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Вступ
Суспільні пріоритети ХХІ століття потребують особистостей, які
володіють уміннями і навичками творчого, самостійного, відповідального
виконання завдань, що постають у зв’язку з розвитком навколишніх
соціополітичних і соціодуховних процесів. На формування ініціативної і
діяльнісної учнівської особистості спрямовані зусилля сучасної початкової
школи. Вона ставить собі за стратегічну мету закласти та розвивати як
ключові, так і предметні компетентності в особистості учня молодших
класів. Така стратегічна мета забезпечує адаптацію учнівської
індивідуальності до практичних вимог і викликів життя, «включення» її у
структуру затребуваних професій і видів діяльності, дає змогу їй якісно
розв’язувати проблеми шкільного та позашкільного характеру.
Серед найважливіших компетентностей особистості учня початкової
школи доцільно виділити природознавчу компетентність. Її сформованість
дозволяє молодшому школяреві вирішувати широке коло різноманітних
пізнавальних та суто прикладних питань, а саме: знати і розуміти основні
закони та явища, притаманні життю природи, спостерігати за тим, що
відбувається в оточуючому природному середовищі, робити власні висновки
на підставі проведеного спостереження, розвивати власні природознавчі
зацікавлення, приймати самостійні рішення, пов’язані з життям
навколишньої природи, учитися турботі й дієвій допомозі тому природному
ландшафту, що знаходиться навколо.
Науковці цілком обґрунтовано стверджують: набуті в молодших класах
особистісні риси та якості, що тісно пов’язані з пізнанням оточуючого світу,
у тому числі світу природи, не тільки забезпечують основу подальшого
успішного навчання, але й значною мірою зумовлюють майбутню практичну,
громадську діяльність сформованої людини. Вивчення предмету
«Природознавство» як на рівні навчальної інформації, так і на рівні
практичної, прикладної навчальної роботи активно формує природознавчу
компетентність молодшого школяра, що допомагає йому адаптуватися до
непростого навколишнього світу, розпочати складний процес визначення із
своїм місцем у ньому, а в майбутній перспективі – у разі виборі учнем фаху
природознавчого спрямування – цілком може сприяти його професійній
самореалізації.
Вивчення предмету «Природознавство» як на рівні навчальної
інформації, так і на рівні практичної, прикладної навчальної роботи активно
формує природознавчу компетентність молодшого школяра, що допомагає
йому адаптуватися до непростого навколишнього світу, розпочати складний
процес визначення із своїм місцем у ньому, а в майбутній перспективі – у
разі виборі учнем фаху природознавчого спрямування – цілком може сприяти
його професійній самореалізації.
Конспекти уроків складено у відповідності до нової програми курсу
«Природознавство» (автори Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак, Д. Д. Біда, К.: «Освіта»,
2012 р.), нових підручників «Природознавство» (автор І. В. Грущинська) та
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«Природознавство» (автори Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак) для другого классу.
Упорядники збірки практичних матеріалів мали на меті забезпечити вчителів
матеріалами для підготовки до уроків, сприяти впровадженню активних
форм навчання, формуванню стійкого інтересу до предмета.
Матеріал до кожної теми спрямований на розвиток зацікавленості дітей,
їхньої кмітливості, він дає можливість оволодіти різними способами
навчальної діяльності, стимулює допитливість та інтерес до пізнання
навколишнього середовища.
Уміщені в збірнику плани уроків є орієнтовними. Кожний учитель має
творчо користуватися порадами, виходячи з конкретних умов, ураховуючи
особливості свого класу, а також може змінювати або доповнювати на свій
розсуд пропоновані авторами матеріали. Слід зазначити, що кожний розділ
програми передбачає проведення дослідницького практикуму, мета якого –
вироблення дослідницьких умінь школярів у процесі виконання завдань
практичного спрямування. Тематика цих завдань також може змінюватись
учителем відповідно до матеріально-технічного забезпечення, наявності
власних цікавих дидактичних розробок, підготовленості класу.
Відповідно до базового навчального плану на вивчення предмета
«Природознавство» в другоому класі відводяться дві години на тиждень.
Загальний обсяг навчального часу становить 68 годин на рік, із них – 6
годин резерву, який може бути використаний учителем на власний розсуд
для організації екскурсій, проектної та дослідницької діяльності учнів,
роботи з додатковими джерелами інформації.
Сподіваємося також, що цей збірник стане у пригоді вчителям
початкових класів й студентам вищих педагогічних навчальних закладів.
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1. Програма «Природознавство» 2 клас
(автори Гільберг Т. Г., Сак Т.В., Біда Д.Д.)
Загальна характеристика навчального предмета
Програма навчального предмета «Природознавство» розроблена на
основі Державного стандарту початкової загальної освіти, її зміст
структурований за спірально-концентричним принципом, який передбачає
неперервне розширення і поглиблення знань та повторне вивчення певних
тем з метою глибшого проникнення в сутність явищ та процесів відповідно
до вікових особливостей дітей. Вона має інтегрований зміст, поєднує
пропедевтику біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії.
Основна мета навчального предмета «Природознавство» – формування
природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи
інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань,
опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної
діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставлення до природи.
Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких основних
завдань:
 формування
базових,
загальнопредметних
і
предметних
компетентностей;
 формування цілісної природничо-наукової картини світу, що охоплює
систему знань, уявлень про закономірності у природі та місце людини в
ній;
 формування елементарних уявлень і понять про об’єкти та явища
природи, їхні взаємозв’язки у системі «жива – нежива природа», «природа
– людина», усвідомлення свого місця у навколишньому світі;
 формування дослідницьких умінь та умінь учнів спостерігати за
об’єктами та явищами живої і неживої природи;
 формування
досвіду
навчально-пізнавальної
й
практичної
природоохоронної діяльності учнів;
 формування способів навчально-пізнавальної діяльності учнів;
мисленнєвих дій та операцій шляхом аналізу, порівняння, узагальнення й
класифікації природних об’єктів; вироблення уміння розкривати
причинно-наслідкові зв’язки у природі;
 формування навиків самостійної роботи учнів з інформацією;
 засвоєння норм етичного, естетичного, морального ставлення людини до
природи.
Відповідно до базового навчального плану навчальний предмет
«Природознавство» вивчається з 1 по 4 клас по дві години на тиждень у
кожному класі. Загальний обсяг навчального часу становить 270 годин, з них
18 – резерв навчального часу, який може бути використаний учителем на
власний розсуд для організації різноманітних форм навчального процесу:
екскурсій, проектної та дослідницької діяльності учнів, роботи з додатковими
джерелами інформації.
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Відповідно до змісту початкової загальної освіти, затвердженої
Державними стандартами, у програмі предмета «Природознавство»
визначені такі змістові лінії: «Об’єкти природи», «Взаємозв’язки у природі»,
«Земля – планета Сонячної системи», «Україна на планеті Земля», «Рідний
край», «Охорона і збереження природи», «Методи пізнання природи».
Кожний розділ програми передбачає проведення дослідницького
практикуму, мета якого – вироблення дослідницьких вмінь учнів у процесі
розв’язання задач практичного спрямування.
При виконанні низки завдання учитель співпрацює з батьками
(спостереження зоряного неба, з’ясування властивостей речовин, що
використовуються у побуті, застосування знань для збереження тепла та
електроенергії у побуті). Такі завдання у програмі мають примітку «Запитай
у батьків».
Для узагальнення вивченого матеріалу програма кожного класу містить
розділ «Запитання до природи». У цьому розділі запропоновані орієнтовні
запитання, пошук відповіді на які вимагає інтеграції знань і передбачає
застосування активних методів навчання та впровадження елементів
проектної діяльності.
Тематика завдань може змінюватись учителем відповідно до
матеріально-технічного
забезпечення,
наявності
власних
цікавих
дидактичних розробок, підготовленості класу.
Особливості організації вивчення програмового матеріалу
Навчально-пізнавальний процес рекомендується базувати на
компетентнісно орієнтованих завданнях з використанням сучасних освітніх
технологій (розвиток критичного мислення та креативності, проблемний
підхід, проектні технології). У навчальних цілях варто використовувати
місцевий природознавчий та краєзнавчий матеріал, проводити регулярні
екскурсії у природу, населеним пунктом, у краєзнавчий або природничий
музей, будинок природи, планетарій, обсерваторію. Важливе значення для
емоційно-естетичного сприйняття природи відіграють спостереження за
природою, дидактичні ігри, уроки, проведені у формі подорожі, усного
журналу, репортажу з місця подій, святкування дня Землі, космонавтики,
прильоту птахів, власні дослідження, творчі завдання, екологічні акції тощо.
Такі форми проведення навчальних занять позитивно впливають на емоційну
сферу дитини, сприяють розвитку уяви, фантазії, мислення, уваги.
Поряд із фронтальними та індивідуальними формами роботи необхідно
залучати молодших школярів до колективної діяльності (парна, групова
робота) із застосуванням інноваційних методик, використанням
інформаційно-комунікаційних засобів (наприклад, електронний планетарій,
короткотривалі ролики про тіла Сонячної системи, Всесвіт).
Урізноманітнюючи методи, прийоми і засоби навчання, першорядне
значення учитель надає спостереженням у природі, власним дослідженням
учнів, практичним роботам, демонстраційним і фронтальним дослідам,
виготовленню моделей явищ природи та вмінням користуватися ними,
екологічному моделюванню та прогнозуванню, вирішенню ситуативних
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завдань, роботі з інформаційними джерелами, а також практичній діяльності
з охорони природи.
Значна увага приділяється проектній технології, впровадження якої
спрямоване на стимулювання інтересу учнів до нових знань, розвиток дитини
шляхом вирішення проблем і застосування здобутих знань у конкретній
практичній діяльності Усі запропоновані проекти мають, як правило,
короткотерміновий характер та інтегрований зміст.
Програма
2 клас
(68 год., 2 год. на тиждень, резерв – 5 год.)
Зміст навчального матеріалу
ВСТУП (4 год.)
Явища природи. Вплив Сонця на
сезонні явища в природі. Земля, її
форма. Глобус – модель Землі.
Обертання Землі навколо осі. Доба.
Рух Землі навколо Сонця. Рік.
Уявлення про причини зміни пір року
на Землі. Гномон.
Практична
робота.
Вимірювання довжини тіні від
гномона та планування регулярних
(1-2 рази на місяць) спостережень за
висотою Сонця опівдні.
Демонстрації:
 Зміни довжини тіні предметів у
залежності від висоти джерела
світла.
 Зміни пір року на Землі за
допомогою
телурія;
моделювання зміни дня і ночі
за допомогою глобуса і
джерела світла.
Дослідницький практикум. Як
виникає тінь? Як можна своєю тінню
виміряти висоту дерева?

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
Учень:
має уявлення про
явища природи;
рухи Землі;
про причини зміни пір року на
Землі;
вплив Сонця на сезонні зміни в
природі;
наводить
приклади
явищ
природи, які повторюються;
знає призначення гномона;
тривалість доби, року;
вимірює довжину тіні гномона;
спостерігає за видимим рухом
Сонця на небі.

ТЕМА 1. ПРИРОДА ВОСЕНИ (17 год.)
Осінь. Осінні місяці. Ознаки
Учень:
живої
та
неживої
природи.
називає групи птахів
Планування
спостережень
за переміщенням відповідно до
природою восени. Водойми, їх року);
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(за
пір

різноманіття. Водойми свого краю
восени. Зміна стану води за
нагрівання.
Термометр.
Випаровування води та конденсація
водяної пари. Утворення хмар та
випадання дощу. Кругообіг води у
природі. Погода та її складові.
Спостереження за погодою рідного
краю.
Народні
прикмети
передбачення погоди восени. Осінні
явища в житті рослин. Однорічні та
багаторічні рослини. Розмноження
рослин. Поширення плодів і насіння у
природі. Гриби: їстівні та отруйні.
Правила збирання грибів. Осінні
явища в житті тварин. Комахи
восени. Птахи восени. Перелітні і
осілі птахи. Звірі восени. Підготовка
звірів до зими. Взаємозв’язки між
неживою природою, рослинами і
тваринами восени.
Розпізнавання
органів
трав’янистих рослин.
Розпізнавання
їстівних
та
отруйних грибів за муляжами,
малюнками, фотографіями.
Екскурсія. Спостереження за
природою восени.
Творче завдання. Складання
казки про осінь.
Демонстрації.
Розширення води під час
нагрівання.
Модель хмари.
Модель кругообігу води.
Виявлення води у рослинах та
ґрунті.
Вимірювання
температури
води та повітря.
Практичні роботи.
Визначення
показів
термометра за малюнками.
Вимірювання
температури
повітря та води.
Міні-проект.

наводить приклади перелітних
й осілих птахів своєї місцевості;
тварин, які змінюють забарвлення
хутра; які готують запаси кормів; які
готуються до зимової сплячки;
однорічних і багаторічних рослин
своєї місцевості;
називає
теплові
процеси
(нагрівання,
випаровування,
конденсація);
пояснює
кругообіг води у природі;
розрізняє види водойм;
називає водойми рідного краю;
визначає покази термометра за
малюнками;
спостерігає
досліди,
що
демонструють властивості води;
кругообіг води у природі за
допомогою діючої моделі;
за природою та погодою восени
в групі та індивідуально;
фіксує результати вимірювання
довжини тіні від гномона у таблиці;
знає правила збирання грибів;
розпізнає найпоширеніші плоди
і насіння рослин своєї місцевості;
отруйні й їстівні гриби своєї
місцевості;
описує особливості рослин,
поведінку тварин своєї місцевості
восени;
ознаки осені в неживій природі;
складові погоди;
красу природи восени
та
позитивні емоції, які вона викликає;
пояснює: значення плодів у
розповсюдженні насіння в природі;
причини відльоту птахів у вирій;
перевіряє народні прикмети
передбачення погоди восени;
спостерігає за погодою свого
краю восени;
вимірює температуру води та
повітря;
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 Будьмо знайомі! (походження
назв рослин і тварин).
 Як готуються до зими бджоли?
Дослідницький практикум.
 Як зберігати в домашніх умовах
плоди та насіння?

фіксує результати вимірювання
температури;
знаходить
необхідну
інформацію (за завданням вчителя) у
підручнику або інших джерелах
(енциклопедіях, довідниках, науковопопулярних виданнях) про природу
восени, бере участь в обговорені
здобутої інформації;
обговорює в групі власні
спостереження за природою;
правила поведінки в природі,
спрямовані на її збереження;
дотримується
інструкцій
і
правил техніки безпеки під час
екскурсій,
спостережень,
демонстраційних
дослідів,
вимірювань;
презентує творче завдання.
ТЕМА 2.ПРИРОДА ВЗИМКУ (8 год.)
Зима. Ознаки зими в неживій
Учень:
природі. Планування спостережень за
описує ознаки зими в неживій
природою взимку. Замерзання води. природі;
Лід. Дослідження замерзання води,
називає три стани води;
властивості льоду (розширення води
характеризує
особливості
за замерзання, плавання льоду у замерзання води;
воді).
Погода
взимку
(зміна
властивості льоду;
температури,
хмарність,
опади).
знає правила поведінки на льоду
Ожеледиця,
заметіль.
Народні під час катання на ковзанах, санках;
прикмети про погоду взимку.
розпізнає хвойні рослини своєї
Рослини взимку. Дерева, кущі, місцевості; зимуючих птахів своєї
трав’янисті рослини взимку.
місцевості;
Тварини взимку. Птахи і звірі
характеризує стан дерев, кущів,
взимку. Турбота людей про тварин трав’янистих рослин взимку;
взимку.
лід як один із станів води
зміну стану води при замерзанні;
Екскурсія. Спостереження за
красу природи взимку та
природою взимку.
позитивні емоції,
Творче завдання. Складання
знаходить
інформацію (за
казки про зиму.
завданням вчителя) у підручнику або
Практична
робота. інших джерелах (енциклопедіях,
Спостереження за формою сніжинок довідниках,
науково-популярних
з допомогою лупи.
виданнях) про природу взимку,
Дослідницький
практикум. обговорює знайдену інформацію;
Чому виникають іній на ґрунті і траві,
спостерігає за природою взимку
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паморозь на гілках дерев, бурульки в групі та індивідуально;
на дахах?
за формою сніжинок, інею,
паморозі, бурульок;
з’ясовує умови виникнення
інею, паморозі, бурульок;
фіксує результати вимірювання
довжини тіні від гномона у таблиці;
обговорює в групі результати
спостережень за природою взимку;
як можна допомогти тваринам;
презентує
виконане
творче
завдання;
перевіряє народні прикмети про
погоду взимку;
використовує
просте
лабораторне обладнання (лупу);
дотримується
інструкцій
і
правил безпеки життєдіяльності під
час спостережень, екскурсій;
допомагає тваринам взимку(в
групі або самостійно).
ТЕМА 3. ПРИРОДА НАВЕСНІ (14 год.)
Весна та її ознаки. Планування
Учень:
спостережень за природою навесні.
розпізнає
ранньоквітучі
Повітря та його властивості. трав’янисті рослини своєї місцевості;
Демонстрації та досліди (повітря
характеризує ознаки неживої
існує, займає частину простору, природи навесні; весняні зміни у
розширюється за нагрівання).
житті рослин і тварин; весняні роботи
Вітер як рух повітря. Погода людей на городах, полях та в садах
навесні. Підвищення температури своєї місцевості;
повітря. Відлига. Повінь. Льодохід.
характеризує
властивості
Весняні явища в житті рослин. повітря;
Сокорух, розвиток бруньок, цвітіння.
спостерігає та виконує деякі
Ранньоквітучі трав’янисті рослини. досліди,
що
демонструють
Весняні роботи людей на городах, властивості повітря;
полях та садах у рідному краї. Зміни
спостерігає за природою навесні
в житті тварин навесні. Поява комах. в групі та індивідуально;
Повернення
перелітних
птахів.
за погодою у групах і описує її
Влаштування гнізд, насиджування та стан, фіксує результати;
виведення пташенят. Охорона птахів.
фіксує результати вимірювання
Весняні зміни в житті звірів. довжини тіні від гномона у таблиці;
Розмноження.
Піклування
про
пояснює причину виникнення
потомство.
вітру; причину прильоту птахів;
зв’язки у живій та неживій
Екскурсія у весняний ліс (парк). природі навесні;
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Творче завдання. Складання
казки про весну.
Практична робота.
Виготовлення
екологічної
листівки “Тиша в лісі”.
Міні-проект.
Не
зривай
первоцвітів.
Дослідницький практикум. Як
орієнтуватися у лісі?

описує красу природи навесні та
позитивні емоції, які вона викликає;
прагне оцінювати власний вклад
у збереження природи;
перевіряє прогнозування погоди
за народними прикметами;
шукає
інформацію
(за
завданням вчителя) у підручнику або
інших джерелах (енциклопедіях,
довідниках,
науково-популярних
виданнях) про природу навесні, бере
участь
в
обговорені
здобутої
інформації;
обговорює в групі результати
спостережень за природою навесні;
заходи щодо охорони тварин;
первоцвітів;
презентує виконане
творче завдання.
ТЕМА 4. ПРИРОДА ВЛІТКУ (14 год.)
Літо та його ознаки. Планування
Учень:
спостережень за природою влітку.
наводить приклади лісових ягід;
Жива природа влітку. Рослини лісу. лікарських рослин; тварин лісу;
Лікарські рослини лісів. Тварини рослин і тварин прибережної зони і
лісу.
Охорона
лісу.
Правила водойм;рослин і тварин луків;
поведінки у лісі влітку. Рослини і
пояснює зв’язки у живій природі
тварини луків. Життя
прісних на прикладі луки (лісу, водойми);
водойм влітку. Діяльність людини в
описує красу природи навесні
природі.
Збереження
природи. та позитивні емоції, які вона
Червона
книга
України. викликає;
Червонокнижні рослини свого краю.
обговорює в групі необхідність і
Узагальнення
систематичних заходи щодо збереження природи;
спостережень за Сонцем.
прагне оцінювати власний вклад
у збереження природи;
Екскурсія у будинок природи
шукає
інформацію
(за
(відділ природи краєзнавчого музею). завданням вчителя) у підручнику або
Творче завдання. Складання інших джерелах (енциклопедіях,
казки про літо.
довідниках,
науково-популярних
виданнях ) про природу влітку, бере
Міні-проекти.
 Квіти в моєму житті.
участь
в
обговорені
здобутої
 Книга скарг природи.
інформації;
 Лісова аптека.
розуміє принцип дії сонячного
Дослідницький
практикум. годинника; значення квітів у житті
Сонячний годинник.
людини;
презентує
виконане
творче
завдання;
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перевіряє народні прикмети про
живу і неживу природу влітку;
дотримується правил поведінки
біля водойм, у лісі.

ТЕМА 5. ЗАПИТАННЯ ДО ПРИРОДИ (5 год.) (впродовж року)
 Які рослини є символами України?
Учень:
 Коли
ліс
дякує,
а
коли
працює
з
інформацією
ображається?
відповідно до поставленого завдання:
 Які
рослини
і
тварини
читає, переказує тексти про
допомагають людям передбачати природу, ставить запитання до
погоду?
прочитаного;
 Які спостереження за природою
знаходить
(за
завданням
допомогли
людині
створити вчителя) в підручнику і додаткових
календар?
джерелах знань інформацію, яка
 Які рослини можуть слугувати допомагає шукати відповіді на
годинником?
запитання
до
природи,
готує
розповіді та обговорює їх;
знаходить
і
систематизує
інформацію за двома і більше
заданими джерелами (про рослинисимволи України; про збереження
лісу; про рослин-синоптиків; про
явища природи, які повторюються у
живій та неживій природі);
працює в групах;
проводить власні дослідження.
РЕЗЕРВ 5 год.
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2. Особливості вивчення природознавства у 2 класі
(Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак.)
Згідно Державного стандарту початкової загальної освіти та програми
навчального предмета «Природознавство» мета вивчення природознавства
полягає у формуванні природознавчої компетентності учнів шляхом
засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ
екологічних знань, опанування способами навчально-пізнавальної і
природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставлення до
природи. На реалізацію окресленої мети спрямований матеріал підручника
«Природознавство» та робочого зошита для 2 класу (автори Т.Гільберг, Т.
Сак), які є складовими навчально-методичного комплекту (НМК).
Ключовою сутністю підручника є його відповідність вимогам
навчальної програми. Це реалізація НМК завдань курсу, що визначені у
пояснювальній записці до програми; відповідність обсягу матеріалу
підручника навчальній програмі; відображення питань програми у
підручнику на належному рівні (мається на увазі коректність і глибина
розкриття понять); використання зазначених у програмі методів навчання;
спроможність забезпечити формування знань, умінь і навичок учнів з даного
навчального предмета на кінець навчального року.
Наскрізними у змісті підручника визначені такі змістові лінії: «Об’єкти
природи», «Взаємозв’язки у природі», «Рідний край», «Охорона і збереження
природи», «Методи пізнання природи».
Доповненням до підручника «Природознавство» (2 клас) є Робочий
зошит, який призначений для організації самостійної роботи учнів, а також
відпрацювання і закріплення умінь і навичок учнів з природознавства. Зошит
містить різноманітні запитання, завдання, практичні роботи, проекти,
календарі спостереження.
Число завдань у підручниках і робочих зошитах надмірне, що сприяє
диференціації та індивідуалізації навчально-виховного процесу. При цьому в
кожному завданні формується і відпрацьовується найважливіше поняття або
уявлення теми, розглядається один із багатьох способів його застосування в
житті школяра. За допомогою зошита і підручника здійснюється основний
контроль за засвоєнням знань та вміннями їх застосовувати у нових
ситуаціях.
Важливо врахувати, що переважна більшість завдань у підручниках і
робочих зошитах продуктивні. У цьому випадку найчастіше дітям не
потрібно давати правильну відповідь, а пропонується навести власні
міркування, логічність яких і правильне їх застосування перевірить учитель.
У той же час батьки учнів звикли в рамках традиційного навчання знаходити
єдино правильну відповідь (якої може і не бути в підручнику), тому участь
батьків у підготовці творчих завдань має бути мінімальною і швидше
організаційною, ніж контролюючою. Тільки тоді учні навчаться самостійно
працювати.
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Новий ступінь навчання природознавства в 2-му класі базується на
результатах отриманих у першому класі, де учні ознайомилися з
різноманітністю тіл живої і неживої природи. Основними ключовими
поняттями у 2-му класі є «пори року» та «явища природи». Учні дізнаються
про причину зміни пір року, як змінюються тіла природи за сезонами, які
ознаки та явища природи характерні для кожної пори року. Вивчення
природи забезпечується початком знань про Землю як планету та її рухи, про
природні тіла і явища природи, формуванням первинних уявлень про
взаємозв’язок між світом неживої і живої природи, а також між діяльністю
людини і змінами, що відбуваються в навколишньому середовищі.
Зміст та навчально-методичний апарат підручника ґрунтується на
частково-пошуковому методі навчання, який спрямований на розв’язання
стрижневого завдання предмета, пов’язаного із формуванням способів
навчально-пізнавальної діяльності учнів; мисленнєвих дій та операцій;
вироблення уміння розкривати причинно-наслідкові зв’язки у природі.
Реалізація конкретної теми відбувається під час роботи з основним
текстом, підкріпленим ілюстраціями, на яких наочно втілено сутність
об’єктів, явищ, зв’язків між об’єктами природи тощо, що вивчаються.
Ілюстрації доповнюються запитаннями, які спрямовують
дитину
пояснювати, обґрунтовувати, міркувати.
У підручнику чільне місце відводиться творчим завданням, які
передбачають застосування знань у незнайомій ситуації (включають вправи з
елементами пошукової й дослідницької діяльності, з елементами творчості).
Завдання, спрямовані на формування навиків самостійної роботи
учнів з інформацією, засвоєння норм етичного, естетичного, морального
ставлення людини до природи, представлені у розділі підручника «Запитання
до природи» («Коли ліс дякує, а коли ображається», «Які рослини і тварини
допомагають людям передбачати погоду», «Які спостереження за природою
допомогли людини створити календар», «Які рослини можуть слугувати
годинником»), а також у рубриці «Для допитливих». Тексти, за своїм
змістом, завданнями щодо роботи з ними, повністю узгоджені з вимогами
навчальної програми.
В основу навчання природознавства покладено діяльнісний підхід,
який покликаний змістити акценти в освіті на активну діяльність.
Діяльнісний підхід – є цілеспрямованою системою націленою на результат,
який може бути досягнутий тільки у тому випадку, коли буде зворотній
зв'язок.
Тому у навчанні природознавства перевага надається практичним
роботам, демонстраційним і лабораторним дослідам, спостереженням в
природі, екологічному моделюванню та прогнозуванню, вирішенню
ситуативних завдань, а також практичній діяльності з охорони природи. В
цьому ключі на сторінках підручника розроблено і представлено практичні
роботи: «Вимірювання довжини тіні від гномона», «Визначення показників
термометра за малюнками», «Виготовлення екологічної листівки «Тиша в
лісі»; розроблено рубрики: «Сторінка дослідника» та «Наші проекти».
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Учні другого класу вже мають незначний досвід роботи над мініпроектами. Для молодших школярів домінуючими залишаються ігрові
(рольові) проекти – безпосередньою метою яких є участь у груповій
діяльності: різні ігри, постановки лялькового театру, або виконання різного
роду ролей, розваги, тощо.
Важливе значення у формуванні особистісного ставлення до об'єктів
вивчення належить практико-орієнтованим проектам, які передбачають
вивчення природи рідного краю, проблем, пов'язаних з навколишньою
природою, формують в учнів емоційно-ціннісне ставлення до природи.
Реалізуючи інформаційні проекти – розповіді в самій різноманітній
формі – усній, письмовій, вокальної пісні, підготовці презентаційних
матеріалів тощо, у школярів формуються способи самоорганізації навчальної
діяльності, вміння роботи з природничою інформацією (пошук необхідної
інформації в довідкових виданнях, в тому числі на електронних носіях, у
мережі Internet), комунікативні та комунікаційні уміння та навички.
Творча самостійна діяльність школярів – це сучасна потреба. Сьогодні,
як ніколи, необхідні люди творчі, креативні, здатні ламати звичні стереотипи.
Модернізація змісту освіти передбачає використання інноваційних освітніх
технологій та нових методичних підходів, що сприятимуть не накопиченню
учнями знань і вмінь, а спонукатимуть школярів до перенесення їх у нову
ситуацію, до активної творчої діяльності, неординарного розв'язання
проблемних завдань.
Залучення учнів другого класу до участі у творчих проектах створює
умови для реалізації творчого та креативного потенціалу молодших
школярів. Творчі проекти не мають детально опрацьованої структури
спільної діяльності учасників. Вона розвивається, підпорядковується
кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам
учасників проекту. Кінцевим продуктом творчого проекту можуть бути
малюнок, журнал, альманах, газета, екологічний знак, плакат, постер, збірка,
колективний колаж, відеофільм, вечір, свято, вистава, сценка, годівниця,
тощо.
Програмою передбачено таку тематику проектів: «Будьмо знайомі!»
(походження назв рослин і тварин), «Як готуються до зими бджоли?», «Не
зривай первоцвітів», «Квіти в моєму житті», «Книга скарг природи», «Лісова
аптека». Вчитель може змінювати тематику проектів, враховуючи інтереси
учнів та їх батьків, регіональні особливості, матеріально-технічну базу
навчального закладу, рівень підготовленості учнів, тощо. Вибираючи теми
для проектів, доцільно провести опитування або анкетування,
запропонувавши учням підкреслити декілька проблем, які їм найбільш цікаві.
Проекти і тим особливі, що можна інтегрувати проблеми і змінювати
акценти. Адже основна мета проектної діяльності не стільки поглибити
знання учнів з даного питання, як набути досвіду самостійного вирішення
завдань, вміння формулювати задачі і ставити запитання, працювати в
команді, знаходити нестандартні і оригінальні рішення проблеми, розкрити
свій індивідуальний потенціал, проявити творчість.
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Проектна діяльність сприяє формуванню ключових компетентностей
учнів, підготовку їх до реальних умов життєдіяльності. Вона виводить
процес навчання і виховання зі стін школи у навколишній світ природи.
Значна увага приділяється дослідницькому методу навчання, який
передбачає організацію процесу отримання нових знань. Принципова
відмінність дослідження від проектування полягає в тому, що дослідження не
передбачає створення будь-якого заздалегідь планованого об’єкта. Це, по
суті, процес пошуку невідомого, нових знань. Таким чином, дослідження – це
безкорисливий пошук істини, а проектування – вирішення певного, чітко
усвідомленого завдання. Проектування може бути представлене як
послідовне виконання серії чітко визначених алгоритмізованих кроків, тоді
як дослідження завжди тільки творчість, нове знання.
Основна мета дослідницького практикуму – сформувати пропедевтичну
систему наукових понять, дослідницьких умінь, освоєння яких дозволить
молодшому школяреві відчувати радості відкриття нового знання, пізнання
себе і навколишнього світу.
Дитина, схильна до дослідницької поведінки, не буде покладатися тільки
на ті знання, які даються йому в ході традиційного навчання, вона сама буде
активно вивчати навколишній світ, набуваючи поряд з новою інформацією
неоціненний досвід.
Дослідницька поведінка особливо цінна тим, що воно створює надійний
фундамент для поступового перетворення процесів навчання і розвитку в
процесі вищого порядку – самонавчання і саморозвиток.
Самостійну дослідницьку діяльність дитини ми розглядаємо як один з
ефективних шляхів розвитку його творчих здібностей. Уміння проведення
самостійних досліджень, осягнення істини легко прищеплюються і
переносяться в подальшому на всі види діяльності, якщо вчитель створює для
цього певні умови.
Тематика дослідницького практикуму у 2-му класі дуже різноманітна:
«Як виникає тінь? Як можна виміряти висоту дерева за допомогою власної
тіні?», «Як зберегти в домашніх умовах плоди та насіння?», «Як зберегти
ялинку перед новорічними святами?», «Як орієнтуватися у лісі?», «Сонячний
годинник», «Які рослини є символами України?».
У ході виконання дослідницьких завдань формуються дослідницькі
вміння і навички, необхідні у дослідницькому пошуку: бачити проблеми,
ставити запитання, висувати гіпотези, спостерігати, класифікувати,
структурувати отриманий в ході дослідження матеріал, робити висновки та
умовиводи, доводити і захищати свої ідеї. У другому класі необхідно робити
акцент на підтримці ініціативи, активності і самостійності школярів.
Головним результатом використання дослідницьких завдань у
початковій школі є розвиток самого учня за рахунок придбання досвіду
дослідницької діяльності, за рахунок відкриття, осмислення, узагальнення
нових знань.
Проводячи дослідження, учень занурюється у творчий простір і
переходить в творчий стан. Тут учень-дослідник здобуває, накопичує,
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узагальнює нові знання. Найголовніше – націленість на пошук невідомих
раніше знань, які можуть бути затребувані суспільством.
Організовуючи дослідницьку чи проектну діяльність, доцільно долучати
батьків, старшокласників (сестер, братів), дорослих тощо. Бажання їх
підтримати інтерес дослідницької і проектної діяльності, бажання спільно
діяти, поділитися досвідом, знаннями, бажання відгукнутися на прохання
дітей, не відштовхнути їх від себе, сприятиме розвитку дослідницького
інтересу, підвищується впевненість у собі, що впливає на результат навчання.
Програмою передбачено проведення чотирьох екскурсій (кожної пори
року). У підручнику подано опис екскурсій, прописані питання які доцільно
обговорити. Екскурсія, як форма організації навчально-виховного процесу,
дозволяє проводити спостереження, вивчати тіла і явища природи в
природних або штучно створених умовах. Зміст екскурсій повинен мати
безпосередній зв'язок із пройденим на попередніх уроках матеріалом, або
випереджувальний характер. У той же час отримані на екскурсіях результати
спостережень і зібрані матеріали доцільно використовувати на наступних
уроках. Екскурсія в природу є однією з доступних форм роботи з молодшими
школярами з краєзнавства, у ході якої учні знайомляться з тілами і явищами
природи в межах свого району, села, міста.
Тематика екскурсій у другому класі (сезонні екскурсії в природу)
передбачає організацію і проведення спостережень за явищами в неживій і
живій природі в різний час року, ознайомлення з різноманіттям органічного
світу; ознайомлення з природними багатствами свого краю і проблемами
охорони навколишнього середовища.
Організовуючи урок-екскурсію потрібно пам’ятати, що такі уроки
мають іншу структуру і потребують чітко продумані етапи уроку і завдання.
Перед проведенням екскурсії потрібно скласти список і підготувати
необхідне обладнання (блокнот, олівці, ручки, пакетики для збору
природного матеріалу, гербарні папки, сачки, біноклі, лупи, гномон, компас,
термометр, мірна стрічка, снігомірна лінійка (рейка), картки-визначники
тощо).
Доцільно продумати місце, час проведення екскурсії, розробити
маршрут, підібрати загадки, вікторини, вірші, ігровий матеріал тощо,
підготовити інструктаж. Вступна бесіда повинна включати тему, мету,
актуалізацію знань по темі. Наступним етапом є безпосередньо екскурсія,
пояснення вчителя, самостійна робота дітей, звіт про виконану роботу,
демонстрація зібраного матеріалу. За необхідності вчитель (або учень) може
виступити з додатковими повідомленнями. Завершується екскурсія
заключною бесідою та підбиттям підсумків. У якості домашнього завдання
доцільно запропонувати учням заповнити таблицю, скласти колекцію,
намалювати малюнок, провести додаткові спостереження тощо.
Успіх проведення екскурсії багато в чому визначається вчителем, його
майстерністю, любов'ю до природи, чуйним ставленням до дітей.
На вивчення природознавства у 2-му класі типовими навчальними
планами передбачено 2 години на тиждень.
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Мета навчального предмета „Природознавство” полягає у
формуванні природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи
інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань,
опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної
діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи. На
реалізацію
окресленої
мети
спрямовані
матеріали
підручників
«Природознавство» для 2 класу, структурування змісту у яких визначається
також: загальнодидактичними та природничими принципами (екологічним,
планетарним, українознавчим, краєзнавчим, фенологічним).
3. Методичні коментарі до програми
«Природознавство. 2 клас» (авт. Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак )
Новий ступінь навчання природознавства в 2-му класі базується на
результатах отриманих у першому класі, де учні ознайомилися з
різноманітністю тіл живої і неживої природи. Основними ключовими
поняттями у 2-му класі є «пори року» та «явища природи». Учні дізнаються
про причину зміни пір року, як змінюються тіла природи за сезонами, які
ознаки та явища природи характерні для кожної пори року. Вивчення
природи забезпечується початком знань про Землю як планету та її рухи, про
природні тіла і явища природи, формуванням первинних уявлень про
взаємозв'язок між світом неживої і живої природи, а також між діяльністю
людини і змінами, що відбуваються в навколишньому середовищі.
Зміст та навчально-методичний апарат підручника ґрунтується на
частково-пошуковому методі навчання, який спрямований на розв’язання
стрижневого завдання предмета, пов’язаного із формуванням способів
навчально-пізнавальної діяльності учнів; мисленнєвих дій та операцій;
вироблення уміння розкривати причинно-наслідкові зв’язки у природі.
Наскрізними у змісті підручника визначені такі змістові лінії: «Об’єкти
природи», «Взаємозв’язки у природі», «Рідний край», «Охорона і збереження
природи», «Методи пізнання природи».
Реалізація конкретної теми відбувається під час роботи з основним
текстом, підкріпленим ілюстраціями, на яких наочно втілено сутність
об’єктів, явищ, зв’язків між об’єктами природи, що вивчаються.
Методичний апарат підручника ґрунтується на частково-пошуковому
методі навчання, який спрямований на розв’язання стрижневого завдання
предмета, пов’язаного із формуванням способів навчально-пізнавальної
діяльності учнів; мисленнєвих дій та операцій; вироблення уміння
розкривати причинно-наслідкові зв’язки у природі. У підручнику чільне
місце відводиться творчим завданням, які передбачають застосування знань у
незнайомій ситуації. Завдання, спрямовані на формування навичок
самостійної роботи з інформацією, засвоєння норм етичного, естетичного,
морального ставлення людини до природи, представлені у розділі підручника
«Запитання до природи», а також у рубриці «Для допитливих».
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Перевага надається практичним роботам, демонстраційним і
лабораторним дослідам, спостереженням в природі, екологічному
моделюванню та прогнозуванню, вирішенню ситуативних завдань, а також
практичній діяльності з охорони природи. У цьому ключі розроблено і
представлено практичні роботи: «Вимірювання довжини тіні від гномона»,
«Визначення показників термометра за малюнками», «Виготовлення
екологічної листівки «Тиша в лісі»; розроблено рубрики «Сторінка
дослідника» і «Наші проекти». У підручнику подано опис екскурсій, які
мають проводитися згідно з програмою.
«Природознавство. 2 клас» (авт. І. В. Грущинська)
Усі розділи підручника побудовані за спільним алгоритмом:
розпочинається кожний урок рубрикою «Ти дізнаєшся», а закінчується
рубрикою «Завдання для друга природи». У кінці кожного розділу
відводиться 1 година для узагальнення і систематизації знань.
Уроки, на яких проводяться практичні роботи, демонстраційні та
фронтальні досліди, а також досліджуються питання, зазначені як «Мініпроекти» та «Дослідницький практикум», об’єднує рубрика «Дослідницька
лабораторія».
Важливе дидактичне значення має словникова робота (рубрика
«Дізнаємося значення слова», ілюстрований словничок «Довідкове бюро
Матінки Природи»). Рубрика «Хвилинки милування природою»
представлена фотографіями українських краєвидів у поєднанні із
зображеннями окремих представників рослинного й тваринного світу, а у
рубриці «Художня галерея Матінки Природи» вміщені класичні живописні
шедеври і твори наших сучасників. Такий підхід сприяє інтеграції
природничої й мистецької освітніх галузей і формуванню загальнокультурної
компетентності.
Під час вивчення природознавства учні повинні стати справжніми
друзями природи (рубрики «Пам’ятка друга природи» і «Завдання для друга
природи»). Багато уваги приділяється веденню спостережень за природою,
народним прикметам погоди, ознайомленню із рослинами й тваринами, які
занесені до Червоної книги України, формуванню екологічних та
природоохоронних знань
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4. Орієнтовне календарно–тематичне планування з курсу
«Природознавство»
2 клас (68 год. 2 год. на тиждень)
№
уроку
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Тема уроку

Стор.

І семестр. Вступ
Що таке явища природи? Яку форму має Земля?
Яку форму має горизонт?
Чому на Землі існують пори року?
Наша планета Земля. Чому буває день і ніч? Чому
відбувається зміна пір року?
Екскурсія.
Як спостерігати за полудневим розташуванням
Сонця? Чому відбувається зміна пір року?
Природа восени
Ознаки осені
Запитання до природи. Екскурсія в природу.
Спостереження за природою восени у лісі.
Водойми. Водойми свого краю восени.
Зміна стану води при нагріванні. Термометр.
Вимірювання температури. Практична робота.
Визначення показів термометра за малюнками.
Кругообіг води в природі.
Що таке погода та як її передбачити.
Запитання до природи. Як рослини і тварини
допомагають людям передбачати погоду?
Осінні явища в житті рослин.
Якими бувають дерева, кущі, трав’янисті
рослини.
Плоди і насіння.
Сторінка дослідника. Як зберегти в домашніх
умовах плоди та насіння?
Гриби: їстівні та отруйні.
Звірі і птахи восени.
Птахи восени.
Звірі восени.
Невидимі ланцюги в осінньому лісі.
Наші проекти. Будьмо знайомі! Як бджоли
готуються до зими.
Перевірна робота.
Природа взимку
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Дата

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Зима. Ознаки зими.
Запитання до природи. Екскурсія в природу.
Спостереження за природою взимку у лісі.
Як утворюється лід на ставку?
Погода взимку.
Сторінка дослідника. Як вберегти ялинку перед
новорічними святами.
Тварини взимку. Як зимують птахи?
Звірі взимку.
Рослини взимку.
ІІ семестр. Природа навесні
Які прикмети весни?
Які ознаки помітні в неживій природі?
Як дерева зустрічають весну?
Які трав’янисті рослини першими зацвітають
навесні?
Чому кажуть, що весняний день рік годує?
Коли з’являються навесні комахи?
Як змінюється навесні життя риб?
Коли повертаються із вирію перелітні птахи?
Як змінюється навесні життя звірів?
Як треба поводитися серед природи навесні?
Які весняні турботи у людей в містах та селах?
Екскурсія у весняний парк (пришкільна ділянка).
Міні-проект. Не зривайте первоцвітів.
Сторінка дослідника. Як орієнтуватися у лісі?
Природа влітку
Літо та його ознаки. Літні місяці.
Планування спостережень за природою влітку.
Літній календар природи.
Літні зміни в неживій природі.
Жива природа влітку. Міні-проект «Квіти в
моєму житті».
Життя рослин влітку. Рослини лісу.
Тварини лісу.
Міні-проект. Лісова аптека.
Чи всі лісові ягоди можна куштувати?
Збереження природи. Міні-проект «Книга скарг
природи».
Діяльність людини в природі.
Червона книга України. Червонокнижні рослини
свого краю.
Які тварини занесені до Червоної книги України?
Як змінюється впродовж року розташування
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28.

29.
30.
31.
32.
33.

Сонця?
Що я знаю про сезонні зміни в природі? Як
досліджувати природу влітку?
Запитання до природи
Які рослини є символами України?
Коли ліс дякує, а коли ображається?
Які рослини можуть слугувати годинником?
Які рослини і тварини допомагають людям
передбачити погоду?
Які спостереження за природою допомогли
людині створити календар?
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5. Конспекти уроків
Вступ
Богдалова О.О.
Урок 1
Тема. Що таке явища природи? Яку форму має Земля?
Мета: ознайомити з підручником та його будовою, розкрити поняття
«явища природи», ознайомити з моделлю Землі – глобусом, продовжити
формувати навички роботи з текстом, вміння самостійно отримувати знання;
розвивати пізнавальну активність, різні види пам’яті, розширювати
словниковий запас, допитливість, критичність; формування моральноціннісних орієнтирів, позитивного ставлення до навчання, досвіду
спілкування між учнями.
Обладнання: мультимедійна презентація, глобус, настільна лампа,
картки з завданням.
Хід уроку
І. Оргмомент, налаштування на роботу
Сядьте рівно,посміхніться
Працюй наполегливо,
і на мене подивіться.
дружно, старанно,
Дзвоник вже сигнал нам дав.
Щоб кожна хвилинка
Працювати час настав.
не втратилась марно.
ІІ. Актуалізація,мотивація уроку
1. Мотивація. «Чарівна скринька»
Як ви думаєте, яка з наук виникла найпершою? Подумайте, чому наш
урок називається «природознавство»? Що таке природа? Чому необхідно
вивчати природу та її закони? (Тому що природа дає все необхідне для
життя: воду, повітря, їжу.)
(У скрині заховані картки з явищами природи: дощ, хмари, вітер,
заметіль, гроза, веселка, пори року.)
Як можна назвати все це? (Це явища природи.)
– Пригадайте! Що називають явищами природи? Чи можна їх
заборонити чи відмінити?
– Доведіть, що природа мінлива. Які природні явища можно
спостерігати взимку? влітку? восени? навесні?
2. Навчально-дидактична гра «Так чи ні»
 Природа буває живою та неживою.Так чи ні?
 Сонце, вітер, дощ, гроза, гори, річки – це жива природа.Так чи ні ?
 До живої природи належать рослини, тварини та люди.Так чи ні?
 Літак, автобус,комп’ютер належать до неживої природи? Так чи ні?
 Літак,автобус, школа належать до живої природи? Так чи ні?
 Явища природи залежать від бажання людини.Так чи ні?
 Явища природи можна заборонити.Так чи ні?
ІІІ. Оголошення теми уроку та очікуваних результатів
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Вивчаючи природознавство у 1-му класі, ви ознайомилися з тілами
неживої природи та організмами. Дізналися про зв’язок між живою і
неживою природою, про те, як людина може впливати на природу. Ви вже
знаєте, що життя природи різноманітне, цікаве, у ньому є свої таємниці.
Деякі з них вам уже відомі, а відкриття інших – ще попереду.
Вивчаючи природознавство у 2-му класі, ви зрозумієте, чому
змінюються пори року, ознайомитеся з явищами неживої і живої природи у
різні пори року, з тим, як змінюється рослинний і тваринний світ у різні пори
року. Підручник допоможе вам поринути в дивовижний світ явищ природи і
живих істот та зрозуміти найголовніше – у природі все взаємопов'язане.
Природу треба охороняти!
Сьогодні на уроці ви познайомитесь із явищами природи,згадаєте умовні
позначення природних явищ, з’ясуєте яку форму має наша планета,зможете
побачити Землю.
– Що ви очікуєте від уроку? Про що хотіли б дізнатися?
ІV. Робота над новою темою
1. Ознайомлення з підручником.(Автор,ілюстрації, умовні позначення.)
Уважно прочитайте і роздивіться зміст підручника (с. 4). З яких розділів
він складається?
‒ Які умовні позначення є на його сторінках, що вони означають?
2. Робота з матеріалом підручника
Звертання до школярів (с. 5).
Загадки про давніх друзів. (Супроводження малюнками.)
Їжачок Хитрячок.
Повзун хитрячок повзе, на базар голки везе.
Сойка Синьокрилка.
Пташка перелітна,дуже мила,сині крила має, у навчанні нам допомагає.
Карасик Золотенко.
Є крила, а не літає, золоту луску має.
Сонечко Семикрапочка.
Ця комашка-розумашка
І працює дуже важко.
Сама червоненька,
А сім крапочок чорненьких.
3. Логічна вправа - «знайди співвідношення»
Малюнок та зображення умовних
позначень явищ природи
Назва
Ясно
Хмарно
Похмуро
Дощ
Сніг
Гроза
Роса
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Туман
Іній
Перевірте себе за підручником, сторінка 7. Молодці!
Фізкультхвилинка
Встаньте, друзі, посміхніться!
Там – літак у височінь,
Землі рідній поклоніться.
Після дощику стежина
І до сонця потягніться.
Сохне аж у далечінь.
Явища природи, друзі,
Соняшник за Сонцем вправно
Шлють привіт нам звідусіль,
Голівку швидко повертає,
Лампа світить в коридорі,
І вас, дослідників природи,
Телефони дзвонять скрізь.
Він вчитись гарно закликає.
Промайнула тут машина,
V. Інтерактивна вправа
1. Інструктаж. Правила роботи в групах
2. Об’єднання в групи (за малюнками на партах  Їжачок Хитрячок,
Сойка Синьокрилка, Карасик Золотенко, Сонечко Семикрапочка).
3. Виконання завдань
 Їжачок Хитрячок  приготувати розповідь за додатковим матеріалом
«Уявлення стародавніх людей про форму Землі».
 Сойка Синьокрилка – виразно прочитати речення (Наше Сонце – це
зоря, величезна розпечена куля. Сонце є джерелом світла і тепла на землі.
Наша планета має форму кулі, тому кажуть: земна куля.)
 Карасик Золотенко – дізнатись з підручника, що означає слово
«глобус», с. 8.
 Сонечко Семикрапочка – утворити слова та викласти їх на дошці.
(з,м,е,л,я; у,л,я,к; о,ф,р,а,м; зоря; е,дж,р,е,о,л; о,м,д,е,ь,л).
4. Заслуховування доповідей груп у такій послідовності:
• Сонечко Семикрапочка
• Їжачок Хитрячок
• Сойка Синьокрилка
• Карасик Золотенко
5. Робота з матеріалом підручника
― Уважно прочитайте с.8, розкажіть,що дізнались нового.
Зробити висновок за допомогою методики незакінчене речення:
«Наше Сонце – це…»,
«Земля має форму…»,
«Глобус – це…»,
«Зменшене відтворення якогось об’єкта – це…»
‒ Діти, як ви думаєте,навіщо нам це знати?
‒ Поміркуємо,чому взимку буває сніг,дощ,а влітку може бути тільки
дощ?
‒ Де в сонячну погоду тепліше на відкритій поверхні чи під деревом?
‒ Чому взимку сонце світить,але не гріє? Пропоную вам практичну
роботу.
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VІ. Практична робота у виконанні учителя (за матеріалом
підручника, с. 9)
1. Висновок: непрозорі предмети на шляху світла утворюють тінь.Тінь –
це темна область, закрита від світла непрозорим предметом. Коли на землю
потрапляє тінь, то наступає ніч. Саме від форми планети та Сонця залежать
природні явища.
2. Робота в парах (за матеріалом підручника,с. 9)
VІІ. Рефлексія
Які почуття у вас виникли під час уроку?

VІІІ. Підсумок уроку, д/з
1. Підсумок уроку
Які нові знання одержали?
 Дізнались,що Земля має форму кулі.
 Глобус – це модель нашої планети Земля.
 Довжина тіні залежить від висоти Сонця.
 Чим нижче Сонце,тим тінь довша.
2. Пояснення д/з
1. Сторінка 7 (вивчити умовні позначення природних явищ).
2. Сторінка 8-7 (переказ).
3. Сторінка 9 (виконати завдання для друга природи).
Богдалова О.О.
Урок 2
Тема. Яку форму має горизонт?
Мета: розкрити поняття «горизонт, обрій», навчити визначати сторони
горизонту, продовжити формувати навички роботи з текстом, вміння
самостійно отримувати знання; розвивати пізнавальну активність, різні види
пам’яті, розширювати словниковий запас, допитливість; формування
морально-ціннісних орієнтирів, позитивного ставлення до навчання, досвіду
спілкування між учнями.
Обладнання: презентація, картки з завданням, репродукції картин.
Хід уроку
І. Оргмомент,налаштування на роботу
Сядьте рівно, посміхніться
і на мене подивіться.
Я всміхаюсь сонечку:
Здрастуй, золоте!
Я всміхаюсь квіточці:
Хай вона цвіте!
Я всміхаюсь дощику:
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Лийся, мов з відра!
Друзям усміхаюся –
Зичу їм добра! М.Познанська
ІІ. Актуалізація, мотивація уроку
‒ Про які явища природи йшлася мова у віршику?
‒ Які ще явища природи ви знаєте?
1. Логічна вправа «Знайди помилку»
«Наше Сонце – це розпечена планета».
«Земля має форму круга».
«Глобус – це зображення Землі».
«Зменшене відтворення якогось об’єкта – це глобус».
Молодці, ви маєте гарну пам’ять, тому легко впораєтесь із наступним
завданням.
2. Відгадай загадку та знайди умовну позначку відгадки. (На дошці
вивішані картки з умовними позначеннями явищ природи, с.7)
Вдень у небі гуляє, а ввечері на землю сідає. (Сонце.)
‒ Знайдіть умовне позначення «ясно».
Кудись біжать булані
А поводи в них рвані,
Ні запрягти,
Ні загнуздати,
Ні з батогом
Їх перейняти. (Хмари.)
‒ Знайдіть умовне позначення «хмарно».
Летить орлиця по синьому небу, крила розкрила,сонце затулила.
(Хмара.)
‒ Знайдіть умовне позначення похмуро».
Спершу блиск, за блиском тріск, за тріском плеск. (Блискавка, грім,
дощ.)
‒ Знайдіть умовне позначення гроза», «дощ».
Сивий кінь увесь світ заліг.
Вночі на лузі –
Гляньте ви!
Сивко пасеться
Без трави. (Туман.)
‒ Знайдіть умовне позначення «туман».
Молодці,ви добре вивчили умовні позначення природних явищ і
зможете свої спостереження за погодою записувати схематично.
3.Слово надається нашим синоптикам (Діти повідомляють про
погоду.)
ІІІ. Оголошення теми уроку та очікуваних результатів
‒ Сьогодні на уроці ми продовжимо досліджувати нашу планету.
Ви дізнаєтеся, що таке горизонт (обрій), лінія горизонту та основні
чотири сторони горизонту: північ,
південь, схід і захід. Навчитесь
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визначати сторони горизонту. Виберіть смайлик, який відповідає вашому
настрою на початку уроку.
ІV. Робота над новою темою
Ознайомлення з репродукціями картин відомого українського
художника Сергія Івановича Васильківського

Помандруємо разом широким українським степом, помилуємось рідними
краєвидами. Довкола видно поверхню Землі. Це – горизонт, обо обрій.Він
має форму кола. Згадайте свій відпочинок на морі. Бачили горизонт? (можна
запропонувати переглянути репродукції картин Айвазовського.) У лісі, в
місті, серед будинків місцевість закрита, на ній обрію не видно.
2. Робота з підручником (стор.10)
Прочитати самостійно, дати відповіді на питання:
‒ На якій з фотографій можна побачити лінію горизонту?
‒ Прочитати правило, що таке горизонт.
(Повернутися один до одного, розповісти це правило.)
‒ Поповнити свій словничок новим словом – дізнатися значення слова
горизонт.
3. Мовна гра «Що об’єднує слова»
Прочитати зашифровані слова,сказати,що їх об’єднує.
Некрабой
(небокрай)
Бріой
(обрій)
Ризонгот
(горизонт)
Ежма
(межа)
Можна сказати, що горизонт – це уявна межа між небом та землею.
Фізхкультвилинка
Станьте рівно, поверніться
І до сонечка зверніться.
А тепер хай всі малята
Пострибають, мов зайчата.
Руки вгору підніміть,
Вдих і видих всі зробіть.
У садку зеленому яблук нарвемо.
У плетені кошики ми їх складемо.
Ніжки хай потрудяться – танок почнемо.
Вправними, бадьоримими всі зростемо.
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4. Проблемне питання
Розглянути мапу України, знайти місто Херсон. Нагадати, що ми
мешканці півдня. А як сказати де знаходяться Карпати, або Харків, колишня
столиця України? (Учні роблять припущення, щотреба знати напрямок або
назву сторони.)
V. Практична робота на визначення сторон горизонту
‒ Згадайте,звідки прилітала Снігова королева?
‒ Звідки встає сонечко? Куди воно сідає?
У горизонту є чотири основні сторони, ви вже мабуть про них чули, це
північ, південь, схід, захід.
(Опрацювання статті підручника на сторінці 11. Практично визначити
сторони горизонту).
VІ. Узагальнення та систематизація знань
1. Бліцопитування
Земля має форму... (кулі).
Модель Землі – ... (глобус).
Земна поверхня, яку ми бачимо навкруги, називається – ... (горизонт).
Уявна межа, де небо нібито сходиться із землею, називається... (лінією го
ризонту).
Основні сторони горизонту називаються... (північ, південь, захід, схід).
2. Робота в парах. (за матеріалом підручника, с. 11)
Скласти діалог на тему «Як визначити сторони горизонту»
VІІ. Рефлексія
Чи змінився Ваш настрій наприкінці уроку?

VІІІ. Підсумок уроку, д/з
1. Підсумок уроку
Які нові знання одержали?
 Дізнались,що таке горизонт
 Слово «обрій» – синонім слова «горизонт».
 У горизонта є чотири основних сторони: північ, південь, схід, захід..
 Навчились знаходити сторони горизонту.
2. Пояснення д/з
‒ Сторінка 10 (вивчити правило).
‒ Сторінка 11 (переказ).
‒ Сторінка 11 (виконати завдання для друга природи).
Олейніченко В.В.
Урок 3
Тема. Наша планета Земля. Чому буває день і ніч?
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Мета: ознайомити учнів з обертанням Землі навколо своєї вісі як
причиною зміни дня і ночі; допомогти з’ясувати послідовність подій
протягом доби; актуалізувати знання про явища природи; розвивати вміння
аналізувати І знаходити шляхи розв’язання проблеми, що розглядається;
прищеплювати інтерес до пізнання світу.
Хід уроку
І. Організаційний момент
Ось і дзвінок пролунав,
Для навчання час настав.
Щоб країні прислужитись,
Ви повинні добре вчитись –
Для могутності і слави
Української держави.
Дзвоник весело скликає,
За парти дітвору саджає.
У науку нам відкриває путь.
Лиш увагу взяти не забудь.
II. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання (бліц-опитування)
‒ Що називається горизонтом?
‒ Як називається межа горизонту, де небо нібито сходиться із землею?
‒ Чи можна доїхати або дійти до лінії горизонту?
‒ Як визначити сторони горизонту?
‒ З якого боку знаходиться гніздо нашої знайомої Синьокрилої Сойки,
якщо на нього ніколи не світить сонце?
ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку
‒ Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що Земля обертається навколо своєї
вісі, чому буває день і ніч, шо таке доба.
1. Робота над загадками
Дивний гість прийшов на
Махнула птиця крилом,
ґанок,
Закрила півсвіту
Ще й замовив на сніданок
Чорним рядном.
Темряви і трохи ночі.
(Ніч)
Як поїв – розплющив очі. (День)
‒ Діти! Чим день відрізняється від ночі? (Удень світить сонце, співають
птахи, а вночі на небі місяць, зірки, природа завмирає.)
‒ Чому вдень ясно? (Тому, що на небі сонце.)
‒ Чому вночі темно? (На небі немає сонця.)
IV. Вивчення нового матеріалу
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1. Назвіть малюнки і вкажіть їх спільну ознаку (Колобок, м’яч,
планета Земля, глобус. Вони мають форму кулі).
– Яку форму має наша Земля, плоску чи кулясту?
Нині це запитання нікого не здивує, бо всі знають, що Земля має форму
кулі. Її так і називають «земна куля».
Побачив нашу планету з великої висоти 12 квітня 1961 року перший
космонавт Землі - Юрій Гагарін.
2. На наш урок завітали друзі: Їжачок Хитрячок, Сойка Синьокрила,
Сонечко Семикрапочка і Карасик Золотенко. (Пояснення з елементами
інсценізації)
Їжачок Хитрячок
Земля - особлива планета, тому що на ній існує життя. Хоча ми цього не
відчуваємо, але наша Земля постійно рухається. Вона обертається навколо
уявної осі, яка нахилена. (Вісь – стрижень, навколо якого обертається тіло.)
Ця вісь ніби проходить через усю земну кулю. Її називають віссю Землі.
Сойка Синьокрила
Під час обертання до Сонця повертається то одна, то інша сторона
планети. Обернена до Сонця частина земної кулі освітлюється його
промінням. Тут день. На
протилежній стороні у цей час
- ніч, бо вона не освітлюється
Сонцем.
Один повний оберт Землі
навколо своєї осі називають
добою.
Тривалість
доби
становить 24 години.
Послухайте віршований
жарт В. Бутрім.
ЧОМУ БУВАЄ ДЕНЬ І НІЧ, АБО НЕДОВІРЛИВИЙ ЧОМУЧКО
Чому буває день і ніч? –
Зігріє зараз Сонце.
Спитав синок у мами.
Червоний бік святкує день,
Земля – як велетенський м'яч,
А синій — ніч покрила!
Бо форма така сама.
Тепер я повернула м’яч –
Дивись, я м'ячик поверну
Все навпаки зробила.
Червоним до віконця.
Ось так на зміну ночі день
Це значить: сторону одну
Приходить,– каже мама.
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Син мовчки вислухав її,
Цього не може бути!
А потім мовив прямо:
Бо ти сама крутила м’яч,
Не вірю я тобі, пробач.
А Землю хто покрутить?
Відповідь на це питання пропоную знайти в підручнику.
3. Робота за підручником (с. 12-13)
‒ Яку форму має планета Земля? Як називається зменшена модель
земної кулі?
‒ Про що можна дізнатися завдяки глобусу?
‒ Як називається уявна лінія, навколо якої обертається Земля?
‒ Розгляньте малюнок на с. 13. З чого виготовив модель Землі їжачок
Хитрячок?
‒ Що він розказав про обертання Землі? Чому бувають день і ніч? Що
таке доба? Скільки годин вона триває?
4. Дослідницька лабораторія Карасика Золотенка
Освітлення Землі впродовж, доби: за допомогою глобуса та джерела
світла (лампочки) демонструється обертання Землі навколо своєї вісі та зміна
освітлення впродовж доби.

5. Розгляньте малюнки на с. 13. Які пори доби зображені на малюнках?
Опишіть шлях, який проходить Сонце небосхилом упродовж дня.
Розташуйте слова в певному порядку.
НІЧ, ДЕНЬ, ВЕЧІР, РАНОК.
6. Цікавинки
‒ Як ви вважаєте, що більше Земля чи Сонце?
‒ Наші предки не могли знати, велике Сонце чи маленьке. Виявляється,
якщо намалювати Сонце розміром з великий апельсин, то Земля виявиться
розміром з макове зернятко. І маса Сонця теж величезна. Для того, щоб
урівноважити уявні ваги, на одну шальку потрібно покласти Сонце, а на іншу
шальку — 330 тисяч таких планет, як Земля.
Фізкультхвилинка
V. Узагальнення й систематизація знань
1. Самостійна робота
‒ Підкресліть те, що відбувається вдень, синім кольором, уночі —
коричневим, якщо події не мають відношення до часу доби не
підкреслювати.
33

Жара, зірки, політ кажанів, снігопад, спів птахів, місяць на небі, комарі,
гроза, дощ. Полярна зірка на небі, туман, високе сонце, прохолода.
2. Робота в групах
‒ Уявіть, як змінився б наш світ, якби обертання Землі припинилося?
Можливі висновки роботи груп
‒ На тій частині Землі, яка освітлюватиметься Сонцем, – буде дуже спекотно, можлива нестача питної води.
‒ На тій частині Землі, яка не буде освітлена Сонцем, буде дуже
холодно, не ростимуть рослини, буде довга ніч.
3. Робота над прислів'ям. Гра «Конструктор»
‒ Зберіть прислів'я зі слів. Доба, день, немає, і, ніч.
Учитель вивішує слова на магнітній дошці, один учень розставляє їх.
Читання прислів'я хором.
День і ніч – і доби немає
‒ У народі говорять: «День і ніч – і доби немає». Як ви розумієте зміст
прислів'я? (День і ніч складають 24 години, або добу.)
‒ Скільки повних обертів навколо своєї вісі зробить наша Земля за
тиждень? (7 обертів.)
‒ Чому? (У тижні 7 днів.) А за один рік? (365 обертів.)
‒ А якби Земля не оберталася або перестала б обертатися навколо своєї
осі, що б сталося? (Одна сторона ввесь час була б повернена до Сонця, а інша
ні.)
VI. Підсумок уроку
‒ Навколо чого обертається Земля? (Навколо уявної вісі.)
‒ Скільки обертів робить Земля за добу? (1)
‒ Коли буває тепліше – вдень чи вночі, а чим це пов'язано? (Світить
Сонце.)
‒ Чи змогли б існувати живі організми, якби круглий рік була тільки ніч
або день? (Ні)
‒ З чим пов’язана зміна дня і ночі? (З обертанням Землі навколо своєї
уявної вісі.)
VII. Домашнє завдання
С. 12-13.
‒ З’ясуйте, які явища природи повторюються щодоби. Дослідіть, чи
змінюється тривалість дня і ночі в різні пори року.
Олейніченко В.В.
Урок 4
Тема. Чому відбувається зміна пір року?
Мета: ознайомити учнів з обертанням Землі навколо Сонця як причини
зміни пір року на Землі; допомогти з’ясувати послідовність подій протягом
року; актуалізувати знання про явища природи; розвивати мовлення, вміння
аналізувати і знаходити шляхи розв’язання проблеми, що розглядається;
прищеплювати інтерес до пізнання світу.
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Хід уроку
I. Оганізаційний момент
Доброго ранку, милі діти.
Як без діла нам сидіти?
Будемо добре працювати,
Нові знання здобувати.
II. Актуалізаці опорних занань
1. Відгадування загадки
Коли мати входить в хату,
Всіх вона вкладає спати.
Як батько заходить,
Всіх на ноги підводить.
Хто зуміє відгадати:
Що за батько, мати? (День і ніч.)
2. Перевірка домашнього завдання (бліц-опитування)
‒ З чим пов’язана зміна дня і ночі на нашій планеті?
‒ Навколо якої вісі обертається Земля: справжньої чи уявної?
‒ Скільки обертів робить Земля за добу?
‒ Які явища природи повторюються щодоби?
‒ Чи змінюється тривалість дня і ночі? Від чого це залежить?
III. Повідомлення теми і мети уроку
‒ Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, про обертання Землі навколо Сонця,
скільки триває рік і про причини зміни пір року.
IV. Вивчення нового матеріалу
1. Пригадай, що тобі відомо про рух Землі навколо своєї осі. Які
бувають пори року?
Неспішно, крок за кроком,
Минають чотири пори року,
Одна пора проходить,
Інша услід надходить.
Зима – це хуртовина,
Весна у квітах лине,
А потім – тепле літо
І осінь, в сум одіта.
Ось так із року в рік
Минає часу лік.
2. Театр-студія «Сонечко» (4 учні у костюмах пір року)
Осінь йде золотокоса.
Осінь
Листя стало золотим,
Зима
На полях туман, як дим.
Хуртовина замітає,
Сірий дощик накрапає,
Дід Мороз за ніс щипає,
Сумом землю огортає,
І сьогодні вранці тато
В вирій пташки відлітають,
Нам ялинку вніс у хату.
І листочки опадають.
А з гори летять малята,
У туманах вся, у росах
Хто на лижах, хто в санчатах,
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Бо зима до нас прийшла,
Літо
Сніг і кригу принесла.
Сонце з неба усміхається,
Діти на галявці граються,
Весна
Де учора сніг білів,
А у лісі, за рікою,
Там струмочок задзвенів.
Пахне свіжою травою.
На галявинці у лісі
Пташки цілий день співають,
Білі проліски звелися.
Абрикоси достигають.
Пташки весело співають,
Все ясним, яскравим стало:
І дерева розквітають.
Літо в гості завітало.
Прокидаючись від сну,
Зустрічає світ весну.
3. Художня галерея Матінки Природи
Сонечко Семикрапочка запрошує Вас до художньої галереї Матінки
Природи.
 Які пори року зображені
на картинах Олени Кульчицької?
Попрацюйте в парах і розкажіть про ознаки кожної пори року.
4. Гра «Знайди пару»
Паморозь та іній
весна
Струмочки сині
зима
Листя золоте
літо
Сонце променисте
осінь
5. Фізкультхвилинка
6. Робота з підручником с.14-15
Здавна люди помітили, що коли Сонце піднімається високо на
небосхилі, – на Землі тепло, а коли опускається низько, – холодно.
Теплі пори року (весна, літо) змінюються холодними (осінь, зима), тому
що Земля обертається не тільки навколо уявної осі, а ще й навколо Сонця.
Шлях, за яким Земля рухається навколо Сонця, називається земною орбітою.

Подивіться на глобус, на ньому добре видно, що земна вісь (уявна лінія)
розташована не вертикально, а нахилено. Саме таке положення займає Земля
в космічному просторі.
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Вісь Землі постійно нахилена, тому Земля отримує від Сонця у різні
пори року неоднакову кількість тепла і світла. Коли сонячні промені падають
прямо, сонце спекотніше. Якщо ж промені Сонця падають на земну
поверхню під кутом, то вони гріють земну поверхню слабше. Ось чому
змінюються пори року на Землі.
Висновок.
Земля обертається навколо Сонця приблизно за 365 днів, або 12 місяців.
Цей час називають роком.
7. Перевір себе (диференційована робота: 1 група – фронтально, 2
група – індивідуально)
1 група. Їжачок Хитрячок приготував запитання. Дайте відповіді.
1. Які рухи здійснює наша Земля? (Рух навколо вісі та рух навколо
Сонця, що приводять до змін дня і ночі та пір року.)
2. Скільки місяців триває рік?
3. Поясни, чому бувають пори року. Назви їх.
2 група. Сойка Синьокрила приготувала цікаве завдання.
Картка для допитливих
Встав слово із довідки.
Шлях, яким Земля обертається навколо Сонця, називають
…орбітою.
Зміна пір року – вічне і незмінне явище природи. Його
причиною є рух Землі навколо …Сонця, який триває один рік.
Довідка: Сонця, рік, орбітою.
Самоперевірка.
‒ Діти, що ви дізналися нового на сьогоднішньому уроці?
‒ Як обертається Земля?
‒ До чого приводить обертання Землі навколо своєї осі? А навколо
Сонця?
V. Узагальнення та систематизація знань учнів
Дослідницька лабораторія Карасика Золотенка.
‒ Роздивіться та розкажіть! Як змінюється полудневе розташування
Сонця в різні пори року?
‒ Визначте за допомогою малюнка, коли день найбільший і скільки
годин він триває; коли коротший і скільки годин він триває?
VI. Домашнє завдання
Склади казкову розповідь про подорож Сонця небосхилом.
Олейніченко В.В.
Урок 5, 6
Тема. Екскурсія. Як спостерігати за полудневим розташуванням Сонця?
Мета: розширити уявлення учнів про висоту Сонця на небосхилі, про
значення світла і тепла в природі; навчити встановлювати залежність між
37

висотою Сонця на небосхилі і довжиною тіні від гномона, між висотою
Сонця і кількістю тепла, яке воно посилає на землю; вчити у сонячну погоду
визначати сторони горизонту; формувати вміння встановлювати причиннонаслідкові зв’язки в природі; виховувати бажання бачити красу природи.
Хід уроку
I. Організаційний момент
Сонце встало – запалало,
І дітей всіх привітало…
Доброго ранку, сонечко!
Доброго ранку, діточки!
Доброго ранку, квіточки!
Хай цвіте лужочок
І шумить гайочок…
Хай блищить ставочок…
Хай щебечуть пташечки,
Повзають комашечки…
II. Актуалізація опорних знань
Перевірка домашнього завдання.
Слухання казкової розповіді про пригоди Сонця на небосхилі.
‒ Дізнайтеся, чи є місце на нашій планеті, де буває тільки ніч або день,
зима або літо.
‒ Відгадайте загадку.
• Красиве, хороше, на всіх людей дивиться, а людям на себе дивитися
не дозволяє. (Сонце)
‒ Що відбувається при обертанні Землі навколо Сонця?
‒ Скільки триває рік?
‒ Чому влітку день триває довше?
‒ Чому взимку холодно?
III. Повідомлення теми в мети уроку
Сьогодні на уроці ми поговоримо, як спостерігати за видимим рухом
Сонця на небі. Ви дізнаєтеся, як спостерігати за змінами полудневої висоти
Сонця та як встановити гномон, навчитеся у сонячну погоду визначати
основні сторони горизонту.
1. Словничок:
полуднева висота
гномон
сторони горизонту
‒ Що вам вже відомо? (сторони горизонту)
‒ А що невідомо і про що ви хотіли б дізнатися на уроці?
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(Що таке полуднева висота Сонця? За допомогою чого визначають
розташування Сонця на небосхилі? Що таке гномон?)

Будьте уважні на уроці, щоб дізнатися, що означають ці слова. Бажаю
успіхів!
Визначення шляхів для розв’язання цієї проблеми (Розповідь учителя,
підручник, презентація)
IV. Вивчення нового матеріалу
1. Робота за підручником (с 16).
Уявна робота в інтернет-бібліотеці.
‒ Що таке полуднева висота Сонця? За допомогою чого визначають
розташування Сонця на небосхилі?
2. Виступ групи науковців
ЩО ТАКЕ ГНОМОН
Одним з найдавніших винаходів людства є гномон. Це вертикально
встановлена жердина. За допомогою гномона у давнину визначали висоту
Сонця над горизонтом.
У ясний сонячний день жердина відкидає тінь, довжина якої від сходу
Сонця до полудня (12 год.) зменшується, а від полудня до заходу Сонця збільшується.
Для точності вимірювання важливе значення має висота гномона - чим
він вищий, тим довша тінь. Нині гномон як астрономічний інструмент уже не
використовують. Не переплутайте гномона із гномом.
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V. Практична робота (від Їжачка Хитрячка)
Вимірювання довжини тіні від гномона та планування регулярних
(1 - 2 рази на місяць) спостережень за висотою сонця опівдні.
Встанови жердину заввишки 1 м на шкільному подвір’ї чи біля свого
будинку.
Вимірюй довжину тіні в різний час доби.
Що ти помітив? Як змінюється довжина тіні впродовж дня?
Записуй свої спостереження у зошит.
Проводь такі спостереження 1-2 рази у місяць.
Регулярно веди записи. Вони тобі знадобляться під час вивчення інших
тем та проведення спостережень.
Словничок. Гномон.
Перевір себе
1. Що таке гномон?
2. Які спостереження можна проводити за допомогою гномона?
3. Як змінюється висота Сонця над горизонтом упродовж дня?
Для допитливих від Сойки Синьокрилої.
Сонячний годинник – прилад для визначення часу за
напрямком тіні від гномона та її руху по циферблату.
Недоліком сонячних годинників було те, що вони
працювали тільки за ясної погоди й зовсім не працювали вночі.

В Україні у багатьох містах є сонячні годинники. У столиці держави –
місті Києві – є декілька сонячних годинників. У нас в Херсоні встановлено
пам’ятник від вдячних херсонців лікарю англійцю Джону Говарду у вигляді
сонячного годинника, який лікував людей під час епідемії чуми.
Фізкультхвилинка
VІ. Узагальнення й систематизація знань
1. Дослідницький практикум від Сонечка Семикрапочки
Як виникає тінь
Промені світла поширюються по прямій лінії і не можуть огинати
предмети. Тому, коли промені зустрічають на своєму шляху перешкоду, крізь
яку не можуть пройти, зі зворотного боку перешкоди утворюється тінь.
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Більшість тіл не пропускає світло: наприклад стіни, меблі, твоє тіло. Такі тіла
називають світлонепроникними.
Як можна виміряти висоту дерева за допомогою власної тіні?
Разом з дорослим виміряй висоту вибраного тобою дерева.
Для цього потрібні вимірювальна стрічка та сонячний день.
Світло Сонця дасть і твою чітку тінь, і тінь дерева. Крім того, ти
маєш знати свій зріст. Припустимо, він становить 1 м 30 см.
Стань так, щоб тінь від твоєї маківки падала на який-небудь камінчик.
Познач місце, на якому стоять твої
п’яти. Виміряй відстань від нього до
камінчика. Тепер виміряй тінь
дерева. Зверни увагу: поверхня, на
яку падає тінь, повинна бути
рівною. Інакше у вимірі буде
помилка. Твої розрахунки будуть
правильними, якщо ти виміряєш
свою тінь і тінь дерева якомога
швидше. Адже Сонце постійно
рухається по небосхилу.
Попросіть дорослого помножити довжину тіні дерева на значення твого
зросту і розділити отриманий результат на довжину твоєї тіні. Якщо ти міряв
свою тінь, стоячи у взутті, додай до зросту два сантиметри підборів.
VІI. Підсумок уроку
Гра «Продовжи речення» (з’єднай стрілочками)
1. Найвища точка на небі, у якій
вдень
Сонце розташовується опівдні
уранці або ввечері
2. Жердина для вимірювання тіні
полуднева висота Сонця
3. Коли сонце гріє сильніше:
гномон
‒ Як змінюється висота Сонця над горизонтом упродовж дня?
‒ У який час ви спостерігали найбільш довгу і коротку тінь свою і від
різних предметів?
VIІI. Домашнє завдання
С. 16-17.
‒ Доведіть, що від розташування Сонця залежить зміна пір року.
‒ Знайдіть інформацію про те, які спостереження за природою
допомогли людині створити календар.
Тема І. Природа восени (19 годин)
Базик Н.А.
Урок 7
Тема. Ознаки осені.
Мета: ознайомити
учнів
з осінніми місяцями,
розкрити
походження назв місяців осені, вчити описувати красу природи восени
та розвивати позитивні емоції, які вона викликає, розвивати уяву,
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фантазію, мовлення, спостережливість, пам’ять, виховувати любов до
природи.
Обладнання: ілюстрації
осені,
зошити,
кольорові
олівці,
Природознавство: підруч. для 2-го кл. загальноосвіт. навч. закл. /
Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 176 с., Природознавство 2 кл:
Робочий зошит / Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2013. – 13 с.
Хід уроку
І. Організаційний момент
 От і все, дзвенить дзвінок,
В гості йде до нас урок.
ІІ. Актуалізація опорних знань
учнів. Мотивація навчальної
діяльності
1. Хвилинка фенологічних спостережень
2. Перевірка домашнього завдання
Фронтальне опитування
 Які пори року ви знаєте?
 Що є причиною зміни пір року?
 Які спостереження за природою допомогли людині
створити
календар?
3. Робота над загадкою
Невидимка ходить в гаї,
всі дерева роздягає. Хто вона? (Осінь.)
ІІІ. Повідомлення теми, мети уроку
 Сьогодні ми з вами поговоримо про осінь, про її красу, вивчимо
назви осінніх місяців, спробуємо скласти казки про осінь.
ІV. Вивчення нового матеріалу
1. Бесіда з класом.
 Яка зараз пора року? Назвіть місяці осені. Відгадайте загадку:
Жовте листячко летить,
Під ногами шелестить,
Сонце вже не припікає,
Коли це буває? (Восени.)
 Розгляньте малюнки. Розкажіть, які зміни відбуваються у цю
пору року в саду, в лісі, на городі.
 Який місяць починає осінь?
 Як його називають у народі? Чому?
2. Робота з підручником с.15-18
 Розгляньте малюнки на с.16 і назвіть квіти, які можна побачити
у вересні.
 Який другий місяць осені?
 Як у народі говорять про цей місяць? Чому?
 Який місяць є третім місяцем осені?
 Чим він нас зустрічає?
3. Виразне читання вірша
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Заздалегідь підготовлений
учень читає вірш А.Житкевича
«Листопад».
 Про які ознаки осені у ньому йдеться?
 Як ще називають листопад? Чому?
 Назви осінні місяці
 Як у народі називають місяць вересень?
 Коли буває «бабине літо»?
 Чому люди дякують осені?
4. Слово вчителя
 Осінні місяці: вересень, жовтень, листопад. Восени дні стають
коротшими, а
ночі довшими. Температура
повітря знижується,
з’являються перші заморозки.
Фізкультхвилинка
Руки в сторону та вгору,
Раз – присіли, руки прямо,
На носочки піднялись.
встали знову все так само.
Підніми голівку вгору –
Повертаємося вправно.
Й на долоньки подивись.
Все виконуємо гарно.
Присідати ми почнемо,
Вліво-вправо повернулись,
Добре ноги розігнемо,
І сусіду усміхнулись.
V. Узагальнення і систематизація знань учнів
1. Гра «Відгадай»
– А тепер давайте перевіримо, які ви кмітливі та спостережливі.
Відгадайте, що збирають на полях, а що – у садах.
 Що то за голова, що лиш зуби й борода? (Часник.)
 Довгий, зелений, добрийі солоний,
добрий і сирий, хто він такий? (Огірок.)
 Лампочка вгорі висіла,
стала смачна, пожовтіла.
 Діти лампочку зірвали,
з апетитом скуштували. (Груша.)
 Без рук, без ніг, а в’ється, як батіг. (Квасоля.)
 Соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. (Яблуко.)
Я на грядці сонцем сяю, родичів багато маю.
 Гарбузову господиню усізнають. Хто я? (Диня.)
2. Вправа «А в долонях пальчики живуть»
3. Творче завдання: складання казки про Осінь
 Спробуємо скласти казку про золотокосу дівчину Осінь. А
розпочнемо її так, як зазвичай, починаються казки: «Жила-була на світі
Осінь…».
 Як звали осінніх місяців?
 До кого ходила в гості Осінь?
 Чим порадував кожен місяць Осінь?
(Учні добирають заголовок до казки та переказують її.)
4. Гра «Добери назви місяців»
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…  рум’янець року,
…  жовтню син, а зимі рідний брат.
…  ходить по краю та виганяє птахів із гаю.
5. Робота в зошиті (завдання 1, с.13).
VІ. Підсумок уроку. Рефлексія
 За якою порою року йдеосінь?
 Скільки осінніх місяців? Назвіть їх.
VІІ. Домашнє завдання: прочитати і переказати матеріал на с.15-18;
під час прогулянок, дороги до школи поспостерігайте за змінами у
природі у різні пори року.
Базик Н.А.
Урок 8
Тема. Запитання до природи. Екскурсія в природу. Спостереження за
природою восени у лісі.
Мета: дослідити, які зміни відбулися в осінній природі, у житті
рослин і тварин; занотувати свої спостереження; узагальнити і зробити
висновки; розвивати спостережливість; прищеплювати любов до природи
та рідного краю.
Обладнання: Природознавство: підруч. для 2-го кл. загальноосвіт.
навч. закл. / Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 176 с..
Хід уроку
І. Організаційний момент
1. Емоційне налаштування учнів на роботу
Я всміхаюсь сонечку:«Здрастуй, золоте!»
Я всміхаюсь квіточці: «Хай вона росте!»
Я всміхаюсь дощику: «Лийся, мов із відра!»
Друзям посміхаюся! Зичу їм добра!
Вправа «Очікування».
 Діти, що очікуєте ви від цього уроку?
ІІ. Ознайомлення із правилами поведінки під час екскурсії в
природу
1. Виразне читання учнями віршів про осінь
Така хороша осінь!
Такий веселий ліс!
Зелені віти сосен
Мереживом сплелись!
Стежка, озеро, стіжок,
Все у падолисті,
і в гніздечку для пташок,
задрімав сухий листок,
наче у колисці.
2. Ознайомлення з правилами поведінки під час екскурсії,
інструктаж
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Правила поведінки під час екскурсій в природу.
1. Перебуваючи в природі: у лісі, біля річки, ставка не завдавай
природі шкоди, не порушуй взаємозв’язків у ній.
2. Намагайся не витоптувати траву, не ламати гілки дерев. Не
зривай квітів для букетів. Букети краще складати з рослин, які виростила
людина.
3. Не дозволяй нікому брати в руки пташині яйця, пташенят, звірят;
людський запах відлякує диких тварин, дорослі тварини можуть залишити
своїх малят, вони стануть легкою здобиччю хижаків.
4. Не залишай після себе слідів перебування у природі: сміття забери
із собою.
5. Після повернення з екскурсії обов’язково вимий руки.
ІІІ. Ознайомленняіззавданнями для спостережень
Спостерігай за погодою вдень.
 Яка висота Сонця на небосхилі?
 Як змінилася температура повітря?
 Яке повітря? (Сухе, чисте, прозоре)
 Що ти можеш сказати про стан неба?
 Чи є вітер?
 Чи часто бувають опади?
 Чи змінилася тривалість дня і ночі?
 Як змінилося забарвлення листків на деревах і кущах?
 З яких кущів і дерев почало опадати листя?
 Які трав’янисті рослини є в лісі, в парку?
 Помилуйся вбранням дерев, кущів. Які почуття у тебе викликає
осіннє вбрання рослин?
 Чи чути пташині голоси?
 Яких птахів можна зустріти у цей час у лісі, у парку?
ІV. Робота в групах
(Групи створюються за формою та кольором осінніх листочків.
Повторення правил роботи в групах).
1-ша група «Дослідники рослин».
Завдання:
 описати, які дерева ростуть на заданій ділянці;
 дослідити, з яких дерев уже опало листя, а на якихзалишилося;
2-га група «Метеорологи».
Завдання: скласти опис погоди за поданим планом:
 стан неба;
 температура повітря;
 опади;
V. Підбиття підсумків. Рефлексія
Група обмінюється картками
з іншою групою. Відбувається
обговорення результатів досліджень,
спостережень,
узагальнюються
матеріали, підводяться підсумки проведеної роботи.
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VІ. Домашнє завдання
Виконати завдання в зошиті на с.13. Дібрати загадки і вірші про
осінь. Зібраний матеріал буде оформлений в портфоліо «Осінь».
Бахарєва Н. О.
Урок 9
Тема. Водойми. Водойми свого краю восени.
Мета: продовжувати формувати поняття про форми земної поверхні
України; про водойми України; про їх різноманітність, значення та охорону;
ознайомити з водоймами рідного краю; дати уявлення про стан водойми
восени; розвивати пізнавальний інтерес, уміння логічно мислити, проводити
спостереження в природі;виховувати любов до природи, бережливе
ставлення до її багатств.
Обладнання: фізична карта України; аудіозапис української народної
пісні «Реве та стогне Дніпр широкий»; мікрофон; Природознавство: підруч.
для 2-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К. :
Генеза, 2012. – 176 с..
Хід уроку
І. Організаційний момент
Емоційне налаштування учнів на роботу:
 Погляньте один на одного добрими очима. Подаруйте один одному
теплу посмішку, скажіть один одному ласкаве слово, побажайте один одному
плідної праці на уроці.
ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності
1. Хвилинка фенологічних спостережень
2. Гра «Відгадайте загадку»
По діброві манівцями
Ходить тітка з олівцями
І фарбує в жовтий колір
Клени, липи, і тополі. (Осінь.)
 А тепер давайте пригадаємо назви осінніх місяців.
 Ця рослина з ніжними рожевими і фіолетовими квіточками, цвіте на
початку осені. Вона зветься верес. Назва якого місяця походить від цього
слова? (Вересень.)
 Колір, яким ви розфарбовуєте осіннє листя кленів і беріз, дав назву
наступному місяцю осені. Як він зветься? (Жовтень.)
 Мов казкові пташенята, летять і поволі падають на землю листочки в
останньому місяці осені. Це … (Листопад.)
3. Вправа «Устав пропущені слова про осінні місяці»
Восени з кожним днем сонце піднімається все… У вересні ще багато… і
… днів. На полях та садах люди збирають…
У жовтні частіше йдуть холодні… Люди і тварини … запаси на зиму.
Птахи збирають в … і … зимувати у … краї.
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У листопаді вранці часто бувають … Може випасти … Тварини
ховаються у свої … Деякі з них … до весни. Люди … своє житло, готують …
одежу.
 А коли буває «бабине літо»? Чому цю пору так назвали?
 Давайте пригадаємо, як змінилася нежива природа восени і які зміни
відбулися в житті рослин і тварин?
4. Прослуховування української народної пісні «Реве та стогне Дніпр
широкий»
 Українці полюбляють осінніми вечорами співати пісні. Закрийте очі і
полиньте у світ музики.
 Хто написав слова цієї пісні?
 Про що йдеться мова у пісні?
 Яким кольором на мапі позначають річки?
 Які об'єкти на мапі також позначають синім кольором?
 Як можна одним словом назвати річки, моря, озера, океани?
(Водойми).
ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку
 Сьогодні на уроці ми навчимось розрізняти водойми. Ознайомимось з
водоймами рідного краю.
 Чи зацікавила вас тема уроку?
 Які відкриття очікуєте зробити на сьогоднішньому уроці?
ІV. Робота над новим матеріалом
1. Слово вчителя
– Без води немає життя, вода є в живій істоті. Без їжі можна прожити
набагато довше, ніж без води. Людина і більшість тварин майже на 2/3
складається з води, а деякі рослини – на 4/5. Майже три чверті поверхні
земної кулі вкрито водою. Вода буває різною: густою, мов кисіль; згубною,
мов отрута; білою і розсипчастою, як пральний порошок; солоною; срібною,
що вбиває мікроби; магнітною, що може виводити каміння з нирок; схожою
на гуму, яку можна різати ножицями, та такою, що не замерзає при -50°С,
кипить при +300°С. Про такі цікаві властивості води, ви дізнаєтесь, коли
будете вивчати хімію. Вода є в океанах і річках, морях і озерах, під землею і
в ґрунті.
2. Уявна подорож
 Я запрошую вас в уявну подорож водоймами України. Отже,
вирушаємо.
2.1. Почнемо ми нашу подорож біля першої водойми, про яку ви
дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку.
Загадка
Не скляний він, не з металу,
А прислухатись – дзвенить. (Джерело.)
 Підземні води рухаються, і там, де глина підходить до поверхні землі,
вода витікає на поверхню. Те місце називається джерелом. Вони
утворюються на дні ярів, балок, схилах горбів, крутих берегів річок.
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 Чи траплялось вам знаходити джерело? Якою є в ньому вода?
 Із давніх-давен джерельну воду люди вважали цілющою. У природі
джерела часто дають початок рікам.
2.2. Наступна водойма – річка. Цікаво знати, що правий берег річки
завжди крутий, а лівий, навпаки, похилий. Це зумовлено природним
обертанням Землі навколо своєї осі та навколо Сонця. Річки є рівнинні і
гірські. Як ви думаєте, чому їх так називають і чим вони різняться? (Відповіді
учнів.)
Назвіть і покажіть найбільшу річку України. Так. Дніпро. Українці
здавна нарекли його Славутичем. Із загальної довжини Дніпра 2201 км на
Україну припадає 981 кілометр. Свій початок Дніпро бере з маленького
струмка на Валдайській височині в Смоленській області в Росії. У Дніпро
впадає 1351 притока. Він протікає через міста Київ, Запоріжжя, Каховка і
впадає в Дністровський лиман Чорного моря в Херсоні.
Дністер – найбільша річка Західної України. Третьою за довжиною є
Південний Буг. Четвертою за величиною річкою України та найбільшою
серед річок Лівобережжя є Сіверський Донецьк. Найбільшою річкою Криму є
Салгир. А всього на території України налічується близько 70 тисяч великих
і малих річок.
2.3. Відгадайте, до якої водойми ми дісталися: «Навкруги вода, а з
питвом – біда»? (Море.)
 Що ви знаєте про море? Які моря є у нас на Україні? (Відповіді дітей.)
 Море – це частина океану, що заходить у сушу. Вода у ньому є гірко
солоною. Чи змогли б ви втамувати спрагу такою водою? Морську воду
використовують для лікування. Якщо всю воду в океанах і морях випарувати,
то залишилося б стільки солі, що розстеливши її на суші, отримали б шар
завтовшки понад 150 км.
2.4. Серед поля лежить дзеркало –
Скло голубе, а рама зелена. (Озеро.)
Озеро – це природна западина на поверхні землі, що заповнена водою. В
Україні налічується понад 3000 озер. Найбільшим є озеро Ялпуг. В північнозахідній частині Волині знаходиться озеро Світязь. Чимало невеликих, але
гірських озер є в Карпатах. Із низ найбільш відоме Синевірське. Є солоні
озера і прісні. Солоні озера є в нас в Херсонській області, є і в Криму.
Найвідомішим озером є озеро Сиваш, з якого добувають кухонну сіль.
2.5 Не море, не земля,
Човни не плавають,
І ходити не можна. (Болото.)
 Болото – дуже зволожена ділянка суші, на якій ростуть вологолюбні
рослини і там утворюється торф.
3. Вправа «Асоціативний кущ»
 Про які водойми України ми дізналися?
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ДЖЕРЕЛА

РІЧКИ

ВОДОЙМИ

МОРЯ

ОЗЕРА
БОЛОТО

Фізкультхвилинка
Встаньте, діти, потягніться,
Землі нашій поклоніться
За щасливий день вчорашній,
І до сонця потягніться.
Веретенцем покрутіться,
Відпочили? Все гаразд
До роботи знову час.
V. Закріплення знань, умінь і навичок
1. Робота з підручником (с. 19-21)
а) – Які водойми є у нашому селищі? Яку вони мають назву?
– Розгляньте малюнок на с. 20. Прочитайте уривок з вірша Степана
Батрина «Батькова криниця».
– Чому на подвір'ї люди копають криниці?
– Назвіть властивості води, які описує автор вірша?
– Поміркуйте, чому вода в криниці холодна і прозора?
Прохолодні осінні ночі, часті дощі і сильні вітри охолоджують
поверхневий шар води річок і озер. Холодна вода опускається вниз, а на її
місце піднімається вода із середнього шару, що зберігає ще літнє тепло. Так
вода переміщується і стає скрізь однаковою.
б) – Охарактеризуйте річку, яка протікає у нашій місцевості за планом:
1) Назва річки.
2) Звідки походить назва.
3) Як люди використовують її води?
4) Що потрібно зробити для збереження річки?
в) Робота над віршем «Річка»
Тече річка – невеличка,
В каламуті дітвора.
Та нікому не секрет.
І не хочуть воду пити
Що знаходяться у ній
З річки коні та воли,
Банки, склянки і сміття.
Задихаються від бензину,
І того не хочуть люди знати,
Масла, бруду. Хоч умри.
Що про річку треба дбати,
Як почнуть оті машини
Аби гарною була.
Мити в річці шофери.
Помирати річка стала,
Стали люди добре жити.
Бо забруднена вода,
Та невже оцей прогрес
Вже купатись перестала
Має річку погубити?
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– За допомогою чарівної палички ви станете чарівниками і зможете
допомогти річечці. Що б ви зробили?
VІ. Узагальнення і систематизація знань
1. Робота в зошиті (с.8)
а) Яку назву має найбільша річка України?
б) Запиши назву річки (озера) свого населеного пункту.
в) Запиши назви морів України.
г) Який малюнок відображає записи прісної води на Землі, а який
солоної? Підпиши.
д) Підкресли назви водойм з прісною водою. Річка, озеро, море,
джерело, ставок, океан.
2. Гра «Уяви»
– Заплющте очі й уявіть себе рослиною або твариною водойми. Якби ви
могли говорити, що б ви сказали людям?
– Пам’ятайте, що чистоту води у водоймі можна оцінювати за наявністю
живих істот: бабок, травневих мух, водяних жуків, водяних метеликів, які є
супутниками чистої води, бо в забрудненій воді їх дуже мало або зовсім
немає.
Про забруднення водойми свідчить «цвітіння» води, поява жовто-білої
піни біля берега.
VIІ. Підсумок уроку. Рефлексія
1. Вправа «Мікрофон»
– Чого навчив вас сьогоднішній урок?
– Чи виправдав урок ваші сподівання?
Працювали всі старанно
І почули у кінці
Що у нашім другім класі
Діти просто «Молодці!»
VIIІ. Домашнє завдання
– Розповісти батькам про водойми України.
– Опрацювати матеріал підручника на с.19-20
– Підготувати розповідь про те, як люди використовують водойми
нашого краю.
Бахарєва Н. О.
Урок 10
Тема. Зміна води при нагріванні. Термометр.
Мета: ознайомити учнів із властивостями рідин, що здатні
розширюватися при нагріванні та стискатися при охолодженні, використання
їх у термометрах; розвивати активне пізнавальне ставлення до природи,
дослідницький підхід; виховувати інтерес до вивчення природи.
Обладнання: прозорі пробірки, скляні трубки; посудини з холодною та
гарячою водою; термометри для вимірювання повітря, води, температури
тіла; картон, ножиці, нитки для виготовлення макета термометра;
Природознавство: підруч. для 2-го кл. загальноосвіт. навч. закл. /
Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 176 с.
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Хід уроку
І. Організаційний момент
Стало вранці ясне сонце,
Заглянуло у віконце.
Ми до нього потяглися,
Ми всі дружно піднялися.
Доброго дня бажає вам сонце,
Доброго дня бажаю я вам.
ІІ. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності
1. Хвилинка фенологічних спостережень
– Яка зараз пора року?
– Який день і місяць?
– Сьогодні тепло чи холодно?
– Яке небо?
– Чи були сьогодні опади? Вітер?
2. Перевірка домашнього завдання
а) Гра «Так чи ні?» (Запитання від бабусі Плутанки.)
 Вода - найбільш поширена речовина на землі.
 Вода є всюди: в морях, океанах, ґрунті, річках, повітрі.
 Вода може бути тільки в двох станах.
 Водойми бувають природними і штучними.
 Річка Дніпро бере свій початок в Україні.
 Азовське море глибше за Чорне.
 Найбільшим прісним озером України є озеро Ялпуг.
б) Розповідь учнів про те, як люди використовують водойми рідного
краю.
3. Побудова асоціативного куща
– Пригадайте, які властивості має вода?
Без смаку

Без запаху
Вода

Прозора

Безбарвна
Текуча

ІІІ. Повідомлення теми і завдання уроку
– На сьогоднішньому уроці дізнаєтесь, які ще властивості має вода і де
використовують цю властивість води.
IV. Сприймання нового матеріалу
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1. Практична робота. Робота в групах
– Діти, ми з вами станемо лаборантами в дослідницькій лабораторії і
проведемо декілька дослідів та зробимо висновки.
Дослід 1. Налийте повну пробірку забарвленої води кімнатної
температури і закрийте її корком зі скляною трубкою. Вода зайде в трубку.
Позначте рівень води смужкою паперу.
– Опустіть пробірку в гарячу воду.
– Як змінився рівень води в трубці? Скільки її стало? (Рівень води в
трубці піднявся.)
Висновок: вода при нагріванні розширюється.
Дослід 2. Опустіть пробірку в холодну воду.
– Як змінився рівень води в трубці? Скільки її стало? (Рівень води в
трубці змінився.)
Висновок: вода при охолодженні стискається.
2. Розгадування ребуса
– Усі рідини (олія, бензин, молоко, вода тощо), а також рідкий метал –
ртуть розширюються під час нагрівання і стискаються під час охолодження.
Цю властивість рідин використав у 1742 році шведський вчений А. Цельсій і
побудував прилад. А який прилад він побудував, ви дізнаєтесь, коли
розгадаєте ребус.
ТЕМА ”

МОРЯК ”’

Р

МЕТР

– Це термометр. Подивіться на ці термометри. (Демонстрація
термометрів).
– Для чого вони використовуються? (Для вимірювання температури
повітря, води, температури тіла.)
– Де ви їх бачили? (У лікарні, вдома, на вікнах будинків).
– А як їх використовує ваша сім’я? (При купанні малих дітей,
вимірюють температуру води, при захворюваннях вимірюють температуру
тіла, в акваріумах).
– Від чого залежить температура неживої природи? Чому, чим вище від
поверхні Землі, тим повітря холодніше? (Від висоти Сонця на небосхилі).
– Коли впродовж дня найвища температура повітря? (Опівдні).
Фізкультхвилинка
V. Закріплення й осмислення вивченого на уроці
1. Робота з підручником
– Розгляньте малюнок на с. 23. Яку будову має термометр?
– Запам’ятайте! У термометрі для вимірювання температури тіла
людини використовують ртуть і спирт. Якщо в термометрі ртуть, то
користуйся ним обережно. Якщо термометр випадково розбився, одразу
повідом про це дорослих. Не можна торкатися ртуті руками. Вона дуже
отруйна. Тому зараз у термометрах ртуть замінюють зафарбованим спиртом.
Для людини нормальною вважають температуру тіла 36,6°.
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– Отже,вода при нагріванні розширюється, а при охолодженні –
стискається. Усі рідини також мають цю властивість. Усе, що нас оточує, має
температуру, яку визначають за допомогою термометра.
2. Робота в зошиті з друкованою основою (с. 9)
VI. Узагальнення й систематизація вивченого
1. Природнича задача: влітку мама поклала пляшку газованої води до
морозильника. Через декілька днів, відкривши морозилку, вона помітила, що
пляшка лопнула. Чому? (відбувається намерзання)
2. Практична робота: виготовлення макету термометра.
а) показ макета термометра;
б) повторення правил техніки безпеки при користуванні ножицями;
в) технологія виготовлення виробу;
г) самостійна робота учнів;
ґ) показ виконаних робіт.
VII. Підсумок уроку. Рефлексія
1. Бесіда
– Що нового ви дізналися на уроці?
– Що таке термометр?
– Як улаштований цей прилад?
– Які бувають термометри?
– Яка властивість рідин використана в термометрі?
– Візьміть свої макети термометрів і покажіть +2°, -10°, 0 °.
VIII. Домашнє завдання: опрацювати статтю на с.21-24.
Бахарєва Н. О.
Урок 11
Тема. Вимірювання температури. Практична робота. Визначення
показів термометра за малюнками.
Мета: навчити учнів користуватися різними видами термометрів,
вимірювати та записувати температуру повітря; розвивати спостережливість;
виховувати інтерес до вивчення природи.
Обладнання:
макети термометрів; мікрофон; іграшка зайчика;
Природознавство: підруч. для 2-го кл. загальноосвіт. навч. закл. /
Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 176 с..
Хід уроку
І. Організація класу
Урок природознавства
Розпочинаємо ми з вами.
І займемося сьогодні
Серйозними ділами.
Розкриваємо віконце
В чудовий світ природи.
Тож часу не втрачаємо,
Зручненько сідаємо
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І до роботи приступаємо.
ІІ. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності
1. Хвилинка фенологічних спостережень. Гра «Інтерв’ю»
(Один учень ставить запитання, інший відповідає)
– Яка зараз пора року?
– Який місяць?
– Який стан неба?
– Яка сьогодні температура повітря?
– Чи є на дворі вітер?
– Чи спостерігали якісь інші явища?
2. Перевірка домашнього завдання
2.1. Фронтальне опитування
– Над чим працювали на попередньому уроці?
– За допомогою якого приладу вимірюють температуру?
2.2. Гра «Так чи ні?»
Термометр – іграшка.
Ртуть – дуже смачна і корисна для здоров’я рідина.
Термометр – прилад для вимірювання температури.
Ртуть – отруйна речовина.
Для людини нормальною вважають температуру 36˚.
3. Створення проблемної ситуації
– Діти, до нас прибіг Зайчик, він хотів щось цікаве нам розповісти. Та по
дорозі зустрів холодного Вітрюгана. Той люто дихнув на маленького Зайчика
холодом, і бідний Зайчик захворів. Заболіла його голівка, йому стало
холодно, і він вирішив лікуватися. Як ви гадаєте, з чого він почав своє
лікування? (Діти пояснюють, що Зайчику потрібен термометр.)
ІІІ. Повідомлення теми та завдань уроку
– Сьогодні на уроці ми навчимося користуватися термометром,
вимірювати та записувати температуру. А разом з нами буде працювати і
наш знайомий Зайчик.
ІV. Робота над новим матеріалом
1. Робота з підручником (с. 25-24)
– Подивіться на малюнок. Як правильно розмістити термометр для
вимірювання температури повітря? Для отримання точних даних про
температуру повітря термометр повинен вільно обдуватися повітрям. У
будинках, квартирах термометр слід укріплювати біля того вікна, яке
впродовж дня найменше нагрівається сонцем. На якому малюнку правильно
встановлено термометр?
– Яких правил потрібно дотримуватися під час вимірювання
температури?
– Давайте знімемо показники температури повітря зображених
приладів на с.26.
– Поясніть, чому з термометром потрібно поводитися обережно?
– Почитайте покази термометра (с.27)
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– Що потрібно пам’ятати під час вимірювання температури? Не
допускайте падіння термометрів! Будьте обережні з гарячою водою!
2. Практична робота. Робота в парах
а) Наберіть з крана холодної води та виміряйте її температуру.
б) Виміряйте температуру повітря в класі.
в) Визначте температуру свого тіла. (Якщо температура тіла людини
піднімається вище +37°, це означає, що людина захворіла.)
Фізкультхвилинка
V. Узагальнення і систематизація знань
1. Робота з моделями термометрів
– А тепер давайте попрацюємо з нашими моделями термометрів, які ми
виготовили на попередньому уроці та навчимось записувати результати
спостережень в зошити. Запишемо:
 10 градусів тепла;
 8 градусів вище нуля;
 7 градусів морозу;
 15° тепла;
 +13°.
2. Робота в зошитах (с. 10)
VI. Підсумок уроку. Рефлексія
Гра «Мікрофон»
– Що нового ви дізнались на уроці?
– Чого навчилися самі і навчили нашого Зайчика?
– Зайчик дякує вам за отриманні знання на уроці.
VII. Домашнє завдання: опрацювати підручник на с.25-27.
Бочарова Т.М.
Урок 12
Тема. Кругообіг води в природі.
Мета: сформувати у дітей уявлення про кругообіг води в природі;
ознайомити з тепловими процесами: випаровуванням і конденсацією;
закріпити знання учнів про різні стани води і її властивості; розвивати
спостережливість і допитливість, вчити робити висновки з дослідів і
практичних робіт; виховувати бережливе ставлення до води, до природи.
Обладнання: мультимедійна презентація, комп’ютер, проектор, екран,
картки з ключовими словами, дві склянки з водою, фломастери, смужка
паперу; Природознавство: підруч. для 2-го кл. загальноосвіт. навч. закл. /
Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 176 с..
Хід уроку
І. Організація класу
Емоційне налаштування учнів на урок: вправа-енергізатор:
Я посміхаюся сонечку:
 Здрастуй, золоте!
Я посміхаюся квіточці,
Хай вона цвіте.
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Я посміхаюся дощику:
 Лийся, мов з відра.
Я друзям посміхаюся,
Зичу їм добра!
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
1. Хвилинка фенологічних спостережень, рольова гра
Вчитель: Надаємо слово працівнику гідрометеоцентру.
Учень-синоптик
– Вітаю усіх, кого цікавить, якою буде погода сьогодні. В центральних,
південних, східних областях – хмарно, в західних – переважатимуть хороший
настрій та присутність усмішок. При цьому:
температура повітря – +12°
стан неба – ясно
опади – ранішня роса
2. Природничий диктант
– Запишіть умовними знаками: 25 градусів тепла, 17 градусів морозу, 4
градуси вище нуля, 12 градусів нижче нуля.
– Що означають значки: +, – біля чисел? При якій температурі буде
тепліше? +10°С, – 10°С
3. Гра «Встав потрібне слово»
1 – СОНЦЕ
2 – ВОДА
3 – ТЕРМОМЕТР
…. складається зі шкали, на якій поділками позначено градус.
Температура неживої природи залежить від …
Коли … піднімається високо на небосхилі – на землі тепло.
Люди здавна оселялися там, де є …
За велику кількість … Землю називають «Голубою планетою».
Для вимірювання температури тіла людини використовують …
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми і
завдань уроку
1. Робота над загадкою і віршем
Природа нас в мандрівку закликає
Про всі її явища оповідає.
Ідіть, любі діти, під ноги дивіться.
Травам шовковим низько вклоніться
Пташечці допоможіть
Яблука пізнання – всі підніміть.
– А з ким ми сьогодні будемо мандрувати, ви дізнаєтесь, якщо
відгадаєте загадку:
Я і в хмарці, і в тумані,
Я в джерельці, й в океані,
Я літаю та біжу.
Всім користь даю.(Краплиночка води.)
Дивовижне вічне коло
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Є в цілющої води.
І нема йому початку,
І нема йому кінця.
В нім, немов найменша цятка,
Б’ється серце джерельця. (Т.Коломієць «Океан»)
2. Інтерактивна вправа «Мозкова атака»
– Де ще ми можемо зустріти краплину води в природі?
океанах
морях

рослинах

річках

тілі людині
хмарках

озерах

криницях
– Отже , поговоримо сьогодні про воду.
3. Вправа « Очікування»
– Що ви очікуєте від уроку з краплиночкою?(Кожен учень, беручи в
руку краплиночку, говорить своє очікування від уроку.)
4. Проблемне питання
–
Діти, а ви знаєте звідки береться дощ? (Він ллється з хмарки.)
–
А як дощик потрапляє в хмарку?
–
Чому на небі не можна знайти двох однакових хмаринок?
–
Сьогодні на уроці ви
ознайомитеся із властивостями води,
дізнаєтеся про рух води в природі.
ІV. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу
1. Перегляд відеосюжету «Подорож маленької краплинки»
Бесіда:
–
Що відбувається з водою на Землі під дією сонячних променів?
–
Куди потрапляє вода, що повернулася на Землю у вигляді опадів,
дощу чи снігу?
–
Як утворюється хмара?
2. Словничок синоптика
Конденсація – перехід водяної пари у рідкий стан.
Випаровування – перехід води з рідкого стану в газоподібний.
3. Демонстрація досліду «Модель хмари»
–
Діти, подивіться, як утворюються хмари й опади.
Щільно стиснути суху грудочку вати. Потім опустити її у блюдце з
водою. Грудочка вати розгортатиметься і набрякатиме від води. Обережно
підвести вату (пінцетом) за верхню частину над блюдцем. Якщо води
вистачає, то краплі почнуть падати у блюдце.
–
Діти, уявіть, що в руках у мене маленька хмарка, вона
наповнюється водою. Води
набралося дуже багато. Наша хмарка
перетворилася на хмару, крапельки не можуть утриматися в ній і починають
падати. Йде дощ.
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4. Розповідь вчителя
На Землі під дією сонячних променів вода весь час випаровується з
поверхні річок, озер, морів, океанів, вологого ґрунту, листків рослин, тіл
тварин і людини. Коли невидима водяна пара охолоджується, з неї
утворюються дуже дрібні краплини води, що збираються у хмари. Дрібні
краплини у хмарах, зливаючись одна з одною, поступово збільшуються.
Хмара стає темнішою. Важкі краплини води не можуть утриматися в повітрі,
тому падають на землю влітку у вигляді дощу, а взимку – снігу.
Повернувшись на землю у вигляді опадів – дощу чи снігу, вода збігає зі
схилів і збирається у струмках і річках, що течуть в озера, моря та океани.
Частина води просочується крізь ґрунт і гірські породи, досягає підземних
вод, що теж стікають у річки або інші водойми. Ось так краплини води
постійно подорожують, переходять з одного стану в інший.
Фізкультхвилинка (Діти співають та виконують рухи.)
На небі, небі ясному, хмаринок безліч там,
Жила собі краплиночка на радість усім нам.
Краплинка підростала там, і от у якусь мить
Піднялась догори вона, щоб там побачить світ.
А сонечко ласкавеє краплинку зігріва,
Перетворило крапельку на пару в небесах
Пошли ж її на землю, це треба нам усім.
Прийди до нас, краплиночко, і друзів приведи.
V. Закріплення вивченого матеріалу
1. Повідомлення юних природолюбів
Учень 1. Іній
Кристалічний іній утворюється з водяної пари повітря. Відбувається
перехід з газоподібного стану в твердий, минаючи рідкий. Можна і самим
створити іній. Для цього нам знадобиться жерстяна банка, куховарська сіль і
розтовчений шматок льоду. Покладемо в банку 2 склянки крижаної крихти,
склянку солі, знов 2 склянки льоду, знов сіль і через деякий час водяні
краплинки, що знаходяться в повітрі, покриють зовнішні стінки банки,
перетворившись у маленькі крижані кристали, і незабаром уся вона
одягнеться тонким шаром інею.
Учень 2. Туман. Коли виникає туман?
Подібно росі і інею, туман виникає з насиченого водяними парами
повітря. Коли температура повітря досягає точки роси, пара конденсується,
утворюючи такі ж мікроскопічні краплі, як у хмарі. Вони такі маленькі й
легкі, що навіть не падають. По суті туман – це хмара на рівній землі. Туман
може утворитися тому, що захолола за ніч земля охолодила приповерховий
шар повітря. Він виникає і коли тепле вологе повітря рухається над
поверхнею океану в зоні холодної течії, а також при зіткненні теплої і
холодної маси повітряної.
Учень 3. Дощ. Чому йде дощ?
Водяні крапельки такі малі, що парять у повітрі. Якщо стає тепліше,
хмара може зовсім зникнути, розчинитися – крапельки випаровуються і
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робляться невидимими. Коли ж захолодає, крапельки зливаються – сотні
тисяч їх утворюють одну повновагу краплю. Такі краплі стають вже дуже
важкими для того, щоб продовжувати своє ширяння в небі, вони падають на
землю – йде дощ. Ми й самі можемо викликати дощ. Наповнимо кубиками
льоду каструльку з ручкою і потримаємо її над великою каструлею з
киплячою водою (будьте обережні). Що станеться? Дуже вологе, гаряче
повітря, насичене паром, підіймається в гору і нагріває стінки охолодженої
льодом каструльки. Цей пар конденсується, осідаючи на стінках каструльки,
зливається у крапельки й стікає вниз. Йде дощ!
Учень 4. Роса
У повітрі міститься певна кількість вологи. Тепле повітря містить більше
вологи, ніж холодне. Коли повітря стискається з холодною поверхнею,
частина його конденсується, і волога, що міститься в ньому, залишається на
цій поверхні. Це і є роса.
Учень 5. Ожеледь
Коли температура повітря падає нижче за нуль, навіть невеликий дощ,
який мрячить з теплої повітряної маси, що проходить, може викликати одне з
найнеприємніших погодних явищ зими і пізньої осені. Називається воно
ожеледь. При ударі об землю дощові краплі вмить застигають, і незабаром
усе навколо покривається блискучим шаром льоду. А дороги і тротуари
стають справжнім катком. Але найбільший збиток від ожеледиці складається
в пошкодженні ліній електропередач, які під тягарем льоду провисають і
рвуться.
2. Робота з підручником (с.28 – 30)
Робота в групах (Кожна група отримає завдання на картці із
зображенням хмарки.)
– Вам потрібно прочитати завдання і за допомогою спеціальних знаків
зробити відповідну аплікацію і презентувати свою роботу.
1 група: створити схематичний малюнок – аплікацію «Випаровування».
2 група: створити схематичний малюнок – аплікацію «Конденсація».
3 група: створити схематичний малюнок – аплікацію «Кругообіг води».
VІ. Узагальнення і систематизація вивченого
1. Дослідницький практикум
– Заповни дві склянки наполовину водою. Перевір, щоб рівень води в
них був однаковий, і познач його фломастером або смужкою паперу. Одну
склянку щільно накрий фольгою. Залиш обидві склянки в теплому місці на
кілька днів. Знову перевір рівень води. У якій із склянок води стало менше?
Що відбулося? Під дією тепла вода випаровувалася в обох склянках. Але
кришка з фольги не дала водяній парі з однієї склянки потрапити в повітря,
тому в ній рівень води виявився вищим.
VІІ. Підсумок уроку. Рефлексія
– З яким дивом природи ви сьогодні ознайомилися?
– Що вас найбільше вразило?
Гра «Закінчи думку»
Вода буває у_____ станах.
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Перехід водяної пари у рідкий стан називають_________.
Коли кипить чайник, з його носика виходить___________ .
Перехід води з рідкого стану в газоподібний (пара) називають _______.
Вода потрібна______ ,____ ,____ .
Безперервний процес переміщення води з океану на сушу через
повітря із суші знову в океан назиивають ______ _____ _______.
– Краплиночка води прощається з вами, діти. Їй потрібно повертатися
на хмарку. Ви дуже сподобалися Краплиночці, адже були старанні, уважні
і працьовиті.
Бережімо ріки!
Бережімо води!
Як матусю рідну!
Бережім природу!
Бочарова Т.М
Урок 13
Тема. Що таке погода і як її передбачити?
Мета: дати учням поняття про погоду та її складові елементи; вчити
спостерігати за погодою свого краю восени, ознайомити з народними
прикметами передбачення погоди восени; розвивати спостережливість,
кмітливість; виховувати розуміння важливості для людей знань про погоду та
її зміни.
Обладнання: класний календар природи, картки-схеми умовних
позначень: вітер, дощ, ясно, похмуро, сніг;аркуші білого паперу, кольорові
олівці, Природознавство: підруч. для 2-го кл. загальноосвіт. навч. закл. /
Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 176 с..
Хід уроку
І. Організаційна частина
Наш дзвінок нам дав сигнал,
Працювати час настав
Тож і ми часу не гаймо
Урок природознавства розпочинаймо
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
1. Хвилинка фенологічних спостережень
Спостереження за погодою за тиждень:
-Який день був найбільш холодним?
-Чи були опади за цей проміжок часу?
-Яка переважає погода?
-Які зміни сталися у природі?
(Учні за допомогою сигнальних карток – заповнюють класний куточок
природи, роблять повідомлення.)
– Стан неба – ясно?
– Температура повітря + 9 °тепла.
– Вітер помірний?
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– Опади – маленький дощик?
2. Перевірка домашнього завдання
Тест «Перевір себе»
1. Не можна знайти однакових хмаринок, тому що причину – у…
а) сонці;
б) вітрі;
в) вони утворюються на різній висоті і при різній температурі.
2.Перехід води з рідкого стану в газоподібний називають:
а) кругообіг води в природі;
б) випаровування;
в) конденсація.
3.На землі під дією сонячних променів вода з поверхні річок, озер:
а) випаровується;
б) конденсується;
в) фільтрується.
4. Перехід водяної пари у рідкий стан називається …
а) конденсація;
б) випаровування;
в) класифікація.
5. Кругообіг води в природі – це …
а) процес вимірювання температури;
б) перехід від замерзання до розмерзання
в) безперервний процес переміщення води з океану на сушу через
повітря і з суші знову в океан.
Правильні відповіді: 1) в, 2) б, 3) а, 4) а, 5) в.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і завдань
уроку
1. Проблемне запитання
– Діти, а чи замислювалися ви коли-небудь над такими запитаннями: чи
потрібно сьогодні брати парасольку, чи одягати зранку шапку, яку куртку
потрібно одягати, виходячи на прогулянку? Більшість із нас перед тим, як
зранку піти з дому, обов’язково цікавиться погодою на день. Адже нікому не
хочеться мокнути під дощем без парасолі чи мерзнути під час сильної
заметілі. А чи знаєте ви, як саме визначаються і прогнозуються погодні
умови?
– Сьогодні на уроці ми з’ясуємо, які показники допоможуть
охарактеризувати погоду, як можна передбачити погоду за народними
прикметами. А допоможе нам у цьому чарівний рюкзачок синоптика. Діти,
а хто такий синоптик?
2. Словникова робота
Синоптики – це люди, які спостерігають за змінами в природі,
вивчають погоду. За допомогою спеціальних приладів вони вчаться
передбачати погоду.
ІV. Первинне сприймання і усвідомлення нового матеріалу
1. Розповідь учителя із використанням наочності
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– Усі ми, вирушаючи до школи, на роботу, цікавимося, якою буде
погода. Виглядаємо у вікно, є опади чи немає, дивимося на термометр –
холодно чи тепло, намагаємося передбачити, який буде день.
Отже, погода може змінюватися за короткий проміжок часу. Та
найпростіше увімкнути радіо і прослухати прогноз погоди. Для нас вона
може бути гарною або поганою, але для спеціаліста поняття погода містить в
собі:
 температуру повітря,
 швидкість,
 силу і напрям вітру,
 хмарність та опади.
Всі ці показники можуть змінюватися у часі та у просторі. Це означає,
якщо в одній місцевості сухо, тепло і сонячно, то за кілька десятків
кілометрів від неї може бути холодно і волого.
– Синоптики на метеостанції проводять спостереження за всіма
явищами природи: швидкістю та напрямком вітру, хмарністю, температурою
повітря, атмосферним тиском. І визначають стан погоди на завтрашній день,
на наступний тиждень, і навіть на декілька місяців вперед.
Погода - це стан нижнього шару повітря у даній місцевості та у даний
час.
Що входить до прогнозу погоди, ми дізнаємось, розв’язавши кросворд.
2. Розгадування кросворда «Прогноз погоди»
1) Летить коник, басує, полем-долом пустує.
Ніхто його не впіймає, ніхто його не загнуздає. (Вітер.)
2) У річці купалася, у хмарі ховалася,
Від блискавки-грому полинула додолу.
На землю спустилася – на сто крапель розбилася. (Гроза.)
3) Сидить дід за подушками
І стріляє галушками. (Град.)
4) Не сніг, не лід, а взимку дерева прикрашає. (Іній.)
5) Хто малюнки на вікні уночі зробив мені? (Мороз.)
6) Що сходить без насіння? (Сонце.)
7) Я падаю на ваші хати.
Я білий-білий, волохатий.
Я прилітаю вам до ніг,
А називаюсь просто — ... (сніг).
8) Вранці хтось в саду бродив і намисто загубив.
Потім сонечко гуляло, намистинки позбирало. (Роса.)
9) Мене просять і чекають,
А як прийду — утікають. (Дощ.)
10) То чорні, то сині по небу ходили,
А як набив їх вітер — сльози розпустили. (Хмари.)
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3. Інтерактивна гра «Передбачення» (Знайомство з умовними
позначками.)
– Кожне явище природи синоптики позначають
спеціальними знаками на картах, а ведучі теленовин
повідомлять це. Розгляньте карту.
– Які умовні позначки ви бачите на карті? Як ви
гадаєте, що вони позначають?
3.1. Робота з таблицею «Елементи погоди»
Темпера
Сила
Хмарність
Наявність
тура повітря
вітру
неба
опадів
Тепле +9°
ясно
дощ
помірний

Холодне
-7°

з проясненням

град

Хмарно

сніг

сильний

ураганний
3.2. Робота в парах.
Гра «Перевір свої
здібності»
– Що означають умовні позначки кожного
ряду?

Фізкультхвилинка
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V. Закріплення і осмислення знань
1. Робота за підручником (с. 31-34)
– Знайдіть і прочитайте, які тварини можуть передбачати погоду.
– Що таке погода? Назвіть складові погоди.
– Для чого людям потрібно передбачати погоду? Що називають
прогнозом погоди?
– Назвіть народні прикмети передбачення погоди восени у своїй
місцевості: хорошої погоди, негоди.
– Розгляньте фотографії на с. 31. Дослідіть народні прикмети.
•
Про Сонце. Захід сонця червоний і незахмарений – буде ясно і
вітряно.
• Про температури повітря. Температура повітря у другій половині
дня різко падає – будуть заморозки.
• Про хмарність. Дрібні «баранці» вкрили все небо – буде дощ.
• Про опади. Якщо від крапель дощу на іноді утворюються бульбашки ‒
на довгу негоду.
• Про вітер. Вітер посилився – погода погіршиться.
2. Робота в зошиті (с.19)
3. Робота в групах. Гра «Склади прогноз на завтра»
– Уявіть собі, що ви ведучі студії і вам потрібно повідомити прогноз
погоди на завтра. (На розрізних картках умовні позначки погоди, і карта
Херсонської області, учні мають за допомогою їх скласти прогноз погоди і
його повідомити):
І група – літній день
ІІ група ‒ зимовий день
ІІІ група – осінній день.
Фізкультхвилинка
(Пальчикова гімнастика «Багатоніжка», вправи для очей.)
VІ. Узагальнення і систематизація вивченого
1. Гра «Знайди пару»
Небо
висока
Повітря
тане
Сонячні промені
підвищується
Температура повітря
прозоре
Сніг
прогрівають землю
2. Гра «Знайди помилку»
Погода буває: дощова, холодна, сонячна, святкова, вітряна.
Погода не буває: тепла, маленька, правильна, мінлива, хмарна, широка.
Для прогнозу погоди використовують: комп’ютери, спеціально
обладнані кораблі в морі, терези, супутники в космосі, мікроскопи.
VІІ. Підсумок уроку. Рефлексія
Інтерактивна вправа «Закінчи речення»
Людей, які вивчають погоду, називають ……
За допомогою термометра можна визначити ………..
Стан нижнього шару повітря у даній місцевості та у даний час – ……
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Багато ягід влітку – ………
Якщо акваріумні рибки плавають на дні в піску – буде…..
ІХ. Домашнє завдання
Попрацюйте за підручником с.31-34, повторіть словничок; дізнайтеся,
як реагують на зміну погоди домашні тварини.
Бочарова Т.М.
Урок 14
Тема: Які рослини і тварини допомагають людям передбачити погоду.
Мета: ознайомити учнів з рослинами і тваринами, які допомагають
людям передбачити погоду, вчити знаходити необхідну інформацію в різних
джерелах знань, розвивати спостережливість, уміння узагальнювати і робити
висновки; виховувати бережливе ставлення до природи.
Обладнання: таблиця «Рослини, які передбачають погоду»,
ілюстративний матеріал із зображенням умовних позначок погоди, конверти
із завданням для роботи в групах, Природознавство: підруч. для 2-го кл.
загальноосвіт. навч. закл. / Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2012. –
176 с..
Хід уроку
І. Організація класу
Схили голівку до праці мерщій,
Ти всі перешкоди здолати зумій.
Працюй наполегливо, швидко, старанно,
Щоб кожна хвилинка не втратилась марно.
1. Емоційне налаштування учнів на роботу
‒ Сьогодні на уроці ми будемо дотримуватися таких правил:
• Слухати і чути
• Бути доброзичливим
• Бути активним
• Говорити тільки за темою
• Поважати думку кожного
• Говорити коротко, по черзі
• Правило «піднятої руки».
‒ Який настрій у вас перед початком уроку? Якими емоціями сповнені
ви? Давайте поселимо їх у будиночки.
II. Актуалізація опорних знань учнів
1. Хвилинка фенологічних спостережень
‒ Подивіться у віконечко і заберіть все зайве, що не відповідає
сьогоднішньому дню:
вітер
хмарно
похмуро дощ
сніг
іній
холодно
тепло
ясно град
‒ Зі слів, що залишилися, складіть прогноз сьогоднішньої погоди.
2. Фронтальне опитування
‒ Що таке погода?
‒ Які показники характеризують погоду?
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‒ Для чого людям потрібно передбачати погоду?
3. Гра «Продовжіть речення»
‒ Для прогнозу погоди використовують сучасну техніку…., …, …, … .
‒ Складовими прогнозу погоди є наявність опадів, …, …, …,
‒ Температуру повітря вимірюють за допомогою … .
‒ Людей, які вивчають погоду, називають … .
IІІ . Мотивація навчальної діяльності
1. Заздалегідь підготовлений учень виразно читає вірш
«Українські прикмети»
Сьогодні добре знають люди,
щербатий – то відомо зроду,
яка погода завтра буде,
що незабаром задощить.
бо теле- й радіопрогноз
Якщо дізнатися належить,
підкаже – спека чи мороз.
така погода чи така –
В старі ж часи, і це знаменно, –
старе й мале уважно стежать
діди й бабусі наперед
за виглядом молодика.
прогнозували достеменно
Якщо з рогами він крутими,
погоду з безлічі прикмет:
то знай – невдовзі дощ ітиме;
Як місяць гострий – на непогоду,
з положистими заяснів –
як рівний – на ясну блакить,
чекати слід погожих днів...
2. Метод «Ситуативне моделювання»
‒ Сьогодні у нас незвичайний урок. Ми здійснимо подорож до тітоньки
Осені, в її чарівну країну. Покладіть голівки на парти і заплющіть очі.
Ми вирушаємо.
3. Слухання музики Вівальді «Пори року» (осінь) та бесіда (Учитель
демонструє малюнки осіннього пейзажу.)
‒ Які картини викликає в уяві музика?
‒ Які почуття будить мелодія? (Радість і водночас смуток огортає
душу. Хочеться йти лісом. Слухати, як під ногами шарудить листя.)
‒ Ми вже в країні Осені. Погляньте, як гарно навкруги, скільки листя
під ногами.
ІV. Повідомлення теми і завдань уроку
Здавна люди помітили, що поведінку багатьох тварин можна
використати для завбачення погоди. Сьогодні, гуляючи осіннім лісом, ми
будемо вчитися спостерігати за рослинами і тваринами, а також дізнаємося,
які рослини і тварини можуть передбачати погоду. Допоможуть вам у цьому
мої друзі – лісові жителі. А які тварини передбачають погоду – ви дізнаєтесь,
коли відгадаєте мої загадки.
V. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу
1. Робота над загадками та розповідь вчителя
Бадилинку силачі
Тягнуть, наче тягачі.
Працювати важко
У траві...(мурашки).
‒ Мурашки поспішають до мурашника, ховаються в ньому, буде
негода – сильний дощ, вітер. Устроміть гілочку в мурашник: якщо мурашки
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піднімуться по ній високо – потеплішає, низько – поліпшення погоди не
передбачається.
Вісім лапок працьовитих
вміють сіточку зробити,
між гілок прилаштувати
та на мушок полювати. (Павук.)
‒ Чудові метеорологи павуки. Відомо, що вони не переносять вологості,
тому вкрай рідко виходять на полювання ранком. Вони з’являються лише
тоді, коли немає роси, а відсутність роси – одна з ознак негоди. Також
бояться павуки спеки. Коли павук виходить на полювання в пекучий
полудень, це означає, що він передчуває сильний вітер, або навіть грозу.
Увечері павуки охоче залишають своє житло, якщо не відчувають
наближення дощу. Побачивши павука ввечері, можна сміло очікувати
гарної погоди наступного дня.
У зеленому жакеті
Галасує в очереті.
Хоч і плавати мастак,
І не риба, і не рак. (Жаба.)
‒ Блискучий «прогнозист» – жаба. Вона тонко реагує на найменші зміни
в атмосфері. Люди здавна помітили озерні жаби злазять на берег – на дощ.
Швидко скрізь цей птах літає,
Безліч мошок поїдає,
За вікном гніздо будує,
Тільки в нас він не зимує. (Ластівка.)
‒ Якщо ластівка неспокійна і літає дуже низько над землею – незабаром
піде дощ.
Маленький хлопчик у сірій свитинці
По дворах стрибає, крихти збирає. (Горобець.)
‒ Чимало прикмет пов’язані з поводженням всюдисущих горобців. У
гарну погоду вони веселі, рухливі. Якщо горобці збираються зграйками на
землі, сидять настовбурчившись – до дощу.
Фізкультхвилинка (Звучить запис «Спів пташок».)
‒ Діти, є така професія – лісник. Це людина, яка слідкує за порядком у
лісі.
Уявимо, що ми – лісники (Діти встають. Учитель розповідає).
Кожного дня лісник ходить по лісу і веде спостереження. (Ходьба на
місці.
Ось він побачив, що з гніздечка випало пташеня.
Від підняв його, поклав у гніздо.
(Діти нахиляються, імітують рухи – піднімають пташеня, кладуть у
гніздо.)
Потім іде далі стежкою. Господар лісу помітив, що на дереві зламана
гілочка. Він полікував і обкопав дерево. (Діти імітують – перемотують
дерево і обкопують.)
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Пішов далі. Побачив, що зайчик потрапив у капкан. Нахилився, звільнив
тваринку. (Діти імітують рухи лісника.)
Повертаючись назад, лісник побачив вогнище.
Швиденько побіг до озерця, набрав води і загасив вогнище. (Діти
імітують рухи.)
Прийшов додому, сів відпочити. (Діти сідають за парти.)
Можливо, хтось з вас у майбутньому буде лісником, адже ця професія
дуже важлива.
2. Презентація учнівських проектів «Провісники погоди – домашні
улюбленці»
Учень 1
 Зміну погоди можна визначити і за поведінкою акваріумних рибок.
Якщо вони плавають біля самої поверхні вади, очікується негода. А якщо
вони риються на дні в піску – буде гарна погода.
Учень 2
 Бджоли не летять у поле на негоду. Адже багато квіток перед дощем
закриваються, тож нектару бджолі не набрати.
VІ. Закріплення і осмислення знань, отриманих на уроці
1. Робота за підручником
- Прочитайте статтю у підручнику на с.147-148, дайте відповіді на
запитання: які рослини можуть передбачати погоду?
2. Робота в групах. Творча робота «Народні прикмети»
Правила роботи в групах
1. Виявляйте дружнє ставлення один до одного. Пишайтеся своїми
партнерами – це запорука успіху.
2. Розподіляйте завдання між членами групи в залежності від їх бажань
та можливостей.
3. Кожен повинен відповідати за свою частину спільної справи.
4. Ніхто з партнерів не має права наполягати тільки на своєму варіанті
рішення завдання, прислухайтеся до всіх членів групи.
5. Треба йти на компроміс заради успіху спільної справи.
Завдання групам: скласти і прочитати прикмети зими.
І група.
Тепла, зимі, осінь – бути, довго.
Пізній, зима, довга і листопад – сувора буде.
ІІ група.
Швидкий, на, сувору, падолист, дружний, зиму.
Пізній, затяжний, і, зими, до, суворої, листопад.
ІІІ група.
На, горобині, плодів, й на дубі, зими, до, суворої, багато.
Осінь, холодна, ясна, зима.
VІІ. Підсумок уроку
1. Хвилинка поезії. (Заздалегідь підготовлений учень виразно читає
вірш.)
УМІЙТЕ ПРИРОДУ ЛЮБИТИ
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Вам у походи ходити
І мандрувать, любі діти,
Вмійте ж природу любити,
Кожній стеблинці радіти.
В полі, у лісі, над яром –
Квіти, дерева і трави...
Цвіту не вирви задаром,
Гілки не втни для забави.
Оберігайте ж повсюди
Шлях і стежиночку в гаї –
Все те окрасою буде
Нашого рідного краю. П. Ситниченко
‒ Чого вчить нас цей вірш?
2. Вправа «Займи позицію»
‒ На уроці я навчився…
‒ На уроці я дізнався…
‒ На уроці найбільше сподобалось.
VIIІ. Домашнє завдання
Опрацювати матеріал в підручнику с.146-147.
Дізнайтеся, які народні прикмети про погоду знають ваші рідні. Чи
справджуються ці прикмети? Чому? Дізнайтеся, як реагують на зміну погоди
тварини. Проведіть спостереження за деякими з них і перевірте. Розкажіть
про це своїм однокласникам.
Бутенко Н.В.
Урок 15
Тема. Осінні явища в житті рослин.
Мета: ознайомити учнів з осінніми змінами в житті рослин; вчити
спостерігати за рослинами восени; розвивати спостережливість, увагу,
мовлення, мислення; виховувати бережливе ставлення до природи, вчити
бачити красу природи восени.
Обладнання: листя рослин, Природознавство: підруч. для 2-го кл.
загальноосвіт. навч. закл. / Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2012.
– 176 с..
Хід уроку
I. Організаційний момент
Сіли, діти, всі рівненько.
Посміхнулися гарненько.
Настрій на урок взяли,
Працювати почали.
II. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання. Фронтальне опитування
– Як змінюється погода восени?
– З чим пов’язані ці зміни?
– Що таке погода?
– Для чого людям потрібно передбачати погоду?
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– Назвіть народні прикмети передбачення погоди восени у нашій
місцевості.
2. Вправа «Синоптик». Хвилинка фенологічних спостережень
– Яка зараз пора року?
– Назвіть осінні місяці.
– Давайте з’ясуємо, яка сьогодні погода.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми і мети
уроку
– Сумна й прекрасна осінь! Такого розмаїття барв не має жодна пора
року.
Осіннє похолодання викликає зміну кольору листочків у рослин.
– Чи знаєте які саме зміни відбуваються в житті рослин?
– Сьогодні ми дізнаємось про осінні явища в житті дерев,
познайомимося з науковими фактами, чому такі зміни відбуваються.
IV. Вивчення нового матеріалу
1. Розповідь вчителя
– Зміна умов середовища – зниження або підвищення температури,
скорочення або збільшення світлового дня зумовлює сезонні явища в житті
рослин. Ранньої осені цвіте багато рослин. У соснових лісах земля
вкривається суцільним килимом з квітучого вересу. Продовжується цвітіння
деяких видів дзвоників. У вологій лісовій підстилці можна знайти
різноманітні гриби – сироїжки, білі, маслюки, лисички. Біля пеньків –
сімейства опеньок.
На луках можна побачити квітучими різні види конюшини. На полях
багато квітучих грициків. Восени вдається часом спостерігати повторне
цвітіння дерев – каштана та плодових. Одним з найцікавіших осінніх явищ є
листопад. Листя нерідко починає жовкнути задовго до настання осінніх днів.
Окремі жовті листочки з’являються ще в середині літа у кленів ясенелистих,
беріз, але листопад буває значно пізніше. Що ж спричиняє його? Насамперед
те, що косе сонячне проміння менше нагріває повітря і поверхню ґрунту, а
отже, воду, яка є в ґрунті.
Вода, температура якої стає нижчою, ніж влітку, не може надійти через
коріння до всієї рослини. Тоді дерево або кущ, захищаючись від надмірного
випаровування через листя, починає поступово скидати його з себе.
2. Робота з підручником с.35-37
Робота в парах (прочитати текст, підготувати відповіді на питання).
– Які зміни у живій природі можна спостерігати восени?
– Коли починається найбільший листопад?
– Яке дерево раніше за інші дерева скидає листя?
– На якому дереві до глибокої осені зберігається листя?
– Листки яких дерев не опадають навіть узимку?
– Які дерева залишаються на зиму зеленими?
– Що відбувається з травами? Які трави залишаються зеленими і не
бояться морозу?
Робота з малюнком на с. 37.
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– Відгадайте, з яких дерев листки?
3. Фізкультхвилинка (Учні за вчителем промовляють слова,
виконують рухи.)
Ми – листочки, ми – листочки,
Ми – осіннії листочки. (Діти кружляють.)
Ми на гілочках сиділи, (Діти присідають.)
Дмухнув вітер – полетіли. (Діти імітують політ.)
Ми літали, ми носились
І добряче натомились! (Діти стрибають.)
Як затихло враз навколо –
Ми присіли всі у коло. (Діти присідають.)
Раптом вітер знов дмухнув
І листочки швидко здув. (Діти імітують політ.)
Всі листочки полетіли
І на землю тихо сіли. (Діти сідають за парти.)
4. Поетична хвилинка
Робота над віршем К. Перелісної «Золота осінь» (с.37)
– Про які ознаки осені говориться у вірші?
4.
Робота з малюнком с. 37
Робота в парах
Гра «З якого дерева листочки?»
6. Робота з прислів’ям
 Як ви розумієте прислів’я «Осінь на рябому коні їздить»?
Фізкультхвилинка для очей.
V. Закріплення та осмислення знань
1. Робота в зошитах (с. 13)
а) Завдання 1 – коллективно.
– Які зміни відбуваються у житті рослин восени?
Познач правильні відповіді.
 зміна забарвлення листя
 опадання листя
 пожовтіння і в’янення трав, цвітіння дерев і кущів
 дозрівання плодів
(Самоперевірка)
б) Завдання 2 – самостійно.
– Діти принесли з прогулянки листя. З’єднайте лінією листок з назвою
дерева.
VI. Підсумок уроку. Рефлексія
Інтерактивна вправа «Мікрофон»
– Що для вас на уроці було цікавим, новим?
Розпочати свою відповідь пропоную так:
 Сьогодні я дізнався...
 Мені сподобалося...
 Найцікавіше мені було...
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VII. Домашнє завдання
Зібрати зразки листя різного забарвлення й дізнатися з яких вони дерев.
 Виконайте завдання в підручнику на с. 37
Бутенко Н. В.
Урок 16
Тема. Якими бувають дерева, кущі, трав’янисті рослини.
Мета: закріпити поняття дерево, кущ, трав’яниста рослина;
сформувати поняття однорічна трав’яниста рослина, багаторічна
трав’яниста рослина; розвивати мислення, спостережливість, уміння
виділяти істотні ознаки, підводити об'єкт під поняття; виховувати
самостійність, прагнення знаходити відповіді на поставлені запитання,
бережливе ставлення до рослин.
Обладнання: Таблиця «Дерева, кущі, трав’янисті рослини»,
роздавальний матеріал; Природознавство:
підруч.
для
2-го кл.
загальноосвіт. навч. закл. / Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2012. –
176 с..
Хід уроку
І. Організаційний момент
Дзвоник славний продзвенів,
На урок нас запросив.
ІІ. Актуалізація опорних знань
1. Вправа «Синоптик». Хвилинка фенологічних спостережень
‒ Який зараз місяць?
‒ Назвіть, який сьогодні день тижня, число?
‒ Сьогодні тепло чи холодно?
‒ Які зміни відбулися в живій природі? Чому?
2. Перевірка домашнього завдання
(Демонстрація учнями зібраних колекцій осіннього листя.)
‒ Що відбувається з деревами і кущами восени?
‒ Що відбувається з трав’янистими рослинами восени?
‒ Чим відрізняються між собою дерева, кущі і трав’янисті рослини?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
1. Відгадування загадок
У зеленім кожушку,
Костяній сорочечці,
Я росту собі в ліску,
Всім зірвати хочеться. (Ліщина.)
Біла кора, тоненькі віти,
Що то є? – Угадайте, діти. (Береза.)
Я найперша зацвітаю
Синім цвітом серед гаю.
Відгадайте, що за квітка?
Бо мене не стане влітку. (Пролісок.)
‒ Чи можна об’єднати ці рослини в одну групу? Чому?
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‒ На які групи можна поділити ці рослини? (Дерева, кущі, трави.)
2. Гра «Продовжте речення»
Кущі – це: калина, …..
Дерева – це: дуб, …….
Трав’янисті рослини – це: квіти, …….
IV. Повідомлення теми і мети уроку
‒ Не схожі між собою рослини не тільки за будовою, але і за тривалістю
життя.
Сьогодні на уроці ми дізнаємосяся, які рослини належать до однорічних,
а які до багаторічних.
V. Вивчення нового матеріалу
1. Розповідь учителя з елементами бесіди
‒ Як ви думаєте, скільки років може жити клен? Калина? Ромашка?
‒ Дерева і кущі – це багаторічні рослини.
‒ Поміркуйте, з яких слів утворилась назва «багаторічні».
‒Трав’янисті рослини можуть бути однорічними, багаторічними,
дворічними?
2. Складання таблиці
‒ Що вам підказує назва «однорічні»?
‒ До однорічних належать ті рослини, які протягом одного року
проростають із насіння, квітують, дають плоди з насінням і відмирають.
‒ Які ви знаєте однорічні рослини? Запишемо їх.
(Відповіді вчитель записує в таблицю.)
‒ Які рослини належать до дворічних?
‒ Рослини, які першого року проростають, але не квітують. На другий
рік в них з’являється квітка і плід з насінням. До них належать морква,
петрушка, буряк, капуста.
‒ Що вам підказує назва «багаторічні»?
‒ Розгляньте малюнки із зображенням часнику, картоплі, суниці.
‒ Багаторічні трав’янисті рослини мають довговічні підземні стебла:
цибулини, бульби, кореневища. У них накопичуються поживні речовини. На
них є бруньки, з яких виростають надземні стебла, які квітують, дають плоди
з насінням і відмирають. А цибулини, бульби, кореневища зимують у ґрунті.
3. Робота з підручником (с. 38-39)
а) Робота з малюнком (розвиток однорічної рослини – гороху).
‒ Доведіть, що горох однорічна рослина.
б) Робота з малюнком (розвиток дворічної рослини – моркви).
‒ Що відбувається з рослиною на першому році життя?
‒ На другому?
в) Читання інформації про багаторічні трав’янисті рослини.
г) Робота з словничком: багаторічна рослина, дворічна рослина,
однорічна рослина.
Фізкультхвилинка
Ми – берізки і кленці
В нас тоненькі стовбурці (встають)
73

Ми в стрункі стаєм ряди,
Виправляєм гілочки.
(руки перед собою)
Ледь зіп’явшись з корінців,
Дістаємо промінці.
(руки вгору)
Хилять свіжі вітерці
Вліво-вправо стовбурці. (нахили тулуба)
Ще й верхівки кожен ряд
Нахиля вперед-назад.
(вправи для шиї).
4 . Робота в зошиті (с.14)
а) Завдання 1. Колективно.
 Запис назв рослин у таблицю: «однорічні рослини», «дворічні
рослини», «багаторічні рослини».
б) Завдання 2.
 Намалювати як розвивається буряк упродовж першого й другого років
життя.
5. Вправа для зняття зорової напруги
Ми ходили по гриби, (рухи торцем долоні по повіках)
Зайчика злякались, (закрити очі долонями)
Поховались за дуби, (ритмічні махи долонями перед очима)
Розгубили всi гриби, (руки розвести в сторони)
Потiм засмiялись – (мах руками вперед)
Зайчика злякались! (закрити очі долонями)
VI. Узагальнення і систематизація знань
1. Гра «Засади свій город»
 Посадіть на городі 2 однорічних, 2 дворічних і 2 багаторічних
рослини.
2. Тести. (Учні отримують картки із завданнями та виконують їх).
І варіант
1. Закресли зайве в кожному рядку:
Клен, дуб, калина, горобина, евкаліпт.
Аґрус, волошка, шипшина, малина, ліщина.
Кульбаба, ромашка, кропива, буряк, бузок.
2. Багаторічною рослиною є:
а) мак
б) калина
в) кропива
3. Дворічною рослиною є:
а) буряк
б) пшениця
в) яблуня
ІІ варіант
1. Закресли зайве в кожному рядку:
Баобаб, шипшина, ясен, береза, каштан.
Малина, бузок, вовчі ягоди, банан, калина.
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Конюшина, латаття, фіалка, тополя, дзвоники.
2. Однорічною рослиною є:
а) жито
б) береза
в) кульбаба
3. Багаторічною рослиною є:
а) капуста
б) слива
в) гречка
(Взаємоперевірка робіт.)
VIІ. Підсумок уроку. Рефлексія
‒ Що нового про рослини дізналися на уроці?
‒ Які бувають рослини за тривалістю життя?
‒ Наведіть приклади однорічних рослин; багаторічних рослин.
«Екологічна» хвилинка – цікавинка
1) Стаття Конституції.
У статті 66 Конституції України написано: «Кожен зобов’язаний не
заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані
ним збитки».
2) Правила поведінки в природі. (Використання таблиці.)
– Не топчи, не зривай рослини.
– Не знищуй рідкісних квітів.
– Не ламай дерев, кущів.
– Охороняй чистоту джерел.
– Не лови метеликів.
– Не руйнуй мурашників.
3). Читання вірша учнем.
Ні стеблинку, ні гілку чи травинку
Я не ображу – це страшенний гріх.
Бо в кожній з них – живе тремка живинка,
Що світиться довірою до всіх.
Наш дивний світ такий як казка.
Тож бережи його, будь ласка,
Все в ньому гарне і живе.
VIІІ. Домашнє завдання
Опрацювати статтю підручника «Якими бувають дерева, кущі,
трав’янисті рослини» (с. 38-41).

Бутенко Н.В.
Урок 17
Тема. Плоди і насіння
Мета: продовжувати формувати уявлення учнів про органи рослини, їх
значення; ознайомити їх із пристосуваннями плодів та насіння для
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розповсюдження у природі; розвивати логічне мислення, пам’ять, мовлення;
виховувати бережливе ставлення до рослинного світу.
Обладнання: кошики з плодами; календар погоди; картки із
зображенням рослин; картки із зображенням тварин; роздатковий матеріал;
Природознавство: підруч. для 2-го кл. загальноосвіт. навч. закл. /
Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 176 с..
Хід уроку
І. Організаційний момент
‒ Доброго ранку, дорогі діти. Давайте привітаємося з довкіллям.
Доброго ранку, сонце привітне!
Доброго ранку, небо блакитне!
Доброго ранку, у небі пташки!
Доброго ранку тобі й мені!
‒ Я запрошую всіх сісти на свої місця.
ІІ. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання. Вправа «Продовж речення»
‒ Пригадайте, чим відрізняються зображені на малюнках рослини за
будовою, і продовжте речення.
Дуб ‒ _________, бо в нього є одне головне дерев’янисте стебло –
стовбур.
Калина ‒ _________, бо в неї декілька тонких дерев’янистих стебел.
Мак ‒ ____________ рослина, бо в нього м’яке соковите стебло.
2. Робота з малюнками
‒ Назвіть, які з зображених рослин є однорічними, а які багаторічними.
Наведіть власні приклади однорічних і багаторічних рослин (на дошці
малюнки різних рослин).
3. Вправа «Синоптик»
Хвилинка фенологічних спостережень.
‒ Який зараз місяць?
‒ Назвіть, який сьогодні день тижня, число?
Опишіть:
Стан неба. (Ясне, вкрите хмарками, похмуре)
Колір неба. (Голубе, сіре, прозоре, світле, темне)
Чи видно сонце? Як воно гріє?
Чи є вітер? (Сильний, помірний, слабкий, лагідний, холодний; шепоче,
завиває, свище)
Чи є опади? (Дощ, сніг, град, туман.)
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети
уроку
‒ Пригадайте, які органи є у квіткової рослини.
‒ Подивимось на таблицю і перевіримо себе. Чи задумувались ви над
тим, як розмножуються рослини? Навіщо плід і насіння? Як утворюються
плоди та насіння?
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Мабуть не один раз декому із нас доводилось очищати свій одяг від
чіпких колючок різних рослин, наприклад, череди, лопуха. Ми були свідками
коли пух тополі кружляв наче білий сніг. А ще споживали дуже поживні,
чудові на смак ядра горіха грецького. А чи задумувались ви що це за
створіння природи?
Мова на нашому уроці піде про насінину.
ІV. Вивчення нового матеріалу
1. Робота з природознавчою казкою «Хто найголовніший?»
ХТО НАЙГОЛОВНІШИЙ?
Ось засперечалися якось частини рослини: хто з них найголовніший?
Корінь. ‒ Я тут найголовніший! Я укріплюю рослину в ґрунті, я
напуваю її водою і годую мінеральними солями. Та що рослини – я і людей, і
тварин годую! Та ще й лікую іноді. Буває, майстри з мене таку красу роблять,
що і на міжнародні виставки потрапляю! Тільки те, що я першим із насіння
з'являюся, говорить про мою важливість!
Листок. ‒ Подумаєш! Ти, корене, живеш у темряві, та ще й за мій
рахунок. Це я готую рослині поживні речовини, уміло використовуючи
сонячну енергію. Це я підказую людям, коли рослину треба полити,
підгодувати, укрити. Можу я годувати, лікувати і тварин, і людей. Та й
дихається поряд зі мною легко. А тебе, корене, я можу виростити і так.
Стебло. ‒ Ой, які ж ви важливі! А що б ви без мене робили? Ні корінню
без мене не жити, ні листю. Це ж мої тоненькі трубочки-волокна
пересилають поживні речовини і воду по усій рослині. Одні волокна
живлення кореню передають, а інші – листочку. З ранньої весни до самої
зими працюю, не покладаючи рук. Трохи перепочину взимку, а з настанням
тепла знов беруся до роботи. Піднімаю вгору гілля з листям та розташовую
так, щоб усі сонечко побачили.
Квітка (здивовано). ‒ Які ви наївні, сперечаєтеся, хто з вас
найголовніший... Усе, що ви робите, – це все для мене! З мене утвориться
плід. У плоді визріє насіння. Отже, не буде мене, – не буде й насіння, а не
буде насіння – не буде й рослини! Усе, що ви здобули з ґрунту, повітря, води,
світла, – все це піклування про мене. Буде квітка – буде насіння, а отже, буде
рослина.
Насіння. – Ваші сперечання пусті. Я – найголовніше! Усе, що ви взяли з
ґрунту, повітря, води, – все це для мене, щоб я дозріло, дало життя новій
рослині.
Із мене розвинеться і корінь, і стебло, і листя, і квіти, і плоди, і нове
насіння!
‒ Висловіть на основі почутого власну думку про те, який орган
рослини найважливіший.
Фізкультхвилинка
Хмарка сонечко закрила,
Слізки срібнії зронила. (Діти закривають обличчя руками.)
Ми ті слізки пошукаєм,
У травичці позбираєм. (Діти виконують нахили уперед.)
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Пострибаєм, як зайчата. (Діти стрибають.)
Політаєм, як пташата. (Діти імітують політ птахів.)
Потанцюємо ще трішки. (Діти виконують танцювальні вправи.)
Щоб спочили ручки, ніжки.
Усі веселі? От чудово!
А тепер до праці знову. (Діти сідають на місця.)
2. Робота з підручником (с. 41-45)
‒ Пригадайте, із яких органів складається рослина?
‒ Де міститься насіння?
(Розгляд плодів і насіння на малюнках. Колективне визначення яким
рослинам вони належать.)
V. Закріплення і узагальнення знань
1. Практична робота «Юні дослідники». Робота в парах
Дослідження плода
Учні отримують торбинку з горішками ліщини. Кожна пара бере один
горіх і розглядає його з лупою, потім вилучає зернятко, вивчає його.
‒ Що, на вашу думку, станеться, якщо горіх або інше насіння потрапить
у землю?
‒ Чи таке ж тверде зернятко-насіннячко як шкаралупа горіха?
‒ Спробуйте здогадатися, чому такий міцний кожушок у насіння.
Висновок: плід піклується, захищає насіння від пошкоджень, доки воно
розвивається.
2. Робота з текстом
‒ Поясніть значення плодів у розповсюдженні насіння в природі. Чи
можуть рослини мандрувати? (Можуть.)
Правда, мандрує не сама рослина, а насінина, плід, частина кореневища.
Восени квітів стає менше, зате кількість плодів зростає. У кожному плоді
знаходиться насіння. Кількість насіння в плодах буває різною.
Головними розповсюджувачами насіння є дрібні тварини і птахи.
Насіння багатьох рослин переноситься з місця на місце вітром (сосна, береза,
вільха, тополя, кульбаба). Кульбаба має на плодах «парашути» – летючі
пухнасті парасольки, які дозволяють їм переміщатись у сухому повітрі, клен
– крильця.
Насіння реп’яха, будяка, череди за допомогою шипів, колючок
чіпляється до шерсті тварин чи одягу людини і так мандрує. А потім десь
відчепиться, упаде на землю.
Нехитро розселитися й тим, хто виріс біля швидкої річки, вода понесе
насіння.
Багато рослин розселяється птахами. Дрозди з’їдають насіння і плоди
більше як 30 рослин. Перелітаючи з одного місця на інше, разом з послідом
птахи розкидають насіння майбутніх дерев. Сойка дуже любить жолуді. Вона
відносить їх далі від дуба й там розкльовує. А якщо злякає хто-небудь птаха,
він і викидає жолудя. Потім тут виростає дуб.
Каштан, горох, квасоля можуть поширюватися самостійно. Коли плоди у
них висихають, то розтріскуються, а насіння розлітається на всі боки.
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Продовжіть речення
Призначення плодів — захист і розповсюдження _________ .
3. Робота із статтею (с. 42)
‒ Що таке плід?
‒ Скільки насінин можуть мати плоди?
‒ У яких рослин соковиті плоди, а у яких плоди сухі?
4. Робота в зошиті (с.15)
а) Завдання 1. Колективно
‒ З’єднайте лініями рослини з їх плодами.
б) Завдання 2. Самостійно
‒ З’єднайте лініями насіння з його плодами.
VI. Підсумок уроку. Рефлексія
‒ Що нове про рослини ви дізналися на уроці?
‒ Розкажіть, як тварини розповсюджують насіння рослин.
‒ На що схожі плоди клена, ясена? (На крильця. Вони переносяться
вітром.)
‒ А як розповсюджуються плоди горобини, калини, обліпихи? Вони ж
такі привабливі! (Птахами.)
‒ Які ще способи поширення плодів і насіння у природі ви запам’ятали?
Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»
 Плід утворюється ...
 Насіння перебуває ...
 Плід захищає ...
 Рослині допомагають розповсюджуватися ...
VII. Домашнє завдання
Прочитати статті на с.41-44. Дати відповіді на запитання після статті.
Головко Н.Ф.
Урок 18
Тема. Сторінка дослідника. Як зберегти в домашніх умовах плоди та
насіння?
Мета: ознайомити учнів зі способами зберігання плодів та насіння в
домашніх умовах, повторити способи розмноження і поширення рослин;
розвивати логічне мислення, увагу; розширювати світогляд; виховувати
інтерес до життя рослин.
Обладнання:
мультимедійна
презентація,
малюнок
хом’яка,
магнітофонний запис, Природознавство: підруч. для 2-го кл. загальноосвіт.
навч. закл. / Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 176 с..
Хід уроку
І. Організаційний момент
Емоційне налаштування на урок. Вправа «Очікування»:
– Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку?
ІІ. Актуалізація опорних знань
1. Хвилинка фенологічних спостережень. Вправа «Синоптик»
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– Яка зараз пора року? Назвіть місяць, день тижня та дату.
 Яка температура повітря?
 Чи були опади сьогодні вночі та вранці?
 Опишіть стан неба.
 Які зміни відбулися в житті рослин?
2. Бесіда з класом за матеріалом домашнього завдання
‒ Чи мають рослини «дітей»?
‒ Розкажіть, як розмножуються та поширюються рослини?
‒ Які овочі і фрукти дозрівають восени?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети
уроку
Ми із задоволенням ласуємо овочами і фруктами, які нам дарує осінь.
Усім хочеться, щоб смачні плоди були на столі якомога довше, тому їх
заготовляють на зиму. Для цього треба знати, як правильно це робити. Один
із мешканців степової зони, гість нашого уроку, поділиться з вами своїм
досвідом, як зберігати плоди та насіння в домашніх умовах. Відгадайте, хто
він.
Їжу я ношу з собою,
Вона в мене за щокою.
Є у мене й кладова
Там повнісінько зерна.
Очі – ґудзики горять,
Вуха смішно так стирчать,
Маю одяг хутряний,
Ось хазяїн я який!
Я нутром своїм добряк,
А зовуть мене ……. (хом’як) (Слайд № 2)
– Отже, на сьогоднішньому уроці разом з хом’яком Хомою ми
дізнаємося, як зберігати овочі, фрукти та насіння в домашніх умовах.
ІV. Вивчення нового матеріалу
1. Прослуховування запису
– Давайте послухаємо нашого гостя.
Підготовлені і просушені насіння і плоди слід зберігати в сухому,
опалюваному, але прохолодному місці, що добре провітрюється.
Насамперед важливо дотримувати акуратність при збиранні врожаю.
Плоди потрібно знімати руками. Але у жодному випадку не обтрушувати їх з
дерева, оскільки биті плоди не зберігаються. Знімати зрілі плоди починають
в суху прохолодну погоду. Фрукти знімаються разом з плодоніжкою і
обережно опускають в корзини, обшиті усередині мішковиною. Потім плоди
сортують, видаляють фрукти з побиттям, натисками, проколами шкірки. На
дно ящика вистилають стружку шаром 1-2 сантиметри. Усередині ящика
укладають папір у вигляді конверта так, щоб вільними кінцями можна було
укрити яблука, груші зверху, та між рядами роблять прошарок із паперу.
Різні сорти фруктів вимагають різної упаковки.
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Овочі зберігають у підвальних приміщеннях в сітках, ящиках.
Насіння найкраще зберігати в шафі або шухляді письмового столу.
Зберігати насіння слід в бавовняних мішечках, на які наклеїти етикетки з
назвою культури і датою збору насіння. Можна для цих цілей
використовувати невеликі паперові конверти, картонні коробки, банки.
2. Презентація учнями випереджувального завдання
Повідомлення і обговорення результатів власних досліджень «Як
зберігати в домашніх умовах плоди і насіння».
Учні заздалегідь виконували такі завдання:
Дослід 1
Покладіть бульби картоплі в картонну коробку і закрийте її. Поставте
на поличку шафи.
Покладіть бульби картоплі в картонну коробку і не накривайте її.
Поставте на підвіконня.
Спостерігайте, яка картопля зберігається краще. Зробіть висновки.
Дослід 2
Покладіть в один паперовий конверт висушене насіння гарбуза.
Покладіть в другий паперовий конверт сире насіння гарбуза.
Покладіть конверти на поличку шафи. Спостерігайте, яке насіння
гарбуза зберігається краще. Зробіть висновки.
Дослід 3
Покладіть в тканинний мішечок плоди каштана.
Покладіть в поліетиленовий пакет плоди каштана.
Покладіть мішечки на поличку шафи. Спостерігайте, які плоди
збережуться краще. Зробіть висновки.
Презентації дітей
Учень 1
– Виконуючи дослід, я поклав бульби у дві картонні коробки. Одну
накрив кришкою та поклав на поличку шафи, а другу, не накриваючи, на
підвіконня. Через тиждень я побачив такі результати: у шафі картопля
залишилася без змін, а та, що лежала на підвіконні, позеленіла, на ній
з’явилися ростки.
Висновок: картоплю треба зберігати у темному, сухому та теплому
приміщенні.
Учениця 2
– Я поклала на поличку шафи у два паперових конверти насіння гарбуза.
У першому було гарно висушене насіння, а у другому – сире.
Через деякий час я побачила, що вологе насіння поцвіло та проросло, а
сухе залишилося без змін.
Висновок: Зберігається краще добре висушене насіння.
Учень 3
– У мене було завдання поспостерігати за плодами каштану, поклавши їх
на поличку шафи. Один в поліетиленовому мішечку, другий – у тканинному.
Зробивши так, я через тиждень побачив, що у тканинному мішечку каштан
залишився без змін, а в поліетиленовому – прицвів, зморщився і почав гнити.
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Висновок: краще зберігаються каштани у тканинному мішечку.
Фізкультхвилинка (Слайд № 3)
3. Самостійна робота з підручником с. 44-45
– Прочитайте текст підручника і розкажіть, як ще можна зберігати
плоди.
– Чи можна плоди заморожувати?
– Що роблять з плодами перед заморожуванням? (Плоди бланшують,
обдаючи окропом).
V. Закріплення вивченого на уроці
– Розкажіть, розглянувши малюнки, як зберігаються плоди і насіння.
(Слайд № 4)
Фізкультхвилинка
VІ. Узагальнення і систематизація знань
Згадайте мультфільми про заготівлю плодів та насіння. («Маша та
ведмідь», ….)
1. Робота в зошиті с. 15
VІІ. Підсумок уроку. Рефлексія
– Чи збулися ваші очікування?
Вправа «Доповніть речення»:
Насіння і плоди слід зберігати в (опалюваному), (сухому), але
(прохолодному) місці, що добре (провітрюється), в мішечках з
(етикетками) або паперових (конвертах).
VІІІ. Домашнє завдання
‒ прочитайте статтю у підручнику с. 44-45;
‒ дізнайтеся, як у ваших сім’ях зберігають плоди та насіння.
Головко Н.Ф.
Урок 19
Тема. Гриби: їстівні та отруйні.
Мета: сформувати в учнів уявлення про гриби, навчити розрізняти
їстівні і отруйні гриби; розвивати пізнавальну активність дітей, уміння
спостерігати; виховувати любов до природи, культуру поведінки.
Обладнання: ребус, слайди, магнітофон, малюнок лісовика,
Природознавство: підруч. для 2-го кл. загальноосвіт. навч. закл. /
Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 176 с..
Хід уроку
І. Організаційний момент
Продзвенів дзвінок,
Всіх покликав на урок.
Тож і ми часу не гаємо 
Урок розпочинаємо.
ІІ. Актуалізація опорних знань
1. Хвилинка фенологічних спостережень. Вправа «Синоптик»
– Як змінився стан неба протягом місяця?
– Як змінилася температура повітря? Чому?
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– Які зміни відбуваються у житті людей, тварин та рослин?
2. Перевірка домашнього завдання. Фронтальне опитування
– Які органи має кожна рослина?
– Діти, давайте пригадаємо, як зберігати плоди та насіння в домашніх
умовах?
– Як зберігають плоди та насіння у ваших сім’ях?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми і завдань
уроку (Слайд 1)
– Діти, сьогодні нас до себе в гості запросив один казковий герой. Хто
він ви дізнаєтесь, коли розгадаєте ребус:

‘

‘ ИК

(Слайд 2)
(Лісовик) (Слайд 3)
– Так, діти, нас запросив до себе в гості володар лісового царства Лісовик. Сьогодні Лісовик поділиться з вами рецептом однієї смачної страви
картоплі. Відгадайте загадку, з чим буде картопля.
І великі, і малі
Одягнули всі брилі,
І дощу ці одноніжки
Не бояться ані трішки.
Ліс – улюблений їх край.
А як звуться, відгадай! (Гриби.)
– А де ростуть гриби? (У лісі.)
– Давайте допоможемо лісовичку назбирати грибів для його страви.
Гайда до лісу. Під час нашої подорожі ми дізнаємося багато цікавого про
гриби.
ІV. Вивчення нового матеріалу
1. Уявна подорож до лісу. Релаксаційна пауза (Звучить запис звуків
лісу.)
– Ми зараз йдемо по лісовій стежині, збираємо гриби.
Знаменита білоруська зеленка ховається у піску. Зустрічаються в
соснових борах пісчані стежини, а на них, придивляєшся, один горбочок,
другий, третій... Якщо побачиш на такому горбочку павутинки щілин,
сміливо зупиняйся – тут вони, зеленки.
Буває, крокуєш полем з одного ліску в інший, стоять на шляху декілька
поодиноких сосонок. Глянеш під одну з них – навколо неї ланцюжок
блискучих, начебто лакованих маслюків. Або підійдеш до ріденьких молодих
ялинок, а між ними золотисті кружальця розсипані – рижики.
І зупинка. Збирання грибів (Слайд 4)
– Пригадайте, які гриби зростають у лісах нашої місцевості. Які з них
їстівні? Які отруйні? (Їстівні гриби на Херсонщині ростуть, як правило, у
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штучних лісах на пісчаних аренах, в колках з берези, дубу, осини, вільхи, в
плавневих лісах - тополевиках й вільшаниках, у лісополосах, на степових
схилах, в цілинних степах, на пустирях, в садах, парках, поблизу житла
людини.
Перший місяць осені дарує нам багато грибів. Якщо осінь тепла і
дощова, то їх у лісі сила-силенна: маслюки, зеленки, червоноголовці,
шампіньйони, опеньки, мухомори, бліді поганки, несправжні лисички.)
– Розгляньте малюнки. (Слайд 5) Які це гриби? (Їстівні.) Які з цих
грибів вам відомі? (Слайд 6) Розгляньте будову гриба.
– Покажіть плодове тіло гриба. На що схожа грибниця?
– Які це гриби? (Отруйні.) (Слайд 7)
–Які отруйні гриби ви впізнали? Як відрізнити отруйні гриби від
їстівних?
– Що потрібно знати усім грибникам?
Ознайомлення з «Пам’яткою грибника»:
1. Перш за все, збирайте тільки ті гриби, про які ви точно знаєте, що
вони їстівні. Якщо гриб викликає сумніви відносно приналежності його до
їстівних, то не вживайте його взагалі.
2. Не збирайте, не їжте грибів старих, червивих, зіпсованих. Ніколи не
їжте грибів у сирому вигляді.
3. Не збирайте та не вживайте гриби, які в основі ніжки мають
клубневидне потовщення. Особливо звертайте на це увагу, коли збираєте
сироїжки, зеленки.
4. Коли збираєте шампіньйони дивіться на колір пластинок. Вони
повинні бути рожеві, коричнюваті, але не білі (має схожість з шампіньйоном
– смертельно ядовита бліда поганка).
5. Зібрані гриби використовуйте у той же день, сирі вони дуже швидко
псуються і стають небезпечними для людини.
Розповідь учителя
Як правильно збирати гриби
Під час збирання грибів зрізати їх потрібно, не турбуючи грибницю,
обережно ножем. Укладати у кошик без землі та сміття. Ніж для зрізання
грибів повинен бути гострим. Жоден гриб не можна раптово видирати із
землі, щоб не завдавати
великої шкоди грибниці. Якщо гриб вам
незнайомий, обережно викрутіть його й перевірте, чи немає булавовидного
потовщення з чохлом та кільця на ніжці. Це буває у всіх отруйних грибів.
Крокуючи лісовими стежками, звичайно, ваш погляд не пропустить
червоніючу, жовтіючу чи буро коричневу шляпку гриба. Хто збирав гриби,
той знає, як захоплює тихе «полювання» на гриби. І ось буквально через
півгодини, ви несподівано зрозуміли, що грибів зібрано більше, ніж потрібно
для приготування смачного обіду... Що ж з ними робити?
Як зберігати гриби (Слайд 9)
Вдома та під час походу гриби нанизують на шампури та сушать на
сонці. Великі гриби розрізають на частинки.
Фізкультхвилинка
84

На галявині стрибаєм
Ось так, ось так.
Гриби, ягоди збираєм
Ось так, ось так.
Лісовику допомагаєм.
Ось так, ось так.
ІІ зупинка. Перша допомога при отруєнні грибами (Слайд 10)
Розповідь заздалегідь підготовлених учнів
Учень 1. Ознаки отруєння грибами можуть з’явитися через 1-2 години,
іноді через 8-12 годин і включають в себе біль у животі, блювоту, нудоту і
пронос. Отруїтися можна також і погано приготовленими та зіпсованими
їстівними грибами.
Учень 2. Доки швидка допомога приїде, ваше завдання надати першу
допомогу хворому. Перше, що потрібно зробити, – це промити хворому
шлунок, для цього слід випити 5 або 6 склянок слабкого розчину марганцівки
рожевого кольору або кип’яченої води з содою (на склянку води потрібно
покласти ¼ ложки соди). Потім натиснути пальцями на корінь язика, тим
самим викликати блювоту. Цю процедуру повторити кілька разів. Після чого
випити проносне або 2-3 таблетки активованого вугілля. Укласти в постіль і
напоїти гарячим питвом.
ІІІ зупинка. Рецепт тушкованої картоплі з грибами (Слайд 11)
Рецептом ділиться Лісовик
Інгредієнти: 1 кілограм картоплі (краще такої, яка добре
розварюється); 400 грамів грибів (шампіньйонів, маслюків – на вибір); 1
середня морквина; 1 середня цибулина; 1 ст. ложка томатної пасти або 3-4 ст.
ложки томатного соусу; вода; олія; сіль; перець чорний молотий; лавровий
лист.
V. Закріплення вивченого матеріалу
1. Робота з підручником с. 45-48
– Чи можна перевертати сухе листя та мох? Чому? (Грибниця висохне і
загине на сонці.)
– З яких частин складається гриб?
– Які бувають гриби? (Їстівні та отруйні.)
VІ. Узагальнення й систематизація знань
1. Гра «Їстівне – неїстівне»
Учитель промовляє назви грибів. Якщо гриб їстівний, діти плескають у
долоні. Якщо гриб неїстівний – тупотять. (Маслюк, мухомор, опеньки, білий
гриб, бліда поганка, несправжні опеньки, сироїжки, груздь, підосичник,
підберезник.)
2. Робота в зошиті с. 16
3. Народні прикмети, пов’язані зі збиранням грибів
Роботу презентують заздалегідь підготовлені учні:
 Багато мошок – готуй козубок.
 Перший туман літа – грибна прикмета.
 Затягнулися дощі – груздів не чекай.
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 Потрібно раніше встати, щоб грибів набрати.
VІІ. Підсумок уроку. Рефлексія
Гра «Продовж речення»
– Гриби бувають…
– Їстівні гриби нашого краю…
– Отруйні гриби нашого краю…
– Правила збирання грибів такі: …
Вправа «Мікрофон»
– Ось і закінчилися наші гостини. У кого в гостях ми побували?
– Про що цікаве дізналися?
VІІІ. Домашнє завдання
с. 45-48, приготувати вдома з мамою страву Лісовичка.
Дереза Г.М.
Урок 20
Тема. Звірі і птахи восени.
Мета: ознайомити учнів з життям звірів восени, навчити розрізняти їх
за зовнішніми ознаками, дізнатись про їх звички і пристосування до життя
восени, розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять; виховувати любов і
дбайливе ставлення до тварин.
Обладнання: ілюстрації із зображенням тварин, Природознавство:
підруч. для 2-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. –
К.: Генеза, 2012. – 176 с..
Хід уроку
І. Організація класу
 Діти, чи любите ви відкривати таємниці?
Тоді не гаймо часу.
Відкрий таємниці
Нас кличе в дорогу –
для себе, мій друг,
скоріше поспішай,
для тебе іскриться
в мандрівках чудових
і річка, і луг.
пізнай рідний край.
II. Актуалізація опорних знань
1. Хвилинка фенологічних спостережень
– Яка зараз пора року?
– Які зміни відбуваються в природі з настанням осені?
– Куди зникають деякі птахи восени? Чому?
– Яких птахів називають осілими?
2. Виразне читання поезії підготовленим учнем
Непомітно з’явилася осінь
День коротким стає щодоби,
Глянь, берізки – уже златокосі,
І в дубів багряніють чуби.
Вже у теплі краї відлетіли
Сонцелюби – дзвінкі журавлі,
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Не страшні їм тепер заметілі
На далекій південній землі. ( В.Бичко)
3. Перевірка домашнього завдання. Тестування
1. Що примушує птахів відлітати у вирій?
а) голод
б) холод
2. На південь відлітає
а) синиця
б) ластівка
в) дятел
3. Горобці, галки, ворони:
а) перелітні птахи б) зимуючі птахи
4. Яка з цих пташок перелітна?
а)ластівка
б) сорока
в) ворона
5. Оберіть зимуючого птаха:
а) горобець
б) лелека
в) зозуля
– До якої групи тварин належать ведмідь, заєць (до звірів).
III. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми і завдань
уроку
– Діти, дідусь Лісовичок хотів би почути від вас назви відомих вам
тварин (відповіді дітей). А де ви їх бачили? Що ви знаєте про їх поведінку?
– Діти, а ще дідусь Лісовичок хоче погратися з вами в гру «Відгадай
звіра». (учитель загадує загадки. Учні повинні уважно послухати їх. Той, хто
відгадає загадку, повинен знайти звіра на малюнку, серед наочних посібників
і сказати, які істотні ознаки його названо в загадці):
Не кравець, а все життя з голкою ходить. (Їжак.)
Зубасте, сірувате, по полю гасає, телят і овець шукає …. (вовк).
Хвіст трубою, спритні ніжки,
Плиг із гілки на сучок,
Носить все вона горішки
В золотий свій сундучок.
В неї очі мов горішки
Кожушина хутряна,
Гострі вушка, наче ріжки,
У дуплі живе вона. (Білка.)
Пара довгих вушок,
Сіренький кожушок,
Скорий побігайчик,
А зоветься… (зайчик).
Я руда, низького зросту,
Хитра я і довгохвоста.
На курей я вельми ласа,
В них таке смачненьке м’ясо.
Вовку-брату я сестриця,
А зовуть мене … (лисиця).
IV. Вивчення нового матеріалу
1. Розповідь учителя
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Лісові
миші,
полівки,
кроти,
хом’яки

+

Заєць

Борсук

+

Ведмідь

Бобер

Роблять
запаси на
зиму
Відкладають
запаси жиру
Впадають у
зимову
сплячку
Змінюють
забарвлення
і густоту
хутра
5. Словникова робота с.57

Білка

Їжак

– Сьогодні дідусь Лісовичок нас запрошує у подорож по казковому лісі
(ілюстрація). Ліс улітку був увесь зелений, а тепер берізки та клени жовті,
осики червоні, а поміж ними ялиночки зеленіють. Налетить вітер, зірве з
дерев листочки, і закружляють вони у повітрі, наче метелики. Потім тихо,
тихо додолу спускаються, землю нібито килимом укривають. А на гілках
дерев з кожним днем все менше стає листочків.
Тварини також до зими готуються. Мандрівники-птахи збираються у
великі зграї, щоб летіти у вирій, маленькі звіринки запасають у своїх
коморах їжу, лагодять свої житла, та самі зодягаються в теплу зимову шубку.
А комахи під кору дерев у різні щілини ховаються. Так усе життя і рослини і
тварини готуються до довгої та холодної зими.
– Діти, дідусь Лісовичок просить допомогти йому зрозуміти, чи
належать тварини до природи? До якої природи вони належать? Доведіть.
2. Гра «Хто зайвий?»
а) ведмідь, лисиця, ворона, миша – це звірі;
б) тигр, вовк, заєць, олень – це хижі звірі;
в) корова, олень, коза, ведмідь – травоїдні звірі;
г) свиня, ведмідь, заєць – усеїдні звірі.
3. Робота в парах: опишіть сусідові по парті звіра рідного краю так,
щоб він здогадався про кого йдеться (лисиця, їжак, заєць, вовк) за
пам’яткою:
– Яка тварина за розміром?
– Яке забарвлення хутра має?
– Чим найчастіше харчується?
– Де проживає?
4. Робота з підручником ( с.54-57)
Опрацювати текст, розглянути малюнок на с. 55, заповнити таблицю:

Линяння – це зміна забарвлення і густоти хутра у тварин.
Фізкультхвилинка
V. Закріплення вивченого на уроці
1. Робота в зошитах с.18
2. Робота в групах «Скринька ідей»
– Які ідеї ви хочете запропонувати людям щодо охорони та допомоги
взимку звірям? (Покласти до скриньки осінній листочок і сказати ідею).
Орієнтовані відповіді груп:
Не розкопувати нори й не турбувати лісових мешканців.
Не розводити багаття в лісі.
Виготовити годівниці для пташок.
Виготовити листівки для мисливців: «Не вбивайте зайців!»
VI. Узагальнення і систематизація вивченого на уроці.
– Діти, дідусь Лісовичок хоче дізнатися, чи добре ви засвоїли тему
«Звірі і птахи восени» і пропонує вам такі тести:
1. Які звірі роблять на зиму запаси корму?
а) зайці, б) ведмідь, в) білки
2. Що таке линяння тварин?
а) зміна забарвлення і густоти хутра,
б) зміна довжини хвоста,
в) зміна кольору очей.
3. Які звірі впадають в сплячку ?
а) зайці, б) ведмідь, в) бобри
4. Для чого деякі звірі відкладають запаси жиру?
а) щоб спати до весни,
б) щоб швидше бігати,
в) щоб краще виглядало хутро.
– Дідусь Лісовичок пропонує конкурс на кращу казочку за опорними
словами: кігтики, пухнастий хвіст, у дуплах, парашут, діточки, додому, свято,
злий, змій, хлопчик-чарівник.
VII. Підсумок уроку. Рефлексія
– Чи відкрили для себе таємниці природи?
– Що цікавого запам’ятали про звірів?
– Діти! Дідусь Лісовичок звертається до вас із проханням:
Холодно взимку зайчатам і білці,
Песику – в будці, в сараї – корівці,
Мерзнуть у котика лапки і вуха,
Мерзне ворона в лиху завірюху.
Горю зарадити можемо –
В будку Шаркові настелим соломи,
Зайчикові покладемо під кущик
Кілька морквинок, листочок капусти,
Теплу корівці поставим водичку,
Птицям насиплемо крихти в годівничку.
Як допоможемо дружно, малята –
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Виживуть взимку птахи і звірята. (Л.Левченко)
VIII. Домашнє завдання
с.54-57 (дати відповідь на запитання до тексту); намалювати малюнки
«Допоможемо зимуючим птахам».
Скрипець М.В.
Урок 21
Тема. Птахи восени.
Мета: ознайомити учнів із життям птахів восени, показати зв’язок змін
у житті птахів зі змінами у природі, вчити розрізняти і наводити приклади
перелітних і осілих птахів своєї місцевості, пояснювати причини відльоту
птахів у вирій; розвивати спостережливість, уміння узагальнювати і робити
висновки;виховувати бережливе ставлення до природи, бажання допомагати
птахам
Обладнання: мультимедійна дошка, презентація на тему «Птахи
восени», ілюстративний матеріал із зображенням перелітних і осілих птахів
своєї місцевості, конверти із завданням для роботи в групах, картки з
тестовими
завданнями
для
кожного
учня,
сигнальні
картки;
Природознавство: підруч. для 2-го кл. загальноосвіт. навч. закл. /
Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 176 с..
Хід уроку
І.Організація класу. Емоційне налаштування учнів на роботу
Сіли, діти,всі рівненько.
Усміхнулися гарненько.
Урок природознавства починаємо,
Природу з задоволенням вивчаємо.
Працюємо дружно, старанно,
Щоб кожна хвилина уроку
Не втратилась марно.
– З яким настоєм ви приступаєте до роботи?
– Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку?
ІІ. Актуалізація опорних знань
1. Хвилинка фенологічних спостережень (Слайд 2)
– Яка пора року зараз триває? Назвіть осінні місяці.
– Які ознаки осені ви помітили у природі ?
– Тепло чи холодно сьогодні надворі?
– Сонячна чи похмура погода?
– Чи були сьогодні опади? А вітер?
2. Фронтальне опитування
– Про що ми говорили на минулому уроці?
– Чи змінюється життя комах із настанням осені?
– Як комахи готуються до зими?
3. Гра «Так чи ні»
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Учні беруть сигнальні картки червоного і зеленого кольору. Учитель
говорить твердження, якщо воно правильне – учні піднімають картку
зеленого кольору, якщо неправильне – червоного кольору. (Слайд 3)
 Із настанням осені життя комах змінюється. (Так)
 Усі комахи помирають восени. (Ні)
 Восени деякі комахи відкладають яйця і гинуть. (Так)
 Пізньої осені завмирає життя у мурашнику.(Так)
 Жук – сонечко шукає собі схованку у водоймах. (Ні)
 Лялечка білана – капустяного прикріплюється до грудочки землі. (Ні)
 З приходом холодів усі оси гинуть. (Ні)
 Перелітних метеликів не існує. (Ні)
 Восени кількість комах у природі зменшується. (Так)
– Куди ж зникають комахи восени?
– Чи може зменшення кількості комах у природі вплинути на життя
інших тварин?
ІІІ. Повідомлення теми і завдань уроку. Мотивація навчальної
діяльності
– Відгадайте загадку і ви дізнаєтеся, про кого ми сьогодні будемо
говорити на уроці? (Слайд 4)
Загадка
Хто співає нам пісні,
Пречудові, голосні?
Крильця, дзьобик, хвостик має,
В небі високо літає? (Птах.)
– Чому птахів виділили в окрему групу серед тварин? (Тіло птаха
вкрите пір’ям, вони мають дзьоб, крила, вміють літати. Деякі птахи
бігають і можуть плавати.)
– Що ж робити птахам, коли восени кількість комах зменшується?
– Сьогодні на уроці ми з’ясуємо, як змінюється життя птахів восени.
Дізнаємося,що змушує пташок відлітати у теплі краї.
VІ. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу
1. Бесіда
– Пригадайте, яких птахів своєї місцевості ви знаєте? (Учитель показує
ілюстрації із зображення птахів, учні називають їх.)
– Згадайте, яких птахів називають осілими, а яких перелітними? (Слайд
5)
ПТАХИ
ПЕРЕЛІТНІ

ОСІЛІ
КОЧОВІ

– Птахів, які восени відлітають у вирій, а навесні знову повертаються
до свого краю, називають перелітними. Наведіть приклади таких птахів.
– Птахів, які на зиму не відлітають, називають осілими. Яких пташок
взимку у своїй місцевості ви можете побачити?
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– Середню нішу серед перелітних і осілих птахів займають кочові птахи
– це ті птахи, не відлітають у вирій, а прилітають у наш край взимку.
– Що ж змушує пташок відлітати у вирій?
2. Розповідь учителя
З настанням осені життя птахів змінюється. Холод змушує комах
ховатися у шпаринки, під кору дерев, зариватись у землю. У нори ховаються
жаби, плазуни, миші. В’януть трав’янисті рослини. З кожним днем пташкам
стає все важче знайти собі їжу. Відсутність корму – головна причина, яка
змушує наших пернатих друзів летіти на дуже далекі відстані до 12 тис. км у
вирій, бо там у достатній кількості вони можуть забезпечити себе їжею.
Птахи, які живляться комахами відлітають у вирій першими. (Слайд 6).
Це солов’ї, шпаки, жайворонки, ластівки, зозулі, одуд, стрижі, мухоловки,
зяблики.
Пізніше відлітають у вирій пташки, які живляться рослинною їжею і
живуть на водоймах. (Слайд 7) Це дрозди, перепілки лелеки, журавлі, качки,
гуси, чапля, очеретянка, трясогузка. До кінця жовтня відлітають усі
перелітні птахи.
Зимувати залишають осілі птахи – сорока, ворона, глухар, голуб,
горлиця, горобець, синиця, повзик, рябчик, сойка, сова, грак. (Слайд 8) Коли
настають холоди, сороки, синиці, горобці, ворони, галки залишають ліси,
поля і наближаються до людських осель, фермерських господарств, де можна
знайти собі поживу.
У листопаді до нас прилітають кочові пташки – це снігурі, омелюхи,
чечітка, вівсянка, шишкар (Слайд 9). Взимку вони можуть собі відшукати
їжу.
Фізкультхвилинка (Слайд 10)
Уявимо, друзі, себе птахами
І стрибаєм, мов сороки.
Давайте відпочинемо ми з
А тепер, мов чаплі,
вами.
Голівки повертаємо
Ось зігнули так ручата
У воді жабок і рибку шукаємо.
Й полетіли, мов качата.
Розімнемо ще крилята,
Лапками залопотіли
Щоб могли швидко літати.
Дружно всі на воду сіли
Всі веселі! От чудово!
Й знову вгору полетіли.
До роботи беремось знову!
Поставили всі руки в боки
3. Бесіда з елементами розповіді
– Чи бачили ви, як птахи відлітають у вирій? (Слайд 11)
– Птахи відлітають у вирій по різному:
Маленькі пташки – великими зграями (Шпаки, ластівки.)
Поодинці подорожують – зозуля, одуд, сокіл.
Качки летять шеренгою.
Гуси – вервечкою.
– Чи бачили, як летять журавлі? (Ключем.)
Журавлі летять у вирій,
Шлють останнє «прощавай».
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Літечко з собою кличуть,
Забирають в теплий край. М. Познанська
– Як ви думаєте, чи високо летять пташки? (Зазвичай на висоті 500700 м, а дрібні пташки нижче – 100 м. Якщо потрібно перелетіти через
гори, піднімаються на висоту до 6 тисяч метрів).
V. Закріплення і осмислення знань
1. Робота за підручником
– Прочитайте статтю у підручнику на с.51-52, дайте відповіді на
запитання:
– Чому багато птахів встигають відлетіти у теплі краї до того, як зникне
корм?
– Які птахи прилітають до нас на зиму? Як називають таких птахів?
– Про яких перелітних птахів ви прочитали?
– Чому осілі птахи з настанням холодів ближче переселяються до
людських осель?
2. Робота в парах
– Прочитайте діалог у підручнику на с.53. Як ви думаєте, хто з дітей
правий?
– Чому птахи змушені відлітати у вирій?
3. Вправа «Метод Прес» (Слайд 12)
Завдання: Уявіть, діти, що журавель не хоче відлітати у вирій. Давайте
його переконаємо, що йому необхідно полетіти у вирій.
Ключові слова:
Я вважаю… (Журавлику, тобі обов’язково треба летіти у вирій.)
Тому що… (взимку ти загинеш.)
Наприклад,… (ти не зможеш у грудні відшукати собі їжу, бо буде
холодно і вода на водоймах замерзне і ти загинеш від голоду.)
Отже…
(вирушай швидко у дорогу!)
4. Робота над загадками
– Прочитайте і відгадайте загадки у підручнику на с.53
– Які з цих птахів перелітні, а які – осілі?
 Ой вухаста голова.
Відкриваються щоночі
Величезні її очі.
Лиш землю темрява вкрива,
Полювать летить …(сова). ( Слайд 13)
 У червоних чоботях
В білому халаті.
Він весною прилетів
І сидить на хаті. (Лелека.) (Слайд 14)
 Крізь зимові заметілі
До нас пташки прилетіли.
В них червоні гарні груди –
Ніби яблучка усюди
Хтось розвісив у дворі.
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Ці пташки звуться… (снігурі). (Слайд 15)
5. Робота в групах
Кожна група отримує конверт із картками, на яких зображені птахи.
Завдання: назвати, до якої групи належать пташки і вилучити серед них
«зайвого» птаха.
1 група: горобець, ворона, дятел, сорока, голуб, лебідь.
2 група: ластівка, соловей, зозуля, синиця, журавель, жайворонок.
3 група: снігур, шишкар, омелюх, вівсянка, чечітка, шпак.
Фізкультхвилинка (вправи для очей)
Сидять маленькі совенята.
Раз – закрили оченята.
Два – відкрили оченята.
Подивилися навколо.
Потім – вгору і додолу.
Оченята – блим, блим, блим!
Відпочити треба їм!
Вправо, вліво оченята
Повертали совенята.
Совенята будуть спати,
А ми будем працювати.
VІ. Узагальнення і систематизація вивченого
1. Гра «Перелітній – зимуючий птах»
Учитель говорить назву птаха, учні оплесками визначають перелітних
птахів. Виграє той, хто не помилиться ні разу.
Лелека, ворона, жайворонок, соловей, синиця, сорока, грак, шпак,
ластівка, горобець, сойка, снігур, щиглик.
2. Вправа « Асоціативний кущ»
– Чи можемо ми уявити наше життя без птахів?
– За що ми маємо бути вдячні нашим пернатим друзям?
краса
охороняють
природу

спів
ПТАХИ
речі

радість
натхнення
….

– Багато птахів гине під час перельотів у теплі краї, у результаті
полювання на них.
– А чи легко їм живеться у зимовий період?
– Як їм потрібно допомагати взимку?
– Прочитайте статтю у підручнику на с.54.
– Чим можна підгодовувати птахів взимку? (Слайд 16)
 Несолоне свиняче сало
 Пшоно, вівсяні хлоп'я
 Насіння соняшника і маку, пшениці
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 Сушені ягоди шипшини
 Горіхи, шишки, сухофрукти
 Свіжі м'які фрукти
 Крихти білого хліба
– Чим не можна підгодовувати птахів взимку?
3. Тести (Слайд 17)
1. Птахів, які восени відлітають у вирій називають:
а) зимуючі
б) перелітні
в) осілі
2. У вирій птахів змушує летіти:
а) краса теплих країв
б) холод
в) голод
3. Першими у вирій відлітають птахи, які…
а) живляться
б) живляться
в) живуть на
рослинами
комахами
водоймах
4. Яка з цих пташок перелітна?
а) соловей
б) горобець
в) голуб
5. Назвіть зимуючого птаха.
а) лелека
б) сова
в) зозуля
6. Не можна годувати пташок взимку:
а) насінням кавуна б) насінням соняшника в) смаженим насінням.
VІІ. Підсумок уроку. Рефлексія
Бесіда
– Чи збулися ваші очікування щодо уроку?
– Що нового для себе ви дізналися на уроці?
– Назвіть перелітних птахів нашої місцевості.
– Які осілі птахи у нашій місцевості?
– Поясніть причину відльоту птахів у вирій.
– Як ми повинні ставитися до птахів?
VІІІ. Домашнє завдання: опрацювати матеріал у підручнику на с. 5154; дослідити, які птахи живуть поруч з вашим житлом; заготовляти насіння
для підгодовування пташок взимку
Скрипець М.В.
Урок 22
Тема. Звірі восени.
Мета: ознайомити учнів з життям звірів восени, зі змінами, що
відбуваються в їх житті; вчити наводити приклади тварин, які змінюють
забарвлення хутра, готують запаси кормів, готуються до зимової сплячки;
розвивати
спостережливість,
уміння
порівнювати,
узагальнювати;
виховувати бережливе ставлення до тварин.
Обладнання: презентація на тему «Звірі восени», ілюстрації із
зображенням тварин, картки із завданнями для роботи в групах, ілюстрація
осіннього дерева, кольорові листочки (жовті, зелені, червоні, оранжеві),
тестові завдання, скринька; Природознавство: підруч. для 2-го кл.
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Хід уроку
І. Організація класу. Емоційне налаштування учнів на роботу
Доброго дня вам, мої школярики,
Чомучки і питайлики.
Незвичайний урок чекає на вас.
Природу ми будемо вивчати,
Її таємниці для себе відкривати.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
– Діти, а ви любите таємниці відкривати?
– Ось вам перша таємниця.
1. Вправа «Очікування»
– Погляньте на дошку. Це дерево очікувань. На партах у вас лежать
кольорові листочки . Напишіть на них, що ви очікуєте від цього уроку.
(Діти виходять до дошки, говорять про свої очікування від уроку і
прикріплюють листок на дерево.)
– Діти, подивіться на цей чудовий пейзаж, що ми разом з вами створили,
і скажіть, про яку пору року ми будемо з вами сьогодні говорити? (Про
осінь.)
– Молодці, відгадали цю таємницю.
– А тепер пропоную вам відкрити таємницю спостережень за погодою.
2. Хвилинка фенологічних спостережень (слайд 2)
– Яка сьогодні погода?
– Яке небо?
– Чи були сьогодні опади?
– Тепло чи холодно на вулиці? Чи є вітер?
– Які ознаки осені ви помітили у природі?
ІІІ. Актуалізація знань учнів.
1. Перевірка домашнього завдання
– Саме так, зараз у природі господарює осінь.(слайд 3)
На хмаринці осінь прилетіла,
Потім стала з вітром
Землю дощиком умила.
Пісеньки співати
Деревця розфарбувала,
І в далекий вирій
Золотом стежки услала.
Птахів проводжати.
– Відкрийте ще одну таємницю. Що змушує птахів відлітати у вирій
восени?
– Яких птахів називають перелітними?
– Які птахи називаються осілими?
2. Гра «Посади зимуючих птахів на дерево» ( Слайд 4)
Завдання: Посадити зимуючих птахів на дерево.
На екрані зображені дерево і птахи: зозуля, снігур, горобець, соловей,
ластівка, сорока, дятел, синиця, голуб.
– Яких птахів ви впізнали?
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– Чому не всіх пташок ви посадили на дерево? (Деякі з них відлітають
у вирій..
2. Гра «Вилучи «зайве» слово» (слайд 5)
– А тепер пограємось у гру «Вилучи «зайве» слово».
1) Сорока, синиця, голуб, ведмідь;
2) Бджола, метелик,заєць, джміль, коник, оса;
3) Окунь, сом, карась, білка, щука, лящ.
– До якої групи тварин ми відносимо ведмедя, зайця і білку? (Звірі.)
– Відкрийте наступну таємницю, чому звірів виділили в окрему групу
серед тварин? (Їх тіло вкрите шерстю і малят своїх вони вигодовують
молоком).
4. Хвилинка – цікавинка (Слайд 6)
Чи відомо вам, що на Україні мешкає 108 видів звірів. Вони:
 Бігають по землі (вовки, олені,косулі, лисиці, зайці).
 Лазять по деревам (білки, куниці, песці).
 Плавають у воді (видри, бобри, дельфіни).
 Літають (кажани).
 Живуть під землею (миші, кроти, борсуки).
ІV. Повідомлення теми і завдань уроку (Слайд7)
– Сьогодні на уроці ми здійснимо мандрівку до осіннього лісу і
відкриємо для себе
таємницю – дізнаємося, як
живуть звірі
восени. (Слайд 7)
V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу
– Багато клопоту восени не тільки комахам, птахам, а й звірам. Вони
теж змушені рятуватися від голоду і холоду. Щоб розкрити таємницю і
дізнатися, як саме вони це роблять, попрацюємо у групах.
1. Робота у групах
– Об’єднаємося у групи за кольором листочків, які ви прикріплювали до
дерева на початку уроку.
– Пригадаємо правила роботи у групах.
Картка із завданням для 1 групи
Матеріал для опрацювання
Готуючись до зими, деякі тварини роблять запаси на зиму.
Лісові миші збирають насіння рослин, жолуді і ховають їх у своїх нірках
або в дуплах повалених дерев.
Миші – полівки, кроти, хом’яки у землі риють земляні комори і
заповнюють їх зерном. Іноді в таких коморах можна знайти 5-6 кг зерна.
А бобри біля своїх хатинок під водою роблять запаси гілок, стовбурів
дерев.
Білки запасаються на зиму горіхами, жолудями, шишками, які ховають
у своїх дуплах, а гриби білочки розвішують на гілках. Під час сильних морозів
білки у дуплах можуть спати декілька днів, накрившись своїм пухнастим
хвостиком.
Завдання: Опрацювати матеріал і дізнатися, які звірі роблять запаси на
зиму?
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Картка із завданням для 2 групи
Матеріал для опрацювання
З наближенням зими, у деякі тварини міняють своє літнє хутро на
зимове – густіше і довше. У деяких тварин змінюється забарвлення хутра.
Наприклад. у білки восени хутро руде, а на зиму воно набуває сірого кольору,
щоб тваринку було важко помітити серед гілок. Ласка, горностай, заєць –
біляк на зиму «одягаються».
У білу шубку, яка дає їм можливість бути непомітними серед снігу.
Завдання: Опрацювати матеріал і дізнатися, у яких тварин змінюється
на зиму густота і колір хутра?
Картка із завданням для 3 групи
Матеріал для опрацювання
Багато тварин переживають зимовий холод і голод, залігши у зимову
сплячку. За літо і осінь у борсука, їжака і ведмедя накопичується під шкурою
жир. Жир для цих тварин – зимовий запас їжі.
Їжак заривається у сухе листя, мох, траву і облаштовує своє ліжко у
ямці чи під старим пеньочком, згортається у клубочок і спить аж до
березня.
Ведмідь облаштовує свій барліг під поваленими деревами. Вимощує його
сухим листям, накриває сухим гіллям і залягає у сплячку до того, як випаде
сніг.
Борсуки сплять у норах. Коли випадає сніг і починаються холоди
тваринка закриває вхід і нору травою і землею і спить у ній аж до весни.
Завдання: Опрацювати матеріал і дізнатися, які тварини на зиму
залягають у сплячку?
Картка із завданням для 4 групи
Матеріал для опрацювання
З настанням холодів хутро у зайців стає густішим і світлішим. Зайці не
мають постійних лігвищ і нір, запасів на зиму не заготовляють, у сплячку не
впадають. Взимку вони харчуються дрібними корінцями, молодими
пагінцями і корою з дерев.
Вовків і лисиць годують ноги. Вони полюють на мишей, зайців,
копитних тварин.
Олені і косулі харчуються пагінцями з дерев. Дикі кабани харчуються
корінцями рослин, жолудями. Дуже важко цим тваринам зимувати.
Особливо, коли випадає багато снігу.
Завдання: Опрацювати матеріал і дізнатися, які тварини не сплять
взимку і ведуть активний спосіб життя?
2. Презентація робіт груп з використанням слайдів (Слайди 8,9,10)
– Розкрийте таємниці про поведінку тварин восени.
– Розкажіть, які тварини готують запаси на зиму?
– Які тварини впадають у сплячку?
– У яких тварин змінюється взимку густота і колір шерсті?
– Які тварини зимою ведуть активний спосіб життя?
Фізкультхвилинка (Слайд 11)
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Сумно зайчику стояти,
Голівками похитали,
Треба трішки пострибати.
Вушками помахали,
Скік, скік, скік, скік.
Ніжками почеберяли,
Далі робимо всі вправу –
Навіть, трішечки поспали.
Нахил вліво, нахил вправо.
Зайченятка відпочили,
Потім вгору потягнулись,
Тихо всі за парти сіли.
Один одному всміхнулись.
VІ. Закріплення і осмислення знань
1. Робота за підручником с.54-57
– Прочитати матеріал у підручнику і розкрийте таємницю, дайте
відповіді на запитання:
– Що таке линяння тварин?
– Як змінюється хутро під час линяння у звірів? Наведіть приклади.
– Для чого деякі звірі відкладають восени запаси жиру?
2. Гронування (Слайд 12)
Підготовка звірів до зими
Готують запаси
на зиму

Впадають у
зимову сплячку

Змінюють забарвлення
і густоту хутра

Наведіть приклади кожної групи звірів.
3. Гра «Угадай, хто я?» (Слайди 13-17)
– А тепер вам потрібно розгадати таємниці і впізнати тварин за описом.
Завдання. За описом вгадати назву тварини.
 Місце, де він мешкає, легко знайти за купками землі. Живиться
комахами та їх личинками, які живуть під землею. В зимову сплячку не
залягає. Дуже любить спати і їсти. Добре поївши, лягає спати, прокидається
через 4- 5год і знову риє землю у пошуках здобичі. (Кріт.)
 Це всеїдна тварина. Любить ласувати корінням рослин, ягодами,
дрібними тваринами. Восени накопичує велику кількість жиру, вибирає місце
у лісі для барлогу і впадає до весни у сплячку. (Ведмідь.)
 Розумна, сильна і витривала тварина. Швидко бігає. Взимку може
голодувати.
 2-3 тижні, але може і з’їсти за раз до 10 кг м’яса. Взимку веде
активний спосіб життя. Полює на зайців, копитних тварин, дрібних гризунів.
Ці тварини живуть сім’ями у лігвах. (Вовк.)
 У нього не має ні нори, ні гнізда. Ховається він то під кущем, то у
ярочку. Вдень спить, а вночі виходить погуляти і поїсти. Їсть молоді гілочки
дерев, травичку, корінці, кору дерев. (Заєць.)
 Пізно восени, коли стає холодно і мало їжі, заривається у листя,
згортається у клубочок і спить до зими. (Їжак.)
4. Гра «Хто, де зимує?»
– Наступну таємницю ви розгадаєте, коли скажете, де зимують
тварини?
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У дуплі зимує (хто?) – …(білка)
У норі зимує (хто?) – … (кріт, борсук)
У барлогу зимує (хто?) – …(ведмідь)
У ямці зимує (хто?) –… (їжак)
У нірці зимує (хто?) – …(миша)
– А у кого немає своєї хатки? ( у зайця, кабана)
5. Робота в парах. Розгадування ребусів (Слайд 18)
– Розгадайте ребуси і відкрийте таємницю, назви яких тварин сховали у
них.

– Як ці тварини готуються до зими?
Фізкультхвилинка (вправи для очей.)
VІІ. Узагальнення і систематизація вивченого
1. Гра «Утвори пару» (Слайд 19)
Як звірі готуються до зими?
Білки,бобри, хом’яки,
змінюють забарвлення хутра
Кроти, миші
Їжаки, борсуки,
ведмеді

не засинають, активно полюють

Кабани, лосі,
Вовки, лисиці

готують запаси їжі на зиму

Заєць - біляк, білка,
залягають у сплячку
ласка, горностай
2. Тести
1. Зірі адають у сплячку, тому що:
а) бояться
б) люблять спати
в) не можуть себе
холоду
взимку
прогодувати
2. Шерсть восени у звірів стає:
а) рідша
б) густіша і довша
в) коротка
3. Для чого деякі звірі відкладають запаси жиру восени:
а) щоб зручніше
б) щоб спати
в) щоб виглядало
було спати
до весни
краще хутро
4. Хто із звірів залягає у зимову сплячку?
а) білка
б) їжак
в) вовк
5. Який звір робить на зиму запаси корму?
а) кабан
б) ведмідь
в) білка
6. У якого звіра змінюється забарвлення хутра взимку?
а) миша
б) білка
в) кріт.
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3. Вправа «Скринька ідей»
– Чи можемо ми уявити своє життя без тварин?
– За що ми маємо бути їм вдячними?
– Чи легке життя у тварин? Чому?
– Спробуйте запропонувати свою ідею допомоги звірам. Напишіть її на
листочку і покладіть у нашу скриньку ідей.
VІІІ. Підсумок уроку. Рефлексія
1. Бесіда
– Чи збулися ваші очікування, про які ви говорили на початку уроку?
– Які нові таємниці природи сьогодні для себе ви відкрили?
– Яка таємниця вам запам’яталася найбільше?
2. Вправа «Закінчи речення» (слайд 20)
На зиму готують запаси корму такі тварини – це…
Залягають у зимову сплячку – …
Взимку змінюється густота і забарвлення шерсті у таких тварин - …
До тварин потрібно ставитися…
ІX. Домашнє завдання
1) Опрацювати статтю у підручнику с. 54-57. Дати відповіді на
запитання до неї.
2) Намалювати листівку на тему «Допоможемо зимуючим звірам!»
Стрижак І.П.
Урок 23
Тема. Невидимі ланцюги в осінньому лісі.
Мета: формувати вміння встановлювати взаємозв’язки між неживою та
живою природою, рослинами та тваринами; розкрити поняття «невидимі
ланцюги живлення»; вчити складати найпростіші ланцюги живлення;
розвивати логічне мислення, наполегливість, увагу; виховувати бережливе
ставлення до природи.
Обладнання: Природознавство: підруч. для 2-го кл. загальноосвіт.
навч. закл. / Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 176 с., картки для
роботи в групах,та парах, схеми, ілюстрація із зображенням дуба, сойки,
дятла, білки, кабана, лисиці, миші та жолудя, іграшка Лісовичок.
Хід уроку
І. Організація класу
Ось дзвінок нам дав сигнал,
Працювати час настав.
Тож і ми часу не гаймо –
Урок наш розпочинаймо.
ІІ. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності
учнів
1. Хвилинка фенологічних спостережень
Виступ «синоптиків» :
Сьогодні…….(число, місяць, день тижня)
Температура повітря ……….
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Небо ……….. (ясне, похмуре)
Опади……….
‒ Про яку природу розповів «синоптик?» (про неживу)
2. Бесіда
‒ Як змінилися рослини з приходом осені?
‒ Які зміни сталися у житті тварин?
‒ Чому це все відбувається? (бо сонечко вже не так зігріває землю, стає
холодніше, дні стають коротшими)
‒ Отже, жива й нежива природа пов’язані між собою. Вчені називають
ці зв’язки «невидимі ланцюжки».
ІІІ. Повідомлення теми уроку
‒ Сьогодні ми з вами помандруємо в осінній ліс і навчимося шукати ці
«невидимі ланцюжки» в природі. А допоможуть нам Лісовичок та лісові
мешканці: дуб, сойка,дятел, білка, лісова мишка, лисичка (на дошці
з’являється ілюстрація).
ІV. Вивчення нового матеріалу
1. Встановлення взаємозв’язків у природі
‒ Лісовичок привів нас до дуба. Який він – дуб? У чому його сила і
слабкість? Про це розкажуть наші «ерудити».
Виступ «ерудитів»
1 учень. Звичайно, дуб сильний. Він великий, могутній і може жити дуже
довго – 500 років і навіть більше – аж до 2 тисяч років!
2 учень. Так, дуб – сильне дерево. Але у нього є слабкість – він боїться
холоду. Взимку від морозів часто гинуть його жолуді. Ось і приходиться
дубу надіятися на птахів та звірів – сойок, мишей, білок. Вони полюбляють
їсти жолуді, тому роблять їх запаси, ховаючи в надійне місце. Поїдають не
все, а навесні з вцілілих жолудів проростає маленький пагінець – майбутній
дуб.
3 учень. Отже, дуб не лише сильне та витривале дерево. Він вірою та
правдою служить лісовим мешканцям, а вони в свою чергу платять йому тим
же.
А хто і як – дізнаємося після роботи в групах.
2. Робота в групах
Завдання: вибрати те речення, в якому говориться про дуб.
 Нагодував старий дуб жолудями сім’ю сойок. Сови літають вночі.
Кішки добре чують.
 Восени з дерев та кущів опадають листя. Розносять сойки жолуді по
всьому лісу, виростуть потім з них дубки. Літо – спекотна пора.
 Білка живе в дуплі старого дуба. У зайця сіре хутро. Шишкарі взимку
виводять пташенят.
 Ведмідь взимку впадає в сплячку. Птахи відлітають в теплі краї.
Дятел лікує старий дуб.
 Слон живе в Індії. Кабани у пошуках жолудів розпушують землю
навколо дуба. Соловей дуже гарно співає.
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Перевірка
На дошці –схема:
Сойка
ДУБ
Білка
Дятел
Кабан
– Який висновок зробимо? (У природі все взаємопов’язано).
– Ці стрілочки є в природі, але вони невидимі, тому їх і називають
«невидимі ланцюжки».
3. Розкриття поняття «ланцюжок живлення»
– Як ви вже знаєте, мишка лісова полюбляє їсти жолуді, а на мишку
полює лисичка. За допомогою стрілочок можна це показати так:
жолудь
миша
лисиця
Це і є ланцюжок живлення.
Фізкультхвилинка «Лісова історія»
– Я розкажу історію, а ви будете показувати за допомогою рухів.
– Вибігли зайчики на галявину. Стриб-скік.
– Прийшла лисичка. Вона йшла тихо й обережно.
– Лисичка ще й сліди замітала своїм хвостом.
– Зайчики побачили її і розбіглися.
V. Закріплення вивченого матеріалу
1. Робота з підручником с.57-59
– Розгляньте малюнки. Наведіть приклади ланцюжків живлення у
природі.
– З чого починається ланцюжок живлення? (З рослини.)
– Розкажіть про ланцюг живлення насіння клена – мурашка – їжак.
– Спробуйте самостійно навести приклади ланцюжків живлення у
природі.
VІ.Узагальнення й систематизація знань та вмінь учнів
2. Робота в парах
Із карток, на яких зображені тварини й рослини та стрілочки, скласти
ланцюжки живлення.
VІІ. Підсумок уроку. Рефлексія
Бесіда
– Поясніть, що таке «невидимі ланцюжки» в природі?
– Чи сподобалася вам подорож до лісу?
– Що нового ви дізналися під час подорожі?
– Яке завдання було для вас найцікавішим? Найскладнішим?
– Скажем лісу на прощання: до побачення!
Ти рости на радість людям,
Ми любити тебе будем,
Темний ліс, чудовий ліс,
Повен казок і чудес!
VIІІ. Домашнє завдання
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Виконати завдання на с.20 зошита.
Стрижак І.П.
Урок 24
Тема. Наші проекти. Як бджоли готуються до зими.
Мета: ознайомити учнів зі змінами, що відбуваються в житті бджіл
восени; розвивати спостережливість, мислення, уяву; формувати потребу в
пізнанні природи, проведенні спостережень за комахами восени, виховувати
бажання бути друзями природи, бережливе ставлення до тварин.
Обладнання:
паперові
квіти
для
вправи
«Очікування»,
Природознавство: підруч. для 2-го кл. загальноосвіт. навч. закл. /
Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 176 с., картки із завданнями для
роботи в групах.
Підготовча робота до уроку; постановка проблеми
1. Об’єднання учнів у тематичні центри.
2. Самостійна творча діяльність учнів: «дослідники»
готують
інформацію про те, як бджоли готуються до зими; «художники» готують
малюнки на задану тему; «мовознавці» підбирають прислів’я та приказки про
бджіл; «поети» складають вірші про бджілку.
Хід уроку
І. Організація класу
Я всміхаюсь сонечку:
Здрастуй, золоте!
Я всміхаюсь квіточці –
Хай вона цвіте!
Я всміхаюсь дощику:
Лийся, мов з відра!
Друзям посміхаюся –
Зичу їм добра! (М.Познанська)
 Посміхніться одне одному.
ІІ. Актуалізація знань учнів
 Яка пора року? (осінь)
 Які зміни відбуваються у житті звірів? Птахів? Комах?
 Послухайте вірш і скажіть, чому зажурилася бджілка?
Зажурилась бджілка,
Там ті квіти, ясні квіти
Що робити має?
Осінь притоптала.
Бо у полі жовкнуть квіти
І зима надійде,
Де медок збирає.
Вкриє гори й доли.
Де медок збирала,
Хто заплаче за квітками,
Де вона гуляла.
Як не тії бджоли?
ІІІ. Оголошення теми уроку
 Діти, протягом тижня ви готувалися до цього уроку: розшукували
інформацію про те, як бджоли готуються до зими; малювали малюнки;
добирали прислів’я та приказки про бджіл; складали вірші про бджілку,
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розучували пісеньку «Бджілка». Сьогодні настав час підвести підсумки нашої
діяльності.
IV. Мотивація навчальної діяльності
Вправа «Очікування»
 Запишіть на квіточках ваші очікування від сьогоднішнього уроку.
Прикріпіть квітки на імпровізовану галявину (читають очікування та
прикріплюють на дошку).
 Погляньте, до ваших квіток прилетіли бджілки (прикріплюються
зображення бджілок).
V. Планування діяльності
Підготовча робота до проекту
Учні займають місця в групах.
1. Повторення правил роботи в групах.
2. Робота в зошиті (с. 23)
Складання плану роботи над проектом.
VI. Збір інформації та підготовка презентації
Робота в групах
Кожна група готує презентацію.
Фізкультхвилинка
Звучить пісня «Бджілка». Діти виконують танцювальні рухи.
VIІ. Презентація роботи в группах
1. Група «Дослідники»
 Бджоли бувають дикі і свійські. Дикі бджоли живуть у дуплах, а
свійські – у вуликах, зазвичай сім’ями. Сім’я медоносної бджоли, яка живе у
вулику, складається з кількох тисяч робочих бджіл. Кожен член бджолиної
сім’ї ретельно виконує свої обов’язки.
 Наймолодші бджоли прибирають і чистять гніздо. Старші - годують
личинок, будують стільники, захищають вулик, збирають корм. Старі бджоли
носять до гнізда воду. Найголовніша у бджолиній сім’ї – матка. Вона
відкладає яйця
 Навесні, щойно з’являються перші квіти, робочі бджоли вилітають з
вулика. Вони збирають нектар і пилок. У другій половині літа бджоли
починають заготовляти мед на зиму.
 Восени ці комахи замазують усі щілини у вулику і щільно
скупчуються. Вони майже нерухомі. Живляться медом. Завдяки цьому в них
виділяється тепло. Відтак у вулику підтримується температура до 20 градусів
тепла.
 Люди (пасічники) утеплюють вулики і підгодовують бджіл сиропом,
який варять із цукру і води.
 Мед та інші продукти бджільництва люди використовують понад 2000
років. І за ці роки добре вивчили їх лікувальні можливості. А лікує все: і сама
бджола, і зібрані нею мед, прополіс, віск, маточчине молочко, пилок,
бджолина отрута, кришечки, якими бджоли запечатують готовий мед, і навіть
мертві бджоли. Особливо корисний мед при застуді.
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2. Група «Художники»
Презентує галерею малюнків «Життя бджілок-трудівниць».
3. Група «Поети»
Презентують свої вірші про бджілок.
4. Група «Мовознавці»
Знайомлять з народними приказками та прислів’ями про бджілку.
1. Бджоли раді цвіту, а люди – літу.
2. Бджола мала, а й та працює.
3. Бджола не кит  вона мала, але великі її діла.
4. Не той друг, хто медом маже, а той, що правду каже.
5. Калина хвалилась, що з медом солодка.
6. На мед люди мух ловлять.
7. На язиці медок, а на думці льодок.
8. Дай Боже, хоч бджола поможе.
9. Весняна бджола – найщасливіша.
10. Вчись не мед їсти, а бджіл шанувати.
11. Для бджіл немає броду.
12. Допався, як бджола до меду.
13. Ледачий, але бджіл боїться.
14. Летіло як бджола, а сіло як муха.
15. Людина сумує за літом, а бджола за цвітом.
VIII. Підсумок уроку. Рефлексія
– Чи справдилися ваші очікування від уроку?
– Продовжити речення: «Сьогодні на уроці я….»
Урок 25. Перевірна робота
Тема ІІ. Природа взимку (8 годин)
Орловська В.В.
Урок 26
Тема. Зима. Ознаки зими.
Мета: вчити школярів спостерігати за ознаками зими та описувати їх,
знаходити інформацію про природу взимку. Виявити зміни, що сталися в
неживій природі, формувати практичні ведення фенологічних спостережень
за температурою повітря, опадами; розвивати бачення прекрасного у всьому,
що нас оточує; виховувати любов до природи.
Тип уроку. Ознайомлення з новим матеріалом
Обладнання: Природознавство: підруч. для 2-го кл. загальноосвіт.
навч. закл. / Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 176 с., Чому
змінюються пори року?: науково-популярна книга для молодшого шкільного
віку за ред. Д.Біди – Львів.
Хід уроку
І. Організаційна частина
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 Посміхніться самі до себе, до мене, подаруйте посмішку один одному.
За виразом обличчя бачу, що у вас усе гаразд і ваш настрій можна зобразити
так:
(задоволення)
 Я дуже хотіла б, щоб такий гарний настрій не залишав вас.
ІІ. Підсумок фенологічних спостережень
Сьогодні..... грудня
t повітря вранці...
Вітер...
Опади...
 Але незважаючи на холод і мороз, в нашому класі панує тепла і
приємна атмосфера. Нехай тендітний промінчик зимового сонця запалить у
ваших серцях велику любов до живих створінь природи, що оточують нас.
ІІІ. Актуалізація опорних знань
Загадка.
Я розтрушую сніги,
Наганяю холоди,
Води сковую в льоди,
В дружбі з дітьми я всіма
Здогадались? Я....(Зима.)
ІV. Повідомлення теми завдань уроку
– Про яку пору року ми будемо говорити на уроці? (Зима.)
Завдання уроку:
 навчитися спостерігати за природою взимку;
 визначити зміни в природі;
V. Опрацювання нового матеріалу
1. Робота в групах (Опрацювання статті у підручнику.)
І група:
1. Прочитайте перший абзац статті «Ознаки зими».
2. Розглянте фотографії на слайді.
3. Що робить зиму такою неповторною?
4. Якими стали дерева взимку?
ІІ група:
1. Прочитайте другий абзац статті «Ознаки зими».
2. Яка користь від снігу взимку?
3. Розкажіть, як саме сніг захищає рослини від переохолодження.
4 Які ознаки зими, крім снігу, можна ще спостерігати?
5. Розгляньте ілюстрації.
ІІІ група
1. Прочитайте третій абзац статті «Ознаки зими».
2. Яку ще прикрасу має зима?
3 На що схожі дерева, вкриті інеєм?
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4. Розгляньте фотографії ( на моніторі малюнок дерев, вкриті інеєм)
5. Утворіть порівняння:
Гілочки кущів, немов (чарівні палички);
Іній на деревах, наче (сріблясте мереживо);
Ягоди горобини, калини, ніби (присипані цукровою пудрою)
ІV група
1. Прочитати четвертий абзац статті «Ознаки зими»
2. Про яку ознаку зиму ви прочитали?
3. Що може робити мороз?
4. Якими бувають зимові ранки?
Фізкультхвилинка
Я морозу не боюсь,
Хай мороз не злиться,
Я у рукавицях.
(Звучить музика. На моніторі відкриваються малюнки зимового лісу).
VІ. Узагальнення й систематизація знань
1. Робота в парах
 Закінчіть речення:
Сонце взимку знаходиться над землню і не нагріває її так, як в інші пори
року.
Рано темніє, бо дні______, а ночі______. Небо часто вкрите______.
Замерзають_________.
Опади
випадають
у
вигляді
________________.(Аналiз роботи.)
2. Виконай тестове завдання
 Які два твердження неправильні?
А. 22 грудня – найкоротший день і найдовша ніч у році.
Б. Грудень – найхолодніший місяць зими.
В. У морозні дні сніг мокрий і важкий.
Г. Сніг рипить, бо ламаються сніжинки.
Д. Температура повітря взимку стає все нижчою.
3. Опрацювання народного календаря
 Прочитайте народні прикмети зими і доповніть їх теми, які ви знаєте.
* Великий лапатий сніг – на погоду і відлигу.
* Птахи перед потеплінням сідають на нижні гілки дерев.
* Собака качається по землі – на сніг.
* Яскраві зірки взимку – на мороз.
* Миготять зірки в небі – на сніг.
VІІ. Підсумок уроку
1. Вправа «Мікрофон»
 Після якої пори року настає зима?
 Назвіть основні ознаки зими.
 Назвіть ознаки зими, про які не читали у підручнику.
2. Вправа «Сенкан»
1. Зима
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2. Холодна, білосніжна
3. Морозить, хурделяє, завіває
4. Взимку природа спить
5. Сніг
VІІІ. Домашнє завдання
1. Підручник с. 62- 64
2. Підготуйте розповідь про зиму
Використовуйте у розповіді явища природи, характерні для цієї пори
року
Орловська В.В.
Урок 27
Тема. Екскурсія в природу. Спостереження за природою взимку (у лісі,
парку).
Мета: на основі спостережень розширити уяву учнів про зміни в
природі взимку (стан бруньок на деревах і кущах, сніговий покров, висота
сонця, колір неба, температура повітря); розвивати пізнавальну активність і
естетичні смаки учнів; виховувати любов до рідної
природи.
Обладнання: коробки, ножиці, копачки, метр, термометр, олівці,
блокноти.
Підготовка вчителя до екскурсії. За декілька днів до екскурсії вчитель
визначає об’єкти для спостереження.
Підготовка учнів до екскурсії. На попередніх уроках вчитель
знайомить учнів з картинами відомих художників, на яких зображена
природа взимку.
Хід екскурсії
І. Організація класу
Бесіда про правила поведінки під час екскурсії. Дорога до місця
екскурсії.
ІІ. Проведення екскурсії
1. Під час короткої бесіди перед екскурсією учні згадують, яким був
парк (ліс) восени
2. Виконання завдань
* зміряти товщину снігового покриття біля забору, в канаві, на рівному
місці, порівняти, зробити висновок;
* показати і назвати дерева, які скидають на зиму листя, а які – ні.
Пояснити це явище;
* зрізати по одній гілочці з різних дерев і кущів для спостереження
стану бруньок;
* знати дерева та кущі, на яких збереглися плоди або насіння. Зібрати
зразки для колекції;
* спостерігати за птахами. Після екскурсії описати їх зовнішній вигляд.
Під час екскурсії учні спостерігають за висотою сонця, кольором неба,
записують результати вимірювань, визначають температуру повітря.
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На основі своїх спостережень і результатів вимірювань, учні роблять
висновок, що глибина снігового покрову залежить від наявності чи
відсутності, різноманітних перепон – загорожі, насаджень, рельєфа
місцевості. На основі цього діти роблять висновок, як затримати сніг, а
значить весняну вологу на полях, городах, садках.
Вчитель звертає увагу учнів на красу зимового пейзажу. Пропонує дітям
трішки постояти і послухати, як шумлять дерева, чи чують голоси пташок.
Можна провести коротку бесіду про те, що більше всього сподобалось.
Продовжуємо спостерігати за деревами. Улітку їх легко розпізнати по
формі листочків, а також по плодах. А взимку дерева впізнають по стовбуру,
розташуванням гілок.
Вчитель пояснює, що земля взимку промерзає. Викопується невеликий
кусочок землі, який діти поміщають у коробку. В класі діти її поливають і
ведуть спостереження. Через деякий час на поверхні грунту з’являються
зелені рослини. Учні за допомогою вчителя роблять висновок, що багато
трав’янистих рослин взимку не гинуть, але вони не можуть рости в зв’язку з
холодом.
Діти збирають шишки сосни та ялини. Порівнюють їх. Декілька шишок
приносять в клас для спостереження за ними в теплому місці.
Слід показати дітям, що деякі трав’янисті рослини під снігом не
замерзають і залишаються зеленими.
Вчитель пропонує в деяких місцях розгребти сніг і спитати, що вони там
побачили. Висновок: температура під снігом дещо вища, ніж температура
навколишнього повітря, тому трав’янисті рослини зберігають своє листя і
залишаються зеленими.
3. Дидактична гра «Впізнай за описом»
Діти об’єднуються у дві команди. Члени команди описують зимовий
вигляд дерев, кущів за їх зовнішніми ознаками, а члени другої команди
повинні відгадати і показати загаданий предмет.
4. Творче завдання
Вчитель пропонує дітям скласти образний опис побаченого в природі.
Вчитель починає, а діти по черзі доповнюють своїми реченнями. Наприклад
«Небо сьогодні як величезний океан, а хмари на ньому – білі острови...» Діти
продовжують фантазувати на цю тему.
ІІІ. Підбиття підсумків екскурсії
Під час підсумкової бесіди виясняється основна причина змін, що
відбулися в природі взимку.
Зрізані гілочки дерев у класі діти ставлять у водичку для подальшого
спостереження за їх розвитком.
– Чи сподобалась вам екскурсія?
– Що цікавого побачили в парку (лісі)?
– Які зміни в природі були більш помітними?
– Що вас вразило?
– Які знання ви можете використати в щоденному житті?
– Як треба ставитися до природи?
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Орловська В.В.
Урок 28
Тема. Як утворюється лід на ставку?
Мета: розширити знання учнів про стан води; дослідити особливості
зміни стану води при замерзанні, під час дослідів виявити властивості льоду
з’ясувати умови виникнення інею, паморозі, бурульок; розвивати творчі
здібності учнів, спостережливість, мовлення, уяву; вивчити правила
поведінки на льоду під час катання на ковзанах, санках.
Обладнання: малюнки із зображенням зимового ставка, річки на
слайдах; картки для групової роботи; малюнок «Зимові розваги на ковзанах».
Природознавство: підруч. для 2-го кл. загальноосвіт. навч. закл. /
Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 176 с..
Хід уроку
І. Організаційний момент
1. Налаштування на позитив
Сядьте діти, всі гарненько,
Руки покладіть рівненко,
Голову вище підніміть,
Свої плечі розведіть.
На мене уважно подивіться
І легенько посміхніться.
 Розпочнемо урок з повідомлення синоптиків
2. Підсумок фенологічних спостережень
Сьогодні... (число, місяць, рік)
t повітря вранці...
Вітер...
Опади...
ІІ. Актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності
1. Перевірка домашнього завдання
 Після якої пори року настає зима?
 Назви основні ознаки зими.
 Що сталося з сонцем? (Сонце піднімається невисоко.)
 Як змінилися опади? (Снігопад)
 Як змінилося небо? (Сірі, темні хмари.)
 Що ми спостерігаємо на деревах у мороз? (Іній, паморозь.)
 А на вікнах? (Візерунки на склі.)
Читання учнями складених казок про зиму.
2. Послухайте вірш
Сонечко купалося
У калюжі під вікном,
Але сьогодні цю калюжу
Затягнуло всю льодом.
 Про яку речовину йдеться? (Про воду)
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 Про яке перетворення говориться у вірші?
 Чому таке могло статися?
 А якщо вода замерзне, що вона утворює? (Лід.)
Отже, ми сьогодні дізнаємося для яких умов вода перетворюється на лід.
ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку
Тема нашого уроку «Як утворюється лід на ставку, дізнаєтесь в яких
станах може перебувати вода.
ІV. Вивчення нового матеріалу
 Чи доводилося вам узимку кататися на ковзанах? Розкажіть, де це
відбувалося.
 Чим укриваються калюжi за перших морозів?
 Чи знає хто з вас, як утворюється лід?
 Розгляньте малюнок на стор. 65. Де ще вам доводилося бачити лід,
крім калюж? Розкажіть, що ви знаєте про лід?
1. Робота за підручником (стор. 64-66)
 Які властивості має лід? Доведіть, що лід крихкий.
 Які ще є властивості льоду? Разом з дорослими виконайте дослід.
Дослід. Налийте у скляну пляшку води і закрийте її корком. Винесіть іі
на мороз і залиште на ніч. Що побачили вранці? Пляшка лопнула.
 Чому на морозі пляшка лопнула?
 Одного разу вчені провели дослід, подібний до цього, але замість
пляшки взяли чавунну кулю, наповнили її водою, загвинтили отвори і
поставили на лютий мороз. Вода, замерзаючи, розірвала кулю. Така велика
сила тводи, що розширюється. Узимку в сильні морози відбуваються аварії
на водопроводах. Це результат дії води, що розширяється при охолодженні.
 Чому лід не тоне у воді? Доведіть, що під льодом навіть у сильні
морози є вода. (У ній мешкають різні тварини.)
Фізкультхвилинка
V. Узагальнення і систематизація знань
1. Проблемне питання
 То чому лід не тоне? ( Бо він легший за воду.)
 Спить замерзлий під кригою ставок, річка. Чи існує взимку під кригою
життя?
2. Представник довідкового бюро розкриє нам проблему
 Під товщею льоду панує життя. Звичайно, зимою ми не почуємо
квакання веселих жабок, бо вони дрімають, зарившись у мулисте дно. Водяні
комахи також спочивають. А ось риби спати і не думають – як і в теплі дні
вони плавають, пірнають, живуть у водоймі.
У дуже морозні днi, коли товща льоду на поверхні річки утворюється
надто велика, риби мають свої труднощі: їм не вистачає повітря, важко
дихати. Тому ополонки, які пробивають у річці рибалки, для ловлі риби,
приносять сріблястим мешканцям річки велику користь, бо через них до риб
поступає так потрібне їм у цю пору повітря. Часто можна побачити, як риба
піпливає до поверхні води в ополонці, щоб подихати. Мабуть, не так затишно
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рибі в крижаній воді, як улітку, але що поробиш: адже зараз зима! Жде з
нетерпінням риба настання тепла.
3. Робота в групах
 За допомогою отриманої інформації попрацюємо в групах і дамо
відповіді на такі питання:
І - група : Як утворюється лід? Які властивості має лід?
ІІ - група: Чому важливо пам’ятати про властивість води при замерзанні
розширюватися? Наведіть приклади.
ІІІ - група: Як утворюються бурульки на дахах?
ІV - група: При якій температурі повітря вода перетворюється в лід?
(За необхідності надаю допомогу дітям.)
4. Гра «Відгадай і покажи»
Загадка
Ходять тільки по льоду,
По стежині, по дорозі.
Бігти я униз не в змозі,
По снігу не йдуть, як слід:
До вподоби – тільки лід. (Ковзани.)
 Катання на ковзанах тільки зміцнює здоров’я, але про що ми повинні
пам’ятати, катаючись на ставку взимку? (Складання правил – памяток з
дітьми.)
* Кататися можна тільки тодi, коли лід на річці міцний.
* Кататися можна тільки у місцях масового перебування людей.
* Головне, що треба пам’ятати: катання на ковзанах має стати веселою
розвагою, а не загрозою здоров’ю.
VІ. Підсумок уроку. Рефлексія
Складання «Сенкану»
1 Лід.
2 Безбарвний, прозорий.
3 Розбивається, покриває, розширяється.
4 Лід покрив ставки, річки.
5 Лід легший за воду.
VІІ. Домашнє завдання
Підручник с.64-66.
Орловська В.В.
Урок 29
Тема. Погода взимку.
Мета: ознайомити дітей з особливостями погоди взимку; формувати
поняття про погоду в рідному краї, узагальнювати життєві спостереження
дітей про зміни в природі з приходом зими; розвивати пiзнавальний інтерес,
мовлення; виховувати любов до рідної природи, рідного краю.
Обладнання: Природознавство: підруч. для 2-го кл. загальноосвіт.
навч. закл. / Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 176 с., зошити,
запис пісні «Під вікном хурделиця».
Хід уроку
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І. Організація класу
Усміхніться всім навколо:
Небу, сонцю, квітам, людям.
І тоді обов’язково
День тобі веселим буде.
ІІ. Актуалізація опорних знань
1. Підсумки фенологічних спостережень
Сьогодні..... (число, місяць, рік)
t повітря...
Стан неба...
Вітер...
Опади...
2. Перевірка домашнього завдання
 Що таке лід? (Замерзла вода.)
 Які властивості має лід?
 За яких умов вода перетворюється на лід, а лід стає водою?
 Лід важчий за воду чи легший?
 Де ви бачили бурульки?
 Коли вони з’являються?
 Що таке бурулька? (Це замерзла вода.)
 Що таке інiй?
 Які правила поведінки на льоду під час катання на ковзанах, санках ви
запам’ятали?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
Трійка, трійка прилетіла,
Скакуни в тій трійці білі.
В санях тих сидить дівиця –
Білокоса, білолиця.
Рукавом махає –
Сріблом все вкриває. (Зима.)
 Хто ця красуня? На якій трійці вона прилетіла?
 Зима завітала до нас на гостину і принесла подарунок – «Зимовий
кросворд».
2
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По горизонталі:
1. Пора року.
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2. «То завиє звіриною, то заплаче як дитя»
3. Зайчата стали білими,
Ну зовсім наче.....
Щоб в лісі не зуміли ми
Відщукати їх.
4. Біле сріблясте вбрання дерев узимку.
По вертикалі:
1. Річка сховалась – була і нема.
Замурувала річку зима.
Там, де рибалки сипали сіть,
Можна сьогодні пішки ходить.
2. Він для ворони і снігурів
Калини грона підсолодив
На вікнах квіти розмалював,
Щоб я за літом не сумував.
3. Сніги упали свіжі,
Прослався білий шлях.
Візьму я бистрі.....
Полину, наче птах.
 Людей здавна турбувало питання: чи можна передбачити сніг? Мороз?
Непогоду?
ІV. Повідомлення теми і мети уроку
 Сьогодні на уроці ми розглянемо особливості погоди взимку, а також
познайомимося з передбаченнями зимової погоди.
V. Вивчення нового матеріалу
 Давайте пригадаємо, що таке погода? Які складові вона має?
 Яка буває погода взимку?
 Розв’завши зимовий кросворд, нам легко буде побудувати
«асоціативний кущ».
1. Метод «асоціативний кущ»

Сніг

Відлига

Холод

Лід

Заметіль

Бурулька

ЗИМА

Іній

Мороз

 Яка погода за вікном? (Опис погоди за вікном.)
2. Робота за підручником стор. 66-69.
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3. Фізкультхвилинка (Пісня «За вікном хурделиця»)
4. Слово вчителя
 Здавна людей турбувало питання: чи можна за допомогою народних
прикмет передбачити погоду зимових місяців? Це життєве питання для
селянина. Тому народ і підмічав: «Багато павутиння на бабине літо восени –
на холодну зиму».
Народ за допомогою власних спостережень створив «Фабрику погоди»,
де зібрані найбільш цінні прикмети, що вказують на безпосередні зміни
погоди, оскільки вони вірно визначають хід природних явищ.
 Назвіть зимові місяці. Який з них розпочинає зиму?
 Як ще у народі називали грудень?
 Поясніть, чому грудень рік кінчає, а зиму починає? (пояснення дітей).
 Які народні назви мав січень?
 Який найкращий місяць року?
 Яка погода у лютому?
5. Повідомлення членів «Метрологічної служби»
 Науці під силу розкрити закони клімату і погоди. Вітер, наприклад,
звертає на себе увагу народних спостерігачів. Щоденні зміни погоди
залежать від вітру. «Звідки вітер, звідти й погода» – говорить народна
прикмета. Зустрічний вітер узимку приносить сніг. Південні вітри приносять
тепло: «Південь віє – старого гріє», «Південний вітер – бідним батько».
Західні вітри є вісниками негоди.
 А я хочу сповістити деякі народні прикмети про туман.
«Туман, що спускається взимку на землю, віщує відлигу, високо
тримається над землею – ясну погоду.»
 Рясний інiй взимку супроводжується гарною, ясною погодою. Якщо
вночі був інiй – вдень сніг не випаде, – говорять народні прикмети.
6. Робота в зошитах
VІ. Узагальнення й систематизація знань
1. Гра «Знайди правильну відповідність»
1. На Новий рік погода  .....
2. Як на Катерини холодно  .....
3. На першого Миколи .....
4. Прийшла Промовиця .....
Закінчення :
...то буде холодно. (2)
...не буде холодно ніколи. (3)
...скидай рукавиці. (4)
...буде в полі урожай. (1)
2. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»
 Хто спить узимку вниз головою? (Кажани.)
 Що взимку їсть жаба? (Нічого, вона спить.)
 Яка співоча пташка дістає їжу, пірнаючи під лід? (Оляпка.)
 Коли температура горобця нижча – взимку чи влітку? (Однакова.)
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 Біла морква зимою росте. (Бурулька.)
 У хаті мерзне, а на надворі – ні. (Віконне скло.)
 Користь чи шкода приносить борсук узимку? (Ні користі, ні шкоди,
він спить.)
3. Перевір себе
Хмари пливуть проти вітру – перед снігом.
Хмари пливуть низько – на холод.
Дім піднімається прямо вгору – на мороз.
Горобці поховались – на мороз, або перед завірюхою.
VІІ. Підбиття підсумків. Рефлексія
 Яка погода переважає взимку?
 Як змінюється температура повітря?
 Як виглядає небо?
 Як змінюється тривалість дня?
 Що відбувається з грунтом?
 Що відбувається з водоймами?
 Які опади випадають узимку?
VІІІ. Домашнє завдання
стор.66-69
Орловська В.В.
Урок 30
Тема. Сторінка дослідника. Як зберегти ялинку перед новорічними
святами.
Мета: вчити дітей умінню розпізнавати назви дерев узимку за певними
ознаками, дати коротку характеристику хвойним деревам; розвивати пам’ять,
уяву, увагу, мовлення; виховувати дбайливе ставлення до природи.
Обладнання: слайди із зображенням зимового лісу, лісу нашої
місцевості; Природознавство: підруч. для 2-го кл. загальноосвіт. навч.
закл. / Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 176 с.; картки для
групової роботи.
Хід уроку
І. Організація класу
Дзвоник нам сигнал подав,
Що уроку час настав.
Тож і ми часу не гаймо
до уроку приступаймо.
 Діти, посміхніться один одному і посмішкою побажайте гарного
настрою на уроці.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
1. Хвилинка фенологічних спостережень
 Яка зараз пора року?
 Які ознаки зими ви спостерігали, коли йшли до школи?
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 Тепло чи холодно надворі?
 В якому стані небо? Вітер?
 Чи були сьогодні опади?
2. Фронтальне опитування
 Про що ми говорили на минулому уроці?
 Чому рослини відносяться до живої природи?
 Що відбувається з трав’янистими рослинами взимку?
 Як називається ліс, у якому ростуть тільки ялинки? Тільки сосни?
 Який ліс розташований у нашій місцевості?
Відгадування загадок.
Стрімко вибігли на гору
Дві подружки білокорі.
Дощик їм полоще кіски.
Звуть подружок цих... (берізки).
Я дерево – красень
А звуть мене...(ясен).
 До якого лісу відносяться ці дерева? Чому?
(На моніторі зображення хвойного та листяного зимового лісу.)
ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку
1. Загадка
В неї гарні, пишні віти,
І колючок не злічити,
Не байдужа до прикрас,
На свята спішить до нас ялинка. (Слайд)
 Сьогодні на уроці ми продовжимо вчитись розпізнавати дерева і
дізнаємось, як зберегти ялинку перед новорічними святами.
2. Вправа «Очікування»
 Цей урок мене навчить...
ІV. Вивчення нового матеріалу
1. Розгляд ілюстрації дерев на моніторі
 Які дерева ви впізнали одразу?
 За якими ознаками ви стверджуєте,що це ялинка та сосна?
 Чому ці дерева називають хвойними? (Їхні листочки дуже вузенькі, як
голочки. Називаються хвоєю.)
 Невже дійсно хвойні дерева не скидають листочки – хвоїнки? (Вони
опадають поступово, не всі відразу. Тому вони завжди зелені.)
2. Порівняння гербарію листочків листяних дерев і хвої
3. Гра «Впізнай дерево за його листочком»
 Чому взимку так важко впізнати дерево? (Бо дерева взимку скидають
листя.)
4. Бесіда вчителя
 Яке свято найбільш очікують діти? (Новий рік)
 Новий рік – це ялинка, подарунки, Дід Мороз, Снігуронька, краса і
казка, Сподівання чогось нового і незвичайного.
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 А чи знаєте ви, що сучасне його святкування – четверте в
літочисленні нашого народу?
У давнину початок Нового року припадав на весну. Пробуджувалася
природа,оживала земля.
Потім із запровадженням християнства на Київській Русі дата Нового
року змінилися на осінь – вересень. Ще пізніше цар Петро І запропонував
перенести святкування на січень.
Проте й ця дата виявилася не остаточною. За радянської влади офіційно
початок року змістився на 14 днів вперед. Однак церковне не змінилося, тож
у нас співіснують дві дати початку Нового року – 1 січня і 14 січня –
офіційна й релігійна.
 Як у вашій сім’ї зустрічають Новий рік? (Розповіді дітей)
Фізкуьтхвилинка
Трава низенька – низенька,
Дерева високі – високі.
Вітер дерева колише, гайдає,
То вліво, то вправо нахиляє.
Дерева гнутися не хочуть.
Виростуть високі, гарні і стрункі,
Як у нашім класі діточки усі.
5. Робота за підручником (стор.72-73)
 Розгляньте фото рослин у підручнику. Назвіть рослини, які ви
впізнали.
 Доводьте свою думку за зразком: «Я думаю, що це – ..., тому що...
 Якої традиції притримуються люди, зустрічаючи Новий рік?
 Скільки це треба зрізати молоденьких ялинок, щоб у кожній оселі
люди зустріли Новий рік з ялинкою?
 Де опиниться ялинка після новорічних свят?
 Які заходи можна вжити, щоб не допустити вирубування ялинок у
лісі? (Відповіді дітей)
V. Узагальнення й систематизація знань
1. Робота у зошиті
 Назви рослини. Листяні рослини обведи зеленим олівцем, а хвойні
червоним.
2. Робота в групах
Гра «Збережемо ялинку»
(Діти обговорюють свої пропозиції святкування Нового року без живої
ялинки.)
Презентація відповідей.
VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія
 Як зберегти ялинку перед новорічними святами?
VІІ. Домашнє завдання
стор.72-73
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Орловська В.В.
Урок 31
Тема. Тварини взимку. Як зимують птахи?
Мета: узагальнити знання дітей про зимуючих птахів; розкрити
причинно-наслідкові зв’язки між живою та неживою природою взимку; вести
роз’яснювальну роботу по вихованню бережного відношення до природи;
необхідності охороняти пташок.
Обладнання: музичний запис «Пори року» П.І.Чайковський, малюнки із
зображенням пташок, картки для роботи в парах.
Хід уроку
І. Організаційний момент
 Підніміть долоньки рук. Думайте про щось хороше. Ви відчуваєте
тепло своїх долонь. А тепер візьміться за руки і зігрійте ним тих, хто поруч з
вами. Настрій у нас гарний. А чи відповідає погода нашому настрою?
(Музичний супровід)
1. Робота за календарем спостережень
Інтерактивний метод «Мікрофон»
2. Підсумок фенологічних спостережень
 Яка пора року?
 Який день, місяць?
 Яке небо?
 Сьогодні холодно чи тепло?
 Чи були опади? Вітер?
ІІ. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання
Слухання, розповіді дітей про вічнозелені рослини своєї місцевості.
(Показ малюнків підготовлених вдома.)
Питання:
 Яке свято наближається? (Новий рік.)
 Якої традиції дотримуються люди, святкуючи Новий рік?
 Скільки потрібно виростити дерев, щоб у новорічну ніч кожну
квартиру прикрашала ялинка?
 Як же зберегти новорічну ялинку перед новорічними святами?
(Відповіді дітей)
Висновок:
 Пам'ятайте! Якщо кожен із нас врятує маленьку сосну або ялинку, то
через десятки років це відгукнеться у нашому серці вдячним і радісним
дзвоником.
ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку
Загадка
Кружляє ніжно білий пух.
Міняє зайчик свій кожух,
Вдягає лиска рукавички,
Співають весело синички,
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Ведмідь в барлозі вже дріма...
Яка пора, скажіть? (Зима.)
 Діти, ми продовжуємо вивчати тему "Прийшла зима". Але не тільки.
Тема уроку «Тварини взимку. Як зимують птахи?
 Які результати ми очікуватимемо з уроку?
Відповіді починайте так: «Цей урок навчить мене...»
(Дізнатися про життя птахів і звірів взимку; розв’язати проблеми
пернатих, які зимують у нашій місцевості...)
 Наприкінці уроку ми перевіримо, чи досягли цієї мети.
Отже – (діти по черзі читають з дошки):
Спостерігати за
зимуючими птахами

Розуміти радість і
проблеми птахів узимку

Цей урок навчить мене

Дізнатись цікаве з життя
зимуючих птахів

Любити живу природу

ІV. Вивчення нового матеріалу
1. Слово вчителя
 Поглянте навколо. Прийшла зима. Повіяв холодний вітер. Дерева
вкрилися білою ковдрою. Лютий мороз безжалісно снує новколо. Проте
природа не знає пустоти. Кожна її частина насичена життям. Хоча нежива
природа дрімає, проте всі живі істоти зайняли всі куточки, придатні для
існування: в повітрі, у воді, на землі.
(На моніторі слайди малюнків із зимовим пейзажем)
Іноді ми шукаємо незвичні видовища у далеких мандрівках, серед чужих
пейзажів та екзотичних тварин і не помічаємо, що поряд з нами живуть чи не
найкращі в світі птахи і звірі?
2. Звучить щебетання птахів
 Що за голоси ви чуєте?
 Чи буває так в природі: зима, сніг, мороз і пташине щебетання? (Так)
 Які птахи не залишили нас взимку? (Снігур, синиці, сороки, ворони,
галки, сойки, дятли, шишкарі, голуби.)
 Хто відлітає у вирій? (Ластівки, лелеки, журавлі, чаплі, зозулі, дикі
качки.)
 Яка ж основна причина змушує птахів залишати оселю, своє місце?
3. Сценка «Розмова двох пташок»
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Зима підслухала розмову двох пташок.
Зустрілись якось ластівка і синичка, сіли та й защебетали.
 Ластівко, чому ти залишила гніздо й полетіла так далеко?
 Тут холодно.
 І мені холодно, та я залишилась.
 Зимою немає комах.
 А я люблю насіння, крихти хліба, ягоди горобини.
 Бачиш, ми з тобою зовсім різні. Я зимою залишаюсь без їжі і тому
відлітаю у теплі краї.
 Яка ж основна причина змушує птахів залишати оселю, своє місце.
(Холод і голод.)
4. Довідкове бюро
Представник довідкового бюро розповість ще про одну причину
відльоту птахів у теплі краї.
 Ще одна причина відльоту птахів у теплі краї пов’язана із зменшенням
світового дня. Організму птахів не вистачає променів сонця, що є важливим
для його життя. Наприклад, ластівка і біла лелека зимують в Південній
Африці, долаючи 13000км.
Фізкультхвилинка
5. Робота за підручником (с.74-77)
 Пригадайте, яких птахів називають осілими. (Відповіді на питання
підручника.)
6. «Перевірте прикмети»
Горобці поховались – на мороз або перед завірюхою.
Ворони, галки сідають на верхівки дерев – буде мороз.
Ходять по землі – відлига.
Снігур на крилах приносить до нас зиму.
 Прочитайте про допомогу птахам узимку (с.76).
 Як ви можете врятувати пташине життя?
 З чого ще може зробити пташину їдальню?
Підсумок. Узимку життя птахів залежить від того, чи знайдуть вони їжу.
Кожен з нас може допомогти птахам пережити цей період зими.
V. Узагальнення й систематизація знань
1. Гра «Оплески»
 Що ви покладете у годівничку птахам?
Гарбузове насіння, пшоно, підсмажене соняшникове насіння, зерно,
крихти хліба, насіння бур’янів; несолоне сало, насіння динь, кавунів,
цукерки.
Пам’ятайте! Чорний хліб і підсмажене насіння, солоне сало птахам
давати не можна.
2. Робота в парах «Чи знаєте ви народні прикмети»
1. Синиця зранку починає пищати –
1) буде сніг
2. Білка по верхівках скаче –
2) чекай морозу
3. Якщо ворони і галки в’ються в повітрі –
3) буде гарна погода
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4. Ворони і галки сідають на землю –
4) до відлиги
(Правильні відповіді: 1-2; 2-3; 3-1; 4-4.)
VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія
 Чи досягли ми поставленої мети?
 Який висновок зробили для себе?
Моє прохання: ніколи в житті не забувайте про тих живих істот, які
живуть поряд з нами і не можуть говорити. Вони потребують допомоги.
VІІ. Домашнє завдання
(стор.74-77). Приготувати годівничку. Постійно підгодовувати пташок.
Орловська В.В.
Урок 32
Тема. Звірі взимку.
Мета: розширити і уточнити уявлення про те, як зимують звірі;
формувати уявлення про життя взимку звірів, розвинути спостережливість;
виховувати турботливе ставлення до звірів, брати участь у їх охороні.
Обладнання: ілюстрації із зображенням лісових звірів; звірів своєї
місцевості, Природознавство: підруч. для 2-го кл. загальноосвіт. навч.
закл. / Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 176 с..
Хід уроку
І. Організаційний момент
1. Налаштування на урок
Ось дзвінок нам дав сигнал,
Працювати час настав.
Тож і ми часу не гаймо –
Урок наш розпочинаймо.
2. Підсумок фенологічних спостережень за календарем
Сьогодні... (число, місяць, рік)
t повітря...
Стан неба...
Опади...
Вітер...
ІІ. Повторення вивченого матеріалу
Вікторина «Птахи»
1. У назві якого птаха читаємо число сорок? (Сорока.)
2. Який птах вигодовує пташенят навіть узимку? (Шишкар.)
3. У якого птаха міцний хвіст, що він підтримує тіло на дереві? (Дятел.)
4. Які птахи прилітають до нас із настанням зими? (Снігур, омелюхи.)
5. Який птах будує собі гніздо за допомогою слини? (Синиця – ремез.)
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети
уроку
1. Релаксація «Звуки зими»
2. Відгадування загадки
Незнайомка ходить гаєм, лісом, полем.
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Все навколо накриває
Білим килимом пуховим. (Зима.)
 Як ви дізнались, що це зима?
 Які зміни в природі відбулися з приходом зими? (Дні короткі, а ночі
довгі, морози, небо вкрите сірими хмарами, водойми закуті кригою, дерева,
крім хвойних, стоять голі).
 Але це ще не все. Сьогодні ми з вами помандруємо, де ялинки та
дуби.
І завзятий дятел – стук! –
Гострить дзьобика об сук.
Тут живуть хороші друзі:
Їжаки, зайчата сірі...
Сніг закрив поляни лисі.
Здогадались, діти, де це? (У лісі.)
 Ми уявно завітаємо в зимовий ліс до... (зайця, лося, лисички,ведмедя,
білочки). Демонстрація малюнків звірів на слайдах.
 Чи відчули ви холод від суворої зими? (Так.)
 Давайте зігріємось, перетворившись у лісових звіряток
Фізкультхвилинка
Скільки в клас прийшло звірят,
Не впізнать моїх малят.
Хто зайчатко, хто лисичка,
Хто ведмідь, хто вовк, синичка.
Веселіш танцуйте, любі.
Не соромтесь, ви чудові.
 Рухи під музику «Маленьких качаток»
ІV. Вивчення нового матеріалу
 Як же переживають зиму лісові звірі?
1. Робота за підручником с.77-81
 Пригадайте, як звірі готуються до зими.
 Чим живиться заєць узимку?
2. Звіт довідкового бюро (на моніторі малюнок зайця)
 Зайці не мають постійних лігвищ, не риють нір. Живляться зайці ще
посівами озимини, пагонами молодих дерев.
(Учитель демонструє на карті місця життя кожного із звірів..
 Білка запасається на зиму жолудями, горіхами, грибами. Ховає їх в
дуплах, під осілим листям. У зимову сплячку білки не залягають, хоча в люту
хуртовину і морози декілька днів спить, щільно затикаючи дупло зів’ялою
травою.
 Як живе взимку лисиця? Чим живиться?
 Чому ведмедю не треба виходити на полювання?
 Як живуть узимку козулі? Чим вони живляться? Як уберігаються від
ворога?
 Чим живляться дикі кабани?
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3. Звіт довідкового бюро
- Їжак, зарившись в опале листя і згорнувшись у неміцний клубочок,
впадає у справжню сплячку, аж до березня. У цей час у них дуже
сповільняється дихання (до 6 разів на хвилину), різко знижується
температура тіла, серце здійснює декілька рідких ударів на хвилину. Під час
сплячки у їжаків більше, ніж на третину зменшується маса тіла, бо вони в цей
час живуть тільки завдяки власному жиру.
 Як людина може допомогти звірятам перезимувати люту зиму?
(Відповіді дітей).
V. Узагальнення й систематизація
1. Гра «Відгадай і розкажи»
(На моніторі з’являються лісові мешканці.)
З гілочки на гілочку стрибає.
Спритна і проворна, а не птах. (Білка.)
В темнім лісі проживає,
Довгий хвіст пухнастий має,
Їй на місці не сидиться,
Як зовуть її...
(Лисиця.)
Є у нього хвіст – гачок ,
Ніс такий, як п’ятачок,
Він у лісі проживає,
Там і хатку свою має.
(Дикий кабан.)
По полю гасає,
овечок хапає,
людей лякає.
(Вовк.)
2. Творча робота
Робота в групах
І група: піготувати діалог «Зустріч білочки із зайчиком».
ІІ група: за малюнками відшукати сліди відповідного звіра, з’єднати
маркером. (Група працює біля дошки)
ІІІ група: скласти текст – розповідь із 3-4 речень «Мій дідусь – лісник».
ІV група: на малюнку зображені тварини різних груп. Намалювати
сніжинку біля тих тварин, яких можна зустріти взимку.
3. Звіт груп
4. Диференційована робота в парах, групах
Завдання: учні 1-го ряду збирають загадки і працюють в групах. Учні 2го і 3-го рядків заповнюють таблицю. Працюють в парах.
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Сірий, зубастий,

Сплять

Змінюють шубку

Не впадають у сплячку

По полям шмагає

Їжак

Заєць

Лисиця

Телят, ягнят шукає

Барсук

Вушка-впродовж спини,

Сплять

Змінюють шубку Не впадають у сплячку

Очки - з косинкою,

Ведмідь

Білка

Одяг - у два кольори:

Летюча миша

Миша

Лось
Кабан

На зиму та літо

5. Перевірка
* Про кого склали загадки? (Вовк, заєць.)
* Кого помістили в колонку «Сплять», а учні 3-го ряду?
* В колонці «Змінюють шубу» у вас?
* В колонці «Не впадають у сплячку» поселилися?
VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія
 Яку тему вивчали?
 Що нового дізналися?
 Які знання, одержані на уроці, ви зможете використати у своєму
житті?
VІІ. Домашнє завдання
с. 77-81. Спостерігати за життям тварин узимку.
Орловська В.В.
Урок 33
Тема. Рослини взимку.
Мета: ознайомити дітей з особливостями життя дерев, кущів і трав в
зимовий період; вчити характеризувати стан дерев, кущів, трав’янистих
рослин узимку; розвивати, мовлення, увагу, пам’ять, розвивати вміння
порівнювати, робити висновки; виховувати любов до природи, бажання
охороняти і примножувати її красу.
Обладнання: слайди iз зображенням рослин в зимовий період,музичний
супровід, Природознавство: підруч. для 2-го кл. загальноосвіт. навч. закл.
/ Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 176 с..
Хід уроку
І. Організація класу до уроку
1. Налаштування на урок
Знов лунає шкільний наш дзвінок,
кличе усіх на цікавий урок.
У класі сьогодні гостей є багато,
І всі ми зібрались неначе на свято.
2. Підсумок фенологічних спостережень
Сьогодні... (число, місяць, рік)
t повітря...
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Стан неба...
Вітер...
Опади...
ІІ. Актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності
1. Перевірка домашнього завдання
 Назвіть зимові місяці.
 Чому вони отримали такі назви?
 Яка погода переважає взимку?
 Як змінюється температура повітря?
 Як виглядає небо?
 Як змінюється тривалість дня?
 Що відбувається з грунтом?
 Що відбувається з водоймами?
 Які опади випадають узимку?
2. Робота над загадкою
Всі пані скинули жупани.
А одна пані в зеленім жупані. (Листяні дерева, ялинка, сосна).
ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку
 Сьогодні на уроці ми познайомимось про життя рослин у зимову пору
року, дізнаємось, як же переживають рослини холодну зиму.
ІV. Вивчення нового матеріалу
1. Робота за підручником (с. 69-71)
 Які зміни в неживій природі відбуваються взимку? (Сонце високо не
піднімається, дні коротшають, ночі стають довгими, небо часто вкрите
сірими, темними хмарами).
 До зими готується і жива природа. Що відбувається з однорічними
трав’янистими рослинами, з багаторічними трав’янистими рослинами?
 Які рослини залишаються зеленими під снігом протягом усієї зими?
 Розгляньте малюнки на моніторі. Що зберігає життя рослинам
узимку? Чому вони не гинуть у мороз?
 Що відбувається з деревами і кущами?
 Що милує око у зимовому лісі?
 Чому хвойні дерева не засихають узимку?
Фізкультхвилинка
2. Робота в зошиті с.27
3. Проблемне питання
 Чому сунички не гинуть під снігом?
4. Чим укритий стовбур будь-якого дерева?
 Стовбур будь – якого дерева вкритий корою, кора – дуже важлива
частина дерева, це «шкіра», яка захищає його від спеки, холоду, морозів, а ще
– від проникнення в середину дерева шкідливих мікробів, грибків і комах.
V. Узагальнення й систематизація знань
1. Рубрика «Віршована»
Ведмідь свариться із совою:
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– Ти щось наплутала, сова!
Затям своєю головою:
Зими в природі не бува!
Сова сміється: – Волохатий,
Не дивно чути це мені:
Ти ж восени, як ляжеш спати,
То встанеш тільки навесні!
 Скажіть, хто має рацію: ведмідь чи сова. Чому?
 Будь спостережливим! Як падають сніжинки в тихий і вітряний день?
Яким буває сніг у мороз і відлигу? Коли утворюються бурульки?
2. Хвилинка «ерудита»
 Зима – період спокою в житті рослин. Але в цей час у рослинному світі
можна побачити багато цікавого. На протязі багатьох тисячоліть рослини
випробували на собі вплив зими і холоду.
Рослини так звикли до зими, що вона стала для їх розвитку необхідною.
Взимку відбувається «дозрівання бруньок». А чи можна у наших рослин
узимку спостерігати ріст? Виявляється можна. Під кінець зими під сніговим
покровом починають рости молоді ростки деяких трав. Підсніжне зростання
характерне для рослин, які цвітуть ранньою весною.
3. Робота в групах
 Влітку ви добре впізнаєте дерева та кущі по формі та вигляду листя. А
взимку?
Впізнати дерево за їх описом.
І група – кора біла, товсті гілки відходять від стовбура під гострим,
кутом, а молоді гілочки звисають, бруньки маленькі, є сережки. (Береза.)
ІІ група – могутні гілки утворюють заокруглену крону. Кора на стовбурі
в глибоких бороздах. (Дуб.)
ІІІ група – стовбур має світло-жовту кору, тонкі гілки опускаються до
землі. Любить рости біля води. (Верба.)
ІV група – легко впізнати по плодах, по коричневому гладенькому
стовбуру. Якщо немає плодів, їх склювали пташки, залишаються кетяги.
(Калина, горобина.)
4. Гра «Бліц – опитування»
 Відповідь ваша повинна бути – так, чи не так.
* Рослини взимку вмирають. (Не так.)
* Сніговий покров служить теплою ковдрою для рослин. (Так.)
* Життя на землі можливе без рослин. (Не так.)
* Усі дерева мають однаковий стовбур. (Не так.)
* Взимку рослинам краще без снігу. (Не так.)
* У верби тонкі гілочки опускаються до землі. (Так.)
* Ягоди горобини і калини дуже полюбляють пташки. (Так.)
VІ. Підведення підсумків. Рефлексія
Вправа «Незакінчене речення».
 Закінчіть речення:
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* На уроках було цікаво.....
* На уроці було важко.....
* На уроці ми навчалися.....
VІІ. Домашнє завдання
Підручник с. 70-72
ІІ семестр
Тема ІІІ. Природа навесні (14 годин)
Ситарук О.М.
Урок 1
Тема. Які прикмети у весни?
Мета: повторити та закріпити знання учнів про найхарактерніші ознаки
весни у живій і неживій природі; розвивати мислення, пам’ять,
спостережливість, естетичні почуття, пізнавальну активність та творчі
здібності; виховувати бажання любити і оберігати природу.
Хід уроку
І. Етап орієнтації
Вчитель. Любі діти, добрий день!
Зичу праці і пісень,
А ще, друзі, всім бажаю –
Сил, натхнення на весь день!
Діти.
Добрий день! Добрий день!
Дякуємо за побажання,
На урок беремо з собою:
Знання, вміння, навички й старання
ІІ. Етап ціле покладання
 Пропоную вам відгадати загадку.
Привітанням журавля
Я пробуджую поля,
Я розтоплюю сніги,
Щоб ожило все навкруги.
Відгадайте, хто вона
Ця красуня чарівна? (Весна.)
 Про яку пору року йдеться у вірші? (Про весну.)
 Отже, сьогодні на уроці ми з’ясуємо, які явища у природі вказують на
прихід весни, які її головні ознаки, прикмети.
ІІІ. Етап проектування
1. Вправа «Синоптик».
2. Розповідь учителя.
3. Вправа «Мікрофон».
4. Фізкультхвилинка.
5. Робота у парах.
6. Робота з підручником.
7. Хвилинка – цікавинка.
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8. Робота над народними прикметами.
ІV. Етап організації виконання плану проектування
1. Вправа «Синоптик» (з’ясування змін у природі).
 Пропоную послухати синоптика з повідомленням про погоду
сьогоднішнього дня.
Синоптик. Сьогодні… (число і місяць), температура повітря…, вітер…,
на вулиці стало тепліше.
Учитель. Дякуємо, синоптику, прогноз є, можемо працювати далі.
2. Розповідь вчителя
 Весна у наш край приходить тихо, непомітно. Спочатку сонце
піднімається на небосхилі, а тоді з кожним днем посилає все більше і більше
тепла. Сонечко тихесенько, ніби матуся, пробуджує природу від зимового
сну. Небо стає синє-синє. По ньому пливуть яскраво-білі пухнасті хмарки.
Іде перший весняний дощ.
Минає кілька днів, і весна стає сміливішою, гомінкою. Починає танути
сніг, а під ним дзюрчить вода. На річці сердито тріщить лід. Крижини з
гуркотом штовхають одна одну. На горбах з’являються перші прогалини.
Струмочки, проталини, перші дощі, довгі дні – це і є прихід весни.
3. Вправа «Мікрофон»
 Які зміни відбулися в природі з приходом весни?
Імовірні відповіді дітей:
 Сонечко піднялося вище над горизонтом.
 Дні стали довші.
 Небо чисте блакитне.
 Сонечко пригріває.
 Сніжок розтанув.
 Біжать струмочки.
 З’являються перші весняні квіти.
 Прилітають птахи.
4. Фізкультхвилинка
Наші тонкії квітки
Випускають пелюстки.
Вітерець ледве дихає,
Пелюстки колихає.
Наші ніжнії квітки
Закривають пелюстки,
Тихо засинають,
Голівками хитають,
А діточки тихесенько сідають.
5. Робота у парах
Пронумерувати послідовність змін у неживій природі.
 Сонячні промені прогрівають землю. Земля звільняється від снігу
 Сонце рухається по небу вище..
 На річках скресла крига.
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 З кожним днем стає тепліше
6. Робота з підручником
 Розглянь фотографію на с. 96. Прочитайте народну мудрість.
Весна – це шлях, який проходить природа від зими до літа.
 Які зміни в природі відбуваються навесні?
 Прочитайте завдання для ведення спостережень навесні за неживою і
живою природою (с. 93).
 Яка пора року змінює зиму? Назвіть весняні місяці.
 Розгляньте весняний календар природи (с. 94-95). Які відбуваються
природні явища в неживій природі? в житті рослин? в житті тварин?
 Розгляньте репродукції картин в художній галереї Матінки Природи
(с. 96). Розкажіть, що на них зображено.
 Синьокрила Сойка поцікавилася: про що розповідають назви весняних
місяців?
 Розгляньте фотографії на с. 97. Як отримав свою назву березень?
 Розгляньте фотографії. Чому квітень назвали квітнем?
Квітень – славний квітникар.
Сонячно і рясно
уквітчав нам календар
першоцвітом – рястом. Г. Коломієць
 Розгляньте фотографії на с. 98. На що наголошує останній місяць
весни?
В травні трави молоді,
ніби хвилі по воді,
розливаються широко,
аж радіє наше око. М. Рильський
7. Хвилинка - цікавинка
Розповідь підготовленого учня
Наші пращури були прихильниками природних явищ.
Оскільки природа пробуджувалась навесні, то і Новий рік, за їхнім
уявленням, мав починатися у березні.
Таким чином, початком року, в давнину вважалася весна.
А які весняні місяці ви знаєте?
А ви знаєте, що місяць БЕРЕЗЕНЬ названий в честь бога МАРТА.
А місяць КВІТЕНЬ – значить даровитий.
А травень – в честь богині МАЇ. Їй люди приносили подарунки, щоб
потім восени, вона дала їм чудовий урожай.
Робота над народними прикметами
 Діти, давайте пригадаємо прикмети про весну.
Ранній грім у березні – чекай повернення морозів.
У березні посилення вітру – віщує потеплення й рясні опади: вітер –
вночі, вода – вдень.
Рання весна – ознака того, що влітку буде багато негожих днів.
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Червоний колір місяця в березні – ознака швидкого похолодання,
посиленого вітру, але ненадовго.
Зеленуватий місяць – на дощ, ясний – на негоду.
V. Контрольно – оцінювальний етап
Продовжити речення:
Весна – це…
У живій природі навесні…..
У неживій природі навесні…..
Ситарук О. М.
Урок 2
Тема. Які ознаки помітні в неживій природі?
Мета: ознайомити учнів з весняними явищами у природі; вчити
спостерігати, характеризувати ознаки неживої природи навесні; розвивати
уяву; виховувати любов до природи.
Хід уроку
І. Етап організації.
В вікно сонце заглядає,
Добре вчитись закликає.
Отож ми часу не гаймо,
До роботи приступаймо.
ІІ. Етап ціле покладання
Розгадайте ребуси. Здогадайтесь, п ро що піде мова на уроці?

а ень (березень)

и

ень (квітень )

а

ень ( травень )

– Молодці, дійсно ми сьогодні поговоримо про весну, а точніше, про її
ознаки.
ІІІ. Етап проектування
1. Вправа «Синоптик».
2. Розповідь учителя.
3. Вправа «Доповни речення».
4. Знайомство з казкою.
5. Фізкультхвилинка.
6. Робота в парах.
7. Робота з підручником.
8. Гра «Назви «зайве» слово».
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9. Гра «Поясни народні прикмети».
ІV. Етап організації виконання плану проектування
1. Вправа «Синоптик»
 Спочатку послухаємо синоптика з повідомленням про погоду
сьогоднішнього дня.
Синоптик. Сьогодні… (число і місяць), температура повітря…, вітер…,
опади, інші явища природи.
 Дякуємо, синоптику, прогноз є, можемо працювати далі.
2. Розповідь вчителя
 Прослухайте вірш А. Костецького і спробуйте запам’ятати якомога
більше весняних явищ.
Все прокидається поволі,
Зі сну зимового встає
Радіє гай, радіє поле,
Земля поталу воду п’є.
Скресає і щезає крига,
Бурульки падають з дахів.
А вітерець прозорокрилий
Додому підганя птахів.
У лісі, на галяві теплій,
Поміж ялинок запашних,
Уперше спалахнув метелик,
Тендітний вогничок весни.
 Які весняні явища запам’ятали? (Діти називають ознаки, які
запам’ятали.)
 Але не всі ознаки весни згадав поет. Пригадати допоможе нам вправа
3. «Доповнити речення» (запис на дошці).
 Піднялося вище...
 Сонце пригріло...
 Стали довшими...
 Весело задзвеніли...
 Розтав...
 На лісових галявинах з’явилися....
 Прокинулися від зимового сну...
 Прилетіли з теплих країв...
4. Знайомство з казкою
 Люди дуже любили прихід весни і тому складали багато різних казок.
Одну із них я вам пропоную.
Казка
Жив був король Сонце.
Його палац знаходився за найвищими хмарами. Король ніколи не
спускався на землю, а посилав до людей своїх доньок: Зиму, Весну, Літо.
Осінь.
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Найбільше король любив наймолодшу красуню Весну. Але те, що вона
була такою гарною, знав тільки батько.
А люди були зайняті своєю роботою і не хотіли цього помічати.
І тоді король попросив поетів і художників допомогти Весні.
Вони взяли з собою олівці, пензлі, фарби і пішли на землю милуватися
красою природи, щоб потім розповісти про неї людям.
 Так з ким можна порівняти Весну?
 Так! Весна, ніби гарна дівчина!
Природа на весні пробуджується повільно. В перший весняний місяць
вона подібна заспаній дівчині, яка ледве, відкриваючи очі, після довгого сну,
не дуже поспішає розстатися зі своєю теплою ковдрою.
5. Фізкультхвилинка
6. Робота в парах
Відшукайте серед приказок, прислів’їв, прикмет ті, що стосуються
весни.
• Як березень не хмуриться, а вже весною пахне.
• Ворони купаються ранньою весною – до тепла.
• З’явились підсніжники – час орати.
• Прилетів лелека – весну приніс здалека.
• Ранній обліт бджіл – на красну весну.
7. Робота з підручником (с. 100-101)
 Діти, пригадайте, як змінюється тривалість дня і ночі з приходом
весни?
Бесіда про день весняного рівнодення.
23 березня – день весняного рівнодення. Тривалість дня і ночі становить
по 12 годин. Потому тривалість дня починає збільшуватися, а тривалість ночі
 скорочуватися.
Робота за ілюстраціями.
Подивіться на картинки на с. 100. Які явища відбуваються у неживій
природі навесні?
Синьокрила Сойка запитує: «Чи знаєте ви, на які три періоди поділяють
весну?»
 Весну поділяють на три періоди: рання весна  весна світла, справжня
весна  весна води, розквіт весни  зелена весна.
Перший період весни  рання весна – розпочинається ще в лютому.
Щоразу довшим стає день, більше світла приносить яскраве сонячне
проміння. Це справжнє свято світла. Тануть сніги, скресає крига на водоймах.
Другий період весни починається після дня весняного рівнодення.
Повністю зійшли сніги. Скресла крига на всіх водоймах. На річках закінчився
льодохід. Скрізь біжать, дзюрчать талі води. Рівень води у річках
підвищується. Річки виходять зі своїх берегів. Це  весняна повінь.
Третій період  розквіт весни  найдовший, поступово наприкінці
травня переходить у літо.
Робота з тлумачним словником.
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Повінь  розлив річки при весняному розтаванні снігу і льоду.
 Поміркуйте! Де спочатку починається скресання криги: на річках,
озерах чи ставках?
Підсумок. Танення снігу, скресання криги на водоймах, льодохід, повінь
– це весняні явища в житті неживої природи.
8. Гра «Назви «зайве» слово»
 Березень, січень, квітень, травень.
 Ведмідь, їжак, журавель, білка.
 Лелека, ворона, ластівка, лебідь.
9. Гра «Поясни народні прикмети»
 Як не лютуй, а на весну брів не хмур.
 Весна – днем красна.
 Весна відмикає дерева й води.
 Березень березовим віником зиму вимітає, а весну в гості запрошує.
V. Контрольно-оцінювальний етап
 Назвіть весняні місяці.
 Які зміни відбуваються в неживій природі навесні?
 З ким порівнювали весну у народі?
 Послухайте віршовані рядочки
Весна в усі шпаринки рветься,
Вертаються пташки додому,
Зчорніли клаптики снігів,
До рідних місць, садів, лісів...
Веселе сонечко сміється,
І пахощі приємні ллються,І вийшла річка з берегів.
Змінилось довкіль усе!
Не взнати стежечку знайому –
Струмочки весело сміються.
Там первоцвіт рясний зацвів.
Весна іде! Красу несе!
Ситарук О. М.
Урок 3
Тема. Як дерева зустрічають весну?
Мета: ознайомити учнів з весняними явищами в житті рослин;
встановити зв’язки між цими явищами і погодою навесні; розвивати
спостережливість, пам’ять; виховувати любов до природи рідного краю.
Хід уроку
І. Етап орієнтації
Добрий день!
Доброго ранку!
Подивіться за віконце.
Як блищить яскраве сонце.
Один одному всміхніться,
Веселіше не журіться.
А тепер часу не гаймо,
Працювати починаймо.
ІІ. Етап цілепокладання
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 Сьогодні на уроці продовжимо знайомство з характерними ознаками і
явищами весни, з’ясуємо як дерева зустрічають весну.
ІІІ. Етап проектування
1. Вправа «Синоптик».
2. Вправа «Мозкова атака».
3. Розповідь учителя.
4. Вправа «Продовж речення».
5. Фізкультхвилинка.
6. Робота в парах.
7. Вправа «Мікрофон».
8. Гра «Розсипанка».
9. Намалюй вірш.
ІV. Етап організації виконання плану проектування
1. Вправа «Синоптик»
 Спочатку послухаємо синоптика з повідомленням про погоду
сьогоднішнього дня.
Синоптик. Сьогодні… (число і місяць), температура повітря…, вітер…,
опади, інші явища природи.
 Дякуємо, синоптику, прогноз є, можемо працювати далі.
2. Вправа «Мозкова атака»
 До кожного запропонованого слова підберіть слова – ознаки, що
характеризують це слово навесні.
день хмарки ніч земля сонце повітря небо 3. Розповідь вчителя (проілюстрована слайдами)
Весна у наш край приходить тихо непомітно. Спочатку сонце
піднімається на небосхилі, а тоді з кожним днем посилає все більше і більше
тепла. Сонечко тихесенько, ніби матуся, пробуджує природу від зимового
сну. Небо стає синє-синє. По ньому пливуть яскраво-білі пухнасті хмарки.
Іде перший весняний дощ.
Минає кілька днів, і весна стає сміливішою, гомінкою. Починає танути
сніг, а під ним дзюрчить вода. На річці сердито тріщить лід. Крижини з
гуркотом штовхають одна одну. На горбах з’являються перші прогалини.
Струмочки, проталини, перші дощі, довгі дні – це і є прихід весни.
Коли температура піднімається вище від +5°С починається пробудження
в житті рослин.
Весняний рух соків у дерев і кущів. Найшвидше рух соку починається у
клена гостролистого та берези.
 Чи можна брати сік з берези?
 Часто від надлишку вологи берези «плачуть». Сік можна брати з
берези, коли її збираються зрубати. Від невмілого збирання соку дерево може
загинути.
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4. Вправа «Продовж речення»
 Берези «плачуть» тому, що …
 Бруньки розпускаються найпершими на …
 Навесні в житті рослин відбувається …
5. Фізкультхвилинка
6. Робота в парах
З’єднайте словосполучення, щоб утворилися речення.
Крокує по Землі
сонячна весна.
Вона принесла багато
тепла і світла.
Весна
квітуча і зелена.
Назустріч їй побігли
дзвінкі струмочки.
В рідні краї повертаються
гомінкі і співучі птахи.
7. Вправа «Мікрофон»
 Які зміни відбуваються в березні в житті рослин?
 У яких дерев бруньки розпускаються найпершими?
 Які приказки про березень вам запам’яталися?
 Коли «У березні день з ніччю зустрічається»?
8. Гра «Розсипанка»
Складіть із розсипаних слів прислів’я, прикмети:
- багатий, квітень, снігом, лютий, водою, а
- годує, лютий, весну; збирає, зима, а, осінь, з’їдає
- на, багато, дубі, жолудів – зиму, на теплу
- квітами, весна, снопами, а, красна, осінь
9. Творче завдання «Намалюй вірш»
Етапи проведення
1. Слухання вірша.
2. Обговорення вірша.
3. Малювання вірша.
4. Презентація робіт з коментуванням учнів.
Ось іде весна степами,
До верби торкнеться – ба! –
Перелогами, горбами...
В білих котиках верба.
Де не ступить – з-під землі
А підійме руку вгору –
Лізуть паростки малі.
До блакитного простору
Як опустить вниз правицю –
З кожним помахом руки
Зеленіє скрізь травиця.
Линуть з вирію пташки.
Як лівицю підведе –
Розцвітають в луках квіти,
Всюди листя молоде.
Зеленіють в лісі віти.
На берізку гляне зблизька –
Все зелене, молоде...
У сережках вся берізка,
За весною літо йде. Н. Забіла
V. Контрольно-оцінювальний етап
1. Як змінюється життя дерев навесні?
Гра «Впізнай дерево»
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Качан А. І.
Урок 4
Тема. Які трав’янисті рослини першими зацвітають навесні?
Мета: навчати учнів розпізнавати першоцвіти; формувати поняття про
ранньоквітучі і пізньоквітучі трав’янисті рослини; ознайомити з рослинами
занесеними до Червоної книги України; розвивати спостережливість, увагу,
пам'ять; виховувати бережливе ставлення і любов до природи.
Методично-дидактичне забезпечення: телевізор, DVD-програвач,
відеофільм «Первоцвіти», предметні малюнки (підсніжник, пролісок,
троянда, кульбаба, тюльпан, сон-трава, лілія, айстра, конвалія), пам’ятка
«Будь природі другом».
Хід уроку
Ι. Етап орієнтації
Доброго ранку, небо блакитне!
Доброго ранку, сонце привітне!
Доброго ранку, співучі пташки!
Доброго ранку, маленькі дубки!
Всіх я вас вітаю, люблю, пізнаю,
Бо ми живемо в одному краю.
ΙΙ. Етап цілепокладання
 Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, які весняні квіти першими зацвітають
навесні, будете вчитися розрізняти ранньоквітучі і пізньоквітучі трав'янисті
рослини, ознайомитесь з рослинами занесеними до Червоної книги України.
ΙΙΙ. Етап проектування
1. Повторення вивченого.
2. Вивчення нового матеріалу:
а) Перегляд відеофільму «Первоцвіти» і обговорення його з учнями.
б) Гра «Відгадай весняну квітку». Створення календаря весняних
квітів.
в) Робота з підручником.
г) Робота в парах.
3. Фізкультхвилинка.
4. Закріплення вивченого матеріалу.
5. Підсумок уроку.
ΙV. Етап організації виконання плану діяльності
1. Повторення вивченого
 Що таке природа? Давайте згадаємо. (Це все, що оточує нас, крім
предметів, зроблених руками людини.)
 Що належить до живої природи? (Людина, тварини, рослини, гриби).
 Що належить до неживої природи? (Сонце, Місяць, Земля, зорі, вода,
повітря, ґрунт).
 На які групи поділяють рослини за зовнішнім виглядом? (Дерева, кущі,
трави).
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Яка між ними відмінність? (Дерево має одне міцне велике дерев’янисте
стебло (стовбур). У куща від кореня росте кілька стебел. Вони теж
дерев’янисті, але тонші й менші ніж стебло дерев. Наприклад: ліщина,
шипшина, калина. Рослини з м’якими соковитими стеблами називаються
травами або трав’янистими рослинами. До них належать також і квіти).
2. Вивчення нового матеріалу
а) Перегляд відеофільму «Первоцвіти» і обговорення його з учнями
Весні радіє все живе на Землі. Рослини починають тягнутися вгору,
намагаючись одержати якнайбільше сонячного світла. Рослини, які
зацвітають першими, називають ранньоквітучими.
1. Що відбувається з рослинами весною?
2. Які квіти називаються ранньоквітучими?
У природі є квіти, які заявляють про себе спочатку квіткою, ніби
поспішають прикрасити землю. До таких рослин належить мати-й-мачуха.
Ще не зійшов сніг, а рослинка пробивається до сонечка. За квіткою
з’являється листя, зверху гладеньке, лискуче, а знизу – пухнасте, м’якеньке.
3. Яка квітка поспішає прикрасити собою землю весною?
4. Що з’являється за квіткою?
Коли ще на землі місцями лежить сніг пробивається підсніжник і милує
людське око. Також весною зацвітають фіалки, кульбаба, маргаритка, сонтрава та інші. А з дерев найперше пробуджується верба. Її далеко не всі й за
дерево вважають. Вона першою відкриває ворота весні. Її ніжно-сріблясті
сережки здавна в народі ласкаво звуть і «баранцями», і «копиками», і
«пуховичками».
5. Яка квітка пробивається скрізь сніг?
6. Які ще квіти зацвітають весною?
7. Яке дерево пробуджується найперше?
А за вербою приходять проліски. Стародавній переказ свідчить: перших
двох людей, що їх вигнали з раю, засипав сніг. Тендітна Єва замерзла. І тоді
хтось з ангелів перетворив кілька сніжинок на квіти проліска. Адам зірвав ці
символи надії і тепла і подарував подрузі. Так було покладено початок
винищенню первоцвітів. Та хіба тільки їх!
8. Яка квітка прокидається після верби?
9. Який переказ існує про проліски?
б) Гра «Відгадай весняну квітку». Створення календаря весняних квітів.
(На парті у кожного учня лежать малюнки квітів. Вчитель загадує
загадки, а діти вибирають відповідну квітку і приклеюють її на календар.)
Загадки
Заспіває весна в ріжок,
Квітка робить перший крок.
Прошиває ковдру снігу
І веде до нас відлигу
Як зовуть цю ранню квітку?
Чи зустрінеш її влітку? (Підсніжник.)
З-під снігу свій листочок
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До сонця простягну.
І синій мій дзвіночок
Вітатиме весну. (Пролісок.)
Квітка чудо, квітка гожа,
На царівну вона схожа,
І красива, і пахуча
Квітка ця, на жаль, колюча. (Троянда.)
Чарівною себе вважаю,
На високу ніжку пишні капелюшки одягаю.
Кольоровим цвітом квітник прикрашаю,
Іменем дівчини себе називаю. (Лілія.)
Носить атласний жупан,
Лицар квітів пан … (тюльпан).
Сонечко в траві зійшло,
Посміхнулось, розцвіло,
Потім стало біле-біле
І за вітром полетіло. (Кульбаба.)
Буваю біла, фіолетова, рожева,
Я не капризна й довго клумбу утішаю,
Вам всім відома точно знаю,
Мене назвать не треба майстра
Бо називають просто квітка … (айстра).
Ллється зранку навкруги
Знов мелодія весни,
Тиха, ніжна, колискова…
То співає цвіт ліловий,
Чи ти в лісі ще жива?
Гарна квітка – … (сон-трава).
Із перлин віночок,
Зелений листочок,
Аромат духмяний,
Біле плаття,
Тонка талія,
І зовуть мене … (конвалія).
3. Фізкультхвилинка
в) Робота з підручником с.104-105
– Розгляньте фотографії. Трав’янисті рослини, які квітують до
розпускання листків на березі та черемсі, належать до ранньоквітучих. Це
підсніжник, проліска дволиста, ряст.
Трав'янисті рослини, що зацвіли до розпускання листків на березі та
черемсі, належать до ранньоквітучих. Це сон, фіалка, конвалія, горицвіт,
півонія.
г) Робота в парах. Задайте питання один одному за змістом статті.
Наприклад:
1. Чому рослини пробуджуються від зимового сну?
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2. Які квіти весною зацвітають першими?
3. Які рослини належать до ранньоквітучих, а які до пізньоквітучих?
3. Які з цих рослин зростають у вашому краю?
4. Чому всі рослини потрібно охороняти?
Вчитель. Пам'ятайте, що, зриваючи багато лісових квітів, ми нівечимо
природу. Є рослини, яких у природі залишилося дуже мало, їм загрожує
зникнення. Тому їх занесено до Червоної книги. Це підсніжник, сон-трава,
конвалія, первоцвіт.
4. Закріплення вивченого матеріалу (робота в групах)
 Складіть зі слів, які розсипав весняний вітер пам’ятку «Будь природі
другом»
1 група
1. Рвіть, і, квітів, в лісах, не, багато, на луках.
2. Кожна квіточка, для вашого здоров’я, вам на радість, кожна рослинка,
для вашого добра, кожна травинка.
2 група
3. Рослини, завжди частину, щоб, росли, і, надалі, лікарські, залишайте,
вони, збираючи.
4. Ламайте, даремно, гілок, не, дерев, і, кущів.
3 група
5. З, увагою, ставтеся, до, рослин, занесених, до, Червоної, книги,
особливою.
6.Милуйся, рослинами, не, букетів, для, їх, весняними, зривай, але.
5. Підсумок уроку
Презентація роботи груп
(На екрані з’являється пам’ятка «Будь природі другом».)
1. Не рвіть на луках і в лісах багато квітів.
2. Кожна квіточка – вам на радість, кожна рослинка – для вашого добра,
кожна травинка – для вашого здоров’я.
3. Збираючи лікарські рослини, завжди залишайте частину, щоб вони
росли і надалі.
4. Не ламайте даремно гілок дерев і кущів.
5. З особливою увагою ставтеся до рослин, занесених до Червоної
книги.
6. Милуйся весняними рослинами, але не зривай їх для букетів.
Вчитель. Ми всі господарі природи, тож збережемо її вроду! Дорогі
діти! Пам’ятайте! До краси можна торкатися тільки серцем, а не руками.
V. Контрольно-оцінювальний етап
 Які квіти приносять весну?
 Чому їх називають першоцвітами?
 Які рослини є ранньоквітучими, а які пізньоквітучими?
 Чому потрібно охороняти рослини?
Домашнє завдання. Підготувати повідомлення про ранньоквітучі квіти
занесені до Червоної книги.
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Качан А. І.
Урок 5
Тема. Чому кажуть, що весняний день рік годує?
Мета: навчити учнів характеризувати весняні роботи людей на городах,
полях та в садах своєї місцевості; встановити зв'язки між працею і
поведінкою людей при настанні весняної погоди і змінах у навколишній
природі; розвивати увагу, спостережливість; виховувати працьовитість.
Методично-дидактичне забезпечення: малюнки овочевих культур,
картки із завданнями для роботи в групах, тести.
Хід уроку
Ι. Етап орієнтації
Я всміхаюсь сонечку!
Здрастуй, золоте!
Я всміхаюсь квіточці!
Хай вона росте!
Я всміхаюсь дощику!
Лийся, мов з відра!
Друзям усміхаюсь я!
Зичу їм добра!
ΙΙ. Етап цілепокладання
 Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про весняні роботи на полях, городах і
в садах.
ΙΙΙ. Етап проектування
1. Перевірка домашнього завдання
2.Вивчення нового матеріалу
а) Робота над віршем
б) Робота з підручником
в) Інформаційна хвилинка
г) Гра «Відгадай назву овочевої культури»
ґ) Вправа «Закінчи речення»
3.Фізкультхвилинка
4.Робота в групах
5.Закріплення вивченого матеріалу
а) Тестування
б) Гра «Так – Ні»
6. Підсумок уроку
ΙV. Етап організації виконання плану діяльності
1. Перевірка домашнього завдання
Заслуховування повідомлень учнів про квіти занесені до Червоної книги.
2. Вивчення нового матеріалу
а) Слухання вірша.
Грім озвався на зорі, –
то не грім, а трактори.
Трактори ідуть в поля:
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їх заждалася земля.
 Про що розповідається у вірші?
 Чи знаєте ви, які роботи проводяться на полях, городах, у садах
навесні?
б) Робота з підручником (с. 106-107)
Розповідь учителя. Навесні, як тільки поля звільняться від снігу люди
починають орати ґрунт, удобрювати його, готуються сіяти.
На городі треба приготувати грядки і посіяти лук, моркву, буряк. А на
клумбах посадити красиві квіти.
У саду потрібно обкопати дерева, посадити нові дерева і кущі, побілити
стовбури.
 Розгляньте фотографії на с.106. Пригадайте! Які рослини належать до
овочевих, польових і фруктово-ягідних культур?
 Чому першими сіють ранні зернові – овес, ячмінь? Які культури
висівають пізніше? Які рослини теплолюбні?
 Розгляньте фотографії на с.107. Садити фруктово-ягідні культури
потрібно, як тільки зійде сніг. Особливо це стосується малини, смородини,
порічок та аґрусу.
в) Інформаційна хвилинка
Овочеві культури у відкритий ґрунт висівають насінням або висаджують
розсадою. Застосовують весняні, літні та підзимні строки сівби. Рано навесні
передусім сіють холодостійкі культури, насіння яких проростає повільно, –
редиску, моркву, петрушку, салат, шпинат, кріп, пастернак, цибулю, горох,
боби. Трохи пізніше, коли на глибині 5 см ґрунт прогрівається до 3-5 °С,
висівають холодостійкі культури, насіння яких проростає досить швидко, –
капусту (безрозсадну), ріпу, редьку літню, столові буряки і нарешті, коли
ґрунт прогрівається на глибині 10 см до 8-12 °С і мине загроза заморозків,
сіють вимогливі до тепла культури – помідори (безрозсадні), цукрову
кукурудзу, огірки, баштанні.
Влітку можна сіяти огірки, зимову редьку, столову моркву та буряки,
редиску і зеленні культури для осіннього споживання.
Вчитель задає питання учням:
1. Яким чином саджають у ґрунт овочеві культури?
2. Які строки сівби застосовують?
3. Які культури сіють рано навесні?
4. Які культури можна сіяти влітку?
г) Гра «Відгадай назву овочевої культури»
На парті у кожного учня лежать малюнки овочевих культур. Вчитель
загадує загадки, а діти вибирають відповідну культуру і приклеюють її до
того місяця весни, коли вона висаджується.
Що то за голова,
Що лиш зуби й борода? (Часник.)
Сидить Марушка в семи кожушках.
Хто її роздягає, той сльози проливає. (Цибуля.)
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Довгий, зелений,
Добрий і солоний,
Добрий і сирий.
Хто він такий? (Огірок.)
В полі хороше мені
Зеленіти навесні.
Чим же я – не молодець?
Маю диво-корінець,
Все про нього дбаю,
Цукор відкладаю. (Буряк.)
Некрасива, шишкувата,
Як прийде на стіл вона,
Скажуть весело хлоп’ята:
Ну й розсипчаста, смачна! (Картопля.)
Без рук, без ніг,
А в'ється, як батіг. (Квасоля.)
Хто хустиночку свою
Влітку покриває?
І по двадцять хустин
На голівці має? (Капуста.)
На городі виріс дужий,
Круглий, жовтий і байдужий
До червоних помідорів,
До капусти і квасолі.
Хто цей гордий карапуз?
Здогадалися?... (Гарбуз.)
Перевірка роботи на екрані.
Обрати народні прикмети, пов’язані з урожаєм.
ґ) Вправа «Закінчи речення»
На городі сіють…(моркву, буряки, огірки).
На полі сіють…(зерно, жито, пшеницю, соняшник).
На квітнику висівають…(чорнобривці, айстри, ромашки).
У садку саджають…(яблуні, груші).
Фізкультхвилинка
4. Робота в групах
1група. «Збери прислів’я» і поясни їх значення.
Весняний день
будеш мати зерна гору.
Посієш вчасно –
рік годує.
Посій у пору –
вродить рясно.
2 група. Склади прислів’я з поданих слів.
Весняний, цілий, день, рік, годує.
Хто, спить, весною, плаче, зимою.
Що, збереш, посієш, то і.
3 група
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Весна

не
ледачого

любить.

Весною

не

не
посієш –
восени
збереш.
5. Закріплення вивченого матеріалу
а) Тестування
1) Терміни посіву навесні залежать від настання
а) холоду
б) тепла
в) морозів
2) Першими сіють такі культури:
а) буряк
б) помідори
в) ячмінь
г) овес
3) Ці теплолюбиві овочі висівають в травні:
а) моркву
б) огірки
в) кабачки
г) помідори
б) Гра «Так – ні»
На екрані з’являється зображення різних польових і садових робіт. Якщо
ці роботи потрібно виконувати весною учні плескають в долоні.
V. Контрольно-оцінювальний етап
Які ж роботи навесні проводять у полі? (Потрібно поле зорати і засіяти.)
 Які роботи навесні проводять на городах? (На городі треба
приготувати грядки і посіяти лук, моркву, буряк. А на клумбах посадити
красиві квіти.)
 Що роблять з приходом весни в саду? (У саду дерева обкопати, сухі
сучки і гілки підрізати, посадити нові дерева і кущі, побілити стовбури.)
 Навіщо білять стовбури дерев?
Домашнє завдання. Запропонуйте свій власний проект проведення
весняно-польових робіт у городі чи на дачі.
Качан А. І.
Урок 6
Тема. Коли з’являються навесні комахи?
Мета: розширити знання учнів про зміни в неживій природі, ознайомити
з поведінкою комах навесні; розвивати спостережливість; виховувати
бережливе ставлення до комах
Обладнання: мультимедійна презентація
Хід уроку
Ι. Етап орієнтації
Доброго ранку – сонце привітне!
Доброго ранку – небо блакитне!
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Доброго ранку – в небі пташки!
Доброго ранку – зелені дубки!
Доброго ранку – люди привітні!
Я всім бажаю щоб посмішки квітли!
ΙΙ. Етап цілепокладання
Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як зміни в неживій природі впливають
на стан комах.
ΙΙΙ. Етап проектування
1. Повторення вивченого матеріалу.
2. Вивчення нового матеріалу.
а) Вступне слово вчителя.
б) Гра «Відгадай комаху».
в) Інформаційна хвилинка.
3. Фізкультхвилинка.
4. Робота в групах.
5.Закріплення вивченого матеріалу.
а) Тестування.
б) Гра «Хто це?»
6. Підсумок уроку.
ΙV. Етап організації виконання плану діяльності
1. Повторення вивченого матеріалу
 Які явища відбуваються навесні у природі?
Визначте, які зміни в природі відбулися за останній тиждень.
• Збільшення тривалості дня.
• Значне потепління.
• Раннє цвітіння трав’янистих рослин.
• Пробудження звірів від зимового сну.
• Приліт птахів.
• Танення снігу.
 Яку ознаку весни ви б ще назвали? (Поява комах.)
2. Вивчення нового матеріалу
а) Вступне слово вчителя (Вчитель розповідає, а на екрані з’являються
зображення комах: кропив’янка, лимонниця, денне павичеве око, бджола,
мураха).
Коли на деревах ще не розпустилися листочки, а подекуди ще лежить
сніг, то можна побачити деяких метеликів. Першими з’являються яскравокоричневі кропив’янки. Кропив’янками їх називають тому, що їх личинки
(гусінь) можуть їсти пекучі листки кропиви. Днів через десять прокидаються
лимонниці та красені-метелики – денне павичеве око. Цікаво, що самець і
самочка у лимонниць забарвлені по-різному. Кропив’янки, лимонниці й
денне павичеве око перезимовують у вигляді дорослих метеликів. Зате,
переважна більшість інших метеликів зимують у вигляді яєць, личинок або
лялечок.
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Поміркуйте, які почуття викликає у вас поява навесні перших метеликів.
Уважно подивіться на екран і скажіть, кого із зображених комах, потрібно
оберігати? Чому?
б) Гра «Відгадай комаху».
Проводиться підготовленими учнями. Вони по-черзі зачитують загадки.
Діти відгадують їх, після чого на екрані з’являється зображення комахи.
• Узимку спить,
Улітку бринить,
Понад садом літає,
Солодку росу збирає. (Бджола.)
• Чорний, як ворон,
Рогатий, як бик,
А крила розправить – реве, як ведмідь. (Жук.)
• Летить – пищить, сяде – мовчить.
Хто його вб’є, той свою кров проллє. (Комар.)
• Ходить над нами догори ногами.
Злетить, помандрує, усього покуштує. (Муха.)
• Уночі літає, вогнем миготить, а диму немає. (Світлячок.)
• Хто крилатий, гарний, гожий,
На красиву квітку схожий? (Метелик.)
в) Інформаційна хвилинка
Розповідь підготовленого учня
У багатьох японських містах можна бачити навесні і влітку на верандах
будинків маленькі бамбукові клітини, звідки чується дивний свист,
монотонне гудіння, часом нескінченно довгі трелі, металеві вібрації, що
наповнюють сутінки витонченою оригінальною музикою. Це не птахи, а
комахи! Найулюбленішою співаючою комахою є сюзюмюші, яка схожа на
жука з подовженим і плоским тілом. Японською її назва означає «комахадзвін», оскільки звук її голосу нагадує маленький срібний дзвіночок.
На екрані з’являється зображення комахи. Після чого вчитель задає
питання учням:
1. Які незвичайні комахи живуть у Японії?
2. Як виглядає сюзюмюші?
3. Що означає її назва?
4. Як ви вважаєте, чи можна побачити цю комаху в нашій країні?
Фізкультхвилинка
4. Робота в групах
1 група
Учні отримують конверт з текстом. Розповідають інформацію всьому
класу. За текстом придумують запитання і задають їх учням.
Тривалість життя бджіл залежить від строків виходу з комірки. Виведені
в березні живуть до 35 днів, у червні – до 30 днів, виведені в період
головного медозбору – 28-30 днів, виведені у вересні-жовтні – 80-100 днів.
У родинах, що не мають розплоду, вони можуть жити до року.
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Сьогодні у світі налічується близько 20 тис. видів бджіл. А щоб зібрати
500 г меду, одній бджолі необхідно 10 млн разів злітати від вулика до квітки
й назад.
1. Від чого залежить тривалість життя бджіл?
2. Скільки налічується видів бджіл?
3. Скільки разів потрібно злітати одній бджолі, щоб зібрати 500 г меду?
2 група
Відновіть народні прикмети. Переставивши слова, які переплутав
весняний вітер. Поясніть, як Ви їх розумієте.
Якщо, буде, на, кропивниця, вулики, у квітні, медовий, сідає, місяць.
обліт, бджіл – на, Ранній, красну, весну.
Якщо, над, горобиною, то, це, означає, що, скоро, загули, кінець, весни,
і, починається, літо, бджоли, означає.
3 група
Прочитайте текст.
Потепління, розвиток рослинності сприяють пробудженню комах, що
перебували у заціпенінні. В березні можна побачити кропив’янок, з
«вічками» на крилах – денне павичеве око, лимонниць, які беруть поживу з
перших весняних квітів. З щілин вилазять комарі.
Прокинувшись від зимової сплячки, кожна комаха шукає собі їжу.
Бджоли, джмелі, оси перелітають з квітки на квітку, щоб зібрати нектар і
пилок.
У квітні прокидаються й мурашки, які є санітарами лісу. За літні місяці
середній мурашник знищує понад 5 млн. комах (в основному це личинки й
гусениці багатьох шкідників лісу).
Знайдіть в тексті, які зміни відбуваються в житті комах навесні та чим
вони обумовлені. Обговоріть здобуту інформацію.
Закінчіть усно речення:
У житті комах навесні відбуваються такі зміни: ________________ . Ці
зміни в житті тварин навесні пов’язані з _________________.
5. Закріплення вивченого матеріалу
а) Тестування. Оберіть чотири правильних твердження.
• Потепління, розвиток рослинності сприяють пробудженню комах, що
перебували у заціпенінні.
• З початком весни пробуджуються ті звірі, які впадають у зимову
сплячку, бо запасів жиру в них майже не лишається.
• Із настанням весни, з появою рослин і комах у сади і ліси переселилися
птахи, які зимували поруч з нами.
• Навесні птахи готуються до перельоту в теплі краї.
• У риб починається нерест.
б) Гра «Хто це?»
Встановіть відповідність між фактами у розповіді про комаху та її
зображенням (на екрані).
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Ця маленька комаха постійно трудиться. Недарма її називають
трудівницею. Весь день вона збирає пилок та нектар з квітів багатьох рослин,
запилюючи їх. Не буде цих комах – не буде доброго урожаю. (Бджола.)
Якщо б не ці комахи та їх личинки (комаха за день з’їдає близько 100
попелиць, які особливо шкодять рослинам, а личинка – до 250), то багато
рослин, позбавлені соків, загинули б. (Сонечко.)
Їх називають санітарами лісу. За літні місяці середній мурашник знищує
понад 5 млн. комах (в основному це личинки й гусениці багатьох шкідників
лісу). (Мураха.)
Це не лише найчарівніші створіння на планеті, а й найзагадковіші. Бо
тільки дивом можна пояснити фантастичне перетворення потворної гусені на
яскравого неповторного красеня. А, головне, вони – найкращі, звісно, після
бджіл, запилювачі рослин. (Метелик.)
6. Підсумок уроку
– Що нового ви дізналися на уроці?
– Що найбільше вас вразило?
V. Контрольно-оцінювальний етап
Домашнє завдання. Складіть розповідь про комаху, яка прокинулася
першою навесні.
Козлова Л. І.
Урок 7
Тема. Як змінюється навесні життя риб?
Мета: уточнити знання учнів про життя риб навесні; розвивати вміння
знаходити взаємозв'язки в природі; виховувати любов і дбайливе ставлення
до природи.
Методично-дидактичне забезпечення: корабель для подорожі;
Капітошка та краплинки для кожного учня; карта подорожі; електронна
презентація загадок про риб; Природознавство : підр. для 2 кл. загальноосвіт.
навч. закл. / І.В. Грущинська К. : Видавничий дім «Основа», 2012. – 176 с.;
завдання для роботи в групах; картки для гри «Голубий патруль».
Хід уроку
І. Етап орієнтації учнів
Наш урок природничий
І цікавий, і незвичний,
Вирушаємо у путь –
Нас цікаві справи ждуть.
ІІ. Етап цілепокладання
Відгадайте загадку: «Що тече, не зупиняється?» (вода)
Сьогодні ми будемо подорожувати водними просторами нашої країни. А
допомагати в дорозі нам буде Капітошка.
 Як ви думаєте, а чому саме він? (Тому, що Капітошка утворений з
крапельок води.)
 На чому нам найзручніше відправитись у подорож?
Ми будемо подорожувати на кораблі, а назва його «Україна».
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Отже, діти, у кожного з вас на парті лежать його крапельки, а в кінці
уроку на цих крапельках ви відобразите свій настрій і подаруєте його
Капітошці.
ІІІ. Етап проектування
1. Перевірка домашнього завдання.
2. Гра «Дешифрувальщик».
3. Розгадування загадок.
4. Робота з підручником.
5. Робота в групах.
6. Дидактична гра «Голубий патруль».
7. Підсумок уроку.
IV. Етап організації виконання плану діяльності
1. Актуалізація опорних знань
а) Перевірка домашнього завдання
Ми пропливаємо найдовшої річкою України. Як вона називається?
(Дніпро). По обидва берега ми бачимо квітучі луки. Пропоную причалити до
берега і помилуватися весняними краєвидами.
(На дошці вивішено пано квітучого лугу.)
Дуже гарно довкола – зеленіють трави, розквітли перші лугові квіти. Та
якось сумно! Пропоную заселити ці луки тими комахами про яких ви
приготували інформацію вдома. (Діти розповідають про комаху і малюнок з
її зображенням прикріплюють на пано.)
б) Гра «Дешифрувальщик»
Відправляємось далі. Та попереду розвідний міст через Дніпро. Розвести
його зможемо розкодувавши тему нашого уроку. Для цього слід закреслити
кожну третю букву серед зображених на дошці.
Якрзмтінжюєєтьбсягнаквемснііжвитцтяурияб
2. Вивчення нового матеріалу
а) Загадкова затока
Ми зустрінемося з мешканцями цієї затоки, дізнаємося їх назви,
відгадавши загадки. Увага на екран. (Електронна презентація.)
Взимку ловиться і влітку
Вудкою або у сітку.
А коли злякається –
В мулі заховається. (Карась.)
Ляже й спить на глибині
З шаром мулу на спині.
Тільки вуса повертає,
Що навколо – все він знає. (Сом.)
Щоб рибину цю піймати,
Слід її нагодувати.
Наварити бараболі
І гороху, що у полі.
Кого ж спіймав Сергійко наш?
Це, напевно, риба... (лящ).
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Не дрімають карасі.
Знають добре геть усі:
Стерегтись потрібно злюки.
Хижої, страшної... (щуки).
Хочеш рибку цю піймати –
Треба черв’ячка їй дати.
Хоч і хижий, та не щука,
І на вигляд геть не злюка. (Окунь.)
б) У гостях в Карасика Золотенка. (Робота з підручником)
 А головним у цій затоці є Карасик Золотенко. Зараз він нам і повідає,
як же живеться мешканцям його володінь із приходом весни.
 Читання тексту на с. 110-111 сильнішими учнями.
 Перевірка сприйняття прочитаного.
 Що розказав про весняне життя риб Карасик Золотенко?
 Що таке нерест?
 Де для риби затишні місця для відкладання ікри? Чому саме там?
 Хто такі сазани? (Дикі коропи.)
 Що ви дізналися про сазана, річкового окуня, сома?
 Доведіть, що у багатьох риб під час нересту значно змінюється
зовнішній вигляд.
 Які риби першими йдуть на нерест?
 Чи піклуються риби про своє майбутнє потомство?
 Що ви дізналися про сома?
 Як поводяться мальки наших річкових риб?
 Які небезпеки на них чекають? (Пересихання або забруднення водойм і
численні хижаки.)
 Чи можна рибалити під час нересту? Які будуть наслідки, якщо
виловлювати рибу в цей час?
Фізкультхвилинка
3. Узагальнення і систематизація знань
а) Робота в групах
Ми попрощалися з Карасиком Золотенком і на нас чекає Дослідницьке
озеро, яке приготувало цікаву інформацію про життя риб. Вам її потрібно
відшукати і обмінятися зі своїми товаришами. Пропоную об’єднатися в три
групи за малюнками на емблемах, які ви отримали на початку уроку.
1 група
Завдання:
 Визначити про яких риб, зображених на фотографіях у підручнику, не
прозвучала загадка в презентації.
 Знайти про неї цікаву інформацію в «Енциклопедії про риб»
2 група
Скласти пам’ятку друга природи про збереження водойм і їх мешканців.
3 група
Розгадати кросворд
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1. Велика прісноводна хижа риба з вусами.
2. Промислова риба північних морів.
3.Далекосхідна велика риба з родини
осетрових.
4. Прісноводна риба з родини окуневих.
5. Цінна промислова риба Чорного моря.
6. Промислова риба з родини лососевих.
7. Прісноводна риба з родини коропових.
8. Велика група хребетних тварин, яка
веде водяний спосіб життя.
9. Риба, яку розводять у ставках.
10. Риба з родини окуневих.
11. Найбільша риба з родини осетрових.
12. Промислова риба з родини
коропових.
б) Презентація груп
в) Дидактична гра «Голубий патруль»
 Увага! Небезпека! Попереду браконьєри!
 А хто такі браконьєри?
 Чи можна ловити рибу весною? Чому?
 Пропоную «конфіскувати» рибу у браконьєрів і «випустити» назад у
воду, дібравши до кожної картки з назвою риби, картку з фотографією цієї
риби.
V. Контрольно-оцінювальний етап
Закінчується наш урок, а разом з ним і наша подорож. Ми перевірили як
почувають себе риби після холодної зими.
 Так як же змінилося навесні життя риб?
 Чому нерест — особливо важливий для життя риб?
 Чому під час нересту вилов риби заборонено?
Намалюйте на краплинках ротик відповідно до тої емоції яку ви
отримали від нашої подорожі Капітошці, який нам сьогодні допомагав
подорожувати.
Вдома опрацюйте підручник на сторінці 110-111 та підготуйте
запитання і відповіді для телегри «Найрозумніший» про життя риб навесні.
Козлова Л. І.
Урок 8
Тема. Коли повертаються із вирію перелітні птахи?
Мета: уточнити знання учнів про розмаїття перелітних птахів;
розвивати вміння знаходити взаємозв’язок у природі; виховувати любов і
дбайливе ставлення до природи, до птахів.
Методично-дидактичне забезпечення: Природознавство : підр. для 2
кл. загальноосвіт. навч. закл. / І.В. Грущинська К. : Видавничий дім
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«Основа», 2012. – 176 с.; пазли для роботи в групах; фотографії із
зображенням грака, жайворонка, метелика; електронна презентація.
Хід уроку
І. Етап орієнтації учнів
Усміхніться всім навколо
Небу, сонцю, добрим людям,
І тоді обов'язково
Наш урок цікавим буде!
ІІ. Етап цілепокладання
а) Гра «Вісник весни»
Учитель читає початок речення і виставляє на дошці картинку із
зображенням тварин про яких іде мова у складених реченнях, діти вибирають
закінчення на дошці.
Граки прилетіли – ... (перші проталини на полях принесли).
Жайворонки над полями заспівали – ... (трава зазеленіла).
Над квітами перші метелики закружляли – ... (ластівки прилетіли).
 Коли це можна спостерігати?
 Які місяці весни ви знаєте?
 Якого ж місяця прилітають граки?
 А в якому місяці ми вперше чуємо спів жайворонка?
 Коли над квітами вперше закружляють метелики?
 Хто з цих тварин зайвий? (Метелик)
 Чому? (Бо це комаха, а грак і жайворонок – це птахи)
б) Повідомлення теми уроку
Сьогодні на уроці ми будемо говорити про птахів, які повернулися у
наші краї із вирію.
ІІІ. Етап проектування
1. Перевірка домашнього завдання.
2. Робота в парах.
3. Робота з підручником.
4. Розучування «Веснянки».
5. Телепередача «Цікаве про головне».
6. Підсумок уроку.
IV. Етап організації виконання плану діяльності
1. Актуалізація опорних знань
а) Перевірка домашнього завдання
 Про кого ми вивчали на попередньому уроці?
 Пропоную перевірити ваші знання з даної теми провівши вправу
«Прес-бій». Вдома кожен з вас готував запитання про життя риб навесні.
Саме їх ви і можете використати під час цієї вправи. Пропоную об’єднатися у
дві команди: команда дівчаток і команда хлопчиків. Ви маєте право по черзі
задавати питання команді-супернику і викликати з протилежної сторони
того, від кого б хотіли почути відповідь на ваше запитання. Теж саме робить і
протилежна команда. Виграє той, хто більше дав правильних відповідей?
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б) Робота в парах
Скласти із пазлів картинку і відгадати, яка пташка на ній зображена
(ластівка, стриж, зозуля, журавель, качка, лелека, жайворонок, шпак, лебідь)
 Що спільного між цими птахами?
2. Вивчення нового матеріалу
а) Робота з фотографіями на ст. 12 підручника
 Розгляньте фотографії.
Пригадайте! Які птахи належать до
перелітних, осілих та зимуючих?
б) Гра «Мікрофон»
 На вашу думку, чому птахи повертаються з вирію?
в) Розповідь учителя
Сонечко уже не просто світить, а дарує усім довкола тепло . Вітерець
несе із далеких країв весняну свіжість. Усе довкола прокидається й
прощається з холодною зимою. Навіть квіти, у вікні, випускають сильні й
насичені пагони – вони теж чують наближення весни.
Вона іде до нас нечутними кроками й прикликає додому пташок, що
восени відлетіли у вирій. Весною птахи дуже поспішають додому, тому легко
долають сотні кілометрів за одну ніч. Лелека пролітає за ніч біля 600
кілометрів. Таку ж відстань долає й пташка вальдшнеп. Та рекордсменами
серед птахів виступають стрижі. Вони розвивають швидкість до 110
кілометри за годину. Але таку швидкість птахи показують тільки під час
весняного перельоту. Восени вони набагато повільніші.
г) Робота з текстом у підручнику на с.112-113
 Читання тексту сильнішими учнями.
 Перевірка сприйняття прочитаного:
 Хто першим повідомляє про наближення весни ще взимку?
 Який птах прилітає одним із перших?
 Що ви дізналися про білих плисок?
 Які хижі птахи прилітають у березні?
 Хто прилітає слідом за ними?
 Які птахи прилітають наприкінці квітня?
 Які птахи прилітають у кінці квітня?
 Чому не всі птахи прилітають водночас?
 Що роблять птахи, коли повернуться додому із вирію?
 Чому самці прилітають навесні раніше за самок?
 Як показують себе самці?
д) З історії народних звичок
Наші предки з нетерпінням чекали повернення пташок з вирію та
влаштували на їхню честь веселі святкування і урочисті зустрічі. 9 березня
давні українці святкували Сорочини. У цей день усі, від дорослого до малого,
піснями та танцями закликали з вирію пташок. Саме це свято й стало
першоосновою гаївок. Деякі веснянки дійшли до наших часів. Пропоную
відпочити і розучити одну з народних веснянок:
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Фізкультхвилинка
– Чом же ти, жайворонку, рано з вирію прилетів,
Іще по горах сніженьки лежать,
Іще по долинах криженьки стоять!
– Ой я тії сніженьки крильцями розжену,
Ой я тії криженьки ніжками потопчу!
3. Узагальнення і систематизація знань
1. Гра « Телепередача «Цікаве про головне»
(Підготовлені діти-ведучі показують електронну презентацію, яку
супроводжують розповіддю про цікаві факти з життя птахів).
А чи знаєте ви, що існує Міжнародний день птахів, який відзначається з
1906 року. Того року 1 квітня було підписано Міжнародну конвенцію з
охорони птахів.
2 ведучий. За традицією в цей час в очікуванні пернатих розвішують
шпаківні, синичники, гоголятники та інші «пташині будиночки».
1 ведучий. Пропонуємо вам прийняти участь у «Пташиній вікторині».
Ведучий читає опис птаха. Учні впізнають і розповідають про його
поведінку навесні. Якщо відповідь правильна – зображення птаха з’являється
на екрані.
 Кожен заслухається співом цього малесенького сіренького співця.
(Соловей.)
 Стукіт цього строкатого птаха ми можемо чути цілий рік. (Дятел.)
 Високо піднімаються ці невеличкі сіренькі пташки в прозоре
блакитне небо і заливаються там чудовим співом. (Жайворонок.)
 Цей птах з приходом весни летить до лісу. (Синичка.)
 Птах, який першим прилітає на батьківщину з вирію, вісник весни.
(Грак.)
 Птахи, що селяться у своїх минулорічних квартирах. (Шпаки,
ластівки.)
2 ведучий. Перевірте свої знання. Проведемо тест.
1) Хто з цих птахів прилітає раніше?
а) Ластівка;
б) шпак.
2) Яка з цих пташок не має свого гнізда?
а) Ластівка;
б) лелека;
в) зозуля.
1 ведучий. Від птахів поступив сигнал «SOS!» Виявляється в Європі під
загрозою зникнення понад 50% видів птахів. І винні в цьому люди. Адже
навіть голосна розмова, просто людська присутність можуть примусити
птахів покинути місця, де вони не один рік жили, а знайти нові досить
складно. Не буде місця для гнізда – не з’являться пташенята. Відомо, що
через це зникали цілі види.
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2 ведучий. Особливо болісно впливає господарська діяльність людини:
розорювання земель, осушування боліт, застосування міндобрив і
отрутохімікатів, вирубування лісів, викошування трав… Усе це для багатьох
птахів - справжні катастрофи...
1 ведучий. Турбота про птахів – це не тільки екологічна проблема. Це
частинка нашого життя, нашої культури.
2 ведучий. Ми закликаємо всіх: «Підготуйтеся до зустрічі птахів.
Збудуймо для них затишні будиночки. Повісьте їх у зручних для птахів
місцях і вони відплатять вам добром та неперевершеним пташиним співом».
1 ведучий. А наша передача закінчується.
2 ведучий. До нової зустрічі на нашому каналі.
V Контрольно-оцінювальний етап
Закінчується і наш урок.
 Тож як змінюється життя птахів а приходом весни?
 Чому стали можливі такі зміни в житті птахів?
 Вдома пропоную складіть розповідь про весняне життя птахів.
Дізнайтеся, які птахи першими повертаються у ваш рідний край. Що
потрібно підготувати для їх зустрічі?
Пікуль О. І.
Урок 9
Тема. Як змінюється навесні життя звірів?
Мета: ознайомити дітей зі змінами, що відбуваються в житті звірів
навесні; простежити зв'язки живої і неживої природи; розвивати пам'ять,
увагу, мислення, спостережливість, виховувати любов до природи, дбайливе
ставлення до її мешканців.
Методично-дидактичне забезпечення: Природознавство : підр. для 2
кл. загальноосвіт. навч. закл. / І.В. Грущинська К. : Видавничий дім
«Основа», 2012. – 176 с., таблиця, ілюстрації тварин, предметні малюнки,
індивідуальні картки, дитячі малюнки ранньоквітучих рослин, малюнок із
зображенням дівчини Весни, підручник, зошит.
Хід уроку
І. Етап орієнтації
1. Створення емоційного настрою
Девіз уроку
Хай буде добрим день вам, любі діти!
Вчимося світу ми радіти.
Дружно сонечку всміхніться,
Деревцям ви поклоніться.
Ми природу поважаєм, залюбки її вивчаєм.
2. Вправа «Погода»
‒ Хто у нас сьогодні синоптик?
Хвилинка спостережень
Прогноз
Півнеба хмари затягнули,
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Півнеба – сонечко блищить.
Прогноз усі, напевно, чули:
«Мабуть сьогодні задощить».
І так частесенько буває,
Але з невидимих причин,
Дощі не йдуть, як хтось чекає,
Ні через декілька годин,
Ні через день, а як завгодно.
То ж важко визначити час.
Все відбувається природньо
І не зважаючи на нас.
Усе в природі має пору,
А люди в догадках живуть.
Хоч піднялись ми дуже вгору,
Нам сил природних – не збагнуть…
– Яка зараз пора року?
– Який місяць?
– Яке число?
– Тепло чи холодно?
– Який стан неба?
– Яка температура повітря?
– Чи були протягом дня опади?
Попутного вітру вам на сьогоднішньому уроці! Хай він принесе Вам
задоволення від роботи на уроці!
ІІ. Етап цілепокладання
1. Визначення теми та мети уроку
2. Ознайомлення з планом роботи
ІІІ. Етап проектування
1. Перевірка домашнього завдання.
2. Слухання вірша.
3. Розгадування загадок.
4. Робота за підручником.
5. Фізкультхвилинка.
6. Робота в зошиті.
7. Творча робота. Складання казки про весну.
8. Гра – вікторина «Весняне диво».
9. Підсумок уроку.
10. Домашнє завдання.
ІV. Етап виконання плану діяльності
1. Перевірка домашнього завдання
– Як ви захищаєте птахів? Як про них турбуйтеся?
– Розкажіть про весняне життя птахів. Які птахи першими повертаються
у ваш рідний край.
– Що потрібно підготувати для їхньої зустрічі?
2. Слухання вірша
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Весна
А вже весна, вже березень почався,
Дзвенять пташині радісні пісні.
І хоч квітками сад не заквітчався,
Та дні стоять погожі і ясні.
А вже весна. Хоч сніг летить, а тане,
Стає водою і струмком біжить.
А сонечко як із-за хмарки гляне,
То все навколо щедро заблищить.
А вже весна. І пахощі весняні
Звідкіль беруться і куди летять?
Та тільки серцю милі і жадані,
Тривожать душу, серце веселять.
А вже весна...
Надія Красоткіна
– Що змінилося в природі з приходом весни?
– Чи відбуваються зміни в житті звірів з настанням весни?
– Що ви знаєте про це?
Весна – найпрекрасніша пора року. Вона вступає в свої права після
холодної, морозної зими. Тому навіть перші незначні зміни у природи, що
несе із собою ця пора року, сприймаються надзвичайно гостро. Вона рясно
вбирає землю в яскраві шати. Повітря наповнює безліччю п’янких пахощів,
усе навколо пробуджується, оживає. Життя відновлюється, кипить, вирує – і
все це яскраво відбивається в симфонії звуків, що лунають у природі.
3. Відгадування загадок
– А про які весняні зміни в природі ми сьогодні будемо говорити і саме
про кого, я пропоную вам відгадати загадки:
* Прийшла кума із довгим віником
На бесіду із нашим півником.
Схопила півня на обід
Та й замела мітлою слід. (Лисиця.)
*По гілках вона стрибає.
Хоч сама мала на зріст,
Та великий має хвіст.
Як намисто оченята.
Хто це? Спробуй відгадати. (Білка.)
*Я – вухастий ваш дружок
В мене сірий кожушок
Куций хвостик, довгі вуса
Я усіх-усіх боюся. (Заєць.)
*Хоч у нього шуба є,
Та як холод настає,
Він не їсть тоді, не п’є,
І не ходить, не гуляє,
А у лігво залягає. (Ведмідь.)
*Дикий звірок,
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круглий мов клубок,
голки стирчать,
спробуй узнать. (Їжак.)
*Ходить хмуро між дубами,
Хижо клацає зубами,
Весь, як є, –
Жорстока лють,
Очі в нього так і ллють.
Зачаївся ось, примовк.
Грізний звір цей, звісно, ... (вовк).
– Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про весняні зміни в житті звірів.
Із початком весни пробуджуються ведмеді, борсуки, їжаки. Змінюється
колір хутра і в зайців, і в білок. Густе пухнасте зимове хутро навесні стає
рідшим. У кінці зими і на початку весни у звірів народжуються малята.
– Дорослі звірі оберігають їх, вчать добувати їжу.
4. Робота за підручником(с. 114-115)
а) опрацювання змісту
– Пригадайте, які звірі ведуть активний спосіб життя, а які взимку
сплять?
– Що розповів їжачок Хитрячок про весняні турботи звірів?
– Доведіть, що весна небезпечна пора. Як звірі рятуються від весняної
повені?
– Доведіть, що у звірів настає час для переодягання – весняного
линяння.
б) бесіда за малюнками
– Розгляньте фото горностая у зимовому та у весняному хутрі на с. 114.
Горностай – дуже рідкісна тварина, він занесений до Червоної книги
України.
– Розкажіть, як звірі навчають своїх дитинчат.
– Звірята вчаться все примічати: відрізняти їстівні та отруйні рослини,
дізнаватися, хто друг, а хто – ворог. А головне – запам’ятовувати, що і як
роблять батьки, та у всьому їх наслідувати. У «лісовій школі» всі звірята
вовченята, лисенята, білченята й інші – намагаються бути тільки
«відмінниками». Бо ті, хто погано вчиться, першими потрапляють у пазурі
хижаків.
в) Пам’ятка друга природи
Якщо хтось випадково в лісі натрапить на звірят, не намагайтеся забрати
їх із лісу. Знайте – їх мама поблизу і пильнує за ними.
г) Гра «Хто знає більше звірів?»
Підсумок. Зміна хутра, пробудження від зимової сплячки, народження
малят – весняні явища у житті звірів.
5. Фізкультхвилинка
6. Робота в зошиті
а) допоможи батькам знайти своїх малюків завдання №1;
б) відгадування загадки завдання №2;
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в) гра «Упізнай звіра» завдання №3;
7. Творча робота. Складання казки про весну.
– А зараз я вам пропоную творчо попрацювати і скласти маленьку
казку про весну. Як ви уявляєте прихід весни і оживання всього живого?
У кожного на парті аркуш паперу. За бажанням можна записати як твір
або зобразити її в малюнках. Після закінчення роботи кожен повинен
оригінально презентувати свою роботу.
8. Гра – вікторина «Весняне диво»
– Пропоную учням об’єднатися у 3 команди.
Кожна команда обирає командира і весняну назву, наприклад:
«Сонечко», «Пролісок», «Вітерець». За кожне завдання команди отримують
бали.
а ) Завдання – дати правильну відповідь.
* Які звірі пробуджуються від зимової сплячки? Чому?
* Хто народжується у звірів?
* Перегляньте малюнки звірів. Хто з учнів буде уважний і помітить
звіра, який не впадав у зимову сплячку, той переможе, і навпаки, треба
знайти звірів, які впадали в зимову сплячку.
б) Описати малят зайця, білочки, ведмедя.
– Яка з команд найкраще опише і розповість про звірят.
1. Зайчат
2. Білчат
3. Ведмежат
в) Продовжити речення:
У зайчихи народжуються ...
У лисиці народжуються ...
У ведмедихи народжуються ...
У лосихи народжуються ...
У їжачихи народжуються ...
У вовчихи народжуються ...
9. Підсумок уроку
– Що нового ви дізналися про життя тварин навесні?
– Поставте одне одному запитання за темою уроку.
– Як зустрічають весну звірі? (Прокидаються від зимового сну ведмеді,
борсуки, їжаки. У багатьох тварин народжуються дитинчата. Звірі линяють.)
– Чому у тварин навесні відбувається линька?
– Чому дитинчата народжуються навесні?
10. Домашнє завдання: с.114 – 115, скласти розповідь про навчання
якогось звіра (за вибором) у весняній «лісовій школі».
Пікуль О. І.
Урок 10
Тема. Як треба поводитися серед природи навесні?
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Мета: розповісти учням, як треба поводитися серед природи навесні;
розширювати знання дітей про призначення і користь рослин; розвивати
логічне мислення, пізнавальний інтерес, вміння спостерігати за навколишнім
світом; формувати уявлення про екологію, комунікативну компетентність;
викликати бажання пізнавати і берегти природу; дати учням уявлення
небезпеки, що загрожують природі, про правила поведінки людей у природі;
виховувати бережне ставлення до природи, бажання охороняти навколишнє
середовище.
Методично – дидактичне забезпечення: таблиця,ілюстрації тварин,
предметні малюнки, індивідуальні картки, дитячі малюнки ранньоквітучих
рослин, плакати, картини, Червона книга України; малюнок із зображенням
дівчини Весни, Природознавство : підр. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. /
І.В. Грущинська К. : Видавничий дім «Основа», 2012. – 176 с., зошит.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань
Хід уроку
І. Етап орієнтації
1. Створення емоційного настрою
– Усміхніться всім навколо:
Небу, сонцю, добрим людям,
І тоді обов’язково
Наш урок цікавим буде.
Девіз нашого уроку:
Земля – наш спільний дім. А дім треба берегти й охороняти.
2. Вправа «Погода»
–
Запрошуємо синоптика повідомити нам про стан погоди на
сьогоднішній день.
– Яка зараз пора року?
– Який місяць?
– Яке число?
– Тепло чи холодно?
– Який стан неба?
– Яка температура повітря?
– Чи були протягом дня опади?
ІІ. Етап цілепокладання
1. Визначення теми та мети уроку
2. Ознайомлення з планом роботи
ІІІ. Етап проектування
1. Перевірка домашнього завдання
2. Всупна бесіда
3. Робота за підручником
4. Робота в зошиті
5. Фізкультхвилинка
6. Аналіз ситуацій
7. Робота в групах
8. Підсумок уроку
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9. Домашнє завдання
ІV. Етап виконання плану діяльності
1. Перевірка домашнього завдання
– Які зміни н житті звірів спостерігаються навесні?
– Як свійські тварини доглядають за своїми дитинчатами?
– Чому навесні пробуджуються ведмідь, їжак?
– Складіть ланцюг живлення у весняному лісі.
– Складіть розповідь про навчання якогось звіра (за вибором) у
весняній «лісовій школі».
– Поміркуйте, чому говорять: «Травень і червень місяці тиші»?
2. Вступна бесіда
– Сьогодні ми
Йдемо в гості до природи.
А зимою є сніжинка,
Є в ній різна дивина:
Літо дощик принесе,
В небі – зорі, в ріках – води,
Є метелик і пташинка –
В полі – квіточка ясна.
І таке цікаве все!
–
Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про правила поведінки серед
природи навесні.
– Чому природу потрібно оберігати?
– Так. Природа – це наше життя.
– А хто більше за всіх загрожує природі?
– Як саме?
– Сумно це визнавати, але людина може бути природі не тільки другом,
а й ворогом. Поміркуйте, чому люди не цінують і не вміють дорожити
природою?
– Визначте причини забруднення природи.
– Від слова «екологія» виникло слово «еколог» – це люди, які
захищають природу, вони оберігають все, що росте і всіх, хто живе в природі.
Мабуть, найбільшу насолоду і радість, найпалкішу любов до рідного
краю, до життя викликає спілкування з природою. Вона чарувала і чарує,
хвилювала і хвилює людину. Шепіт голубої води, зелених дібров, спів
дзвінкоголосих пташок, запах і розмаїття квітів – усе це дорога серцю, ні з
чим незрівнянна краса рідної землі.
Люди жили з природою, не відділяли себе від неї. Вони брали від
природи її дари і розуміли, що краще і розумніше вони ставитимуться до неї,
то краще буде і їм. Людина – часточка природи, плоть її плоті. Не вінець, не
перетворювач і не володар! А часточка. Це предковічне. Але чому ж так
гостро нині постала проблема екології? Чому так часто ми стаємо свідками
необдуманого втручання людини у внутрішній світ природи?
3. Робота за підручником (с.116 – 117)
а) актуалізація опорних знань
– Пригадайте! Як потрібно поводитися серед природи, щоб не
нашкодити рослинам і тваринам?
– Які рослини розквітають упродовж весни? Чому не можна виривати їх
для букетів?
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б) опрацювання змісту
в) бесіда за малюнками с. 116
– Як іще люди знищують рослини в лісі?
– Запам'ятайте! Не ходіть по лісу навмання. Йдіть лише по дорозі чи по
стежці.
г) знайомство з правилами поводження серед природи
ґ) опрацювання знаків заборони
– Розгляньте знаки заборони (с. 117). Що вони означають? (Не можна
зривати квіти для букетів, витоптувати рослини, чіпати гнізда, забирати
звірят, брати до лісу собаку.)
– Чому не можна близько підходити до гнізд пташок?
– Чому ніколи не можна доторкатися до гнізда?
– Чому не можна забирати додому пташенят, які випали із гнізда?
– Чому не можна брати із собою в ліс навесні та на початку літа собаку?
д) робота над загадкою
– Відгадайте загадку.
* Біла кора, тоненькі віти, із стовбура сік тече. Що то є, діти? (Береза
навесні.)
ж) Пам’ятка друга природи
Правила збирання березового соку:
• Не можна збирати сік з молодих дерев;
• отвір у стовбурі необхідно обладнати жолобком, по якому стікатиме
сік;
• після закінчення збору березового соку отвір обов'язково потрібно
заліпити (глиною, пластиліном).
4. Робота в зошиті
а) розшифрування знаків заборони завдання №1
б) розгадування кросворда «Червона книга»
– Завдати болю природі – не хитра справа.
На жаль, погане ставлення до природи призводить до того, що деякі види
рослин і тварин перебувають під загрозою зникнення і потребують
охорони.
Розв’яжіть завдання кросворда і прочитайте, як називається книга, де
эаписані всі види рослин і тварин, що зникають.

1. Колір, що означає небезпеку. (Червоний.)
2. Узимку голі мерзнуть в полі,
А весною, диваки, одягають кожушки. (Дерева.)
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3. Навесні веселить, влітку холодить, восени годує,
а взимку гріє. (Природа.)
4. Головний ворог лісу. (Вогонь.)
5. Де лежала червона коза, там трава не росте. (Вогнище.)
6. Дихають, ростуть, а ходити не можуть. (Рослини.)
7. По білому полю Чорні вівці гуляють,
Всіх розуму навчають. (Книга.)
Ключ – Червона книга
б) визначення весняних рослин, які занесені до Червоної книги завдання
№2
5. Фізкультхвилинка
6. Аналіз ситуацій
а) – Чому не можна брати їжаків з лісу? (Для їжака ліс – рідний будинок,
їжак поїдає шкідників лісу, отруйних комах. У неволі, в куточках природи
їжаки більше схильні до різних хвороб і потім стають їх переносниками.)
б) – Уявіть, що ви знайшли в лісі дитинча тварини. Воно здалося вам
бідним, покинутим і ви взяли його додому. Через рік тваринка підросла, вам
набридло її тримати, і ви вирішили її випустити на волю.
в) – Що очікує на тваринку в лісі? (Вона загине, оскільки не навчена ані
добувати їжу, ані рятуватися від ворогів.)
г) – Яких помилок ви припустилися б, узявши тваринку додому? (Не
можна брати дитинчат додому, а якщо вже забрали, то годуйте до кінця
життя або віддайте до зоопарку.)
ґ) – Як ви вчините, якщо знайдете пташине гніздо?
д) – Коли знайдете барвисту квіточку?
ж) – Як треба поводитись на природі, щоб не завдати їй шкоди?
Висновок. Природа – наш будинок, і порядок у ньому здебільшого
залежить від людини.
7. Робота в групах. Виготовлення екологічної листівки «Тиша в лісі»
– Пропоную вам об’єднатися в групи за назвою весняної квітки на
ваших емблемах, які ви отримали на початку уроку.
Завдання: виготовити еколистівку на тему «Тиша в лісі». Оформлення і
презентація на ваш розсуд.
Перед початком роботи хочу нагадати вам правила поведінки серед
природи:
МОЖНА
саджати квіти, дерева
охороняти рідкісні рослини
берегти молоді рослини
обгороджувати мурашники
спостерігати за тваринами
підгодовувати птахів
прибирати місце відпочинку
милуватися красою природи
НЕ МОЖНА
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ламати гілок дерев
рвати багато квітів
збивати гриби ногами
руйнувати мурашники
ловити жаб, метеликів
палити вогонь
руйнувати пташині гнізда
8. Підсумок уроку
– Ми сьогодні говорили про те, як треба поводитися серед природи.
– Які правила ви запам’ятали?
– Чи всі люди бережуть природні багатства?
– Чому дбати про природу повинна кожна людина?
– Діти, ми з вами можемо не тільки берегти природу, а й примножувати
її. Що для цього слід зробити, на вашу думку? (Відповіді дітей.)
– Дбайливо ставтеся до природи самі і нагадуйте про це старшим.
Розказуйте своїм батькам, про що ви дізналися на уроках природознавства.
Запрошуйте їх разом з вами спостерігати за неживою і живою
природою.Разом обгородіть мурашник, розчистіть джерельце. Посадіть
дерево, кущ, квіти біля вашого будинку і доглядайте за ними. Тоді
шумітимуть ліси, лунатиме пташиний спів, і ми всі будемо дихати чистим
повітрям.
Казав мудрець – живи, добро звершай,
та нагород за це не вимагай.
Хай оживає істина стара:
Людина починається з добра.
9. Домашнє завдання
с.116 – 117
– Намалюйте малюнок на тему «Я і моя родина серед природи навесні»
Петровська Н. В.
Урок 11
Тема. Які весняні турботи у людей в містах та селах?
Мета: ознайомити з працею і поведінкою людей при настанні весни і
змінах у навколишній природі; розвивати увагу, спостережливість;
виховувати працьовитість.
Методично – дидактичне забезпечення: ілюстрації з теми; предметні
малюнки, індивідуальні картки, Природознавство : підр. для 2 кл.
загальноосвіт. навч. закл. / І.В. Грущинська К. : Видавничий дім «Основа»,
2012. – 176 с., зошит.
Хід уроку
І. Етап орієнтації
(Складання асоціативного куща зі словом «Весна»)
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Сонячне проміння
Перші квіти

Природа оживає
Весна

Тане сніг

Прилетіли пташки
Блакитне небо
ІІ. Етап цілепокладання
– Чи змінюється клопоти людей навесні?
Як саме? Чому? Які основні роботи проводяться в місті та у селі?
На ці питання ми сьогодні знайдемо відповіді. Працювати будемо за таким
планом:
1. Вправа «Погода»
2. Бесіда за ілюстраціями
3. Гра «Збери прислів’я»
4. Подорож до весняного саду
5. Вулицями міста
6. Підсумок уроку
ІІІ. Етап організації виконання плану навчальної діяльності
1. Сьогодні ….березня, четвер. Пора року – весна. Температура повітря
становить…; небо … , опади.., вітер… (слабкий, помірний чи сильний).
– Яка висота сонця над горизонтом? (Сонце високо над землею.)
– Яка тривалість дня і ночі навесні? (Весняний день збільшується, а ніч
зменшується.)
2. Слухання вірша
Грім озвався на зорі ,–
то не грім, а трактори.
Трактори ідуть в поля:
їх заждалася земля.
М. Стельмах
– Про що розповідається у вірші?
– Які роботи проводять люди на полях, городах, у садах навесні?
Бесіда «Роботи на полях» за ілюстраціями.
– Які весняні роботи проводять у полі з настанням весни?
– Які сіють зернові культури?
Знайомство із сільськогосподарськими знаряддями праці. Установити
відповідність між словами:
сівалка
оре землю
плуг
садить насіння в землю
борона
розбиває грудки та вирівнює поверхню поля
сапа
виполює бур’яни, спушує землю
Чому говорять:
– Весняний день рік годує? (Відповіді учнів.)
3. Робота в парах. Гра «Збери прислів’я»
Весняний день
будеш мати зерна гору.
Посієш вчасно –
рік годує.
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Посій у пору –
вродить рясно.
Хто спить... (весною),
плаче... (зимою).
Що... (посієш),
те і збереш.
Фізкультхвилинка
4. Подорож до весняного саду (Знайомство із професією садівника,
озеленювача)
1 варіант Якщо є можливість, запросити їх на урок. Провести інтерв’ю.
– Які роботи виконують у садах навесні?
– Навіщо білять стовбури дерев?
– Які сади вирощують у нашому регіоні?
2 варіант У ролі садівника виступить підготований учень, який
відповість на питання дітей.
Гра «Впізнай дерево»
Діти впізнають дерево за квітучою гілкою (або за малюнком).
5. Вулицями міста
1. Робота з підручником (за ілюстраціями)
– Діти, що прикрашає влітку наші вулиці, площі, територію біля
будинків? (Квіти на клумбах чи на ділянках)
– Які квіти можна висаджувати на клумбах?
– Які ще роботи проводяться на вулицях рідного міста?
2. Робота в групах. Об’єднатися за кольором стрічок.
Створення ескізу шкільної клумби із запропонованих квітів: айстри,
нарциси, тюльпани, чорнобривці, петунія тощо. Презентація роботи груп.
ІV. Контрольно – оцінювальний етап
Продовжити речення
Весною на полях…..
На городах…..
Весняні роботи у саду – це….
У місті люди весною…..
V. Підсумок уроку
– Яким чином звільнення від снігу полів відбилося на праці людини?
(Люди починають виорювати ґрунт, удобрювати його.)
– Які ще роботи навесні проводять у полі? (Потрібно поле зорати і
засіяти.)
– Які роботи навесні проводять на городах? (На городі треба
приготувати грядки і посіяти лук, моркву, буряк, а на клумбах – посадити
красиві квіти.)
– Що роблять з приходом весни в саду? (У саду дерева обкопати, сухі
сучки і гілки підрізати, посадити нові дерева і кущі, побілити стовбури.)
Взаємооцінювання (На уроці мені сподобалась робота ……, тому що…)
Петровська Н. В.
Урок 12
Тема. Екскурсія у весняний парк (пришкільна ділянка).
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Мета: дослідити, які зміни відбулися навесні у неживій та живій
природі; занотувати свої спостереження, узагальнити і зробити висновки;
розвивати увагу, спостережливість, пам’ять та мовлення дітей; виховувати
любов до природи, дбайливе ставлення до неї.
Обладнання: олівці, блокноти, гномон, термометр, клей, ножиці.
Підготовка вчителя до екскурсії. За декілька днів до екскурсії вчитель
визначає об’єкти для спостереження.
Підготовка учнів до екскурсії. На попередніх уроках вчитель
знайомить учнів з картинами відомих художників, на яких зображена
природа навесні.
Хід екскурсії
1. Поетична хвилинка «Весна іде».
2. Створення груп для виконання спостережень під час екскурсії.
Обговорення правил роботи в групі.
3. Постановка завдання для виконання кожною групою під час
екскурсіїта після її завершення.
4. Проведення інструктажу з техніки безпеки перед початком екскурсії.
5. Виконання учнями поставленого завдання.
6. Аналіз та узагальнення результатів спостереження за об’єктами живої
або неживої природи.
7. Презентація виконаної роботи.
І. Етап орієнтації
Вчитель: Я питання задавати вам почну, старайтесь дати відповідь
чітку.
(За підказками на дошці)
Що з весною настає?
(сніг у полі розтає )
А чому це так буває?
(сонце його пригріває)
Що ж синіє на землі?
(ніжні проліски малі)
А що пнеться з-під листа?
(то травичка вироста)
II. Етап цілепокладання
– Вміти спостерігати – це важливо. Хтось із відомих людей сказав, що
наймудріша у світі – природа. Сьогодні я пропоную вам провести справжнє
дослідження.
Наше завдання – зібрати якомога більше доказів про те, що в природі
панує весна. А почати пропоную з поетичної хвилинки. (Діти читають вірші
або уривки про весну.)
Наприклад: Березень
Як ріка зламала кригу,
в берег вдарила з розбігу –
без вітрила, без весла
припливла в човні весна. Т. Коломієць
Об’єднання учнів у групи (Бажано, щоб у кожній групі був дорослий –
вихователь, батьки.)
Групи учитель створює за зображенням квітки, жука, хмаринки, веселки,
що є у кожного учня на парті. Звертає увагу учнів на правила роботи в групі:
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1. Уважно слухай того, хто говорить.
2. Не принижуй і не критикуй.
3. Поважай думку інших.
4. Стеж за часом.
5. Проведення інструктажу з техніки безпеки перед початком екскурсії.
Бесіда на шкільному подвір’ї.
– Вдихніть глибше повітря. Воно свіже і пахне незвично. Подивіться
навколо, як світло і якось по-новому радісно!
– Підставте долоню сонячному променю, відчуйте , як лагідно гріє руки
й обличчя. Воно зовсім не таке як взимку, а густе, золотисте.
З кожним днем сонечко все вище й вище піднімається над землею,
усміхається людям.
– Ви помітили, що вже вранці прокидаєтесь, а надворі світло?
– Помітили, що повертаєтесь зі школи, а сонечко ще не сідає?
– Подивіться на небо, як посвітлішали його фарби, стало воно тепер
яскравішим, просторішим.
Завдання для виконання кожною групою під час екскурсії:
Весняна розвідка
Дата розвідки _____________
Назва групи ________________________
Члени групи ________________________
1 група – Синоптики
Завдання. Запишіть результати спостережень за погодою.
1. Хмарність (ясно, змінна хмарність, хмарно)_______________________
2. Опади (дощ, сніг, немає опадів)_________________________________
3. Вітер (немає вітру, слабий вітер, вітер середньої сили, сильний
вітер)________________________________________________________
4. Пройдись по траві. Чи бачиш ти на траві або взутті залишки
вологи?____________________________________________________________
5. Температура повітря __________________________________________
6. Висота тіні від гномона _______________________________________
– Представте результати свого спостереження у вигляді розповіді.
Презентуйте виконану роботу.
Висловіть оцінні судження про власну роботу та роботу, виконану
однокласниками.
2 група – «Слідами комах та пташок»
Завдання.
Яких комах ви спостерігали під час екскурсії? Запишіть їхні
назви.____________________________________________________________
Яких пташок ви спостерігали під час екскурсії? Оберіть серед
запропонованих фото ті, на яких зображені ці пташки. Яких пташок ви не
помітили в порівнянні з зимовими днями?
Презентуйте виконану роботу. Представте результати свого
спостереження у вигляді колажа.
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Висловіть оцінні судження про власну роботу та роботу, виконану
однокласниками.
3 група – Зелені друзі
Завдання. Знайдіть на пришкільній ділянці 3 різних дерева за їх описом.
(Опис додається.)
1. Дерево вкривається червоними сережками. Потім на ньому
з'являються ніжно– зелені клейкі листочки і летить пух.
2. Вона одягла свої світло– зелені шати й невеличкі сережки. Навесні
поки ще не розпустилися листочки це дерево дає нам солодкий сік, в народі
його називають «плач …..». Сік смачний і корисний, містить багато
поживних речовин.
3. Навесні її квіточки розквітають немов, золоті сережки. Листочки
ніжні, молоді, загострені. Гілочки довгі і гнучкі. Це дерево – символ України.
Для кожного дерева:
1. Визначте назву і запишіть її.
2. Розгляньте, що є на дереві: квіти чи листочки.
3. Які ранньоквітучі рослини ви побачили? Сфотографуйте їх.
Назва дерева

Стан дерева
(листочки,
квіти)

Назва квітки

Стан квітки (цвіте,
скоро зацвіте,
відцвітають)

– Представте результати свого спостереження у вигляді таблиці.
Презентуйте виконану роботу. Висловіть оцінні судження про власну
роботу та роботу, виконану однокласниками.
4 група – Зелений патруль
Завдання
1. Визначте стан забруднення пришкільної ділянки:
 чисто;
 трохи забруднено;
 брудно;
 дуже брудно.
2. Які роботи виконуються (або вже виконано) на клумбах?
3. Обговоріть в групі, що можуть зробити діти, аби зберегти природу?
Запропонуйте правила поведінки в природі.
Представте результати свого спостереження у вигляді плаката
«Бережімо природу!». Презентуйте виконану роботу.
Висловіть оцінні судження про власну роботу та роботу, виконану
однокласниками.
Збір груп
Дидактична гра «Літає – не літає»
– Скажіть, хто літає? (Відповіді учнів).
– Я буду називати різних птахів, інші предмети, а ви ті предмети, що
літають, показуєте помахом руки;
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Горобчик, дерево, шпачок, травичка, дятел, квітка, зозуля, сонечко,
синичка, кущик, пеньок, ластівка, журавлі, хата, сорока, небо, вода.
ІІІ. Підсумки спостереження
Вправа « Незакінчене речення»
Піднялось вище … (сонечко).
Давно розтанув … (сніг).
Весело задзвеніли … (струмочки).
На галявинах з’явились перші весняні … (квіти).
Прокидаються від зимового сну … (звірі).
Прилітають з теплих країв … (птахи).
Презентація роботи групами
Домашнє завдання
Створення міні – книжки «Весна на шкільному подвір’ї» ( у групах).
Кубанцева І. В.
Урок 13
Тема. Міні-проект. Не зривайте первоцвітів.
Мета: розширити та поглибити знання учнів про рослинний світ, вчити
розпізнавати первоцвіти, ознайомити з результатами роботи учнів у групах;
розвивати зв’язне мовлення, спостережливість, пізнавальні та творчі
здібності, вміння логічно і правильно висловлювати свої думки; виховувати
бережливе ставлення і любов до природи, організованість, інтерес до нового і
цікавого.
Методично – дидактичне забезпечення: Природознавство : підр. для 2
кл. загальноосвіт. навч. закл. / І.В. Грущинська К. : Видавничий дім
«Основа», 2012. – 176 с.; ілюстрації, малюнки, додаткова література,
кросворд, вірші, фотографії квітів.
Хід уроку
І. Етап орієнтації
– Діти, прошу вас почати урок зі слів вітання.
Усміхнися сонечку: «Здрастуй, золоте!»
Усміхнися квіточці – хай вона цвіте!
Усміхнися дощику: «Лийся, мов з відра!»
Друзям усміхнися, побажай добра.
– Дякую! Молодці!
ІІ. Етап цілепокладання
– Запрошую вас на урок. Я думаю, що сьогодні ви отримаєте
задоволення від роботи. На попередньому уроці ви отримали завдання
підготувати інформацію про первоцвіти. Учні класу об’єдналися у групи і
сьогодні розкажуть про свою роботу, презентують її результати.
ІІІ. Етап проектування
План уроку
1. Гість уроку
2. Гра «Букви розгубились»
3. Розгадування кросворду
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4. Фізкультхвилинка
5. Звіти груп про виконану роботу
6. Підсумок уроку. Рефлексія
IV. Етап організації виконання плану діяльності
1. Гість уроку
До класу заходить дівчина – Весняночка. Вона розповідає вірш про
весну.
Весняні квіти
Весна– чарівниця,
неначе цариця,
наказ свій послала,
щоб краса встала,
і проліски, і травка,
й зелена муравка,
і кульбаба рясна,
і фіалочка ясна –
всі квіти весняні,
веселі, кохані,
з– під листя виходять,
голівки підводять
од сну зимового
до сонця ясного!
Олена Пчілка
– Чому весну називають чарівницею? Про які весняні квіти говориться у
вірші? Які ранньоквітучі квіти ви знаєте? Які квіти квітнуть у нашій
місцевості?
2. Гра «Букви розгубились»
Складіть назви квітів – НИКПІДСНІЖ, ЛІСПРОКА ЛИСТАДВО,СТРЯ.
(Підсніжник, проліска дволиста, ряст).
Ознайомлення з інформацією про підсніжник. (Підручник с. 104).
Підсніжники занесені до Червоної книги України. Вони перебувають під
державною охороною. (Червона книга України)
Звернення первоцвітів
Ми б завжди були щасливі,
І пахучі, і красиві,
Якби в полі, в лісі, в лузі
Бачили нас тільки друзі,
Ті, які б нас не топтали,
Без потреби не зривали.
А на клумбах вдома, в школі
Висівали нас доволі,
Доглядали, поливали.
Ми б красу їм дарували!
Розгадування кросворду
Запиши назву квітки.
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Ознайомлення з інформацією про пізньоквітучі рослини. (Підручник с.105)
3. Фізкультхвилинка
2
4. Звіти груп про виконану роботу
Презентація
творчої
групи
«Дослідники»
– Наша група підготувала інформацію
про – первоцвіти.
1
Саме ранні весняні квіти несуть у
собі позитивну енергетику, впливають на
3
душу людини. Вони, як і мистецтво,
через позитивні емоції покликані
поліпшувати
людський
характер,
виховувати
в
особистості
високу
духовність. Коли людина дивиться на них, у неї теплішає погляд. Прогулянка
до лісу ранньої весни – просто спокуса. Руки так і тягнуться до квітів…
Але не поспішайте рвати це чудо!
Збирання первоцвітів дуже шкідливе для природи тим, що не дає
можливості рослинам утворити насіння. До того ж ушкоджуються сусідні
квітки, ламаються стебла та бруньки, повністю нівечаться рослини.
Зірвали стеблину з трьома первоцвітами, а це означає, що загинуло 45 –
60 насінин. І як наслідок – відсутність нових рослин. Для того, щоб з насіння
конвалії виросла доросла квітуча рослина, необхідно 7 – 8 років. Сам процес
проростання насіння тривалий і складний.
Первоцвіти ще мають іншу назву – ефемероїди. Це слово грецького
походження і в перекладі означає «скороминучий», «швидкоплинний». Така
назва пов’язана з тим, що ці рослини дуже швидко зацвітають. Ефемероїди
готуються до весни ще восени, накопичуючи в своїх цибулинах запаси
поживних речовин, щоб раніше від інших рослин зустріти весну та потішити
нас своєю красою. Їм не страшні ані сніг, ані злі морози – до примхливої
природи ці ранні квіти чудово пристосувались. Але у них є інший ворог і від
якого важко врятуватися – це ми з вами. Щорічно на Україні жертвами
людської жадібності, легкої наживи та безконтрольності стають мільйони
ранньоквітучих рослин – першоцвітів. Серед них – підсніжник білосніжний,
підсніжник складчастий, цикламен Кузнєцова, білоцвіти, шафрани,
тюльпани, черемша, сон – трава, проліски, конвалія, медунка, горицвіт
весняний, білоцвіт весняний, ряст. тощо. Всі ці рослини занесені до Червоної
книги України або охороняються регіонально. Їх продаж та купівля
заборонені законом.
(Підсумок виконаної роботи.)
Презентація роботи групи «Читайлики»
– Наша група дібрали про квіти загадки, вірші, прислів’я та приказки.
Ми знайшла багато інформації в книжках та в Інтернеті.
Загадки
1. Яскраві пелюстки
І запах пречудовий.
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Нам хочеться усім
Побачити їх знову. (Квітка.)
2. Перша квіточка весняна
Тихо під сніжком куняла.
Дмухнув вітерець тепленький
І з'явився цвіт біленький. (Підсніжник.)
3. Із зеленої сорочки,
Що зіткав весною гай,
Білі дивляться дзвіночки,
А як звуть їх відгадай. (Конвалія.)
Вірші
КОНВАЛІЇ
Із зеленої сорочки,
Що зіткав весною гай,
Білі дивляться дзвіночки.
Як зовуть їх – угадай.
Це конвалії у гаї
На галявині цвітуть.
І ніде, ніде немає
Кращих квіточок, мабуть.
В них так пахощів багато,
Цвіту свіжого, роси.
Хай ростуть, не буду рвати, –
Шкода їхньої краси! Марія Познанська
ВЕСНА
– Що з весною настає?
– Сніг у полі розтає.
– А чому то так буває?
– Сонце його пригріває.
– Що ж синіє на землі?
– Ніжні проліски малі.
– А що пнеться з– під листа?
– То травичка вироста.
– А над полем що бринить?
– Любий жайворон дзвенить.
Катерина Перелісна
(Підсумок виконаної роботи.)
Презентація роботи групи «Актори»
Інсценізація. Учні виступають у ролі квітів. Вони виходять у шапочках
квітів: підсніжник, пролісок, сон-трава, ряст і конвалія.
П і д с н і ж н и к и. Ми з’являємося найпершими, коли ще лежить сніг.
Нас вважають сміливими і сильними. Але тільки-но ми зацвітаємо, нас
зривають. Нам сумно. Через те ми потрапили до Червоної книги України.
Але від цього нас не стало більше. Ось чому ми не радіємо! Надія лише на
тебе, друже!
Проліски.
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Іще сніг не зійшов із землі,
А ми вже визираємо,
Весняне сонечко вітаємо,
Синім цвітом зацвітаємо.
Якщо рідну природу ти знаєш,
То одразу нас ти впізнаєш.
– Ми – проліски. Нас теж стає все менше і менше. Нам сумно. Надія
лише на тебе, друже!
С о н-т р а в а.
Ллється зранку навкруги
Знов мелодія весни –
То у лісі жива
Гарна квітка сон-трава.
– Через красу та лікувальні властивості нас нещадно винищують. А як
хочеться, щоб збереглися назавжди наші чудові фіолетово-лілові килими!
Надія лише на тебе, друже!
Р я с т.
Вітерець зиму розтряс.
І в лісочку на горбочку
Виріс ряст, синій ряст.
– Я дуже ніжний, швидко в’яну, тому не рвіть мене! А крім того мої
квіти дуже люблять бджоли, та і людям я приношу користь: з моїх бульб
виготовляють цінні ліки. Надія лише на тебе, друже!
К о н в а л і я.
Ми квіточки ніжні,
Тендітні, білосніжні.
Послухай, як срібно
Дзвенить наш голосок:
«Не треба, не треба
Зривати квіток!»
– Надія лише на тебе, друже!
(Підсумок виконаної роботи.)
Презентація роботи групи «Юні художники»
Синю квіточку весняну
Я не буду рвати.
Фарби, олівці дістану
Й буду малювати.
– Наша група «Юні художники» підготувала плакат на захист весняних
квітів.
(Підсумок виконаної роботи.)
5. Підсумок уроку. Рефлексія
– Які квіти приносять весну?
– Багато хто збирає навесні букети весняних рослин. Чи це добре?
– Чому не слід рвати квіти?
– Які квіти занесені до Червоної книги?
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– Чому потрібно оберігати ці квіти?
У кінці уроку Весняночка дарує дітям штучні квіти, які виготовлені з
паперу.
Додаток до уроку

Пам’ятка «Будь природі другом»
1. Не рвіть на луках і в лісах багато квітів.
2. Кожна квіточка – вам на радість, кожна рослинка – для вашого добра,
кожна травинка – для вашого здоров’я.
3. Збираючи лікарські рослини, завжди залишайте частину, щоб вони
росли і надалі.
4. Не збирайте з беріз сік, бо вони загинуть.
5. Не ламайте даремно гілок дерев і кущів.
6. Їстівні ягоди, горішки збирайте так, щоб не пошкодити гілок.
7. Не пошкоджуйте кору дерев.
8. З особливою увагою ставтеся до рослин, занесених до Червоної книги.
9. Саджайте дерева, кущі, квіти, доглядайте їх – тоді наша земля, наше
шкільне подвір’я стануть ще кращими, повітря буде чистішим, бо рослини –
це «зелені легені» планети.
Кубанцева І. В.
Урок 14
Тема. Сторінка дослідника. Як орієнтуватися у лісі?
Мета: вчити дітей за допомогою прикмет орієнтуватися в лісі;
розвивати спостережливість, допитливість, уважність, вміння робити
висновки; виховувати бережливе відношення до природи, інтерес до
навколишнього світу.
Методично – дидактичне забезпечення: Природознавство : підр. для 2
кл. загальноосвіт. навч. закл. / І.В. Грущинська К. : Видавничий дім
«Основа», 2012. – 176 с., роздавальний та демонстраційний матеріал,
завдання для роботи у групах, вірш М. Підгірянки «Ліс», малюнок Їжачка
Хитрячка.
Хід уроку
І. Етап орієнтації
Учитель. Пропоную вам почати урок девізом нашого класу.
Діти.
Винахідливі завжди
Сухими вийдуть із води.
Важких завдань для нас немає,
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Наш клас завжди перемагає.
Учитель. Дякую! Молодці! Я вірю у вашу перемогу і сподіваюся, що
сьогодні на уроці ви виконаєте всі завдання правильно, швидко і за
допомогою прикмет навчитеся орієнтуватися в лісі.
ІІ. Етап цілепокладання
Учитель. Діти! Мабуть кожен з вас мріяв відпочити у лісі, подихати
свіжим повітрям, почути веселий спів птахів, назбирати грибів. Але часто
трапляється так, що люди, захопившись красою лісу, можуть заблукати.
Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, які прикмети допомагають зорієнтуватися у
лісі.
ІІІ. Етап проектування
Учитель. Я пропоную вам ознайомитись з планом нашого уроку.
1. Хвилинка поезії.
2. Завдання від Їжачка Хитрячка. Вправа «Мікрофон».
3. Фізкультхвилинка.
4. Слухання оповідання.
5. Робота в групах.
6. Презентація роботи в групах.
7. Підбиття підсумків. Рефлексія. Гра «Продовж речення».
ІV. Етап організації виконання плану діяльності
1. Хвилинка поезії. Слухання вірша про ліс.
Ліс
Шумить верхами буйний ліс –
Дуби, берези, буки.
Співає сойка, свище дрізд
І воркотять голубки.
Стрибає білка по верхах,
Дітей зозуля кличе.
Вітрець шепоче в галузках,
В ярку потік мужиче.
Цілує сонечко листки
У ніжній, теплій ласці,
Гриби наділи шапочки
Так само, як у казці.
Марійка Підгірянка
– Чому ліс нагадує нам казку?
– Як люди повинні берегти цю красу природи?
– Що ви робите для збереження рослин і тварин?
2. Робота за підручником (с. 122-123)
– Їжачок Хитрячок запитує…
1) Весна – це шлях, який проходить природа від…
Закінчи речення.
2) Сніготанення,скресання кригина водоймах, льодохід,
повінь – це весняні явища в житті … (природи).
3) Встав пропущене слово.
4) Обери, які з цих рослин занесені до Червоної книги
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України.
а) підсніжники;
б) бузок;
в) береза;
г) тюльпани.

5) Що станеться, якщо всі люди, які бувають серед природи,
вириватимуть для букетів квітучі рослини у лісі й степу, на луках?
6) Що станеться, коли люди не купуватимуть букети дикорослих
весняних рослин?
7) Як ти діятимеш, якщо натрапиш серед тварин на безпомічних
пташенят чи звірят?
3. Фізкультхвилинка
4. Оповідання про хлопчика, який заблукав у лісі, але був сміливий,
уважний і кмітливий. «Як Андрійко повернувся додому?»
«Як Андрійко повернувся додому?»
Улітку Андрійко приїхав до бабусі. Не тільки бабуся була рада онукові.
Біля її хати на високому стовпі лелеки звили гніздечко й радісно вітали
хлопчика.
Одного літнього дня Андрійко з друзями побіг до лісу збирати гриби та
ягоди. Ліс був за залізничною колією, що проходила за селом. Перейшовши
через надземний залізничний перехід, діти пішли в ліс, перегукуючись між
собою «Ау!». Тепло, затишно у лісі. На узліссі дзюрчить струмок…
От Андрійкові почувся стукіт дятла. Он він, зліва, на стовбурі дуба
примостився. А під дубом – житло мурашок-трударів. Справа на галявині
з-під листочків посміхаються ягоди ожини, суниці. Несміливо визирають
опеньки й боровички. Он там, поряд з осокою й березою, причаїлись
підосичники й підберезники. От уже й кошик повен грибів та ягід…
Андрійко так захопився, що відійшов далеко від своїх друзів.Де вони? Де я?
Але хлопчик був кмітливий, він не розгубився, а почав правильно діяти
і вчасно повернувся додому.
5. Робота в групах «Як орієнтуватися у лісі»
Завдання для учнів. (Пропоную скористатися довідковим бюро Матінки
Природи. Ілюстрований словничок друга природи с. 158)
І група
За сонцем
Встановити палицю– гномон у землю, розчистити навкруги поверхню.
Найменша тінь від гномона буває... (опівдні, вранці, ввечері), і вона вказує
на... (північ, південь)
ІІ група
За деревом, що стоїть окремо
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Дерево, що стоїть окремо, має менше гілок з... (північного, південного)
боку. Встаємо обличчям у бік півночі і визначаємо інші сторони горизонту.
ІІІ група
За мохами і лишайниками
На... (південній, північній) стороні стовбура дерева більше моху. Те саме
правило стосується каміння – мох наростає з... (північного, південного) боку.
ІV група
За мурашником
Мурашник має пологий схил на (півночі, півдні) – і крутіший на...
(півночі, півдні). Так само, як правило, мурашники розташовуються на...
(півдні, півночі) від дерева.
6. Презентація роботи в групах
(Кожна група презентує свою роботу)
7. Підбиття підсумків. Рефлексія
Гра «Продовж речення»
– Сьогодні на уроці я навчився..
– Мені сподобалось…
– Складно було…
– Хочу ще навчитися…
VII. Домашнє завдання
Додаток до уроку
Інструкція «Як орієнтуватися у лісі »
У першу чергу запам’ятайте прикмети, які допоможуть вам визначати
сторони світу без допомоги компаса, якого у вас може не бути під рукою. Є
фактом, що в літній час сонце знаходиться о 7 годині ранку на сході, в 13
годин на півдні і в 19 годин на заході. Тому в сонячний день, якщо у вас є з
собою годинник, можна визначити напрямок, куди слід йти. У будь– якому
випадку приблизно з 10 до 17 години сонце буде знаходитися від вас на
південь, а не на північ.
Якщо ви відправляєтеся до лісу в хмарний, похмурий день, вам
допоможуть зорієнтуватися інші прикмети. Сонце більше нагріває південну
сторону дерев, пагорбів та інших предметів. Наприклад, мох на камені росте
тільки з північного боку. Подивіться на кору берези: з південного боку її кора
завжди біліша і чистіша, ніж з північної. Гілки дерев густіше і довше з
південної сторони. Лишайники і мохи ростуть з північного боку стовбура.
Якщо ви бачите в лісі пень, зверніть увагу на розташування річних
кілець на зрізі: на північ відстань між кільцями менше, ніж на південній
стороні пня.
Мурашник, розташований у дерева або каменю, знаходиться на південь
від нього. У окремого мурашника південна сторона більш полога, а північна
– більш крута.
Якщо ви заблукали в лісі взимку, дотримуйтесь того ж головному
правилу: південна сторона більше обігрівається сонцем, тому, наприклад,
сніг тане на південь від дерева або каменю швидше.
Звуки залізниці, автотраси, шум затоки також допоможуть вам
зорієнтуватися в лісі. Лай собак означає, що десь поруч швидше за все
знаходиться населений пункт.
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Корисні поради
Перед тим, як зайти в ліс, запам’ятайте, де сонце, дорога, річка (затока),
високовольтна лінія або населений пункт.
Будьте уважні до всього, що бачите навколо себе, помічайте особливі
орієнтири. Це можуть бути дороги, вишки, канави, дерева або пеньки
нестандартної форми.
Тема ІV. Природа влітку (14 годин)
Руденко Н. Г.
Урок 15
Тема. Літо та його ознаки. Літні місяці.
Мета: розширити уявлення дітей про літо як пору року, про його
ознаки і прикмети; розвивати вміння виділяти прикмети кожної пори року;
виховувати любов до природи, дбайливе ставлення до неї.
Виховувати любов до традицій рідного краю.
Хід уроку
І. Організаційний момент
Вранці встало ясне сонце. Заглянуло у віконце.
Ми до нього потяглися, за промінчики взялися.
Будем гарно працювати, сонечко розвеселяти.
ІІ. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності
1. Перевірка домашнього завдання
– Розкажіть про прикмети, які допомагають орієнтуватися в лісі.
2. Робота над загадкою
Чотири кольори мають,
Раз у три місяці барви міняють. (Пори року)
– Діти, які пори року ви знаєте? Назвіть їх у такій послідовності, у якій
вони змінюють одна одну.
ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку
– Відгадайте цю загадку і дізнаєтесь, про яку пору року йтиметься на
уроці.
Теплий довгий– довгий день,
Повна миска черешень,
Достигає жовтий колос,
Демонструє коник голос,
І суничка дозріває.
Тож коли це все буває?
(Влітку)
– Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, які природні явища відбилися на
назвах літніх місяців.
ІV. Вивчення нового матеріалу
1. Робота за підручником
– Яка пора року змінює весну? Назвіть літні місяці.
– Поміркуйте, коли на вашу думку закінчується весна?
– Які ознаки літа можна спостерігати в травні?
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– Літо – це шлях, який проходить природа від весни до осені.
– Розгляньте репродукції картин в художній галереї Матінки Природи
(с.128). Розкажіть, що на них зображено.
– Сонечко Семикрапочка поцікавилось: «Чому люди дали такі назви
літнім місяцям?»
Як настав цей літній місяць,
Все росте навколо нас.
Ягідки почервоніли,
Спіє в полі щедрий колос…(Червень.)
– Які думки існують про походження назви червня? Чому кажуть:
«Червень літо зарум’янив »?
– Одні вважають, що назві прислужилося масове цвітіння маку та
півонії. Інші стверджують, буцімто назва пішла від зарум’янілих суниць та
черешень, котрі якраз починають дозрівати. У народі відомі ґедзень, кедзень,
безднень, гнилець.
– Яку думку висловили садівники? Яка думка вам більше подобається?
Червень! Червень!
- Отже, червень не тільки літо рум’янить, він ділить навпіл річний
цикл. Від того й іменують його ще й полуднем року та первістком або
рум’янцем літа.
Фізкультхвилинка
Їде літо на коні
Та несе гарячі дні.
Зацвіли пахучі липи.
Як цей місяць зветься? (Липень.)
– Діти, яке походження назви липня?
– Розгляньте фотографії. Поміркуйте, чим, крім меду, славиться липень
місяць?
– У народі відомі ще назви – грозовик, дощовик – від періоду активних
гроз та злив.
А ще – косень та сінокіс. – Поміркуйте, чому так?
– Крім того, липень ще називають полуднем літа й кажуть: «Сонце – на
зиму, а літо – на спеку».
У місяці спекотно,
Жарко дуже нам усім.
Хочеться в саду побути,
Смакувати світлі фрукти. (Серпень.)
–
Чому найважливіший для хліборобів – місяць серпень? Чому
останній місяць літа дібрав собі таку влучну назву, пов’язану з жнивами?
Серп знайшла бабуся
І пшениці вжала.
Як снопи в'язати
Дітям показала.
Щедрий місяць
Серпиком назвала.
Л.Голота
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– В народі існують назви: хлібосол, живець, городник, прибериха–
припасиха.
– Як ви вже, мабуть, зрозуміли, літо поділяють на три періоди: початок,
середина і спад літа.
– Подумайте і скажіть, які ознаки літніх місяців можна помітити на
картинах у художній галереї Матінки Природи?
2. Робота в групах
– Поясніть зміст мудрих народних висловів про літні місяці.
Пригадайте вірші та загадки про літо.
3. Робота в парах
– Складіть розповідь з теми «Чому ми любимо літо?» За бажанням
використайте ілюстрації, уміщені на ст.131. Які ознаки літніх місяців
можна побачити на картинах?
Фізкультхвилинка
V. Узагальнення і систематизація знань
Читання казки «Як весна літо зустрічала». (див. Додаток на ст..110)
– Про які ознаки літа говориться у казці?
VI. Підсумок уроку
– Про що ми говорили сьогодні на уроці?
– Які ознаки літа ми називали?
– Чим так любе літечко людям?
VIІ. Домашнє завдання
ст..128 – 131.
Доберіть народні прикмети про літні місяці. Під час канікул їх перевірте.
Знайдіть відмінності між літніми місяцями. Придумайте для них свої
символи.
Додаток
Казка «Як весна літо зустрічала»
Весна, господарюючи на землі, добре працювала.
Молода господиня і лід на водоймах розтопила, і землю– матінку
дощами
напоїла, щоб трава зазеленіла. Прикрасила дерева і кущі
листочками, одягла на них квіткові віночки…
Добре до приходу брата літа підготувалась. А, щоб він поспішив, ще й
Грім з Блискавкою за послів додому відправила.
Почав брат збиратися в дорогу – одягнув на русяве волосся солом’яного
бриля, перекинув через плече легеньку торбинку і вирушив у дорогу.
Всюди Літу зустрічалися щасливі люди, веселі звірятка у лісі, над
полянами літали різнобарвні метелики і працьовиті бджілки. Весна теж
вийшла назустріч братові.Ні, вона не збиралась так швидко покинути землю,
просто хотіла показати Літу красу, що була довкола. Вони разом пройшлися
полями, де густо зеленіли зернові та овочі, прогулялись лісами, оглядаючи
ягідники та грибні місця, заглядаючи до садів, де стояли заквітчані дерева.
– Добра робота, сестронько. Тепер і мені пора вже попрацювати.
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Весна посміхнулась і поволі пішла геть. Її господарювання на землі
закінчилось.
Кононенко І.Б.
Урок 16
Тема. Планування спостережень за природою влітку. Літній календар
природи.
Мета: вчити спостерігати за змінами у природі протягом літа,
розширювати уявлення учнів про літо як пору року, його ознаки ш
прикмети, розвивати спостережливість за змінами у природі та вміння
виділяти прикметі літа, виховувати інтерес, захоплення любов до
природи,проводити екологічне виховання.
Хід уроку
I. Організаційний момент
1. Вірш – привітання
Я всміхаюсь сонечку!
Здрастуй, золоте!
Я всміхаюсь квіточці!
Хай вона росте!
Я всміхаюсь дощику!
Лийся, мов з відра!
Друзям усміхаюся!
Зичу їм добра!
Учитель. Тож поверніться і подаруйте посмішку своєму товаришеві.
Щоб наш урок був гарним, цікавим, змістовим. Якими ви бажаєте бути на
уроці?
Учні. Активними, уважними, організованими, розумними, старанними…
Учитель. Я згодна з вами. Мені приємно вчити того хто хоче вчитися.
2. Вправа " Погода"
– Яка зараз пора року?
– Який місяць?
– Яке число?
– Тепло чи холодно на дворі?
– Який стан неба?
– Яка температура повітря?
II. Повідомлення теми і меті уроку
– Відгадайте загадку – і дізнайтесь, про яку пору року йтиметься на
уроці.
Теплий дощичок пройшов,
В полі дозріває жито,
Море квітів я знайшов –
Це прийшло до всіх нас…(літо).
В небі ластівка летить,
З вітром листя шелестить,
Воду п’є лелека.
Сонце палить, спека.
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Дозріває жито.
Яка пора року? (Літо.)
– Сьогодні ви зі мною вирушаєте в останню четверту мандрівку – в
Літо.
На уроці ви дізнаєтесь як проводити спостереження за природою влітку.
– Як ви гадаєте, чому в народі говорять: Бджоли раді цвіту, а діти –
літу. (Відповіді дітей)
III. Вивчення нового матеріалу
1. Назви літніх місяців
– Ось і незабаром настане літечко. Початком літа вважається час, коли
відцвіла черемха, а в саду яблука.
– З якого місяця починається літо?
– Перерахуйте назви літніх місяців
– Чи знаєте ви, чому вони так називаються?
– Перший місяць Червень – початок літа, назва місяця Червень тобто
(червоний, красивий) походить від назви комахи (Червець), яка з’являється
саме в цей час. З неї в давнину добували червону фарбу, якою фарбували
бойові прапори князівських дружин. Саме в цей час у садах і полях цвітуть
півонії, та червоніє мак. Достигають в садах суниці та черешні.
– Назва другого літнього місяця – Липень, походить від слова липа.
Саме на початку липня у нас в Україні починає квітнути це чудове дерево.
Квіти липи гарній лікувальній засіб і джерело медозбору. В давнину з дерева
липи робили діжечку для зберігання меду, (який збирали саме в цьому
місяці) і називали «липневим». У слов’ян липень називали – пасень (бо
наставав час заготівлі сіна), суничник і чорничник (в цей період збирають у
лісі ці ягоди), громовик (цей період літніх гроз, блискавок, грому), а також
маківка – тобто середина літньої пори.
– Третій місяць – Серпень – спад літа.
Походження назви від знаряддя праці – серп, який слугував для
збирання зернових культур і лікарських трав.На відміну від сьогодення, в
давнину, врожай збирали за допомогою серпа, руками, без допоміжної
техніки. Слов’яни називали його живець, або жнивар (пора жнив – збору
зернових культур, жита та пшениці).
Давайте перевіримо, як ви запам’ятали назви літніх місяців. І
повідгадуємо загадки.
• Як настав цей літній місяць, –
Все росте у нас навколо,
Ягідки почервоніли,
Спіє в полі щедрій колос – Червень.
(Н.Забіла)
• Їде літо на коні,
Та й несе гарячі дні.
Зацвіли пахучі липи,
Як цей місяць зветься? – Липень.
(С. Жупанин)
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• В лісі спекотнім цім,
Жарко нам всім.
Хочеться в садку побути,
Смакувати стиглі фрукти. – Серпень.
(С. Жупанин)
– Які відчуття і спогади викликає у вас літо? (Розгляд слайдів, малюнків
пов’язаних з літом).
2. Зміни в неживій природі влітку
– Отже, які ознаки характерні для літа? (Учні відповідають вчитель
піше на дошці.)
– Підвищення температури повітря.
– День довший, а ніч коротша.
– Поява перших плодів.
– Зміни в природі.
– Зміни в житті та поведінці, як людей так і тварин.
– Короткочасні опади у вигляді дощу.
Висновок: Основна ознака літа – це напрочуд тепла температура повітря.
Сонце знаходиться високо над землею, и добре прогріває ґрунт і воду. На
відміну від зимового дня, літній триває довше, ніч стає коротшою, а день
наповнюється сонцем та теплом.
3. Спостерігай!
а) Спостереження за сонцем, та температурою повітря.
– Як гріє сонце?
– Переважно влітку, якими є дні, сонячними чи холодними?
– Порівняно з весною, влітку тепліше чи холодніше?
– Вечори влітку прохолодні, чи теплі?
– Чи легко дивитися на сонце? Чому?
б) Спостереження за ґрунтом.
– Коли ґрунт тепліший, вранці, вдень, чи ввечері ? Чому?
– Чи можна влітку ходити босоніж? Чому?
в) Спостереження за небом.
– Якого кольору найчастіше небо влітку?
– Які хмари? На що вони схожі? (Показати різні види хмар)
– Які опади випадають влітку? Як часто?
– Чи схожі літні дощі на весняні чи осінні? (Улітку дощ теплий рясний)
– Чи корисній дощ для рослин? Чому? (Спостереження за рослинами
після дощу, вони стають свіжими)
Учитель. Влітку, особливо у липні часто бувають грози і зливи. Про це
стверджують і народні прислів’я: «Літо грозове – означає грибне», «Липень
казати звик: «Я громовик!» Але це не заважає активному визріванню
зернових.
– Спостерігайте за грозою, за її наближенням.(Стемніло небо, стало
тихо,подув вітер, загримів грім, блиснула блискавка.)
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– Чим гроза відрізняється від простого дощу?Помилуйтесь природою
після грози. ( Птахи посилено співають і щебечуть,яскраве сонце освітлює
блискучі краплі.)
Після дощу, колі крізь густу завісу хмар проглядає сонечко, на небі
з’являється гарна семибарвна райдуга. Вона з’являється там куди йдуть
грозові хмари.Кольори райдуги розташовані в строго визначеному порядку:
червоний, жовтогарячий, жовтий, зеленій,блакитний, синій і фіолетовий.
Райдугу видно доти, поки краплі дощу часто і рівномірно падають на
землю. Чим більші краплі і чим частіше вони падають тим яскравіша
райдуга.
г) Спостерігайте за рослинами влітку.
– Влітку всі рослини поглинають найбільшу кількість сонячного світла,
тепла, вологи, це сприяє пишному розквіту рослин.
– Які рослини цвітуть улітку? (На луках, у лісі, в парку.)
– Біля яких дерев і квітів збирається багато бджіл? Чому?
– Чому в народі літо називають красним? Що нового з’являється на
грядках?
– Кажуть, що літній день рік годує? Чому?
– Які дари лісу, саду та горду дарує нам природа на початку літа? У
середині? На кінці літа?
Цікавинка : За літо евкаліпт може вирости на 2 метри, а швидше за всіх
росте тополя, з маленької гілочки може вирости 3 метрове дерево.
Висновок:
Літо це «смачна» пора. Дозрівають вишні, малина,
смородина, полуниця, абрикоси, та персики, наливаються соком яблука та
груші. Цвітуть троянди, маки, липа. На полях достигають зернові культури:
жито, пшениця, овес.
Загадки про дари літа (Розгляд слайдів або ілюстрацій.)
1. Горів у траві росистій ліхтарик золотий.
Світив – і враз потух,
Перетворився в пух. (Кульбаба.)
2.Стебельце – шершава драбинка.
У середині чорна вуглинка.
Пелюстки блискучі як лак,
Це квітує червоний… (Мак.)
3.Мов шматочки неба голубого,
Виграють, виблискують, горять. (Волошки.)
4.Виросли в лузі сестрички маленькі,
Очки золоті а вії – біленькі. (Ромашки.)
5. Росте низько – до землі близько.
Червоні намистинки, солодкі серединки.(Суниці.)
6.Червоний колір, чудовий смак,
Кам’яне серце.Чому це так? (Вишні.)
7. На гілках висіли,
Та на сонці посиніли. (Сливи.)
8.Мов їжак колючий,солодкий та пахучий,
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Ягідку зірвали – руки обідрали. (Аґрус.)
4. Фізкультхвилинка
Прокидаються квітки,
Розпускають пелюстки.
Вітерець дихнув тихенько,
Пелюстки гойднув легенько.
Сутеніє, і квітки , закривають пелюстки.
Тихо засинають,
Голівками хитають.
5. Спостереження за життям тварин улітку
– Діти, чому влітку багато комах? Яких саме комах, можна бачити
влітку?
– Поспостерігайте за хрущем. (Великий, коричневий жук. Поява цих
комах, означає настання теплих днів. Але ці жуки є шкідники, вони є
загрозою для садів і лісів, Вони об’їдають молоде листя з дерев. Рано –
вранці жуки нерухомо сидять на гілках дерев, тому люди стелять ряднину і
струшують хрущів.)
– На які квіти сідають бджоли щоб збирати нектар? (Ці квіти
називають медоносними.)
– Поспостерігайте за бабкою. (У неї стрункий, витягнутий, яскраво
забарвлений тулуб, велика голова з великими очима і малопомітними
вусиками. Бабки ловлять на льоту комарів, які приносять людям багато
неприємностей, а також і інших дрібних комах.)
– Місяць червень – початок літа, особливий. Птахи і звірята починають
висиджувати своє потомство. Відтак червень, оголошено традиційним
місяцем птиці і спокою у лісі, тому якщо ви опинитеся в цю пору року в лісі,
ведіть себе тихо і спокійно, не галасуйте, щоб не злякати тварин.
У житті птахів літо – це період розмноження і вигодовування,
виховання пташенят. Вони годують своїх безпомічних пташенят, які багато
їдять і швидко ростуть.
Рябчики, глухарі, тетері, захищають своїх пташенят, годують їх і водять
за собою доти, доки вони не стануть самостійними.
Каченята, гусенята, курчата відразу ж після появи на світ, можуть
плавати, бігати, і харчуватися самостійно.
У жайворонка гніздо в траві. Співає він високо в небі, а спускається на
землю далеко від гнізда, щоб ніхто не бачив, де його будинок. В іволги гніздо
підвішене високо над землею. А зимородок живе на березі, у глибокій норі.
Ластівка в’є своє гніздо під стріхою будинків, або біля людських оселень.
Літо – дуже важка пора для птахів. Багато птахів виводять пташенят
двічі на літо : зяблики, щиглі, перепілочки, зайці та білки а горобці навіть
тричі.
Літом набирають сил, підростають і переходять до самостійного життя
зозуленята і лосенята, поросята, вовченята і ведмежата. У середині літа
народжуються малята в їжаків та кажанів. Домашні тварини влітку
знаходяться на пасовищах, де багато соковитої і м’якої трави. Корови увесь
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цей час зайняті своїм кормом але водночас вони уважно стежать за
поведінкою пастуха, корови добре розуміють команди та інтонації голосу
пастуха, але особливо добре запам’ятовують мелодії, які пастух може
виконувати на ріжку, перед виходом па пасовище. Почувши знайомі мелодії,
корові самі йдуть на звук ріжка.
6. Спостереження за працею людей
Вчитель: Для людей літо, також є дуже важливою порою вони мають
чимало робити на полях, в садах, на городах.
- Яку роботу люди виконують на полях влітку? За допомогою яких
машин, люди збирають врожай на полях?Яку роботу виконують на
городах?Які роботи ведуться в садах, та присадибних ділянках?У кінці
червня достигають трави і починається сінокіс? Для чого косять траву і
заготовляють сіно?
Висновок: літньої днини люди не сидять на місці, вони поливають і
підгодовують рослини,обробляють та розпушують ґрунт, борються з
бур’янами і шкідливими комахами, косять траву і заготовляють сіно,
збирають врожаї.
–А за що ж діти і вчителі люблять літо, більш за все? Послухайте вірш
Канікули
«Канікули! Канікули» – співає все навколо.
Канікули, канікули, канікули у школі!
А що таке канікули? Це літні дні барвисті,
Це час, коли нам ніколи, хоча б на мить присісти,
Бо треба мчати босими, навипередки з вітром,
З густих лісів приносити горіхів повні відра.
Це час у річці хлюпатись, підсмажувати спини,
Із ранку в лузі слухати, тонку струну бджолину. А. Костецький
– Чи знаєте ви, що означає слово – «Канікули»? В буквальному
перекладі це слово означає «собачки» (з латини «каніс» – собака)
Найяскравішу зірку сузір’я Великого пса назвали «Канікулою». Ця зірка
з’являлася щорічно на небі в середині літа, тобто в липні. У цей період було
спекотно, тому студентів і школярів звільняли від занять, а дні на честь цієї
зірки почали називатися канікулярними, канікулами.
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів
1. Робота за підручником (с.124-127)
– Розгляньте завдання для самостійних спостережень улітку.
Розгляд таблиць «Як спостерігати за погодою влітку» та «Літній
календар природи».
2. Гра «Прочитай та перевір народні прикмети»
Трава в червні починає сохнути – на дощове літо.
Густо цвіте гречка – на спекотне літо.
Ластівки низько літають на дощ.
Рясна роса зранку – на ясний день.
Горобці купаються в калюжі – на дощ.
Рибі виплигують з води – до дощу або непогоди.
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На початку місяця з’явилися маленькі гусенята – на сонячне літо.
Які метелики вилетіли першими білі чи червоні?
Якщо червоні – літо буде багате на мед і сухе.
Якщо білі – мокре і щедре на молоко.
3. Робота в парах
Підкресліть ознаки літа.
– З’являються листочки на деревах.
– Найдовший день.
– Птахи відлітають у вирій.
– Висаджують розсаду.
– Збирають жито (хліб).
– Косять сіно.
– Достигають фрукти.
– Випадає сніг.
– Цвітуть сади.
– Пташенята вчаться літати.
– Бувають грози.
– Замерзають водойми.
– Сонце в полудень стоїть низько.
– Цвіте липа.
– Повітря холодне.
4. Робота над загадками
а) Над лісами, над рікою, кольоровий міст дугою. (Веселка.)
б) Два брати рідні:
Одного всі бачать, але не чують.
Другого всякий чує, але не бачить. (Грім і блискавка.)
в) Йшла зоряниця, красна дівиця,
Через покоси, гублячи сльози.
Місяць дивився і засмутився,
Сонечко встало – слізки зібрало. (Роса.)
г) Сонце вкрилося хмарками,
Хтось невидимий в імлі небо
Срібними нитками пришиває до землі. (Дощ.)
д) Блакитна хустинка, жовтий клубок,
По хустці качається, людям усміхається. (Небо і сонце.)
ж) Неживе, а за людиною ходить. (Тінь.)
V. Підбиття підсумків. Рефлексія.
– Від чого залежить кількість тепла і світла, які отримує Земля?
– Чому літо найтепліша пора року?
– Які дні і ночі влітку?
– Що ви збираєтесь робити влітку?
– Де б хотіли відпочити? Чому?
Вчитель. Чистих вам рос, любі діти, й гарного відпочинку.
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Кайда Ю.А.
Урок 17
Тема. Літні зміни в неживій природі.
Мета: розширити уявлення учнів про зміни неживої природи влітку;
розвивати у дітей уміння виділяти прикмети кожної пори року; виховувати
любов до природи, бережне ставлення до неї.
Обладнання: малюнки з теми.
Хід уроку
І. Організація класу
Добрий день, любі діти,
Рада вас вітати.
Щастя і добра
Всім вам побажати.
Посміхніться всім довкола:
Сонцю, небу, квітам, людям.
І тоді обов’язково
День для всіх щасливим буде!
– Яка головна умова щасливого дня?
– Сподіваюся, що наш урок природознавства обов’язково цьому
сприятиме.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
– Сьогодні на уроці нам буде допомагати наш вірний друг
Сонечко Семикрапочка, який розповість вам цікаву
інформацію. А щоб його розповідь була для вас корисною,
спробуємо і ми згадати дещо.
Ми розкажемо, що спостерігали протягом тижня.
Хвилинка спостережень
– Яка зараз пора року?
– За якими ознаками ви дізналися, що це весна?
– Який стан неба?
– На вулиці тепло чи холодно? Яка температура повітря?
– Чи були опади?
– Чи є вітер?
– А якщо з погодою все гаразд, то і настрій наш підчас уроку буде
гарний.
– Відгадайте загадку, яку приготувало для вас Сонечко.
Сонечко яскраве
Цілий день палає,
На травиці в гаї
Цілий день ми граєм.
Раді всі малята
Цілий день купатись,
Веселиться й грати,
На сонці засмагати.
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Як пора ця зветься,
Коли все сміється
І відпочиває?
Коли ж це буває? (Улітку.)
ІІІ. Перевірка домашнього завдання
–А зараз ми для Сонечка згадаємо, що ми дізналися минулих уроків про
літо.
Бесіда
– Які народні прикмети про літні місяці ви знаєте?
– Розкажіть, який літній місяць вам найбільше подобається. Назвіть
відмінності між літніми місяцями? Які ви придумали для них символи?
ІV. Актуалізація опорних знань учнів
Бесіда
– Що таке природа?
– Що відноситься до живої природи?
– Що належить до неживої природи?
V. Повідомлення теми і мети уроку
– Сьогодні на уроці Сонечко нам розповість про життя неживої природи
улітку. Дізнаємося про цікаві явища природи, які можна спостерігати саме
цієї пори року.
VІ. Вивчення нового матеріалу
1. Розповідь учителя
– Скоро настане прекрасна пора року – літо. Сонце все вище і вище
підіймається на Землею і вже дуже добре прогріваю все навколо: і ґрунт, і
водойми, і поля, і ліси. Уночі земля охолоджується, і вранці на усьому
випадає роса. Це дуже корисно для життя рослин і тварин, бо саме роса рятує
їх, коли довго немає дощів.Сонце в полудень стоїть високо. Його ласкаве,
тепле проміння проникає всюди. Літній день довгий, сонячний, гарячий. Ніч
коротка. Тільки згасне вечірня зоря, як починає світати. У червні дні
найдовші. А саме 22 червня – найдовший день і найкоротша ніч у році. Це
явище має назву сонцеворот. Бо потому тривалість дня починає
зменшуватись, а тривалість ночі збільшуватися.
Сонечко Семикрапочка приготувало для вас загадки. Відгадавши їх, ви
дізнаєтеся, які явища можна спостерігати у неживій природі влітку.
(Загадки супроводжуються малюнками явищ природи.)
*У річці купалася, у хмарі ховалася,
Від блискавки– грому полинула додолу.
На землю спустилася – на сто крапель розбилася.
(Гроза)
*Навпіл небо розтинає,
У цей час іде гроза.
Діток гуркотом лякає,
Жалить землю, як оса. (Блискавка.)
*Дощ пройшов і міст з’явився,
Сім у нього кольорів.
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Навіть зайчик задивився,
Диву– дивному зрадів! (Веселка.)
*Хмарка кульок наліпила,
Розкидає по землі...
Кригою старанно вкрила
Ці горошинки малі. (Град.)
2. Робота з підручником (с. 132– 133)
Розгляд малюнка
Бесіда
– Як змінювалася тривалість дня і ночі впродовж навчального року?
– Чи світить сонце, коли ти тепер ідеш до школи?
– Коли на вулиці темнішає?
– Коли у році найдовший день і найкоротша ніч? Яку назву має це
явище?
Робота в парах
Сонечко Семикрапочка пропонує нам пригадати, як змінюється нежива
природа влітку і скласти розповідь про погоду цієї пори року.
Фізкультхвилинка із Сонечком
- Ви добре попрацювали, прийшла пора відпочити.
Прилетіло сонечко
На мою долонечку –
Крильця червоненькі
Цяточки чорненькі.
По всіх пальчиках походило,
З мізинчика полетіло.
Працювати перестали
І тепер всі дружно встали.
Будемо відпочивати,
Нумо, вправу починати!
Руки вгору, руки вниз
І легесенько пригнись.
Покрутились, повертілись,
На хвилинку зупинились.
Пострибали, пострибали,
Раз – присіли, другий – встали.
Всі за парти посідали.
Продовження роботи з підручником
Робота з фотографіями на с. 133.
– Розгляньте фотографії. Розкажіть, як наближається гроза?
– Що таке злива?
– Коли буває блискавка?
– Що таке град? Як він може нашкодити людині?
– Про що слід пам’ятати під час грози? Які правила поведінки під час
грози ви знаєте?
– Коли з’являється веселка?
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VІІ. Узагальнення і систематизація знань учнів
1. Робота в парах
За малюнками скласти ознаки літа.

Достигають фрукти.

Пташенята вчаться літати.

Косять сіно.

Збирають хліб.

Найдовший день
2. Робота в групах
Клас об’єднується в 3 групи. Кожна група отримує прислів’я і приказки
про літо. Завдання групи: пояснити, чому так говорять.
Прислів’я та приказки для роботи
Бджоли раді цвіту, люди – літу.
Улітку один тиждень рік годує.
Два рази в році літо не буває.
Коли влітку не ходив по малину, узимку вже пізно.
Садок улітку – як кожух узимку.
Буде літо, то буде й розмаїто, а прийде зима, то й хліба нема.
Червень літо зрум’янив, а липень громами розпік.
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Червень – рум’янець, липень – громовик, а серпень – на копиці
багатий.
Червневе літо ліпше від кожуха.
3. Робота у зошиті (с. 51)
Завдання 1.
Порівняй малюнки. Де зображено тривалість дня і ночі навесні, а де –
влітку? Підпиши і поясни.
Завдання 2.
Поміркуй, коли тривалість дня найдовша. Познач кружечок, де
зображено літо. Поясни.
Завдання 3.
Допиши текст. (22 червня – найдовший день і найкоротша ніч у році –
сонцеворот. Бо потому тривалість дня починає зменшуватися, а тривалість
ночі – збільшуватися.)
VІІІ. Підсумок уроку
Метод «Незакінчені речення»
– Розкажіть Сонечку Семикрапочці, про що ви дізналися на уроці?
Починайте словами : «На сьогоднішньому уроці найважливішим відкриттям
для мене було…», «На сьогоднішньому уроці я дізнався (лась)…».
– Як змінюється нежива природа влітку?
– Що таке сонцеворот?
– Які природні явища бувають улітку?
ІХ. Домашнє завдання
с. 132– 133
– А наступного уроку розкажете Сонечку, як потрібно поводитися під
час грози. Складіть розповідь про це.
Додатки
Інформація для вчителя
Прикмети червня
*Лист на дубі розвернеться – добре ловляться щуки.
*Як цвіркун цвіркоче, а пугач кличе «пугу» – на гожу днину.
*Увечері голосно цвіркочуть коники – на добру погоду.
*Бобри перед дощем працюють цілу ніч, а жаби вилазять на берег.
*Якщо хрущі, літаючи, гудуть – на ясну, тиху і теплу погоду.
*Багато оводів – врожай на огірки.
*Комарі літають роєм – також на погоду.
*Комарі та мошки стовпом – на гарну погоду.
*Багато комарів – врожай на ягоди, а мошки – на гриби.
*Якщо мурашки лазять по землі, а мурашника поблизу немає – через
добу збереться на дощ.
*На бурю сосна дзвенить, а дуб стогне.
*Якщо одсиріло в покосах сіно – на дощ.
*Якщо корови, йдучи на водопій, брикаються й фуркають – на негоду.
*Павуки швидко снують павутину – на зміну погоди.
*Перед негодою, десь за добу, риба перестає клювати.
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*Риба ловить над водою мошок – на дощ.
*Риба грається на річці – вночі може пройти гроза.
*Ворони каркають – на негоду.
*Ластівки ввечері літають високо – завтра буде ясна погода, а якщо
низько – хмарно.
*Горобці зранку купаються у пилюці – по обіді буде дощ.
*Якщо граки пасуться на траві – невдовзі задощить.
*Шпаки особливо голосно співають – уночі піде дощ.
*Журавель танцює на потепління.
*Кулик залишає болото і літає по полю – на ясну, теплу погоду.
*У лісі часто чути спів дятла – на холод і негоду.
*Якщо збільшується «плаксун» (західний вітер), то неодмінно надме
дощу.
*Місяць у кружку несе воду в ріжку.
*Якщо місяць повний, то на зміну погоди, а щербатий – на дощ.
*Якщо у молодика круті роги, то на негоду, а положисті – на гожу
днину.
*Якщо сонце при сході яскраво– червоне, але незабаром заховається за
хмару – невдовзі занегодить.
Прикмети липня
*Стовпи, кільця і хрести навколо сонця і місяця віщують швидку зміну
погоди.
*А як бувають ото літом круги навколо сонця, то це прикмета ясної
сонячної погоди чи великої спеки.
*Якщо зорі малопомітні, то буде буря. Якщо ж світлі, то влітку буде
тепло, а взимку мороз.
*Якщо після дощу над землею лежить туман, це віщує погоду. Якщо
після малого дощу із землі встає пара – то ще буде дощ.
*В усі свербить – буде дощ.
*Нема уранці роси – то буде дощ.
*Це справді давня і точна прикмета, що перед дощем ніколи не буває
роси на траві, городині.
*Як літом заплачуться вікна (роса на вікнах), то це прикмета, що буде
дощ.
*Як нема на траві чи на дереві вранці роси, – це прикмета, що через
день – два буде дощ.
*А як є на траві роса, то дощу найближчого дня не буде.
*Берізка польова згортає квіточки вінчиком у парасольку – на негоду.
*Жаркий липень, то і грудень буде морозяний.
*Якщо на сосні багато шишок – добре вродить ячмінь.
*Якщо влітку цвіте багато дикої моркви, то наступна зима буде теплою.
*Якщо навіть стара кішка починає гратися – перед дощем; молодий кіт
заграє з курми чи вилазить високо на дерево – також перед негодою.
*Дощ іде, але кури не ховаються, – сподівайся затяжних опадів, навіть
на кілька діб.
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*Гуси вилежуються і брьохаються у воді, котру їм заготували, – на дощ.
*Корови знехотя й ліниво піднімаються вдень, коли їх вигонять у
череду, – буде спека, а коли чекають попасичів – на спад температури.
*Худоба збивається докупи – на негоду.
Прикмети серпня
*Двічі літо не буває.
*Що літом родить, то зимою не шкодить.
*Той, хто шукає в серпні холоду, натерпиться взимку голоду.
*У серпні серпи гріють, а вода холодить.
*У серпні хліборобові три роботи – косити, орати, й сіяти.
*Серпень виймав серпа зі стріхи, а вересень його ховає.
*Змарнуєш на жнивах хвилини – втратиш не одну зернини.
*Прийшли жнива, то й дівка крива.
*Люди дякують дощеві, а Подорожній лає.
*Кусає комар до пори.
*Де один грибок, там цілий вінок.
*Затягнулися дощі на багато днів – не чекай грибів.
*Якщо хочеш грибів назбирати, треба до схід сонця вставати.
Без автора
Урок 18
Тема. Жива природа влітку. Міні-проект «Квіти в моєму житті».
Мета: узагальнити знання про характерні ознаки літа в природі,
провести спостереження за літніми змінами в живій природі,
систематизувати знання про природні зв’язки; розвивати мовлення,
мислення, спостережливість; розширювати світогляд; виховувати любов до
природи.
Обладнання: малюнки літніх явищ в природі, прислів’я та приказки
про літо, теки із зібраним матеріалом до міні-проекту «Квіти в моєму житті».
Хід уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Спостереження за погодою. «Прогноз погоди»
Сьогодні …(дата, день тижня)
Небо … Температура повітря… Вітер… Інші явища природи….
ІІІ. Актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності
1. Слухання вірша (додайте кінцівку)
Розквітають в луках квіти,
Зеленіють в лісі віти.
Все зелене, молоде…
За весною ….(літо йде).
Н.Забіла
2. Перевірка домашнього завдання
– Назвіть літні місяці.
– Поясніть, чому так кажуть. Червень – рум’янець року. У червні жити
весело: квіти цвітуть, солов’ї співають.
– Від назви якого дерева бере свою назву другий місяць літа?
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– Чому серпень має таку назву?
3. Демонстрація малюнка грози
– Розкажіть, що таке гроза.
– Як треба поводитися під час грози?
ІV. Повідомлення теми і мети уроку
– Сьогодні ми дізнаємося про ознаки літа в житті рослин.
V. Вивчення нового матеріалу
1. «Довідкове бюро» (1 учень)
– Як дізнатися, що прийшло літо?
За народним календарем літо настає, коли починає цвісти шипшина
(6 червня), фенологи ж ведуть відлік з того часу, коли розцвітає калина
(13 червня), а для астрономів його прихід відбувається у найдовший день
сонцестояння – 22 червня.
2. Робота з підручником (с. 134-135)
– Що розповіла про це Синьокрила Сойка? Які ще рослини вказують
на прихід літа?
Вчитель. Як для мене, то кращої пори за літо немає. Яскраво світить
сонечко, гудуть джмелі та бджілки, кружляють барвисті метелики, дозріває
полуниця, ліси одяглися в пишне молоде листя. Стільки таємниць у літа, що
й не полічити! Чи згодні ви відкрити деякі з них?
3. Робота в групах
Перша група.
– Познайомтеся з розповіддю про дуб (с. 134).
Прочитайте 2 абзац на с.134.
Складіть розповідь за планом.
1) Який вигляд має дуб?
2) Як цвіте дуб?
3) Що утворюється із квіток?
4) На яких дубах з’являються жолуді?
Друга група
– Прочитайте 1 абзац на с.135. Складіть розповідь за планом.
1) Коли цвіте липа?
2) Які в неї квітки?
3) Що виростає над кожним суцвіттям? Для чого потрібен цей
приквіток?
4) Які лікувальні властивості має липовий цвіт?
Третя група
– Прочитайте 2 абзац на с.135. Складіть розповідь за планом.
1) Про які квіти прочитали?
2) Скільки часу цвіте одна квіточка дзвоників?
3) Як розміщені бутони і квітки? Чому квітки дивляться донизу?
4) Для чого квітоніжка розпрямлюється після цвітіння?
Четверта група
- Прочитайте виразно вірш. Про яку квітку розповідається в ньому?
Королиця
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Золотенька серединка
І біленькі пелюстки,
Всі малята нас впізнають,
Бо плетуть із нас вінки.
І як хочете побачити –
Швидше в поле, на лужок,
Бо ми рідко завітаємо
Так, непрохані, в садок.
– Прочитайте 3 абзац на с.135.
1) Як ми називаємо цю квітку? Чому вона має назву королиця?
2) Які лікувальні властивості має ця квітка?
4. Самооцінка роботи в групі
– Чи сподобалось працювати в групі? Чим сподобалася ця робота?
VІ. Фізкультхвилинка
Маленькі метелики
Над квітами кружляли,
Крильцями махали. (Махають руками)
Сіли на жовтеньку серединку королиці. (Присісти)
Погойдалися на тоненьких дзвониках. (Похитатися із сторони в
сторону)
Пострибали на ірисах-півниках.(Пострибати)
Покружляли, політали
І за парти посідали.
VІІ. Міні – проект «Квіти в моєму житті»
Проблема. Охорона навколишнього середовища. Збереження розмаїття
рослинного світу України.
Проблемні запитання:
– Яке значення квітів у моєму житті?
– Які мої найулюбленіші квіти?
– Як треба дбати про квіти?
Планування:
– пошук інформації про квіти свого регіону;
– заходи по збереженню рослинного світу;
– підготовка матеріалів до презентації;
– презентація роботи,
– самооцінка результатів.
1. Слухання вірш
– Чого нас вчать квіти? Що вони дають людині?
– Що означають квіти у житті?
Вони нас вчать любові й доброті, вони дають наснагу і натхнення, вони
дарують радість сьогодення.
2. Розповідь вчителя
– Як часто ми замислюємося над тим, що означають квіти у нашому
житті? Без квітів ми не уявляємо свого життя. Ми милуємося їхньою красою,
вдихаємо чудові аромати, прикрашаємо житло, даруємо на свята.
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Квіти ростуть на полях та луках, у лісах і навіть на озерах. Прикрашають
своїм килимом наші подвір'я з ранньої весни до пізньої осені. І в кожній тій
квітці прихована краса, натхнення, безмежна любов до рідної землі та
прекрасного.
З давніх часів деякі квіти вважалися оберегами, те що береже людину,
надає їй сил. До цих рослин люди ставилися з повагою, цінували їх, тримали
при собі. Оберегом вважався мак. Його вплітали у віночок дівчата, вишивали
на рушниках і сорочках, ним лікувалися, готували різні обрядові страви.
Квіти – це емоції, цікавість, радість. Вони вчать нас бути уважнішими,
відповідальнішими, ніжнішими, добрішими.
Та не варто думати, що квіти лише прикрашають наше життя. Квіти
сприяють очищенню та оздоровленню повітря, наповнюють його киснем. Це
парфуми і косметика, ліки і обереги, покращення нашого духовного стану.
3. Презентація учнівських робіт
Можливі варіанти
Добір загадок і віршів про свої улюблені квіти.
Складання розповідей, доповнених малюнками і фотографіями.
Складання пам’ятки про збереження квітів, догляд за ними.
Створення газети, плакату.
Пам'ятка «Збережемо квіти!»
Квіти потребують уваги, піклування та любові.
Дикорослі квіти не рвіть, не ламайте, не топчіть.
Милуйтеся квітами, фотографуйте їх, замальовуйте їх на згадку.
Вирощуйте квіти біля дому, школи. Уважно доглядайте за ними:
прополюйте, поливайте, підживлюйте.
Не забувайте піклуватися про кімнатні рослини. Вчасно поливайте,
пересаджуйте, удобрюйте землю.
VІІІ. Підбиття підсумків. Рефлексія
– Які зміни відбулися у житті рослин з приходом літа?
– Як ми можемо зберегти рослинний світ рідного краю?
– Який головний висновок нашого уроку?
ІХ. Домашнє завдання
с.134-135
Виконайте «Завдання для друга природи».
Щедра Л. Г.
Урок 19
Тема. Життя рослин влітку. Рослини лісу.
Мета: провести спостереження за літніми змінами в житті рослин,
систематизувати знання учнів про рослини лісу; розвивати мислення,
мовлення; прищеплювати любов до природи.
Обладнання: Природознавство : підр. для 2 кл. загальноосвіт. навч.
закл. / І.В. Грущинська К. : Видавничий дім «Основа», 2012. – 176 с.; Зошит
друга природи: навч. посіб. для 2 кл. / І.В.Грущинська.– К.: Видавничий дім
«Освіта», 2013. – 64с.; проектор для перегляду презентації.
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Хід уроку
І.Організаційний момент
Ось дзвінок нам дав сигнал –
Працювати час настав.
Нумо, всі часу не гаємо,
І роботу починаємо.
Працюватимемо старанно,
Щоб почути у кінці,
Що у нашім другім класі
Діти – просто молодці!
Хвилинка спостереження
– Який сьогодні день?
– Чи був вітер, коли ви йшли до школи?
– Чи були опади?
– Яка температура повітря сьогодні?
– Тепер перевіримо свої спостереження в зошиті.
ІІ. Актуалізація опорних знань
Перевірка домашнього завдання
– Розкажіть які ознаки літа ви знаєте?
– Як поводитися під час грози?
ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку
– Сьогодні до нас на урок завітав не звичайний гість – Лісовичок. І
приніс загадки. Якщо їх відгадаємо, дізнаємося про що йтиме мова на
нашому уроці.
*Що за дерево, чий цвіт
Пахне медом на весь світ? (Липа.)
* Росте зелений кущик,
Доторкнешся – вкусить. (Шипшина.)
*На тонких бринять стеблинах
Між травинок і пеньочків,
Сині – сині, звуться дзвінко
Лісові квітки .. (Дзвоники.)
– В яку групу можна об’єднати слова – відгадки? Правильно це
рослини. А про яку пору року ми сьогодні поговоримо, відгадайте.
Теплий, довгий – довгий день,
Повна миска черешень,
Достигає жовтий колос,
Демонструє коник голос,
І суничка дозріває.
Тож коли це все буває? (Улітку.)
– Отже,тема уроку «Рослини влітку» сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про
ознаки літа в житті рослин. Наш гість пропонує подорож до його
володінь – лісу.
– Чи часто ви буваєте в лісі?
– А чому люди ходять до лісу?
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– Які рослини можна зустріти у лісі?
– Ліс – це не просто сукупність дерев. У лісі ростуть кущі та трав’янисті
рослини.
– Які ж зміни відбуваються з рослинами влітку нам розповіла
Синьокрила Сойка?
ІV. Вивчення нового матеріалу
Робота з підручником (с. 134-135)
Читання статті
– Доведіть, що кращої пори року за літо немає!
– Що нового ви дізналися про дуб?
– Яке дерево цвіте влітку?
– Що ви дізналися про дзвоники?
– Яка справжня назва ромашки?
Фізкультхвилинка
Чоловічок лісу хоче дізнатися, як ви зрозуміли розповідь Сойки,
пропонує виконати завдання в зошиті.
Робота в зошиті з друкованою основою. Завдання 1 – 3, с. 52
Лісовичок хоче з нами погратися.
V. Закріплення вивченого матеріалу
Гра «Назви ознаки літа»
Поєднай малюнки з ознаками літа в житті рослин.
Наш гість дуже спостережливий, він поділиться з нами прикметами літа,
які помітив у своїх володіннях.
Народні прикмети
У червні весело жити: квіти цвітуть, солов’ї співають.
У липні літо маківкою повито.
Якщо бур’яни в серпні ростуть особливо високі – зима буде сніжна.
VІ. Підсумок
– Які ознаки життя рослин відбуваються влітку?
– Наведіть приклади літніх квітів
– Що найбільше вам сподобалось на уроці?
VІІ. Домашнє завдання
1. Опрацювати статтю с. 134 – 135.
2. Робота в зошиті с. 52, № 4.
Нікуліна Л.О.
Урок 20
Тема. Тварини лісу.
Мета: формувати природознавчу компетентність учнів шляхом
засвоєння понять про тварин, як частину живої природи; розширити і
уточнити уявлення дітей про різноманітність тваринного світу, середовище
їхнього існування; вчити класифікувати тварин, пояснювати сутність
класифікації;
знайомити
учнів
із
назвами
тварин;
розвивати
спостережливість, уміння порівнювати зовнішній вигляд тварин та групувати
їх за способом пересування, середовищем існування; розкрити цінність
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тварин для збереження лісів, взаємозв’язок живої істоти з довкіллям;
з’ясувати правила поведінки в природі; виховувати турботливе ставлення до
тварин, бажання брати участь у їх охороні.
Обладнання. Навчальна презентація. Ілюстрації тварин, кросворд,
зошит з друкованою основою, матеріал для самостійної роботи, роботи в
парах, групах, аудіо запис «Спів пташок». Свічка, сірники, спиртівка, пір’я.
Опудала птахів. Кубик з позначками, планшети.
Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Хід уроку
І. Організаційний момент
-Урок природознавства починаємо,
Гарного настрою всім бажаємо,
Те, що вивчили – пригадаємо,
Поміркуємо, почитаємо.
ІІ. Актуалізація чуттєвого досвіду
Хвилинка спостережень
‒ Який зараз місяць?
‒ Якою є температура сьогодні?
‒ Подивіться на небо. Яке воно сьогодні?
‒ Чи були опади, коли ви йшли до школи?
‒ Погляньте у вікно і визначте за гілками дерев, чи є вітер.
Створення позитивного емоційного фону уроку.
‒ Зараз на вулиці справжня весна, все навкруги зеленіє, цвіте. А з
приходом весни в усіх людей з’являється чудовий настрій, гарні мрії на
майбутнє.
‒ А у вас сьогодні гарний настрій? Посміхніться один одному. У своїй
душі віднайдіть чарівне тепло, зігрійте тих, хто поруч з вами. Я сподіваюсь,
що ми зможемо створити ситуацію успіху на уроці.
‒ Сьогодні у нас незвичайний урок. Слайд 1.
З Магістром природознавчих наук до лісу зробимо ще один крок.
Словникова робота
‒ Кого називають магістром з природознавства? (Так називають
науковця який вивчає природу.)
Вправа «Очікування»
‒ Чого ви очікуєте від уроку? (Я очікую, що ми будемо правильно
виконувати всі завдання Магістра природознавчих наук. Я хочу дізнатися
щось нове і корисне. Я очікую працювати в групі. Я буду аналізувати і
робити висновки. Я очікую, що мені вдасться відгадати загадки. Я очікую,
що на уроці буде весело і цікаво…)
‒ Я сподіваюся, що на уроці ви будете
Не просто слухати, а чути.
Не просто дивитися, а бачити.
Не просто відповідати, а міркувати,
Дружно й плідно працювати.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
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‒ Які повідомлення про ліс ви змогли відшукати в журналах, книжках?
Слайд 2.
(У народі кажуть: Багато лісу - не загублюй! Мало лісу - бережи! Нема
лісу - посади!
Ліс - наше багатство.
Ліс - одяг Землі, охоронець річок, збирач води, захисник ґрунту від
вимивання, лікар, сторож здоров’я людини.
Ліс - дім для тварин).
ІV. Повідомлення теми та мети уроку
‒ Діти, якось Магістр природознавчих наук йшов лісом…
Аж зайчик вибігає
І загадки в травицю
З лукавими очима,
Розсипались з мішка.
З мішечком за плечима.
Магістр їх позбирав
Прудкий мов колобок, –
І вам підготував.
По стежці скік та скік.
Ану лишень, малята!
Побачив він Магістра
Ви, знаю, молодці, –
Та в ліс як дремене!
Хто зможе відгадати
Як зайчик налякався,
усі ці загадки? Слайд 3.
Мішечок розв’язався,
– Ключове слово кросворда підкаже вам тему уроку.
Смугаста кішка, живе в лісі. (Тигр.)
Птах із великими очима, гострими
кігтями, загнутим носом. (Сова.)
Червонясту шубку має, по гілках вона
стрибає, горішки, шишки збирає. (Білка.)
Хижий звір із темним хутром у білу
смужку, впадає в сплячку. (Борсук.)
Прийшла кума з довгим віником на бесіду з милим півником. (Лисиця.)
Тварина багата і рогів багато. (Олень.)
У лісі біля пня біготня і метушня: народ робочий весь день
клопоче. (Мурашки.)
‒ Отже, тема нашого уроку – «Тварини лісу».
Сьогодні ви дізнаєтесь, чому тварини живуть у лісі, поговоримо про
найбільш поширених тварин лісу, їх пристосування до життя в умовах лісу,
навчимося розрізняти тварин за їх суттєвими ознаками, вироблятимемо
дослідницькі уміння у процесі розв’язання завдань практичного
спрямування, дізнаємось, чому ліс треба охороняти.
V. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку
1. «Прив’язування» нового матеріалу до засвоєного раніше
‒ Діти, Магістр природознавчих наук хоче з’ясувати, тварини – це живі
організми? (Тварини, як і рослини, – живі організми, частина живої
природи.)
‒ Які ознаки властиві живим організмам? (Усі живі організми –
дихають, живляться, ростуть, розмножуються, відмирають.)
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‒ То чому ж живу природу поділили на рослини і тварин? Чим вони
відрізняються? (Основна відмінність між рослинами і тваринами полягає в
тому, як і чим вони живляться.)
‒ Тварини, яких згадали в загадках відносяться до однієї групи? Слайд4.
(На мою думку ці тварини відносяться до різних груп. Тигр, білка, борсук,
лисиця, олень – це звірі. Сова – птах. Мурашка – комаха.)
‒ Грамотні відповіді. Назвіть ще звірів, птахів та комах, яких ми не
згадали. (Їжак, ведмідь, вовк, лось, кабан, метелик…)
Обґрунтування нових знань (поняття, явища, величини та ін.) на
основі специфічних закономірностей, що вивчаються в темі, та за
допомогою фундаментальних закономірностей природи.
2. Інтерактивна вправа «Кубування» (робота в групах). Слайд 5.
‒ А тепер Магістр природничих наук запрошує вас до гри «Кубування».
Для цього об’єднайтеся в групи за кольорами карток. (див. додаток 1)
3. Робота в парах: «У світі цікавого»
‒ На кожній парті ви знайдете зображення звіряток, а також інструкції
щодо того, як вам працювати далі (див. додаток 2).
Презентація: Як чистить свої голки їжачок? Слайд 6.
Їжак згортається клубочком, якщо він знаходиться у яблуневому саду і
там катається, на голки натикаються яблука, а усім відомо, що у яблуках є
яблучна кислота. От вона й убиває всіх паразитів, що знаходяться між
голками.
Котиться клубочок
Зовсім без ниточок.
Замість ниточок –
Триста голочок.
Це ж маленький… (Їжачок.)
Лисиця-хитрунка
Хитрує лисиця не лише в казках, а й у повсякденному житті. Не раз,
наприклад, спостерігали, як лисиця обдурює птахів: перекинеться на бік,
відкине лапи - лежить не ворухнеться, ніби мертва. Підлетить
поцікавитись сорока чи ворона - дивись і попаде хитрунці в лапи.
У темнім лісі проживаю,
Довгий хвіст пухнастий маю.
Я – руденька,
Невеличка й немаленька.
Я – вовчику сестричка.
А звуть мене … (Лисичка.)
4. Гра «Бабусина скринька». Слайд7.
‒ Прочитайте прислів’я і приказки, поясніть їх зміст.
У ведмедя десять пісень , і всі про мед. (Характеризує ненажерливість.)
Не женися за двома зайцями, бо жодного не впіймаєш. (Намагатися
відразу виконати різні завдання.)
Хитрий, як лис. (Хитрощами не довго проживеш.)
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‒ Діти, а чи усі тварини пересуваються однаково? (Тварини
пересуваються по різному.)
‒ Правильно. Візьмемо вовка. Як він пересувається? (Вовк бігає, ходить,
перестрибує, лазить, стрибає.)
‒ Тоді ми з вами приступимо до практичної роботи, яка виконає ще й
роль руханки.
5. Практична робота. Руханка
‒ Я показуватиму схематичне зображення «чоловічків», що виконують
якийсь рух. Ви підійдіть до зображення тварин, якій підходять ці рухи і
виконайте їх.
«Чоловічок» переступає з ноги на ногу – ведмідь;
повертає голову – жираф, страус;
крадеться – лисичка, вовк, кішка, тигр;
стрибає – зайчик;
махає руками – орел, ворона.
‒ До якої групи тварин відноситься орел? (Орел – птах.) Слайд 8.
‒Діти, Магістр природничих наук має сумнів, чи зможете ви назвати
основні ознаки птахів? (Я гадаю – це дзьоб, крила, пір’я.)
6. Демонстраційний експеримент, використання «матеріалу
довкілля» з метою активізації розумової діяльності учнів, усіх органів
чуттів у сприйнятті нового матеріалу.
‒ Тіло птаха вкрите пір’ям. Воно зігріває, впливає на швидкість
польоту.
Магістр природничих наук запрошує вас до своєї лабораторії.
7. Практична робота. Досліджуємо пір’я
Матеріал: свічка, пір’я, сірник, спиртівка.
‒ Ми будемо працювати з займистими матеріалами. Які правила слід
згадати?(Працювати уважно, сірник погасити в спиртівці, свічку погасити
обережно.)
‒ Подивіться на пір’їну крізь полум’я свічки. Наближуйте і віддаляйте
пір’їну від полум’я.
Висновок. Дивлячись на пір’їну, бачимо кольори веселки.
– Розглянемо
опудала
птахів.
Назвіть частини тіла птаха. (Голова,
тулуб, кінцівки, дзьоб.)
Висновок. Будова тіла всіх птахів
однакова, а розміри й забарвлення різні.
8. Релаксація. Спів пташок
9. Робота з планшетами
‒ Розгляньте зображення птахів. З’єднайте зображення птахів з їхніми
назвами.
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Синиця
сова

дятел
соловей

шпак
ластівка

сорока
зозуля

‒ Хто з цих птахів не висиджує яйця, а підкладає їх у чужі гнізда?
(Зозуля.)
‒ Чому птахів називають пернатими друзями людей? (Птахи незамінні
помічники, які знищують шкідників садів, лісів.)
‒ Яке завдання людини по відношенню до птахів? (Завдання людини –
турбуватися про птахів.)
‒ Як ви турбуєтеся про пернатих друзів? (Майструємо годівниці,
шпаківні.)
10. Робота з підручником (с.141)
‒ Назвіть птахів, яких ви бачите перед собою.
‒ Які птахи прилітають до вашої годівниці? (Синички, горобці.)
‒ Що їдять птахи влітку? (Птахи їдять комах.)
‒ Діти, де живуть комахи? (Комахи живуть скрізь.)
11. Вправа «Довідкове бюро». Слайд 9.
‒ Прочитайте довідку Магістра з природознавства і звірте інформацію з
вашими припущеннями.
У наш час на Землі панують комахи. Вони освоїли майже всю земну
поверхню, ґрунт, повітря. Деякі види заселили водойми і навіть проникли в
моря. А все ж таки більшість комах мешкає в лісах.
Висновок. Комахи на кожному кроці.
‒ Тіло комахи поділяється на три відділи: голова, груди, черевце. На
грудях три пари ніг.
‒ Як називається дитяча казка в якій персонажі комахи? Слайд 10. (Її
назва – Муха-Цокотуха.)
‒ Вірно. Цю казку Корній Чуковський написав лише за один день, а
прочитали її за 90 років мільйони читачів. Гадаю її зміст відомий і вам.
Скажіть будь ласка, чи можемо ми віднести павука до комах?
(У комах 6 ніг, а у павука 8. Значить він не комаха.)
‒ Грамотно. Павук дійсно не комаха. Адже з’явилися павуки на нашій
планеті майже на 100 мільйонів років раніше, ніж комахи. Відносять їх до
класу павукоподібних. До того ж у них 8 очей, немає зубів, а є крючковидні
щелепи.
‒ Діти, а от чим живляться комахи, розкаже нам Іванко. Він взяв
інтерв’ю з цього питання у батьків.
Учень. Друзі, комахи призвичаїлися споживати все, що тільки можливо.
Одні живляться рослинами, інші – тваринами. Одні смокчуть соки, інші
гризуть грубий харч. Дехто живиться деревиною або пилком квітів, пір’ям,
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кров’ю чи навіть гноєм. Є такі, що поїдають одне одного. Рослиноїдні
комахи: метелики, хрущі, сарана, колорадські жуки тощо, та хижаки:
сонечка, бабки, мурахи. А ще бувають комахи-паразити, які живляться
кров’ю тварин і людей: блохи, воші, комарі, оводи.
‒ Молодець, Іванку.
‒ Діти, Магістр з природознавства хоче дізнатися, яку користь
приносять комахи? (Комахи сідають на квіти і у квітці з’являється маленьке
яблучко чи сливка.)
‒ Запам’ятайте: головна роль комах – це запилювання рослин. Саме
завдяки комахам, із квіток виростають плоди з насінням.
VІ. Закріплення вивченого матеріалу
‒ А яких тварин не згадували сьогодні на уроці, але доводилося бачити
вам чи вашим рідним, у нашому лісі «Летючі піски»? (Жаб, гадюк, ящірок.)
‒ Це і не дивно, адже наш ліс розташований на березі річки Інгулець. І
тварини з водойми частенько відпочивають у затишній прохолоді лісу.
1. Гра «Ланцюги живлення»
Пояснення до гри.
У природі всі живі організми пов’язані між собою. Рослиноїдні тварини
їдять рослини. Хижі – харчуються рослиноїдними тваринами. Коли зникають
рослини, то зникають і рослиноїдні тварини, потім зникають хижі тварини,
бо їм немає чого їсти. Такі кормові зв’язки називають ланцюгами живлення.
Завдання. Стрілочками на картках побудуйте один з ланцюгів живлення
( робота на картках).

Перевірка. Слайд 11.
VI. Рефлексія
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‒ Магістр просить дати відповідь на запитання чому тварини живуть
саме у лісі? (Ліс для багатьох тварин – рідна домівка. Тут вони завжди
знайдуть собі їжу. У лісі легко сховатися від ворогів, збудувати житло.)
Вправа «Метод незакінченого речення»
Сьогодні на уроці я:
Повторив… (Ліс – це частина природи. Тварини – живі організми.)
Дізнався…(Кого називають Магістром з природознавства. Як чистить
голки їжак. Сонечко – хижа комаха. Зозуля підкладає свої яйця у чужі гнізда.
Павуки – не комахи.)
Навчився… (Досліджувати пір’я. Будувати ланцюги живлення.)
VII. Підсумок уроку
‒ Складіть твердження «Я знаю!», підготовлене Магістром
природознавчих наук, для цього замість крапок вставте слова, які стануть
підсумком уроку.
… (Зникнуть) ліси – … (загинуть) звірі, птахи, комахи. …(Земля)
перетвориться на пустелю. Ліс треба … (берегти) та …захищати.
‒ Складіть пораду під плакатом.( Живи у злагоді з природою).
‒ Ваша робота на уроці показала, що ви добре засвоїли матеріал.
Спасибі всім за роботу. Я впевнена Магістр природознавчих наук отримав
задоволення від роботи з вами.
VIII. Завдання додому (диференційоване)
Скласти ланцюги живлення.
Підготувати розповідь про дикого кабана.
Намалювати фантастичну тварину лісу.

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4
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Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12
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Додаток 1.
Гра «Кубування».
– Учитель повідомляє назву технології й тему. Роздає кожній групі по
одному зображенню тварини, пропонує уважно розглянути їх і по черзі
розповісти про дану тварину за допомогою запитань (поданих на
окремих картках), але в послідовності, яку діти визначають за
допомогою кубика.
Правила гри.
– Учень підкидає кубик і відповідає на те запитання,
номер якого відповідає кількості крапочок, що випали на грані
кубика. Якщо другому учневі знову випадає така сама
кількість крапочок, він кидає кубик іще раз, поки не випаде
інше число.
І група отримує зображення зайця;
ІІ – бурого ведмедя;
ІІІ – вовка.
Запитання для всіх груп однакові.
1. Це хижак, рослиноїдні чи всеїдна тварина?
2. Чи є вороги у цієї тварини
3. Де вона живе?
4. Який має зовнішній вигляд?
5. Чим живиться?
6. Яка від неї користь?
Додаток 2.
1. Знайдіть у журналі цікаву інформацію про звірятко.
2. Обговоріть прочитане в парі.
3. Намалюйте цю тварину.
4. Згадайте загадку або вірш про тварину.
Качан Н.В.
Урок 21
Тема. Міні-проект «Лісова аптека»
Мета: формувати знання учнів про лікарські рослини, вміння
досліджувати їхні цілющі властивості та способи використання лікарської
сировини, навчати дотримуватись правил поведінки у лісі; розвивати
соціокультурні навички, уміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати і
робити висновки; стимулювати учнів до самовизначення в межах їхньої
навчальної діяльності через використання «Кошику очікування»; виховувати
прагнення оберігати природу та примножувати її красу
Тип уроку: засвоєння нових знань
Вид уроку: міні-проект
Обладнання: комп’ютер, заготовка для плакату, розгортки, збір трав,
кошик, заготовка для таблиці
Хід уроку
І. Етап орієнтації
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– До якого уроку ви приготувались? (Ми приготувались до уроку
природознавства)
– Для чого ми вивчаємо цей предмет? (Ми вивчаємо природознавство
для того, щоб знати, розуміти, шанувати і оберігати рідну природу)
– Діти, куди ми ходили минулого уроку? (Ми ходили на екскурсію до
лісу)
– Як ви думаєте, навіщо? (Щоб дізнатися про рослини лісу)
– Чи знадобляться нам здобуті знання на сьогоднішньому уроці?
ІІ. Етап цілепокладання
– Як ви думаєте, над чим працюватимемо сьогодні?
– Отже, сьогодні ми створюватимемо міні-проект «Лісова аптека»
– Протягом роботи над темою пропоную вам скласти порівняльну
таблицю «Лісова аптека»
– Діти, чого ви чекаєте від уроку?
Рефлексія «Кошик очікувань»
ІІІ. Етап проектування
Напередодні сьогоднішнього уроку ви отримали завдання – об’єднатися
у групи та підготувати матеріал про лікарські рослини лісу. Отже,
спираючись на ваші знання, ми сьогодні:
– Дізнаємось більше про лікарські рослини лісу, їх цілющі властивості.
Робота групи «Знахарі»
– Поговоримо з фармацевтом нашої «Зеленої аптеки»
– Створимо розгортку «Легенди про лікарські рослини». Робота групи
«Літератори»
– Поговоримо про те, як берегти природу. Робота групи «Екологи»
– Приготуємо чай з цілющих трав. Робота групи «Кухарчики»
Гасло нашого уроку:
Будем в навколишній світ мандрувати,
Будемо рідну природу вивчати!
Тож побажаймо удачі для нас,
Що ж, за роботу, у добрий час!
ІV. Етап організації виконання запланованої діяльності
1. Презентація роботи групи «Знахарі»
Рома́шка лі́карська – рослина 15-30 см
заввишки, із сильним своєрідним запахом. Її
ще називають роман дробний, роман-зілля,
романець, романиця, ромашка аптечна,
рум'янка.
Для лікування використовують висушені
квіткові кошики, які збирають на початку
цвітіння.
Ромашка лікарська збуджує апетит, лікує
хвороби
шлунково-кишкового
тракту,
проявляє
болетамувальні,
заспокійливі
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властивості. Застосовують ромашку для
обробки ран і виразок, опіках.
Мати-й-мачуха
Період
цвітіння
мати-й-мачухи
починається з квітня-травня місяця. Збір квітів
здійснюється саме в цей час, в сонячні дні
ближче до обіду. Після цього, їх потрібно
просушити і скласти для зберігання.
Найчастіше в якості лікувального сировини
мати-й-мачухи використовуються її листя, в
окремих випадках квіти.
Цю
рослину
використовують
при
хворобах системи дихання, захворюваннях
шлункового та нирок, для поліпшення зору,
підвищення
імунітету.
Ця
рослина
використовується як антисептичний засібу, а
настій з нього разом з кропивою вживають для
боротьби з випаданням волосся.
Калина – найдивовижніше рослина:
лікувальними властивостями володіють і кора,
і квіти, і плоди, і гілочки. Завдяки своїй
корисності і цілющості, калина є відомим
народним засобом для зцілення від численних
захворювань, а також знаменитим інгредієнтом
косметичних засобів.
Калина допомагає при шлункових,
простудних захворюваннях, при шкірних
висипах.
Календула. Цвіте календула з червня по
вересень. У період цвітіння здійснюється збір її
квіток для приготування ліків. Квітки
календули висушують. Готовий продукт
придатний до використання протягом 2 років.
Лікувальна дія лікарської календули
вельми різноманітна. Препарати на основі цієї
рослини прискорюють загоєння ран і сильних
порізів. Вони знижують запалення і
припухлості. Такі препарати використовують
при шлункових та серцевих захворюваннях.
М’ята перцева. Збір цієї рослини
здійснюється в період цвітіння. Для заготівлі
та подальшого використання використовують
квіти, листя і стебла.
У лікувальних цілях м’ята перцева
використовується для лікування серцево212

судинної системи, хвороб дихальної, травної
системи. Дія м’яти досить багатогранна. Вона
є протизапальним, заспокійливим засобом.
М’ята перцева підвищує апетит, освіжає і
охолоджує організм.
1. Зустріч з фармацевтом «Зеленої аптеки»
Фізкультхвилинка
Станьте рівно, поверніться
І до сонечка зверніться.
А тепер хай всі малята
Пострибають, мов зайчата.
Руки вгору підніміть,
Вдих і видих всі зробіть.
У садку зеленому
яблук нарвемо.
У плетені кошики ми їх складемо.
Ніжки хай потрудяться –
Танок почнемо.
Вправними, бадьорими
ми всі зростемо.
2. Презентація роботи групи «Літератори». Створення розгортки
«Легенди про лікарські рослини»
Легенда про ромашку
У бідної жінки захворів син. Грошей на ліки в неї не було і вона ходила
по степу і збирала всі рослини, які хто порадить.
Одного разу вона зустріла бабусю, яка несла в руках пучок білих
пахучих квітів. Почувши про горе матері, бабуся простягла ій квіти: «Зроби з
них відвар і напої синочка». «А як же звуться ці квіти?» – запитала жінка.
«Як вилікується синок, то й назвеш їх ім’ям свого сина».
Хлопчика звали Романом, тож мати, напуваючи його відваром,
промовляла: «Пий, синочку, ромашку і будеш здоровим!».
Легенда про мати-й мачуху
Жила собі сім’я. Та через деякий час тяжко захворіла мати й невдовзі
померла. Залишилися дочка й батько вдвох, але батько дівчини швидко
знайшов собі нову жінку, а для дочки мачуху. Мачуха була злою до
чоловікової дочки: весь час карала її за різні дрібниці. Дівчина сумувала за
своєю рідною ненькою і часто плакала.
Аж ось на її городі виросла дивна квітка, при якій не було листочків. Та
квітка нагадувала дівчині матір, і вона часто плакала, над нею сидячи.
Незабаром з’явилися листочки. Сльози образи капали на поверхню листка і
робили її та холодною. А сльози суму за мамою котилися під низ, там була
тепла поверхня, вкрита м’якими ніжними ворсинками.
З того часу й досі, коли візьмемо листок мати-й-мачухи і прикладемо до
лиця, то відчуємо на дотик, що одна сторона листочка холодна й шершава (то
мачуха), а інша – м’якенька й тепла. То мама…
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Легенда про калину
Було це дуже-дуже давно, ще тоді, коли часто на широкі українські
степи налітали турецькі загарбники та орди татарські. Були завойовники
надзвичайно жорстокими, й після їхнього набігу горіли хати, плакали матері,
діти, просили захисту старі та немічні люди, пусткою на довгі роки ставала
земля. Мали вороги кам’яне та безжалісне серце: вони рубали всіх своїми
кривими шаблями. Проливалася кров, лилися сльози, стогін і дитячий плач
стелився по українській землі й здіймався до самого неба.
Та не всіх убивали поневолювачі. Молодих дівчат і хлопців забирали в
полон і гнали в далеку й невідому країну. Хлопців перетворювали на
бездушних яничар, а дівчат продавали на невільничому ринку в рабство.
В одному селі росли й розцвітали надзвичайно красиві та працьовиті
дівчата. Одного разу, коли на село напали татари, мужня й дуже красива
дівчина, обдуривши ворогів, завела їх у непрохідні хащі – нібито вивести на
дорогу. Та завела вона їх у такі нетрі, непрохідні болота, що вони всі там
загинули. Хан велів стратити дівчину, і вірні його слуги виконали наказ.
Полилася гаряча кров... і де та кров на землю впала – калиною стала.
Кажуть, що саме з того часу ягоди калини стали схожими на краплинки
крові, а насіння ягідок – на серце. Ось яка легенда пов'язана з калиною, ось
чому ці ягоди так шанують в Україні.
Легенда про календулу
У сонця було багато золотих монет, які воно зберігало в кишені. Але
постійно світити сонце не могло, йому був потрібен відпочинок. І ось одного
разу, присівши відпочити на пагорб, сонце не помітило, як з кишені
викотилася монетка. Скотившись з пагорба, ця монетка впала на землю. А в
тому місці, куди вона впала, виросла квітка, яскраво-оранжеве забарвлення
якої з тих пір нагадує нам про близькість з сонцем.
Легенда про м’яту
У давньогрецькій міфології німфи – покровительки лісів та річок. На
честь однієї з них – Менти – і назвали рослину м’ятою. А було це так...
Покохала Мента гарного і жвавого юнака з бідного роду. Родичі німфи
забороняли їй виходити заміж за коханого. Одного разу зустрілись юнак і
німфа, палко цілувались, плакали і раділи водночас. Від чудового п'янкого
запаху німфи хлопець заснув. Менту обманули, викликавши у лісове царство,
а хлопця кинули у глибоку річку.
Дізналась про це Мента, плакала-голосила над річкою, в якій потонув
милий. Кинулась у воду, щоб бути разом з коханим. А в тих місцях, куди
попадали сльози німфи, на березі річки виросли рослинки з блідофіолетовими листками і чудовим запахом, що їх називають м’ятою.
2. Презентація роботи групи «Екологи». Плакат «Як берегти
природу»
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3. Презентація роботи групи «Кухарчики». Приготування чаю з
лікарського збору
4. Заповнення узагальнюючої таблиці «Лісова аптека»
Назва рослини
Зображення
Коли слід
Які хвороби лікує
збирати

V. Контрольно-оцінювальний етап
 Яка робота на уроці була вам більш до вподоби?
 Який цікавий факт вас здивував?
 Що викликало труднощі?
 А чи справдилися ваші очікування від уроку?
Рефлексія «Кошик очікувань»
Некрасова О.Є.
Урок 22
Тема. Чи всі лісові ягоди можна куштувати?
Мета: ознайомити дітей із поняттям ягоди, їстівні та отруйні ягоди;
вчити правильно збирати лісові ягоди; розвивати вміння розпізнавати
їстівні й отруйні лісові ягоди; виховувати любов до природи, дбайливе
ставлення до дарів лісу.
Обладнання: збірник загадок, календар природи, схема «ягоди», картки
з приказками і прислів’ями, слайди лісових рослин, ягід і тварин, малюнки із
зображенням продуктів харчування.
Хід уроку
І. Організація класу до уроку
1. Слово вчителя. Девіз урок: (слайд на дошці)
Не стріляй у пташку, не лови комашку,
Не топчи травичку, не зірви рослинку!
Бо Земля без них, як без зірочок ясних.
Їх створила Природа для тебе,
Їх краса для всіх під небом!
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ІІ. Підготовка до вивчення нового матеріалу
1. Робота з календарем природи
– Яка пора року зараз? Який місяць року? Яка дата сьогодні?
Позначити стан неба, силу вітру, опади, природні явища.
2.Мотивація навчальної діяльності (слайд їжачок)
– В такий чудовий день їжачок Хитрячок запрошує нас на прогулянку. А
куди ми підемо відгадайте:
Літом зелений, квітучий, співучий.
Іноді він загадковий і дивний.
Стане у пору осінню чарівний. (Ліс.)
Ми потрапимо в літній ліс. (слайд )
Давайте пригадаємо:
– Яку користь приносять ліси людям? Які лісові рослини ви знаєте?
(слайд)
– Діти, пам’ятайте, що ліс – це домівка багатьох тварин і рослин. Ви
гості в цьому зеленому домі,а поводитись в гостях треба правильно.
Будь природі другом. Коли буваєш у лісі, дотримуйся таких правил:
(слайд на дошці – діти читають вголос)
 Ходи стежками, щоб не витоптувати рослини.
 Не ламай гілок дерев і не рви квіток для букета.
 Не кричи, щоб не налякати диких тварин.
 Не руйнуй пташиних гнізд, не бери до рук пташині яйця. Цим ти можеш
відлякати птахів від їхніх домівок.
 Не всі лісові рослини можна рвати,нюхати, куштувати, бо серед них є
отруйні.
3. Повідомлення теми і мети уроку (слайд їжачок)
– Завдання нашої прогулянки до лісу, дітки, допомогти їжачку
Хитрячку зібрати смачненькі солоденькі лісові ягідки, які він так любить
куштувати. Та дізнатися: чи всі ягідки лісові можна вживати в їжу? Рушаймо!
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
1. Словникова робота. Поняття «ягоди». (схема)
а) Поняття «ягоди»
– Ви вже знаєте, що після цвітіння у рослин з’являються плоди. Плоди
дуже різноманітні, але серед них є плоди з соковитою м’якоттю, тонкою
шкіркою і безліччю насіння. Такі плоди називають ягодами. Ягоди ростуть на
кущах і трав'янистих рослинах.
б) Гра «Знайди ягідку». (слайди з фруктами і ягодами)
Діти розпізнають плоди і вказують на ягоди.
в) Побудова схеми з елементами бесіди.
– Лісові ягоди поділимо на дві групи. Перша – їстівні ягоди, їх можна
куштувати
Ягоди
Їстівні

Неїстівні
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– Давайте дізнаємося, які їстівні ягоди можна зустріти в лісі. (слайди)
Малина – це багаторічний кущ із соковитими і солодкими ягодами.
Малина садова набагато крупніше лісової малини,
але за цілющими властивостями і ароматом лісова
малина на першому місці. Малина – відмінний
медонос. Коли вона цвіте, бджоли працюють, не
звертаючи уваги на інші квітучі рослини. Крім
червоної малини є ще й жовта.
Сама солодка і ароматна із дикорослих ягід –
суниця. Вчені зробили припущення, що це була
перша їстівна ягода древньої людини. Насіння
суниці були виявлені при розкопках кам’яного
століття. Стиглі ягоди суниці лежать на самій землі.
Назва наступної ягідної рослини походить від
кольору ягід, які чорнять рот і руки. Це чорниця.
Чорниця – це невеликий гіллястий кущ, який росте
в лісах. Плід – чорно-синя ягода. Ягоди дозрівають в
липні, серпні.
Це ожина, вона дуже схожа на малину, тільки
чорні ягоди. Ожину можна зустріти і в лісі, і в саду.
Брусниця і смородина також зустрічаються на
лісових галявинках.
2. Робота з підручником с. 138
а) Прочитайте текст. Дайте відповідь на
питання: Яку користь приносять їстівні ягоди людям
(Питання на дошці.)
б) Перевірка і усвідомлення прочитаного. Відповіді дітей на поставлене
питання:
– Ягоди дуже корисні для людей і мають лікувальні властивості.
– В них багато вітамінів і корисних речовин. Тому ягоди треба вживати
в їжу. (слайди)
Влітку свіжі ягоди або соки і компоти.
Взимку вживаємо варення, джеми, мармелад, зварені із лісових ягід.
3.Хвилинка – цікавинка від їжачка Хитрячка
– Діти, пам’ятайте, що їстівних ягід стає дедалі менше в наших лісах.
Тому збирати ягоди слід обережно, не пошкоджуючи самі рослини.
Старайтесь залишити декілька ягідок на кущику для тварин, які їх дуже
люблять.(слайди)
4. Фізкультхвилинка
5. Розгадування загадок
Відгадайте ягідку. Покладіть її в кошик.(слайд)
На порічку дуже схожа:
Круглолиця і пригожа.
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Вітамінами багата,
Чорношкіра і пузата. (Смородина.)
Дуже схожа на малину,
Має чималу родину.
В лісі, на кущі зростає,
Темно-синій колір має. (Ожина.)
Рвати – треба нахилитись
І низенько поклонитись.
Глянеш – наче полуничка,
Але зростом невеличка. (Суничка.)
Серед лісу та боліт
Поселився їхній рід.
Ягідка, мов горошина, –
А на колір, як калина. (Брусниця.)
- Молодці! Підемо далі.
6. Ознайомлення з отруйними ягодами
а) словникова робота зі схемою
Ягоди

Їстівні

Отруйні

– При зборі лісових ягід слід дотримуватися
обережності, щоб у кошик не потрапили отруйні
ягоди. Отруйні – означає, що містять отруту. Їх ми
віднесемо до другої небезпечної групи. За зовнішнім
виглядом отруйні ягоди дуже привабливі і схожі на
їстівні. Давайте з ними познайомимося. Постарайтесь,
діти, їх запам’ятати. (слайди)
Вовча ягода (вовче лико) – невеликий кущик з
довгастими
листками.
Яскраво-червоні
ягоди
притиснуті до стебла. Отруйні і ягоди, і кора.
Легенда свідчить, що рослина називається вовче
лико, бо вовк запізнився на збори звірів, де рослинам
роздавали назви. Але жодна рослина не отримало ім'я
вовка, тоді вовк розсердився і почав здирати кору з
кущів. Щоб заспокоїти злого хижака, цим кущам і дали
назву вовче лико (вовчі ягоди).
Дуже зло дивиться на вас з трави вороняче око. На стеблі чотири
овальних листки, в середині чорна велика ягода, нагадує око. Недарма люди
про нього склали поетичну легенду.
Жив у лісі в дуплі дуба старий чарівник з вороном, якого він навчив
передбачати майбутнє. Коли старий помер, ворон літав високо над лісом і
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гірко оплакував його. Вдень він пророкував майбутнє на своїй пташиній мові,
а вночі кидав гіркі сльози, з яких виростали рослини з очима. За вірність і
любов ворона до старого чарівника,люди назвали цю рослину воронячим
оком. Ягода і всі частини цієї рослини отруйні.
А це – всім відома конвалія. У травні і червні в лісах
і на клумбах розпускаються пахучі конвалії. На тоненьких
ніжках розпускаються білі квіти. В кінці літа на місці
квітів утворюються червоні ягоди. Ці ягоди можуть
викликати серйозне отруєння. (слайд)
Бузина трав`яна
У бузини отруйні листя, квіти і незрілі плоди.
– Правило збору ягід говорить: «Не знаєш ягід – не
бери, тим більше не їж». Якщо після того як ви з’їли
ягоду, ви відчули себе погано, з’явилася нудота, печіння у
роті або запаморочення, терміново зверніться до дорослого за допомогою.
б) Гра « Розкодуй слово» (Завдання на дошці.)
– Діти, серед отруйних ягід є такі, що допомагають людям і тваринам. А
як? Ви дізнаєтесь відгадавши закодоване слово:
ІКЛИ 2314 (Ліки.)
– Молодці! Отруйні ягоди використовують у медицині,з них роблять
ліки для лікування різних хвороб. Але в лісі є тварини, які живляться
отруйними ягодами. Це птахи, лосі.
– Як ви думаєте, чому ці тварини їдять отруйні ягоди? (Лікуються від
хвороб і паразитів.)
ІV. Фізхвилинка
Трави ростуть низько – низько, (Присіли.)
Дерева ростуть високо – високо! ( Тягнуться вгору.)
А ми ідемо тихо – тихо, (Хода на місці.)
Щоб не зробити нікому в лісі лиха!
V. Закріплення вивченого матеріалу
1. Робота в зошитах с.54 завдання 2
– Роздивіться ягоди на малюнку.
– Як вони називаються? До яких ягід віднесемо «їстівних чи отруйних»?
Запишіть назву ягід в речення – попередження і запам’ятайте, що вони
смертельно отруйні!
2. Гра «Зберіть їстівні ягоди». Зошит с.54, завдання 1.
3. Робота в парах. Картки з прислів’ями і приказками
– З’єднайте стрілочкою початок і кінець прислів’я або приказки.
Поясніть, як ви розумієте їх зміст.
З одного поля
а ягідки потім будуть.
Лежачи, ягід не назбираєш,
ягоди.
Це тільки квіточки,
сидячи, добра не наживеш.
4. Гра «Яка ягідка таке і варення»
Смородина – смородинове;
малина – малинове;
чорниця – чорничне;
суниця – суничне;
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вороняче око – …;
ожина – ожинове.
5. Оцінювання активних учнів
VІ. Підсумок уроку. Домашнє завдання.
– Як називаються ягоди, що можна вживати в їжу? (Їстівні.) Назвіть їх.
– Чи всі ягоди можна куштувати? Чому? (Отруйні ягоди не можна їсти
в них є отрута.)
– Розкажіть вдома рідним, які лісові ягоди смачні і корисні, а які
небезпечні й навіть отруйні! Намалюйте їстівні ягоди.(слайд)
Ворона Г.В.
Урок 23
Тема. Збереження природи. Міні-проект «Книга скарг природи».
Мета: ознайомити учнів з природозахисними заходами, знайти відповіді
на питання, які дії людини шкодять природі і яким чином можна запобігти
знищенню природних багатств, розвивати пізнавальну активність;
виховувати бережливе ставлення до природи.
Хід уроку
І. Організаційний момент
Я всміхнуся сонечку –
Здрастуй, золоте!
Я всміхнуся квіточці –
Хай вона росте!
Я всміхнуся друзям –
Зичу їм тепла.
Гостям усміхнуся –
Зичу їм добра.
ІІ. Актуалізація опорних знань
Спасибі людям, що зростили ліс
Спасибі людям, що зростили ліс:
За всі дуби, ялини в пишнім гіллі
І за красу отих зелених кіс,
В яких стоять гнучкі берізки білі.
Коли б не ліс, не знали б ми про те,
Що є фіалка й пролісок на світі,
Як у маю конвалія цвіте –
Найкраща, найніжніша поміж квітів.
Від суховіїв сохнула б земля,
Була б вона подібна до пустелі.
А ліс накличе хмари на поля –
Дощі проллються весняні, веселі…
Спасибі людям, що зростили ліс. М.Познанська
– Чому ми дякуємо людям, що зростили ліс?
– На що поскаржилася б природа, якби вміла говорити?
ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку
Сьогодні на уроці ми розглянемо можливі скарги від природи.
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ІV. Вивчення нового матеріалу
1. Слухання оповідання про сумний випадок з деревцем.
– Подумайте, чому так сталося, чи можна було запобігти цьому
випадку?
Відломлена гілка
Уздовж алеї парку біг хлопчик. Був ясний весняний день, на деревах
співали пташки, серед квітів літали барвисті метелики. Хлопчикові було
весело. Він біг, розмахуючи руками.
Уздовж алеї росли маленькі липки. На гілочках зеленіли ніжні пахучі
листочки. Хлопчик зривав їх і кидав собі під ноги. Потішався. От зупинився
біля однієї липи. Та не листочок відірвав, а цілу гілочку відчахнув. Гілочка
впала додолу. Хлопчик на хвилинку зупинився, глянув на тремтячі листочки.
Глянув і на липку. З одного боку зяяла ранка…
Хлопчикові стало жалко липки, та жалість у його серці жила недовго.
Бо на дворі був такий радісний сонячний день… Хлопчик переступив гілочку
й побіг далі. Минуло багато– багато літ. Хлопчик виріс, став дорослий. І діти
його повиростали.
Ось теплого весняного дня приходить він до того парку. Уздовж алеї
росли високі стрункі липи. Одна тільки була мовби з одного боку поранена.
У неї ніби руки не було. Замість гілки – глибокий шрам.
Дідусь зупинився. Упізнав липу. Це він давно колись відчахнув її
гілочку. І ось тепер на високому стрункому дереві не було великої гілки.
Менше листя зеленого, менше цвіту липового, менше співу бджолиного – бо
він зламав гілочку. Менше й радості в світі.
Дідусь зітхнув. Він стояв на алеї, дивився на рівну доріжку, по якій біг
маленький хлопчик. За Василем Сухомлинським
– Коли сталася ця сумна історія?
– Який настрій був у хлопчика?
– Чи змінився його настрій, коли він побачив відломлену гілочку?
– Коли ця людина по-справжньому замислилася над своїм вчинком?
– Чи можна було уникнути такого випадка?
– Часто природу руйнує бездумна, безвідповідальна поведінка людей.
Добрі й розважені вчинки допомагають захищати природу. Держав
піклується про захист природи. Приймаються закони, що охороняють її.
Створюються заповідники, у яких заборонена будь-яка діяльність людини,
що загрожує природі. Встановлюються спеціальні періоди, коли не можна
турбувати диких тварин. Є місця, в яких не можна зривати дикорослі
рослини, особливо рідкісні, занесені до Червоної книги. У Херсонській
області знаходиться найдавніший в Україні заповідник «Асканія-Нова». Там
рослини і тварини вільно живуть у дикій природі, їх не можна нищити.
V. Фізкультхвилинка
Я малюю зайчика для вас – раз.
Це у нього бачте голова – два.
Це у нього вушка догори – три.
Це стирчить у нього хвостик сірий – чотири.
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Це очиці весело горять – п’ять.
Зубки, ротик, хай морквинку їсть – шість.
Шубка тепла хутряна на нім – сім.
Ніжки довгі, щоб гасав він лісом – вісім.
Ще навколо посаджу дерева – дев’ять.
І хай сонце сяє з піднебесся – десять.
VІ. Підготовча робота міні-проекту «Книга скарг природи»
1. Проблема
Охорона навколишнього середовища. Збереження розмаїття рослинного
та тваринного світу.
Проблемні запитання:
– Чому на нас скаржаться тварини?
– Чому на нас скаржаться рослини?
– Як ми можемо допомогти тваринам та рослинам?
2. Планування
а) Пошук інформації про рослини і тварин свого регіону, які потребують
охорони.
б)Створення продукту. Підготовка матеріалів до презентації мініпроекту.
в) Презентація. Самооцінка міні-проекту.
Корисна інформація
«Червона книга України» – це «книга скарг природи». Це книга
«тривоги і надії». Тварини та рослини, які потрапили до цієї книги,
підлягають охороні. До Червоної книги України (третє видання, 2009 рік)
занесено 542 назви тварин і 826 назв рослин і грибів. Ці тварини і рослини
можуть зникнути, якщо людина вчасно їм не допоможе.
Створення пам’ятки «Не можна знищувати»
Не можна знищувати (відстрілювати) червонокнижних звірів та
птахів.
Для полювання на інших тварин встановлені певні правила.
Не можна полювати:
– у заборонених місцях (заповідних та ін.);
– забороненими способами;
– у заборонені періоди (виведення потомства, масовий переліт птахів)
Люди, які порушують ці правила, називаються браконьєрами. Їх дії
караються законом.
Заборонено ловити рибу та раки сіткою-плутанкою, неводом,
електровудочкою.
Заборонено ловити рибу, використовуючи різноманітні гачки,
вибухівку. Внаслідок такої «риболовлі» калічиться багато мешканців водойм.
Великої шкоди мешканцям водойм завдає забруднення середовища їх
існування стічними водами підприємств.
Багато рослин втрачається під час вирубування лісів.
Забруднення повітря шкідливе не тільки людині, а й тваринам і
рослинам.
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Багато рослин зникає через інтенсивне сільське господарство.
Пам’ятай!
«У рослин і тварин немає адвокатів: їм нема куди писати і скаржитися,
за них нікому заступитися, окрім нас, людей, котрі разом з ними заселяють
цю Планету» Дж. Даррел
Створення газети «Так не має бути!», в яку можна помістити фотографії
або малюнки безвідповідальної діяльності людини.
VІІ. Узагальнення і систематизація знань
1. Розв’язання проблемних скарг
– «Я йшов собі додому, нікого не чіпав, а мене схопили, притягли до
людського житла і почали гратися, навіть голки не допомогли.»
– Чия це скарга? Що потрібно робити, якщо на дорозі зустрінеш дику
тварину?
– «Літаю, світ прикрашаю, квіточки запилюю, а мене то руками, то сачком
намагаються спіймати. Допоможіть!»
– Хто звертається по допомогу? Як треба вчинити, якщо вам сподобався
метелик, бабка чи жучок? (Сфотографувати, зробити замальовку.)
– «Я відклала свої яєчка, думала їх висидіти, потім навчити літати. Прийшли
діти, позабирали яєчка. Тепер не буде у мене своїх діток.»
– Які правила порушили діти? Чому не можна чіпати пташиних гнізд? Яку
користь приносять птахи?
2. Придумайте скарги від імені природи. Дайте поради, як їй
допомогти
VІІІ. Підбиття підсумків. Рефлексія
3 учні розповідають напам’ять вірш А.Костецького «Не хочу». (Вірш за
програмою можна вивчити на уроці літературного читання.)
Не хочу
Метелика ловити я не хочу:
Він – квітка неба, хай живе собі!
Хай крильцями барвистими тріпоче,
Щоб радісно було мені й тобі.
І квітку лісову не стану рвати,
ЇЇ додому я не понесу,
Бо вдома їй джмеля не погойдати
І не попити ранками росу!
І ні стеблинку, гілку чи травинку
Я не ображу – це страшенний гріх!
Бо в кожній з-них живе тремка живинка,
Що світиться довірою до всіх.
– Якого висновку ми дійшли на уроці? Хто може зберегти і захистити
природу?
ІХ. Домашнє завдання
Скласти свою розповідь-скаргу від імені тварини, рослини, джерельця,
річки тощо.
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Данилюк О.Б.
Урок 24
Тема уроку. Діяльність людини в природі.
Мета уроку: поглиблювати і розширювати знання учнів про значення
природи в житті людини, про вплив людини на природу; підвести дітей до
усвідомлення необхідності збереження природних ресурсів; формувати
дбайливе ставлення до навколишнього середовища; розвивати пізнавальний
інтерес;виховувати любов до рідного краю.
Обладнання: картки з переліком природних багатств, добірка
ілюстрацій або слайдів з теми, фізична карта України, предмети для гри «Що
з чого», картки із завданнями для груп.
Хід уроку
І. Організаційний момент
1.Міркуємо, читаємо,
Свій рідний край вивчаємо!
2. Фенологічні спостереження
Яка зараз пора року?
Назвіть число і місяць.
Який стан неба?
Яка температура повітря?
Чи були сьогодні опади? Інші явища неживої природи?
Якої сили вітер?
(Запис спостережень у зошити)
ІІ. Перевірка домашнього завдання
Що є причинами зменшення та зникнення диких тварин у природі?
Які з тварин, занесених до Червоної книги України, живуть у лісах та на
луках? У прісних водоймах? У морях?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети
уроку
Слухання вірша П.Сиченка «Вмійте природу любити»
Що хотів сказати автор своїм віршем?
ВМІЙТЕ ПРИРОДУ ЛЮБИТИ!
Вмійте природу любити,
Вам у походи ходити,
І мандрувать, любі діти,
Вмійте ж природу любити,
Кожній стеблині радіти.
В полі, у лісі, над яром –
Квіти, дерева і трави…
Цвіту не вирви задаром.
Гілки не втни для забави.
Оберігайте ж повсюди
Шлях і стежиночку в гаї,
Все те окрасою буде
Нашого рідного краю.
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До чого закликає нас поет?
Все менше залишається на нашій планеті місць, де не побувала людина.
Все більше потерпає природа Землі від людської діяльності
Сьогодні ми розберемось, яку діяльність проводять люди,
використовуючи природні багатства (природні ресурси), і яку шкоду
завдають у той же час природі.
А допоможуть нам в цьому розібратись Чарівник Чудакса (він дуже
любить природу, вболіває за її збереження) та його друзі – професор Базікіус
(любить ставити питання, відповідати на них, робити дослідження, багато
чого знає і любить поговорити), королева Вітамінія (красуня, яка знає всі
рослини і як вони можуть допомагати людям).
(До класу заходять гості і сідають на почесні місця – старшокласники
або батьки, виконуючі ролі.)
ІV.Вивчення нового матеріалу
Бесіда з елементами пояснення і з використанням наочного
матеріалу
(Ілюстрації або слайди. )
Про людину можна почути різні вислови: «Людина – частина живої
природи», «Людина – живий організм», «Людина – цар природи».
Чарівник Чудакса не погоджується з останнім висловом. Чому, як ви
гадаєте?
(Учні висловлюють думки.)
Чудакса.
Звісно, що людина – найбільш розвинений живий організм. Вона
відкрила багато таємниць природи, змінює природу, осушує болта, робить
штучні моря– водосховища, вирубає і насаджує ліси, літає в космос тощо.
Але природа є цариця на нашій планеті, бо вона має великі багатства і дарує
їх нам, людям. Без природних багатств людство не могло б існувати.
Базікіус.
А що людство відносить до природних багатств? Діти, ви любите
досліджувати? Пропоную вам зараз перетворитися на дослідників і з’ясувати,
що саме належить до багатств природи (ми, науковці називаємо їх
природними ресурсами), яку роль відіграють вони в нашому житті, як
людина використовує ці багатства.
Чудакса. І який негативний вплив людської діяльності на стан природи.
На дошку вивішується табличка «Багатства природи»
Природа створює всі умови, щоб людина могла жити. Відгадайте
загадки і з’ясуйте, що дають ці природні багатства.
Ти весь світ обігріваєш і втоми не знаєш,
Посміхнешся у віконце,
І зовуть тебе всі…(сонце).
– Що сонце дає людині? (Світло і тепло.)
– Де іще використовує людина сонячну енергію? (Для вирощування
рослин, які теж вбирають сонячну енергію, сонячні батарейки , двигуни, які
працюють на сонячній енергії тощо)
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Базікіус.
Сонячні батареї розташовують на даху, вони поглинають сонячну
енергію і завдяки цьому виробляють електроенергію.
На дошці прикріплюється табличка з записами «світло і тепло»,
«сонячна енергія»
Наступна загадка.
Летить коник, басує,
Полем – долом пустує.
Ніхто його не впіймає
І ніхто не загнуздає. (Вітер.)
– Що таке вітер? (Вітер – це рух повітря.)
– Яке значення має повітря у житі людини та інших живих істот?
– Де людина використовує силу вітру?
– Базікіус.
Повітря потрібне не тільки для дихання рослин, тварин і людини, а й для
багатьох процесів:руху різних видів машин, особливо літаків, запуску
космічних кораблів,на виробництві,за допомогою вітру працюють вітряні
млини, вітряні електростанції. Вітряки – один із найбільш екологічно чистих
способів отримання електроенергії. Їх зазвичай установлюють на височинах і
пагорбах, на відкритих просторах, де навколишні об’єкти (будівлі, дерева) не
є перешкодою вітру.
На дошку вивішується табличка «Сила вітру. Повітря.»
Чудакса.
Велика робота ведеться по створенню транспорту, який би не
забруднював повітря. А на підприємствах застосовуються спеціальні
установки, фільтри, які затримують шкідливі викиди в атмосферу.
Вітамінія.
Велика увага приділяється озелененню міст і сіл, будівництву
санітарно– захисних зон. Треба дбати про чистоту повітря.
Відгадайте загадку про велике багатство матінки-природи.
Усі рослини і тварини її вживають
кожній хаті її мають. (Вода.)
На дошку вивішується табличка «Вода»
– Де людина використовує воду? (Для приготування їжі, в побуті, для
пересування водного транспорту, тобто перевезення людей та вантажу.)
– Назвіть професії людей, яким для роботи потрібна вода.
Базікіус.
– Хочете дізнатися, як ще люди використовують воду?
На великих річках будують ГЕС, на яких отримують електрику.
Використання води дає можливість під великим натиском обертати лопаті
гідротурбіни, що приводять у дію генератори, а вони, у свою чергу,
виробляють електроенергію.
Чи знаєте ви, яка ГЕС знаходиться в Херсонській області? (Каховська.)
Так! А зараз продовжимо дослідження. На фізичній карті України
знайдемо і назвемо всі гідроелектростанції, що розташовані на річці Дніпро.
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Робота з фізичною картою України. Учні називають ГЕС: Київська,
Канівська, Кременчуцька, Дніпродзержинська, Дніпровська, Каховська.
Фізкультхвилинка
Вітамінія.
– А тепер моя загадка.
Навесні веселить, влітку холодить,
Грибами, ягодами обдаровує,
Восени засинає,
Навесні знову оживає. (Ліс.)
Чому ми дружимо з лісом?
Для чого він людям потрібний?
На дошку вивішується табличка Ліс». Пізніше – «Рослини» і «Тварини»
Вітамінія.
– Чи погоджуєтесь ви з висловом «Ліс – наше багатство»?
З деревини люди виготовляють різні предмети вжитку. Це житло і
меблі, посуд, музичні інструменти. На заводах деревину переробляють і
виготовляють з неї папір, різні тканини,ліки. У лісі люди збирають гриби,
ягоди, лікарські рослини.
Ліси і поля, рослини і тварини – все це багатства природи, дари природи,
які допомагають нам жити. Приказка говорить «Земля багата – народ
багатий».
Гра. Пропоную гру «Що із чого». Я показуватиму предмет, а ви
спробуйте визначити багатство природи, яке «брало участь» у виготовленні
цього предмета.
Предмети: хліб, варення, вовняні нитки, дошка для різання хліба, зошит,
олівець, хутряна шапка, йогурт, крейда, ножиці, скляна ваза.
З давніх пір люди займалися господарством. Будували міста і села,
дороги й залізниці, обробляли поля, добували з глибин землі корисні
копалини тощо. І дуже часто при цьому знищували ліси, вирубували дерева і
для будівельних та промислових потреб. З кожним роком на нашій планеті
стає дедалі менше лісів. Вирубування лісів спричиняє повені, утворення ярів,
зсувів, обвалів.
Людина не завжди з розумінням ставиться до природи, вважаючи себе її
господарем. А між тим, усі фабрики і заводи, якщо вони не забезпечені
якісними очисними спорудами, забруднюють і повітря, і воду, і грунт.
Та найбільших збитків і природі, і людям завдають аварії на атомних
станціях. У 1986 році сталася жахлива катастрофа на Чорнобильській АЕС, а
в 2011 рочі така ж страшна аварія сталася в Японії на атомній станції
Фукусіма внаслідок сильного землетрусу. Таких нищівних ударів природа
планети ще не зазнавала у наші часи.
Уявити людину поза природою неможливо – без повітря, води, співу
птахів, аромату луків, шелесту листя. Усе це щедро дарує нам природа, а
натомість просить тільки дбайливого, доброго ставлення. У наш час основне
завдання людини – не знищувати, а вивчати природу, розумно користуватись
її благами.
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V.Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів
1. Робота в групах
У кожної групи – картка «Прогностик» із завданням.
І група.Керівник групи – Вітамінія.
1) Спрогнозувати, до яких наслідків може призвести вирубування лісів.
2) Зробити висновок.
3) Дати поради в даній ситуації.
ІІ група. Керівник групи – Чудакса.
1) Спрогнозувати, до яких наслідків може призвести забруднення всіх
водойм.
2) Зробити висновок.
3) Дати поради в даній ситуації.
ІІІ група. Керівник групи – Базікіус.
1) Спрогнозувати, до яких наслідків може призвести знищення всіх
тварин..
2) Зробити висновок.
3) Дати поради в даній ситуації.
2. Звіт груп. Обговорення порад.
3. Подяка почесним гостям за допомогу.
VІ. Підсумок уроку. Рефлексія
– Що цікавого та пізнавального дізнались на уроці?
– Який висновок кожен зробив для себе?
VІІ. Д.З. Скласти пам’ятку «Природі не завдай шкоди»
Недвиженко Л. М.
Урок 25
Тема. Червона книга України. Червонокнижні рослини свого краю.
Мета: ознайомити учнів з рослинами свого краю, що охороняються і
занесені до Червоної книги України. Пояснити, що не існує «корисних» і
«некорисних» рослин – усі охороняються. Формувати уявлення про причини
зникнення рослин у природі і шляхи їх збереження. Учити дотримуватися
правил культурного поводження в природі. Розвивати вміння
використовувати знання в новій ситуації; спілкуватися в процесі спільної
діяльності. Розвивати пізнавальну активність дітей, вміння використовувати
раніше набуті знання. Виховувати здатність сприймати красу природи,
потребу її охороняти й примножувати. Виховувати дружелюбність, уміння
працювати разом.
Обладнання: карта України. Картинка «Червона книга України.
Рослини.» Малюнки, фото рослин, що занесені до Червоної книги. Пейзажі
Херсонщини.
Хід уроку
І. Організація класу
1. Пролунав дзвінок,
Починається урок!
Посміхнися всім навколо:
228

Небу, сонцю, квітам, людям.
І тоді, обов’язково,
День тобі веселим буде!
2. «Хвилинка спостережень»
– Яка зараз пора року?
– Який місяць?
– Яке число?
– Тепло чи холодно надворі?
– Який стан неба?
– Яка температура повітря?
– Чи були протягом дня опади?
ІІ. Актуалізація опорних знань
1. Що таке охорона природи?
2. Що роблять люди для охорони та збереження природи?
3. Які правила бережливого ставлення до природи ви знаєте?
4. Що ви робите для охорони та збереження природи?
5. Яку користь приносять рослини?
6. Що трапилося б, якби на Землі зникли рослини?
ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку
–Сьогодні на уроці ми продовжимо розмову про охорону рослинного
світу.
Познайомимося з рослинами рідного краю, що охороняються.
ІV. Вивчення нового матеріалу
1. Обговорення ситуацій – Весна запрошує вас до лісу.

1) Під час прогулянки ви знайшли красиву квітучу рослину, яку раніше
не бачили. Що ви зробите? І чому?
* зірвете для букета;
* викопаєте з корінням, щоб посадити у себе у садку;
* не будете чіпати.
2) Діти збивають ногами мухомори і інші отруйні гриби? Чи правильно
вони роблять?
3) Збираючи ягоди в лісі, товариші обламують пагони. Що ви зробите?
4) Ваша подруга хоче зламати гілочку дерева, щоб відмахуватися від
комарів. Що ви їй порадите?
5) Діти вирішили покататися на гілках дерев. Як ви їх зупините?
2. Розповідь учителя з елементами бесіди
– Як треба ставитися до рослин?
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– Люди змінюють умови життя рослин, осушують болота, розорюють
нові поля, вирубують ліси. Багато рослин, які раніше зустрічалися часто,
зараз стали рідкісними. Вони занесені до Червоної книги.
– Чому книгу назвали «червоною»?
– Ця книга називається так тому, що червоний колір –
сигнал небезпеки.
– Червону книгу заснував Міжнародний союз охорони
природи і природних ресурсів у 1966 року. Зберігають її у
швейцарському місті Морж. До неї заносять дані про всі
рослини і тварин, які терміново потребують опіки і захисту
людини. У кожної країни є Червона книга. В Україні вона є
теж.
– Червона книга України з’явилася у 1976 році. Вона складається з 2
томів. У першому зібрано відомості про зникаючі рослини, а в другому – про
тварин. Таких на території України чимало: 541 вид рослин та 382 види
тварин.
– На Херсонщині відмічено 85 видів рослин і 176 видів тварин, що
занесені до Червоної книги.
3. Робота з підручником
1) Читання «Запам’ятай»
– Що є в цьому документі?
2) Читання відомостей про Червону книгу України.
– З скількох томів складається Червона книга України? В якому томі
містяться відомості про рослини?
4. Червона книга Херсонщини
Довідкове бюро (підготовлені учні)
БЕРЕЗА ДНІПРОВСЬКА

Листопадне дерево до 10м заввишки або кущ. Кора на стовбурі і на
старих гілках біла, а на молодих гілках червонуватобура зі смолистими
бородавочками. Листки цупкі, шкірясті, у формі ромба. Квіти зібрані у
сережки. Цвіте у квітні – травні.
КОВИЛА УКРАЇНСЬКА

Багаторічна трав’яниста рослина. Стебла заввишки 40-70см, численні.
Щетиноподібні, згорнуті, зовні гостро шорсткі, з середини – довго волосисті.
Волоть небагатоквіткова. Остюк 30-40см заввишки, біло пірчастий. Цвіте у
квітні-травні. Розмножується насінням.
ВОДЯНИЙ ГОРІХ

Однорічна водяна рослина з довгим стеблом, що укоріняється на дні
водоймища. Плаваюче листя має форму ромба. Плід – дерев’янистий горіх,
що не розкривається, з декількома гострими рогоподібними виростами.
САЛЬВІНІЯ ПЛАВАЮЧА

Сальвінія плаваюча – водяна папороть. У сальвінії немає коріння – його
замінюють занурені у воду частини рослини, які багато людей називають
«корінцями».
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ТЮЛЬПАН ШРЕНКА

Багаторічна трав’яниста рослина 10-40см заввишки. Має яйцеподібну
цибулинку. Стебло голе, з 2-3 широкими, хвилястими, сизими листами.
Квітки 2,5-3см завдовжки, поодинокі, частіше червоні, іноді жовті та
білуваті. Цвіте у квітні-травні. Розмножується цибулинками і насінням.
ШАФРАН КРИМСЬКИЙ

Багаторічна
трав’яниста
рослина
10-25см
заввишки.
Має
бульбоцибулину. Листки (3-4) вузько лінійні, з білою смужкою. Квітка біла
або фіолетова, зовні з темно фіолетовими смужками. Цвіте з кінця лютого до
середини квітня. Розмножується насінням і бульбоцибулинами.
4. Робота у зошиті
V. Фізкультхвилинка
Ми – берізки і кленці.
В нас тоненькі стовбурці.
Ми в стрункі стаєм рядки,
Розправляєм гілочки.
Ледь зіп’ялись з корінців,
Дістаємо промінців.
Ми стискаєм їх вогонь
В зелені своїх долонь.
Хилять свіжі стовбурці
Ще й верхівки кожен ряд
Нахиля вперед-назад.
VІ. Закріплення вивченого матеріалу
Загадки від Весни
Загадки про первоцвіти
1. З-під снігу з’явився,
Прокинувся від сну,
Усіх запросив
Зустрічати весну. (Підсніжник.)
2. Навесні я зацвітаю
Синім цвітом серед гаю.
Відгадайте, що за квітка,
Бо мене не буде влітку. (Пролісок.)
3. Поміж квітами весни
Найяскравіші вони,
Дуже ніжний запах мають,
В назві колір свій ховають.(Фіалка.)
4.Вона цвіте в травневі дні,
Поміж великим листям
Повисли квіти запашні,
Немов дрібне намисто. (Конвалія.)
5. На стеблинці волохатій
Шість пелюсток лілуватих.
Гарна квітка – навіть в сні
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Усміхається мені. (Сон-трава.)
– Які з цих рослин продають?
– Чи можна зривати ці рослини?
– Чому багато дикорослих рослин стали рідкісними?
VІІ. Узагальнення та систематизація знань
– Прекрасний світ живої природи, а людина – його складова. Нам
потрібно спільно берегти, множити, пізнавати цей великий світ!
– Кожна травинка, кожна квіточка, кожна рослинка має право на
життя.
– Завдання від Весни: Скласти правила поведінки з рослинами: у лісі,
на лузі, у степу,біля водойми.
Робота в парах
Знайдіть помилки в правилах і виправте їх.
1. Гуляйте в лісі по стежинам.
2. Топчіть і зривайте рослини.
3. Губіть дерева: ламайте гілки, робіть на стовбурі написи, збирайте сік.
4. Рідкісні рослини не охороняйте, вони все одно вимруть.
5. Квіти збирайте у великі оберемки і приносьте додому.
6. Не смітіть там, де відпочиваєте.
7. Ніколи не завдавайте шкоди природі.
8.Найкраща квітка – та, що квітує там, де зросла. Не губіть її!
ПРАВИЛА (на дошці).
1. Гуляйте в лісі по стежинам.
2. Не топчіть і не зривайте рослини.
3. Не губіть дерева: не ламайте гілки, не робіть на стовбурі написи, не
збирайте сік.
4. Рідкісні рослини охороняйте.
5. Квіти не збирайте у великі оберемки і не приносьте додому.
6. Не смітіть там, де відпочиваєте.
7. Ніколи не завдавайте шкоди природі.
8.Найкраща квітка – та, що квітує там, де зросла. Не губіть її!
VІІ. Підсумок уроку
– Чи можна вилікувати природу, якщо дотримуватися правил поведінки
у природі?
1.В якому документі є перелік рослин, що зникають?
2.Для чого створено Червону книгу?
3.Назвіть рослини, що занесені до Червоної книги і потребують нашого
захисту.
Гра «Правила поведінки в природі»
Правильно – плескання в долоні.
 Не можна рвати квіти!
 Не ламайте гілки дерев!
 Слід збирати величезні букети з квітів.
 На новорічне свято краще наряджати штучну ялиночку.
 Робіть надрізи на корі дерев.
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зриваєте квітку, обов’язково потрібно вирвати її з коренем.
 Не збирайте березовий сік, адже це шкодить дереву!
 Не збирайте великі букети квітів.
 Насаджуйте нові рослини, доглядайте їх.
Домашнє завдання. У підручнику роздивитися умовні позначки,що
розповідають про причини зменшення рослин у природі і придумати ще
свою.
VІІІ. Рефлексія
1. Я дізнався.
2. Я хочу дізнатися.
3. Я можу.
4. Мені було…
Учитель.
Умійте природу любити,
Вам у походи ходити
І мандрувать, любі діти.
Вмійте ж природу любити,
Кожній стеблинці радіти.
В полі, у лісі, над яром –
Квіти, дерева і трави.
Цвіту не вирви задаром,
Гілки не втни для забави.
Оберіайте повсюди
Шлях і стежиночку в гаї.
Все це окрасою буде
Нашого рідного краю.
– Кожний з вас отримує значок «Друг природи».
Будко Л.В.
Урок 26
Тема. Які тварини занесені до Червоної книги України?
Мета: ознайомити учнів з тваринами свого краю, що охороняються і
занесені до Червоної книги; розвивати спостережливість; виховувати любов
до природи; бережливе ставлення до тварин.
Обладнання та матеріали: Червона книга України, карта України,
дитячі роботи «Збережемо рослини», мультимедійне слайд-шоу
«Допоможи», кросворд.
Хід уроку
І. Організаційний момент
Девіз:
Діяти – активно,
Думати – оперативно,
Сперечатися – доказово,
Для всіх обов’язково!
ІІ. Актуалізація опорних знань
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Перевірка домашнього завдання
Учні презентують плакати-звернення «Збережемо рослини».
– Чому виникла потреба охорони рослинного світу?
– Як ви вважаєте, що сказали б нам рослини, якби могли говорити?
– Наведіть приклади рослин, які на вашу думку, не можна зривати?
ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку
Де б ні жила людина, в місті чи селі, вона завжди оточена рослинами,
тваринами, птахами і комахами. Пригадайте, на які 2 групи поділяються
тварини? (Дикі і свійські.)
– Чим відрізняються ці групи?
– Наведіть приклади свійських тварин.
– А яких диких тварин ви знаєте?
Давайте перевіримо наші знання про тварин і птахів і розгадаємо
кросворд.
1. Ці розумні свистуни
Всім відомі з давнини.
Здогадатись ви повинні:
В хвилях граються вони... (Дельфін.)
2. Сірий, та не вовк,
Двовухий, та не заєць,
З копитами та не кінь. (Осел.)
3. В школі не вчився, а години знає. (Півень.)
4. Вдалині посеред ночі
Засвітились хижі очі.
Сірий звір чатує в хащах,
Не піду туди нізащо. (Вовк.)
5. В’ється вірьовка, на кінці головка. (Змія.)
6. Сама ряба, їсть зелене, а дає біле. (Корова.)
7. Хоч не родич він сосні,
Має голочки рясні. (Їжак.)
8. Птах цей дуже гоноровий,
В ньому колір кольоровий,
Павичеві він родина,
Знати всі його повинні. (Індик.)
Прочитайте слово «Допоможи!».
– Червона книга – це…
ІV. Вивчення нового матеріалу
1. Робота з підручником (с. 146-147)
– Пригадайте, які тварини у нашому краї стають рідкісними?
Робота в парах
– Складіть список тварин, яким, на вашу думку, загрожує небезпека
зникнення.
– Роздивіться фотографії тварин, занесених до Червоної книги (с. 146),
запам’ятайте їх.
234

– Які з тварин, занесених до Червоної книги України, живуть у лісах та
на луках, прісних водоймах, морях?
Перегляд слайд-шоу
Комахи.
Махаон – зникаючий вид метеликів. Причина зникнення – наслідки
господарчої діяльності.
Турун кримкський – на межі зникнення. Мешкає на Південному березі
Криму. Причина зникнення – виловлювання колекціонерами, вирубування
лісів.
Жук- олень – можна побачити в червні та липні. «Роги» – це щелепи.
Риби.
Лосось дунайський – прісноводна риба. Причини зникнення –
забруднення води, надмірний вилов.
Білуга чорноморська.
Карась золотий.
Птахи.
Пугач – найбільша сова у світі і в Україні.
Золотомушка жовточуба – найменший птах в Україні. Коли птах
стурбований – жовте пір’ячко піднімається і утворює невеличкий чубчик.
Шуліка – хижий птах.
Звірі.
Рись звичайна – хижак, відмінний мисливець, лазить по скелях, деревах,
відмінно плаває, рухається безшумно.
Видра річкова – хижак, веде нічний спосіб життя.
Дельфін-білобочка – мешкає у Чорному морі. Причина зникнення –
загибель у рибальських сітка.
Фізкультхвилинка
V. Узагальнення і систематизація знань
1. Робота у зошитах (с. 56)
2. Тестування
– Виберіть правильну відповідь:
1. Червона книга України – це...
а/ перелік рослин і тварин;
б/ Закон України;
в/перелік рослин і тварин, що зникають.
2. Назви рослин і тварин, яких залишилося мало, заносять до...
а/ Червоної книги;
б/ енциклопедії.
3. Доповніть визначення: «Червона книга містить відомості про...»
а/ рідкісні рослини;
б/ зниклі рослини і тварини;
в/ рідкісні і зниклі рослини і тварини.
4. Чому для цієї книги вибраний червоний колір?
а/ це красивий колір;
б/ це яскравий сигнал;
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в/ це сигнал небезпеки.
3. Робота в групі
– Складіть розповідь про причини зникнення тварин у лісах і водоймах.
Що можна зробити для їх охорони? Чому тварин, яких не занесено до
Червоної книги України теж треба охороняти.
VІ. Підсумок уроку
– Що б сталося б, коли б природу не охороняли?
VІІ. Д/з: с. 146-147.
Додатковий матеріал
Гра «Скарги рослин і тварин».
Інформаційна компетентність.
Кроти і миші роблять великі запаси – ... (на сувору і сніжну зиму).
Кіт шукає тепле місце – ... (буде сильний мороз).
Гра «Учимося любити природу».
Учитель промовляє фразу, а учні повинні сказати, любить або не любить
людина природу чи ні і чому.
 Людина вийшла з лісу з букетом конвалій.
 Людина садить біля будинку дерева.
 Людина кинула недопалок у кущі.
 Директор заводу поставив очисні фільтри на труби.
 Водій миє машину на березі річки.
 Дівчинка кинула обгортку від морозива у сміттєвий кошик.
 Діти вішають на дерева шпаківні.
 Після відпочинку у лісі люди зібрали сміття.
Дема А.М.
Урок 27
Тема. Як змінюється впродовж року розташування Сонця?
Мета: узагальнити знання учнів про зміну висоти Сонця над горизонтом
упродовж дня і в різні пори року; розширити й уточнити уявлення дітей про
добу, пори року, про причини зміни доби, пір року, про залежність світла і
тепла на Землі від висоти Сонця; пояснити принцип дії сонячного годинника;
сприяти розвитку мовлення, пам’яті, уваги; продовжити формування інтересу
до уроків природознавства.
Хід уроку
І.Організаційний момент
Доброго ранку, милі діти.
Як без діла нам сидіти?
Усміхнемося сонечку:
«Здрастуй золотаве!»
Усміхнемось один одному,
Погляньмо ласкаво!
Будемо добре працювати,
Нові знання здобувати.
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II. Актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності
1. Перевірка домашнього завдання
Нагадайте як треба спостерігати за погодою? (Спостереження за
висотою сонця, температурою, станом неба, опадами, вітром, рослинами,
тваринами, працею людей.)
2. Фронтальне опитування
– Чому літо – найтепліша пора року?
– Які дні й ночі влітку?
– Коли найдовший день? Чому?
– Як залежить довжина тіні від предмета від висоти сонця?
Розкажіть, як поводяться квіти у сонячну погоду, а як у дощову.
Виберіть, з яких квітів у давнину складали квіткові годинники. (Петрові
батоги, троянди, гвоздика польова, сон-трава, кульбаба, латаття біле,
айстри, чорнобривці.)
3.Робота над загадками
Вдень у небі гуляє,
А ввечері на землю сідає. (Сонце.)
Всі його люблять, всі його чекають.
А хто подивиться – кожен скривиться. (Сонце.)
III. Повідомлення теми і мети уроку
Ви правильно відгадали загадки, а тепер подумайте і скажіть, будь
ласка, чи здогадався хтось із вас, про що ми будемо вести сьогодні мову на
уроці? (Про сонце.)
ІV. Первинне сприйняття і усвідомлення навчального матеріалу
Розповідь учителя
– Які пори року ви знаєте?
На дошці – ілюстрації, над кожною ілюстрацією позначений колір: весна
– зелений колір; літо – червоний колір; зима – блакитний колір; осінь –
жовтий колір.
– Діти, як ви вважаєте, чому я використала ці кольори?
– Так, на зміну зими приходить весна – природа пробуджується, зеленіє.
На зміну весні приходить літо – все живе росте, розмножується,
плодоносить. На зміну літу приходить осінь – усе жовтіє, починається
збирання овочів, плодів, час готуватися до зими, а потім настає зима. Усе
завмирає, впадає в довгий сон.
– А яка пора року зараз?
– Як вважаєте, чи завжди буде весна? Чому?
– Діти, а чому відбувається зміна пір року? (Крім того, що наша Земля
обертається навколо своєї осі, роблячи оборот за добу, одночасно вона
рухається і навколо Сонця. Той час, за який планета здійснює повний оберт
навколо Сонця, називається роком.)
Висновок. Від висоти Сонця над горизонтом у різні пори року залежить
тепло і тривалість дня.
Не всі промені однаково нагрівають поверхню Землі. Найбільше тепла
віддають ті промені, які падають на земну поверхню прямовисно. Це
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відбувається, якщо Сонце знаходиться високо на небосхилі. Кажуть, що воно
«стоїть над головою». Якщо Сонце стоїть низько на небосхилі, то промені
падають на земну поверхню косо. Вони віддають менше тепла. Тому
нагрівають поверхню Землі менше.
Пригадай, коли Сонце дужче гріє: опівдні, вранці чи ввечері. Чому?
Опівдні гріє найдужче, тому що воно високо на небосхилі, а вранці і ввечері
– низько.
Висота Сонця на небосхилі змінюється не тільки протягом доби, а й
кожної пори року. Тому й пори року відрізняються: влітку – жарко, а взимку
– холодно, навесні стає тепліше, а восени – холодніше.
Фізкультхвилинка
Руки сонцю підставляйте,
З сонцем в піжмурки пограйте.
До вподоби нам ця гра.
Любить сонце дітвора.
Один, два – рада сонечку трава.
2.Фронтальна робота
Під час роботи з малюнками «Пори року» ви звернули увагу на висоту
Сонця. А чи звернули увагу на довжину тіні від дерев?
– Як змінювалась довжина тіні в різні пори року?
– Яким приладом ми користувались для вимірювання довжини тіні?
(Гномоном.)
– Що таке гномон? (Це давній астрономічний інструмент для
визначення часу, елементом якого є вертикальна жердина, що відкидає тінь
на горизонтальний майданчик.)
А як ви думаєте чи можна за сонцем визначити час?
Послухайте вірш
Хлопчаків малих щоднини
Будить сонячний годинник.
Коли спиш і ти, і братик,
Сходить сонця циферблатик,
Посила у всі кінці
Стрілки – теплі промінці.
Доторкнуться до щоки:
Уставайте, парубки… (Михайло Дубов)
Чи бачили ви коли-небудь сонячний годинник? Відкрийте підручник на
с.152 та роздивіться, який вигляд мають сонячні годинники.
Сонячний годинник – прилад для визначення часу по зміні довжини тіні
від гномона та її руху по циферблату.
Сторінка історії
Сонячний годинник – це один з найдревніших і поширених приладів для
вимірювання часу, заснований на уявній добовому, а іноді і річному русі
Сонця. Поява цих годин пов’язано з моментом, коли людина усвідомила
взаємозв’язок між довжиною і положенням сонячної тіні від тих чи інших
предметів і положенням Сонця на небі. Точна дата виникнення сонячних
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годин, які у своєму первісному вигляді мали форму обеліска, невідома.
Згадки про них зустрічаються в китайських рукописах XII в. до н.е. і в Біблії,
проте найдавніші зображення сонячного годинника були знайдені в Єгипті,
тому і вважається, що їх винайшли стародавні єгиптяни.
3.Робота з підручником
Прочитайте на с.153, як можна власноруч виготовити сонячний
годинник.
4.Відгадайте загадку
Малесенька хатка,
А в ній – коліщатка.
Що то за штука
і день, і ніч стука.
Чи схожий звичайний годинник на сонячний?
Який годинник на вашу думку зручніший? Чому?
В даний час сонячний годинник за прямим призначенням практично не
використовуються, і поступилися місцем різним видам інших годинників.
V.Закріплення та осмислення знань
Гра «Так чи ні»
Учні використовують сигнальні картки: якщо висловлювання правильне
– зелену, якщо не правильне – червону.
– У добі 24 години.
– Висота Сонця над землею завжди однакова.
– Висота Сонця змінюється тільки впродовж дня.
– Висота Сонця змінюється не лише впродовж дня, але й упродовж
усього року.
– На Землі світло і тепло залежать від Сонця.
– День і ніч не завжди бувають однакової тривалості.
– Улітку дні коротші, а ночі довші.
– Улітку дні стають довгими, а ночі – короткими.
– Від висоти Сонця залежать світло і тепло на землі.
– Сонце – джерело життя на Землі.
– Без сонячного світла і тепла не можуть жити люди, рослини, тварини.
– Сонце нагріває земну поверхню.
– Без сонячного тепла на землі усе замерзнуло б.
VІ. Підсумок уроку
Про що йшлося на уроці?
Що вас здивувало на уроці?
Про що б хотілося дізнатися?
VІІ. Домашнє завдання
с. 152-153 відповідати на запитання, зошит с.58, завдання 1,2.
Строган Н. В.
Урок 28
Тема. Що я знаю про сезонні зміни в природі? Як досліджувати природу
влітку?
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Мета: узагальнити знання учнів про сезонні зміни в природі; розширити
й уточнити уявлення про причини змін пір року; про залежність світла і
тепла на Землі від висоти Сонця; розвивати вміння спостерігати за живою і
неживою природою, сприяти розвитку уваги, мислення; продовжувати
формувати інтерес до вивчення природи.
Обладнання: ілюстрації пір року; картки з кольорами (білий, червоний,
зелений, жовтий); конверти з назвами місяців; індивідуальні картки.
Хід уроку
І.Організаційний момент
ІІ.Фенологічні спостереження за погодою
– Яка зараз пора року?
– Назвіть весняні місяці. Який зараз місяць?
– Опишіть стан неба сьогодні.
– Яка сьогодні температура повітря?
– Опади?
– Інші природні явища?(Заповнення календаря природи.)
– Підведіть підсумки спостережень за погодою у травні. Зробіть
висновки. (Більше ясних днів, ніж хмарних і похмурих; температура повітря
збільшилась; на початку місяці були опади у вигляду дощу з грозами;вранці
буває роса; все вкрите зеленню, квітують квіти, співають пташки, багато
комах…..)
ІІІ.Актуалізація знань. Мотивація навчальної діяльності
Перевірка домашнього завдання
Робота над загадками
а) Прийшла до нас бабуся
У білому кожусі.
Поля причепурила,
Пухнастим снігом вкрила.
Вгадайте: хто вона,
Бабуся чепурна? (Зима.)
б) Де вона проходить
Там травиця сходить,
Квіти розцвітають,
Солов’ї співають.(Весна.)
в) Теплий довгий-довгий день,
Повна миска черешень,
Достигає жовтий колос,
Демонструє коник голос,
суничка дозріває.
Тож коли це все буває? (Літо.)
г) У садах, лісах блукає,
В жовті шати одягає,
Золотисту стелить постіль –
Жде сестрицю білу в гості. (Осінь.)
Слова-відгадки це? (Пори року.)
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На дошці – ілюстрації пір року. До кожної ілюстрації дітям
пропонується дібрати колір, що асоціюється з цією порою року.
Весна – зелений, літо – червоний, осінь – жовтий, зима – білий.
Чому саме ці кольори ви обрали? (Навесні природа пробуджується, все
зеленіє. Влітку все достигає,розмножується, плодоносить. Восени все
жовтіє, починається збір урожаю. Взимку все вкривається білим снігом,
завмирає, впадає в довгий сон.)
А чому відбувається зміна пір року?(Наша планета Земля рухається
навколо Сонця. Висота Сонця над горизонтом змінюється. Саме від висоти
Сонця залежить кількість тепла, що одержує Земля.)
А навіщо треба спостерігати за сезонними змінами в природі? (Бо від
них залежить наше життя, діяльність, одяг, життя рослин і тварин…..)
ІV.Повідомлення теми і мети уроку
Сьогодні ми узагальнимо і знання про сезонні зміни в природі. Ви
дізнаєтесь як будете спостерігати за природою влітку.
Узагальнення сезонних змін у природі
Гра «Місяці» (робота в парах)
Дітям на парту даються конверти з картками – назвами місяців.
Розподілити назви місяців за порами року. Розташувати їх в правильній
послідовності.
– Розкажіть, чому місяці мають таку назву.
Фізкультхвилинка
1. Гра «Яка це пора року?»
За сезонними явищами впізнайте пору року.
- Жовкне листя на деревах і кущах (восени).
- Утворюються проталини (навесні).
- Дме сильний вітер, хуртовина (узимку.)
- Достигають суниці, полуниці (улітку).
- Небо часто вкрите дощовими сірими хмарами (восени).
- На річках тріскає і ламається лід (навесні).
- У звірів підростають малята (улітку).
- Снігопад (узимку).
2. Робота з індивідуальними картками
(по групах)
Розмалюй картинку.
1 група – зимовий пейзаж;
2 група – осінній пейзаж;
3 група – весняний пейзаж;
4 група – літній пейзаж.
Як досліджувати природу влітку
Бесіда
Яка пора року настане після весни? (Літо.)
Що вас чекає влітку? (Відпочинок, канікули.)
Чи цікаво вам було спостерігати за природою протягом навчального
року? Тож продовжуйте це робити і влітку.
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«Мозковий штурм»
За чим будемо спостерігати влітку? (За висотою Сонця;довжиною тіні
від гномону; температурою повітря; опадами; життям рослин, тварин…)
Робота з підручником. с.154-155.
Прочитайте пам’ятку друга природи.
Оголошення конкурсу «Рекорди літа»
На першому уроці в 3 класі ми підведемо підсумки цього конкурсу за
категоріями:
Найдовший світовий день.
Найкоротший світовий день.
Найспекотніший день.
Найхолодніший день.
Місяць, у якому було найбільше (найменше) опадів.
Прочитайте народні прикмети (на дошці) про літні місяці. Під час літніх
канікул перевірте їх
1 група
Якщо сильно пахнуть квіти жовтої акації, а довкола них густо в’ються
комахи – на дощ і негоду.
2 група
Коли на Мефодія (3 липня) дощ, він ітиме сорок днів.
3 група
У серпні полетіли на південь журавлі – ранньою буде зима.
V.Підсумок уроку
Назвіть пори року.
Від чого залежить зміна пір року?
Тема V. Запитання до природи (5 годин)
Дорофєєва Т.Г.
Урок 1
Тема. Які рослини є символами України?
Мета: залучити дітей до елементарних досліджень, шукаючи в
додаткових джерелах відповідь на запитання, вчити працювати в групах,
навчати учнів спостерігати за рослинами найближчого оточення, розвивати
пам’ять, увагу, уміння аналізувати, творчі здібності, виховувати любов до
природи, до України, бережливе ставлення до рослин.
Обладнання: малюнки, шаблони квітів, кольорові нитки, ребус,
завдання для груп,попуррі українських пісень.
Підготовка до уроку: учні дома готують по групах вірші, загадки,
приказки, легенди про рослини-символи.
Хід уроку
І.Організаційний момент
Учитель.
Чуєш: дзеленчить дзвінок,
кличе діток на урок.
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Ти ретельно постарався,
до уроку готувався.
Треба вчитися щодня,
щоб отримати знання.
Що ж, урок розпочинаємо:
По подвір’ю погуляємо.
(На партах малюнки тополі, калини, верби, чорнобривців, мальви,
барвінку. Діти об’єднуються у відповідні групи.)
ІІ. Актуалізація опорних знань
1. Розгадування кросворда з ключовим словом «символи»
Джерельце.
– Символ – умовне позначення предмета, явища, поняття.
У кожного народу є улюблені рослини – рослини, які все життя були
поруч, їх шанували, вважали священними, наділяли чудодійними
властивостями. Вони стали символами – умовним позначенням рідного краю,
краси, життя. Які рослини є найулюбленішими в Україні, ви дізнаєтесь,
розгадавши кросворд (Додаток 1). А допоможе вам в цьому ключове слово
«символи».
1. Тільки вийдеш із хати, то зустрінеш нас.
Ми – це сад зелений,
Ми – гаї й діброви,
Ми – це трави й квіти.
Хто такі ми, діти? (Рослини.)
2. Що за гроно за вікном?
Всі пташки сюди, гуртом.
Люди також їх вживають,
За своє здоров`я дбають.
Ягоди червоні, нам вони знайомі. (Калина.)
3. Хоч червоні, та не сальви.
На стеблі розквітли ... (Мальви.)
4. Не бачили, щоб жовкнув він,
Зелений і взимі,
Улітку рясно стелиться
Низенько по землі.
Цупкі зелені хрещики
На кінчику стебла.
І синій цвіт, і цілий світ,
І океан тепла. (Барвінок.)
5. Ми гарненькі квіточки,
Маєм чорні брівочки.
Мабуть, ви вже здогадались,
Як гарненько ми назвались. (Чорнобривці.)
6. Як дерево називається, що в білий пух одягається? (Тополя.)
7.Вони й дерева, і кущі
З гнучким гіллям продовгуватим.
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Без них і калини – нема України. (Верби.)
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
1. Гра «У цьому дворику – як у вінку»
(На дошці – хата із солом’яним капелюхом, тином.)
– Ми на садибі українського селянина. Як ви думаєте, чого тут не
вистачає? Так, дерев та квітів. Що ж трапилося? Де символи та обереги двору
нашого? (Звучить попуррі українських пісень на тему «Пісенна тривога
людства».)
- Ой у лісі калина, ой у лісі калина.
- Поламали.
- В кінці греблі шумлять верби.
- Спиляли.
- Зелененький барвіночку, стелися низенько.
- Обірвали.
- По межі поля росла тополя.
- Зрубали.
– Давайте повернемо красу нашому двору, перетворимо його, як
співається у народній пісні «В цьому дворику – як у вінку», на віночок, тобто
зробимо його красивим. Я буду описувати рослину, а ви, відгадавши її,
прикрашатимете нею наше подвір’я. Давайте оберемо господиню, яка й
садитиме ці рослини.
Учитель (ведучий)
Листочки тугенькі,коротка стеблинка. Хто ти, голубенький?
Барвінок (група, яка готувала про нього)
Повзучий барвінок.
Ведучий (до господарки) Вам потрібен барвінок біля хати?
Господарка (щоразу буде говорити: «Йди до нашого дворку, щоб був він,
як у вінку».)
Стелися, барвіночку, розстеляйся, килимом, квітник, вкривайся!
Ведучий. Ось срібліє над водою деревце. Хто це?
Верба. Я – вербиця.
Ведучий. Вам потрібна верба?
Господарка. Йди, вербо, до нас під криницю – буде здорова водиця.
Ведучий. У полі червона хорошенько цвіте. Хто ти є?
Калина. Я – Калина.
Ведучий. Берете калину, червоні коралі?
Господарка. Йди до нашої хати, будеш двір наш прикрашати.
Ведучий. Струнка і висока височіє в полі. Хто ти?
Тополя. Я – тополя.
Ведучий. Вам потрібна тополя?
Господарка. Йди до нас у добрий час, тополе. Хай у нас буде щасливою
доля!
Ведучий. Хто це пишний і духмяний до перших морозів не в`яне?
Чорнобривці. Це я, чорнобривець.
Ведучий. Ви візьмете його у садочок, щоб двір ваш був, як віночок?
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Господарка. Чорнобривчики, йдіть, стежку в садочку, мов вогнем
занесіть!
Ведучий. Квітко, сонце – диво! І ніжна, і красива. Твої вогнисті квіти
пурпуровими дзвониками сягають аж під стріху. Красі твоїй – ні кінця ні
краю! Я тебе не знаю.Хто ти?
Мальва. Я – мальва.
Ведучий. Засадите квітник ними?
Господарка. Так. Ці диво–аромати хай ростуть біля нашої хати.
Учитель.
– Подивіться, діти, яким гарним стало наше подвір’я! Воно милує око,
хвилює душу, прив’язує наші серця до рідної домівки. Кожен народ має
святині, свої символи, опоетизовані образи дерев, квітів, птахів, тварин. Є
вони і в нашого українського народу. Вони милі й дорогі серцю кожного
українця. Запам’ятайте їх на все життя! Як дерево або ж квітка гинуть, якщо
їх вирвати із землі, так і людина, її душа в’яне, засихає, втративши зв’язок з
рідною землею.
Фізкультхвилинка Діти стають у коло, рухаються і співають
українську народну пісню «У цьому дворику – як у вінку».
В цьому дворику – як у вінку,
(діти групи утворюють коло)
Там господар – як виноград,
(руки вгору)
Там господиня – як калина,
(руки в сторони)
Там дітоньки – як квітоньки.
(руки біля плечей, крутять ліхтарики)
По саду ходили, сад садили,
(марширують, нахили тулуба вперед)
Сад садили, сад поливали,
(нахили тулуба вперед, руки вперед)
Вищий за мене, кращий за мене (руки вгору, притоп)
ІV. Узагальнення й систематизація знань
1. Робота за підручником (с.148)
Учні розглядають фотографії, впізнають рослини й по групах
розповідають вірші про них.
(У формі гри «Артисти й слухачі». Учень розповідає вірш, а клас
аплодує.)
2. Стежинка легенд (Додаток 2)
Вчитель доповнює відомості про ту чи іншу рослину, створює до кожної
з них асоціативний кущ. Виділяє головне:
Барвінок – стійкість, калина – дівоча краса, символ України; мальва –
віра, надія, любов; тополя – жіноча доля; чорнобривці – материнська любов;
верба – родинне вогнище, життя.
– Вони віддавна уособлюють красу України, духовну міць її народу,
засвідчують любов до рідної землі.
3. Сценка «Здоров’ятко»
Здоров`ятко.
– Українці висаджували ці рослини у своєму дворі ще й тому, що знали
про їх лікувальні властивості. Ліки були просто під руками – тільки вийди на
подвір’я! Ось ми й поговоримо про зелену аптеку на городі. У кого будуть
запитання?
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1 хворий. У мене болить голова.
Здоров’ятко. Тобі допоможе відвар кори верби.
2 хворий. У моєї бабусі – тиск.
Здоров’ятко. Їй слід заварити траву барвінка.
3 хворий. У мене нежить.
Здоров’ятко. Тобі у пригоді стануть настої мальви, тополі, калиновий
чай.
4 хворий. У мене часто буває ангіна.
Здоров’ятко. Запар тополю, мальву.
5 хворий. Я часто хворію, у мене слабкий імунітет.
Здоров’ятко. Хай мама додає тобі у компоти квітку чорнобривця,
будуть і цілющі, і духмяні.
Всі. Дякуємо тобі, Здоров’ятко, ми обов’язково скористаємося твоїми
порадами.
4. Ігри
«Крученики»
– Прочитайте, які з рослин-символів вплітали до віночку.
Линака (калина), вінокбар (барвінок), львама (мальва), ноцібривчор
(чорнобривці).
Вчитель коротко повідомляє про значення кожної рослини у віночку.
Чорнобривці – щоб голівонька не боліла;
барвінок – розвивав зір;
калина – то дівоча врода;
мальва – то віра, надія, любов.
«Піжмурки»
– Знайди і прочитай серед букв назву квітки – «символа» (по групах)
Волекалинапробтимас
Тилопакудівербаждиптор
Смакецуйтошгравбевтополя
Тирбарвінокгнексабрвзюкле
Брачорнобривцімикенолбу
Хецептамальвидрувздо
«Додавай та віднімай – другу назву прочитай» (по групах)
Тополя – оса– а + о +кір (осокір)
Верба – кіш– іш +от +и +ки (котики).
Мальви – рі– і +у +ж +і (ружі).
Барвінок – зем –м +л +ен +ка (зеленка)
Чорнобривці – бак –к +р +хат +ки (бархатки)
Чорнобривці – жив –ив +ов +тя +ки (жовтяки).
«Барвінок – на згадку»
– На шаблони пелюсточок барвінку насипте й приклейте дрібно нарізані
голубі кольорові ниточки.
Хай ця квітка стане для вас талісманом. Перша пелюсточка – то краса,
друга – ніжність, третя – незабутність, четверта – злагода, п’ята – вірність.
Усе – верба, тополя, кущ калини біля хати,
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Щоб рідний край не сміли забувати –
Барвінок, мальви, чорнобривчики малі –
Усе це символи рідної землі!
V. Підбиття підсумків, рефлексія
– Діти, я зараз у кожної групи візьму коротке інтерв’ю про те, як ви
запам’ятали символи України. З ваших відповідей ми складемо вірш –
сенкан. Учні групи «Барвінок» занотують ваші відповіді.
1 група:
– Про що ми говорили на уроці? (Рослини – символи).
2 група:
– Які вони для кожного знас? (Виберіть серед поданих слів два, які
називають почуття і відповідають на питання які?)
(Святі, рідні, милі, красиві, цілющі, гарні.)
3 група:
– Що з ними треба робити, щоб вони постійно нагадували нам про рідну
землю, рідний край, Україну?
(Виберіть серед поданих три слова, які називають почуття і відповідають
на питання що робити?)
(Любити, знати, шанувати, пам’ятати.)
4 група:
– Складіть речення з чотирьох слів про ваше ставлення до рослин–
символів.
(Висаджуйте біля хат рослини-символи!)
5 група:
– Символом чого є розглянуті нами рослини?
(Рідного краю.)
6 група: (зачитує складений вірш – сенкан)
Рослини-символи
святі, рідні
знайте, шануйте, пам’ятайте!
Висаджуйте рослини-символи біля хат.
Рідний край.
VІ. Домашнє завдання
с.148 – підготувати цікавинку про свою улюблену рослину-символ.
Додаток 1
С
И
М
В
О
Л
И
Додаток 2
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Легенди
1. Існує така легенда. В одному селі жила красива дівчина Поля і мужній
хлопець на ім`я Стриба. Вони кохали одне одного. Одного разу старші люди
попросили Стриба побігти у сусіднє село і довідатись, чи все там спокійно.
Побіг Стриба, але, не добігаючи до села, побачив багато ворогів. Швидше
вітру побіг юнак додому, розповів людям про те, що бачив. Вирішили
забрати худобу, пожитки і перечекати у горах, поки вороги залишать їхню
землю. Бог блискавки і грому Перун побачив людей і вирішив дізнатися,
чому вони тут. Спустившись на землю, Перун розпитав у людей, що сталось.
Люди розповіли. І тут він побачив Полю. Вона йому дуже сподобалась, і він
сказав: «Ця дівчина така гарна, що я візьму її за дружину». Люди зраділи, бо
мати такого високого покровителя не всім дано. А Стриба, почувши, впав
непритомний. Побачив це Перун і промовив: «Бачу я, що на чужому нещасті
свого щастя не побудуєш. Тож нехай вона буде нічия». Вдарив палицею об
землю і там, де стояла Поля, виросло струнке зелене деревце. Люди, котрі
стояли ближче, бачили, що відбулося, а ті, які стояли далі, питають: «Де
Поля?». Їм відповідають: «То Поля». А Стриба Перун забрав з собою на небо
і зробив Богом земних вітрів.
2. Давно це було. Напали на нашу Україну вороги і почали нищити
людей. А одна хоробра дівчина, яку звали Мальва, почала захищати свою
матір. Схопили її вороги, порубали на шматки та й порозкидали. І там, де
вони впали, проросли квіти, які люди назвали Мальвами, як ту дівчину, яка
вміла помститися лютому ворогові за жорстокість.
3. Згідно з легендою ця рослина, не маючи ще своєї назви, дуже заздрила
запашній фіалці, яка була у великій пошані серед людей. Богиня Флора зате
нагородила його гучною назвою «вінок», що означає «перемога», зокрема і
над невиліковними хворобами. Барвінок уособлює в собі нескореність,
молодість, любов.
4. Давно це було. Напали вороги на українські землі і почали забирати в
полон хлопчиків 5-8 років. Матері шукали порятунку у бабусі Ясновидиці.
Прийшла до неї і Любава зі своїм синочком Карооком. Бабуся пригорнула
дітей до себе, промовила слова закляття і перетворила на прекрасні кущисті
квіти. Вони були чорнобровими і ясноокими, як хлопчики. «Тепер
залишайтесь у матерів, і не болітиме у них за вас серце і голова», – сказала
бабуся і впала, порубана ворогами. Не стало людини, яка могла б повернути
життя для дітей. Заклякла над квітами мати. Так і зосталися в Україні Хата,
Мати і Чорнобривці, як одне ціле. Відтоді немає України без білої хати і
чорнобривців, що милують материнське серце до сивих морозів.
5. Мужня дівчина Калинка завела турків – бусурманів у непрохідні
хащи, там вони й загинули. Але султан – турок відтяв Калинці голову –
заструменіла гаряча кров. І де вона на камінь впала – калиною стала.
6. Жила дівчина рідкісної вроди. Вона пообіцяла вийти за того заміж,
хто подарує їй таємницю нев'янучої молодості. Якось закохався в неї водяний
цар. Почувши бажання дівчини, яка відмовилася вийти за нього, перетворив
її у вербу. Тепер її чарівний образ відбивається у воді, яка цілує коріння,
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ніжить зелені коси хвилями буйними. Так з’явилося в нашому краю нове
славне дерево – Верба плакуча.
Неклеса В.П.
Урок 1 (А)
Тема. Які рослини є символами України?
Мета: розповісти учням про рослини, які є символами України;
розвивати мовлення, розширювати світогляд; виховувати любов до рідного
краю, дбайливе ставлення до рослин.
Обладнання: дитячі малюнки, вишиті рушники, вінок, презентація
«Рослини-символи».
Хід уроку
І. Організаційний момент
Вчитель вітає дітей
Стали, діти, всі рівненько,
Посміхнулися гарненько,
Настрій на урок взяли
Й працювати почали.
1. Повідомлення чергового синоптика
Сьогодні …., четвер. Пора року – весна. Температура повітря
становить…; небо … , опади.., вітер (слабкий, помірний чи сильний).
 За неживою природою:
Яка висота сонця над горизонтом?
Яка тривалість дня і ночі навесні?
Які опади випадають навесні?
 За живою природою:
Які зміни відбулися у рослинному світі?
II. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання
– Серед фотографій рослин назвіть ті, які відносяться до лікарських?
– Чому ці рослини називають лікарськими?
– Розкажіть правила збирання лікарських рослин?
III. Повідомлення теми і мети уроку
Змалечку наші пращури висловлювали любов до природи. Наші
предки вірили, що рослини, як і люди, мають душу, вміють розмовляти,
можуть захистити в біді. Не можна уявити Україну без таких рідних
символів, як калина та верба, блакитноокий барвінок, червоний мак…
Сьогодні на уроці ми познайомимося більш детальніше з рослинамисимволами, оберегами українського народу, які позначають здебільшого
щось добре, світле.
IV. Вивчення нового матеріалу
1. Відгадайте загадки
 Як прийде весна в садочок –
до лиця білий віночок,
ну а восени цій кралі
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приглянулися коралі. (Калина)
Історик. Калина – це символ України. Про це співається у пісні «Ой, у
лузі червона калина похилилася». Існує така легенда про калину. Було це
дуже давно. Налетіли на нашу землю турки і греків чимало. Головного
їхнього воєводу– грека було поранено отруйною стрілою. Тому, хто його
вилікує, пообіцяли нагороду, яку сам собі забажає. Але ніхто не міг цього
зробити. Тоді прийшла в табір дівчина в убогій одежі, але дуже красива.
Звали її Пелагея. Вона пообіцяла вилікувати грека, але взамін він мусив
поклястися, що більше не прийде на нашу землю. Так і сталось. Воєвода
забрав її у Грецію, і була вона там царівною трав. У Пелагеї була сестра
Калина. Прощаючись із сестрою, Пелагея сказала: «Твоїм іменем, сестро,
назву цю рослину, яку найбільше люблю, бо росте вона у наймальовничіших
куточках, над чистими струмками, в гаях. Коли вона цвіте, то соловейко
прославляє її красу, а восени на ній – дивні кетяги ягід, ніби налиті кров’ю
нашої землі». Ті ягоди звуться калиною. До того ж, насіння калини схоже на
серце.
Науковець. Калина – кущ або невелике дерево завишки до 5 метрів.
Росте у лісах, чагарниках, майже в кожному дворі України. Це рослина з
родини жимололистєвих, має трилопатеві листки, гілки гол і Суцвіття
негусте, віночки білі. Плоди ягодоподібні іі і овальні, яскраво– червоні з
однією кісточкою. На і смак ягоди і кора – гіркі, терпкі. Кора має зелену і
сірувато– сірий колір. Це харчова, лікарська, медоносна рослина. З неї
готують варення, повидло, компоти, начинку для цукерок, це пізновесняний
медок та фарбувальна рослина.
Лікар. Кора і ягоди калини мають лікувальні властивості. Спиртовий
екстракт калини та її відвар – добрі кровоспинні засоби. Люди вживають як
потогінний, послаблюючий, гіпотензивний засіб. Ягоди з медом їдять при
гострих респіраторних хворобах, при хворобах печінки.
Соком калини очищують обличчя, щоб рум'янилося.
 Проливала дрібні сльози
молода дівиця.
Полоскала довгі коси
у чистій водиці. (Верба.)
Історик. Здавна у нашому народі найбільш шанованим деревом є верба.
«Без верби і калини – нема України», – говориться в народній приказці.
Важко уявити нашу землю без верби. Верба – одне з найулюбленіших у
народі дерев. Здавна вона супроводжує людські поселення й оселі. Люди
давно помітили: де ростуть верби, там чисті джерела, бо верба – природний
фільтр усіляких домішок. У лісі воду для життя брали також під вербою. Де
копали колодязі, на дно клали вербову дощечку.
Існує така легенда про вербу. Одна жінка вдень жила із своєю сім’єю, а
на ніч перетворювалась на вербу. Аж ось про це дізнався її чоловік та й
зрубав вербу – тоді й жінка померла. І тільки материнська любов
продовжувала жити в цьому дереві. Зроблена з цього дерева колиска
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заколисувала осиротілого хлопчика, а коли він підріс, то зробив собі сопілку
зі старої верби. І сопілка та розмовляла з хлопчиком, як ніжна мати.
Тиждень перед Великоднем називається вербним. Тоді освячують вербу.
У багатьох селах України садили гілочку свяченої верби. Уважалося, що така
верба є особливо цілющою.
Не я б’ю, верба б’є,
За тиждень Великдень,
Будь великий, як верба,
А здоровий, як вода,
А багатий, як земля.
Науковець. З 500 видів верб 30 припадає на Україну. Найпоширеніші
види: біла, ламка, попеляста, козача, пурпурова. Найбільше верби
прислужилися річкам та ставам. Міцно пустивши коріння у землю, верби
стримують зсуви, не допускаючи підточування грушу водою, запобігають
ерозійним процесам. Верби є природним фільтром усіляких домішок, що
містяться у водах річок і озер, недаремно люди завжди брали воду для пиття
під вербою. Верба очищає не тільки воду, але ще й повітря. Квіти верби
дають багато нектару й пилку в той час, коли ще нічого не цвіте. Високо
цінують вулики із верби, у них бджоли не хворіють.
Лікар. Верба – дерево цілюще. Настій з кори знижує температуру.
Відвар вербової кори вживають при грипі, вірусних інфекціях, ревматизмі.
Учитель. З’єднайте стрілочками частини прислів’їв та приказок і
поясніть їх значення.
Де верба,
як верба над водою.
Гнучка,
золоті верби ростуть.
Зігнувся,
дурний, як коза.
Така правда,
там і вода.
Верба, як трава,
а з верби петрушки.
Де не пройде,
як на вербі груша
Високий, як лоза,
там здоров’я водиться.
Де срібліє вербиця,
ти її покосиш, а вона знову виросте.
Добра, як з курки молока,
як лоза.
Дерево росте крислате
Листям різьбленим багате.
Примостились під листочки
В тюбетеєчках синочки. (Дуб.)
Чималеньким виростає,
Міць з роками набирає.
Може жити сотні літ,
Має величезний рід. (Дуб)
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Історик. Існує стара легенда про дуб. Красивий парубок покохав
молодицю. Хотіли вони одружитися та кляті вороги на Русь набігли. І пішов
парубок землю рідну захищати. Просив він дівчину, щоб пам’ятала та чекала
його. Проте, не витримала молодиця і віддала своє серце іншому. Повернувся
парубок додому і заплакав з відчаю. Не став їй докоряти, а лише просив Бога
зробити його дубом в її садочку. Щоб виходила вона в садочок і слухала, як
він плаче, щоб кожного мандрівника міг він своїми гілками вкрити і
розповісти про свою долю.
Науковець. Дуб – велике дерево, до 40 метрів заввишки, з товстим
стовбуром і звивистими кремезними гілками, які утворюють широкий намет
листя – справляє дійсно враження потужності і сили. Це довговічна рослина:
іноді дуб живе до двох тисяч років, а столітні дуби зустрічаються дуже часто.
Деревина дуба особливо міцна. Дубові колоди, потрапивши у воду, не
гниють, а стають чорними і ще міцнішими (морений дуб). Морений дуб
особливо цінується в столярних роботах. Дубильні речовини, що просочують
деревину, запобігають гниттю, тому з дуба роблять бочки і паркет.
Лікар. В медицині відвар дубової кори використовують як терпкий і
протизапальний засіб при запальних захворюваннях порожнини рота, зіву,
горла, для лікування опіків, при стоматитах, тонзіллітах, фарингітах і
розпушуванні ясен. Іноді 20% – й відвар застосовують для лікування шкірних
захворювань (рани, гнійники), пролежнів, опіків і відморожень. Кора дуба
володіє хорошими антисептичною і кровоспинною властивостями.
 Як дерево називається,
що влітку в білий пух одягається? (Тополя.)
Історик. Колись була тополя дівчиною. Налетіли на село турки, старих
порубали, молодих у полон забрали. Іде в невільничому гурті дівчина і кожен
крок її все важче дається, бо веде він далі від рідного дому. Вночі стомлені
бранці поснули, заснула і варта. Тільки дівчина не спала, тихо звільнившись
од пут, втекла. А на світанку, коли зовсім мало залишилося до села, де могла
сховатися од ворога, побачила за собою кінну погоню.
– Батьку степ, поля рідні, порятуйте мене!
Біжить і благає. Ще трохи і вхопить її за коси вершник. Ось вже вхопив,
та рука сковзнула з гілки, бо за мить одну обернулася дівчина тополею.
Так і стоїть тепер край села.
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Науковець. Швидкорослі світлолюбні дерева, деякі живуть по 120-150 p.
Відомо близько 150 видів, в Україні – 11. Найпоширеніші: тополя тремтяча
або осика, тополя чорна або осокір, тополя біла, тополя пірамідальна, тополя
дельтолиста або канадська, тополя бальзамічна. Тополя широко
використовують в озелененні міст та в полезахисних лісонасадженнях, деякі
вирощують як декоративні. Деревина м’яка, легка, біла, її використовують у
паперовому, сірниковому та фанерному виробництвах, у будівництві, для
виготовлення штучного шовку.
Лікар. У науковій медицині використовують листкові бруньки і кору
тополі чорної. Бруньки її містять ефірну олію,мінеральні речовини, які мають
протизапальні, антимікробні, болезаспокійливі й кровоспинні властивості. Їх
використовують для лікування ран, порізів, забитих місць.
У народній медицині бруньки використовують зовнішньо при
ревматизмі, опіках, для поліпшення росту волосся, молоді листочки – для
заспокійливих ванн. Свіжий сік, вижатий з листків тополі, вживають при
зубному болю і дзвоні у вухах.
Фізкультхфилинка
Не тільки дерева та кущі є символами України, а й квіти.
Відгадайте загадки і ви дізнаєтесь, які квіти є символами України.
Лист зелений не пропав,
а під снігом задрімав,
щоб у синю сукенчину
одягнуть весняну днину. (Барвінок.)
У матінки – квіточки
лиш блакитні діточки.
З жита виглядають,
літечко вітають. (Волошки.)
У погожу літню днину
він на варті біля тину,
круглолицій та пригожий,
і до сонця дуже схожий. (Соняшник.)
В капелюшок пишний вбрався
І морозу не злякався.
Невеличкий цей сміливець
Золотавий... (Чорнобривець.)
Що то за рослина,
Що вбиває звіра? (Звіробій.)
У зеленім зіллі
Виросло дівчатко –
В неї вії білі
Й золоті очатка. (Ромашка.)
Не оса, а жало має,
не вогонь, а обпікає.
Коли йдете в ліс гуляти,
обминіть її, малята. (Кропива.)
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Стебельце – шорстка драбинка,
У середині чорна вуглинка,
Пелюстки блискучі, як лак.
Це квітує... (мак).
Дуже скромна і тендітна,
серед квітів непримітна.
Та якщо в руці пом’яти,
то умить впізнаєш… (м’яту).
(Демонструються малюнки рослин-відгадок)
Барвінок, волошки, соняшник, чорнобривці, звіробій, ромашки,
кропива, мак, м’ята – квіти-символи.
V. Закріплення вивченого матеріалу
1. Робота з підручником (с.148)
– Назвіть, які рослини-символи намальовані в підручнику.
– Які рослини-символи ростуть на шкільному подвір’ї?
2. Проведення ігор
Сьогодні ви дуже багато дізналися про рослини-символи
українського народу, тепер для кращого запам’ятовування матеріалу
пропоную вам пограти в різноманітні ігри.
 Гра «Мікрофон» «Моя улюблена рослина-символ…»
 Гра «Карусель» У кожної дитини є картка, на якій зображена квітка і
її назва. Під час гри діти повторюють назви квіток.
 Гра «Четвертий «зайвий»
– У кожній групі підкресліть «зайве» слово, поясніть свій вибір.
– Калина, дуб, тополя, береза.
– Барвінок, мальви, липа, мак.
 Гра «Так чи ні»
Гра «Так чи ні» полягає в наступному, я загадую будь-яку рослину,
про яку сьогодні згадувалося на уроці і записую її назву на аркуші
паперу, який ніхто не повинен бачити. Ви намагаєтесь відгадати
задуману назву рослини, при цьому ставите мені запитання, на які я маю
право відповідати «так» чи «ні».
 Гра «Сліпий ботанік»
Наступна гра має назву «Сліпий ботанік». Завдання цієї гри полягає
в тому, що кожній групі пропонується по дві рослини і вам лише за
запахом треба впізнати рослину (наприклад, м’яту, чорнобривці,
ромашку).
 Гра «Чий плід? Чий листок?»
Завдання гри полягає в тому, що вам треба визначити, яким
рослинам належать плоди, листи. Кожна команда отримує по два плоди і
по два листка.
 Вправа «Мікрофон»
Назвіть і покажіть, які квіти-символи є в українському віночку
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 Робота над загадками
– У вінку зеленолистім,
У червоному намисті
Видивляється у воду
На свою хорошу вроду. (Калина.)
– Гарні квіти біля хати
Навесні садила мати.
Чорнобриві – чорноброві
Квітнуть в тиші вечоровій. (Чорнобривці.)
Заблукала в верболозі,
Дні і ночі ронить сльози. (Верба.)
VІ. Підсумок уроку
– Що запам’яталося?
– Що найбільше сподобалося?
– Назвати рослини, які є символами України.
(Учитель демонструє малюнки рослин-символів України)
Учитель. Ми бачимо з якою пошаною наш народ ставився до кожної
рослини: вони були оберегами, лікували, оберігали від зла. Скільки легенд
склав наш народ про свої улюблені рослини. Ми повинні вчитися у своїх
предків цінувати природу, яка нас оточує, і без неї ми не зможемо жити на
землі.
VII. Домашнє завдання
Я пропоную вам створити альбом рослин-символів нашого краю. Хай
кожен з вас обере одну рослинку, про яку сьогодні говорилось на уроці і
намалює її.
Матеріали для вчителя
Легенди про квіти-символи
Про барвінок
Жили колись давно чоловік з дружиною у любові і злагоді. А
найбільшою потіхою для них був їхній синочок на ім’я Бар. У скорому часі
виріс він гарним парубком. Багато дівчат мали собі на думці віддатися за
нього. Сохло серце за Баром у однієї дівчини, котра мала за маму відьму.
Посватався Бар до іншої, котра називалась Вінка. Ніяка ворожба відьми не
могла розбити того кохання.
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І ось прийшов день весілля. Щасливі молодята стояли на воротах для
батьківського благословення і чекали тієї хвилі, щоб піти до святої церкві до
шлюбу.
Аж тут казна – звідки ворожка зі своєю дочкою. Ворожка стала перед
молодими, проголосила своє прокляття і окропила їх чорним смердючим
настоєм якогось зілля. За хвилю на місці, де стояли Бар і Вінка, вже нікого не
було. Кинулися люди до ворожки, а вона махнула руками і злетіла чорною
вороною. Кинулися до її дочки, а та злетіла до хмар сірою галкою. Впала
матінка Барова на те місце, де стояв її син, і скропила землю слізьми. І
сталося диво: на очах у всіх із землі проросло зелене зілля, уквітчане
дрібненьким блакитним цвітом…
А назвали його Барвінком. І тягнеться він до хат, до батьківських могил.
Кожна дівчина вплітає його у свій весільний вінок.
Про волошки
Жив у одному селі парубок Василь. До всякої роботи був здатний, та й
собою хлопець хоч куди. Якось працював у полі, забарився, та й вирішив
переночувати під гаєм біля озера. Ліг у пахучу траву і швидко заснув. І
приснився йому дивний сон. Ніби біля нього сидить дівчина і гладить його
волосся. Вся вона в голубому, очі в неї сині і довга коса. Василь не міг
надивитись на польову красуню. А потім простягнув руку, і хоча
доторкнутися до неї, та прокинувся.
Видіння щезло але побачив чарівну синю квітку і вирішив її назвати
волошка.
Про соняшник
Це була чарівна і гірка історія.
Як на світі нас ще не було, то сонце сходило на землю зі своїми
дочками. Вдень вони жили на землі, а ввечері йшли спочивати на небо.
Одного дня веселилися вони в гаю, як стало сонце сідати, почали вони
збиратися додому. Коли дочки були вже далеко від гаю, то найменша
згадала, що забула свій вінок і вернулася назад.
Але там його вже не було. Побачила вона недалеко під березою гарного
парубка з віночком у руках. Він обняв дочку сонця і забалакав до неї дуже
чарівними словами. Цілував її, обіцяв кохати все життя так, що їй буде з ним
краще ніж у батька сонця.
Юна дівчина погодилася жити на землі, де співає соловейко, цвіте
черемуха, існує любов. Сонце кликало дочку додому, сердилося, говорило,
що на землі їй буде дуже важко жити. Але дівчина зосталась з коханим.
Ну от почалося для неї звичайне земне буденне життя. Чоловік більше
робив, ніж говорив своїй гарній дружині ніжні слова, а бувало що зовсім
забував про неї. Вона говорила йому, що вона мало бачить його, сумує за
ним. Говорила, що він, мабуть, розлюбив її. А він відповідав, що земні люди
люблять інакше, бо бачать щастя в любові, що єднається з радістю у праці.
Тоді дівчина попросила, щоб він навчив її працювати, щоб стати
земною. А він все мовчав. Потім красуня ще більше засумувала за батьком,
за зірками– сестричками. Забула про свою гордість і закралася непомітно до
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батьківського царства. Але сонце не могло забрати до себе дочку, яка вже
вросла в землю, воно тільки скропило її своїми слізьми.
І тоді дівчина-красуня стала квіткою, що тужила весь час за
батьківщиною, завжди повертаючи голівку до сонця. Назвали її соняшником.
Про чорнобривці
Назва чорнобривців пов’язана зі старовинною легендою про майстрівчоботарів, які виготовляли особливо гарні, святкові жіночі чобітки, що мали
яскраво-червоні халяви та чорні голівки-чорнобривці. У народі чорнобривці
ще називають оксамитками або бархатками, бо їх яскраві суцвіття виграють у
променях сонця.
Про звіробій
Звіробій квітка цікава. У неї декілька назв: Свято-Іванівська трава,
кровавник, заяча кров.
Його можна побачити літом на всіх полях і луках, а особливо звіробій
любить лісові узлісся. Жовті суцвіття дуже приваблюють метеликів, бджіл,
інших комах.
Але головне в квіточці не це. Якщо її ще не розкритий бутончик
розтерти між пальцями, із цих крапинок виступить смолистий, темно–
червоний сік і зафарбує пальці в кроваво-червоний колір. Напевно, звідси і
назва квітки – кровавник чи заяча кров.
Походження назви Свято-Іванівська трава теж пов’язане з цим
червоним соком. Всі ви знаєте біблейську історію про Іоанна Хрестителя. Є
легенда, що коли палач, який відсік голову Іоанну Хрестителю, ніс її на
блюді Іродіаді, то з блюда упало декілька крапель крові. Там, де ця кров
упала на землю, і виросла Свято-Іванівськая трава, яка і ввібрала в себе ці
краплі крові.
Є у звіробоя і ще одна особливість: при настанні осені, червоний сік
всерединістебела розливається по всій рослині, тоді вся вона зафарбовується
в кроваво-червоний колір.
Про ромашку
Кажуть, коли з неба падає зірка, хтось помирає. А насправді це не так.
Якщо падає зірка – народжується людина.
Дивиться зірочка на землю, за всім спостерігає і мріє стати людиною. Це
бажання стає таким сильним, що зірка не втримується і падає. І відразу десь
заплаче дитина, сповіщаючи про своє народження. Отже, кожне немовлятко
отримує небесну душу.
Син Цариці Ночі дуже заздрив людям. Захотілося і йому мати зоряну
душу. Запитав царевич у Білої Зорі, як це зробити. Та вона відповіла, що
лише тому може подарувати зоряну душу, кого полюбить.
– А як дізнатися, любить чи не любить? – вигукнув царевич.
З того часу він почав стежити за зірочкою, яка незабаром почала міняти
колір, затремтіла, готуючись падати.
Замислив темний принц хитрощами оволодіти Білою Зіркою. Він
створив з нічних туманів подобу дитини. Але коли Зірка впала і торкнулася
дитини, там не залишилася, бо не відчула тепла, любові. Кинувся принц
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Ночі, щоб схопити її, але Зірка розсипалася сріблястими іскрами по луках,
полях, перетворившись на дивні квіти – ромашки, бо не могла вже
повернутися до рідного неба. Заревів царевич від люті, почав обривати
пелюстки квітів і запитувати:
– Любить – не любить? Любить – не любить?
Падають пелюстки на землю, а квіти мовчать. Говорять, що хтось із
людей підслухав ті слова принца і теж почав запитувати у ромашки, чи
любить вона.
Пройшло багато-багато часу. Та ще й досі люди запитують у ромашки:
– Любить – не любить? Любить – не любить?
Про кропиву
Її можна зустріти скрізь. Навесні чи не першою серед трави викидає
маленькі листочки до сонця, а відтак зеленіє густим листом на високих,
гінких і чіпких стеблах. З часів Київської Русі у нашому народі збереглось і
існує багато повір'їв, звичаїв, пов’язаних з кропивою. Вважалося, що рослина
має вплив на відьом, чаклунів. У клечальну суботу, напередодні Зелених
свят, на воротях та в інших місцях садиби розкладали кропиву – від відьом,
так як у цю ніч вони бувають особливо винахідливі і шастають по дворах, по
всіх закапелках, де тільки можна нашкодити. Здавна відома легенда про те,
як на кропиву перетворилася зла сестра.
Властивості кропиви відбиті і в народній мудрості: «Стоїть, колихається,
як стрінеш – то кусається. Зубів не має, а куса. Сердита, як кропива. Що пече
без вогню?»
Про мак
Мак – найдревніша рослина. Про цю чудову рослину в Україні існує
багато легенд. І ось одна із них.
Було це давно– давно, коли ще на нашу землю нападали кочівники–
печеніги. В одному місті жили дуже вродливі дівчата. Хороводи водили,
пісень співали. Побачили це печеніги і вирішили захопити дівчат у полон.
Підстерегли вони, коли загін воїнів залишив місто і пішов у похід, та й
оточили місто з усіх сторін. Зрозуміли дівчата, що їм прийшов кінець і
вирішили врятуватися, втекти з міста через підземний хід. Вийшли вони на
широке зелене поле і кинулись тікати до лісу.
Та побачили їх вороги і оточили з усіх сторін. І звернулася тоді
найвродливіша дівчина, донька воєводи, із проханням до матінки-землі:
– Матінко-земле, врятуй нас від неволі, від життя страшного у печенігівнечестивців. Допоможи нам знищити їх!
І зглянулася земля-матінка на сльози дівчат-полонянок. Тільки
доторкнеться до дівчини печеніг, як вона стає квіткою-маком, червоною, як
жар і красивою, як самі дівчата.
Так і не змогли вороги захопити в полон жодної дівчини. Потомилися
печеніги і вирішили спочити. Та тільки розсідлали коней і лягли на землю, як
поснули непробудним сном. Це дівчата наслали на них сон-дрімоту,
відплатили за себе.
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Рано-вранці поверталися із походу руські воїни. І побачили вони
червону, як жар, долину маків, а біля них сплячих ворогів-печенігів.
Кинулися вони на печенігів і повбивали всіх. І коли пролилася остання
крапля крові печенігів, кожна квітка маку ожила і стала дівчиною. У руках
дівчата тримали червоні квіти маку і подарували їх воїнам-визволителям.
І земля-матінка залишила на згадку про цей бій квіти маку. Вони щороку
виростали на цій долині і радували око людям своєю красою.
Про м’яту
М’ята дика рослина, що має ще кілька імен, даних йому народом:
глушняк і перекоп – мабуть за те, що бур’ян дика м’ята, ух як досаждав
працюючому на землі, м’ята борова й собача – мабуть за любов до рослини з
боку тварин, м’ята дикоростуча, материнка дика, м’ята лісова – за аромат і
місця виростання, м’ята блошница – за подібність із подорожником
блошним. А взагалі, по давньогрецькій легенді м’ята – німфа Мента, кохана
Аїда, але згодом хотіла покинути його, і рятуючись від переслідування,
перетворилася в рослину.
Т.Г.Дорофєєва
Урок 2
Тема. Коли ліс дякує, а коли ображається?
Мета: показати значення лісу в житті людини, узагальнити знання учнів
про те, що обов’язком кожної людини є турботливе ставлення до природи,
викликати інтерес до вивчення і застосування досвіду народу, розумного
використання природних багатств, виховувати відповідальне ставлення до
збереження лісу.
Обладнання: ілюстрації, фотографії краєвидів, запис «Голоси птахів у
природі», «Ранок у лісі», малюнки, умовні знаки правил поведінки у лісі.
Хід уроку
І. Організаційний момент
Учитель.
Доброго ранку травам росистим.
Доброго ранку квітам барвистим.
Доброго ранку сонцю ясному.
Доброго ранку світові всьому.
Доброго ранку кожному з вас.
ІІ. Актуалізація опорних знань
Під звуки « Голоси птахів у природі», «Ранок у лісі» учитель читає
загадку:
Він радіє сонечку – хай воно засяє.
Він радіє пташечці – хай вона співає.
Він радіє дощику – хай його поллє.
І звірятам радий він – всіх він їх сховає.
І малятам радий він – всіх нас зустрічає.
Сам же неспокійний він – все шумить, шумить,
Вітами своїми тягнеться увись.
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Ви вже здогадалися? Це, звичайно, ...(ліс).
– Чому ліс неспокійний ? Про що він шумить?
ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку
– Як ви вже здогадалися, ми сьогодні вирушаємо в уявну подорож до
лісу. Наше завдання – дізнатися, за що він дякує людям, а на що скаржиться.
ІV. Вивчення нового матеріалу
– Подорож складається з чотирьох зупинок. На кожній з них нас чекає
багато цікавого і дивовижного. Ви дізнаєтесь, як живе ліс, навчитесь
розуміти й любити його, не бути байдужими до його проблем. Ми створимо
«Книгу скарг» природи, а також винесемо подяку людям за добрі справи.
Скарги та подяки лісу будемо оформлювати у вигляді асоціативних кущів на
дошці. (Додаток 4).
– У кожного з вас є «Блокнот еколога» (аркуш паперу), в який ви будете
занотовувати цікавинки, враження, пропозиції.
1. Довідкове бюро
Екологія – у буквальному перекладі з грецької ойкос – дім, житло, логос
– знання, вчення, тобто екологія – це домоведення, домознання. Та й справді,
природа є нашим домом, нашим обійстям з річками, горами, степами,
повітрям. Це наука про наш дім, про Землю та про закони, за якими ми
повинні в ньому жити.
І зупинка «Ліс – легені Землі»

– Прочитайте девіз, зашифрований в анаграмі.
(Ліс – це планети легені! Бережімо багатства зелені!)
2. Розповідь вчителя
– Чи знаєте ви? Ліс повітря очищає, грунт, річки оберігає! Кожне дерево
справжня невелика фабрика, що постійно виробляє кисень. Воно ще й
санітар, який очищає повітря від пилу, бруду, кіптяви, всіляких шкідливих
домішок. Людині потрібно 960 л кисню на добу. Стільки ж його виділяє 5
дорослих дерев. За 1 рік 1 га лісу поглинає 2 кг вуглекислого газу, це те, що
видихають за цей час 200 чоловік. Ліс при цьому виділяє 2 кг кисню. Дерева
– це пилососи, які «висмоктують» з повітря пил, а «видихають» кисень.
Ділянка соснового бору (1 га) висмоктує 36 тонн пилу, а видихає 3 тонни
кисню.
3. Інтерактивна технологія «Аналіз ситуації»
– Прослухавши таку інформацію, давайте проаналізуємо вчинок
хлопчика з вірша В.Бичка «Ти думаєш, деревам не болить?»
Ти думаєш, деревам не болить?
Ти думаєш, в дерев немає серця?
Та чую я – з корінь до верховіть –
Мій любий клен так жалібно трясеться.
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Ну, заспокойсь! Ти рану вже промив.
Ще пройде дощ, і стане тобі краще!
Ішов хлопчина тут і гілку одломив.
Таке ледащо, сам не знає нащо.
– На що скаржиться дерево?
– Не ламай гілки дерев та кущів, не обривай з них листя, цвіт.
4. Інтерактивна технологія «Аналіз ситуації»
Я бачив сам, як ліс ридав, як плакали берізки.
Від сліз беріз так солодко було
тим сокопивцям, що не знають жалю,
Що позабувши про добро і зло,
Ножа встромляють в кору наче жало.
– Що запише ліс в книгу скарг?
– Що ви пропонуєте, щоб не гинули берези? (Не псувати кору, бо в
ранку проникнуть мікроби і дерево захворіє або загине).
– А зараз послухайте повідомлення екологічної варти.
5. Повідомлення екологічної варти.
– Діти, ліс хоче подякувати вам за участь у зборі макулатури.
Виявляється, ви зробили дуже добру справу – врятували від вирубки дерева.
Ми підрахували, скільки ви маєте підручників. Дізналися, що в середньому
кожен з вас списав 16-30 зошитів. Все це помножили на калькуляторі на
кількість учнів у нашому класі, додали кількість щоденників – і у нас
вийшло, що на їх виготовлення потрібно 10 дерев. Кожні 20 кг макулатури
зберігають 1 дерево. Ми здали ... кг. Отже врятували ... дерев. Якщо
берегтимете книжки, то за 5 років збережете 500 дерев. На потреби людини
впродовж її життя витрачається 400 дерев. (Записують подяку в
асоціативний кущ.)
Ми теж «посадимо» дерево. Але замість листочків у нього будуть умовні
позначки правил поведінки у лісі. (Учні прикріплюють знаки «Вирубування
дерев», «Витоптування рослин».) (Роблять так впродовж уроку, послідовно
вивішуючи знаки, про які говоритимуть.)
Фізкультхвилинка «Ось так»
Учитель показує різні рухи, діти повторюють їх і при цьому кажуть:
«Ось так»:
– Як прокидаєшся, лісу, навесні? – Ось так! (Потягуючись, руки вгору.)
– Як ростеш? – Ось так! (Стають навшпиньки.)
– Як радієш життю? – Ось так! (Руки вниз, посміхаються.)
– Як цвітеш? – Ось так! (Руки до плечей, обертають, як ліхтарики.)
– Як шумиш? – Ось так! (Нахили піднятих рук вліво-вправо.)
– Як сумуєш? – Ось так ! (Руки вниз.)
– Як спиш? – Ось так! (Сідають за парти, складені долоньки під щоку,
заплющити очі.)
ІІ зупинка «Ліс – будинок для тварин»
«Від кого телеграма?»
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«Радо б зустріли вас, але дуже зайняті: висиджуємо яйця, годуємо малят
молоком. Просимо не галасувати!»
– Діти, як ви думаєте, від кого ця телеграма? (Учні висловлюють свої
міркування.)
6. Робота в групах «Хвилинка – міркувалка»
– Поміркуйте та зробіть висновки про скарги жителів лісу. Доберіть
умовні знаки.
Скарга від пташки: не чіпай гніздечка!
Скарга від метелика: не ловіть нас!
Скарга від звірят: малят: ми загинемо в неволі!
Скарга від грибів: ми поганки, але не збивай нас!
Скарга від комах: по лісу ходи – під ноги гляди!
– Що може трапитися із деревами, якщо у лісі стане менше птахів?
Чому багато рослин не залишать потомства, якщо діти будуть ловити
метеликів?
– Сформулюйте правило, яке ховається за цим знаком. (Учитель показує
один із знаків в додатку.)
ІІІ зупинка «Ліс – лікар»
– Прочитайте девіз, зашифрований в анаграмі.
(Доглядай ліси невпинно! Будь здоровою, людино!)
В лісах є лікарські рослини.
Вивчай ретельно їх, дитино!
Їх триста видів, так і знай,
Та оберемком не зривай!
7. Дискусія за технологією методу «Прес»
– Послухайте вірш, оцініть дії дітей. Доведіть свою думку.
Рве Яринка у торбинку звіробій і материнку,
Слава, Соня та Андрій рвуть ромен і деревій.
Рвуть завзято, рвуть до спеки –
будуть ліки для аптеки. М. Томенко
– Використовуючи технологію методу «Прес», проведемо маленьку
дискусію за опорними словами:
«Я вважаю, ...»
«..., тому що ...»
«..., наприклад,...»
«Отже,..., таким чином,...»
Одні учні осуджують дітей і вважають, що вони нищать природу, інші
заперечують і висловлюють думку про те, що діти чинять правильно, але
треба знати міру. (Клас «голосує» ногами, приєднуючись до тієї чи іншої
думки. Учні формулюють скаргу лісу у вигляді знаку.)
– На планеті 25 тисяч видів рослин уже в небезпеці. На грані винищення
конвалії. Ця чудова квітка, яку називають «лілія долин» занесена до Червоної
книги. Потребують охорони і занесені до Червоної книги квіти підсніжника –
провісника тепла, символ сподівань на краще майбутнє, або, як називають їх
у народі – квіти надії.
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8. Сценка «Зелена аптека»
Застудився Їжак. Ні дихнуть, ні лежать.
Каже Дятел:
– Випий ти відвару липи.
Бобра Дятел попросив, щоб він ротика відкрив.
– Ти захворів на ангіну. Треба пити чай з ожини.
Видра змучилась до краю:
Ой зуби! Зуби! Помираю!
– Та зарадити неважко тут – зуби полощи ромашкою.
– Випадково лапу сірий Кіт подряпав. Покульгав він до струмка:
Доленько моя гірка…
– Подорожника старанно приклади собі до рани.
Запам’ятайте поради лікаря Дятла.
ІV зупинка «Ліс– комора»
– Прочитайте девіз, зашифрований в анаграмі.

(На ліс не підіймай руку – він буде служити тобі, синові й онуку.)
– Які дари лісу ви знаєте?
(Відповіді дітей: З деревини виготовляють майже 20 тисяч різних
виробів. Є дерева музиканти: клен, бук, ясен, каштан, платан.)
Розгляньте малюнки, визначте, на якому з них люди поводяться
неправильно. (Малюнки, на яких йде заготівля дров, люди випасають худобу,
мисливці вбивають тварин заради міху, м’яса; люди вивільняють землю для
полів, щоб сіяти зерно, обривають з гілочками суницю, обламують гілки з
горіхами, виривають з грибницею гриби.)
Вчитель коментує їхні дії:
– Скільки гілочок, на стількох рослинках залишились рани, і всі вони
будуть хворіти, а багато й зовсім загине.
Завдання: дописати скарги лісу.
V. Узагальнення й систематизація знань
Девіз: «Ліс – це диво, ліс – це казка!
Бережіть його, будь ласка!»
1. Гра «Світлофор»
– Діти, я читатиму вірш, а ви будете сигналізувати, коли відчуєте, що є
якесь порушення правил поведінки у лісі.
Вітя розпалює багаття,
Катя збирає латаття,
Рузя носить галуззя,
Віта зриває квіти,
Оля рве зілля,
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Юля ламає гілля.
До блокнота еколога
 Щоб розмокла, розсипалася, змішалася із землею кинута в лісі газета,
потрібен рік.
 Консервна банка пролежить кілька десятків років.
 Для поліетиленового пакета теж потрібні десятиріччя.
 А уламки пляшки будуть псувати нашу прекрасну землю вічно. До
того ж вони, як маленьке збільшувальне скло, у суху спекотну погоду
можуть викликати пожежу.
 Вогнище, розпалене людьми, лишає на землі опік, що довго не
загоюється. Тільки через 3 роки місце вогнища починає заростати
мохом, грибами, а вже потім з’являються перші трави.
1. Вправа «Стань природі другом»
– Коли вам зустрінуться понівечені дерева, полікуйте їх. Нарвіть щавлю
з черешками і натріть ними зріз чи злам на дереві. Так треба зробити 2-3 рази
на день, і дуже швидко рана загоїться. Коли ж немає можливості відвідувати
«хвору» рослину щодня, накладіть кашку зі щавлю на пошкоджене місце і
перев`яжіть.
2. Вправа «Впізнай, хто друг, а хто ворог»
– Назвіть професії людей, які дбають про ліс. (Лісничі, лісники,
орнітологи, мисливствознавці та інші.)
– Як називають людей, які завдають лісу шкоди? (Браконьєри.)
– Знайдіть серед цих світлин портрет браконьєра. (Учитель вивішує
малюнки.)
3. Робота в друкованому зошиті (Додаток 2)
– З’єднай малюнки, на яких зображено різне ставлення людей до лісу, із
відповідними словами.
4. Гра «Назви правило»
Вчитель показує знаки (Додаток 1), діти називають правила.
VІ. Підбиття підсумків, рефлексія, оцінювання результатів роботи
учнів на уроці.
1. Технологія «Дерево знань правил поведінки у лісі»
– Ось скільки правил треба знати і виконувати, бо ліс дає людині все і
красу в серця несе!
2. Тестова робота (Що не можна робити, знаходячись у лісі, парку,
лузі?)
3. Перевірка «Блокноту еколога»
– Яку цікаву інформацію ви записали у «Блокнот еколога?»
VІІ. Заключне слово вчителя
– Вмійте бачити красу навколо себе і вчіться у природи взаємодопомоги,
витривалості, мужності, бо щоб вижити, рослинам потрібна і сміливість, і
сила волі, і ваша допомога. Хай вашим девізом – заповіддю на все життя
стануть такі слова:
Цвіту не рви задаром,
гілки не втни для забави,
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оберігай все довкола:
все те окрасою буде
нашого рідного краю!
VІІІ. Домашнє завдання
– За допомогою малюнка зобразити одну із скарг лісу.
Додаток 1

Додаток2

Додаток 3

ЛІС
ДЯКУЄ

ЛІС
ОБРАЖАЄТЬСЯ
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Додаток 6 Маршрутна карта

Додаток 7
Знайдіть серед цих світлин портрет браконьєра

Дорофєєва Т.Г.
Урок 3
Тема. Які рослини можуть слугувати годинником?
Мета: навчати спостерігати за квітами, що оточують нас, пояснити
принцип дії квіткового годинника, розвивати вміння порівнювати,
узагальнювати; виховувати любов до природи.
Обладнання: кросворд «Годинник»; макети годинників, зроблені на
уроці праці; квіти, намальовані на уроках образотворчого мистецтва; «Вальс
квітів» Чайковського.
Хід уроку
Девіз уроку:
«Щоб жити, треба сонце, свобода і маленька квітка» (Г. Х. Андерсен)
І. Організаційний момент
Учитель.
Добрий день! У добрий час
Рада, діти, бачить вас!
Ви почули всі дзвінок?
Діти.
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Так. Він покликав на урок.
Кожен з нас приготувався,
на перерві постарався
Учитель.
Зараз сядуть всі дівчата,
а за ними і хлоп’ята.
ІІ. Актуалізація опорних знань
1. Розгадування загадки
– Чуєте пахощі в нас у дворі?
Що це розквітло о ранній порі?
Гарні, пахучі вони й дивовижні,
Такі чарівні, прекрасні і ніжні.(Квіти)
ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку
– Сьогодні ми дізнаємося про одну із дивовижних властивостей квітів.
ІV. Вивчення нового матеріалу
– А допоможе нам хлопчик Вася Кукушкін. (Додаток 1) з книги
Н.Гузєєвої «Вася Кукушкин и часы» (демонструється книга). Він часто
запізнювався до школи й учитель вважав, що це через несправний
біологічний годинник.
– Діти, ви чули про такий годинник?
Джерельце.
Біологічний годинник (внутрішній) – це деякий механізм вимірювання
часу, який підказує людині чи тварині, що їй необхідно робити: коли квітці
цвісти, пташці відлітати, звірові – виводити потомство, людині – час для всіх
справ.
– А які годинники ви знаєте?
(Вивішується малюнок «Вася у кімнаті з годинниками») (Додаток 2)
Діти роздивляються і називають: сонячні, водяні, пісочні, механічні,
електронні.
(Малюнок «Вася на клумбі з квітами».)(Додаток 3)
– Одного разу Вася, поспішаючи до школи, зупинився біля квітника і
почув дивну розмову квітів:
– Сім годин – який там сон! – усміхнувся синій льон.
Водяна встає лілея. «Восьма», – кажемо за нею.
Дев’ять – смілка запалає, луг барвистий звеселяє.
Десять – у бору кислиця, наче вогник загориться.
Так спрадавна літо в літо цей годинник ходить, діти.
– Чому розмова квітів здалася хлопчикові дивною?
Розповідь вчителя
– Люди, рослини й тварини володіють відчуттям часу. Кожен з них,
підкоряючись ритмові біологічного годинника, прокидається в певний час.
Ботаніки і садівники добре знають, що у кожній місцевості деякі квіти
щоденно відкриваються й закриваються в один і той самий час. У 1735 році,
понад 200 років тому, шведський ботанік Карл Лінней запропонував
використати це явище для створення квіткового годинника.
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Джерельце.
Ботанік – спеціаліст по ботаніці (науці про рослини). Він ретельно
спостерігав за рослинами, записував, о котрій годині розкриваються чи
закриваються їхні квіти. Вчений склав список з 50 рослин, які підказували
годину дня. У шведському місті Упсала квіткові годинники існують до цього
часу.
Фізкультхвилинка
– А зараз уявіть себе квітами і виконуйте відповідні рухи (Звучить
музика Чайковського «Вальс квітів».)
Прокидаються квітки, (потягуються)
розпускають пелюстки, (руки в сторони)
росичкою вмиваються, («вмивають личко»)
голівками вітаються, (кивають головою)
до сонечка всміхаються. (піднімають голову й руки вгору)
V. Узагальнення й систематизація знань
1. Прогулянка лугом
– Давайте пройдемося лугом. (По ходу розповіді вивішуються малюнки
квітів навпроти відповідних годин. Діти наклеюють такі самі малюнки на
свої заготовки годинників).
– Ще дуже рано, і тільки зажевріє світанок, першими розкриваються
червоні вогники маку, горить шипшина, край дороги розкриває свої голубі
очі цикорій (5 год).
Потім з’являються сонячні кульки-кошики кульбаби, червоні краплі
гвоздики польової, прокидається осот городній, барвінок (6 год).
До 7 години ранку зацвітає біло-фіолетове поле картоплі, сині дзвіночки.
Сонце заливає промінням поля, сади, ліси, водойми.
До 8 годин розкривається прекрасне латаття біле. На клумбах
розквітають яскраво-оранжеві нагідки й духмяні чорнобривці. (З 8-9 год.)
– Діти, що цікавого ви дізналися, прогулюючись лугом? Яке дивовижне
відкриття зробили?
(Зі сходом сонця різні квіти відкриваються не в один і той же час).
Уточнення вчителя: «пробудження» і сон квітів залежить від комах, які
їх запилюють.
2. Робота в групах
І група
– Дізнайтеся, коли рослини розкривають свої пелюстки, а коли –
закривають. Дані запишіть у таблицю (Додаток 4). (Діти
заповнюють таблицю, користуючись даними у підручнику с.149 та
вивішеним квітковим годинником.)
ІІ група
– За допомогою стрілок укажіть ознаки негоди і гарної погоди.
(Додаток 4)
ІІІ група
– Напишіть біля малюнків відповідні номери народних прикмет
передбачення погоди. (Додаток 4)
268

3. Розгадування кросворду з ключовим словом
А яким, дізнайтеся, відгадавши загадку.
Іде років двісті,
Стоїть на місці,
Лічить людський вік,
а не чоловік. (Годинник.)
1. Ми й садові, і польові,
з насінням – гвоздиком малим. (Гвоздика польова.)
2. Я квітка – бур’ян
На кульбабку схожа.
Але ніколи не буваю біла
І в мене завжди голова ціла. (Осот.)
3. Я квіточка гарнесенька,
Наче сонце, ясненька.
От тільки в мене така біда
Така біда – коса руда. (Нагідка.)
4. Червона кожушинка,
Всередині вітамінка.
Хто хоче зірвати,
Той поколеть. (Шипшина.)
5. Не бачили, щоб жовкнув він,
елений і взимі.
Улітку рясно стелиться
Низенько по землі.
Цупкі зелені хрещики
На кінчику стебла
І синій цвіт, і цілий світ,
І океан тепла. (Барвінок.)
6. Ми гарненькі квіточки,
маєм чорні брівочки.
Мабуть, ви вже здогадалися,
як гарненько ми назвались. (Чорнобривці.)
7. У мене очі – неба синь,
росту я край доріг.
Я вам загадку приберіг:
Рослина я цікава – я заміняю каву. (Цикорій.)
8. Хоч і схожий він на дзвоник,
Та тихесенько стоїть.
Скільки б я не колихала,
Він не дзеленчить. (Дзвіночок.)
(Учні відгадують, вчитель прикріплює малюнки біля цифр годинника й
повідомляє, коли ця квітка прокидається, а коли засинає.)
4. Квіткова математика
–Відкрийте підручник, с.149. Розгляньте таблицю «Квітковий
годинник», зверніть увагу на назви рослин, їх зображення. Про яку рослину
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ми не вели мову на уроці? (Про Петрові батоги.) Це тому, діти, що вашим
домашнім завданням якраз і буде міні-повідомлення про цю рослину.
Завдання:
Користуючись таблицею підручника та зошита, розв’яжіть задачі.
Завдання даються по групах:
1. Вася почистив зуби, вмився, одягнувся, поснідав і побіг до школи.
Біля клумби на шкільному подвір’ї він затримався. Нагідки, чорнобривці вже
розкрили свої пелюстки.
– Чи запізнився до школи Вася?
(Так, ці квіти починають розпускати пелюстки близько дев’ятої
години.)
2. Ліза пасла гусей у лузі і раптом згадала, що о 15 годині вона повинна
бути дома. Годинник дівчинка забула. Навкруги цвіли кульбабки, шипшина,
польова гвоздика.
– Які квіти допоможуть Лізі вчасно повернутися додому?
(Польова гвоздика, яка закривається о 15 годині.)
3. Клас Васі виїхав на екскурсію, коли біле латаття розкрило свої
квіточки, а приїхав, коли вони щезли під водою.
– Скільки годин тривала поїздка? (10 годин.)
5. Чудо– годинник своїми руками
Діти закінчують прикрашати свій годинник квітами.
VI. Підсумок уроку, рефлексія
Технологія «Віночок»
Учні по черзі кладуть руку на плече сусідові зліва (або справа, але в
одному напрямку) і «дарують» знання набуті впродовж цього уроку.
І учень називає квітку, ІІ – час, коли вона відкривається, ІІІ – коли
закривається.
VIІ. Заключне слово вчителя
– Біологічний годинник рослин на Україні має свій власний «хід»,
пов’язаний з місцевим часом, географічним положенням і кліматичними
умовами.
Діти, спостерігайте за рослинами, знаходьте нові квіти-годинники! Вони
ростуть скрізь: в полі, і лісі, на клумбі, на городі. Будьте спостережливими і
допитливими!
VIII. Домашнє завдання
– Користуючись джерелами інформації, знайдіть додаткові відомості
про рослину Петрові батоги. Поділіться цією інформацією на наступному
уроці з усіма.
Проведіть спостереження за добовим ритмом квіток рослин, які
оточують вас, і укладіть свій «годинник флор».
Додаток 1
Додаток 2
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Додаток 3

Додаток 4

Неклеса В.П.
Урок 3(А)
Тема. Які рослини можуть слугувати годинником?
Мета: познайомити з квітами, які можуть слугувати годинником,
розвивати мовлення, розширювати світогляд, виховувати любов до природи,
до рідного краю.
Обладнання: ілюстрації квітів, мультимедійний супровід
Хід уроку
І. Організація класу
1. Вчитель вітає дітей
Всі, мерщій сідайте, діти.
Домовляймось не шуміти,
На уроці не дрімати,
Руку вчасно підіймати.
І, щоб не було мороки,
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Всі готові до уроку?
Тож гаразд, часу не гаймо
І урок розпочинаймо.
2. Повідомлення чергового синоптика
Сьогодні …., четвер. Пора року – весна. Температура повітря
становить…; небо … , опади.., вітер (слабкий, помірний чи сильний).
 За неживою природою:
Яка висота сонця над горизонтом?
Яка тривалість дня і ночі навесні?
Які опади випадають навесні?
 За живою природою
Які зміни відбулися у рослинному світі?
ІІ. Перевірка домашнього завдання
На ілюстраціях зображені рослини. Назвіть рослини, які занесені до
Червоної книги України.
Чому ці рослини необхідно охороняти?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
1. Відгадати загадку
Справно йде, хоч ніг не має,
Цоки-цок усім співає,
І секунди і хвилини
Нам рахує він щоднини. (Годинник.)
ІІІ. Оголошення теми і мети уроку
Вчитель
Ми сьогодні поговоримо про годинники.
ІV. Робота над новим матеріалом
Скажіть, будь ласка, а які ви знаєте годинники? (Відповіді дітей.)
Давайте послухаємо, що розкажуть ваші однокласники про годинники.
Інформація про годинники, яку підготували учні.
1. «Сонячний годинник». Сонячний годинник найдревніший. Він
складається з предмета, що дає різку і довгу тінь, і циферблату, на якому
нанесені поділки, що відповідають годинам і долям години. Впродовж дня
тінь, що відкидається предметами, освітленими сонцем, увесь час
змінюється. Вона переміщається, одночасно міняючи свою довжину: рано
вранці тіні довгі, потім вони коротшають, а пополудні знову подовжуються.
Спочатку покажчик сонячного годинника був палицею, вертикально
увіткненою в землю, а циферблат складався зі вбитих в землю кілочків.
Вважалося, що пройшла година, коли тінь доходила від одного кілочка до
іншого.
2. «Водяний годинник». Час за допомогою водяного годинника
визначався за швидкістю витікання води з однієї посудини в іншу,
забезпечений мітками, рівень води, в якому і показував час. Вираження «час
витік» виникло саме при вживанні цього годинника. У відмінності від
сонячних водяний годинник показував час і вдень і вночі.
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3. «Пісочний годинник». Пісочний годинник робився у вигляді двох
воронкоподібних скляних посудин, поставлених одна на одну. Верхня
посудина до певного рівня заповнювалася піском, висипання якого служило
мірою часу. Після того, як з верхньої посудини увесь пісок висипається,
годинник треба перевертати.
4. «Вогняний годинник». Вогняний годинник мав велике поширення в
давнину. У глиняну лампу наливалася така кількість олії, щоб її вистачало на
певний час горіння світильника. Наприклад, рудокопи у свої лампи наливали
олії стільки, щоб її вистачало на 10 годин. Коли олія закінчувалася, вони
знали, що робочий день кінчається, і піднімалися вгору.
У Китаї вживався вогняний годинник дещо іншої конструкції: із
спеціальних сортів дерева, розтертого в порошок разом з пахощами,
готувалося тісто, з якого розкочували палички, надаючи їм різноманітної
форми, наприклад, форму спіралі. Іноді на певних місцях підвішувалися
металеві кульки, які при згоранні палички падали у фарфорову вазу, роблячи
гучний дзвін, – виходив вогняний будильник.
5. «Механічний годинник». Ідея використання для відліку часу
зубчастих коліс, що обертаються, – одна з найплідніших в історії годинника.
Механізм цього годинника легко представити, якщо виконати вертушку або
турнікет, що встановлюються при вході, наприклад, в метро. Вертушка
обертається і закриває шлях тому, хто йде за вами. Таке було облаштування
механічного колісного годинника. Цей колісний годинник виконувався у
вигляді дуже громіздких споруд. Наприклад, Московські Кремлівські
куранти. Тут у годинника вже з’явилися стрілки. Спочатку тільки годинна,
потім годинна і хвилинна, а пізніше і секундна. Зараз існує кишеньковий і
наручний механічний годинник.
6. «Електронний годинник». Це сучасний годинник. У ньому немає
стрілок. Час показують цифри, що світяться. Вони міняються кожну секунду,
тільки устигай роздивлятися. Працюють вони від електричного струму, від
батарейок.
7. «Атомний годинник». Це новітнє досягнення фізики і техніки,
складний прилад. Атомний годинник надточний, помилка в одну секунду
набирається тільки за тисячу років. Але учені не зупиняються на
досягнутому, вони продовжують думати над надточним годинником, і ця
робота триває щодня.
Учитель:
Ми прослухали повідомлення. Про які годинники ви вже знали? Про які
почули сьогодні вперше? (Відповіді учнів.)
Учитель:
Всі ці годинники можна охарактеризувати, як неживі. А чи бувають
«живі» годинники?
Відгадайте загадку
Попелясто-зозулястий,
Забіяка він горластий.
З червоною бородою
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Йде поважною ходою
Носить гордо співунець
На голівці гребінець. (Півник.)
Інформація підготовлених учнів про «живі» годинники
 Почувши вночі крізь сон протяжні крики півнів, люди, стомлені
денною роботою, засинають. Адже так кричать півні тільки ніччю –
протяжно і зрідка. Це, як говорили в давнину, тільки «перший крик» півня.
Але ось півні починають кричати все частіше, все швидше. Це «другий
крик». Означає скоро і світанок. І знову починається день. Півні – самий
кращий годинник, безвідмовний.
 У китайців існує ще і інший живий годинник – це котячі очі. Зіниці
кішки мають здатність змінюватися, згідно з рухом сонця. Китайці дуже
нашорошилися в цій справі, і для того, щоб дізнатися, котра година, їм варто
тільки упіймати кішку, підвести повіки і поглянути на її зіниці: вони зараз же
бачать, скільки часу, по цьому живому хронометру.
Учитель:
Котра зараз година? Чи можеш ти, не дивлячись на годинник, відповісти
на це запитання? Якщо уважно спостерігаєш за квітами, птахами, Сонцем, то
обов’язково навчишся!
Інформація учня про біологічний годинник.
Люди, тварини та рослини можуть «відчувати час» за допомогою
біологічного годинника. Цей годинник без циферблату подарувала нам
природа. Птахи здійснюють сезонні перельоти. Вирушаючи за десятки тисяч
кілометрів від рідних місць, вони завжди вчасно повертаються додому.
Увечері комахи повертаються до місць розселення. У певний час дня
розкриваються квіти, посилюється їхній запах. Навесні мешканці лісу
пробуджуються від зимової сплячки.
Дійсно, годинники бувають різні: сонячні, водяні, пісочні, вогняні,
механічні, камертоні, електричні, електронні, астрономічні, атомні, баштові,
а є ще квіткові годинники.
Підготовлений учень читає вірш «Квітковий годинник», автор
Діденко Ігор.
Квіти – наші кращі друзі,
Подолавши нічний сон,
Що ростуть у полі, в лузі,
Потім пелюстки розкрила
Чи на клумбі біля ганку
Всім кульбабка люба– мила.
Зустрічають нас щоранку.
Чорнобривці та нагідки
Око всіх вони милують
В школу проводжають діток.
І застуду нам лікують,
Всі буяють і квітують
Можуть ще допомагати
В білу днину, тобто – днюють!
Час щоразу визначати!
Проте є один – осот –
У природі є годинник
В полудень іде на сон.
Незвичайний, трохи дивний,
І картопля разом з дідом
Бо він стрілочок не має,
Спать лягає із обіду.
А час точно визначає.
А латаття біле-біле
День стрічає синій льон,
Попід вечір все зомліло.
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І шипшина – файна пані –
Горицвіт іде гуляти…
Теж «крокує» в спочивальню.
І ростуть вони усюди
Коли діти ляжуть спати,
Бережіть природу, люди!
Учитель:
Перші квіткові годинники були відомі ще у Древній Греції та у
Древньому Римі. Рослини-квіти висаджувались на клумбах і
використовувались в якості своєрідних годинників. Багато які рослини
розкриваються і закриваються в той самий час дня. Ця особливість допомагає
їм захищати пилок від дощу та холоду, а також відкриватися саме тоді, коли
різні істоти прилітають до квітів.
Інформація учнів про Карла Ліннея
Учень 1. У 1755 році знаменитий шведський дослідник
природи Карл Линней використав цей феномен. Цей видатний
учений написав науковий трактат «Somnus plantarum», що в
перекладі означає «Сон рослин». Карл Лінней усе своє життя
присвятив систематизації рослин. Багато років спостерігав за рослинами і
звернув увагу на те, що рослини можна згрупувати за особливою ознакою –
часом розкриття і закриття квіток, хоча в нічний час квіти закриті, а зі сходом
сонця вони відкривають свої вінчики. Карл Лінней посадив у своєму саду
квітковий годинник. На круглій клумбі він розташував рослини відповідно до
часу. На цій квітковій клумбі росли цикорій і шипшина, кульбаба і картопля,
нігтики і багато інших. Карл Лінней міг визначити час, побачивши, які квітки
розкриті. Навіть при похмурій погоді можна було точно визначити час, якщо
немає при собі годинника.
Будинок Карла Ліннея в

місті

Упсала (Швеція)

Квітковий
годинник
Карла Ліннея

Учень 2.
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Як визнавав сам «годинникар» точність показуваного часу залежала від
багатьох чинників: температури і вологості повітря, наявності сонця,
географічного розташування, складу ґрунту. Крім того, цей годинник
вимагав постійного відходу.
Однією з самих ранніх квіток є шипшина: вона розкривається між 4-5
годинами ранку. За нею слідує о 6 годині ранку чорний послек (ймовірно,
йдеться про паслін), потім через півгодини – синій цикорій і колір картоплі.
О 7 годині розпускаються жовті жовтці і кульбаби. Потім, близько 8 годин,
розкриваються генціани, після години – блакитні квіточки печіночниці, а
близько 10 годин анемони. За анемонами слідують по черзі: тюльпани,
эритрея і, нарешті, о 12 годині дня, немов покритий білими крижаними
кристалами, квіточка Mesembryanthemum cristallinum і китайська пасифлора.
До вечора починають розпускатися інші квіти; так, наприклад, після 6 години
вечора розкривається гвоздика. За годину після неї слідують нічна красуня і
інші квіти. Близько 9 години вечора прокидається липучка, самою ж
останньою квіткою є королева ночі, яка розпускається близько 9-10 годин
вечора і закривається тільки між 2-3 годинами ранку.
Годину дня доводиться викидати в квітковому годиннику, оскільки досі
не знайдено жодної квітки, яка б розпускалася в цю пору.
Приблизний розклад роботи «квіткового годинника»
Розкриваються квіти:
Мак
голостебельний
500

Козелець
луговий
300 – 4 00
Льон
багаторічний
600 - 630

Картопля
600 30
6

Лілійник бурожовтий
500

Кульбаба
шорстка
700

Ястребинка
волосиста
700

Ешшольція
каліфорнійська
900 - 100

Торичник
червоний
1000 - 1100
ндула
лікарська
900 - 1000

Календула
лікарська
900 - 1000

Квіти закриваються:
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Дзвоник
кропиволистний
800

Бутилон
мегапотамський
1100 – 1230

Осот польовий
1200

Пазник
1300 - 1430

Паслін
солодко-гіркий
1400 - 1500

Кульбаба
шорстка
1600

Календула
лікарська

16

00

Кубушка
жовта
1700

Льон
багаторічний

1600

Жовтець
длиннолистний
1800

Мак
голостебельний
1900

Латаття
біле
1900 – 2000

Шипшина
1900 – 2000

Смолевка
що поникла
2100 - 2200

Учитель:
Багато видів квітів з лінніївського списку у нас на Україні не ростуть,
так що зробити годинник точно за його зразком не вийде. То чому б не
підібрати квіти своєї місцевості?
Треба пам’ятати: по-перше, створення квіткового годинника – справа
непроста. Зате надзвичайно цікава і пізнавальна. По-друге, клумба-годинник
навряд чи буде особливо декоративна, оскільки для неї використовують в
основному дикорослі види рослин, а вони досить непоказні. Але на відміну
від культурних мають свій індивідуальний розклад. Крім того, час розкриття
і закриття квіток у одних і тих же видів залежить від географічної широти
місцевості, погодних умов і природної освітленості. Тому, вибираючи їх,
необхідно ретельно вивірити хронометраж. Обійти околиці з наручним
годинником і відмітити, у яких рослин у вашій місцевості і в який час квітки
розкриваються і закриваються.
Квіткові годинники є в різних містах нашої країни. Ось деякі із них.
Повідомлення учнів про квіткові годинники України.
У центрі Києва у 2008 році біля Майдану
Незалежності зробили найбільший у світі квітковий
годинник. Годинниковий механізм на тлі квіткового
панно розмістився на схилі біля Жовтневого
палацу.
Циферблат квіткового годинника – тривалий
час був найбільшим у світі. Діаметр годинника –
19,5 м, діаметр циферблата – 16,5 м, а довжина
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стрілок – 7 м і 4 м. Кожен сезон змінюється дизайн та оформлення
композиції годинника.
Годинник у Львові прикрашають 960 рослин гейхери, які стійкі до
морозів, тому будуть прикрашати годинник з
ранньої весни і до пізньої осені.
А от у Кривому Розі на Дніпропетровщині у
2011 році на честь святкування 20-річчя
Незалежності України відкрили ще більший
годинник, ніж у Києві. Він визнаний найбільш
унікальним годинником у світі, завдяки своїм
геометричним
розмірам
і
вишуканим
дизайнерським рішенням.
До речі, цей квітковий годинник розташувався... на даху елегантної
скляної будівлі, в якій працює квітковий магазин. Саме завдяки незвичному,
але дуже вдалому розташуванню. унікальну архітектурну споруду добре
видно навіть з далекої відстані.
Годинник має круглу форму, діаметр
циферблата квіткового годинника становить 22
метри, а довжина хвилинної стрілки – близько 12
метрів. Вся композиція дуже оригінальна, в її центрі
розташований герб Кривого Рогу, решта простору
заповнена живими культурами
– вічнозеленими чагарниками та квітами. Щоб
прикрасити весь циферблат, знадобилося понад 22
тисячі рослин шести видів. Завдяки розробленій
новітній технології підігріву підставки, годинник
«цвіте» круглий рік.
До того ж, у криворізькому квітковому годиннику присутні музичні
механізми – мелодійний передзвін кожну годину повідомляє точний час. Дію
квіткового годинника можна спостерігати як у світлу, так і в темну пору
доби.
А ось такий годинник прикрашає місто Харків
V. Підсумок уроку
Відповіді на питання
– Які квіти прокидаються найпершими?
– Які квіти засинають найпершими?
– Які квіти прокидаються, коли ми лягаємо спати?
Учитель:
Квітковий годинник можна зробити і в нашій школі. Щоб створити
точний квітковий годинник, необхідно провести тривале ретельне
спостереження за квітучими дикими і культурними рослинами. Ми
познайомилися з таблицею часу розкриття і закриття вінчиків квітів, її
потрібно доповнити. Для цього впродовж декількох днів ми засікатимемо
точний час закриття квітів які рано розкриваються і час розкриття вечірніх і
нічних квітів, таких як дрімота, запашний тютюн, никтериния. А ще
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попрацюємо з довідковою літературою по цій темі, пошукаємо зображення
рослин, що цікавлять нас. Коли зберемо досить матеріалу, спробуємо
створити модель квіткового годинника на папері, а потім і живу клумбу.
Адже це в наших силах?
VІ. Домашнє завдання
Учні отримують аркуші з друкарським планом-рекомендацією по
створенню «квіткового годинника».
План-рекомендація.
1. Доповнити таблицю.
2. Спостереження за вечірніми і нічними квітами.
3. Робота з довідковою літературою.
4. Створення моделі на папері.
5. Створення живої клумби.
Учитель: дослідницькі роботи приймаються до 10 вересня. Бажаю
вам успіхів.
.Дорофєєва Т.Г
Урок 4
Тема. Які рослини і тварини допомагають людям передбачити погоду?
Мета: познайомити учнів з корисними прикметами, навчати
спостерігати за погодою свого краю, перевіряти народні прикмети, знати їх і
враховувати, розвивати спостережливість, уміння аналізувати, порівнювати,
передбачати, виховувати любов до природи
Обладнання: кросворд, малюнки квітів, тварин
Хід уроку
Оформлення дошки
Девіз уроку
«Учись спостерігати прикмети і віщування» (О. С. Пушкін)
І. Організаційний момент
Учитель:
Утворимо коло й уявімо, що в його середині виросла квіточка.
Квітка-квіточка, жовта леліточка.
Краплиночка сонечка – сонечкова донечка. (Ходять по колу.)
Сонце в хмаринку ховається, а сонечкова донечка пухом укривається. (У
протилежний бік.)
Нехай цей пушок понесе вітер на лужок.
Подуємо на кульбабку. (Дують.)
Спочатку тихенько,
а потім дужче – розлетівся пушок. (Сідають на місце.)
1.Вправа «Я синоптик»
– Який сьогодні день?
– Яка температура повітря?
– Яке небо?
– Чи є вітер? Чи йде дощ?
– Як ви вважаєте, чи необхідно спостерігати за погодою?
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ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку
– Прогноз (передбачення, знання наперед) погоди має велике значення
для людини
– Звідки ми дізнаємося про погоду? Мудрим помічником для
передбачення погоди є книга природи. У лісах, на полях, луках, садах,
городах, квітниках багато «живих барометрів». Люди протягом віків
накопичували відомості про поведінку тварин і рослин перед зміною погоди.
Прикмети передавались з покоління в покоління, що давало змогу досить
точно передбачати ці зміни.
Довідкове бюро
Барометр (від грецьких слів «баро» – вага і «метрео» – вимірюю) –
прилад для вимірювання тиску повітря. За допомогою нього можна
визначити погоду: сонячна чи дощова.
У дерев, комах, трави – свій барометр є, живий. Але свої маленькі
таємниці вони відкривають лише спостережливим, тим, хто любить і береже
природу.
– Сьогодні ми познайомимося з найбільш відомими й корисними
народними прикметами, які необхідні кожному з нас. Склали їх люди,
спостерігаючи, як рослини і тварини реагують на зміну погоди. Ми
помандруємо сторінками усного журналу «Сам собі синоптик».
Довідкове бюро
Синоптик (від грецького «одночасно») – спеціаліст-метеоролог, який
складає прогноз погоди.
Метеорологія (від грец. «метеора» – небесні явища і «логос» – вчення,
наука) – наука про фізичний стан атмосфери Землі та явища, що в ній
відбуваються.
– Поговоримо про тих живих барометрів, яких ми бачимо у
повсякденному житті, які допоможуть нам передбачити погоду.
ІV. Вивчення нового матеріалу
1. І сторінка – «Рослини – живі барометри»
Для допитливих:
– Рослини є провісниками погоди. Перед затяжною негодою крапельки
соку з’являються на листках каштанів, «плачуть» тополі. В очікуванні
дощової погоди не розкривають свої бутоні троянди, шипшина. Нагідки
закривають перед дощем свої яскраво-оранжеві суцвіття. І хоча б ніби сяє
сонце і день погожий, вони все одно не розкриваються, завбачаючи дощ. Цим
і людей попереджують про негоду.
Кімнатні зелені синоптики:
– Про погоду можна дізнатися, не виходячи навіть з кімнати.Треба лише
бути спостережливим. З кінчиків листя монстери починають раптом падати
краплі води – незабаром чекай дощу.
Зелені синоптики на клумбі
Якщо на широкому листі канн ранком знаходять прозорі крапельки води
– вдень буде дощ. Перед дощем закриває свою квітку і сумно поникає фіалка.
ІІ сторінка. Тварини – прогностики
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Для допитливих:
– Перед дощем вовна у баранів стає м’якою і вирівнюється. Коли погода
гарна, а свині ховаються, самі тікають до хліву – буде дощ. Корови перед
дощем менше дають молока. Кінь хропе, форкає – на негоду, трусить
головою і закидає її вгору – також буде дощ. Вівці б’ються лобами – на
сильний вітер.
Це цікаво:
Прогноз погоди за котиком. (Додаток 1)
Фізкультхвилинка «Анімація»
– Діти, уявіть себе «живими барометрами» – тваринами та рослинами. Я
буду називати їх поведінку на ту чи іншу погоду, а ви показуватимете
рухами, як це відбувається.
– Сядьте, застопорившись, як горобчики на негоду.
– Розслабтеся й потягніться вгору, як ковила видовжується і
розпрямляється за вологої погоди.
– Опустіться й присядьте, як скручується й укорочується ковила за сухої
погоди.
– Встаньте і підніміть руки вгору – як гілочки ялини перед ясною
погодою.
– Опустіть руки – як гілочки ялини перед дощем.
– Розпрямтеся, засвітіть ліхтарики – як розкривається квітка мальви за
гарної погоди.
– Опустіть руки, розслабтеся, як «листки» мальви, що в’януть і
поникають – перед дощем.
ІІІ сторінка. Крилаті барометри
Для допитливих:
Під вікнами воркують
від ранку голуби –
на те, що буде сонце,
ходімте по гриби.
Жайворон ізранку
мовчазний –
дощик випаде
рясний.
Під стріху тікає сорока –
од холоду буде морока.
2. Гра «Знавець прикмет»
Завдання: з’єднати початок прикмети з її кінцем.
1. Ворони взимку кружляють у повітрі – А на дощ
2. Горобці збираються зграйками –
Б буде сніг
3. Чайки багато купаються –
В зима вже близько
4. Журавлі летять низько –
Г на погоду
(1 – Б, 2 – А, 3 – Г, 4 – В)
IV сторінка. Комахи та павуки – «бюро прогнозів»
Комарі товчуть мак – буде тепло знає всяк.
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Сюркочуть коники дотемна – буде спека, буде суша навісна.
Якщо павук увечері вийшов зі свого сховища і почав робити нові сіті,
значить завтра буде тепла, гарна погода.
V. Закріплення й систематизація знань
V сторінка. «Кросвордова»
Кросворд «Синоптики»
Завдання: за описаними прикметами відгадати тварину чи рослину–
барометри.
1. На негоду, дощ – ці домашні водоплавні птахи довго не виходять з
води, лопотять крилами, гелготять, змащують пір’я жиром. (Гуси.)
2. Невдовзі буде дощ, якщо ці трудівниці не відлітають далеко від
вулика. (Бджоли.)
3. Якщо ці галасливі птахи кружляють у повітрі і голосно каркають –
чекай на сніг. (Ворони.)
4. Якщо ці птахи воркують зранку – чекай на теплу погоду. (Голуби.)
5. Він вийшов на полювання в пекучий полудень, отже боїться грози або
сильного вітру, бо вони порвуть його павутиння і позбавлять їжі. (Павук.)
6. Це дерево – символ України, символ стрункої дівчини, за кілька годин
до дощу починає плакати: з’являються краплі води на листочках
(позбувається зайвої вологи.) (Тополя.)
7. Якщо ці комахи сюркочуть дотемна – погода буде гарна, тиха, без
опадів. (Коники.)
8. Вона лиш під себе скликає курчат – береться на дощ, або і на
град.(Курка.)
9.Вони ростуть на соснах. Коли сухо – розкриваються, волого – лусочки
щільно притискаються одна до одної. (Шишки.)
VI сторінка. Задачі про негоду і ясну погоду
Девіз: Прикмету скажеш – задачу розв’яжеш
Робота в групах
1 Група:
– Тетянка збиралася на прогулянку. «Не йди, буде дощ», – попередила
мама.
Тетянка визирнула у вікно: яскраво сяяло сонечко. Небо було ясне.
Стрімко літали ластівки і вправно на льоту ловили комашок. Тетянка
послухалася маму і, дійсно, незабаром почався дощ. Дівчинка здивувалася:
як це мама здогадалася?
– А ви, діти, як думаєте, за якою прикметою мама дізналася про негоду?
2 Група:
– Діти гралися на лузі. Навколо простягся килим із квітів: польова
гвоздика, синьоокий цикорій. Семенко зірвав кульбабку, але скільки не
дмухав на неї, її білі парашутики немов приклеїлися один до одного.
«Ой, скоро буде дощ! Біжімо додому!» – закричав хлопчик. Діти побігли
щодуху. Тільки добігли додому, як уперіщив дощ.
– Як ви думаєте, за якою прикметою Семенко здогадався про негоду?
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(При потребі вчитель доповнює розповідь дітей, пояснює, що кульбаба
слугує барометром і коли жовтіє на галявині, і навіть, коли вже відцвіла.
Якщо в небі – сонце, а квітки кульбаби закриваються – буде дощ. І навпаки:
небо нахмурилося, по ньому пливуть хмари, а квіти кульбаби відкриті – дощу
не буде.
За сухої погоди білі пушинки легко розлітаються від найслабшого
дотику, від найменшого вітерця. Вловивши підвищення вологості повітря,
квітка складає свої пушинки, як парасольку. І тоді ні дощ, ні вітер не
зрушить їх з місця).
3 Група:
– У Іванка був веселий грайливий друг – песик Рекс. Вони разом ходили
на річку, гралися в м’яча. Був сонячний літній день. Іванко, як завжди,
покликав свого друга з собою на прогулянку. Але Рекс міцно спав, їжа стояла
нетронута. «Мабуть, захворів», – розхвилювався хлопчик. Але мама
заспокоїла його й сказала, щоб він краще зняв одяг з мотузки і заніс до хати,
бо незабаром буде дощ. Й справді, скоро почався дощ.
– Як мама дізналася?
VIІ сторінка. «Театральна»
Сценка «Мудра бабуся»
Дійові особи: бабуся, мама, син, батько.
Обладнання: макет (коробка) телевізора, іграшковий кіт(можна
карнавальний костюм.)
Бабуся в’яже, хлопчик малює, мама вишиває. Батько в іншій кімнаті
дивиться телевізор, кіт біля бабусиних ніг спить, заховавши мордочку в
лапи.
Бабуся (до мами):
– Треба дістати з шафи теплі речі. Завтра буде холодно.
Тато (з іншої кімнати до всіх):
– Прогноз погоди передає, що завтра похолодає.
Син (до матері, здивовано):
– Як бабуся раніше татка дізналася про зміну погоди?
– А ви здогадалися, діти?
VIІІ сторінка. «Загадкова»
Гра «Загадкова скринька» (Інтерактивна гра «Так-ні»)
– У цій скриньці лежить предмет, який може передбачати погоду. Ви
повинні відгадати, що це за предмет. Для цього ви задаєте мені будь-які
запитання. Але я відповідаю тільки «так» чи «ні».
(Вчитель уточнює, що предмет росте на дереві). Діти задають питання
на шталт того:
– Він живий? – Ні.
– Він великий? – Ні.
– Він маленький? – Так.
– Він росте? – Так.
– Це квітка? – Ні.
– Це плід? – Так.
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(У скриньці загадковий предмет – шишка.)
Проведення досліду
– Шишки сосни можуть передбачати погоду. Якщо на вулиці сухо, то
вони розкриваються, а якщо волого – закриваються. Щоб переконатися в
цьому, можна зволожити (намочити) шишки, а потім покласти їх на батарею
чи на сонячне вікно. Проведіть цей дослід.
VI. Підбиття підсумків. Рефлексія
1.Робота в зошитах (Додаток 2)
1. За допомогою стрілок укажіть ознаки негоди і гарної погоди
2. Напишіть біля малюнків відповідні номери народних прикмет
передбачення погоди.
2. Інтерактивний метод «Мікрофон»
– Використовуючи інтерактивну технологію методу «Мікрофон»,
назвіть, хто, крім людей, може пророкувати погоду.
VII. Домашнє завдання
– Дізнайтеся, які предмети про погоду знають ваші рідні.
– Проведіть спостереження за рослинами і тваринами, які оточують вас і
перевірте, як вони реагують на зміну погоди.
– Користуючись джерелами інформації, знайдіть додаткові відомості
про поведінку рослин і тварин, які вміють передбачати погоду. Поділіться
цією інформацією на наступному уроці з усіма.
Додаток 1

Додаток 2
До прогнозу погоди за котиком
1 сторінка
Рослини –
живі барометри

2 сторінка
Тварини-прогностики
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Поза сплячої кішки залежить від температури повітря. Якщо повітря
прохолодне, кішка звертається в клубочок, при потеплінні – вона трохи
розпрямляється, ще тепліше – і її тіло утворює півкільце, а в жару кішка
витягується в пряму лінію.
Сторінки журналу «Сам собі синоптик»
3 сторінка
Крилаті
барометри

4 сторінка
Комахи та павуки –

«бюро прогнозів»

Дорофєєва Т.Г.
Урок 5
Тема. Які спостереження за природою допомогли людині створити
календар?
Мета: розширити знання та уявлення дітей про календар, розвивати
світогляд учнів, мислення, виховувати любов до природи, спостережливість,
допитливість, повагу до народних надбань у спілкуванні з довкіллям;
закріплювати уміння розв`язувати задачі, пов’язані з календарем, на
вимірювання часу за годинником, розвивати логічне мислення.
Обладнання: загадки, ребуси, види календарів, завдання для груп,
посох Діда Мороза, музика, календарики, іграшкові годинники.
Хід уроку
І. Організаційний момент
Учитель.
Привітайтесь з сонечком;
– Здрастуй, золоте!
Посміхніться квіточці –
Хай вона цвіте.
Усміхніться дощику:
Лий, немов з відра!
Я вам посміхаюся,
Зичу всім добра.
Учитель:
– Кожен день в житті людей розпочинається з новин про погоду.
День за днем, за тижнем тижні
Непомітно лине час.
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Різні зміни дивовижні
Відбуваються круг нас.
– Про погоду сьогодні послухаємо чергового синоптика.
(Синоптик повідомляє про температуру повітря, стан неба, опади,
вітер.)
ІІ. Актуалізація опорних знань
Інтерактивна вправа «Зав’яжіть вузлик»
В ньому постійно 12 разів повторюються одні й ті самі числа
від 1 до 30 (31).
Вказуються дні тижня.
Щорічно він має нову назву.
Ним ми вимірюємо час.
Що це, діти?
(Календар)
ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку
– Сьогодні на уроці ми поговоримо про знайомого «незнайомця» –
календар, дізнаємось, які спостереження людей за природою допомогли його
створити, навчимося розв`язувати задачі, пов’язані з вимірюванням часу.
ІV. Вивчення нового матеріалу
1. «Мозковий штурм»
– Що ви знаєте про календар? (На ньому вказаний рік, є назви днів
тижня, числа.)
Пояснення значення слова «Календар»
Джерельце
Слово календар походить від лат. calendae. Цим словом римляни
називали перші й останні числа місяця.
Календар– це система або спосіб числення часу; список днів усього року
з поділом на тижні та місяці.
2. Відгадування загадки
Дід на світі проживає,
Він синів дванадцять має.
Кожен син цей, – всяк те знає, –
По чотири сини має.
В цього ж кожного синочка
По чотири славних дочки,
А у дочок по три брати,
От сімейка!
Як їх звати? (Рік, місяці, тижні, дні тижня)
– Які бувають календарі? (Настінні, відривні, настільні, народний,
церковний, календар погоди, родинний.)
3. Розповідь вчителя
– Тисячі років тому люди, спостерігаючи за Сонцем, місяцем, зірками,
помітили чергування дня і ночі, виявили, що пори року змінюють одна одну
у чіткій послідовності. Вони ще не вміли пояснювати ці явища, але почали за
їх допомогою вимірювати час.
286

– Як ви думаєте, що могло б служити одиницею виміру часу?
Так, звісно, зміна дня й ночі, бо люди скрізь відчувають це. Найпершою
одиницею вимірювання часу й була доба. Від доби перейшли до інших
одиниць, більш крупніших: тиждень (7 діб), декада (10 діб) – за кількістю
пальців на двох руках.
З дивовижною точністю вміли визначати тривалість року астрономи у
народів майя, шумер, древніх вавілонян та єгиптян. Древні греки перейняли
календар єгиптян, а ті – від шумерів, у яких ще в ті далекі часи календар був
такий же, як у нас: з 12 місяців у році. А допомогли стародавнім єгиптянам
спостереження за щорічним розливом річки Нілу, бо це був найкращий час
для посівів. Єгиптяни полічили час між розливами. Виявилося, що між
розливами проходить 12 повних «місяців». Господарська діяльність людей, їх
спостережливість допомогла у визначені кількості днів у році. Єгиптяни
помітили, що водопілля Нілу пов’язане з появою над горизонтом яскравої
зірки Сіріус. Вони знову ж таки перерахували дні між цими подіями і вийшло
– 12 місяців по 30 днів у кожному. Але невдовзі виявилося, що Сіріус
з’явився із запізненням на цілих 5 днів. Довелося додавати 5 святкових днів.
Сіріус почав спізнюватися менше, та все ж за 4 роки набігала ціла доба. Ось
чому рік має 365 діб, але кожний четвертий – високосний, він містить 366
діб. Так виник перший сонячний календар .
Природа повісила на небо ще один вічний календар – місяць.
Спостерігаючи за його змінами (від серпика до серпика), люди й назвали цей
проміжок часу – місяцем. Протягом місяця він змінюється чотири рази, що
відповідає чотирьом тижням. Зміна вигляду відбувається через тиждень – 7
днів. Як бачите, Місяць сам веде календар, тільки не забувай лічити. Так
виник сонячно – місячний календар Вавилону.
Сьогодні майже всі народи світу користуються сонячним календарем,
який був успадкований від древніх римлян.
Фізкультхвилинка «Пори року»
Літом плавати люблю. (Руки перед грудьми, потім розводять в
сторони.)
Взимку сніжки я ліплю. («Кидання» сніжок.)
Навесні полю, саджаю. (Нахили тулуба.)
Восени врожай збираю. (Руки вгору, навшпиньки.)
V. Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів
1. Гра у колі «Чарівний посох»
Звучить музика. Учні по черзі передають один одному посох Діда
Мороза, називаючи по порядку місяці. При раптовій зупинці музики учасник,
який не встиг назвати місяць або переплутав, вибуває з гри.
2. Поетичний калейдоскоп
Всі поети пишуть вірші.
А хіба від них ми гірші?
Нумо рими добирати
І дні тижня називати.
Уранці ми із добрим ділом привітали ...( понеділок).
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Ніченька минула скоро,– трудовий іде ...(вівторок).
Спритна, вміла, молода, вже настала...(середа).
Йде четвертий день тепер, називається...(четвер).
Діло добре ладиться, як настала ...(п’ятниця).
Дома скрізь кипить робота, як почався день...(субота).
А в суботу з хлібом– сіллю привела сестру...(неділя).
3. Ребуси (Додаток)
4. Для кмітливчиків
– Зміни в природі пригадай – місяць називай!
Назви місяців походять від тонкої спостережливості наших пращурів,
їхньої любові до природи.
– Здогадайтеся, які місяці одержали свою назву від таких дій у природі:
Січе
Лютує
Квітує
5. Завдання логічні природо-математичні
– На уроках математики ми виконували багато завдань, пов’язаних з
календарем. Сьогодні ми закріпимо ці уміння.
Робота в групах
– Діти, об`єднайтесь в групи по 5-6 осіб за принципом «Дні тижня».
Гра « Хто помилився?» (Додаток 1)
Хитринки для розумної дитинки
– Склади множину днів тижня, до складу яких входить буква «р»
– Розстав по порядку слова: сьогодні, позавчора, завтра, учора,
післязавтра.
– Як одним словом можна замінити групу слів:
Ранок, день, вечір, ніч? (Доба.)
Весна, літо, осінь, зима? (Рік.)
– Які з цих тверджень неправильні?
Перед травнем був квітень, а після квітня буде червень.
Якщо завтра вівторок, то сьогодні середа.
– Чи завжди такі твердження правильні?
День коротший від ночі.
Тиждень має 7 днів.
Місяць має 30 днів.
Бліц-турнір. Задача-жарт
– Який рік триває один день?
Задачі– ломиголівки
1. Дощ ішов 2 дні і 2 ночі. Скільки діб йшов дощ? (Дві доби.)
2. Один старенький дідусь святкує кожний свій день народження. Але
він відсвяткував свій день народження лише 20 разів. У який день народився
дідусь? (29 лютого.)
3. В зайця хата неметена,
піч, лежанка нетоплена.
А зайчиха ні тепер,
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ні в середу, ні в четвер,
ні в п`ятницю, ні в суботу
не бралася за роботу.
– Яким днем тижня можна замінити слово «ні тепер»? (Понеділок,
вівторок, неділя.)
4. Що буде з козою, як їй 6 літ мине? (Піде 7.)
5. Чи може йти дощ 2 дні підряд?
Практична робота з календарем
– Хто кмітливий – ти чи я? Ось загадочка моя!
Весняні канікули почалися 23 березня і закінчилися 31 березня. Оля
сказала, що вона відпочивала 8 днів. Чи правильно вона полічила дні? (Ні, 9
днів.)
Подумай і перевір за годинником.
– О 2 годині дня у Києві йшов дощ. Чи буде сонячна погода у Києві
через 10 годин? (Ні, буде ніч.)
– Якщо о 12 годині дня йде дощ, то чи можна чекати, що через 36 годин
буде сонячна погода? (Ні, бо буде 12 годин ночі.)
6. Робота з підручником
Задача № 20, ст. 156
Потяг іде до місця призначення 48 год. Він вийшов о 5 год вечора. О
котрій годині прибуде до місця призначення?
VІ. Підсумок уроку. Рефлексія
Технологія «Асоціативний кущ»
– Що таке календар?
– Які спостереження за природою допомогли створити календар?
– Це цікаво (Додаток 2)
– Прочитайте, чому дні тижня так називаються.
VІІ. Домашнє завдання
– Пояснити назву місяця, в якому ви народилися.
Додаток 1
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Додаток 2
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