Зробив діло – гуляй сміло. 

 Без терпіння немає уміння. 

 Бджола мала, а й та працює. 

- Діти, як ви розумієте значення цих прислів’їв?  
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IX. Робота в групах 

Написання слів-назв професій. 

- Діти, серед зображень виберіть кількох представників професій. Обговоріть у 

групах, у чому полягає їхня робота? Запишіть назви вибраних професій. (Лікар, пекар, 

перукар, художник, балерина, учитель…). 
 

X. Хвилинка відпочинку. Вправи для очей 

1. Міцно заплющити очі і тримати до рахунку п’ять.  

2. Кліпання очима. 

3. Повороти очима вправо, вліво, по колу. 

4. Слідкування очима за пальчиком.  
 

XI. Гра «Най-най…» (слайд). 

 Найсолодша професія? (Кондитер). 

 Найгрошовитіша професія? (Банкір). 

 Найзеленіша професія? (Садівник). 

 Найдитячіша професія? (Вихователь). 

 Найволохатіша професія? (Перукар). 
 

XII.  Бесіда-діалог 

Упізнайте казки за малюнками і назвіть професії героїв цих казок (слайд). 

 Лікар Айболить (ветеринар). 

 Поштар Пєчкін (листоноша). 

 Казка «Золотий ключик» (Джузеппе – столяр). 

 Казка «Золота рибка» (дід-рибалка). 
 

XIII. Робота над загадками 

- Відгадайте, про людей яких професій говориться в загадках: 

 Інструмент бере у руки – линуть чисті, ніжні звуки.  

Люди кажуть : «Це – талант!» 

Добре грає… (музикант). 

 

 Прокидається він рано 

І пече наш хліб духмяний. 

Бублики і пиріжечки, 

Пряники й медівники (пекар). 

 

 Зникло світло, що робити? 

По кімнаті як ходити? 

Мама каже: «без істерик! 

Допоможе нам… (електрик). 

 

 У кафе чи ресторані 

Допоможе пану й пані 

Страв обрати варіант.  

Пособить… (офіціант). 

 

 Він для кожної людини 

Ліки має й вітаміни,  

прочита рецепт уважно, 

що і як робить підкаже (аптекар). 
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XIV. Слухання та обговорення вірша «Головна професія» 

 

Учитель, лікар чи геолог,  

Письменник, слюсар чи кресляр –  

Всі називають головною  

Одну професію – школяр! 

Бо всім відомо, що без школи,  

без знань, що мусиш там набуть,  

не станеш у житті ніколи 

тим, ким в дитинстві мрієш буть! 

 

XV. Рефлексія 

Що вам найбільше сподобалось на уроці? 

  

 

 

 

 

 

 

Колташова С. М.,  

учитель початкових класів Ніжинської ЗОШ I-III ступенів №10 Ніжинської міської ради 

 

ЗАНЯТТЯ З ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ  

«Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»  

ЗА ТИПОВОЮ ПРОГРАМОЮ ПІД 

КЕРІВНИЦТВОМ Р. Б. ШИЯНА 

(1 клас) 
 

Тема тижня. СВІТ ПРОФЕСІЙ. 

Тема дня. Які бувають професії. 

Очікувані результати. Учень з увагою сприймає усні 

репліки однокласників,  аналізує звуковий склад слова; 

бере на себе роль у рухливих іграх, використовує 

специфічні для ролі жести, рухи; оперує числами в межах 20, розв’язуючи різні життєві 

проблеми; розрізняє професії, їх особливості; об’єднується з іншими дітьми в групу для 

навчання та гри. 

 

Хід заняття 
 

Зміст заняття Додаткові 

матеріали 

І. Ранкова зустріч 

1. Привітання. Проведення первинного моніторингу настрою 

 Привітатися.  

 Запитати в кількох учнів про їх настрій. 

 Повідомити про свій. 

 Запропонувати кожному учню класу підійти до «смайликів настрою №1» 

і прикріпити відмітку до того, якому відповідає цьогомоментний настрій 

дитини. 

2. Ранкове коло 

 Запропонувати дітям взятися за руки та утворити одне велике коло 

обличчями всередину. 

Смайлики  

настрою № 1 

Медичний халат 

Газета 

Книга 

Порожня 

пластикова пляшка 

Конверт 
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 Переконатися чи пам’ятають вони тему тижня за допомогою питання: 

-  Підніміть руки ті, хто пам’ятає тему тижня. 

-  Рандомно обрати одного або кількох учнів, які підняли руки, для 

відповіді (1 учень – якщо відповідь надана правильна, кілька – якщо 

відповідь помилкова або необхідне уточнення). При цьому слід уникати 

слів «не правильно», «ні», замінивши їх словами «подумай ще», 

«пригадай точніше» тощо. 

 Запропонувати пограти в гру «Звук по колу».  

 Оголосити правила гри:  

-  рухаючись по колу вправо (вліво, за годинниковою стрілкою тощо) 

плескаєте в долоні над головою і зупиняєтесь (розводите руки в 

сторони і зупиняєтесь), коли чуєте назву професії, що починається 

приголосним звуком, якщо голосним – присідаєте (ставите руки в боки 

і зупиняєтесь, 1 раз підстрибуєте і зупиняєтесь). 

Примітка: вчитель повинен спостерігати за дітьми, звертати увагу на 

тих, хто плутає вказівки для того, щоб відмежувати звичайну наслідувальну 

емоційну реакцію «я так зробив, бо учень спереду зробив саме так» від 

невміння розрізнювати приголосні/голосні звуки. Для цього варто просто 

запропонувати такому учневі  вимовити перший звук у цьому слові і 

охарактеризувати його. 

Можливі назви професій: артист, механік, ветеринар, експедитор, 

програміст, адвокат, учитель, лікар тощо. 

3. Новини дня 

 Запросити дітей зайняти свої місця за партами або вмоститися на 

килимку. 

 Разом з дітьми внести зміни до інформаційного плакату: 

- який сьогодні день тижня? 

- яке число? 

- який місяць? 

- змінити помічників дня. 

4. Гра для розвитку обох півкуль мозку 

 Представити для огляду медичний халат. Запитати якому з 

представників професій може належати ця річ.  

Примітка: з огляду на те, що більшість дітей бояться лікарів, можна 

провести роз’яснювальну бесіду про те, що головна мета лікарів – це 

допомога в збереженні здоров’я людей і хоч інколи їх призначення (уколи, 

щеплення, процедури, пігулки) не зовсім приємні, а часом, навіть, болючі, 

проте вони є життєво необхідними. А в повсякденному житті – це звичайні 

люди, які займаються домашніми справами, читають, подорожують, 

сміються коли їм весело, сумують коли в них щось не гаразд. 

 Оголошення правил гри: обираються два учні, їм пропонується 

обійняти один одного за талію, на обох одягається один халат (права рука 

першої дитини просовується в правий рукав, ліва рука другої дитини – в 

лівий рукав). Їм необхідно виконати буденні справи лікаря. «Обома» руками 

відкрутити пробку з пляшки, закрутити пробку на пляшці, знайти в книзі 

відповідну сторінку, відкрити конверт та покласти туди листа тощо. 

Примітка: для того, щоб задіяти більшу кількість дітей варто для однієї 

пари обирати один вид завдання. 

ІІ. Бесіда за малюнком «Улюблена професія» 

Учні об’єднуються в групи. Кожна група отримує завдання роздивитися 

малюнок і знайти якомога більше професій, даючи характеристику кожній із 

них. Запитання до обговорення: Хто нас стриже, використовуючи в роботі 

дзеркало та гребінець? Як називається заклад, де він працює? А як можна 

назвати людину, яка прийшла до перукарні?  (Клієнт. До речі, так називають 

кожну людину, яка отримує послуги: у перукарні чи банку, в ательє, 

Режим доступу: 

https://jmil.com.ua 

/2014-1/coverpic 

 

https://jmil.com.ua/


2021 Педагогічні обрії № 6 (120) 
 

16 

майстерні чи кафе). Розкажіть, коли вам довелося бути клієнтом. Чи є 

правила, яких варто дотримуватися всім клієнтам? Які саме? Хто нас лікує? 

Які інструменти використовують під час медичного огляду лікарі? Хто їхні 

пацієнти? Хто на роботі має справу з їжею? (Кухар і кондитер, пекар, а ще 

продавець, офіціант). Кого з них бачите на малюнку? Чим подібні їхні 

професії, а чим різняться? (Вони працюють у ресторані, обслуговують 

клієнтів. Але кухар працює на кухні, а офіціант – у залі. Кухар готує, а 

офіціант приймає замовлення, подає їжу та отримує оплату). Яких умінь 

потребує кожна з цих професій? Які знаряддя праці потрібні людям цих 

професій на роботі? Хто створює новий одяг? (Кравець/кравчиня, швачка, 

модельєр). Яку назву має місце їхньої роботи? Чи бували ви колись в ательє? 

Яке цікаве приладдя там бачили? Які професії обрали діти, які граються на 

подвір’ї? Обґрунтуйте свою думку. 

ІІІ. Робота в зошиті  

5. ІV. Вторинний моніторинг настрою дітей 

 Запропонувати перевірити як змінився їх настрій за допомогою 

«смайликів настрою №2» і прикріпити відмітку до того, якому відповідає 

настрій зараз. 

 Порівняти зміни, можна порахувати кількість змінених відміток. 

Примітка: ряди «смайликів настрою №1 і №2» повинні бути 

ідентичними за кількістю, кольорами, розташуванням. Для того, щоб діти 

швидше зорієнтувались у змінах. Відмітками можуть слугувати звичайні 

прищепки для білизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колташова С. М.,  

учитель початкових класів Ніжинської ЗОШ I-III ступенів №10 Ніжинської міської ради 

 

РАНКОВА ЗУСТРІЧ ЗА ТЕМОЮ «ПРОФЕСІЇ» 
 

1. Привітання. Проведення первинного моніторингу настрою 

 Привітатися.  

 Запитати в кількох учнів про їх настрій. 

 Повідомити про свій. 

 Запропонувати кожному учню класу підійти до «смайликів настрою №1» і 

прикріпити відмітку до того, якому відповідає цьогомоментний настрій дитини. 

2. Ранкове коло 

 Запропонувати дітям взятися за руки та утворити одне велике коло обличчями 

всередину. 

 Переконатися, чи пам’ятають вони тему тижня за допомогою питання: 

- Підніміть руки ті, хто пам’ятає тему тижня. 

- Рандомно обрати одного або кількох учнів, які підняли руки, для відповіді 

(1 учень – якщо відповідь надана правильна, кілька – якщо відповідь помилкова або 

необхідне уточнення). При цьому слід уникати слів «не правильно», «ні», замінивши їх 

словами «подумай ще», «пригадай точніше» тощо. 
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 Запропонувати пограти в гру «Звук по колу».  

 Оголосити правила гри:  

- рухаючись по колу вправо (вліво, за годинниковою стрілкою тощо) плескаєте в 

долоні над головою і зупиняєтесь (розводите руки в сторони і зупиняєтесь), коли чуєте 

назву професії, що починається приголосним звуком, якщо голосним – присідаєте 

(ставите руки в боки і зупиняєтесь, 1 раз підстрибуєте і зупиняєтесь). 

Примітка: вчитель повинен спостерігати за дітьми, звертати увагу на тих, хто 

плутає вказівки для того, щоб відмежувати звичайну наслідувальну емоційну реакцію «я 

так зробив, бо учень спереду зробив саме так» від невміння розрізнювати 

приголосні/голосні звуки. Для цього варто просто запропонувати такому учневі  вимовити 

перший звук у цьому слові та охарактеризувати його. 

Можливі назви професій: артист, механік, ветеринар, експедитор, програміст, 

адвокат, учитель, лікар тощо. 

3. Новини дня 

 Запросити дітей зайняти свої місця за партами або вмоститися на килимку. 

 Разом з дітьми внести зміни до інформаційного плакату: 

- який сьогодні день тижня? 

- яке число? 

- який місяць? 

- змінити помічників дня. 

4. Гра для розвитку обох півкуль мозку 

 Представити для огляду медичний халат. Запитати, якому з представників 

професій може належати ця річ.  

Примітка: з огляду на те, що більшість дітей бояться лікарів, можна провести 

роз’яснювальну бесіду про те, що головна мета лікарів – це допомога в збереженні 

здоров’я людей і хоч інколи їх призначення (уколи, щеплення, процедури, пігулки) не 

зовсім приємні, а часом, навіть, болючі, проте вони є життєво необхідними. А в 

повсякденному житті – це звичайні люди, які займаються домашніми справами, читають, 

подорожують, сміються коли їм весело, сумують коли в них щось не гаразд. 

 Оголошення правил гри: обираються два учні, їм пропонується обійняти один 

одного за талію, на обох одягається один халат (права рука першої дитини просовується в 

правий рукав, ліва рука другої дитини – в лівий рукав). Їм необхідно виконати буденні 

справи лікаря. «Обома» руками відкрутити пробку з пляшки, закрутити пробку на пляшці, 

знайти в книзі відповідну сторінку, відкрити конверт та покласти туди листа тощо. 

Примітка: для того, щоб задіяти більшу кількість дітей, варто для однієї пари 

обирати один вид завдання. 

5. Вторинний моніторинг настрою дітей 

 Запропонувати перевірити як змінився їх настрій за допомогою «смайликів 

настрою № 2» і прикріпити відмітку до того, якому відповідає настрій зараз. 

 Порівняти зміни, можна порахувати кількість змінених відміток. 

Примітка: ряди «смайликів настрою №1 і №2» повинні бути ідентичними за 

кількістю, кольорами, розташуванням. Для того, щоб діти швидше зорієнтувались у 

змінах. Відмітками можуть слугувати звичайні прищепки для білизни. 
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Мажиріна Л. М., 

учитель початкових класів, вища кваліфікаційна категорія, старший учитель  

Ніжинської ЗОШ I-III ступенів №10 Ніжинської міської ради 

 

ІНТЕГРОВАНЕ ЗАНЯТТЯ «РОБОТА З ДИТЯЧОЮ КНИГОЮ» ЗА 

ТИПОВОЮ ПРОГРАМОЮ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ Р. Б. ШИЯНА  

(2 клас) 
 

Тема. ІРЕН РОЗДОБУДЬКО «ДИКІ ОБРАЗИ ДИКОБРАЗА». 

Мета: ознайомити учнів з творчістю сучасної української письменниці Ірен 

Роздобудько, удосконалювати навичку читання, учити учнів самостійно здобувати знання, 

використовуючи гаджети, формувати вміння аналізувати, робити висновки, розвивати 

вміння презентувати результати особистої та спільної діяльності, виховувати почуття 

поваги до інших, відповідальність за свої дії.  

Тип навчального заняття: вивчення нового матеріалу. 

 

1. Організація класу 

Стали, діти, підтягнулись, 

Одне одному всміхнулись. 

На урок старання не забудьте взяти. 

Сіли всі рівненько, будем працювати. 

 

2. Розгадування кросворда                                           

 
 

1)  Він по рейках вдалеч мчить, 

Ще й дзижчить, шипить, сичить (поїзд). 

 

2) Дивний ключ у небі лине, 

Не залізний, а пташиний. 

Цим ключем в весняній млі 

Прилітають…  (журавлі). 

 

3) Гори в Україні. (Карпати). 

 

4) Хто хвіст залишає, 

Як від ворога втікає? (ящірка). 

Курс «Українська мова» 
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3. «Мозковий штурм». Робота в групах 

 Назву якої тваринки підказав нам кросворд?  

 Що ви знаєте про їжака?  (Обговорення в групах). 

 Розповідь учнів про зовнішній вигляд, середовище проживання, спосіб 

життя їжака. 

 

4.  Робота в групах 

- Скажіть, а чи є тварина, чимось схожа на їжака? 

- Так, це дикобраз. Щоб дізнатися більше про цю тварину, скористайтеся 

вашими гаджетами і знайдіть інформацію за такими показниками: 

 розміри тварини; 

 зовнішній вигляд; 

 середовище проживання, спосіб життя; 

 харчування; 

 захист від хижаків. 

Діти представляють знайдену інформацію.  

 

5. Перегляд презентації «Колюче диво природи» 

 

6. Робота за кругами Ейлера. «Їжак і дикобраз. Спільне та відмінне» 

 

Їжак                     Дикобраз 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Дискусія 

«Чи змогли б їжак і дикобраз прожити без голок? Як з’явились голки в цих 

тварин?» 

 

8. Знайомство з письменницею Ірен Роздобудько 

— Сьогодні ми познайомимось із сучасною українською письменницею Ірен 

Роздобудько.  

(Демонстрація фото письменниці, зображення її книжок.) 

— Прослухайте аудіо запис письменниці, де вона розповідає про головне 

захоплення свого дитинства. 

Прослуховування  аудіо запису. 

— Куди ходила після школи Ірен? 

— На що витрачала зекономлені на сніданках гроші? 

— Так, Ірен дуже любила читати. Її захоплювали пригоди героїв і, мабуть, тоді 

вона вирішила і сама придумувати різні історії. Ірен Роздобудько мала свою думку про 

причину появи голок у дикобраза. Послухайте, як Ірен Роздобудько розповідає свою 

історію. 

 

 



2021 Педагогічні обрії № 6 (120) 
 

20 

9. Прослуховування аудіо запису першої частини казки «Дикі образи дикобраза» 

— Вам цікаве продовження цієї історії? Тож давайте прочитаємо. 

 

10. Читання  казки «Дикі образи дикобраза» 

— Який жанр цього твору? Чому це казка? 

— Як спочатку звали головного героя казки? Чому? 

 

11. Вибіркове читання 

— Знайдіть і зачитайте опис звірятка. 

— Прочитайте про зустріч Невідомо-Хто з єдинорогами. 

 

12. Визначення головної думки твору 

— Що хотіла сказати письменниця своєю казкою? 

— Як реагують люди на образи? 

 

13. Творча робота в групах 

— Не так давно ми всі зустрічали Новий рік. У багатьох квартирах стояли ялинки 

чи сосни. А потім ці деревця викинули на смітник. Я вирішила використати хоча б 

голочки. Вони знадобляться вам для виконання композиції за твором Ірен Роздобудько 

«Дикі образи дикобраза». Ви дуже любите ліпити з пластиліну. Уявіть себе художниками 

– мультиплікаторами. За допомогою пластиліну та голочок сосни створіть ілюстрацію 

зустрічі головного героя нашої казки з іншими тваринами. 

(Виконання роботи в групах). 

 

14. Рефлексія 

— Що цікавого ви дізналися на цьому уроці? 

 

 

 

 

 

 

 

Мажиріна Л. М. 

учитель початкових класів, вища кваліфікаційна категорія, старший учитель  

Ніжинської ЗОШ I-III ступенів №10 Ніжинської міської ради 

 

ІНТЕГРОВАНЕ ЗАНЯТТЯ «РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ» 

ЗА ТИПОВОЮ ПРОГРАМОЮ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ Р. Б. ШИЯНА  

(3 клас) 
 

Тема. ВЧІТЬСЯ СВІТ ЛЮБИТИ, ДОКИ ЩЕ МАЛІ. ВИДИ ТЕКСТІВ. ТЕКСТ 

– МІРКУВАННЯ. 
Мета. Розширити знання учнів про текст, удосконалювати вміння визначати типи 

текстів, розвивати образне мислення, уміння логічно висловлювати свою думку, 

презентувати результати своєї діяльності. Формувати вміння виражати свої почуття та 

естетичні переживання прекрасного в природі. Виховувати гуманне ставлення до 

природи. 
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Хід уроку 

1. Організація класу 

 

2. Вступне слово 

- Яка зараз пора року? 

Так, за вікнами пізня осінь. Похмуре небо, голі дерева, ще й сніг випав. 

А не хотілося б вам хоч подумки на деякий час повернутися до літа? 

На хвильку заплющіть оченята, і уявіть, що зараз літо і ви в садочку, в лісі чи на 

лузі. Тільки згадали про літо і на обличчях з'явилися посмішки. Настрій покращав? От із 

таким гарним настроєм і будемо працювати. 

- Назвіть ознаки літа. 

Так, тепло, світить сонечко, співають пташки, і де б ми не були – в садку, в полі, 

нас оточує барвисте розмаїття квітів. 

 

3. Повідомлення теми і мети уроку 

 - Сьогодні мені хочеться поговорити про одну квітку, чарівну, загадкову. 

- А яку, вам підкаже віршик Наталі Забіли. 

 

Глянь, яка красунечка посеред ріки  

Розпустила весело білі пелюстки,  

Може, їй метеликом, високо в блакиті  

Теж злетіти хочеться, та не полетіти.  

Бо її не випустить чорна глибина 

Бо вона прив'язана коренем до дна. 

 

- Яка це квітка ? Так, біла лілея. 

- Що вам підказало, що це саме ця квітка? 

- Сьогодні на уроці ви повинні написати невеличкий твір про білу лілею. 

 

4.  «Мозковий штурм» 

- Як ви гадаєте, щоб написати гарний твір, що потрібно? 

- Так, потрібно дізнатися більше про що квітку. 

- Діти, що ви знаєте про білу лілею? 

 

5. Повідомлення вчителя 

Біла лілея, а ще цю квітку називають латаття біле, це багаторічна рослина, яка 

зустрічається на тихоплинних річках, озерах, ставках. 

Кореневище заховане в мулистому дні водойми. На довгих черенках до нього 

прикріплені великі, серцевидні, темно-зелені, ніби полаковані листки. Поміж ними 

плавають дивної краси білі квіти. 

В останні роки ці чудові квіти все більше винищуються. Лихі люди зривають їх 

цілими оберемками, хто для продажу, а хто заради розваги. Тому ця рослина занесена до 

списку зникаючих рослин Чернігівської області. 

 

6. Виступ пошуковців 

- Про походження лілеї існує багато легенд. Я попрохала пошуковців підготувати  

деякі з них. 

(Повідомлення учнів) 

1) У індіанців існувала легенда, що прекрасні білі квіти цієї водяної рослини 

утворилися з іскор, що впали у воду після зіткнення двох зірок па небі. 
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2)   Із глибин лісового озерця 

Від лілейного донного серця 

Виринають лілеї сріблисті 

Хороводять таночки ігристі 

3) (Звучить музика) 

Це було в давнину, коли в широкі степи України залітали орди татарські. Чорний, 

страшний то був час. Горіли села, голосили матері. Старих та малих рубали, молодих 

дівчат та хлопців забирали в полон. 

В одному селі росли і розквітали красиві вродою, ставні та ніжні дівчата. Одного 

разу на село напали татари. Дівчата з розпачу, щоб не йти в полон, кинулися в глибоку 

річку. І в тому місці, де вода сховала від ворогів красунь, на світанку з'явилися невідомі 

квіти, білі, тендітні. Здавалося, що то ніжні руки дівчат тягнулися до сонця, вітаючи 

світло. А ввечері квіти ховалися від чорної ночі. 

З того часу ці чудові квіти, які назвали лілеями, прокидаються з сонцем  і зникають 

з його заходом. 

(Дівчинка показує квітку лілеї) 

- Трохи сумна легенда, але яка гарна. Давайте нашу красуню-лілею пустимо на 

озеро. 

(На дошці – макет озера). 

 

7. Повторення вивченого 

Визначення типів текстів:  

а) Текст-опис 

- Щоб написати твір, мабуть, треба пригадати, які є типи текстів. 

Діти, які ви знаєте типи текстів? 

(Звучить музика) 

Вслухайтесь у рядки, які належать перу письменника Дмитра Ткача. 

«Я сидів на зеленому килимі моріжка і дивився у воду. На воді лежали широкі, 

темно-зелені листки латаття, помічені жовтими голівками лілей. 

І раптом я побачив серед жовтих одну білу лілею. Її ніжні пелюстки немов 

тяглися до сонця. Від неї не можна було відірвати очей. 

Ця біла лілея була немов ясний вогник серед темної ночі. Немов єдина зіронька в 

синьому небі. Немов миле обличчя серед інших байдужих тобі облич». 

- Гарно сказано? Який це був текст? Чому? Якими словами автор висловив своє 

захоплення квіткою? Що ви можете додати до опису лілеї?  

б) Робота в парах 

Опис лілеї за запитаннями один одному.  

в) Текст-розповідь 

- У мене в руках збірник поезії нашої ніжинської поетеси Софії Кузьмівни 

Демиденко. 

- Учениця підготувала вірш із цієї збірки. 

 

Біла лілея цвіте в нас на ставочку.  

На сонечку розгортає свої пелюстки,  

Чиста, ніжна, чарівна цілий день красується.  

У водяне люстерко вродою милується. 

Тут метелик прилетів, на квітку сідає. 

Прихистити його на ніч лілею прохає. 

Не пущу я ночувати, бо пірну під воду спати. 

Я ж бо квітка водяна, не росту на суші. 

Ти ж собі переночуєш на ромашці в лузі. 
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- Текстом якого типу є цей вірш? Чому? Чому квітка не пустила метелика 

переночувати? Як ви гадаєте, хто це міг завітати в гості до лілеї, щоб їй не було самотньо? 

А в якій казці листочок лілеї прихистив маленьку дівчинку?  

 

8. Робота в групах. Творча робота 

Складіть речення про тварин, які можуть завітати в гості до лілеї? 

 

9. Фізкультхвилинка 

Зайчик прудко так стрибає,  

Пташка весело літає.  

Швидко лис десь пробіжить,  

їжачок в кущах сидить. 

Вже з барлоги встав ведмідь.  

Цих тваринок всіх любіть. 

 

10. Робота за текстом-міркуванням 

«Здавна чарівність лілеї привертала до себе увагу людей. Можливо, завдяки своїй 

неповторній красі, а може тому, що є ще такий незвичний, таємничий спосіб життя. Ця 

ніжна квітка є окрасою наших річок і озер. Тож давайте збережемо її для прийдешніх 

поколінь». 

- Який я прочитала текст? 

- Чому це текст – міркування? 

- Який висновок у цьому тексті 

 

11. Обирання учнями типу тексту 

 Оберіть тип твору, який будете писати: опис, міркування, розповідь. Якщо дехто 

ще невпевнений у своїх силах, не хвилюйтесь. Ви будете працювати з деформованим   

текстом. 

 

12. Написання твору 

- Вочевидь, потрібно обрати заголовок до тексту. Які ви пропонуєте заголовки? 

Напишіть той, який вам більше до душі. Пишіть уважно. Кожне речення промовляйте 

подумки. 

 

13. Зачитування робіт 

 

14. Робота в групах. Виготовлення композиції 

- Діти, гляньте на наше озеро. 

Чи не здається вам, що нашій водяній царівні сумно? 

Що б її порадувало? Тож давайте виготовимо для неї подружок. 

Пофантазуйте, проявіть творчість, щоб робота кожної групи була цікавою. 

 

15. Рефлексія 

а) Незакінчене речення 

- Цей урок навчив мене... 

- На цьому уроці я зрозуміла... 

б) Заключне слово вчителя 

Подивіться на наше озерце. Яке воно гарне, у квітах. Квіти – це душа землі. Вона 

дарує їх нам, щоб наші душі були такими ж чистими, тендітними, як пелюстки квітів. 

Ми у світ приходимо, щоб добро творити, Бачити й відчувати всю красу Землі. 

Треба нашу Землю — матінку любити. Вчіться світ любити, доки ще малі. 
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Ранкові зустрічі                        

 

 

Пізнаємо навколишній світ 

 

Батьківські збори 
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На уроці 
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Навчаємося з LEGO 
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Колташова С. М.,  

учитель початкових класів Ніжинської ЗОШ I-III ступенів №10 Ніжинської міської ради 

 

ЗАНЯТТЯ ЗА НАВЧАЛЬНИМ ЗОШИТОМ «МАТЕМАТИКА»  

ЗА РЕДАКЦІЄЮ СКВОРЦОВОЇ С. О., ОНОПРІЄНКО О. В.  

(1 клас)  

 
 

Тема. НАЗВИ ЧИСЕЛ 1–10. ЦИФРИ. 

Мета: формувати поняття про число як кількісну характеристику класу скінченних 

еквівалентних множин. 

Дидактична задача: актуалізувати вміння учнів порівнювати предмети за 

довжиною («на око», прикладанням, вимірюванням); актуалізувати знання назв чисел 

першого десятка, уміння лічити предмети, знання цифр, якими позначаються числа 

першого десятка. 

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування 

прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації. 

Обов’язкова умова для роботи на уроці: виконати руханку через 15 хв роботи на 

уроці. 

Хід уроку 

І. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів 
Об’єкти навколишнього середовища характеризуються такою властивістю, як 

кількість. Їх можна полічити. Людина навчилася рахувати у зв’язку з практичною 

необхідністю: треба було полічити здобич на полюванні, зібрані плоди тощо... Але прадавні 

люди не вміли записувати результати лічби — числа; вони користувалися зарубками на 

кістках тварин або деревині, креслили риски на стінах печер. Таким чином, добре знайомі 

вам цифри є образами тих записів, які застосовували прадавні люди для позначення чисел. 

 

                   

Курс «Математика» 
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- Сьогодні ми будемо рахувати предмети й згадаємо позначки — цифри, якими 

записують числа. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

1. Зоровий диктант 

Подано геометричні фігури в певній 

послідовності. Робота за сходинками 

складності: перша сходинка — назвати 

геометричні фігури; друга — визначити 

ознаку, що змінюється. 

2. Актуалізація вміння 

кількісної лічби 

Запропонувати порахувати осінні 

листочки на магнітах, завчасно 

прилаштовані на дошці (учні можуть 

торкатися предметів або перелічувати їх, не 

торкаючись). 

- Навіщо людині вміти рахувати?  

- Коли вам доводилося щось рахувати? 

- Що було складним? 

3. Вправа на встановлення відповідності (робота в групах) 

4. Завдання № 5. Учні повинні відповісти на такі запитання: 

- Хто зображений на малюнку? 

- Які вони?  

- За якою ознакою можна розподілити медуз на дві групи?  

- Що позначає картка з цифрою 2? 

- Що позначає картка з цифрою 5? 

 5.  Завдання № 1, вкладка 6 
Виконується учнями самостійно. Обов’язково підказати, що слід порахувати тварин 

у кожній групі та з’єднати групи з відповідними числами.  

6. Завдання № 2, вкладка 6 
Запропонувати  назвати перше число, порахувати зображені поряд яблука.  

- Чи відповідає кількість яблук числу? 

- Що треба зробити, щоб виправити невідповідність? 

- Домалюйте стільки яблук, щоб їх кількість відповідала поданим числам.  

7. Завдання № 3, вкладка 6 

Розгляньте числа та зображені предмети.  

- Чим схоже це завдання на попереднє?  

- Чим відрізняється?  

- Як можна виправити невідповідність у цьому завданні? 

- Закресліть стільки груш, щоб кількість зображених предметів відповідала числу. 

 

ІІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок 

Закріплення поняття про ознаки предметів, спільні та відмінні ознаки 
Запропонувати виконати завдання № 6 

(На першому малюнку всі зірочки різного кольору; на другому (вгорі справа) та 

третьому (внизу зліва) малюнках усі фігури мають однаковий колір; на четвертому 

малюнку третя і четверта фігури червоного кольору, решта — сині.) 

Учні розглядають кожний малюнок і встановлюють, що на першому малюнку 

змінюється лише колір; на другому (вгорі справа) — форма; на третьому (внизу зліва) — 

розмір чотирикутників; на четвертому спочатку змінюється форма фігури, але колір 
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лишається тим самим, потім змінюється колір, але форма лишається тією самою. 

Полічивши фігури, учні встановлюють, що на кожному малюнку 5 фігур. Отже, для фігур 

на всіх малюнках спільна властивість — кількість. 

 

IV. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності 
- Що ви повторили на уроці?  

- А про що дізналися?  

- Що найбільше зацікавило? 

- У чому відмінність між числом і цифрою? [Число одержуємо в результаті лічби 

предметів, а цифра — це позначка, якою позначають число на письмі.] 

 

 

Тема. ПОРЯДКОВА ЛІЧБА. ТИЖДЕНЬ. 

Мета: формувати поняття про число як про кількісну характеристику класу 

скінченних еквівалентних множин. 

Дидактична задача: ознайомити учнів із порядковою лічбою, показати, що 

порядковий номер предмета залежить від напрямку лічби; повторити правила лічби та 

визначення кількості предметів у групі; узагальнити уявлення учнів про тиждень як одиницю 

вимірювання часу.  

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування 

прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації. 

Обов’язкова умова для роботи на уроці: виконати руханку через 15 хв роботи на 

уроці. 

Хід уроку 

І. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів 

Уявіть собі урок фізкультури. Ви вишикувалися за зростом... Думаю, вас цікавить не 

тільки те, скільки всього учнів у класі, а й те, який за порядком кожний із вас!  

Урок математики... Ви самостійно розв’язуєте завдання. Вас, мабуть, цікавить не 

лише те, скільки всього учнів розв’язали це завдання правильно, а ще й те, яким за порядком 

кожний із вас здав роботу на перевірку.  

(Запропонувати дітям описати життєві ситуації, коли їм траплялося лічити за 

порядком.)  

Отже, у житті існують ситуації, коли постає запитання «Який за порядком?» 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

1. Графічний диктант (виконувати на окремих аркушах у клітинку. Запитати 

дітей про назву теми тижня (у нашому випадку «Мої друзі»). Звернути увагу на те, що 

малюнок буде пов’язаний саме з нею). 

2.  

 

 

- Чому собаку називають кращим другом 

людини? 
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3. Робота з малюнками 

 
 

Полічіть кошенят, мишенят, дельфінів, м’ячі зліва направо і справа наліво, слідкуючи 

очима. Що цікаве помітили? (Учитель звертає увагу учнів на те, що при відповіді на 

запитання «Скільки ... ?» предмети можна лічити в будь-якому порядку.) Скільки груп 

утворено? Як одним словом можна назвати кожну групу? 

4. Завдання № 1 в зошиті 

 

ІІ. Формування нових знань і способів дії 

1.  Ознайомлення з порядковою лічбою 

Запропонувати  шістьом учням вийти до дошки й стати одне за одним. 

- Скільки всього учнів, якщо полічимо справа наліво? 

- Скільки всього учнів, якщо полічимо зліва направо?  

- Хто стоїть першим справа? 

 - Який він за порядком, якщо лічити зліва? 

- Який за порядком (Ім’я учня), якщо лічити справа? 

- Який він за порядком, якщо лічити зліва?  

- Яка за порядком (Ім’я учениці), якщо лічити справа?  

- Яка вона за порядком, як що лічити зліва?  

- Хто стоїть третім зліва?  

- третім справа?  

- п’ятим зліва?  

- п’ятим справа?  

- Здогадайтеся, чому ті самі учні мають різні порядкові номери?  

Запропонувати  полічити всіх учнів справа наліво і зліва направо, користуючись 

порядковими числівниками (перший, другий тощо). Слід звернути увагу учнів на те, що 

порядковий номер об’єкта залежить від напрямку лічби. 

2. Первинне закріплення порядкової лічби 

Колективне виконання завдань № 4 і № 5. Запропонувати пригадати казки, у яких 

герої з’являлися за порядком. Які це казки? Які герої? Потім  поміркувати, коли в житті 

користуються певним порядком розташування. [Багатоповерховий будинок: порядок 

поверхів; спортивні змагання: три призові місця.] 

 

ІІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок 

1. Закріплення назв днів тижнів і порядку їх слідування 

Запропонувати  учням відгадати загадки. 
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 Дванадцять братів один за одним ходять, один одного не обходять. [12 місяців]  

 Сім братів віком рівні, іменами різні. [Дні тижня].  

- Чи може так статися, що дні тижня змінять свій порядок?  

- Як можна планувати свій тиждень, користуючись порядком днів?  

- Розгляньте малюнки в завданні № 6 і розкажіть, як учень розпланував свій тиждень.  

- Як ви дізнаєтеся, який нині день тижня? 

- Розгляньте зображені в завданні № 7 предмети й обведіть ті з них, які допомагають 

стежити за днями тижня. Назвіть дні тижня по порядку: «Перший день тижня — понеділок і 

т. ін.». 

- Розгляньте листки календаря в завданні № 7. Зафарбуйте п’ятий зліва листок 

календаря. Який день тижня він показує? Який день перед цим днем? за цим днем? Поставте 

подібні запитання однокласникам. Яка ознака спільна для всіх листків календаря? 

2. Закріплення поняття про ознаки предмета 

На цьому етапі розглядається конструювання предмета за окремими ознаками. 

Відгадайте загадку: «Кругле, рум’яне з дерева дістану». [Яблуко].  

- За якими іншими ознаками можна впізнати яблуко?  

- Пограємо в гру-загадку. Здогадайтеся, що може бути жовтого кольору та круглої 

форми.  

- У цій грі ми визначали (конструювали) предмет за його ознаками. Ми поєднували 

різноманітні ознаки в одному предметі. 

- Спробуйте скласти для однокласників свої загадки про предмет, назвавши його 

ознаки. 

3. Опрацювання відмінних ознак 

Завдання № 4, вкладка 8. Учитель пропонує учням розглянути малюнок і здогадатися, 

як продовжити ряд фігур. 

 

IV.  Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів 

- Яких правил лічби слід дотримуватись? 

- У якому напрямку можна вести кількісну лічбу?  

- У чому суть порядкової лічби?  

- Що ви можете розказати про порядкову лічбу?  

- Які дні тижня ви знаєте?  

- Яка за порядком неділя? - середа? 

 

 

 

 

 

Колташова С. М.,  

учитель початкових класів Ніжинської ЗОШ I-III ступенів №10 Ніжинської міської ради 

 

ЗАНЯТТЯ З МАТЕМАТИКИ 

(2 клас) 
 

Тема. ПОРІВНЯННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ВИРАЗІВ. 

Цілі:  
- створити умови щодо засвоєння учнями принципів та правил порівняння 

математичних  виразів, 

- розвивати навички усного додавання та віднімання двоцифрових чисел; 
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- сприяти розвитку уваги, пам’яті, логічного мислення, мовлення, уміння 

працювати в групах; 

- виховувати культуру поведінки на уроці, любов до культурної спадщини 

Ніжина. 

Тип уроку: урок – подорож. 

Обладнання: презентація за темою, відеофізкультхвилинка, картки для роботи в 

групах, 6 цеглинок LEGO duplo, килимки. 

 

Хід уроку 

1. Організація класу до роботи 

- До якого уроку підготувалися? 

- Чи всі готові мене слухати? 

- Зараз перевіримо ( пропоную дітям в унісон повторити за мною певну коротку 

композицію оплесків, дотримуючись усіх почутих пауз). 

2. Оголошення теми уроку 

- Сьогодні на уроці ми будемо не 

тільки додавати та віднімати, а ще й побачимо 

на скільки гарно ви знаєте наше рідне місто і, 

звичайно ж, дізнаєтесь ще багато чого 

цікавого. 

3. Розв’язування завдань уроку 

- Погляньте, будь ласка, на перший 

слайд.  

- Де знаходиться цей пам’ятник? 

- Хто знає ім’я жінки, на честь якої він 

встановлений? 

- Чим вона знаменита? 

 

Марія Заньковецька, справжнє 

прізвище – Адасовська. Народилася в с. Заньки, неподалік Ніжина. Саме тому і взяла 

такий псевдонім. 30 років пропрацювала в театрі, зокрема і в Ніжині. Вона стала першою 

жінкою-актрисою, якій було присвоєно звання народної артистки України. 

- Яка фінансова установа знаходиться навпроти цього пам’ятника? (Банк). 

- Що зберігається в банках? (Гроші, цінні папери, дорогоцінні метали тощо). 

- То ж зараз я вам пропоную поповнити свої власні фінансові запаси «купюрами  

2-Г класу», які потім ви зможете обміняти на «віконця» для своїх «будиночків досягнень». 

Правила ви знаєте: 1 правильна відповідь = 1 купюра. 

45+5 

28+3 

100-70 

23+44 

58-13 

40+50 

36-6 

36+6 

80-80 

38+0 

- Яка паперова купюра має найменший номінал в Україні? (1 гривня). 

- То ж з цієї цифри і розпочнемо нашу каліграфічну хвилинку. Але перед цим не 

забудьте записати число, класна робота. 

1      10    7     16     13… як змінюються числа? (Збільшуються на 9; зменшуються                                                     

на 3). Продовжте записувати цей числовий ряд у своїх зошитах. 

- А зараз давайте зануримось у минуле нашого міста. Погляньте, будь ласка, на 

цей слайд.  

- Хто з вас упізнав цю вулицю?  

- Я достаменно знаю, що ви неодноразово проходились вздовж неї. 
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- Давайте перевіримо, чи не помилились ви в її назві, виконавши завдання 

«дешифрувальник». 

- Але так просто я вам його не віддам. Для цього комусь із вас доведеться 

зателефонувати за певним номером і піти забрати завдання.  

- Ото ж, перш за все, кожна група обирає собі капітана. 

- Потім кожна команда отримує картки, у яких записаний номер телефону, проте 

дві останні цифри замінені на вирази. Капітан команди, яка першою справиться з 

завданням матиме честь зателефонувати і піти забрати наступне завдання для класу. 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

(обов’язково нагадати дитині, яка телефонуватиме щоб не забула привітатися з 

абонентом та ввічливо запитати про місцезнаходження завдання. Це може бути будь-яке 

приміщення школи із завчасно попередженою особою, яка на той момент перебуватиме в 

зазначеному місці. Поки учень ходитиме за завданням, можна запитати в класу які 

труднощі виникли при обрахунку каліграфічної хвилинки тощо). 

 

 
 

- А тепер давайте переглянемо сучасний вигляд вулиці Гоголя. 

(096) 564 -____-_____ 

 

34+10                     18-5 
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- Як називається сквер, який розташований уздовж вулиці Гоголя? 

 

 
 

- Для чого люди ходять до парків та скверів? (Щоб відпочити). 

- Давайте і ми відпочинемо під веселу пісеньку. 

Потім пропоную дітям виконати вправу 5 с. 54 в зошиті, по черзі викликаючи дітей 

до дошки.  

 

 
 

На партах заздалегідь роздані 6 цеглинок LEGO duplo та килимки. 

- Яка будівля зображена на слайді? 
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- Які предмети на вашій парті можуть нагадувати залізничні колії та вагони потягу? 

(Килимок та цеглинки). 

Потім пропоную дітям розташувати килимок у вертикальному положенні, 

розмістити цеглинки на старт-лінії як вагони, один за одним для виконання вправи 

«Вліво-вправо». Виграв той, у кого всі цеглинки знову опинилися на старт-лінії. 

 

Завдання гри: 

Помаранчеву – вправо 

Червону – вправо  

Жовту – вправо 

Блакитну – вліво 

Зелену – вліво 

Жовту – вліво 

Синю – вліво 

Червону – вліво 

Зелену – вправо 

Блакитну – вправо 

Синю – вліво 

Помаранчеву – вправо 

Червону – вліво 

Помаранчеву – вліво 

Зелену – вліво 

Синю – вправо 

Червону – вправо 

Помаранчеву – вліво 

Синю – вправо 

Зелену – вправо 

 

 

 
 

- Де знаходиться цей пам’ятник? 

- На честь кого чи чого він встановлений? 

- То ж зараз я вам теж пропоную розв’язати задачу про огірки. 

 

З 1 грядки – 23 ог. 

З 2 грядки – 12 ог.        52 ог. 
З 3 грядки - ? ог. 

 

 

Спочатку обговорюємо план розв’язання всі разом. Потім діти самостійно 

записують умову, розв’язок, відповідь собі в зошити. 

 

4. Підсумки уроку та рефлексія 

- Що нового дізналися? 

- Яке завдання було для вас найцікавіше? 

- Чи виникали труднощі? У чому саме? 



2021 Педагогічні обрії № 6 (120) 
 

36 

УРС «МУЗИЧНЕ  
Колташова С. М.,  

учитель початкових класів Ніжинської ЗОШ I-III ступенів №10 Ніжинської міської ради 

 

ЗАНЯТТЯ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

(3 клас) 
 

Тема уроку. ФОРМА У ТВОРІ 

Мета уроку: 

 ознайомити із поняттям скульптор, надати уявлення про форму в скульптурі, 

ознайомити із засобами виразності скульптури: об’єм, силует, пропорції, фактура, 

світлотінь; 

 розвивати вміння учнів створювати аплікацію з осіннього листя по етапах, 

уміння надавати характеристику колориту в натюрмортах осінньої тематики, 

розвивати вміння визначати форму осінніх листочків, створення поспівки на 

віршований текст; 

 виховувати інтерес до творів скульптури та творчості скульпторів. 

Тип уроку: комбінований, урок заглиблення в тему. 

 

Обладнання: інструменти для роботи з малюнками, програвач, мультимедійна 

дошка, ілюстрації картин, мультимедійна презентація. 

 

Основні поняття для засвоєння: у гостях у скульптора; поняття скульптор; форма 

в скульптурі; загальне знайомство із засобами виразності скульптури: об’єм, силует, 

пропорції, фактура, світлотінь. 

 

Твори, що вивчаються на уроці: знайомство із матеріалами, інструментами та 

обладнанням для створення скульптурних творів; знайомство із фактурою як засобом 

виразності скульптурного твору; зображення скульптурних творів (матеріал для 

виконання – лід, дерево, бронза, гіпс). 

 

Аналіз форми скульптурних творів. Перегляд скульптурних творів. Порівняння 

фактури скульптурних творів. 

Хід уроку 

 

1. Організаційний момент 

Мотивація до навчання. 

Пригадайте, хто такі скульптори. Де можна побачити скульптурні зображення? 

 

2. Новий матеріал. Завітаймо в скульптурну майстерню, щоб дізнатися більше про 

особливості роботи митців. 

Розгляньте ілюстрації. Розкажіть, які матеріали, інструменти й обладнання 

використовують скульптори. 

Спочатку митці виконують начерки майбутніх творів на папері. Далі на 

скульптурному станку, верхня частина якого обертається навколо осі та піднімається й 

Курс «Образотворче мистецтво» 
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опускається за допомогою гвинта, ліплять макети (ескізи) виробів із пластиліну, глини або 

скульптурної маси. Потім утілюють найкращі ескізи в дереві, камені, металі, створюючи 

скульптури в натуральному розмірі. Матеріалом для скульпторів може бути також гіпс, 

скло, бетон, пластмаса, лід, сніг, навіть пісок. 

Працюючи над творами, майстри або підкреслюють природні властивості 

матеріалів, або під час обробки згладжують їх. 

 

Мистецький словничок: 

Скульптори — митці, які втілюють художні образи в об’ємних формах за 

допомогою ліплення, висікання, різьби, ливарної справи тощо. 

Характер поверхні скульптурного зображення називають фактурою. За допомогою 

фактури можна передати ніжність шкіри обличчя людини, гладкість або кошлатість хутра 

тварин тощо. Засобами виразності скульптури є об’єм, силует, пропорції, фактура, 

світлотінь.  

 

3. Сприймання та інтерпретація мистецтва 

Знайомство із матеріалами, інструментами та обладнанням для створення 

скульптурних творів. Знайомство із фактурою як засобом виразності скульптурного твору. 

Зображення скульптурних творів (матеріал для виконання — лід, дерево, бронза, гіпс). 

 

Аналіз форми скульптурних творів. 

Перегляд скульптурних творів. 

Порівняння фактури скульптурних творів. 

 

4. Художньо-творча діяльність 

4.1. Творча діяльність Виконання практичної роботи. 

Ліплення африканського звіра — лева (робота в альбомі). 

Техніка виконання — пластилін. 

 

4.2. Фізкультхвилинка Виконання рухів під відеоролик.  

 

4.3. Ігрова діяльність Гра «Знавці скульптурних форм».  

 

5. Комунікація через мистецтво 

Обговорення на тему «Форма у творі. Засоби виразності скульптора».  

Визначення власних емоцій від роботи над створенням ліплення. 

Демонстрація власних образотворчих скульптурних досягнень. 

 

6. Узагальнення вивченого матеріалу 

Рефлексія 

Що таке скульптура? Які інструменти є в скульпторів? Що із скульптурних творів 

вам сподобалось найбільше? 

 

7. Підсумок уроку  

Визначення власних емоцій від уроку.  

 

Опис етапів ліплення африканського звіра — лева, техніка виконання — 

пластилін 

 

Учитель пропонує переглянути приклади скульптурних зображень звірів, що 

водяться в Африці, демонструє їхні світлини або відео «Як поводяться африканські звірі в 
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природі». Надалі педагог пропонує переглянути приклади дитячих робіт чи раніше 

створених учнями школи або світлини із зображенням африканських звірів, зліплених із 

пластиліну. Педагог може запропонувати перегляд майстер-класу, в якому показано 

послідовність виконання скульптури малих форм, або демонструє учням, як виконувати 

послідовно всі етапи роботи. 

Для підказки школярам буде зручно користуватися альбомом. Якщо учні 

забажають, то зможуть зліпити не тільки лева, а й жирафа (етапи послідовності виконання 

жирафа подано в альбомі). 

 

Педагог пояснює учням етапи ліплення лева. 

1-й етап — виліпити мордочку зі шматочка жовтого пластиліну шляхом  

витягування. 

2-й етап — виліпити тулуб лева та приліпити йому довгий хвіст. 

3-й етап — окремо виліпити із білого та чорного пластиліну очі та припасувати до 

голови; із оранжевого пластиліну зробити багато маленьких кульок — це буде грива й 

китичка хвоста. Потім додати чорненький носик та коротенькі вуса. 

 

Учні слухають уважно пояснення вчителя, переглядають етапи створення в 

майстер-класі або демонстрацію вчителя, виконують роботу під музику. 

Після завершення ліплення лева вчитель пропонує учням подивитись роботи 

однолітків та продемонструвати власний витвір. Можна влаштувати конкурс на 

найкращий виріб. 

 

Опис проведення вправи на розрізнення гладкої та рельєфної фактури  

 

Учитель: пояснює, що в скульптурному зображенні важливого значення набуває 

фактура. Педагог просить запам’ятати, що характер поверхні скульптурного зображення 

називають фактурою. За допомогою фактури можна передати ніжність шкіри обличчя 

людини, гладкість або кошлатість хутра тварин тощо. 

Учитель пропонує розглянути світлини із зображенням скульптур, у яких різна 

фактура — гладенька та рельєфна. 

Педагог пропонує школярам взяти олівець та поставити біля скульптури з 

гладенькою фактурою номер (1), а з рельєфною фактурою — номер (2). Потім результати 

звіряють та підбивають підсумки. 

 

Учні слухають уважно пояснення вчителя, розгортають альбом, виконують у 

ньому завдання та порівнюють свої результати із результатами інших школярів. 

 

Опис проведення гри «Знавці скульптурних форм» 

 

Учитель пропонує учням вирушити у віртуальну подорож до музею скульптур. 

Педагог демонструє на екрані скульптури відомого музею світу та просить учнів, 

якщо побачать скульптуру із гладенькою фактурою, підняти кружечки жовтого кольору, а 

якщо з рельєфною фактурою — кружечки червоного кольору. 

 

Учні слухають пояснення вчителя, дивляться на екран і вирушають усі разом у 

віртуальну подорож до музею, де переглядають приклади скульптур, порівнюють фактуру 

та піднімають кружечки відповідного кольору. Потім висловлюють своє враження від 

подорожі музеєм. 
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Харченко Л. В., 

учитель початкових класів Ніжинської ЗОШ I-III ступенів №10 Ніжинської міської ради 

 

ЗАНЯТТЯ З МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

3 клас  
 

 

Тема уроку. ФОРМА У ТВОРІ 

 

Мета уроку: 

— ознайомити з двочастинною музичною формою, поняттями контраст частин у творі, 

переглянути та проаналізувати відеоролики до музичних творів та ознайомити з творчістю 

композитора П. Чайковського; 

— розвивати вміння учнів робити аналіз двочастинного музичного твору, робити 

аналіз відеороликів, уміння створювати ілюстрації до музичного твору, вміння уважно 

слухати музику та висловлювати власні музичні враження від прослуханого твору, 

розвивати вміння створювати музичний супровід до пісні; 

— виховувати інтерес до слухання класичної музики та виконання пісень сучасних 

українських композиторів. 

 

Тип уроку: комбінований, урок заглиблення в тему. 

 

Обладнання: музичний інструмент, програвач, мультимедійна дошка, ілюстрації до 

музичного твору та пісні або мультимедійна презентація, портрет композитора 

П. Чайковського. 

 

Основні поняття для засвоєння: знайомство із двочастинною музичною формою; 

контраст частин у творі. 

 

Твори, що вивчаються на уроці. П. Чайковський. «Старовинна французька пісня» та 

«Італійська пісенька» із «Дитячого альбому»; аналіз музичного твору; відеоролик за 

мотивами музики П. Чайковського. Пісня «Школа – весела сім’я» (сл. А. Орел, 

муз. О. Антоняка). 

 

Хід уроку 

 

1. Організаційний  момент 

Мотивація до навчання. 

Перегляд відеоролика за мотивами музики П. Чайковського. 

 

2. Новий матеріал. Мистецький словничок: 

Найпростіша форма — одночастинна. У ній пишуть невеликі музичні твори. 

Прикладом двочастинної форми є куплетна форма пісень, що складаються із заспіву та 

приспіву. А в інструментальних композиціях музичну форму можна розпізнати за 

Курс «Музичне мистецтво» 
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раптовою зміною темпу, ритму, динаміки або характеру мелодії твору. Тобто музичний 

твір двочастинної форми будується на  контрасті. 

 

3. Сприймання та інтерпретація мистецтва 

П. Чайковський. «Старовинна французька пісня» та «Італійська пісенька» із «Дитячого 

альбому». 

 

Аналіз твору мистецтва. Про що  розповіли вам прослухані твори? 

Спробуйте визначити музичну форму кожної п’єси. Обидві п’єси складаються з двох 

частин, тобто мають двочастинну форму. 

Доберіть слова, якими можна охарактеризувати музику кожної частини цих творів. 

 

4. Художньо-творча діяльність 

4.1. Вокальна діяльність 

Виконання поспівки «Школа».  

Виконання пісні «Школа – весела сім’я» (сл. А. Орел, муз. О. Антоняка). 

Виконання пісні під фонограму.  

 

4.2. Творча діяльність Створення ілюстрації до музичного твору (робота в зошиті). 

Створення схем одночастинної та двочастинної форми (робота в зошиті). 

 

4.3. Фізкультхвилинка Виконання рухів під відеоролик.  

 

4.4. Ігрова діяльність Музична дидактична гра «Сонечко і дощик» (на сприймання 

двочастинної форми). 

 

Гра «Таночок-імпровізація до музичного твору П. Чайковського» (за вибором). 

 

4.5. Музикування Створення музичного супроводу до пісні на улюблених шумових 

музичних інструментах. 

 

5. Комунікація через  мистецтво 

Обговорення на тему «Музична форма. Контрасти в музичному творі». Визначення 

власних емоцій від творчої діяльності. 

 

6. Узагальнення вивченого матеріалу 

Рефлексія 

Як визначити музичну форму в музичному творі? Що таке двочастинна музична 

форма? На чому вона будується? Наведіть приклади музичних творів із двочастинною 

музичною формою. 

 

7. Підсумок уроку Визначення власних емоцій від уроку.  

 

Опис проведення музичної дидактичної гри «Сонечко і дощик» (на сприймання 

двочастинної форми) 

 

Учитель пропонує учням пограти в гру «Сонечко і дощик». Діти повинні об’єднатись 

у дві групи: музиканти й танцюристи, увімкнути фонограму і розпочати гру. 

Учитель коментує першу частина твору (А): світить сонечко; музиканти весело 

вдаряють паличками по пластинках металофонів від низу до верху, танцюристи 

виконують таночок. 
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Друга частина твору (В): набігли хмаринки, гримить грім; музиканти відбивають ритм 

на барабанах, танцюристи ховаються під парасольки. 

 

Учні слухають уважно пояснення вчителя, спочатку грають на металофонах і 

танцюють, а в другій частині музиканти імітують грою грім, а танцюристи ховаються під 

парасольки. Потім діти міняються ролями. 

 

Опис проведення гри «Таночок-імпровізація до музичного твору 

П. Чайковського» (за вибором) 

Учитель перед початком гри проводить сприймання та аналіз творів П. Чайковського. 

Гра проводиться при повторному слуханні. 

Учитель пропонує учням спочатку переглянути відеоролик до першого і другого твору 

П. Чайковського із «Дитячого альбому» («Старовинна французька пісня», «Італійська 

пісенька»), а потім створити власний таночок-імпровізацію в парах. Педагог об’єднує 

дітей у пари, вмикає музику та радить прислухатися до зміни настрою в двочастинній 

музичній формі. 

 

Тільки-но змінюється настрій музики, діти змінюють рухи і відповідно до музики 

імпровізують, створюючи власні рухи або повторюючи рухи героїв відеороликів. Потім за 

аналогією можна створити таночок-імпровізацію до другого твору з іншим складом 

виконавців. У кінці гри обирають найкращого виконавця. 

 

Учні уважно слухають пояснення вчителя та розподіляються на два гурти: перший 

створює парами таночок-імпровізацію до першого твору, а другий виконує таночок до 

другого твору. Підбивають підсумки на найкраще виконання таночків. 

 

Опис гри-виконання пісні «Школа — весела сім’я» (сл. А. Орел, 

муз. О. Антоняка) в музичній студії 

 

Учитель пропонує учням уявити себе в музичній студії, де розташовано відповідну 

апаратуру для записування співу (у грі роль записувального пристрою виконує диктофон, 

який працює від мобільного телефону). 

Спочатку діти виконують пісню під фонограму та записують свій спів на диктофон. 

Потім після прослуховування оцінюють спів на основі смайликів. 

При повторному виконанні пісні вчитель пропонує створити музичний супровід до 

пісні на улюбленому музичному інструменті. Педагог радить намагатися правильно 

відтворювати довгі І (та) й короткі ІІ  (ті-ті) звуки. 

Після виконання підбивають підсумок гри. 

 

Учні уважно слухають пояснення вчителя, виконують пісню та записують й оцінюють 

свій спів, а потім грають на музичних шумових інструментах та співають. У кінці 

підбивають підсумок гри-виконання. 
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ПІЛОТУВАННЯ НУШ: ПІДСУМКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ  

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПРОЄКТУ  

В ПРИЛУЦЬКОМУ ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ  

ОСВІТИ I – III СТУПЕНІВ №7 ( ЛІЦЕЙ № 7) 

 

Зуб В. В., 

директор Прилуцького закладу загальної середньої 

освіти I-III ст. №7 (ліцею №7) Прилуцької міської 

ради Чернігівської області 

 

Бондаренко О. В.,  
заступник директора з НВР Прилуцького 

закладу загальної середньої освіти I-III ст. №7 

(ліцею №7) Прилуцької міської ради  

Чернігівської області 

 

 

ВІДКРИТА СУЧАСНА ШКОЛА 
 

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки, про яку 

ми чуємо впродовж останніх років. Головна її мета – створити школу, в якій буде приємно 

навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у 

повсякденному житті. 

Простіше кажучи, НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут 

прислухаються до їхньої думки, учать критично мислити, не боятися висловлювати 

власну думку та бути відповідальними громадянами. Діти сприймають та пізнають нове.  

      

Водночас батькам теж подобається відвідувати таку школу, адже тут панують 

співпраця та взаєморозуміння. Для початку треба зрозуміти просту істину – діти, які 

навчаються за принципами Нової української школи – зовсім інші. Вони щасливі від того, 

що кожного ранку із задоволенням і гарним настроєм ідуть до школи, легко спілкуються 

один із одним і дорослими, що їх оточують у школі. Діти креативлять, фантазують, 

створюють лепбуки.  
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Насправді сьогодні просто неможливо 

навчати школярів традиційно. Адже в центрі 

освітнього процесу має бути саме учень. Від 

його творчої активності на уроці, уміння 

міркувати, обґрунтовувати свої думки, 

спілкуватися з учителем, учнями залежить 

успіх у свідомому опануванні шкільної 

програми. Школа стає наближеною до 

реального життя. Новий Стандарт початкової 

освіти з 2017/2018 навчального року успішно 

проходив апробацію в 100 школах по всій 

Україні, серед яких були й два класи 

Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 (ліцею №7) Прилуцької 

міської ради Чернігівської області. Нова українська школа впродовж 4 років намагалася 

виховати в кожному з цих дітей інноватора, дослідника та, звісно ж, громадянина, який 

вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини. Замість 

автоматичного запам’ятовування фактів і понять учні набували компетентностей. Це – 

динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, 

інших особистих якостей, що визначають здатність особи успішно соціалізуватися, 

провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Тобто формувалося ядро 

знань, на яке і в подальшому будуть 

накладатись уміння цими знаннями 

користуватися, а також цінності та навички, 

що знадобляться випускникам української 

школи в професійному та приватному житті. 

Ось приклад розвитку компетентності: 

спілкуватися рідною мовою (робота в групах, 

складання пазлів та прислів'їв про Україну). 

Ну і, звісно ж, упровадження жодних 

змін не змогло б бути повним без людей, на 

яких власне тримається реформа, – учителів. 

Без них будь-які зміни будуть неможливими, 

тому один із головних принципів НУШ – 

умотивовані учителі. Прикладами таких учителів стали Людмила Панченко та Людмила 

Величко. В основному враження від роботи в пілотному проєкті позитивні. Під час уроків 

маленькі здобувачі освіти вивчали світ навколо й набували практичних навичок непомітно 

для себе. Вони навчалися чітко мислити, чудово працювати в групах, знати, де знайти 

потрібну інформацію. Учнів навчали цінувати співпрацю та взаємодопомогу. Абсолютно 

звичною стала командно-групова робота, де кожен мав право на свої думки, припущення. 

Навчання відбувалося через діяльність, 

гру, взаємонавчання, використання LEGO.  

Пілотні класи були обладнані 

сучасними технічними засобами, які 

допомагали підвищувати якість навчання та 

швидше адаптуватися до навколишнього 

середовища. Добре, що й учителі отримали 

свободу дій, самостійно обирали навчальні 

матеріали, експериментували, вносили свої 

зміни до програми. Ми думаємо, нам вдалося 

зробити українську школу відкритою, цікавою 

та сучасною. 
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Іванова А. М. 

 учитель початкової школи,друга кваліфікаційна категорія,  

Прилуцький заклад загальної середньої освіти 

I – III ступенів №7 (ліцей № 7) 

Прилуцької міської ради Чернігівської області 

 

 

 

ЗАНЯТТЯ З ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» ЗА 

ТИПОВОЮ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ  

ПІД КЕРІВНИЦТВОМ Р. Б. ШИЯНА  

(1 клас) 

 
Тема. МОЯ КРАЇНА – УКРАЇНА 
Мета уроку: об’єднати споріднені блоки знань із різних предметів навколо однієї 

теми з метою інформаційного, пізнавального, емоційно-чуттєвого, комунікативного 

збагачення учнів, розвитку пошуково-дослідницьких умінь й навичок учнів, критичного 

мислення; формувати вміння працювати в команді, прищеплювати бажання 

удосконалювати свій внутрішній світ.                   

Формувати компетентності учнів:  
- соціальну – вчити учнів співпрацювати, взаємодіяти під час пошукової роботи;  

- громадянську – відчувати себе повноцінним громадянином України та боротися 

за щастя Вітчизни;  

- предметну – орієнтуватись в інформаційному потоці; розвивати вміння уявляти, 

фантазувати та робити відповідні висновки; виховувати повагу до своєї Батьківщини.                                                                    

Тип уроку: комбінований.  

Вид уроку: інтегрований (мовно-літературна, природнича, технологічна, 

мистецька, соціальна і здоров’язбережувальна освітні галузі).  

За формою проведення: урок-дослідження. 

 

Моя країна – Україна 

Ранкова зустріч 

Мета: закріпити та поглибити знання учнів про рідний край, Батьківщину, символи 

України; розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення, уміння аналізувати, порівнювати, 

узагальнювати і сприяти розвитку уваги, пам’яті, творчої уяви і фантазії; створити 

емоційно-комфортне середовище; виховувати в учнів почуття доброзичливості, 

патріотизму. 

Курс «Я досліджую світ» 
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Обладнання: LEGO DUPLO, вірш « Ми ходили в поле зранку. » Миколи Щербака, 

« Рідний край » Платона Воронька, гра « Так чи ні », гра «Який сьогодні в тебе день?»,  

пісня гурту Номер 482 «Добрий ранок, Україно!», пісня гурту NAVSI100 «Україно моя». 

Організаційний момент 

Запрошення учнів до ранкового кола (звучить фрагмент пісні «Добрий ранок, 

Україно!» гурту Номер 482. Формується коло). 

https://www.youtube.com/watch?v=3SyngeKJtkk 

1. Вітання 

 Ранкове привітання (Діти приготували цеглинки LEGO для роботи двох 

кольорів – жовтого і блакитного).  

Учитель читає вірш, діти повторюють його разом, складають із цеглинок Прапор 

України. 

Ми ходили в поле зранку – 

Я, Богданчик і Оксанка. 

І у житі між стеблинок 

Назривали волошинок. 

І мені здалося трошки, 

Що синесенькі волошки 

Під промінням сонця зранку – 

Ніби очі у Оксанки. 

А Богданчик гордовито 

Нам промовив: «Стигле жито 

І волошки світло сині 

То – мов прапор України!» 

                             Микола Щербак 

 

 Привітання одне з одним 

Діти вітаються по колу, звертаються один до 

одного на ім’я й торкаються ліктями. 

Доброго ранку, Я дуже рада, що ти прийшов. 

 Гра «Який сьогодні в тебе день?». 

Учитель дає дітям куб, на якому зображені емоції, 

вони передають його один одному. Той, хто отримав 

його говорить: який настрій, чому він саме такий, 

що треба зробити, щоб його покращити. 

 

 

 

2. Обмін інформацією. Робота над темою 
Діти, скажіть, що таке Батьківщина? А батьківщина? Хто ми? 

Перегляд відео «Україна – це ми» (співачка Тіна Кароль). 

https://www.youtube.com/watch?v=HBLzV2P2y_s 

Обговорення пісні «Що таке Україна?» у групах. Всі, хто мають день народження 

навесні – 1 група, восени – 2 група,  взимку – 3 група, влітку – 4 група.  

- Що, на думку автора, символізує Україну? Намалюйте колаж, у якому зобразіть 

те, про що співається в пісні. 

3. Щоденні новини 

Зараз давайте  повторимо назви днів тижня. 

Гра «Підкажи словечко». Зображення цеглинок LEGO, на яких надруковані дні 

тижня. Учитель зачитує вірш, учні відгадують назву дня, піднімають відповідну цеглинку. 

Слово «Неділя» промовляють всі разом. 

 

- Вранці ми із добрим ділом день вітали …… 

Ніченька минула скоро, трудовий іде …… 

За ним спритна, молода поспішає …… 

А четвертий день тепер називається ….. 

https://www.youtube.com/watch?v=3SyngeKJtkk
https://www.youtube.com/watch?v=HBLzV2P2y_s
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Діло добре ладиться, як 

настала ……. 

Дома скрізь кипить робота, як 

почнеться день….. 

А вона із хлібом-сіллю привела 

сестру….. 

Ось і тижневі кінець, хто 

трудився …… 

 

 

 

 

Прийшов час щоденних новин. Сьогодні з прогнозом погоди нас 

познайомить______. 

Зараз пора року_____. Місяць______. Сьогодні_______. День тижня______ 

На вулиці_________. 

4.  Підсумок  

Гра «Пальчики» 

Уявіть собі, що ваш кулачок – це пелюстки квіточки, яка буде розкриватися з 

кожним твердженням, на яке ви погодитеся. 

• У мене зараз гарний настрій. 

• Сьогодні я закріпив та ще більше поглибив знання про Батьківщину. 

• Я хотів би більше цікавого дізнатися про Україну. 

• Мені сподобалося грати в різні пізнавальні ігри разом зі своїми однокласниками. 

• Вдома я поділюся враженнями про набуті знання з батьками. 

У кого розкрилася долонька-квіточка, прошепотіть їй ласкаве і тепле слово та 

одним подихом подаруйте її своєму товаришеві. 

Учитель повідомляє розклад занять на день з побажаннями цікавого дня та гарного 

настрою. 

 

 

 

 

 

Іванова А. М. 

 учитель початкової школи,друга кваліфікаційна категорія,  

Прилуцький заклад загальної середньої освіти 

I – III ступенів №7 (ліцей № 7) 

Прилуцької міської ради Чернігівської області 
 

УРОК ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 
 

Тема уроку. МОЯ КРАЇНА – УКРАЇНА 

Обладнання: ІКТ, презентація, картки-символи України; карта України; LEGO, 

конверти для груп із завданнями. 

Тип уроку: комбінований.  

Вид уроку: інтегрований (мовно-літературна, природнича, технологічна, 

мистецька, соціальна і здоров’язбережувальна освітні галузі).  

За формою проведення: урок-дослідження. 

Форма організації роботи: індивідуальна, парна, групова. 
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I. Етап організаційний 

1. У чарівну країну вирушаємо разом. Усі 

перешкоди подолаємо, багато нового й цікавого 

дізнаємось.  

2. Щоб гарно попрацювати, все встигнути й 

нічого не забути, нам потрібно повторити правила 

роботи на уроці. Якщо ви згодні з ними, то 

наприкінці плесніть тричі в долоні. Це буде сигнал, 

що ми можемо розпочати наш урок. 

  

II. Етап мотивації 

Учитель пропонує учням прослухати та переглянути відео гурту NAVSI100 

«Україно моя». 

- Про що автор розповідає в цій пісні? 

- Які почуття виражає до України? 

- Які компліменти дарує Батьківщині? 

- Хлопці, уявіть, Україна – жінка. Який би ви їй сказали комплімент? 

 

III. Етап повідомлення теми уроку 

- Подумайте, яка тема уроку? 

Тема  нашого уроку зашифрована в ребусі та анаграмі. 

 

 

 

 

 

 

 

ЯМО – АРКАЇН УРАЇНКА (Моя країна – Україна). 

1) Робота над темою. 

 

Що ми ЗНАЄМО? Що ХОЧЕМО дізнатися? Що ДІЗНАЛИСЯ? 

   

 

Перед тим, як розпочати роботу, познайомимося з алгоритмом роботи. 

Алгоритм роботи за стратегією: 

Крок 1. Демонструю учням таблицю «ЗХД». У першій колонці ми будемо 

записувати або малювати те, що ви вже знаєте про нашу країну. 

Крок 2. Тема нашого уроку «Моя країна – Україна». Ви розкажете, що вже знаєте 

про Україну. 

Крок 3. Подумайте, про що б ви ще нового хотіли дізнатися.  

Крок 4. Яким чином ви можете знайти відповіді на свої запитання: подивитися 

відео, попросити батьків допомогти знайти відповідну інформацію в Інтернеті й 

прочитати. 

Крок 5. По завершенню уроку (чи вивченні теми) ми заповнимо третю колонку 

таблиці («Дізналися»). 

Примітка: під кожною відповіддю потрібно записувати ім’я учня, який відповідав.  

2) Робота зі словами. Демонстрація малюнків. 

Як ви гадаєте: 

- Що таке країна? 

- Як називаються люди, які постійно проживають на території певної країни? 
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- Кого вважають найвідомішими предками українців? 

- Який одяг носили козаки? 

- Чому на шаровари говорять: «Широкі, як чорне море»? 

- У що одягнені були раніше дівчата? 

- А яку прикрасу вони одягали на голову? 

- Що означають кольори стрічок на віночках? 

3) Робота в групах. (Поділ на групи за числами дат народження). 

Першій групі вибрати державні символи України. 

Другій групі – рослини – народні символи. 

Третій групі – тварини – народні символи. 

Четвертій групі – предмети – народні символи. 

П’ятій групі – національний одяг. 

У вас є безліч малюнків. Вам потрібно знайти саме ті, які підходять під ваше 

пошукове завдання. 

 

Хвилинка відпочинку «Сплетемо віночок» 

Розкладіть цеглинки LEGO. Подумайте, з яким кольором асоціюються рослини-

символи України. 

Калина – червоний. 

Верба – зелений. 

Соняшник – жовтий. 

Барвінок – голубий. 

Волошки – синій. 

Чорнобривці – помаранчевий. 

Називається квітка – діти показують відповідну цеглинку й складають у башточку. 

Перевірка. Порівняти із зразком.  

Молодці. Поаплодуйте собі. 

 

IV. Робота з відео «Україна частина Європи» 

1) Перегляд: 

https://www.youtube.com/watch?v=k4tIVUg1EWU&t=1s 

- Що нового ви для себе відкрили? 

- Що ви вже знали про Україну? 

- А що дізналися? 

2) Робота з картою. 

У кожного на парті лежить аркуш А-4. Давайте разом спроєктуємо карту нашої 

держави та «Шість цеглинок». 

 Спробуємо за зразком намалювати таку ж карту. 

 Кордони України завжди позначаємо червоним кольором. 

 Тепер позначимо географічний центр Європи, який знаходиться на 

Закарпатті в селі Ділове синім кружечком. 

 Водойми й річки завжди позначають блакитним кольором. 

 Які моря омивають Україну? (Чорне море, Азовське море). 

 Які найбільші річки? (Дніпро, Дністер, Південний Буг). 

 Найвища гора – Говерла (позначимо її помаранчевим кольором). 

 Позначимо столицю нашої держави – Київ (синім кружечком). 

 Доповнимо жовтим кольором нашу карту. Позначимо Олешківські піски в 

Херсонській області. 

 Ну і звичайно, велику частину території України займають поля, луги, ліси 

та степи, тому білі прогалини на карті зафарбуємо зеленим кольором. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k4tIVUg1EWU&t=1s
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V. Робота з казкою «Дивовижні імена» 

1) Вправа «Передбачення». 

Учні передбачають зміст твору за малюнком.  

Анатолій Григорук. ДИВОВИЖНІ ІМЕНА 
 

Якось сидів я в парку на лаві. Поряд зі мною читав 

газету старенький дідусь у солом’яному брилі і барвистій 

вишиванці. А неподалік грався м’ячиком маленький 

хлопчик. Підкинув хлопчик м’ячика. Ударився той об 

стовбур дерева й відкотився прямцем дідусеві до ніг. 

Підняв дідусь м’ячика і чекає, що далі буде.  

Підійшов хлопчик до нашої лави, став за два кроки 

і теж чекає, щоб йому м’ячика віддали.  

— Ти хто? — запитав дідусь.  

— Петрик, — баском відказав хлопчик.  

— І прізвище своє знаєш?  

— Знаю. Козаченко.  

— А ще ти хто?  Хлопчик мовчав.  

— У якому місті ти мешкаєш?  

— У Києві.  

— Отже, ти не тільки Петрик Козаченко, — усміхнувся дідусь, — а й киянин. Крім 

того, ти — українець, бо народився в Україні й належиш до українського роду. А ще ти — 

європеєць. Адже наша країна розташована не в Африці, не в Америці, не в Австралії, а в 

Європі. І нарешті, ти землянин,бо живеш на планеті Земля. Он хто ти, Петрику Козаченку!  

Дідусь простяг хлопчикові м’ячика. Той ухопив його обіруч і вистрибцем побіг 

розказувати мамі, що сиділа на сусідній лаві, скільки, виявляється, у нього цікавих, просто 

дивовижних імен. 

2) Комбіноване читання. 

— Чи справдилися ваші передбачення? Чому ви так уважаєте? 

Продовження читання тексту дітьми. 

3) Використання стратегії «Методика взаємних запитань». Робота в парах. 

— А зараз об'єднайтеся в пари. Проведімо вправу зі «Щоденних 5»: читання з 

другом. Читайте по черзі текст і ставте одне одному запитання. 

Учитель проходить між парами й контролює виконання вправи. Важливо, аби учні 

ставили не лише буквальні запитання (Що? Де? Коли?), а й запитання, які стосуються 

ідей, що не лежать на поверхні (Чому? Що буде далі? Що дає підстави так уважати? Як це 

впливає на наше життя?). 

Розкажіть про себе: хто ви? Використайте слова дідуся, які він сказав Петрикові 

Козаченку. 

VI. Підсумок уроку. Рефлексія 

1) Завершення таблиці З-Х-Д. 

Щоб підбити підсумок нашого уроку, ми доповнимо третю колонку таблиці З-Х-Д 

під назвою «Що дізналися з теми». 

Учні висловлюють свої варіанти, учитель записує. 

2) Слухання Гімну України. 

Виконуючи Гімн України, ми повинні стояти струнко, на знак поваги до 

Державного символу України. 

Гімн дітей України у виконанні учасників "Little Blues" .  

https://www.youtube.com/watch?v=oIEDRHEJl5U 

Наш урок підійшов до завершення. Я бажаю вам бути патріотами та гідними 

громадянами нашої України. 

https://www.youtube.com/watch?v=oIEDRHEJl5U
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Величко Л.О. 

учитель початкової школи,вища кваліфікаційна категорія, 

старший учитель Прилуцького закладу загальної середньої освіти 

I – III ступенів №7 ( ліцей № 7) 

Прилуцької міської ради Чернігівської області 

 

 

 

 

ЗАНЯТТЯ З ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»  

ЗА ТИПОВОЮ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ  

ПІД КЕРІВНИЦТВОМ Р.Б. ШИЯНА  

(3 клас) 
 

Тема: ВОДА – ЧАРІВНИЦЯ. 

Тема місяця «Чарівні перетворення» 

Мета:  

- пояснити важливість води. Ознайомити з розподілом, використанням та 

властивостями води в різних станах. Дати поняття про користь і небезпеку води; 

- формувати життєві компетентності, уміння працювати в групах, спостерігати, 

порівнювати, робити висновки; 

- виховувати відповідальність за стан водних ресурсів планети Земля. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань. 

Методи та прийоми: 

бесіда, розповідь, виступ-драматизація, сенкан, дослідницька діяльність. 

Обладнання: 

маски для виступу-драматизації, музичний супровід, пам’ятка-буклет «Економте 

воду», фліпчарт, тести, квіточка настрою,  робочий зошит для 3 класу «Я досліджую світ» 

(О. Волощенко, О. Козак) с. 14-17, тіла та речовини для дослідів, глобус, таблиці. 

 

Хід уроку 

І. Організаційна частина. Створення емоційного настрою 

Гра «Я маю гарний настрій, коли…» 

Діти утворюють коло. Передають квіточку настрою сусідові, продовжуючи фразу 

«Я маю гарний настрій, коли світить сонечко», «Я маю гарний настрій, коли… 

всміхається мама» 

Висновок учителя: 

- Гарний настрій є гарантом успішної роботи. 

 

ІІ. Актуалізація знань. Мотивація 

Бесіда 

- І дорослі й малі люблять казки. Особливо чарівні . Про дива, чарівні 

перетворення, про незвичайні події. У нашому житті є така чарівниця, з якою ви 
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зустрічаєтеся кожного дня багато разів. Ви торкаєтеся її, вона навіть є всередині нас. Щоб 

дізнатися, що це, відгадайте загадку. 

Ми говоримо: вона тече; 

Ми говоримо: вона грає; 

Вона біжить завжди вперед, 

Але нікуди не тікає. (Вода). 

- Які слова загадки допомогли вам відгадати, що це вода? 

 Тече, грає, біжить, не тікає. 

- Відгадайте ще одну загадку 

Я і хмара, і туман, і струмок, і океан. 

Я літаю і біжу, і замерзнути можу. (Вода). 

 

ІІІ. Оголошення теми й завдань уроку 

- Сьогодні на уроці ми дізнаємося, які дивовижні перетворення відбуваються 

з водою і чому її називають чарівницею. Епіграфом нашого уроку хай стануть слова 

Антуана де Сент-Екзюпері. 

«Вода! У тебе немає ні смаку, ні запаху, тебе неможливо описати, тобою 

насолоджуєшся, не відаючи, що ти таке. Мало сказати, що ти необхідна: ти – саме життя! 

Ти наповнюєш нас радістю, яку не пояснити нашими почуттями. З тобою вертаються до 

нас сили. Ти – найбільше багатство у світі!» 

- Вода підготувала для вас багато запитань сьогодні на уроці. 

Робота в групі 

- У вас на партах аркуші паперу зі словами, які треба зібрати в питальні 

речення. Таким чином ми дізнаємося зміст нашого уроку. 

Які властивості має вода? 

Як вода подорожує? 

Як зберегти воду чистою? 

Яку небезпеку приховує вода? 

Навіщо економити воду? 

Усвідомлення знань 

 

Мозковий штурм 

- Пригадаймо все, що ви знаєте про воду. 

На фліпчарті вчитель записує висловлювання дітей про воду. 

 

Групова робота. Бесіда 

- Вода – це речовина. Кожна речовина має свої властивості. Зараз ми 

проведемо досліди, які покажуть нам властивості води в рідкому стані. У вас на партах є  

сіль, цукор, мед, харчовий барвник, гумка, скло, шматочок цегли, цвях, дерев’яні палички 

для розмішування, пластикові соломинки, таблиця для фіксування результатів. 

Властивості води в рідкому стані 
 

 Так Ні 

Текуча   

Має запах   

Має колір   

Прозора   

Має смак   

Має власну форму   

Розчинює   
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Досліди 

- Перелийте воду із склянки в склянку. Що ми спостерігаємо?  

Вода перетікає 

- Який висновок зробимо? 

Вода текуча. 

- Чи має вода запах? 

Ні. 

- Чи має вода колір? 

Ні. 

- Чи має вода смак? 

Ні. 

- Опустіть у склянку з водою пластикову соломинку. Що ви бачите? 

Вода прозора. 

- Чи має вода форму? 

Учителька переливає воду в ємності різних форм: циліндр, куля, куб. 

Власної форми вода не має. 

-  Покладіть тіла, які ви досліджуєте в різні склянки з водою. Що ви помітили? 

- Деякі речовини розчинилися у воді, утворивши розчин. А деякі просто 

залишилися лежати у воді на дні склянки, не змінивши своєї форми. Воду з розчиненою в 

ній речовиною називають розчином. 

- Де кожного дня нам зустрічаються розчини? 

- Чай з цукром, з медом, компоти, сольові розчини тощо. 

- Де ми можемо зустріти сольові розчини в природі? Відгадайте загадку. 

 

Направо вода і наліво вода 

Пливуть кораблі тут сюди і туди, 

Але якщо захочеш напитися, дружок, 

Солоним виявиться кожен ковток. (Море). 

 

Відпочинок. Руханка  

Хід вправи. Учасники стають у коло. 

- Чи знаєте ви, що таке австралійський дощ? Ні? Тоді давайте разом 

послухаємо, який він. Зараз по колу ланцюжком ви будете передавати мої рухи. Як тільки 

вони повернуться до мене, я передам наступні. Стежте уважно! 

 

В Австралії піднявся вітер. (Тренер тре долоні). 

Починає крапати дощ. (Клацання пальцями.) 

Дощ посилюється. (Плескання долонями по грудях.) 

Починається справжня злива. (Плескання по стегнах.) 

А ось град — справжня буря. (Тупіт ногами.) 

Але що це? Буря стихає. (Плескання по стегнах.) 

Дощ стихає. (Плескання долонями  по грудях.) 

Рідкі краплі падають на землю. (Клацання пальцями.) 

Тихий шелест вітру. (Потирання долонь.) 

Сонце! (Руки догори.) 

 

Слухання оповідання Василя Сухомлинського «Подорож краплинки» 

Рано-вранці на квітці троянди прокинулась Краплина роси. 

— Як я тут опинилась? — думає Краплина. — Увечері я була високо в небі. І 

захотілось їй знову в небо. 
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Пригріло Сонечко. Випарувалась Краплина, піднялась високо-високо у блакитне 

небо, до самого Сонечка.  

А там тисячі інших краплинок. Зібрались усі в чорну хмару і затулили Сонечко. 

— Чого це ви заховали мене від людей? — розгнівалось Сонечко. 

І послало на хмару вогненну стрілу. 

Вдарила вогненна стріла, загримів грім. Злякалася чорна хмара й розсипалась. 

Пішов дощ. Упала Краплина на землю. 

— Дякую тобі, Краплино,— промовила Земля. — Я так скучила за тобою. 

 

Бесіда 

— Де взялася Крапля вранці на троянді, як вона змогла піднятися знову високо в 

небо до самого Сонечка? 

— Як ви думаєте, як називається ця пригода краплинки?  

— Кругообіг води в природі. 

 

Пояснення вчителя. Демонстрація. Глобус. Таблиця 

 

Багато води на планеті. Йдуть дощі, тануть сніги, льоди. Утворюються струмочки. 

Вони впадають у річки. Річки несуть свої води в моря. 

— Чому ж моря не переповнюються і не виходять з берегів? (Відповіді учнів). 

— Зараз я продемонструю вам дослід, і ви самі вирішите, хто має рацію. 

Нагріватимемо воду, над якою закріплена тарілка з льодом. Спостерігаємо. Що 

відбувається з водою? (Вода кипить, йде пара. Пара піднімається до тарілки. Нижня її 

сторона стає вологою, на ній з’являються крапельки води, які починають падати вниз.) 

— Звідки з’явилися крапельки води? (Утворилися з пари.) 

— Чому вони утворилися? (Пара, стикаючись з холодним предметом, знову 

перетворилася на воду.) 

— Зробіть висновок (Вода нагрілася, стала випаровуватися, тобто 

перетворюватися на пару. Пара від зіткнення з холодним предметом знову перетворилася 

на воду. Вийшов кругообіг.) 

Вивішують картку зі словом «КРУГООБІГ». 

— Які слова сховалися в цьому слові? (КРУГ і ОБІГ) 

— ОБІГ — обертання. 

— Так відбувається і в природі. Крапелька-чарівниця увесь час перетворюється. 

— Щоб це сталося, яка умова має бути виконана? (Сонце, холодне повітря) 

Отже, повинна помінятися температура. 

— Чи можна сказати, що вода обертається по колу? (Так). 

Цей процес називається кругообіг води в природі. Він відбувається безперервно: 

десь вода випаровується, десь випадає у вигляді опадів. 

— Так чому ж моря не переповнюються і не виходять з берегів? Куди зникає вода 

моря? (Вода випаровується, перетворюється на пару.) 

— А чому досі вся вода не випарувалася з поверхні Землі? (Високо над Землею 

повітря дуже холодне. Стикаючись з ним, пара знову перетворюється на воду й 

опускається на Землю у вигляді дощу, снігу і граду. Відбувається кругообіг води в 

природі.) 
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Робота із зошитом. С. 15 

- Заповніть таблицю 

 

 
 

 

http://gorodenok.com/wp-content/uploads/2015/07/48.gif
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Виступ-драматизація про забруднення водойм 

Виходять діти з масками різнокольорових риб 

Жовта рибка. Привіт, дозволь тебе запитати, чому ти стала червоною? 

Червона рибка. Добридень, подружко моя! Біда в мене. На березі нашої річки 

побудували підприємство та провели 2 труби. Одна забирає на підприємство чисту воду, а 

інша зливає в річку брудну. Ось і стала я від стічної води червона. А ти чому така жовта 

як лимон? 

Жовта рибка. Проживала я на мілині. Аж раптом пройшов сильний дощ. Струмок 

приніс з берега каламутний потік води. Чого в ньому тільки не було: мінеральні добрива, 

отрутохімікати, відходи. Пожовтіла наша заводь… А ти, подруго, чому така фіолетова, 

неначе стиглий баклажан ? 

Фіолетова рибка. Бачили б ви, який на мені вантаж лежав. Банки, скло, дерева 

поламані, навіть колеса. Від такого напруження я і червоніла, і зеленіла, і синіла… Ось і 

стала фіолетовою – насилу вибралася з-під сміття. 

Червона рибка. 

Ой, погляньте, дівчата! А це ще хто? 

Фіолетова рибка. Серед своїх родичів я таких не бачила. 

Чорна рибка (підходить до рибок). Не лякайтесь, мої любі подруги. Я така сама 

рибка як і ви. Чорна плівка покрила воду, стало нічим дихати, зникла їжа, на березі лежать 

птахи та гинуть від нафти. 

Червона рибка. Що нам робити, як далі жити? 

Чорна рибка. Хто нам допоможе? Як очистити річки та моря? 

 

Бесіда 

- Діти, ви уважно вислухали рибок. А тепер скажіть, від чого, на вашу думку, 

річки та моря стали різнокольоровими? Як нам врятувати водойма? Як зберегти воду 

чистою? 

Відпочинок. Руханка-танець 

https://www.youtube.com/watch?v=4HRtxxo9HWU 

Гра-тренажер «Бачу, думаю, відчуваю» 

Бесіда «Яку небезпеку приховує вода?» 

Обладнання: три малюнки із зображенням ока, хмаринки, серця. Око – бачу, 

хмаринка – думаю, відчуваю – серце. На дошці зображення: бурульки  на даху, дитина на 

льоду, повінь, кран, з якого крапає вода,  

Опис гри: 

- Якщо я демонструю картку ОКО, то ви дивитесь на зображення на дошці і 

говорите, що ви бачите.  

- Я бачу великі бурульки, що звисають із краю даху. 

- Якщо я демонструю картку ХМАРИНКА, то ви говорити, що думаєте, коли 

дивитеся на ці зображення. 

- Я думаю, що фотографія зроблена наприкінці зими або на початку весни. 

- Я думаю, що на фото морозна погода, бо бурульки – це вода, а вода замерзає при 

0 градусів С. 

- Я думаю, що бурульки треба обов’язково прибирати власникам цих будівель. 

-  Якщо я демонструю картку СЕРЦЕ, то ви говорите, що ви відчуваєте, дивлячись 

на ці зображення.  

- Я відчуваю небезпеку. При падінні бурульки можуть пошкодити людину або, 

навіть, убити. 

Аналогічно проводимо з іншими зображеннями. Висновок: 

- Наша безпека залежить тільки від нас самих. Ми з’ясували, що вода-чарівниця  і 

помічниця може бути і небезпечною. 

https://www.youtube.com/watch?v=4HRtxxo9HWU
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Бесіда «Значення води для людини» 

Вода є чарівною помічницею для людини. Вода і людина нерозривно пов'язані 

один з одним. Без неї люди просто не вижили б. Вода постійно використовується нами 

протягом усього життя. Ми використовуємо її для: 

 утамування спраги; 

 приготування їжі; 

 умивання; 

 купання і т. д. 

Щодня нам треба пити від 1,2 до 3 л води. 

- Нам не слід забувати, що воду треба економити. Один приклад. Якщо з 

несправного крану крапає вода, за день це близько 20 л. Обчисліть, скільки буде даремно 

втрачено води за 10 днів? 200 л! 

Рефлексія 

- Згадаємо питання, які нам ставила водичка на початку уроку. Чи на всі ми 

відповіли? Вода багато робить для нас, то ж і ми зробимо для неї подарунки. 

Групова робота. Сенкан. Вода. 

 
 

Гра «Павутинка» 

– Уявіть, що ви рослини, тварини, люди якихось професій. Чи потрібна вам вода? 

Для чого? Наприклад, я – кухар. Вода мені потрібна для приготування страв та миття 

посуду. 

Я – квітка. Вода мені потрібна, бо я хочу пити. 

Я – дерево. Вода мені потрібна, бо вона дає мені поживні речовини. 

Я – ряска. Я живу у воді. 

Я – пташка. Я хочу пити. 

Я – рибка. У воді я дихаю. 

Я – дельфін. Я живу у воді. 

Я – мама. У воді я перу білизну. 

Я – бабуся. У воді я розчиняю сіль, цукор, оцет, щоб консервувати овочі та фрукти. 

Я – шофер. Водою я мию машину. 

Я – аптекар. За допомогою води я роблю ліки. 

Тест «Що я знаю про воду» 

У воді розчиняється 

А) залізо, гума, цегла; 

Б) цукор, сіль, мед; 

В) скло, пісок, крейда. 

Солона вода в природі знаходиться 

А) у болотах, озерах; 

Б) в океанах, морях; 

В) у річках, струмках. 
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Людина найбільше використовує води 

А) для приготування їжі; 

Б) для перевезення пасажирів; 

В) для побуту, виробництва. 

Яке з цих тверджень правильне? 

А) Уся вода на землі солона. 

Б) Вода – це джерело життя на Землі. 

В) Рослини не потребують води. 

Отримання пам’яток-буклетів «Економте воду» 

- Хай ці пам’ятки змушують вас та ваші родини також звернути увагу на екологічні 

проблеми води та її економію. 

Закінчився наш урок. Піднялись на один крок. 

Стали трішки ви мудріші. Про водичку взнали більше. 

Що бува вона тверда, а не тільки лиш рідка. 

Може й парою ставати, й людям всім  допомагати. 

Дуже всім вона потрібна, 

Адже в світі без  води –  НІ  ТУДИ І НІ СЮДИ!  

 

 

 

 

 

Панченко Л. Л. 

учитель початкової школи, вища кваліфікаційна категорія, 

учитель – методист Прилуцького закладу загальної середньої освіти 

I – III ступенів №7 (ліцей № 7) 

Прилуцької міської ради Чернігівської області 

 

ЗАНЯТТЯ З ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ  

«Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» ЗА ТИПОВОЮ 

ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

Р.Б. ШИЯНА (4 клас) 
 

Тема. ЩО ТАКЕ ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА? 

СКЕЛЕТ. ЗНАЧЕННЯ КОЖНОЇ ЧАСТИНИ СКЕЛЕТА. ЧИ ВАЖЛИВО МАТИ 

ГАРНУ ПОСТАВУ. ДІЇ З ЧИСЛАМИ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЧИСЛОВИХ ВИРАЗІВ. 

Мета: 

- формування предметних компетентностей: продовжити формувати уявлення про 

органи тіла людини; розширити знання про опорно-рухову систему, ознайомити з 

поняттям «скелет», його функціями та значенням в організмі людини; формувати 

уміння розрізняти основні частини скелета на своєму тілі; пояснювати одержані 

факти, логічно міркувати, правильно висловлюватись; закріпити вміння 

виконувати дії з іменованими числами; розвивати спостережливість, мислення; 

виховувати дбайливе ставлення до свого здоров’я, слідкувати за своєю поставою. 

- формування ключових компетентностей: спілкування державною мовою; уміння 

навчатися впродовж всього життя; компетентності в природничих науках і 

технологіях, економічна грамотність здорове життя. 
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Освітні галузі: природнича, соціальна, здоров’язбережувальна, математична, 

мовно-літературна. 

Обладнання: презентація «Опорно-рухова система», картки із завданням, тематичні 

малюнки, шаблони будови тіла людини, ватяні палички. 

 

Хід уроку 

 

І. ПІДСУМОК ФЕНОЛОГІЧНИХ  СПОСТЕРЕЖЕНЬ 

1. Аналіз погоди робочого дня та спостереження за змінами в природі 

Прочитайте закодовані слова: 

 

МОНСЕЦ             ЖАРХМАРНОКУН              ДЛЯПОХМУРОЖ                     ХОТИ 

                       ТРЯНОВІ                                  ЖНОСНІ 

 

- Які слова пов’язані із сьогоднішньою погодою? 

- Чи помітили ви зміни в тривалості дня і ночі? 

- Яка погода була зранку? 

- Чи вплинули зміни в неживій природі на живу природу? 

- Якою господарською діяльністю займаються люди восени? 

- Чи допомагаєте ви своїм батькам? Як саме? 

2. Ведення народного календаря 

Аналіз народних прикмет, які приготували учні. 

 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ 

1. Перевір себе 

- Що таке організм? 

- З чого він складається? 

- Доведіть, що людина живий організм. 

- Чим люди відрізняються від тварин? 

- Які органи тіла ви знаєте і яку роботу вони виконують? 

- Як ви вважаєте, завдяки чому ми можемо ходити і стояти? 

- Чому наше тіло має визначену форму? 

2. Розгадування кросворда 

- Не годинник, а цокає. (Серце). 

- Нескінченний потяг, що розвозить по тілу поживні речовини. 

                                                                                   (Кишківник). 

- Коли ситий він мовчить, коли голодний – бурчить. (Шлунок). 

- Орган дихання людини. (Легені). 

- Повен хлівець білих овець. Що це за хлівець? (Рот). 
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ІІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ СКЕЛЕТОМ ЛЮДИНИ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯМ 

1. Робота над розкриттям змістового матеріалу уроку 

Наше тіло влаштоване дуже розумно. Сьогодні ми поговоримо про те, що є 

основою нашого тіла. Коли скульптор робить статую, він спочатку виготовляє каркас, на 

якому все тримається. В нашому тілі теж є такий каркас, і називається він скелет. Якби 

його не було, наше тіло було би безформним, людина не змогла б зробити жодного руху. 

Він складається з 200-206 (у новонароджених – 270) великих і малих кісток, міцно 

скріплених одна з одною. 

Одні кістки з’єднані міцно й нерухомо, інші – рухомо. Усі частини скелету мають 

свою назву. Череп – міцний шолом, який захищає наш мозок. Кістки тут з’єднані 

нерухомо (крім нижньої щелепи). Уздовж тіла проходить хребет, який складається з 

невеликих кісточок – 33 хребців. Між ними є хрящові прокладки. Вони можуть стискатися 

й розширюватися. Завдяки цьому хребет гнучкий і ми можемо нахилятися вперед, убік. 

Хребет захищає спинний мозок. З ним з’єднані ребра, які разом з грудною кісткою – 

грудиною – утворюють грудну клітку. 

- Як ви гадаєте, чому її називають грудною кліткою? 

Так, вона схожа на клітку і захищає внутрішні органи. З нею з’єднані кістки 

верхніх кінцівок – рук. До нижньої частини хребта приєднуються кістки, які утворюють 

таз, котрий підтримує і захищає внутрішні органи. Завдяки цьому ми можемо сидіти. З 

тазом з’єднані кістки нижніх кінцівок – ніг. 

 

2. Перегляд відеоролика 

Учні переглядають та аналізують відеоролик «Будова тіла людини» 

(https://youtu.be/SuIZiuR6z-8) 

- Доведіть, що кістки та м’язи складають опорно-рухову систему людини. 

- Які винаходи вчених допомогли побачити внутрішні органи людини? (Учні 

висловлюють свої міркування). 

 

 

3. Робота в групі 

- Підпишіть назви кісток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Практична робота. Математичні розрахунки 

Учні виконують завдання 2 на ст. 84 в посібнику. 

Відомо, що людина росте до 24 років, а після 40 починає «рости вниз»: кожні 

10 років її зріст зменшується на 1 см. Причина цього – висихання хрящів у суглобах і 

хребті. Визначте, яким буде зріст чоловіка у 70 років, якщо в 39 років він складає 

1м 86 см. 

5. Виготовлення аплікації «Скелет людини» 

Учні викладають скелет людини  з ватяних паличок. 

https://youtu.be/SuIZiuR6z-8
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IV. ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕННЯ ПРО ПОСТАВУ ЛЮДИНИ 

1. Ознайомлення з поняттям «постава» 

- Погляньте на фото своїх однолітків. Яке з них має привабливіший вигляд?  

- Що ви можете сказати про їхню поставу? 

Учні розглядають світлини в посібнику на ст. 84, аналізують їх та роблять 

відповідні висновки. 

2. Розминка. Хвилинка відпочинку 

- Постава буває не тільки в людей, а й у тварин. Відтворіть поставу деяких 

тварин. 

  Встати, розправити плечі й покрутити головою, як лев. 

  Потягнутися вгору, як жирафа. 

  Побігати на місці, як страус. 

  Сісти за парту і потягнутися вгору, як котик. 

- Постава якої тварини вам найбільше сподобалася? 

- Яку поставу було легко показувати, а яку складно? 

- А тепер будемо вчитися визначати правильну поставу в людей. 

3. Виконання практичних вправ для своєї постави 

а) Чи правильно ти сидиш? 

Прочитайте  правила. 

б) Чи правильно ти носиш важкі речі? 

Розгляньте фото. Обговоріть у групі. 

- На якому фото зображено 

хлопчика, що вміє правильно 

носити важкі речі? Доведіть свою 

думку. 

- Візьміть свій рюкзак і 

продемонструйте, як треба 

правильно його носити. 

- Чому необхідно щодня 

стежити за правильністю постави? 

 

4. Виконання мовного 

завдання 

- Прочитайте текст. Спишіть другий абзац, виправляючи помилки. 
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Наша постава 
     Чи доводилося тобі коли-небудь спостерігати за людьми, що проходять  повз 

тебе? Одні тримаються рівно і тому здаються впевненими й сильними. Інші горбляться 

під час ходіння, їхня хода млява. У чому ж причина? 

      Хода й зовнішній вигляд людини залежать від постави. Постава – це вміння 

правильно тримати своє тіло при ходьбі, сидячи за комп’ютером. При правильній 

поставі плечі розвернуті, груди злегка видаються вперед, живіт утягнений, ноги 

випрямлені. 

5. Складання пам’ятки 

- Складіть і запишіть правила, яких слід 

дотримуватися, щоби зберегти правильну поставу. 

 

 

 

 

 РОБОТА НАД УЗАГАЛЬНЕННЯМ ВИВЧЕНОГО 

МАТЕРІАЛУ 

 

1. Закріплення вивченого матеріалу, вироблення практичних навичок 

Гра «Як я знаю своє тіло». 

Учні отримують шаблони будови тіла людини та складають макет опорно-рухової 

системи людини. Один з гравців називає частину тіла, другий показує її на шаблоні. А 

потім – навпаки, один показує на шаблоні частину тіла, а інший називає її. 

 

   
 

2. Рефлексія 

- Що є головною рушійною силою нашого скелета? 

- Чому, на вашу думку, кістки мають різний розмір і форму? 

- Які кістки є найдовшими? 

- Чому наші пальці складаються з дрібних кісток? 

- Які переваги має людина з правильною поставою? 

 

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

 

- Дослідити і записати, чому людина може кілька годин виконувати роботу 

без відпочинку. 
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Величко Л. О., 

учитель початкової школи, вища кваліфікаційна категорія,старший учитель 

Прилуцького закладу загальної середньої освіти I – III ступенів №7 ( ліцей № 7) 

Прилуцької міської ради Чернігівської області 

 

ЗАНЯТТЯ З ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «УКРАЇНСЬКА МОВА» ЗА 

ТИПОВОЮ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

Р.Б. ШИЯНА (4 клас) 
 

Тема. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ПРИКМЕТНИК. 

Мета:  

- повторити й закріпити вивчений матеріал про прикметник, про його роль у 

мовленні; 

- формувати вміння аналізувати, узагальнювати, робити висновки, підбирати 

синоніми та антоніми до прикметників; 

- розвивати мовлення, пізнавальну активність, увагу, інтерес до навчання; 

- виховувати культуру мовлення, любов до мови, бережне ставлення до природи. 

Форма проведення: наукова рада. 

 

Сьогодні ми помандруємо володіннями дуже красивої частини мови. Урок наш 

буде проведено в незвичайній формі.  

Девіз уроку: 

 Буду я навчатись мови золотої 

 У трави-веснянки, у гори крутої, 

 В потічка веселого, що постане річкою, 

 В пагінця зеленого, що зросте смерічкою. 

Психологічний настрій  

Розминка «Піднеси настрій» 

Квітка «Комплімент»  

Діти стоять у колі, взявшись за руки. Кожен по черзі розповідає про свій настрій. 

- Який настрій у вас сьогодні? Чому?  

- Покращимо настрій товаришеві за допомогою поз, жестів, міміки, звуків, віршів 

чи пісень, лагідних слів, передаючи при цьому квітку “Комплімент”. 

Мотивація навчальної діяльності 

Читання та обговорення вірша 

Це – частина мови, без неї нам не обійтись. 

Ти вслухайсь в слово пречудове, йому, як другові, всміхнись. 

Земля – ласкава, люба, рідна, а сонце – щире, золоте, 

А небо – лагідне, погідне, життя – прекрасне, золоте. 

А очі в мами – добрі, ніжні, а голос – чистий і дзвінкий, 

А руки – теплі і надійні, а погляд – сонячний, ясний. 

Квітки у полі – білі, сині, червоні, жовті, голубі. 

Хмарки у небі – бистрокрилі, весняні, літні, зимові. 

Усі ознаки називає прикметник як частина мови.  

І жодного не обминають слова ці справді пречудові.  

Курс «Українська мова» 
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План наукової ради за темою “Прикметник”: 

 1. Яка частина мови називається прикметником? 

 2. З якою частиною  мови прикметник зв’язаний у реченні? 

 3. Як змінюється прикметник? 

 4. Які закінчення мають прикметники чоловічого, жіночого й середнього роду? 

 5. Про що можна довідатися за закінченнями прикметників? 

 6. Прикметники - синоніми та антоніми. 

 7. Добір потрібних прикметників для зміни змісту тексту.  

 8. Відгадування загадок. 

 9. Для чого потрібно використовувати прикметники у своєму мовленні? 

10. Тестові завдання. 

11. Рефлексія. 

Представлення команд: 

“Знавці” “Розумники”, “Знайки”, “Чомусики”, “Ерудити”: 

- У кожній команді є науковці і експерти. Науковці кожної команди по черзі будуть 

давати завдання учням усього класу, а експерти кожної команди по черзі робитимуть 

висновки, чи справилися діти з роботою. 

 

Завдання науковців команди «Знавці»: назвіть різні ознаки задуманого 

предмета: 
(лимон); (курчатко);  (голка); (ніч); (стіл). 

Читання казки. Щоденні 5. Читання для когось 

Завдання науковців «Знавці»: 

Одного разу на світлому сонячному лужку зібралося кілька слів, що означають 

предмет: Небо, Шлях, Казка, Пісня. Стали вони висловлювати свої невдоволення 

школярами, які дали їм постійні слова, що означають ознаку предмета і яких ніхто не 

може позбавитися. 

— Я у всіх творах «голубе і безхмарне», - зітхнуло Небо. 

— А до мене пристало слово «рівний», - ледве не плакав Шлях. 

— Ой друже! Тобі ще нічого. Тебе хоч іноді «сільським» величають, а я завжди 

«цікава», - говорить Казка. 

— А я лише «дзвінка», - сказала Пісня. 

— А що тут подієш, - зітхнули всі разом. Можливо нам діти допоможуть. 

Запишіть ознаки до ключових слів казки. Щоденні 5. Письмо для себе 

Небо (яке?) - синє, чисте, хмарне, прозоре, блакитне. 

Шлях (який?) - вузький, широкий, довгий, важкий, асфальтований. 

Казка (яка?) - народна, літературна, повчальна, чарівна. 

Пісні (які?) - народні, колискові, мелодійні, гарні, веселі, сумні. 

Висновок експертів команди: 

1. Ознаки, за якими розпізнають предмети, можуть бути різними: це колір, смак, 

розмір, матеріал, з якого виготовлений предмет, ознаки відстані, ваги, руху. 

2. Отже, прикметник – це частина мови, що називає ознаку предмета  й відповідає 

на запитання який? яка? яке? які? 

Ми виконали перший пункт плану наукової ради: 

Яка частина мови називається прикметником? 

 

Завдання науковців команди “Розумники”: 

- Ми пропонуємо, записати прислів’я, знайти прикметники й підкреслити їх. 

За праве діло стій сміло. 

Справжній друг той, хто дає розумну пораду. 
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- Як ви розумієте зміст цих прислів’їв? 

- З якими словами в реченні зв’язаний прикметник? 

Висновок експертів команди “Розумники”: 

- Прикметник зв’язаний у реченні з іменником. 

Слухання казки Щоденні 5 . Читання для когось 

 

Завдання науковців команди “Чомусики”: 

- Ми пропонуємо вам доповнити казку. 

Казка 

Двоє друзів, Іменник і Прикметник, вирішили погратись у гру «Сполучи слова». 

Для цього вони приготували свої приклади. 

- Пілот, - почав Іменник, а Прикметник додав: 

- Відважний, чудовий, видатний, військовий. 

- А тепер пограємось у зміну форми, - запропонував Іменник, – спочатку – за 

числами, а потім - за відмінками. 

- Пісня, - сказав Іменник. 

- Весела, дзвінка, колискова, - сказав Прикметник. 

- Мед, - продовжував Іменник.  

- Смачний, гречаний, запашний, - додав Прикметник. 

- Меду, - запропонував Іменник. 

- Смачного, гречаного, запашного,- сказав Прикметник. 

- А тепер давай позмінюємо наші слова за родами, - запропонував Прикметник. 

- Не розумію тебе, - відповів Іменник, - як це? 

Чому Іменник не зрозумів позиції Прикметника? 

Інтерв’ювання дітей, гра “Мікрофон” 

- Прикметники можуть змінюватися за родами, числами, відмінками.  

- А іменники за родами не змінюються. Кожен іменник належить тільки до   

певного роду - жіночого, чоловічого чи середнього. 

Запишіть словосполучення та визначіть рід й число прикметників: 

ясний день, ясна усмішка, ясне небо. 

Висновок експертів команди “Чомусики”: 

1. Прикметники можуть змінюватися за родами, числами, відмінками. 

2. Прикметник завжди стоїть у тому роді, числі й відмінку, що й  іменник, з яким 

він пов’язаний.  

Музична пауза 

 

Завдання науковців команди “Знайки” 

Запишіть словосполучення й визначіть закінчення прикметників: 

синій колір, хатня робота, самотнє життя, соковита вишня, похмурий день, чесне 

слово. 

Висновок експертів команди “Знайки”: 

- Прикметники чоловічого роду мають закінчення –ий, –ій, жіночого роду –а, -я, 

середнього роду –е, -є. 

- Ми виконали четвертий пункт плану наукової ради: 

- Які закінчення мають прикметники чоловічого, жіночого й середнього роду? 

 

Завдання науковців команди  “Ерудити”: 

Вибірковий диктант.. 

— Запишемо вибірковий диктант, але незвичайний. 

— Ця таємниця вам відкриється після написання диктанту. 

— Умовно ділимо зошит на три колонки. У першу колонку записуємо 
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прикметники чоловічого роду, в другу – жіночого, в третю – середнього роду. 

 

Чоловічий рід    Жіночий рід     Середній рід 

знайомий ясна суворе 

новий  соснова   одеське 

ананасовий  наступна ніжне 

нічний                                        екологічна                                         цікаве  

небесний                                                                                              емоційне 

яблучний                                                                                                         

 

— Якщо ви правильно виконали завдання, то за першими літерами слів у кожній 

колонці прочитаєте прислів'я. 

Знання — ясне сонце. 

 Як ви розумієте ці слова? 

Висновок експертів команди “Ерудити”: 

- За закінченнями можна визначити, до якого роду належить прикметник. 

 

І група 

(науковці й експерти команди “Знавці”) 

Завдання науковців 

До словосполучень доберіть синоніми: 

Велика гора - висока гора. 

Великі діти - дорослі діти.  

Великий день - довгий день. Велика подія  - значна подія.  

Велика дружба - міцна дружба. 

У прислів’ях знайдіть прикметники-антоніми та підкресліть їх: 

З великої хмари малий дощ буває. 

Повний колос до землі гнеться, а порожній угору пнеться. 

Висновок експертів команди “Знавці”: 

- До прикметників можна підбирати синоніми та антоніми. 

ІІ група 

(науковці й експерти команди “Розумники”) 

Робота в групах.  

Завдання науковців для команд Знавці”  та  “Розумники”: 

 До виділених іменників доберіть такі прикметники, щоб текст можна було 

назвати “Взимку”. 

Завдання науковців для команд “Знайки”  та   “Чомусики”:  

 До виділених іменників доберіть такі прикметники, щоб текст можна було 

назвати “Весною”. 

Завдання науковців  для команди “Ерудити”: 

 До виділених іменників доберіть такі прикметники, щоб текст можна було 

назвати “Восени”. 

Одного  Р. в  ранку Івась пішов на прогулянку. Світило  Н. в  сонце.  

Стиха шуміли  Н. в   дерева. Верба схилила свої   З. в  коси до  Р. в. води. 

 Визначте відмінок прикметників 

Зразок: 

Одного весняного Р. в ранку Івась пішов на прогулянку. Світило яскраве Н. в  

сонце.  

Стиха шуміли веселі (молоді) Н. в дерева. Верба схилила свої ніжні (зелені) З. в 

коси до прозорої (чистої) Р. в. води. 

Висновок експертів команди “Розумники”: 
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- Зміст тексту змінюється в залежності від підібраних прикметників. 

ІІІ група 

(науковці й експерти команди “Чомусики”) 

Завдання науковців: 

— Ми пропонуємо до слова-відгадки дібрати якомога більше прикметників. 

Ой, яке ж воно гарненьке,  

Пишнохвосте і  руденьке, 

Не звірятко, просто диво:  

Невгамовне, пустотливе.  

Вгору, вниз, на гілку, з гілки.  

Хто ж це буде, діти? 

(Білка) 

— Білка (яка?) руденька, гарненька, пишнохвоста, невгамовна, пустотлива, 

моторна, швидка, красива, рухлива, прудка, завзята, працьовита, весела. 

— Прудка, швидка, моторна - що це за прикметники? (Синоніми) 

— Якого роду іменник «білка»? 

— А прикметники, зв'язані з ним?         

— Ще одна загадка. 

Вийшла звідкись гарна дівка,  

На ній стрічка-семицвітка. 

А де з річки воду брала,  

Там коромисло зламала. 

(Веселка) 

— Чому стрічка — семицвітна? 

Кольори веселки (які?): червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, 

синій, фіолетовий. 

— Як можна назвати цю стрічку? 

Стрічка ( яка?) різнобарвна, різнокольорова, барвиста, строката. 

Висновок експертів команди “Чомусики”: 

- Використовуючи прикметники, можна вгадати, про який  предмет йде мова. 

ІV група 

(науковці й експерти команди “Знайки”) 

Завдання науковців: поширте  речення прикметниками. 

 

ДУБ 

Серед галявини ріс   --------   -------  дуб. Він був   ----------- і  ------------ .                                         

Задумливо шумів він своїм  ---------    -----------  гіллям. Одного разу почалася   ----------                 

гроза. Насунули  ----------  хмари.  Небо прорізала    -----------  блискавка. Почувся  --------                       

гуркіт. Налетів  ------------  вітер, почав іти   ------------  дощ. Цілу ніч лютувала   -----------      

буря, але   ------------- дуб мужньо змагався з негодою.  

Рано встало  ----------- сонечко. Воно осяяло  ------------- ліс.    ----------                   дуб 

стояв і радів    -------------  сонцю. 

Довідка (краще написати на дошці): 

старий, великий, кремезний і високий, розлогим могутнім, сильна, темні, вогненна, 

страшний, швидкий, густий, страшна, міцний, ясне, зелений, величний, ласкавому. 

Висновок експертів команди “Знайки”: 

- Прикметники дають можливість краще розповісти про предмет, точніше його 

описати. 

- Без прикметників неможливо описати якийсь предмет або явище. 
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V група 

(науковці й експерти команди “Ерудити”) 

Завдання науковців: виконайте  тестові завдання 

1. Вибери правильне твердження. 

У називному відмінку однини прикметники жіночого роду мають закінчення: 

а) -а, -я; б) -ий, -ій; в) -е, -є. 

2. Як утворився прикметник прохолодний? 

 за допомогою: а) суфікса;   б) префікса;   в) префікса та суфікса. 

3. Запиши прикметник літній у давальному відмінку. 

4. Визнач відмінок прикметника в даному реченні. 

Навесні вбирається калина в смарагдове намисто. 

5. Яким членом речення зазвичай виступає прикметник? 

6. Запиши 3 словосполучення, в яких прикметники вжито в переносному значенні. 

7. Склади й запиши речення, в якому прикметник осінній стоїть у Р.в. однини. 

8. Добери прикметники до іменника кошеня. 

 

Робота з опорною схемою. Прийом «КЛАСТЕР» 

Закінчується наш урок. 

Хочу відзначити, що добрими помічниками для вас були кмітливість, 

колективізм, міцні знання. 

То ж давайте підведемо підсумки. 

 

  ПРИКМЕТНИК   

    

Чоловічий рід  -

ий,  -ій  

Жіночий рід  

-а, -я  

Середній рід 

-е,-є 

  ознака предмета   Однина 

Множина 

 

- і 
    
 Який? Яка? Яке? 

Які? 

 

   

  Другорядний член речення  

Рефлексія 

Вправа «Інтерв'ю за п’ять кроків» 

Запитання ставлять науковці кожної групи. 

1. Що сьогодні на уроці вас найбільше зацікавило? 

2. Про що ви хотіли б дізнатися більше? 

3. Які запитання у вас виникли? 

4. Що сьогодні на уроці для вас було складним? 

5. Як ви будете використовувати здобуті знання на практиці? 

Учитель: 

— Скажіть, будь ласка, яка ж наша мова? 

Ніжна, мила, світанкова, 

Ясна, чиста, колискова,  

Мелодійна, дзвінкотюча, 

Дивна, радісна, співуча,  

Красна, чарівна, шовкова,  

Найдорожча, власна, добра,  

Мудра, сонячна, прекрасна,  

Солов'їна, барвінкова,  

Наша українська мова. 

 

Дякую за роботу на уроці. Молодці. 
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Панченко Л. Л. 

учитель початкової школи, вища кваліфікаційна категорія, учитель – методист Прилуцького 

закладу загальної середньої освіти I – III ступенів №7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради 

Чернігівської області  

 

ЗАНЯТТЯ З ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» ЗА ТИПОВОЮ 

ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ Р.Б. ШИЯНА  

(3 клас) 
 

Тема: Вивчаємо одиницю вимірювання довжини – 1км. Одиниці вимірювання 

величин: довжини – сантиметр, дециметр, метр, міліметр. Співвідношення між одиницями 

вимірювання довжини. Властивості множення на 10, 100. Задачі на знаходження 

четвертого пропорційного. 

Мета:  

- формування предметних компетентностей: ознайомити учнів з новою одиницею 

довжини – кілометром; встановити співвідношення кілометра і метра; формувати 

вміння перетворювати іменовані числа; провести творчу  роботу над задачею, 

вдосконалювати обчислювальні навички, розвивати критичне мислення, уміння 

виділяти головне. 

- формування ключових компетентностей: 

 уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, 

планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; 

розвивати пізнавальний інтерес; 

 комунікативної: розвивати математичне мовлення, уміння доводити власну 

думку, правильно формулювати висловлення з використанням 

математичних термінів; 

 соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, 

виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного 

результату; 

 здоров’язбережувальної: взаємозв’язок організму людини з природним 

оточенням. 

 

Обладнання: обчислювальні таблиці, картки із завданням для самостійної роботи, 

картки контролю, мультимедійне обладнання, конструктор LEGO, сигнальні картки. 

 

ХІД УРОКУ 

 

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ 

1. Усна лічба 

- Які розряди містить трицифрове число? 

- Назвіть лічильну одиницю І, ІІ, ІІІ розряду. 

- Назвіть найбільше число одиниць у кожному розряді. 

- Назвіть число, яке містить: 5 сотень, 6 десятків та 2 одиниці; 6 одиниць 

ІІІ розряду, 3 одиниці ІІ розряду, 7 одиниць І розряду. 

Курс «Математика» 
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- Назвіть найбільше трицифрове число. Яке число наступне за ним? 

2. Хвилинка каліграфії 

- Напишіть каліграфічно число, яке містить 4 сотні, 6 десятків, 2 одиниці. 

3. Робота над задачею. (Мультимедійна дошка) 

- За таблицею потрібно обчислити річну економію в грошах, якщо замінити 

звичайну  електролампу на світлодіодну. 

 

Види ламп 
Ціна 

лампочки 

Вартість спожитої 

електроенергії за рік 

Загальні 

витрати 
Економія 

Звичайна 5 грн 715 грн ? 
 

       на ?       у ? 
Світлодіодна 21 грн 59 грн ? 

 

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

1. Усне опитування 

- Які властивості предметів вам відомі? 

Предмети навколишнього світу мають лінійну протяжність – довжину. Довжина 

– це величина. 

- Якими способами можна порівнювати предмети чи відрізки за 

довжиною? (На око, накладанням і вимірюванням) 

- Які одиниці вимірювання довжини ви знаєте? Як вони 

співвідносяться між собою? 

- Назвіть одиниці вимірювання довжини від найменшої до найбільшої. 

- Скільки мм в 1см (1дм)? 

- Яку частину  дециметра становить 1мм? 

- Скільки сантиметрів в 1дм (1м)? 

- Що більше: сантиметр чи метр? У скільки разів? 

- У скільки разів дециметр менший від метра? 

2. Робота з цеглинками LEGO 

- Складіть з цеглинок LEGO башточку, розташовуючи числа 4 см, 

4 дм, 55 см, 1 м, 160см, 20 см в порядку зростання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 см 

4 дм 

55 см 

160 см 

20 см 

1 м 
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Побудувати з LEGO вежу, поставивши числа 170, 560, 110, 900, 820, 630  в 

порядку спадання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ 

Чи зручно за допомогою 1м вимірювати відстань між селами? містами?  

Для вимірювання великих відстаней використовують більшу одиницю довжини – 

кілометр. 1км містить 1000м. якщо 1км = 1000м, отже цілий кілометр поділено на 1000 

рівних частин – метрів, і тому одна така частина – метр, становить тисячну частину від 

кілометра. 

1. Гра «Окомір». (Використовую сигнальні картки «Так» чи «Ні»). 

- Що може вимірюватись у кілометрах? 

Висота будинку, довжина стежинки, зріст людини, шлях машини, відстань 

між деревами в саду, довжина річки, лінія, яку я проведу, висота гори, відстань до 

школи. 

2. Математичні задачі. 

- Поміркуємо з вами ще трішки: чи можна пройти кілометр пішки? 

- Один кілометр тролейбус проїде приблизно за 2-3 зупинки. А доросла 

людина може пройти 1 км за 15 хв. 

- За 1год пішохід проходить 4 км. За скільки годин він зможе пройти 

20 км? 

- У яких одиницях довжини можна виміряти шлях кожного учасника 

руху на малюнку? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Назвіть істот у порядку зростання швидкості їхнього руху. Назвіть 

види транспорту в порядку спадання швидкості їхнього руху. 

 

170 

560 

110 

900 

820 

630 
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IV. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК 

           

1. Практичні вправи на заміну простого іменованого числа 

складеним і навпаки. 

- Учні виконують завдання 3 на ст. 25 

- Замініть більші одиниці  вимірювання довжини меншими. 

5 м = 1 м х 5 = 100 см х 5 = 500 см 

7 м =      дм =     см  =     мм 

18 дм =     см 
- Замініть менші одиниці вимірювання  довжини більшими. Завдання 4 

на ст. 25 ( з коментуванням) 

420 см  = 10 см х 42 = 1 дм х 42 = 42 дм 

320 см  =      дм 
2. Самостійне виконання завдання 5 ( із взаємоперевіркою)  

3. Робота над задачами на знаходження четвертого пропорційного 
Диференційована робота над завданням 6 

- Про що йдеться в задачі? 

- Які взаємопов’язані величини описують ситуацію задачі? 

(Продуктивність праці, час роботи, загальний виробіток). 

- Що означає число 5, 15, 18? 

- Що означає однакова величина? Яке число є шуканим? 

- Доповніть схематичний малюнок задачі. 

 (Учні, які працюють самостійно, то розв’язання задачі виконується в групі, а з 

рештою класу працюю над пошуком розв’язання задачі, розбиваючи задачу на прості 

задачі, складаємо план розв’язання задачі. Сам розв’язок записують самостійно). 

     Складання і розв’язок оберненої задачі. 

4. Удосконалення обчислювальних навичок 

 

 

 

5. Хвилинка відпочинку. Музична  пауза   
 

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

1. Практична робота з геометричним матеріалом 

- Побудуйте квадрат зі стороною 3 см 4 мм. Знайдіть його периметр. 

- Поділіть квадрат на 2рівні частини різними способами. 

- Обчисліть периметр однієї з утворених половин. 

- Яким буде периметр іншої половини квадрата? 

- Розгляньте мої ескізи поділу. Де я помилилася? 

 

25 х 10 

: 5 

9х100-

600 
60х10-

100 

790-

37х10 

+ - + = 
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- Як можна перевірити правильність поділу? (Накладанням і розрізанням). 

- Спробуйте дослідити та пояснити походження назви «прямокутний 

паралелепіпед». 

- Які предмети довкілля мають форму прямокутного паралелепіпеда? 

Доповніть перелік. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Хвилинка розумової гімнастики 

- Скільки кубиків забрано з верхнього шару кожного паралелепіпеда? 

 

VI. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ  

- Із якою одиницею вимірювання довжини ви познайомились на уроці?  

- Що вимірюють у кілометрах? 

- Яку частину кілометра становить 1 м? 

- Назвіть одиниці вимірювання довжини в порядку спадання. 

 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Виконати задачу 6 на ст. 26. Склади і розв’яжи задачу (усно) про прочитані 

книжки.  

Накреслити трикутник, який має 3 гострі кути;1 тупий кут; 1 прямий кут. 

- Чи можна побудувати трикутник, у якого 2 прямі кути. 

Було цікаво Все вдалося Потребую допомоги 
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Сердюк Л. Г. 

учитель англійської мови, вища кваліфікаційна категорія, 

старший учитель Прилуцького закладу загальної середньої освіти 

I – III ступенів №7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради Чернігівської 

області 

 

ЗАНЯТТЯ З ПРЕДМЕТА «АНГЛІЙСЬКА МОВА» ЗА 

ТИПОВОЮ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ПІД 

КЕРІВНИЦТВОМ Р.Б. ШИЯНА (3 клас) 
 

Topic: Сount from 20 to 100 

 

Objectives: 

1. By the end of the lesson learners will be able to make up questions with verbs HAVE /HAS 

2.  Learners will be introduced to numbers from 20 to 100;  

3.  Learners will develop listening skills. 

 

Aims 

• to count (10-100) 

• to talk about possession 

• to talk about friends’ names 

• to describe physical appearance 

 

Form 3 

Lesson 2 

Topic: Сount from 20 to 100 

 

Objectives: 

4. By the end of the lesson learners will be able to make up questions with verbs HAVE /HAS 

5.  Learners will be introduced to numbers from 20 to 100;  

6.  Learners will develop listening skills. 

 

Aims 

• to count (10-100) 

• to talk about possession 

• to talk about friends’ names 

• to describe physical appearance 

Vocabulary 

Numbers: ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, a hundred 

Noun: shells 

Structures 

Have you got (twenty shells)? 

Yes, I have. / No, I haven’t. 

Has (she) got (fifty dolls)? 

Курс «Англійська мова» 
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Yes, (she) has. / No, (she) hasn’t. 

Materials 

• flashcards of numbers 10-100 & shells 

• a picture of a friend from each pupil 

 

Lesson Plan 

Greeting 

T. Good morning, children.  

P. Good morning teacher 

T Nice to see you. How are you? 

P. I am ___________ 

How is the weather? 

P. It’s …… 

 

Warming up 

Children draw the faces of their classmates without emotions before the lesson. Everyone 

in turn takes a picture and describes the picture, then children guess whose it is. If he guesses, he 

asks about the mood of this student and draws an emotion. 

- This is a girl. She has got a long  blonde hair and blue eyes. 

- Is this Oxana picture of a face? Yes/ No 

Oxana is happy today (He/She draws her smile on the picture) 

The main part 

Aim  

- Today we are going to learn numbers from 20 to 100. We will count and recall the 

sentences with have /has. Then we will make up questions with this verbs. 

 Numbers 1-20 by flashcards on the blackboard 

- Let’s count 

Stick the number flashcards 10-100 on the board.  

- Listen, look . 

- Listen, look and repeat 

I remove one of the flashcards, e.g. 50 and encourage Pp to repeat all numbers including 

the missing one. 

I continue in the same manner until all flashcards have been removed. 

I repeat the procedure by writing the numbers out, e.g. ten, twenty, etc. 

I write the numbers from 20 to 30 on the board and explain to Pp how the numbers in 

between are formed. 

I use the flashcard of shells to introduce the word.  I say the word a few times and ask Pp 

to repeat after me. 

Activity 1 

- Open the books on page 6 and point out the words in the vocabulary section. 

- Listen CD and point to the words and repeat. 

I say the words in random order and ask Pp to repeat and point. 

- Look at the presentation and what Anna has got (shells). 

Tell me what do you think is happening. (Anna has collected a hundred shells. Greg finds 

a shell for her, but it turns out to be a crab and not a shell.) 

- Listen to the CD and read the dialogue. 

- Read along with the CD. 

- To act out the dialogue in pairs. 

- Look at the grammar box at the top of page 7. I read the questions and the answers 

aloud and children repeat after me.  
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Grammar Practice 

On the board I have sentences: 

I have got ten books. Anna has got a hundred shells. 

Have you got ten books? No, I haven’t. Has Anna got a hundred shells? 

Yes, she has.  

- Look at the board . Say me how to make up questions? 
 

Activity 2 

- Listen to four short dialogues about how many shells / puzzles / teddy bears each child 

(Steve, Julie, Tom, Pat) has got and point to the correct numbers in the corresponding boxes. 

- Listen to the first exchange and point to the correct number. 

Listening transcript 

1. A: How many shells have you got, Steve? 

B: I have got ninety-seven shells. 

A: Ninety-seven shells! Wow! Have you got any puzzles? 

B: Yes, I have. I have got twenty puzzles. 

A: What about teddy bears? 

B: I have got sixty-five teddy bears, I think. Yes, sixty-five teddy bears. 
 

2. A: How many shells has Julie got? 

B: Hmmm... let me see. Julie has got thirty shells. 

A: Has she got any puzzles? 

B: Yes, she has. She has got eighty-eight puzzles too. 

A: What about teddy bears? 

B: She has got forty teddy bears. 
 

3. A: What about you, Tom? How many shells have you got? 

B: I have got a hundred shells. 

A: Wow! A hundred shells! What about puzzles? 

B: I have got fifty-three puzzles. 

A: How many teddy bears have you got? 

B: I have got seventy teddy bears. 
 

4. A: Pat, how many shells have you got? 

B: I have got eighty shells. 

A: Eighty shells! Have you got any puzzles? 

B: Yes. I have got forty puzzles. 

A: How many teddy bears have you got? 

B: I have got thirty teddy bears. 

Answers : Steve: 97, 20, 65  Julie: 30, 88, 40 Tom: 100, 53, 70 Pat: 80, 40, 30 
 

Activity 3 

We are playing a guessing game. The boy has chosen a person from the previous activity 

and the girl is asking questions in order to guess the person. Refer to activity 3. One P chooses a 

person and the other asks questions to guess who it is. 

(I divide pupils into pairs) 

Swap roles. 

Open your work book on page 3 Ex 1. 

Read and match. 

Summarizing. 

Thank you for the lesson. 

Hometask is  WB p. 3 
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Холод О. А. 

учитель англійської мови, перша кваліфікаційна категорія, 

старший учитель Прилуцького закладу загальної середньої освіти  

I – III ступенів №7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради  

Чернігівської області 

 

ЗАНЯТТЯ З ПРЕДМЕТА «АНГЛІЙСЬКА МОВА» ЗА 

ТИПОВОЮ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ПІД 

КЕРІВНИЦТВОМ Р.Б. ШИЯНА (4 клас) 
 

Topic: Our world. Safety at home 

 

Lesson objectives: 

- to revise and activate using should/shouldn’t 

- to improve the skills of reading, listening 

- to learn new words (socket, matches, burn, hob, oven, stairs, fireplace, touch) 

- to practice speaking on what children should/shouldn’t do at home) 

 

Topic: Our world. Safety at home 

 

Lesson objectives: 

- to revise and activate using should/shouldn’t 

- to improve the skills of reading, listening 

- to learn new words (socket, matches, burn, hob, oven, stairs, fireplace, touch) 

- to practice speaking on what children should/shouldn’t do at home) 

 

Equipment: flashcards, books, workbooks, a computer, a presentation, a video 

 

Procedure 

I. Introduction 

 

1. Warmer. Greeting: (song) 

It’s time to say “Hello” (song “Hello to you!”) 

- Nice to see you today! How are you today? Look at smiley, choose and say: how are you. 

One by one. Who wants to be the first one? 

- Dear boys and girls, look at the screen, what can you see? –Yes, these pictures say us about 

safety at home. The topic of our lesson is «Safety at home». Діти, скажіть, будь ласка, які 

правила поведінки вдома ви знаєте? 

 

2. Informative introduction. (Aim) 

We will: 

- learn some new words,  

- activate using should/shouldn; t; 

- improve the skills of reading, listening and speaking; 

- practice our speaking 

Let’s start. 
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II. Main part of the lesson 

 

1. Vocabulary Practice 

- Look at the flashcards. Listen to me 

attentively and repeat: 

a socket – розетка 

matches – сірники 

to burn – горіти 

a hob- плита 

an oven - піч 

stairs – сходи 

a fireplace – камiн 

to touch – торкатися 

- Well done. And now Ex.1, p.90 listen and 

read, what should you do to stay safe at home. 

(after listening) Tell me please, should I play 

with matches at home? 

Should I jump on my bed? 

Should I touch the oven? 

OK! You are right! Let’s watch a video about safety rules at home. 

 https://www.youtube.com/watch?v=CqH2QYt6oOc 

 

1. Reading practice 

Now let’s read the sentences Ex.2, on p.91 and say: what we should/shouldn’t do at home. 

 

2.Workbook 

Open your workbooks on p.65, look at Pam and Chad .They are at home. Their parents are 

upstairs. They don’t know the safety rules. Look at the picture and complete the text. 

Translate the words: (діти називають переклад слів) matches, fireplace, knife, stairs, 

socket, running. 

Let’s read and complete the text. 

Pam is in the kitchen. She’s cutting a piece of cake with a knife. Jared is running down the 

stairs. Lynn is in the living room with Chad. She’s sitting too close to the fireplace and she’s 

playing with matches. Chad wants to watch TV. He’s playing with the socket. 

Warm up https://www.youtube.com/watch?v=o6gHL1LJ-HQ 

 

In our classroom there are two baskets: the first one is “Should” and the second one is 

“shouldn’t”. And I have got a “Magic box. Safety at home”. You should take a card from it, read 

the sentence stick to the appropriate basket. So, take, read and stick. One by one. 

Thanks. Let’s check up if you are right using “should /shouldn’t” which are in the baskets. 

Listening practice 

Ex.3, p.91 Listen and point to the picture 

1) -I burnt my finger  

– How did you do that, Tom? Did you touch the oven? 

- No, I didn’t 

- Tom, what are those? Are they matches? 

- Yes, they are. 

- You shouldn’t play with matches. Let’s see what we can do about that burn. 

2) - Hey , Fred. What are you doing there? 

- I am getting something to eat. 

- Fred, be careful with that... 

https://www.youtube.com/watch?v=CqH2QYt6oOc
https://www.youtube.com/watch?v=CqH2QYt6oOc
https://www.youtube.com/watch?v=o6gHL1LJ-HQ
https://www.youtube.com/watch?v=o6gHL1LJ-HQ
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- Ouch!  

- … knife are you hurt?  

- A little 

- You know you should be careful with knives, Fred! Mum, Fred is bleeding  

 

3) - Hey, Sara 

- Oh, hey Jack. What are you doing there, Sarah? 

- Oh, nothing 

- Sarah, are you playing with a socket? 

- No, of course not. 

- Yes, you are! Stop playing with a socket, Sarah! It’s very dangerous! 

- Dad! Sarah is playing with a socket! 

 

4) – Mum, what’s for dinner? I am hungry! 

- We are having pasta, dear. 

- Mmmm…pasta. 

-  Carrie , be careful! The oven is still hot! 

- Ouch!  

- Oh, Carrie, you should listen next time. Let me see your hand. 

Speaking practice 

 

Ex.4,p91. Look at the picture and say: what the children shouldn’t do. 

a) He shouldn’t play with matches 

b) She shouldn’t play with a socket 

c) He should be careful with knives 

d) She should be careful with an oven 

 

- OK. You also learnt the words. Let’s remember them. Come here. Sit down on the carpet 

where there are many pictures. Listen to me attentively. When I say the word – show me the 

picture of it. 

 

III. Summary 

1. You did a great job. We learnt safety rules, revised using should /shouldn’t and simply 

have fun. 

2. Summing up 

 

So, did you enjoy your work? – You were so attentive and hard-working. Thank you for the 

lesson. Bye. 

 

 

 


