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вступне сЛово.

Шановний читачу!

Ви тримаєте у руках збірку авторських розробок-конспектів 
занять, уроків, виховних заходів та свят для дітей, які відвід-
ують дитячий садок та школу. 

Сучасні реалії ставлять перед педагогами нелегке завдан-
ня — зробити освітній процес не лише пізнавальним, а й ціка-
вим, адже сучасну дитину вже нелегко здивувати, використо-
вуючи традиційні форми та методи роботи. Сучасне заняття в 
дитячому садку або урок у школі мають бути інтерактивними, 
динамічними, такими, що залишають слід в душі дитини. Ко-
жен педагог знає, що використання мультимедійних засобів 
значно полегшує роботу з одного боку, робить заняття або уро-
ки більш яскравими, близькими до сучасних дітей. 

У поданій збірці досвідчені педагоги-практики, викладачі 
вищої школи пропонують власне бачення занять, уроків, ви-
ховних заходів, що відповідають вимогам сьогодення. 

Методичні розробки стануть у нагоді вихователям різних 
груп дошкільних навчальних закладів, вчителям початкових 
класів, педагогам загальноосвітньої школи, батьками, всім 
небайдужим до яскравого світу дитинства.

	 	 	 	 	 З	повагою,	редактори.
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З ДосвіДу виХоватеЛів-практиків

Нефедя М. О.,
вихователь	 КДНЗ	 комбінованого	
типу	№9	«Дельфін»,	м.	Рубіжне

пригоди жабеня
(заняття	для	дітей	старшого	дошкільного	віку)

і частина. пізнавальний розвиток.
ознайомлення з природою

дослідно-експериментальна діяльність

мета: закріпити знання дітей про неживу природу: власти-
вості води. Ознайомити дітей з властивостями води: без кольо-
ру, прозора, без запаху, без смаку. Активізувати і збагатити 
словник дітей іменниками та прикметниками по темі занят-
тя. Формувати уявлення про красу природи, про елементарні 
навички раціонального природокористування. Розвивати зді-
бності до пошукової діяльності, висунення простих гіпотез, 
визначення завдань експерименту.  Виховувати гуманне став-
лення до всього живого, допитливість.

матеріал: іграшка жабеня; лабораторні приналежності: 
прозорі стаканчики, піпетки, ґудзики, картинки, гуаш, імп-
ровізований ставок, пісок.

Хід заняття
в: Діти, яка зараз пора року?
А за зимою іде яка пора року? А за весною?
А ви скучили за літом? Чим вам подобається літо?
Хочете потрапити в літню казку, яка називається «Казка 

про маленьке жабеня» і послухати про його пригоди?
Тоді казка починається. 
(вихователь	читає	уривок	з	казки)
Світанковий серпанок повільно слався понад сонним став-

ком, чіпляючись за верхівки очерету. Тиша була така, що аж 
у вухах бриніло. З-під білої лілії вип'ялася весела зеленава 
мордочка. Це було маленьке жабенятко. Воно повело очима 
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туди-сюди і, переконавшись, що нікого поблизу нема, вилізло 
на листок латаття. І вирішило наш жабеня пізнати для себе 
нове і пішов подорожувати по ставку.

в: Діти, давайте нагадаємо жабеняті як треба вести себе у 
природі.

(діти	розглядають	знаки	«Правила	поведінки	в	природі»	і	
розповідають	по	ним)

в: Наш жабеня засвоїв всі правила і пішов далі пізнавати 
властивості води.

Дослід № 1
«вода не має смаку»
в:  Жабеня вирішив скуштувати воду на смак і дуже здиву-

вався…
Діти, спробуйте воду із склянки, який у неї смак? (відпо-

віді	дітей)
А тепер додайте в склянку з водою шматочок лимона або 

цукру. Що змінилося? (Вода стала солодка вода стала кисла). 
Ми змінили смак води.

Висновок: вода не має смаку.

Дослід № 2
«вода не має запаху»
в: Далі жабеня не відчувши смак води, вирішив відчути за-

пах води, але знову нічого не відчув.
Понюхайте воду в склянці. Як вона пахне? (відповіді	дітей	
Тепер додайте у воду часник, перемішайте ложечкою і зно-

ву понюхайте. Що сталося з водою? (вода змінила запах, пах-
не часником).

Висновок: вода не має запаху.
На фланелеграф виставляється схема.

Дослід № 3
«вода без кольору, прозора»
в: Зрозумівши, що вода не має запаху, жабеня довго дивив-

ся на воду і побачив на дні ставка маленьких рибок.
А ви знаєте що станеться з водою, якщо додамо в неї фарбу? 

(додаємо, перемішуємо).	 Що	 змінилося?	 (вода змінила колір).	
Розчинилася	фарба?	(фарба розчинилася і змінила колір води).
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Давайте тепер порівняємо чисту воду і воду з фарбою. В оби-
дві склянки покладемо гудзики. В якому склянці ми бачимо 
гудзики? (відповіді	дітей).

Висновок: вода не має кольору, вона прозора.
Ви добре попрацювали і можна відпочити.

артикуляційна вправа «Жаба»
Жаба-попригушка,
Оченята на маківці,
(Прикласти	долоні	до	верхівки)
А всі її слова −
Тільки «Ква!» та «Ква!».
(Звуконаслідування:	«ква-ква-ква»)
А щоки надуває Надути щоки
І рот свій раззевает,
(Повільно	відкривати	і	закривати	рот)
Щоб комарі й мушки
Летіли в рот до жабі.
(Звуконаслідування:	«з-з-з»)

іі частина. образотворча діяльність.
 малювання жабеня

мета: вправляти дітей у малюванні тварин (жабеня), вико-
ристовуючи як традиційну, так і нетрадиційну техніки і мате-
ріал для малювання: малювання простим олівцем, засипання 
форми кольоровим піском.

Розвивати дрібну моторику, уяву, естетичне сприйняття, 
посидючість і творчі здібності. Виховувати у дітей інтерес до 
образотворчої діяльності.

матеріал: кольоровий пісок, пофарбований у зелений ко-
лір, клейстер, клейонки, альбомний аркуш, простий олівець, 
серветка.

Хід заняття
в: Здрастуйте, діти я знаю, що ви сьогодні подорожували, 

багато бачили, багато чого дізналися, і знаю, що під час подо-
рожі ви дізналися властивості води.

(вихователь,	 однією	рукою	бере	 банку	 з	кришкою,	на	яку	
нанесена	зелена	фарба,	колотить	воду	в	банку,	виходить	роз-
чин	зеленого	кольору)
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в: Якого кольору вийшла вода?
Діти, мені здається, що жабеня засумував, що з ним стало-

ся?
Він сумний, тому що мама — жаба залишилася на ставку, а 

сестрички і братики розбіглися хто куди. Давайте допоможе-
мо жабеня покликати їх! 

(вихователь показує зображення жабеня)
в: Жабенят ми намалюємо, і розфарбуємо їх піском. Але пі-

сок не звичайний, він чарівний, зеленого кольору.
Детальний розгляд зображення жабеня:
— Якого він кольору?
— З яких частин складається?
— Якої форми тулуб?
— Якої форми голова? 
в: Молодці діти, давайте сядемо за столи, сідайте правиль-

но, спини рівні, будьте обережними та уважними за роботою.
А в роботі нам допоможуть такі матеріали: простий олівець, 

білий папір, клейстер, фарбований пісок, пензлик, серветка.
Діти, подивіться на зображення жабеня. Спочатку ми ма-

люємо тулуб, голову, очі. Закрасимо зображення жабеня не-
звичайним способом. Нанесемо на поверхню малюнка пензлем 
клейстер, розтягуючи по всій поверхні зображення і засипає-
мо піском намазану частину, притискаємо серветкою пісок, 
залишки піску висипаємо в тарілку.

Після закінчення роботи, діти показують один одному ма-
люнки жабенят.

в: Наш жабеня перестав сумувати, він зустрівся зі своєю 
сім'єю, і разом вони вирушать на ставок.



10

Хоменко С. О.,	
магістрантка	 спеціальності	 «До-
шкільна	 освіта»	ДЗ	 «ЛНУ	 імені	Та-
раса	Шевченка»,	м.	Старобільськ

Я зичу вам доброго дня
(заняття	для	дітей	старшого	дошкільного	віку)

мета: вчити дітей культурі спілкування (вітатися, проща-
тися, просити, відмовляти, пропонувати. заперечувати). Про-
довжувати ознайомлювати дітей з творчістю В. Сухомлин-
ського. Вчити розуміти мораль твору, оцінювати вчинки та 
поведінку герої твору. Формувати свідоме ставлення до вико-
нання правил поводження в природі. Спонукати до позитив-
них моральних вчинків. Розвивати монологічне та діалогічне 
мовлення, фантазійне та творче мислення, уяву, міміку, жес-
ти. Спонукати до рухової активності, ініціювання своїх дій. 
Виховувати бажання бути ввічливими, доброзичливими. Зба-
гатити словник новими формами вітання і прощання.

попередня робота: читання дітям оповідань та казок В. Су-
хомлинського «Чому дідусь такий добрий сьогодні», «Чер-
ствість, байдужість», «Пробачте тату».

Матеріал та обладнання: сюжетні картинки, клубок ниток, 
камінчики, альбомні аркуші, олівці.

Хід заняття
1. організаційна частина
— Діти, давайте станемо у коло і привітаємо один одного.
Привіталочка
Станем разом ми у коло —
Скільки друзів — глянь навколо!
Руки дружби простягну,
З другом сварку не почну.
Роби добро усім на світі —
Від цього буде веселіше.
Всміхнись до Іри, всміхнись до Колі,
Скажи всім: «Хмуритись доволі!»
Давай стрибати, давай дружити!
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Без сміху й дружби не можна жити!
А добре тому жити,
Хто добро вміє робити
Після вітання діти розсаджуються півколом у ігровому ку-

точку

2. основна частина
— Діти, сьогодні я прокинулася, подивилася на сонечко та 

й замислилась: цікаво, а з чого починається новий день? (Із 
сонечка, умивання, сніданку…)

— Все це вірно. Давайте подумаємо, якими словами ми ви-
значаємо прихід нового дня? («Доброго ранку!»).

Давайте пригадаємо, якими словами зустрічає вас зранку 
матуся, бабуся, тато. Коли приходите до дитячого садка, що 
ви кажете друзям, вихователеві? (Доброго ранку! Добридень! 
Доброго здоров’я! Вітаю вас! Привіт! )

метод «мікрофон»
— А як ви думаєте, кого можна назвати ввічливою люди-

ною? (Ввічлива людина та яка говорить ввічливі слова, здій-
снює добрі вчинки, ввічливо звертається з проханням, вміє 
дякувати, допоагає товаришам).

— Діти, сьогодні ми поговоримо про слова , які ми так час-
то чуємо в нашому повсякденному житті, що іноді навіть не 
звертаємо на них особливої уваги. А от обійтися без них не мо-
жемо. Як ви вважаєте, що це за слова? (Правильно, це слова 
ввічливості)
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— Діти, уважно подивіться на картинки,  подумайте і ска-
жіть, які ввічливі слова потрібно говорити у кожній з ситуа-
ції? (Діти називають ввічливі слова до кожної ілюстрації).

— Добре, ви всі молодці, чудово справились із завданням. А 
зараз подивіться, що в мене в руках? (Клубок ниток). 

— Правильно, проте — це незвичайний клубок, а чарівний 
і зараз ми з ним пограємось. 

Тому, кому він в руки попаде,
Ввічливе слово всім нехай назве

(Діти	сідають	у	коло	і,	передаючи	клубок	із	рук	в	руки,	на-
зивають	ввічливі	слова).

Фізкультхвилинка «ввічливі дітлахи»
Вихователь читає віршовані рядки, а діти, ідучи по колу один 

за одним, виконують ігрові рухові дії згідно за змістом тексту.

Любо двором крокувати
Нам, маляточкам, юрбою.
Всіх знайомих привітати,
Їм кивнувши головою
Ми недавно у дорогу
Хугу-зиму проводжали,
Їй без смутку та тривоги
«До побачення!» сказали.
А тепер у неба просинь 
Поглядаємо, як в казку,
І весну уклінно просимо:
«Веснонько, приходь 
                             будь ласка!»

(ідуть швидким кроком)
(уповільнити темп ходьби
виконати повороти шиї, 
нахиляючи голову вперед)
(легкий біг, хаотично зма-
хуючи руками)
(зупиняються, показують
прощальний жест рукою)
(ходьба на носочках із
піднятою головою)
(низько вклоняються)
(благально протягують
руки вперед).
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Вмикається мелодія будь-якої української пісеньки-
веснянки, діти довільно рухаються під неї.

читання оповідання в. сухомлинського «скажи людині 
«Здрастуйте»».

Лісовою стежечкою ідуть батько і маленький син. Довко-
ла тиша, тільки чути, як далеко десь стукає дятел та лісовий 
струмочок дзюрчить у лісовій гущині. Аж тут син побачив: на-
зустріч їм іде бабуся з ціпком.

— Тату, куди вона йде? — питає син.
— Зустрічати або проводжати, — каже батько й усміхається.
Ось як ми зустрінемося з нею, ти скажи їй одне-однісіньке 

слово: — «Здрастуйте!».
— Навіщо їй казати це слово? − дивується син. Вона ж зо-

всім незнайома.
— А ось зустрінемося, скажемо їй це слово, тоді побачиш 

навіщо. Побачиш, що станеться. Ось і бабуся.
— Здрастуйте! — каже син.
— Здрастуйте! — каже батько.
— Здрастуйте! — каже бабуся й усміхається. І хлопчик тоді 

здивувався: усе довкола змінилося. Сонце засяяло яскравіше. 
Верховіттям дерев пробіг легкий вітерець, і листя заграло, 
затремтіло. В кущах заспівали пташки — раніше їх не чути 
було. На душі хлопчика легко-легко стало.

— Чому це воно так? — питається син.
— Бо ми сказали людині «Здрастуйте!»

робота за оповіданням
— Чи сподобалось вам оповідання? (Да)
— Про кого розповідалося в оповіданні? (Батька, хлопчи-

ка, бабусю)
—  Хто йшов назустріч? (Бабуся)
— Що сказав батько бабусі? (Здрастуйте)
— Що сказав хлопчик бабусі? (Здрастуйте)
— Що відповіла бабуся? (Здрастуйте).
— Чи змінилося все навколо? Як? (Заспівали пташки, сон-

це засяяло яскравіше, листя заграло).
— А чому все стало гарним навкруги? (Бо хлопчик і тато 

привіталися з бабусею, зробили добрий вчинок)
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— Чи потрібно говорити «Здрастуйте»? (Да, коли ми вітає-
мось, зичимо доброго дня людині)

— Чи ви говорите своїм рідним ці слова? (Да)
— Як можна назвати людей, які при зустрічі вітаються? 

(ввічливими, чемними…)
— Діти, скажіть мені будь ласка, які слова ви вважаєте 

ввічливими?(Здрастуйте, спасибі, пробачте і т.д.)
— Правильно, отже, коли зустрічаються двоє чи більше лю-

дей, то перше, що вони кажуть одне одному, це слова вітання. 
І від того, як їх буде сказано, залежатиме подальше спілку-
вання між цими людьми. Тому вітатися треба чітко, розбірли-
во, не дуже голосно і не дуже тихо, дивлячись в очі тому, з ким 
ти вітаєшся, та ще й усміхатися при цьому.

— А якими ще словами можна привітатися? (Добрий день, 
здрастуйте, доброго здоров’я, доброго ранку (вечора), привіт).

— А ще: «Здорові будьте», «Здоровенькі були», «Моє вам 
вітання, шанування)», «Я радий вас бачити», «Вітаю вас». 

— Що означає вираз: «Доброго вам дня»? (Це побажання 
добра на цілий день).

— Що означає вираз: «Моє вам вітання»?
— Діти, а чи знаєте ви, що вітатися можна і без слів за до-

помогою жестів?
— Хто знає, як це роблять? (Піднімають руку, знімають 

головний убір, кивають головою, потискають один одному 
руку).

— Здавна в Україні існував звичай, вітаючись, вклонятися, 
що є виразом особливої пошани. (Вихователь показує).

мовленнєва гра «камінчики ввічливості»
Тепер пограємося в гру «Камінчики ввічливості»
— Ви берете із вази камінчик, беручи, розповідаєте про ситу-

ацію, в якій ви вчинили ввічливо, чемно, як вихована дитина.
— Згадайте будь-який випадок зі свого життя, коли вам до-

помогла ввічливість.
— Як ви вчините, коли хтось грубо розмовлятиме з вами 

або з вашими друзями?
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творче завдання «привітай людей!» (метод проектування 
та узагальнення етичних уявлень)

— Уважно послухайте  прислів’я: «У чужому домі не будь 
примітливий, а будь привітливий». Як ви його розумієте? 

Я пропоную вам погратися в гру «Привітай людей!». Для 
цього вам потрібно розділитися на пари. Я дам вам картинки 
із завданнями а ви, уважно розглянете їх та розіграєте за їх 
змістом сценку. 

образотворча робота «Дружня рука»
Вихователь розповідає дітям про те, що ввічливі слова мож-

на «сказати» не тільки за допомогою рукостисканням, а й за 
допомогою інших жестів, тобто різних рухів рук. Діти прига-
дують і показують, як рукою можна сказати «До побачення» 
(прощальні змахи), як нею можна когось похвалити (із ку-
лачка піднімають великий палець вгору), як висловити свою 
щиру подяку артистам (аплодування, оплески), як показати 
«повітряний поцілунок» тощо.
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Вихователь пропонує зобразити свою «дружню» руку, обві-
вши долоньку на папері. Це завдання виконують за допомогою 
олівця. Діти кладуть долоньку на папір й обережно обводять її 
олівцем (вихователь також приймає участь, допомагає дітям)

3. підведення підсумків
— Діти, то про що ми говорили сьогодні? — Які є чарівні 

і добрі слова.
— Я думаю, що ви їх запам’ятаєте, і будете завжди, і всюди 

їх використовувати.
— Заняття закінчилось.

Щоголева Н. С., 
магістрантка	 спеціальності	 «До-
шкільна	 освіта»	ДЗ	 «ЛНУ	 імені	Та-
раса	Шевченка»,	м.	Старобільськ

про правду і кривду
(заняття	з	морального	виховання	для	дітей

старшого	дошкільного	віку)

мета: Продовжувати вчити дітей доброзичливо ставитись 
до своїх однолітків і дорослих; дати уявлення про позитивний 
вплив на людину такої моральної категорії, як правдивість, 
згубну дію звички обманювати на основі аналізу вчинків пер-
сонажів народних казок, казки В. Сухомлинського «Лисе-
нятко» та пропонованих моральних ситуацій. Обговорити з 
дітьми деякі прояви  неправильної поведінки, виправляти у 
розв’язуванні моральних завдань та ситуацій. Розвивати ана-
літичне мислення дітей, їхню пам’ять, увагу, зв’язане мов-
лення, вміння міркувати. Збагатити словник означеннями 
(правдивий, брехливий, капосний). Виховувати непримирен-
не ставлення до брехні у всіх її проявах.

матеріали: Ілюстрації до казок, книжка, прислів’я, загад-
ки, хатинка, котик і півник — іграшки, маска вовка, корзин-
ка з гостинцями.
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Хід заняття

1. організаційна частина.
— Діти, подивіться, до нас на заняття прийшло багато гос-

тей. Давайте привітаємось з ними та привітаємо один одного. 
Нумо разом всіх вітати:
«Добрий день!»
Дружно й весело сказати:
«Добрий день!»
Вліво-вправо повернемось,
Одне одному всміхнемось:
«Добрий день!
Добрий день!»
(Діти	вітаються,	приклавши	руки	до	грудей	і	злегка	кива-

ючи	головою).

2. вступна бесіда.
— Діти, скажіть, чи любите ви казки? − Я теж їх дуже лю-

блю. І сьогодні хочу запросити вас на гостини до казочки, на 
лісову галявину.

(Діти	заходять	на	казкову	лісову	галявину,	розглядають	
дерева,	кущі,	хатинку,	двір).

— Щоб відгадати, хто в цій хатинці живе, відгадайте загадки.

Загадки:
1)  Хто з хвостиком і вушками,
 В кого лапки з подушками,
 Як ступа, ніхто не чує,
 І на мишок він полює?
    (Котик)

2)  Хвіст з узорам,
 Чоботи зі шпорами,
 На пліт вилітає
 — Ку-ку-ріку-всіх вітає.   
    (Півник)
	(Пояснення	—	«зі	шпорами»	—	з	пір’ями;	«на	пліт»	−	на	

огорожу)
— То ви вже здогадалися, хто в цій хатинці живе і як нази-

вається ця казка? («Котик і Півник»)
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— Діти, Котик і Півник пішли мабуть, у ліс по дрова. Поки 
їх немає, прочитаємо книжечку, яку вони залишили на пе-
ньочку. Сідайте зручно та слухайте уважно.

3. читання казки в. сухомлинського «Лисенятко».
(Вихователь	читає	казку,	діти	слухають).

«Лисенятко»
У Лисиці був синок — руденьке Лисенятко. Він ходив в ди-

тячий садок. Щоранку  мама відводила його до садочка.
Лисенятко було не дуже старанним хлопчиком. Йому не 

хотілось ранком прокидатися, умиватися, чистити зуби, сні-
дати.

От Лисенятко й вирішило: не піду сьогодні до дитячого са-
дочку.

— Мамо, — прошепотіло жалібно вранці, — у мене зуб болить.
 Воно думало, що мама скаже: «Бідне моє Лисенятко, лежи 

у ліжечку, не ходи до школи, зараз я тобі солодкої каші дам». 
А мама говорить:

— Зубний біль — це дуже небезпечна хвороба. Зараз піду до 
Ведмедя — зубного лікаря. Хай прийде й вирве хворий зуб.

Лисенятко злякалось. Кому це хочеться, щоб вирвали здо-
ровий зуб. І воно промовило:

— Мамо, зуб уже перестав боліти. Я хочу до садочка. Та спо-
чатку вмиюсь, почищу зубки й поснідаю. Мама усміхнулась:

— От і добре, що хвороба минула. А солодка кашка уже на 
столі.

бесіда за змістом казки.
— Куди ходило Лисенятко щоранку? (В садочок)
— Що воно придумало, щоб не йти до дитячого садка? 

(Сказало,що в нього болить зуб).
— Що зробила мама, зрозумівши, що Лисенятко її обма-

нює? (Зараз піду до лікаря Ведмедя — зубного лікаря)
— Чому Лисенятко швидко зібралося до дитячого садка? 

(Не хотів, щоб йому вирвали здоровий зуб).
— Діти, як ви зрозуміли із казки Лисенятко обмануло 

маму.
— А що означає слово обманювати? (Казати неправду, брехати).
— А ви не обманюєте своїх мам?
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4. Фізкультхвилинка.
Рученьки всі розвели, 
Підвели їх до гори,
Кулачками потрусили, 
Руки знову опустили,
Опустили і присіли,
Хай рівненько будуть спини, 
Головою покрутили, 
Вліво-право − повторили,
А тепер часу не гаймо, 
І до казки повертаймо.

5. Характеристика героїв казок.
а) Показ ілюстрацій.

— Діти, які ви знаєте казки, в яких Лисичка обманювала? 
(«Колобок», «Котик і півник», «Лисичка-сестричка, і Вовк-
панібрат», «Зайчикова хатка»).

— А як поводили себе Колобок, Півник, Зайчик, коли їх об-
манювала Лисичка? Які вони? (Чесні, довірливі, безпомічні, 
не завжди слухняні).

— Діти, може, ви знаєте інших героїв казок, що теж обма-
нювали? (Вовк, Коза).

— В яких казках Вовк зображений, як персонаж, якому не 
можна вірити? («Червона шапочка», «Коза і семеро козенят», 
«Вовк і троє поросят»).

 — А в яких казках Коза обманщиця? («Коза — дереза»).
— Ми вже знаємо, що Лисичка, Вовк, Коза-дереза обманю-

вали, щоб мати з того якусь користь.
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— А що ж, відбувалося з тими героями, яких вони обманю-
вали, — з Колобком, Півником, Зайчиком, козенятами? (Ті по-
трапляли в біду, в зуби хижакам, мали великі неприємності).

— Отже, їх кривдили. Так?
— Ось чому неправду називають кривдою.
— Як ви гадаєте, діти, чи приємно, коли треба обманювати?
— Як ви ставитесь до таких людей.
— Так, вони нам неприємні.
— У народі кажуть: «Правда брехні не любить».
(Як би ти не брехав, а правда завжди переможе).

6. прислів’я.
— Діти, пригадайте, які прислів’я про правду та кривду ви знаєте.
(Діти	розказують	прислів’я	та	обґрунтовують	його).
а) Маленька правда всі не правди переважить — це хоч і 

маленька правда, але брехню вона переможе.
б) Помилився — зізнайся — якщо ти щось не правильно 

зробив чи сказав,то краще треба зізнатися.
в) Брехнею весь світ обійдеш, а назад не повернешся — 

коли ти будеш завжди брехати, то люди не будуть вірити 
тобі, коли ти будеш казати правду

7. рухлива гра «Діти та вовк».
На одному боці перед накресленою лінією стоять діти. На 

протилежному боці за «деревом» сидить «вовк» (дитина). 
Вихователь каже: Діти в лісі гуляють, ходять, бігають, 

стрибають (2–3 рази). Діти розходяться по «лісу», бігають, 
ходять, а на слова «Комариків відганяти», підстрибують, ніби 
відганяють комариків.
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На слова: Діти поспішайте, 
  Вовк за деревом −
  Тікайте!
Діти біжать до лінії. Вовк їх ловить.

8. моральна ситуація.
— Зараз послухайте, який випадок трапився в одному ди-

тячому садку.

ситуація про хлопчика.
Миколка приніс до дитячого садка фарби для заняття з ма-

лювання. Йому так закортіло помалювати, що він тихенько, 
поки ніхто не бачив, відкрив червону фарбу та вмочив у неї па-
лець. Фарба закапала на стіл, підлогу, новий килим. Микол-
ка швиденько закрив її та вимив руки з милом. Від червоної 
фарби на пальці й сліду не лишилося, а от на столі й килимі 
лишилася червона пляма.

— Діти, хто це заляпав наш новий килим фарбою? − запи-
тала вихователька. Але ніхто їй не відповів. Довго панувала 
тиша. Миколка так і не зізнався.

обговорення ситуації.
— Діти, як ви гадаєте: не зізнаватися в скоєному − це обман чи ні? 
— Як би ви вчинили в подібній ситуації? Чому?
(Запитати	в	кількох	дітей).
— То, що потрібно було зробити Миколці? (Розповісти правду).
— Отже, діти запам’ятайте: брехня дуже не красива й об-

манювати негарно і недобре.

9. підсумок заняття.
— То про, що ми говорили на нашому занятті? (Про правду 

та кривду).
— Отже, запам’ятайте, неможна обманювати,треба завжди 

говорити правду, захищати, поважати та допомагати іншим. 
— Діти, подивіться Котик з Півником повернулися з лісу 

давно, вони тихенько сиділи і слухали про що ми говорили і 
не хотіли нам заважати.

— Вони дуже задоволені, що ви так багато нового дізнались 
на сьогоднішньому занятті.

— І за це Котик і Півник дарують нам кошик гостинців.
— Давайте подякуємо їм і скажемо до побачення.
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— До побачення!
— А ми повертаємось додому.

Сергієнко І. Л., 
вихователь	ДНЗ	№8	«Джерельце»,
м.	Старобільськ	

ведмедик
(інтегроване	заняття	з	розвитку	мовлення	та	малювання

	для	дітей	молодшого	дошкільного	віку)

мета: розвивати уявлення дітей про меблів, розрізняти і 
називати меблі. Викликати у дітей радість від читання зна-
йомих потішок. Сприяти активному повторенню дітьми слів 
при читанні вихователем потішок, схвалити спроби дитини 
самостійно читати потішку. Розширювати словниковий за-
пас, вивчення понять «великий», «маленький». Порівняння 
величин. Підготовка до ведення математичних понять. Вихо-
вувати любов до природи та до тварин.

Хід заняття
Заходить ведмідь.
— Здрастуйте діти, ми з вами вже зустрічалися, пам'ятаєте 

мене звуть Мишко Косолапов. Я дуже люблю, коли про мене 
читають вірші.

Вихователь: 
— Діти, хто знає про ведмедика вірш?
Варіанти віршів

ведмідь 
Ведмідь заліг 
У свій барліг, 
Коли на землю
Випав сніг.
Коли ведмідь устане,
Тоді і сніг розтане.
Ведмідь-сонько
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Усе ще спить, 
Тому і сніг 
Навкруг лежить.
Коли ведмідь устане
Тоді і сніг розтане.

ведмедик
Є у лісі ведмедик, 
дуже ласий до меду, 
до солодких ожинок, 
до суничок, малинок.

ведмідь
Буркотливий, вайлуватий
Ходить лісом дід кудлатий.
Одягнеться в кожушину,
Мед шукає і ожину.
Літом любить полювати.
Взимку — у барлозі спати.
Як зачує він весну,
Прокидається від сну.

Ведмедик: 
— Молодці. Мені дуже сподобалися вірші.
Вихователь: 
— Ми, Мишко, все про тебе знаємо, ти тільки все послухай 

і подивися. 
— Давайте покажемо як ведмедик ходить, гарчить, тупає 

ніжкою. Молодці.

Фізкультхвилинка  (У ведмедя у бору)
Вихователь:
— А зараз сядемо на свої місця.
— Який наш ведмедик? (коричневий, пухнастий, кошла-

тий, клишоногий)
Вихователь:
— Молодці правильно. Діти подивіться, що це? Голова. Що 

знаходиться на голові? Очі. Скільки їх? 
Зараз закрийте очі і уявіть що ми з вами потрапили в казку 

«Маша та ведмідь». Ось подивіться − кімната ведмедика, але я 
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тут нікого не бачу. Де поділися Маша та Ведмідь, як ви гадає-
те? Давайте, поки нікого немає роздивимося тут все.

— Подивіться, що тут стоїть (диван, стіл, стілець)
Вихователь:
— А як це все можна назвати одним словом? — Меблі.
— Давайте всі разом скажемо меблі.
— А для чого нам потрібний стіл? Стілець?
Ведмідь:
— Ви все правильно відповідали, за це вам подарунок. 
— Ось конверт, давайте подивимося що там?
— Він просить порахувати скільки грибів зібрав?
— Ой, діти, ведмедик засмутився − мало він зібрав грибів, 

давайте йому допоможемо. Намалюємо гриби і подаруємо вед-
медику.

малювання грибів. 
Діти дарують ведмедю малюнки, а ведмідь дарує за це цу-

керки.

Білик О. О.,
вихователь	КДНЗ	№2,
м.	Старобільськ

українські рушники — скарби народні навіки
(комплексне	заняття	для	дітей	старшого	дошкільного	віку)

мета: ознайомити дітей з різними видами вишивки; закрі-
пити знання про використання рушників у побуті; вчити опи-
сувати узори та малюнки на рушниках, застосовувати різні 
прийоми для розмалювання паперових рушників; розвивати 
творчі здібності; виховувати естетичні почуття та формувати 
естетичний смак, позитивно ставитись до національних тра-
дицій, звичаїв культури України.

попередня робота: ознайомити дітей з українськими виши-
тими рушниками.

матеріал: склеєні вподовж два аркуші, фарби, пензлі.
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Хід заняття
В національнім куточку прибрано: рушники на стінах, кар-

тини, одяг, стоїть стіл вкритий вишитою скатертиною. 
вихователь: Добрий день, мої любі малята. Ви мабуть, 

звернули увагу на чудові вишивки на сорочках, рушниках. 
Від сивої давнини і до наших днів, у радості й горі рушник − 
невід’ємна частина нашого побуту.

У народі говорили: «Хата без рушників − як родина без ді-
тей.»

Вишитий рушник можна порівняти хіба що з піснею. За 
давнім українським звичаєм у хатах збиралися майстрині, де 
вони ткали, вишивали, а під час роботи співали пісні.

вихователь: Вишиті рушники створюють затишок, зміц-
нюють родину. У народі казали: «Де сяє вишиття, там злагода 
і добре життя».

Подивіться як палахкотять багатством кольорів рушники в 
нашій кімнаті.

А які ви, діти бачите кольори на рушниках? (Відповіді дітей).
Багато рушників вишиті двома кольорами: червоним і чор-

ним. Чорний − це колір родючої землі, багатства,урочистості. 
Червоний − колір щастя, добробуту, кохання. Ним найчастіше 
вишивали дитячий, юнацький, весільний одяг. Червоними 
нитками вишивали рушник для весільного обряду, яким ко-
ристувалися в побуті ще й після весілля.

На найдавніших вишивках є геометричні узори − лінії, кола, 
хрести, ромби, які символізували сонце, зорі, землю, воду.

А де ще вам траплялись такі узори? (Діти − на писанках).
— Так, це надзвичайно дивні узори. Вони походять ще від 

язичницьких часів. У пізніші часи на рушниках зазвичай ви-
шивали рослини: калину, троянду, ромашку, волошку, мак, 
барвінок, колоски пшениці. А доповнювали рослинні орна-
менти зображення птахів. На українських рушниках часто 
можна побачити качок, лебедів, півнів.

А зараз послухайте віршик про рушничок.
 Біле поле полотняне,
 рівне ткане, чисто пране,
 А по ньому голка ходить,
 за собою нитку водить.
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 Покрутнеться так і сяк −
 розцвіте червоний мак.
 Зазирне і там і тут −
 василечки зацвітуть.
вихователь: Довгий прямокутний шматок тканини, завжди 

у наших предків — українців означав дорогу, шлях який веде 
людину. Рушники використовували у різних життєвих ситу-
аціях. У багатьох піснях оспівано сюжет коли мати дає синові 
в дорогу рушник. Це не просто рушник — це оберіг, на якому 
вишитий певний орнамент. Його символіка має сприяти без-
печній дорозі, щасливому поверненню додому. 

народна хороводна гра «калинонька».
Ой на горі калина (діти плещуть в долоні),
Під горою малина (присідаючи, тричі плещуть у долоні)
Ой так, на горі калина, (тупають однією ногою),
Ой так, під горою малина.(обертаються ліворуч навколо себе),
Там зійшлася дітвора, (діти зменшують коло),
Танцювати почала. (повертаються назад),
Ой так, там зійшлася дітвора, (тупають другою ногою),
Ой так, танцювати почала.(обертаються навколо себе).

вихователь: Велика наша Україна, і рушники в різних її 
куточках вишивають по-різному. На Прикарпатті рушни-
ки вишивають червоним і чорним хрестом. Ось так (показую 
рушник).

На Слобожанщині рушник також вишивають гладдю та 
хрестом, тільки орнамент широкий і складний, (показую).

Український рушник! Скільки зворушливих спогадів та 
образів з родинного життя пов’язано з рушниками. Багато ці-
кавого змогли б розповісти нам про ті звичаї і традиції, де їм 
призначалася головна роль.

А ми сьогодні спробуємо намалювати рушники. Кожен із 
вас придумає власний узор. І ці невеличкі твори стануть окра-
сою ваших осель.

Діти сідають за столи малювати.
після малювання діти розповідають про рушники.
перша дитина: Ось такий рушник висить завжди в кімнаті 

на видному місці. Витканий чи вишитий, він призначається 
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для гостей. Господиня на знак поваги до гостя подавала йому 
рушник на плече. І називався він плечовий.

Діти розігрують сценку.
До групи заходить гість (хлопчик) і звертається до господи-

ні (дівчинка).
гість: — Доброго дня господине! Доброго здоров’я, на день, 

на місяць, на рік, і на весь ваш вік!
господиня: — І ви будьте здорові на доброму слові. Про-

ходьте гостю дорогий. (подає рушник на плече і приспівує):
Вода в відеречку — гостечку, вмийся,
Рушник на кілочку — гостечку, втрися.
перша дитина: А цей рушник — утирач, утиральник.
Він висить біля мисника і слугує для витирання посуду (показую).
На ньому різноманітні смужечки. Червона — побажання 

сонця і тепла; коричнева — щаслива дорога; зелена — зустріч із 
добрими людьми; синя та жовта — символи здоров’я та успіху.

Друга дитина: в Україні існував звичай: на весні, коли за-
зеленіли хліба, люди виходили в поле, несучи на руках руш-
ники з хлібом-сілью, щоб був гарний врожай (показую). На-
зивався цей рушник обрядовим.

третя дитина: А цей рушник — стирок. Без нього не обхо-
диться жодний чисто вимитий посуд(показую).

четверта дитина: Ось такі рушники вішають над вікнами, 
дверима (показую), їх називали оберегами, бо люди вірили, 
що вони оберігатимуть хату від лиха.

вихователь: цей рушник прикрашає ікони у красному куті, 
у хаті, щоб у ній було красиво і затишно. А називають його 
покутник, або божничок. У святкові дні коли вся сім’я збира-
лась разом, на покутник кладуть хліб і сіль(показую).

Колись в Україні не було такої дівчини, яка не вміла б ткати 
чи вишивати. За давнім звичаєм, тільки-но дівчинка підрос-
тала, вона мала готувати собі посог. Довгими осінніми та зи-
мовим вечорами вишивали рушники, сорочки, хустинки. Ви-
шивали такі малюнки, щоб не були схожі на інші. За їхньою 
якістю оцінювали дівчину як майбутню  господиню. Рушни-
ки берегли, їх передавали як обереги з покоління у покоління. 
Дивовижні орнаменти рушників які ви сьогодні бачите ство-
рили руки наших бабусь − народних майстринь.
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вихователь: Поки ми з вами відпочивали та роздивлялися 
різні рушники, ваші малюнки вже підсохли. Давайте влашту-
ємо виставку з цих рушників.

Хто хоче розповісти про свою роботу? (розповідають за ба-
жанням).

Чудові у вас вийшли рушники, але час закінчувати заняття.
Лунає українська народна музика.
Вихователь: Ось закінчилося наше заняття. Ви чи мало ді-

зналися про рушник у народних звичаях та традиціях, озна-
йомилися з обрядовою скарбницею українського народу. 
Наше життя — це біле полотно, на якому доля мережить свій 
візерунок. Тож нехай на полотні нашого життя переплітають-
ся радісні, червоні, жовті, зелені, блакитні кольори і вічними 
будуть символи здоров’я, достатку, щастя та злагоди.

Верховод Л. І.,
вихователь	КДНЗ	№2,
м.	Старобільськ

в гостях у сказки «пых»
(занятие по морально-этическому воспитанию

с использованием элементов драматизации и песочной
терапии для детей младшего дошкольного возраста)

цель: создать комфортно-психологическую безопасную сре-
ду для детей, возможность свободного самовыражения и твор-
ческого развития; способствовать самопознанию, личностному 
росту; закрепить умение работать вместе; развивать тактиль-
ную чувствительность, моторику, связную речь, способность 
к творческому перевоплощению в  сценический образ, умение 
запоминать сценическую последовательность, креативные 
умения;  закрепить знания детей о домашних животных; фор-
мировать художественно-речевое исполнительское умение, 
опыт морального поведения, дружеские взаимоотношения, 
умение создавать прекрасное, радоваться успеху товарищей; 
воспитывать доброту, умение сочувствовать, сопереживать.
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материалы и оборудование: большая песочница, индиви-
дуальные песочницы по количеству детей, фигурки домаш-
них животных, конструктор, атрибуты для драматизации по 
сказке «Пых» (шапочки героев, домик, скамейки и т. д.).

Ход занятия
Дети с воспитателем входят в зал
воспитатель:
— Дети, посмотрите как много гостей у нас сегодня. Они 

пришли посмотреть, чем мы с вами занимаемся, как играем, 
давайте поздороваемся с ними.

— Ребята! По дорожке я шла и коробочку нашла. А коро-
бочка не простая, она волшебная. Коробочка, отворись в сказ-
ку нас позови (звучит	музыка,	коробочка	открывается) Ин-
тересно, в какую сказку мы попадем.

(открывает,	достает	фигуры	героев	сказки	и	выкладыва-
ет	их	на	фланелеграфе)

— Дети, кто это? (Дед, баба, Аленушка, еж из сказки 
«Пых»).

— Правильно, а вы хотите в эту сказку? Ребята, вот у нас 
есть волшебный домик. Кто туда войдет, тот в кого-нибудь 
превратиться. Хотите попробовать?

(звучит	музыка,	дети	заходят	в	домик,	воспитатель	оде-
вает	им	шапочки	героев	сказки)

воспитатель:
— Вот вы все и превратились в героев сказки «Пых», я − в 

Сказочницу. И теперь мы эту сказку покажем. Итак — раз, 
два, три сказка приходи.

(звучит	музыка,	Дед,	Баба,	Аленушка	сидят	на	скамейке	у	
домика,	Еж	спрятался	за	кустом)

сказочница:
— В одной деревушке, в маленькой избушке жили-были 

дед и баба, да внучка их Аленка.
аленка: (выходит	и	поет	песню)
 Зовут меня Аленка,
 Пою я песни звонко,
 Танцую и играю,
 Но дел не забываю!
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 Смотрите-ка, ребята,
 Я поливаю грядки.
 Капусту и морковку,
 Красную свеколку…
 Разрастайся, огород, —
 Пусть любуется народ!
сказочница:
— Аленка и огород поливает, и дедушке с бабушкой помо-

гает, а еще она очень любит играть со своими друзьями Котом 
и Песиком. А вот как раз и они!

(вбегают	Кот	и	Пес)
песик:
— Здравствуй, Аленка, давай поиграем!
(танец	Аленки	с	Котом	и	Песиком)
сказочница:
— Аленка со своими друзьями набегались, наигрались и 

пошли отдохнуть. А в это время захотелось дедушке репки, и 
пошел он в огород. Только наклонился к репке, а под кустом 
кто-то: «Пых-пых! Пы-ыхх!» Испугался дедушка и побежал  
домой. Прибежал, сел на лавку и говорит:

Дед:
— Ох, бабка, там под кустом кто-то страшный сидит и пых- Ох, бабка, там под кустом кто-то страшный сидит и пых-

тит. Я еле убежал.
баба:
— Ой, дед, не выдумывай! Пойду-ка я сама за репкой!
сказочница:
— Пришла бабка в огород, только наклонилась репку та- Пришла бабка в огород, только наклонилась репку та-

щить, а под кустом кто-то: «Пы-ых! Пых!» Испугалась бабуш-
ка и тоже домой побежала. Сели они с дедом на лавку и пла-
чут. Аленка как раз со своими друзьями пришла, пожалела 
она деда с бабой и говорит:

аленка: (гладит	деда	и	бабу	по	голове)
— Не плачь, дедушка, не плачь, бабушка, мы вам поможем. 

Котик, Песик за мной!
сказочница:
— И пошли они в огород. Только нагнулась Аленка репку 

тащить, а под кустом кто-то: «Пых! Пы-ых!» Не испугалась 
Аленушка, наклонилась ближе.
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аленка:
— Да это же Ежик! (гладит	его	по	голове,	Котик	и	Песик	

повторяют	за	ней) Пойдем Ежик с нами. Будешь у нас жить, 
мышей ловить.

сказочница:
— Взяла Аленка Ежика, Котик и Песик репку вытащили 

и все вместе пошли к дедушке и бабушке. Дед и Баба увидели 
их, обрадовались.

кот:
— Баба, дед! Не бойтесь, это ежик пыхтел.
песик:
— Познакомьтесь с ним!
аленка:
— А еще мы вам и репку принесли.
Дед:
— Спасибо тебе, внученька, за то, что ты нас в беде не оста- Спасибо тебе, внученька, за то, что ты нас в беде не оста-

вила — репку нам принесла.
баба:
— Да и с Пыхом нас познакомила.
воспитатель:
— Молодцы! Какая хорошая сказка у нас получилась. А вы 

знаете, что на этом дворе есть песочница, давайте поиграем, 
оно сначала нужно поздороваться с песком. Давайте скажем 
дружно:

Здравствуй, песочек, здравствуй, дружочек!
Будем мы с тобой играть, и не будем обижать.
(упражнение	«Здравствуй,	песок!»)
(дети	разными	способами	дотрагиваются	песка)
— Положите руки на песочек, погладьте его ладошками. 

Какой он? (сухой, мягкий, шершавый)
— Давайте погладим его между ладошками.
— А теперь песочек можно пощекотать. 
 (дети	перебирают	песок	пальцами)
воспитатель:
— Не только вам нравиться играть с песком, но и он любит 

поиграть с вами в прятки. Вот и сейчас песок спрятал фигурки 
животных, которые живут на этом дворе. Давайте их найдем. 

(дети	находят	фигурки	и	озвучивают	свои	действия).
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воспитатель:
— Ребята, как одним словом можно назвать всех этих жи- Ребята, как одним словом можно назвать всех этих жи-

вотных?  (домашние)
воспитатель:
— А почему они называются домашними? ( живут рядом с 

человеком)
воспитатель:
— Кто заботиться о них? (человек)
воспитатель:
— Как люди ухаживают за домашними животными? (кор- Как люди ухаживают за домашними животными? (кор-

мят их, строят домики)
воспитатель:
— Хотите сделать для своих животных домики? Как назы- Хотите сделать для своих животных домики? Как назы-

ваются домики для животных? (сарайчики, будка, коровник). 
Ну, что же, принимайтесь за работу.

(Под	музыку	дети	в	песочнице	строят	из	конструктора	
домики,	после	этого	воспитатель	предлагает	украсить	двор	
для	животных	деревьями,	цветами,	сделать	озеро	и	т.д.)

воспитатель:
— Молодцы, дети! Хорошо потрудились, животные будут 

рады жить в этом дворе. Давайте попрощаемся со сказочным 
двориком. Нам пора возвращаться домой, но сначала вы долж-
ны превратиться обратно в детей.

(под	музыку	дети	входят	в	дом,	воспитатель	снимает	с	
них	шапочки	героев)

воспитатель:
— Вот мы и дома. Вам понравилось наше путешествие? Ну, 

а теперь пора в нашу группу. Попрощаемся с гостями, до но-
вых встреч!

(дети уходят в группу)



33

Ігнатенко С. В.,
вихователь	КДНЗ	№2,
м.	Старобільск

україна — моя батьківщина
(інтегроване	заняття	з	патріотичного	виховання

та	розвитку	мовлення	для	дітей	старшого	дошкільного	віку)

мета: закріпити та поглибити уявлення дітей про рідний 
край, про Україну. Розширити знання про народні символи. 
Виховувати у дітей глибокі почуття любові до своєї Батьків-
щини, рідної землі. Пробуджувати пізнавальний інтерес , 
сприяти розширенню світогляду дітей.

матеріали: Демонстраційний: зображення герба України, 
прапора України, карта світу, грамзапис гімн України фото-
альбом «Київ — столиця України».

роздавальний: предметні картки з малюнками до гри «На 
виставці».

Хід заняття

1. психогімнастика 

2. розповідь-бесіда про українську символіку
Вихователь пропонує дітям послухати вірш
 Україна — це небо блакитне
 А в тім небі зірки золоті,
 Сяють нам в високості привітно,
 Ці два кольори, ніжні  й прості.
 Україна − це жовта пшениця
 І блакитні волошки у ній.
 Гей як любо кругом, подивися
 В цій країни коханій моїй!
 У горі небозвіт оксамитний,
 А внизу колосисті поля.
 Край вітчизняний, край наш привітний,
 Рідне небо і рідна земля.
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— Про що цей вірш?
— Що ви уявляєте, коли говорите про Україну?
— Як автор називає землю, небо?
— Батьківщиною ми називаємо місце, де ми народилися. 

Батьківщиною ми називаємо країну, в якій живемо.
На світі є багато держав, багато країн.
Ми живемо в Україні.
Це наша рідна держава, наша Батьківщина, ще ми її нази-

ваємо Вітчизною.
Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини.
Є країни великі й малі, а найкраща завжди-Батьківщина!

— Як ви гадаєте, чому найкраща країна-це Батьківщина? 
(Діти висловлюють свої думки).

— Слово Україна означає країну, край де живуть українці, 
український народ.

Подивіться на карту світу. Усе, що зображено на карті, 
зменшено в багато разів. Насправді Україна − досить велика 
держава.

Кожна держава має свої символи-це прапор і герб, а також 
головну пісню-гімн. Подивіться на герб-це тризуб, відомий з 
прадавніх часів. Йому більше тисячі років.

 Наш герб-тризуб.
 Це зброя, слава й сила, наш герб-тризуб.
 Недоля нас косила, та ми зросли, ми є,
 Ми завжди будем,
 Добро і пісню
 Несемо ми людям
    (Н.	Поклад)

— Давне походження має і національний прапор України.
Він поєднав у собі два кольори. Які? (Відповіді дітей)
— Що символізують ці кольори? Жовтий-це колір сонця і 

хлібного поля, тобто колір життя. Синій-колір життєдайної 
води і мирного неба

 Прапор це державний символ,
 Він є в кожної держави,
 Це для всіх — ознака сили,
 Це для всіх — ознака слави.
 Синьо-жовтий прапор маєм:
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 Синє-небо, жовте-жито, прапор цей оберігаєм
 Він-святиня, знають діти.
 Прапор свій здіймаєм гордо,
 Ми з ним дужі і єдині,
 Ми на віки вже-з народом,
 Українським, в Україні.
     (Н.	Поклад)

— Національний гімн — це урочиста пісня, символ нашої 
державної єдності. Слова до цієї пісні написав поет Павло Чу-
бинський, а музику-композитор Михайло Вербицький.

— Коли звучить гімн? Ця пісня звучить на всіх державних 
святах. Гімн звучить, коли до України приїздять високі по-
важні гості з інших країн.

Урочиста пісня звучить, коли вшановують українських 
спортсменів, коли вони перемогли в змаганнях. Почувши зву-
ки гімну, усі люди встають и шанобливо слухають пісню.

Давайте послухаємо наш гімн

3.Фізкультхвилинка.
Діти виконують рухи відповідно до вірша.
 Ми мандруєм, ми мандруєм,
 Україною крокуєм.
 Ось побачили Карпати:
 Як вершину нам дістати?
 Заглядаємо в озерця -
 Не торкнутися нам денця!
 Далі ми йдемо поважно,
 Шлях долати нам не важко.
 Підрівняйтесь, посміхніться,
 Батьківщині поклоніться
 За щасливі дні в любові,
 За пісні за колискові.
 Кругом себе обкрутіться,
 Раз присядьте, два присядьте,
 За столи тихенько сядьте.

4.розповідь про легенди про київ.
— У кожної держави є не тільки головна пісня, але й головне 

місто-столиця. Яку назву має столиця України? (Відповіді дітей).
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— Київ — одне з найкрасивіших міст світу. (Вихователь під  
час розповіді може використати фото-альбом «Київ − столиця 
України») У піснях співалось, у казках говорилось, що колись-
то Дніпро-Славутич був таким широким, що другого берега не 
було видно. Зупинився під високими крутами, вкритими не-
прохідними лісами, учень Ісуса-Андрій Первозванний, поди-
вився і сказав, що саме тут виросте місто-красень.

Пройшли роки. Три брати: Кий, Щек, Хорив і їхня сестра 
Либідь оселилися саме тут. Побудоване місто назвали на честь 
старшого брата Кия. (Діти розглядають фото-альбом)

5. вправа «подорож на потязі».
Вихователь пропонує дітям здійснити подорож по рідному 

місту. Усі діти стають одне за одним, тримаючись за пояс або 
плечі попереднього. Імітуючи рух потяга, група пересуваєть-
ся по кімнаті.

Дорослий називає зупинки , які означають якісь місця. Діти 
зупиняються й розказують про те чи інше місце, з ким вони 
там бували , що бачили або що чули про це місце. (Станції: 
«Парк», «Дитячий садок» «Школа», «Магазин», «Музей»)

6.гра «на виставці»
Вихователь пропонує дітям відкрити виставку, на якій бу-

дуть представлені експонати українського побуту:(посуд, одяг, 
взуття, іграшки), малюнки із зображенням тварин та рослин, 
які зустрічаються в нашій країні. Діти діляться на декілька 
груп. У вихователя на столі предметні картки з малюнками до 
відповідної тематики (Куманець, глечик, казанок, макітра, мис-
ка. Плахта, спідниця, сорочка, шаровари, сукня, хустка, чобо-
ти, черевики. Народні іграшки опішнянські, косівські. Твари-
ни: заєць, лисиця, ведмідь, їжак, білка, кабан. Птахи: горобець, 
ворона, грак, шпак. Рослини: ялинка, клен, калина, верба).

Серед цих малюнків доцільно покласти картки із зображен-
ням предметів, які не можна віднести до українського побуту, 
або тварин чи рослин, які не живуть чи не ростуть в Україні 
(Тигр, лев, бегемот, пальма з бананами)

Кожна група дітей добирає картки відповідно до своєї те-
матики і викладає їх на стіл. Після закінчення можна вла-
штувати екскурсію по виставці: дитина-екскурсовод показує 
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й називає кожний малюнок, говорить, до якої тематики він 
належить.

7.підсумок заняття.
— Як ми називаємо землю, на якій живемо ?
— Чому кожна людина повинна любити свою країну?
— Які символи нашої держави ви запам’ятали?
— Як називається столиця України?

Калюжна В. С.,
вихователь	КДНЗ	№2,
м.	Старобільськ

наша мова солов’їна
(інтегроване	заняття	для	дітей

старшого	дошкільного	віку)

мета: розширити і поглибити знання дітей про красу і силу 
української мови, дати дітям знання про обереги українського 
народу; продовжувати вчити добирати прикметники до слова 
«мова»; застосовувати технічні прийоми малювання пальчи-
ком при оздоблюванні хусточки; виховувати інтерес до укра-
їнського фольклору та культури, виховувати почуття гордості 
за свою співучу, чудову українську мову, багату на прислів'я, 
скоромовки, любов до художнього слова, до рідної мови.

словник: писанка, рушник, віночок, хустинка.
матеріал: записи українських мелодій, хустинка, рушник, 

віночок, писанка, папір у формі хустинки, фарби, українські 
народні костюми, елементи костюма «Калини».

Хід заняття
вихователь: Добрий день, любі діти, шановні дорослі.
 Гостинно просимо на свято рідної мови!
 Вона, як ніжна пісня колискова,
 Заходить в серце й душу з ранніх літ
 Це мова наче пташка світанкова,
 Що гордо лине в свій стрімкий політ
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Запрошуємо усіх до нашої господи на хліб і сіль, на слово 
щире, на бесіду мудру про нашу рідну мову. Діти де ми живе-
мо? Так, в Україні.

У кожного з нас є батьківська оселя, дім, у якому ви живе-
те, де живуть ваші рідні. Там проходить наше дитинство.

Це маленька наша батьківщина. А от коли скласти малень-
кі Батьківщини кожного з вас, вийде наша велика держава — 
наша славна Україна.

 Є багато країн на землі
 В них — озера, річки і долини,
 Є країни великі й малі.
 Та найкраща завжди — Україна.
Діти, сьогодні у нас буде дуже цікава бесіда про наш рід-

ний край, про нашу Батьківщину, про співучу, та мелодійну 
українську мову, тому буде доречно спочатку послухати гарну 
пісню.

(Звучить	запис	«Пісня	про	Україну»	Муз.	Т.	Петриненка).
вихователь: Що ви уявили, прослухавши цю пісню? (Від-

повіді дітей). 
вихователь: Широкі поля, зелені гори, золотисті хліби, і 

батьківську хату — все це наша Батьківщина, яка зветься …
Діти: Україна!
вихователь: Так, діти, вірно і всі ми з вами-українці. А яка 

наша рідна мова?
Діти: Українська.
вихователь: Для кожного народу дорога його мова, а нам, 

українцям, найближча до серця — українська, вона ніжна, 
співуча, мелодійна. Наша Україна стала рідною домівкою для 
людей різних національностей. Кожному народу дорога його 
мова, а нам українцям найбільш до серця - українська. Мова 
єдина, як мати − співуча, багата, лагідна. Звичайно, можна 
вивчити й інші мови, але ніколи не слід забувати свою рідну 
мову.

 Не цурайтесь того слова,
 Що мати співала,
 Як малого сповивала,
 З малим розмовляла. 
    	(Т.	Г.	Шевченко)
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Хто згадає, як кажуть про нашу мову?
Діти: Солов’їна, співуча, мелодійна, калинова.  
вихователь: Так, наша мова калинова. Калина — символ 

України. Яке прислів'я про це говорить (відповіді	дітей).
«Без верби і калини нема України». 
вихователь: Діти, ось погляньте, які ягідки калини є в на-

шому куточку.
Який кущ, така й калина.
Які батьки, така й дитина — кажуть у народі.
А у нас своя калинонька. Діти, я хочу вам запропонувати 

стати в коло і завести хоровод. 
(Вихователь	виводить	дівчинку	—	«Калину»	у	коло.	Діти	

ведуть	хоровод	«Ой	є	в	лісі	калина»).
вихователь: Усім відомо, як тільки дитина народжується, 

вона чує голос рідної мами, її пісню. Коли наступає вечір, і ви 
лягаєте спати, мама співає вам колискову. Великі українські 
поети Тарас Григорович Шевченко, Леся Українка писали ко-
лисанки. Ось послухайте одну з них, яку нам зараз заспівають 
Єлисей зі своєю матусею. (Виконують	колисанку) 

Пізня вже годинка,  Принесе співанку,
Чом не спиш, дитинко?   Тиху колисанку.
Вже твоя матуся    Хто її послуха —
Кличе сонка-дрімка.   Спатиме до ранку.
Сонько-дрімко носить   Дитя маленьке,
Всім, хто лиш попросить,  Сонечко рідненьке, 
В кошику лозовім   Нічка прийшла-
Казочки чудові.    Спатоньки пора.

вихователь: Народ наш завжди славився працелюбністю, 
щирістю, добротою, веселим  характером. Адже мова наша 
така ж дивна, як і земля, як український народ, тому бага-
та наша мова мудрістю, висловами, загадками, приказками, 
прислів’ями. Які прислів’я вам відомі? (відповіді	дітей)

 Слово не горобець, випустиш не спіймаєш.
 Хліб-сіль, їж а правду ріж.
 Умій сказати, умій і змовчати.
 Який батько-такий син.
 Які мамо і татко-таке й дитятко.
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Яке дерево, такі й квіти, які батьки, такі й діти.
вихователь: Ви знаєте ще скоромовку?(відповіді	дітей)
 Летів горобчик,
 Сів на стовпчик,
 Прибіг хлопчик —
 Утік горобчик.
 В горішку горішина,
 Горішками обвішана
 Оришка Тимішко.
 Струшують горішки.
 Вибіг Гришка на доріжку,
 На доріжці сидить кішка.
 Взяв з доріжки Гришка кішку −
 Хай піймає кішка мишку.

вихователь: 
 Українці — люди щирі.
 До праці завзяті
 Люблять пісню заспівати
 Й люблять танцювати.
(Хлопці	виконують	«Танець	козаків»)
вихователь: Я знаю, що в українського народу багато обе-

регів. Треба свято берегти в душі, думках, і в серці те, що нази-
вають «берегинею». Оберегом родини є рушник, віночок, пи-
санка, калина. Вони охороняють нашу оселю від стихійного 
лиха, від злих сил і приносять вдачу.

вихователь: Послухайте, що знають наші діти про обереги.
(Діти,	розповідають	вірші	про	обереги).
1. Гарна писанка у мене, 
 Мабуть кращої нема.
 Мама тільки помагала,
 Малювала я ж сама.

2.  Посадіть калину біля хати,
 Щоб на цілий білий світ
 Усміхнулась щиро доля
 Материнський пишний світ.

3.  І в дорогу далеку 
 Ти мене проводжала
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 І рушник вишиваний
 На щастя, на долю дала.

вихователь: Які ви молодці, діти. Ми сьогодні з вами ді-
зналися багато цікавого: співали, танцювали, розповідали 
прислів’я, вірші на нашій рідній українській мові, яка вона 
гарна і співуча.

Діти, давайте ми з вами розмалюємо ось ці паперові трикут-
нички, і буде у нас багато чарівних хусточок. А допоможе нам 
у цьому весела українська музика.

(Діти	сідають	за	столи,	під	українську	музику,	розмальо-
вують	хусточки	технічним	прийомом	—	малювання	пальчи-
ком).	

вихователь: Які гарні у вас хусточки. Ми їх подаруємо на-
шим гостям. Але ми навчились не тільки малювати, а й краще 
пізнали нашу українську мову. 

 То ж вивчайте рідну мову
 Вже тепер, з маленьких літ!
 Українське щире слово
 Хай звучить на цілий світ!
 Мова в нас така чудова,
 Мелодійна і ясна.
 Солов’їна, світанкова
 І чарівна, як весна!

Шевченко І. М.,
вихователь-методист	КДНЗ№2,
м.	Старобільськ

слухала лисичка солов'я
(заняття з розвитку зв’язного мовлення для дітей 

середнього дошкільного віку)

мета: учити слухати вірші, формувати мовленнєвий слух, 
уміння наслідувати звуки птахів, активізуючи мовний апа-
рат дитини; учити добирати до іменників форми із суфіксами 



42

пестливості та римовані слова; розвивати чуття краси та ви-
разності мови; прищеплювати культуру мовлення, любов до 
тварин.

обладнання: іграшкова лисичка, маски лисички й солов’я, 
запис співу птахів. 

Хід заняття

1.актуалізація знань дітей.
– Пригадайте, які звуки ви чули на прогулянці.

2. читання вірша і. світличного «слухала Лисичка солов’я».
 Слухала Лисичка Солов’я.
 Думала Лисичка: «Ну, а я?
 Маю черевички
 Й шовкові спіднички,
 Чим же гірша пісенька моя?»
 Ти, Лисичко, хитра, та дарма.
 Вбралася ти гарно, а німа.
 Що ті черевички
 Й шовкові спіднички,
 Як у тебе голосу нема.

3. бесіда вихователя з дітьми за змістом вірша.
— Діти, як ви вважаєте, це була талановита Лисичка чи ні? 

А вдягнена вона гарно? Чи можна за зовнішнім виглядом го-
ворити про здібності? (цим самим розвиваємо уявлення дітей, 
навчаємо виражати свої думки та емоції).

4. вихователь вносить до групи іграшкову лисичку.
 — Подивіться, які в неї черевички, спідничка. А чи гарна в 

неї пісенька? Давайте скажемо про речі пестливо.
Збагачення словникового запасу словами із суфіксами 

пестливості: черевики — черевички, спідниця — спідничка, 
пісня — пісенька.

5. робота над створенням словосполучень за зразком:  сук-
ня із ситцю — ситцева сукня, сукня із льону — лляна сукня, 
спідничка із шовку — шовкова спідничка.

6. гра «скажи навпаки».
Лисичка вбралася гарно — Лисичка вбралася погано.
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Пісенька гірша — пісенька краща.
Є голос — немає голосу.
Німа лисичка — голосиста лисичка.

7. Добір римованих слів:  Черевички — спіднички, лисич-
ка — сестричка.

8. вихователь пропонує дітям інсценувати  подальшу роз-
мову лисички й солов’я, у якій лисичка просить навчити її 
співати (При цьому діти одягають маски лисички й солов’я).

9. прослуховування запису із співом різних птахів.
— Як можна схарактеризувати пташиний спів?
(Птахи співають дзвінко, переливчасто, гарно, голосно). 

10. читання вірша і. світличного «слухала Лисичка солов’я» 
вдруге.

— Які схожі за значенням слова ми можемо дібрати до слів 
думала (міркувала), вбралася (одяглася)? Чи підходять вони 
за римою? Допомагаючи з цим завданням, вихователь нама-
гається звернути увагу, що вони (ці слова) не підходять за ри-
мою.

11. підведення підсумків заняття. 
Для успішного сприймання дошкільниками художньої 

літератури та розвитку зв’язного мовлення особливе значен-
ня має дозрівання слухового аналізатора, оскільки діти до-
шкільного віку, які ще не вміють читати, можуть сприймати 
літературний твір лише на слух у виконанні дорослого. Як 
продовження вищезазначеної роботи на наступному занятті, 
згадуючи вірш «Слухала Лисичка Солов’я», можна застосову-
вати потішки та скоромовки для роботи над звуком [с]:

 У лісі хитрий лис.
 У садку-садочку соловей співає.
 На сорок сорок — сорок морок.
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Тонконогова А. А., 
вихователь	ДНЗ	№4,
м.	Старобільськ

подорож за вітрячком
(інтегроване	заняття	для	дітей	старшого	дошкільного	віку
з	використанням	коректурної	таблиці	«Вітрячок»	Н.	Гавриш)

мета: формувати знання дітей про повітря, зокрема про те, 
що воно є усюди і потрібне для існування всього живого; фор-
мувати уявлення про те, що повітря може бути помічником 
людини; розширювати й поглиблювати уявлення дітей про 
значення повітря, його властивості; виховувати вміння пра-
цювати колективно, бажання ділитися інформацією, прийма-
ти участь у дослідницькій та пошуковій діяльності.

матеріал: іграшка Карлсон, коректурна таблиця «Вітря-
чок», асоціативні картки на тему «Північ», «Південь», «За-
хід», портфель, поліетиленові пакетики на кожну дитину, кон-
верт, іграшковий вітрячок, фен, віяло, рукавичка, 3 склянки 
з водою, пісок, каміння, дерев`яна паличка, заготовки для 
моделювання вітрячків (дерев’яні палички, кольоровий дво-
сторонній папір, кнопки).

Хід заняття

і. організаційний момент
Вихователь: Діти, сьогодні ми з вами знову будемо працю-

вати в чарівній лабораторії, але щоб відчинити двері, нам по-
трібно розгадати секретний код, відгадавши загадку.

Загадки
— Що це? Воно таке велике, що займає цілий світ  воно таке 

маленьке, що зайде в найменшу щілину?
— Ми його вдихаємо і видихаємо.
Діти: повітря
Діти	заходять	до	лабораторії

іі. основна частина
Вихователь: Друзі, ви вже здогадалися, що сьогодні ми бу-

демо досліджувати повітря, але щоб повітря дослідити, його 
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треба спочатку побачити, бо якщо повітря не видно, значить 
його не існує? Ви згодні зі мною? (відповіді-міркування	 ді-
тей). Я пропоную вам спіймати повітря і побачити його.

Дослід «повітря навколо нас»
Хід досліду: кожна дитина отримує поліетиленовий паке-

тик, в який «набирає» повітря, краї пакетика прикривають-
ся, пакетик закручується  не до кінця.

вихователь: Діти, чи впевнені ви, що тримаєте в руках по-
вітря? Що заважає вам закрутити пакетик повністю, до кін-
ця? (Відповіді	дітей). А тоді чому ми не бачимо повітря? (Ви-
сновки	дітей	про	прозорість	повітря).	

Діти сідають за столи, помічають лист.
вихователь: діти, подивіться, хтось нам листа написав, да-

вайте разом прочитаємо його. 
Вихователь читає лист
Пише	нам	Карлсон
Ох,	діточки,	як	я	стомився,
Я	грався,	літав,	веселився,
Але	вітер	звідкись	налетів
І	мій	пропелер	розкрутив.
Зараз	я	не	на	Півдні,	не	на	Півночі,
Не	на	Заході	я,	і	не	на	Сході,
Між	частинами	світу	,	на	природі.
Дорогу	до	дому	я	не	знаю,	с	пропелером	я	вже	не	літаю,
Тому	дуже	сильно	на	вас	я	чекаю.	Допоможіть!
вихователь: У Карлсона мабуть щось сталося із пропеле-

ром, за допомогою якого він літає у повітрі. А злетіти він не 
може не тільки через це,  а й ще через те, що нічогісінько не 
знає про повітря. А що знаємо про повітря ми?

Бесіда за коректурною таблицею «Вітрячок»
1. В яких предметах є повітря?
2. Які предмети  нагрівають повітря?
3. Які предмети охолоджують повітря?
4. За допомогою яких пристроїв можна подорожувати по воді?
5. За допомогою яких пристроїв можна подорожувати у по-

вітрі?
6. Який предмет підказує нам напрямок вітру?
7. Що об`єднує ці предмети?



46

вихователь: Діти, яким чином ми можемо дістатися до 
Карлсона повітрям? (Відповіді	дітей	по	таблиці). Але таких 
предметів, як гелікоптер, повітряна куля, дирижабь, літак, 
ми не маємо. Але в нас є ось-такий вітрячок, який зможе на-
правити нас до Карлсона. Вітрячок до того ж чарівний, щоб 
потрапити у певне місце, треба на нього подмухати певну кіль-
кість разів. Отже шукати ми Карлсона будемо скрізь, і на Пів-
ночі, і на Півдні, і на Заході і на Сході. Подорож буде не про-
ста, і я пропоную взяти із собою з нашої лабораторії чарівний 
портфель, в якому багато корисних предметів, які стануть нам 
у пригоді. 

Для того, щоб потрапити на Північ, дмухнемо на вітрячок 
один раз.

Діти	дмухають	на	вітрячок	і	«потрапляють»	на	Північ
вихователь: Вітрячок привів нас на Північ, тут завжди хо-

лодно, подивіться які льодовики, кучугури снігу, вітри. Скла-
демо картину Півночі.

Дидактична гра з асоціативними картками «Склади ціле» 
(Північ). 

Діти помічають рукавичку, що лежить поряд з картками та 
яка виявляється вологою.

вихователь: Діти, подивіться, хтось рукавичку загубив, 
мабуть це Карлсон, та вона ще й волога. А ви пригадайте, за 
допомогою якого предмету можна висушити вологу річ. (Від-
повіді дітей).

Дослід «гаряче повітря висушує»
Хід досліду: діти висушують феном вологу рукавичку. 
вихователь: Рукавичка вже висохла, отже ми можемо ви-

рушати далі. І щоб потрапити на Південь, потрібно двічі дмух-
нути на чарівний  вітрячок.

Діти	дмухають	на	вітрячок	і	«потрапляють»	на	Південь
вихователь: Діти, це Південь, тут суха і тепла погода, живе 

багато різних тварин, ростуть різноманітні рослини. Складе-
мо картину Півдня.

Дидактична гра з асоціативними картками «Склади ціле» 
(Південь). 

вихователь: На Півдні вже стає спекотно, а яким предметом 
можна скористатися, коли нам спекотно? (Відповіді дітей).
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Дослід «віяло створює прохолодний вітерець»
Хід досліду: діти по черзі махають віялом навколо себе, 

створюючи коливання повітря-вітер.
вихователь: Трішки відпочили, але потрібно вирушати 

далі, бо Карлсона ми досі не знайшли. Щоб потрапити на За-
хід, потрібно дмухнути на вітрячок тричі. 

Діти	дмухають	на	вітрячок	і	«потрапляють»	на	Захід
вихователь: Вітрячок привів нас на Захід. На Заході, як і 

в інших частинах світу живе багато тварин, росте багато рос-
лин, є ріки, гори.  Якщо повітря є скрізь, то давайте перевіри-
мо, чи є повітря в камінні, у крейді, у воді? 

Дослід «повітря в камінні, в ґрунті, у воді»
Хід досліду: у склянках знаходиться вода, діти занурюють 

с склянку грунт, каміння, спостерігаючи за бульбашками, 
які з`явилися на поверхні склянки після занурення об`єктів 
у воду. У склянці з водою, діти переміщують воду палицею, 
спостерігаючи за бульбашками. 

вихователь: Щоб дістатися Сходу, дмухнемо на вітрячок 
чотири рази. 

Діти	дмухають	на	вітрячок	і	потрапляють	на	Схід,	помі-
чають	на	дереві	іграшкового	Карлсона,	вітаються.

Діти помічають іграшкового Карлсона, на гілці кімнатної 
рослини, за яку пропелером зачіпився, коли йому сонце очі 
засліпило. 

вихователь: Він нам дякує нам за допомогу, говорить ве-
лике спасибі за те, що ми його визволили, та ще й рукавичку 
його віднайшли і висушили. Завдяки нам він дізнався багато 
цікавого про повітря. А нам прийшов час повертатися до дит-
садка, але наш вітрячок під час подорожі зламався. Карлсон 
знає як нам повернутися, нам треба виготовити нові вітрячки, 
він нам допоможе в цьому.

Діти	виготовляють	вітрячки

алгоритм виконання
І  На готовому аркуші паперу квадратної форми розрізати 

кожен кут до середини аркуша;
ІІ  Зігнути 4 розрізані сторони аркуша за кутки до середини 

аркуша;
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ІІІ  Сколоти кути через середину  аркуша кнопкою;
ІV   Прикріпити аркуш паперу до дерев’яної палиці кнопкою.
вихователь: Дмухнемо на вітрячок, заплющимо очі, ось ми 

опинилися в дитсадку.

ііі. підсумок
вихователь: Діти, вам сподобалася подорож? Що було 

складно робити? Що сподобалося більше всього?

Зажарська О. М.,
магістрантка	спеціальності
«Дошкільна	освіта»	
ДЗ	«ЛНУ	імені	Тараса	Шевченка»,
м.	Старобільськ

разом будемо зустрічати великоднє гарне свято
(інтегроване заняття для дітей старшого дошкільного віку)

мета: закріплювати уявлення дітей про давнє, велич-
не християнське свято — Великдень і народні традиції його 
святкування; вчити малювати орнаменти на писанках, озна-
йомлювати із символікою знаків на писанках; розвивати фан-
тазію, пам’ять, мислення; збагачувати словниковий запас до-
шкільнят;  виховувати любов до свого народу, повагу до його 
традицій, минулого і сучасного.

матеріал: писанки, зразки орнаментів, вірші, аудіозапис 
українських мелодій, фарби, пензлі.

Хід заняття.
вихователь:
Доброго дня! Я вас вітаю,
Добра, щастя, здоров’я бажаю!
— Діти, скажіть, яка зараз пора року?
— А яка вона весна? 
Діти	(по	черзі	читають	вірші)

Веселе сонечко блищить,
Проміння щедро ллє.
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Гайок привітно шелестить,
Струмочок виграє.

   ***
Принесло нам сонечко знов тепло,
І яскраві промені розлило,
З трав і квітів виткало килими,
На лужку погралося із дітьми, І співає весело поле й гай,
Кличе птахів сонечко в рідний край.

   ***
Світить сонечко весняне,
У горі хмаринка тане,
Світить сонечко весняне,
І таке воно яскраве,
Тепле, лагідне, ласкаве,
Що якби його дістали,
То разом розцілували.

Діти співають пісню «Сонечко»
До зали заходить дівчинка Весна
Хлопчик:

Весела, гарна й кучерява
Маленька дівчинка Весна.
Біжить, сміється, сіє трави, 
І пісня ллється голосна.

Дівчинка:
Хто ти така, красуне дивна?

весна:
А я Весна, весна-царівна, 
Куди ступлю — сонце сяє, 
Міста і села оживають, 
Землю-матір прославляють.
А сьогодні у цій залі
Веселитиму діток.
Гей, біжить до мене, діти, 
Та ставайте у танок.

Дівчинка:
Ой виходьте, дівчата, 
Та в цей день на вулицю, 



50

Будемо весну стрічати
Та віночки сплітати.
А віночки сплетемо, 
Хороводом підемо.

Водять хоровод «Цок-цок, черевички»
вихователь:
— Яка чудова пора року — весна! Як багато втіхи дарує вона 

всім нам — дорослим і дітям! І саме на час оновлення приро-
ди, на радісну весняну пору припадає одне з найвеличніших 
і найдавніших свят — Великдень. Адже в цей день воскрес 
Ісус Христос, який прийняв смерть заради людей. Радіючи 
цій Добрій Новині і святкуючи Воскресіння Господнє, люди 
пов’язали з ним два символи перемоги життя над смертю. Це 
яйце, в якому зароджується нове життя, і хліб, який дає нам 
сили.

Вихователь пропонує дітям відгадати, в якій руці у неї за-
ховано подарунок для них. Діти висловлюють свої припущен-
ня. Зрештою, вихователь розкриває обидві долоні й показує 
розписане яйце.

вихователь:
— Діти, ви знаєте що це? (писанка)
— А хто з вас пригадає вірші про писанку?
Діти по черзі читають вірш Віри Паронової.

гра «Де сховалась писанка»
Діти стоять кружка. Лічилкою обирають двох із них. Один 

стає всередину кола й заплющує очі. Інший, тримаючи дві пи-
санки в руках, іде підстрибом, промовляючи:

Писанки в руках тримаю,
Поза колом я гуляю.
А кому їх покладу —
Вам про це я не скажу.

Дитина непомітно віддає писанки комусь із гравців. Той, 
хто отримав писанки, тричі стукає ними одну об одну.

Всі діти звертаються до гравця, що всередині кола із заплю-
щеними очима. 

В кого писанка, вгадай і хутчіш відповідай.
Дитина розплющує очі й промовляє:

Раз, два, три — як треба, писанки, напевне в тебе.
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Називає того, хто, на її думку, отримав писанки. Якщо вга-
дає — стає ведучою, а якщо ні — то ведучого знову обирають 
лічилкою.

вихователь:
— Отже, Великдень не обходиться без писанки. А малюван-

ня писанки — дуже давня традиція нашого народу. І сьогодні 
ми теж продовжимо її.

— Діти, а від якого слова походить слово «писанка»? Що 
ми знаємо про писанку?

— Так, писанка малюється воском. А потім наноситься 
фарба. Вона лягає на яйце, а на віск не береться. Так проявля-
ється візерунок, нанесений воском. Крім писанок розрізняють 
ще  крапанки, крашанки, мальованки.

— Але ми не сказали, які бувають орнаменти. Давайте при-
гадаємо. (рослинний, тваринний, геометричний, побутовий).

Беручи  в руки розмаїто-барвисте яйце, ми, передусім, ми-
луємося його орнаментом. А чи замислюємося над його історі-
єю, символікою, над тим, що він означає.

Орнаменти, що найчастіше зустрічаються на писанках, тіс-
но пов’язані з нашим життям. Кожен знак, кожна лінія ма-
ють своє значення. Давайте уважно роздивимося найтиповіші 
мотиви-символи українських орнаментів. Що вам нагадує цей 
знак?

Вихователь показує картку з намальованим колом —  це со-
нечко, воно зігріває всю землю своїми променями

— Що символізує сонце? (Життя,	радість). Коло — знак 
сонця, носій світла і життя.

— А цей знак на що схожий? (На	зорю). А де ми можемо 
побачити зорі? (На небі).

— Зоря є знаком неба. Хрест — це символ Всесвіту. Він є 
знаком чотирьох сторін світу, чотирьох пір року. А цей знак, 
схожий на граблі, є символом дощу, плодючості, очищення. 
Трикутник — символ  вогню та безсмертя. Символом безкінеч-
ного життя є  також гілка. Хвилі, криві лінії, лінії без початку 
і кінця символізують вічність.

—  Тож, знаючи ці знаки-символи, ви теж можете намалю-
вати їх на яєчку.
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Дівчинка 1:
Гарна писанка у мене,
Мабуть, кращої нема.
Мама тільки помагала,
Малювала я сама.

Дівчинка 2:
Змалювала дрібно квіти,
Вісім хрестиків малих
І дрібнюсіньку ялинку,
Й поясочок поміж них.

Дівчинка 3:
Хоч не зразу змалювала, 
Зіпсувала п’ять яєць.
А як шосте закінчила, 
Тато мовив: «Молодець!»

Хлопчик:
Я ту писанку для себе
Як зразок залишу.
А для тата і для мами
Я кращу розпишу. 

вихователь:
— Хай музика допоможе вам творити красу і добро.
Звучить	спокійна	народна	мелодія
Самостійна	робота	дітей

підсумок заняття
вихователь:
— Писанка — це неповторне багатство, наше прекрасне на-

ціональне мистецтво. Вона вічна, як сам український народ. 
Тож даруймо одне одному писанки! На щастя, на долю! А ра-
зом з ними найкращі вітання, щирі побажання добра і щастя!

Діти	виконують	пісню	«Ой	у	саду,	у	садочку»
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Омельченко К. М.,
вихователь	 КЗ	 ЛДНЗ	 (ясла-садок)	
№6	«Чайка»,
м.	Лисичанськ

Гречишкіна І. А.,
викладач	кафедри	дошкільної	та	по-
чаткової	освіти
ДЗ	«ЛНУ	імені	Тараса	Шевченка»,
м.	Старобільськ

сніжинка-балеринка
(заняття	для	дітей	старшого	дошкільного	віку)

мета: учити дітей робити витинанку «Сніжинку» та скла-
дати образ сніжинки-балеринки; закріплювати вміння скла-
дати папір, малювати візерунок, різати багатошаровий папір; 
розвивати фантазі, творче мислення, увагу, дрібну моторику 
кистей рук, виховувати уважність.

матеріал: картки із зображенням тендітної балерини, па-
перові квадрати 7 на 7, олівець, ножиці, клей, пензлі ля клею, 
серветка, чарівна паличка, аудізапис спокійної мелодії.

Хід заняття
Заходить	дівчинка	в	костюмі	сніжинки:

Я сніжинка-балеринка
По вітру літаю.
Всіх хлоп’яток і дівчаток 
Завжди забавляю 

Дівчинка-балеринка: Добрий день, малята. Ось і настала 
зимова пора року. Вже на вулиці з’являються мої подружки 
сніжинки.  Ви любите грати зі сніжинками? Я пропоную зро-
бити ось такі сніжинки-витинанки. Влаштовуйтесь зручніше 
і послухайте, як саме потрібно робити.

вихователь: Головне у витинанці-правильно скласти аркуш.
Вихователь супроводжує показ поясненням.
— Потрібно скласти паперовий квадратик: спочатку вдвоє, 

прикладаючи нижні кути до верхніх, потім навпіл, утворюю-
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чи менший квадратик, потім — по діагоналі, склавши сторо-
ни, по яких проходять лінії згину. Треба сторону, де складені, 
подвійні крильця, з’єднати зі стороною , де згин. Далі потріб-
но нанести олівцем малюнок по краях майбутньої сніжинки. 
Тепер беремо ножиці та вирізаємо візерунок. Ось і все. Розгор-
таємо нашу сніжинку. 

— До якої геометричної фігури подібна сніжинка? Так, до 
кола. Зараз загнемо сніжинку навпіл і намажемо одну поло-
винку клеєм та приклеюємо її, як спідничку нашій балеринці, 
зображеній на картці. Ось така тендітна сніжинка-балеринка 
у нас вийшла. Чи подобається вам? А тепер повторимо, що за 
чим робитимемо. Хто може розказати, як потрібно складати 
папір. Щоб вирізати витинанку?

— Добре, малята, а тепер трішки відпочинемо.

Фізкультхвилинка
Взявся наш мороз до справ;
Річку кригою скував,
Лід ураз зробив з води,  
Бо коваль він хоч куди.
Став морозити маляток, 
Ну а діточки стрибати:
Стриб та стриб −
Швиденько, вище!
Не страшний нам морозище!
Потягнувсь Мороз угору
І натер до блиску зорі.
Вам їх бачить довелось?
Зорі сяють на мороз.
Йде мороз по ріднім краї,
Він роботу свою знає,
Кажуть люди не дарма:
«Ну й морозяна зима».

самостійна робота дітей, індивідуальна допомога вихователя.
— Діти, які ви молоці! Усі дуже старанно виконували свою 

роботу. А тепер пограймо з нашої сніжинкою. Зараз я пере-
творю вас на сніжинки (чарівною	паличкою	торкається	кож-
ного). Коли музика заграє, всі сніжинки  літають, танцюють; 
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коли музика стихає — сніжинки завмирають, до землі присі-
дають.

Діти грають декілька разів та прощаються з гостею.

Плічко О. М., 
вихователь	КДНЗ	№1	«Теремок»,
Станиця	Луганська.	

Гречишкіна І. А.,
викладач	кафедри	дошкільної	та	по-
чаткової	освіти
ДЗ	«ЛНУ	імені	Тараса	Шевченка»,
м.	Старобільськ

Лісова подорож
(заняття	для	дітей	молодшого	дошкільного	віку)

мета: вчити дітей дбайливо ставитись до оточуючого серед-
овища. Навчати дітей допомагати один одному. Збагачувати 
емоційний стан дітей. Розвивати уявлення, мислення, зв’язне 
мовлення, дрібну моторику рук. Виховувати почуття добро-
зичливості, відповідальності за свої вчинки.

обладнання: автомобіль, іграшки: зайчик, лисичка, вед-
мідь, невеликий камінь.

Хід заняття
На столі іграшки: легковий або вантажний автомобіль, зай-

чик, лисичка, ведмідь. В стороні від них камінь. Вихователь 
читає текст і ілюструє його за допомогою іграшок.

— Зайчик, лисичка та ведмідь сіли в машину і поїхали в 
подорож по лісу. (Декілька	разів	провозить	машину	з	паса-
жирами	по	столу). Їдуть, їдуть, наїхали на камінь.

Бух! — і перевернулися! (Машина	перевертається) Полеті-
ли хто куди. Сидять на землі плачуть. Але ж їхати треба далі!

Тут зайчик і говорить:
— А я машину підніму. (Зайчик	намагається	підняти	ма-

шину) Став піднімати, та ніяк не підняти.
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Лисичка говорить:
— Дай-но, я підніму. Я сильніша. (Лисичка	намагається	

підняти	машину.)	
Став піднімати, та ніяк не підняти.
Спробував і ведмідь підняти — теж не може.
Ось ведмідь і каже:
— А давайте всі разом піднімати.
Стали піднімати всі разом. Раз! — і підняли! Залізли в ма-

шину. А машина не їде: камінь заднє колесо не пускає.
Тут зайчик і говорить:
— А я камінь в бік зіштовхну. (Зайчик	 намагається	 зі-

штовхнути	камінь.)
Став штовхати, та ніяк не штовхнути!
Лисичка говорить:
— Дай-но я зіштовхну. Я сильніша. (Лисичка	намагається	

зіштовхнути	камінь.)
Стала штовхати, та ніяк не штовхнути!
Став ведмідь зіштовхувати — теж не може.
Ось ведмідь і каже:
— А давайте всі разом зіштовхнемо! (Разом	намагаються	

штовхнути	камінь.)
Стали штовхати всі разом. Раз! — і зіштовхнули камінь у 

бік. Залізли в машину. А машина ні з місця, не заводиться.
Тут зайчик і каже:
— А я підштовхну. Став підштовхувати. Та ні з місця!
Лисичка говорить:
— Дай-но я підштовхну. Я сильніша. (Лисичка	штовхає	

машину	ззаду)
Стала підштовхувати. Та машина ні з місця!
Став ведмідь підштовхувати — теж не може.
Ось ведмідь і говорить:
— А давайте всі разом підштовхнемо. (Всі	штовхають	машину.)
Стали штовхати всі разом. Раз! — поїхала машина, заве-

лася. Залізли зайчик, лисичка і ведмідь в машину і поїхали. 
Їдуть, їдуть, їдуть і не перевертаються. 

Ось як добре!
(Декілька	разів	машина	проїжджає	по	столу,	потім	її	за-

бирають.) 
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Петрешко Т.О.,
студентка	3	курсу	спеціальності
«Дошкільна	освіта»	
заочної	форми	навчання

Гречишкіна І. А.,
викладач	кафедри	дошкільної	та	по-
чаткової	освіти
ДЗ	«ЛНУ	імені	Тараса	Шевченка»,
м.	Старобільськ

Зимонька, зима
(заняття	для	дітей	старшого	дошкільного	віку)

мета: закріпити уміння дітей розрізняти та називати жан-
ри мистецтва Розвивати у дітей художнє сприймання творів 
мистецтва, логічне мислення, творчу уяву, вчити висловлю-
вати своє враження, фантазію. Вправляти дітей в умінні виді-
ляти колір, його відтінки та композицію. Виховувати у дітей 
дбайливе та естетичне ставлення до природи , розвивати твор-
чі здібності, художній смак. 

обладнання та матеріали: картини І. І. Шишкіна «Зима»; 
запис творів Вівальді, Е. Гріха; аркуш паперу із зразком на-
мальованої ялинки. фішки до гри «Відгадай колір»; аркуш 
паперу формату А4, фарби, пензлі, серветка.

Хід заняття
I. (Звучить	музика.) 
вихователь: Діти, яку пору року нагадує вам ця мелодія? 

(Зима)
Багато митців оспівували, красу зимової природи. Ми з 

вами пригадаємо, яка вона казкова зима і познайомимося з 
картиною видатного художника І. І. Шишкіна «Зима». Про-
поную вам розглянути картину. (Діти	розглядають	картину). 

вихователь: 
— В якому жанрі написана ця картина? (Пейзаж).
— Що зображено на картині? (Ліс).
— А які дерева ростуть в цьому лісі?(Ялинки).
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— Як називається ліс в якому ростуть ялинки? (Ялинковий ліс).
вихователь: А тепер пограємо в гру «Відгадай колір».
— Визначте, які кольори в цій картині зустрічаються?
(Діти	називають	кольори,	які	вони	знайшли	в	картині.	На	

дошці,	біля	картини	виставляються	фішки,	на	яких	зображе-
ні	певні	кольори).	

— А тепер назвімо і пригадаймо особливості кожного ко-
льору.

— Молодці діти, ви дуже уважні!
вихователь: Діти, подивіться, від самого краю картини в 

ліс веде доріжка, ніби запрошує нас в гості до зимового лісу, 
потрібно зробити лише один крок!

Тож одягаємося тепліше.

Фізкультхвилинка.
Ось до лісу ми підемо
Шапку, шубку одягнемо
Взуємо чобітки гарненькі 
Рукавички ще м’якенькі
Одяглися вже тепленько 
Вирушаємо швиденько!

вихователь: Всі готові, заплющте оченята і зробімо крок в 
картину. Раз і ми в лісі.

(Звучить	музика)
вихователь: Діти ми потрапили у куточок старого лісу. З 

усіх боків нас оточують могутні ялинки. Погляньте скільки 
навколо снігу він притиснув, усі гілочки і вони не можуть по-
ворухнутися. Дерева стоять непорушно, розкинувши великі 
гілки, ніби бояться розсипати дорогоцінне вбрання. Три старі 
ялинки зламалися від бурі і впали. А поруч з ними виросли 
маленькі ялинки, вони також одягли шубки.

Що вони вам нагадують? 
Як ви гадаєте їм добре тут? Чому?
Яких дерев більше старих чи молодих?(Міркування дітей).
вихователь: Уявіть що ми обережно припідняли ніжні гі-

лочки ялинки. Що або кого ви там побачили? (Відповіді	 ді-
тей).

вихователь: Будьте уважні. Переступаємо через стовбур 
поваленої ялинки, пригинаємося під гілочками. Ось ми у ха-
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щах зимового лісу. Діти підніміть голову, погляньте які висо-
кі ялинки навколо нас! 

Кого вони вам нагадують? (Відповіді	дітей).

Д/г. «Що я чую в лісі».
вихователь: А зараз прислухайтесь і скажіть, які звуки ми 

можемо почути в лісі? (Відповіді	дітей).
Від картини віє спокоєм, тишею. Не будемо і ми порушува-

ти сон зимової природи. 
А тепер заплющте очі, зробимо крок назад. Все, ми повер-

нулися до групи і роздягаємось.

Фізкультхвилинка.
Ось до групи ми прийшли 
Рукавички ми зняли
Щічки потираємо
Чобітки знімаємо!

Діти проходять до своїх столиків.
Художник намалював старий засмучений ліс, тому що в 

ньому мало маленьких ялинок.
А як ми можемо допомогти йому? (Посадимо	дерева).
Взимку ми не можемо посадити дерева. Тому давайте нама-

люємо маленькі ялинки.
(Діти	підходять	до	дошки	,	на	якій	розташований	малю-

нок	вихователя)
вихователь: Ось погляньте, яку ялинку намалювала я.
Якими кольорами я намалювала ялинку? (Зелений та ко-

ричневий)
Яку будову має ялинка? (Стовбур, гілки з голочками).
А тепер намалюйте, кожен свою ялинку.
(Кожна	дитина	малює	ялинку)
вихователь: Молодці діти, погляньте, яку гарну справу 

зробили ми. Тепер наш молодий ліс буде радувати усіх своєю 
красою.
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Письменна	Д.	О.,
вихователь	ДНЗ	№3	«Берізка»,
с.м.т.	Білокуракине

граційні русалоньки та сильні дельфіни
(повне еволюційне коло)

(заняття	з	фізичної	культури	за	методикою	М.	Єфименка
з	розподілом	завдань	за	гендерною	ознакою
для	дітей	середнього	дошкільного	віку)

мета: збагачення рухового досвіду дітей, здійснення про-
філактики та корекції опорно-рухового апарату на основі 
індивідуального і диференційованого підходу; забезпечити 
максимальну самореалізацію у процесі виконання дівчатка-
ми акробатичної вправи з урахуванням індивідуальних мож-
ливостей кожної, а хлопчиків у виконанні силових вправ; 
розвиток м'язів рухового апарату, узгодженості рухів дітей; 
створення у дітей стійкого інтересу до занять фізичною куль-
турою, підвищення емоційного стану та настрою.

обладнання: лава, восьминіг, доріжка здоров'я, сольова 
доріжка, аромалампа.

Музичний супровід

Хід заняття
Діти разом з інструктором заходять до фізкультурної зали з 

килимовим покриттям, рівномірно розподіляються по її пери-
метру і займають вихідне положення − лежачи на боці в «позі 
ембріона», ногами до центру зали. Педагог лягає разом з ді-
тьми, просить їх заплющити очі, розслабитися й завітати до 
цікавої казки про пригоди Дельфіна та Русалоньки.

Жила-була Русалонька. Був у неї друг дельфін. Їм дуже по-
добалося разом проводити час. 

1. «прокинулися». в. п. лежачи на спині, руки вздовж ту-
луба. 1. — підняти руки вгору, потягнутися. 2. — в.п.

У Русалочки затекли руки, і вона вирішила їх розім'яти.
2. «розминаємо ручки». З в. п. лежачи на спині. 1 — руки в 

сторони, 2 — вгору, 3- в сторони, 4.-в.п.
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3. «грайливий хвостик». З в. п. лежачи на спині — одно-
часне піднімання прямих ніг до кута в 30–40' з поверненням 
у вихідне положення.

І вони вирішили попливти разом на зустріч до друзів.
4 «попливли». З в. п. лежачи на животі короткочасні під-

німання рук і ніг.
Глибоко, на самому дні вони зустріли морську зірку.
5. «морська зірка ». З в. п. лежачи на животі — розвести руки, 

ноги в сторони, підняти їх і утримувати заданий час цю позу.
Вони привіталися.
6. «вітання»
русалоньки. в.п. — лежачи на животі, руки перед грудь-

ми. 1. — піднімання тулуба вгору з упором на руки, як можна 
вище. прогинаємо спинку. 2. — в.п. 

Дельфіни. в.п. — лежачи на животі, руки в упорі перед 
грудьми. віджимання від підлоги.

Друзі попливли далі.
7.»на зустріч до друзів»
русалоньки. 3 в.п. сидячи, без ручної опори пересування 

вперед за допомогою крокових рухів сідницями, стегнами.
Дельфіни. повзання по пластунськи.
Раптом звідкілясь випливла зубаста акула. Дельфін пока-

зав Русалоньці западину, в якій можна сховатися. Але вона 
виявилася дуже вузька.

8.«Западина». повзання на середніх рачки з обмеженою 
опорою по гімнастичній лавці.

Вибралися вони із западини і опинилися в тихій заплаві. Де 
жило сімейство великих морських крабів.

9. «краби». Ходьба на високих чотирьох.
Краби допомогли Русалоньці та Дельфіну очиститися від 

водоростей, які причипилися до них у западині.
10. «русалонька чиститься». З в. п. сидячи «по-турецьки» − 

нахили вперед, в сторони з розворотом, прогинання назад.
Друзі подякували крабам за допомогу і вирушили далі на 

зустріч із друзями. Але ж куди їм іти?
11. вправа «розвідники» З в. п. на низьких колінах діти 

плавно переходять у положення на високих колінах, при цьо-
му прикладаючи долоню «дашком» до чола або складаючи 
пальці у «бінокль».
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12. Ходьба різними способами дрібними, середніми та ве-
летенськими кроками. підлізання у тунель.

Нарешті наші герої дісталися до коралових рифів, де зу-
стрілися із друзями. І почалися веселі розваги.

13. русалоньки. вправа на рівновагу «Ластівка з коліна»
Дельфіни. вправа «тачка». по двоє ходьба на руках (один 

хлопчик підтримує іншого за ноги, коли той просувається 
уперед на руках).

На галас наших друзів зі свого сховку виплив восьминіг.
14. Ходьба змійкою між щупальцями восьминога.
15. рухлива гра «спіймай мене».
16. стрибки парами через щупальця восьминога.
Настав вечір. Нашим героям пора повертатися додому, а 

нашим діткам до дитячого садочку.
17. вправа «слід в слід» (вихід із казки).
Ходьба по доріжці здоров'я, сольовій доріжці.
18. вправа на дихання. (ароматерапія).
Підсумок заняття. Як ви себе почуваєте? Вам холодно чи 

жарко? Стомилися? Що найбільше сподобалося робити?

Бутко Ю.,
вихователь	КДНЗ	№3	«Берізка»,
с.м.т.	Білокуракине

«Я люблю свою матусю!» або 
«Як ми допомагали котусі матусю знайти!»

(заняття	для	дітей	молодшого	дошкільного	віку)

мета: закріпити назву селища в якому живемо, назву дитя-
чого садочку і групу які відвідують діти; розвивати мовлення 
дітей, вміння розповідати коротеньку розповідь-опис; збага-
чувати словарний запас словами ввічливості; розвивати логіч-
не мислення, вміння зіставляти кольори і фотографії; вихову-
вати почуття співпереживання, жалю, любові.
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Хід заняття

1. організаційний момент
— Діти, погляньте який чудовий день, і в такий прекрас-

ний день до нас завітали гості, а давайте з ними привітаємось! 
(коло)

«Встали вранці дітлахи,
І в дитячий сад прийшли!
Нумо разом всіх вітати
«Добрий день!»
Дружно й весело казати
«Добрий день!»
Вліво — вправо повернемось
Одне одному всміхнемось
«Добрий день, добрий день!»

— Малята, я вранці перевірила нашу пошту і знайшла лист, 
давайте перевіримо кому цей лист призначений!

— Як називається наше селище в якому ми живемо? (Біло-
куракине)

— А наш дитячий садочок як називається? (Берізка)
— А як же група наша називається? (Веселка)
—  Діти, то це дійсно наша адреса зазначена, а значить і 

лист адресований нам! То ж давайте проглянемо, що там?
«В хаті я мишей ганяю,
Вуса ще з дитинства маю,
Лапками чешусь щодня.
Я пухнасте … (кошеня)»

(Стук	в	двері)
— Хтось стукає, хтось завітав до нас у гості? Зараз погляну…
Заходить	кошеня,	в	лапках	тримає	скриньку	і	плаче)
— Здрастуйте! Я загубила свою маму (плаче)	… (Діти	під-

ходять	і	жаліють	кошеня)
— Я чула що ви добрі, розумні, сміливі, а чи ви не могли б 

допомогти знайти мою маму?
— Кицюня, звісно ж дітки тобі допоможуть, так малята? 

(так)

2. основна частина.
— Кицюня, а яка твоя мама? 
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Д/г «прочитай схему» 
— Кицюня, тепер ми знаємо як виглядає твоя матуся, діти, 

а яка ваша матуся? 
— Дітки, Кицюня принесла чарівну скриньку, яка допо-

може нам знайти її маму, але щоб скринька нам допомогла їй 
треба проказати чарівні слова, спробуємо? (так) 

«У нашій рідній мові
Є чарівні слова.
Слова ці всім відомі,
Це — «Дякую, Будь ласка,
Добрий день, До побачення,
Пробач»
Вживайте діти їх щодня
Бо сила в них жива

— Діти, у нас вийшло, наші чарівні слова подіяли! Ви тіль-
ки погляньте що тут…? Тепер ми можемо стати маленькими ко-
шенятками і допомогти Кицюні! (перетворення	в	кошеняток)

— Які ж ви тільки гарненькі!!! Тож почнемо пошук! Ой! А 
що це там попереду? (Дістати завдання) Хтось розкидав і пере-
плутав усі м’ячики, Кицюня, це випадково не ти? (опускає	очі)

— Кошенятка мої, давайте допоможемо кицюні!

Д/г «Добери за кольором» (М’ячики	розкласти	за	кольо-
ром	у	корзини)

— Молодці мої котулі! У вас все вийшло, ви такі спритні! А 
тепер я пропоную вам трішечки перепочити!

релаксація « киця» (зайняти	свої	місця)	
Ви такі гарнюні! У нас усе гарно виходить! 
— Погляньте скільки прекрасних фото, але вони всі пере-

плутались, давайте розберемо їх, може фото Киціної матусі 
знайдеться.

Д/г « Знайди маму» 
— Які ж ви молодці, погляньте усі фото розклали, а ось і за-

йве фото! Кицюня, а це випадково не твоєї матусі фото?
— Діти, а давайте подивимося чи схожі наша Кицюня і 

киця на фото?
— А ось і матусю Кицюніну знайшли!
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3. підсумок.
— Погляньте, кицюні нам матуся вдячна, що ви не поки-

нули Кицюню і допомогли їй, за це вона хоче вам подарувати 
усім подарунки, але вони не прості (чарівні клубочки). Давай-
те ми їх покотемо і поглянемо, що відбудеться?!

— Ой! А це дійсно не звичайні клубочки, вони вас приведуть 
до справжнього сюрпризу. (Діти	котять	клубочки	до	ширми,	
а	звідти	виходять	мами!)

— Я думаю, що це найкраща нагорода за добру справу — 
мама поруч!!!

— Малята, Киця запрошує вас до себе додому і хоче пригос-
тити вас солодощами і вітамінним чаєм!

Шуцька І. С.,
магістрантка	спеціальності
«Дошкільна	освіта»
ДЗ	«ЛНУ	імені	Тараса	Шевченка»,
м.	Старобільськ

Хомич О.О.,
викладач	кафедри	дошкільної	та	по-
чаткової	освіти
ДЗ	«ЛНУ	імені	Тараса	Шевченка»,
м.	Старобільськ

Допоможемо незнайці
(заняття	з	формування	елементарних	математичних

уявлень	для	дітей	старшого	дошкільного	віку)

мета: вправляти в кількісній лічбі предметів (лічба в 
межах10); навчати дітей орієнтуватися в просторі; ознайоми-
ти з вимірюванням обсягу сипучих і рідких тіл за допомогою 
умовної мірки; закріпити знання дітей про геометричні фі-
гури; розвивати логічне мислення, пам’ять, зосередженість, 
дрібну моторику пальців; виховувати уважність, активність 
на занятті, організованість, інтерес до математики.
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матеріал: конверт із завданнями; геометричні фігури різ-
ні за кольором і розміром — коло, квадрат, трикутник, овал; 
миска з манною кашею; посудина з водою, пофарбованою в бі-
лий колір; каструля; склянка; столова ложка; папір, олівці.

Хід заняття

1. сюрпризний момент
Діти, сьогодні у мене був незвичайний ранок, по дорозі до 

дитячого садка я зустріла хлопчика, який мав дивакуватий 
вигляд, на його голові була велика блакитна шляпа, з під якої 
виглядало руде волосся. Він швидкими кроками прямував 
мені на зустріч і коли ми опинились пліч о пліч, подарував 
мені ось цей клубок ниток, зі словами: «Крибле–крабле–бум». 
Я думаю, цей клубок ниток — чарівний, давайте усі разом 
промовимо заклинання «Крибле–крабле–бум». Після чарів-
них слів клубок котиться у напрямку вхідної двері і на порозі 
з’являється Незнайко (перевдягнута помічник вихователя) у 
якого в руках конверт із завданнями, він звертається до дітей 
по допомогу, йому необхідно виконати усі завдання аби повер-
нутися додому. Вихователь дістає по черзі завдання з конвер-
ту і пропонує дітям разом з Незнайко їх виконати.

2. Дидактична вправа «сніданок для незнайки» 
Незнайко дуже зголоднів, він приніс нам рецепт свого улю-

бленого сніданку (вихователь дістає з конверта рецепт, зачи-
тує: для приготування в каструлю потрібно покласти 5 столо-
вих ложок манної каші і залити 2 склянками молока). Діти 
уважно слухають інструкцію вихователя і виконують завдан-
ня, потім пригощають Незнайка смачною кашею. 

3. Дидактична вправа «Ласощі для незнайки»
Усі полюбляють ласощі і Незнайко не є тому виключенням, 

він у нас ще той ласунчик, а значить, ми можемо пригостити 
його цукерками. 

У мене є коробочка з цукерками, порахуємо їх. 
Скільки цукерок? (10) (в процесі лічби цукерки виставля-

ються в ряд) 
Як можна розділити ці цукерки, за якими ознаками? 
За розміром: маленькі та великі. 



67

За кольором: сині, зелені, жовті, червоні.  
За формою: квадратні, трикутні, овальні.

4. гімнастика для пальчиків «гра на піаніно»
Незнайко дуже полюбляє слухати музику і щоб йому не 

було з нами сумно, давайте для нього зіграємо на піаніно. Діти 
перебирають пальчиками, уявляючи клавіші піаніно (лічба в 
межах 10).

5. проведення фізкультхвилинки: 
Раз — підняли руки вгору
Два — підтягнулися до долу
Три — повернулись вправо, вліво
На чотири — всі присіли
П’ять — покачали головою
Шість — притопнули ногою
Сім — ручками повертіли
І тихесенько всі сіли.

6. ігрова вправа «чарівна подорож на місяць»
Вихователь заздалегідь готує стільчики на яких прикрі-

плює різні за формою, кольором, та розміром геометричні фі-
гури. Кожній дитині вручає відповідні фігури-ключики від 
кімнат космічного корабля. Дітям необхідно знайти саме ту 
кімнату, до якої підійде ключик та зайняти своє місце у ко-
раблі. 

7. рухлива гра «місячна прогулянка»
Вихователь пропонує дітям уявити, що вони прилетіли на 

Місяць. Діти, разом з Незнайком гуляють по Місяцю, викону-
ючи інструкції вихователя: підстрибнути на місці п’ять разів, 
зробити 3 кроки вперед, 4 кроки назад та ін.

8. Дидактична гра «Знайди друзів незнайки»
Вихователь пропонує дітям уважно оглянути кімнату та 

знайти маленьких чоловічків, друзів Незнайки (описати міс-
це знаходження: біля шафи, під стільцем, на столі та ін.)

9. аплікація «повітряна куля для  незнайки»
Діти роблять повітряну кулю з геометричних фігур. При-

крашають роботу за допомогою олівців, малюють квіти, сон-
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це, хмари. По завершенню дарують повітряні кулі Незнайці 
та проводжають його додому, у чарівну Квіткову країну. 

10. підсумок заняття. 
Ми так весело і цікаво провели час. Розв’язали цілу купу 

завдань. Яке завдання сподобалось найбільше? 

Пономарьова Т. О.,
магістрантка	спеціальності
«Дошкільна	освіта»
ДЗ	«ЛНУ	імені	Тараса	Шевченка»,
м.	Старобільськ

про здоров’я, друже, дбай — корисну їжу ти вживай! 
(заняття	для	дітей	старшого	дошкільного	віку)

мета: формувати у дітей старшого дошкільного віку уяв-
лення про здоровий спосіб життя; уточнити і розширити зна-
ння дітей про вітаміни, корисні і шкідливі продукти, вміння 
працювати з дидактичним матеріалом, виховання творчої ак-
тивності та вміння уважно слухати один одного, виховання 
культури, створити радісний настрій.

обладнання та матеріали: картки із зображеннями продук-
тів харчування, пляшка із солодкою газованою водою, стакан-
чики та ложки для кожної дитини, ватні тампони та пінцет 
для кожної дитини, цукор, свіжі овочі або їх муляжі, дві ка-
струлі, корзини.

Хід заняття

1. організаційна частина
— Діти, уявіть, що ми з вами прийшли до супермаркету. На-

гадую вам, які продукти можна купити. Стежте за указкою.

гімнастика для очей
На робочій дошці розміщені зображення різних продуктів 

харчування. Вихователь, називаючи кожен продукт, вказує 
на його зображення указкою. Діти стежать за нею.
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2. основна частина
— А зараз послухайте історію про одну дівчинку. Учора 

Варварі виповнилося шість років. Разом зі своєю мамою та 
друзями — Катрусею й Сашком — вона пішла до кафе. Мама 
сказала: «Варюша, замов для своїх гостей усе найкраще». 
Варя і замовила: кожному по великій пляшці солодкої газо-
ваної води, морозиво й один на всіх величезний торт. Мама аж 
за голову схопилася, коли все це побачила, і промовила: «Хіба 
ж таке можна їсти? ».

Під	час	розповіді	вихователь	демонструє	портрети	персо-
нажів	та	зображення	продуктів.

— Діти, як ви гадаєте, чому так злякалася мама Варі, коли 
побачила стільки солодкого на іменинному столі? (Відповіді	
дітей.) Аби переконатися, що солодка газована вода шкодить 
здоров'ю, проведемо дослід.

Дослід «вуглекислий газ»
Вихователь роздає кожному з дітей по пластиковому ста-

канчику та чайній ложечці. Відтак називає, які дії мають ви-
ковувати діти.

— Зараз й кожному з вас наллю у стаканчики солодку газо-
вану воду. Помішайте її ложечкою. Що ви бачите! (Утворю-
ється	багато	бульбашок.) Так, бульбашки — це вуглекислий 
газ. Проникаючи в організм у надмірній кількості, він зазви-
чай спричиняє дискомфорт живіт надувається, як повітряна 
кулька, починає боліти. До того ж солодку газовану воду за-
звичай фарбують хімічними барвниками. Щоб у цьому пере-
конатися, проведемо ще один дослід.
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Дослід «Хімічні барвника»
Вихователь роздає кожні дитині по пінцету, ватному там-

пону, стаканчику. Відтак називає, які дії мають виконувати 
діти.

— Візьміть пінцетом ватний тампон. Якого він кольору? 
(Білого.) Покладіть ватний тампон у стаканчик. Зараз я наллю 
солодкої газованої води в стаканчик. (Наливає	 напій.) Діс-
таньте тампон пінцетом. Що з ним сталося? (Відповіді	дітей) 
Так, вів змінив колір — Став коричневим. Це наглядно свід-
чить, що воду пофарбувала хімічним барвником. А будь-які 
хімічні барвники, запам'ятайте, шкодять здоров'ю людини — 
вада, що їх містить, може викликати біль у животі, нудоту чи 
навіть алергію. Діти, за смаком ця вода солодка, але цукор у 
ній несправжній. Замість цукру додають його замінники, що 
значно солодші за справжній цукор. Погляньте , скільки цу-
кру насправді міститься в одному стакані солодкої газованої 
води. (Вихователь	кладе	у	ставок	4	чайні	ложки	цукру,	діти	
рахують).

— Що поганого може статися з людиною, якщо вона вжи-
ватиме забагато цукру? (Відповіді	дітей.) Так, людина страж-
датиме від зайвої ваги — не зможе бігати, стрибати, їй буде 
важко ходити, дихати, навіть думати. А ще вона матиме, про-
блеми зі сном. У народі існує прислів'я: «Солодко їсться, та 
погано спиться». (Діти	 повторюють	 прислів'я.) Отже, щоб 
залишатися стрункими й добре почуватися, варто помірно 
вживати цукор і обов'язково займатися фізкультурою та спор-
том. Тож пропоную погратися в цікаву гру! Діти вибирають 
картки з продуктами, які потрібно вживати в їжу, а які не ба-
жано вживати. Треба вживати: Не треба вживати: яблука торт 
груші печиво сливи цукерки гарбуз газовані напої помідори 
смажене м’ясо морква чіпси картопля жувальні гумки вино-
град малина.

— Отже, ми з вами з'ясували, що солодка газована вода 
шкодить здоров'ю. Тож поставимо пляшку з цим шкідливим 
напоєм на чорний столик.

А тепер поміркуйте, будь ласка, що спільного між зубною 
щіткою та яблуком? (Відповіді	дітей.) Так, яблуко, як і зубна 
щітка, зміцнює зуби й очищує їх від мікробів та решток соло-
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дощів. Отже, яблука смачні та ще й для зубів корисні. Пропо-
ную вам пограти в цікаву гру. (Вихователь	розповідає	прави-
ла	гра.)

гра «Яке яблуко?»
Діти називають ознаки яблука, відповідаючи на запитання: 

«Яблуко яке?». Вихователь викладає на стіл стільки яблук, 
скільки слів ознак назвали діти. Правило гри: не перебивати 
одне одного я не повторювати ознаки, які вже були названі. 
(Відповіді	 дітей:	 корисне,	 велике,	 маленьке,	жовте,	 зелене,	
різноколірне,	червоне,	рум'яне,	солодке,	кисле,	смачне,	запаш-
не,	 кругле,	 гарне,	тверде,	 хрумке,	 блискуче.) Відтак вихова-
тель просить дітей порахувати, скільки яблук на столі.

— Отже, яблука — корисний для здоров'я фрукт. Вони 
зміцнюють зуби та очищують їх від мікробів і решток соло-
дощів, насичують організм вітамінами. Поставимо кошик із 
яблуками на столик. Для здоров'я людини корисні не лише 
фрукти, а й овочі. Чи знаєте ви, чим саме корисні овочі? (Від-
повіді	дітей.) Пограємо в гру.

гра «Збери овочі» 
Діти утворюють дві команди. Вихователь показує кожній 

команді її «город» — огороджену ділянку зали, де на підло-
зі розкидані вирізані з паперу — овочі. За правилами гри ко-
манди мають збирати овочі кожна на своєму городі і класти в 
корзину. Перемагає та команда, яка швидше збере всі овочі в 
корзину.

— Молодці, діти! Вправно і дбайливо зібрали корисні для 
здоров'я овочі.

— Діти, як ви знаєте, із овочів можна готувати багато смач-
них і корисних для здоров'я страв, зокрема салати. Зазначу, 
що найбільше вітамінів міститься в сирих, необроблених ово-
чах, тож салати зі свіжих овочів − дуже вітамінна страва. Діти, 
щоб бути здоровими, недостатньо лише споживати корисну 
їжу, треба ще  багато рухатися. У нараді кажуть: «Рух — це 
здоров'я». Тож зараз ми з вами пограємо в гру «Чарівний мі-
шечок».
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гра «чарівний мішечок».
Вихователь звертається до дітей:
—  В мене є мішечок, він чарівний та не простий. У цьому 

мішечку різні овочі. Треба руку запустити у мішечок та вга-
дати, що хочете витягнути з нього. (У	 мішечок	 складаємо:	
огірок,	помідор,	капусту,	баклажан,	моркву,	цибулю.	Діти	ви-
тягають	з	мішечка	овочі.)

3. підведення підсумків
— Діти, у народі кажуть: «Людина їсть, щоб жити». Аби 

жити здорово, ми маємо правильно харчуватися. Зокрема, як 
ми з вами сьогодні з'ясували, варто обмежити вживання со-
лодких газованих поїв, адже вони шкідливі для нашого орга-
нізму. Торти з кремом, морозиво — і смачно, але чи слід їсти 
їх так багато,як Варвара із друзями? (Відповіді	дітей.) Так, 
не забувайте, що солодощі слід вживати потроху й не часто. 
Якщо після вживання: солодкої їжі немає можливості одразу 
почистити зуби, слід з'їсти яблуко. Щоб бути здоровими, що-
дня слід їсти корисну їжу − овочі, фрукти та страви з них. Пе-
ред їжею не забувайте мити руки з милом. Скажіть мені, для 
чого потрібно мита рухи з милом? (Відповіді,	дітей.) А щоб від 
солодкої їжі ви не стали кругленькими, як повітряні кульки, 
маєте багато рухатись: бігати, ходити, стрибати, кататися па 
велосипеді. Молодці, діти, ви добре попрацювали сьогодні на 
занятті. Сподіваюся, ви міцно засвоїте ці поради й щодня бу-
дете дотримуватися, аби завжди бути здоровими. А тепер мий-
те руки, і я пригощу вас смачними, корисними для здоров'я 
фруктами.
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Іванова А. В.,
магістрантка	спеціальності
«Дошкільна	освіта»
ДЗ	«ЛНУ	імені	Тараса	Шевченка»,
м.	Старобільськ

подорож у казкову країну
(заняття-театралізація

для	дітей	старшого	дошкільного	віку)

мета: формувати навички правильно вимовляти звук [o]; акти-
візувати вживання іменників: сорока, горобчик,зайчик,колобок, 
яєчко, курочка Ряба; навчити відповідати на запитання ви-
хователя, розповідати потішки; навчати за допомогою вихо-
вателя інсценізувати добре відомі казки; розвивати зв’язне 
мовлення,навички творчої діяльності, пам’ять, увагу, уміння 
слухати інших дітей; виховувати інтерес і любов до україн-
ської народної творчості.

обладнання: шапочки звірят, сюжетні картинки до україн-
ських казок, гніздо, яєчко, атрибути до української  народної 
казки «Дід та баба»

Хід заняття
Вступне слово вихователя:
— Сьогодні ми з вами потрапимо в казкову країну. Зараз 

я за допомогою чарівної палички перетворю вас на казкових 
героїв. (дітям	одягаються	шапочки	казкових	героїв)

— Які гарні звірята! Давайте подивимося, хто це? (сорока)
— Послухайте забавлянку.
(дитина	 розповідає	 забавлянку	 «Сорока-ворона»,	 а	 діти	

виконують	відповідні	рухи.)
Сорока-ворона
На припічку сиділа,
Діткам кашу варила:
— Цьому дам, цьому дам,
А цьому не дам,
Бо цей дров не носив,
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Діжі не місив,
Хати не топив,
Діток гулять не водив —
Справжній лежень.

— А хто це прелетів?(горобчик)
(дитина	обігрує	приспівку)

Летів горобчик:
Жив-жив-жив!
— А де ж мені сісти?
— На печі.
— А що ж мені їсти?
— Калачі.
—Гам.

— Ось послухайте, про кого я загадаю загадку?
Довгі вуха, куций хвіст,
Невеличкий він на зріст, 
На городі побував,
Нам капусту пожував. (зайчик)

— Давайте пограємось з зайчиком у гру «Зайчик сіренький 
сидить».

(Слова	гри	діти	промовляють	разом	з	вихователем)
Ось сіренькі зайчики сидять.
Вони вушками ворушать.
(присідають)
Ось так, ось так,
Вони вушками ворушать.
(рухають	руками	над	головою)
Їм холодно сидіти,
Треба лапоньки погріти,
(плескають)
Вже набридло їм стояти,
Трохи треба пострибати.
Стриб,стриб, стриб,
Трохи треба пострибати.
(стрибають)
Зайчики поспішайте,
Вовк за деревом — тікайте! (біжать)
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— Погляньте, дітки, хтось котиться по доріжці. Хто це? 
(Колобок) А яку пісеньку він співає?

(декілька	дітей	розповідають)
Я по засіку метений,
Я на яйцях спечений,
Я від  баби утік,
Я від діда утік,
То й від тебе утечу!

Колобок приніс нам картинки. Подивіться і скажіть, хто 
що робить.

(Дітям	роздають	картинки	з	епізодами	казок.	Діти	роз-
повідають,	що	роблять	герої)

— Подивіться, що я знайшла?
(вихователь	показує	гніздечко	з	яйцем)
— Хто його зніс? Це яєчко не звичайне, воно казкове. Як ви 

думаєте з якої вона казки? (Курочка-ряба)
— Давайте скажемо потішечку:

О-о-о, яєчко одно
Знесла курочка рябенька,
Знайшли дітоньки маленькі.
О-о-о, яєчко одно!

— А ось герої казки. Сідайте звірята, зручніше і подивіться 
казочку (Діти	інсценізують	казку	2–3	рази)

— А зараз я знову перетворю вас на діток.
Підсумок:
— Чи сподобалося вам у казці? Що вам сподобалося най-

більше?
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іЗ ДосвіДу вчитеЛів-початківців

Пантелєєва А. Ю., 
вчитель	початкових	класів	ІІ	категорії	
Закотненської	ЗОШ	І	—	ІІ	ступенів

Людяність — в людині головне. 
в. сухомлинський «горбатенька дівчинка»

(урок	читання	у	2	класі	з	використанням
технології	розвитку	критичного	мислення)

мета: вчити аналізувати та оцінювати поведінку і вчин-
ки дійових осіб; формувати вміння визначати головну думку 
твору; поглибити знання дітей про загальнолюдські моральні 
якості; удосконалювати читацькі навички. Розвивати зв’язне 
мовлення, критичне мислення, вміння висловлювати власну 
думку. Виховувати доброту, чуйність, людяність, викликати 
бажання наслідувати добрі справи однолітків.

обладнання: портрет В. Сухомлинського, листки з 
прислів’ями для роботи в парах, будиночки з рисами харак-
теру, слова для словникової роботи, ілюстрації, посвідчення 
детективів, Савченко О. Я. Читанка 2 клас: Підручник. — К. : 
Освіта, 2002. — С. 116–117

Хід уроку

і. організація класу
Всі почули вже дзвінок
На улюблений урок.
Давайте привітаємося.
Давайте усміхнемось.

— Протягніть один одному свої долоньки, візьміться за 
руки, потисніть їх. Що ви відчули?

— Так це тепло ваших долоньок. Але це не тільки тепло 
ваших долоньок, це ще і тепло вашого серця і тепло душі, 
воно зігріває вас, а ви теплом свого серце можете зігріти 
ближнього.
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іі. мовна розминка
1. таблиця Шульте
2. Дихальні вправи
— Щоб ротик і язичок були на уроці слухняними, виконає-

мо зараз такі дихальні вправи:
— 1,2,3 — вдихаємо повітря, 4 — видихаємо.
— 1,2,3 — вдихаємо повітря, 4 — видихаємо, ніби гасимо 

свічку.
— 1,2,3 — вдихаємо повітря, 4 — видихаємо, показуємо, як 

із кульки виходить повітря.

3. вправа «Зарядка для очей».
Оченята роблять вправу
Вліво — вправо, вліво — вправо,
Потів вгору, потім вниз
Оченятами дивись.
А тепер нове завдання –
Оченятам тренування:
Раз — дивись у далечінь (10 секунд),
Два — в долонці відпочинь! (10 секунд)

3. чистомовка
ці — ці — ці — ми учні молодці.
ок — ок — ок — дружно розпочнем урок.
ать — ать — ать — будем швидко ми читать,
на  питання відповідать.

4. скоромовка
Рак татусь приніс з крамниці
Раченятам рахівниці

ііі. актуалізація опорних знань учнів

1. перевірка домашнього завдання
1.опитування
Яке оповідання читали вдома? «Про що думала Марійка?»
— В яку гру гралися діти?
— Під яким деревом сховалася Марійка?
— Про що думала дівчинка коли сховалася?
— Хто автор оповідання? В.О. Сухомлинський
— Що ви знаєте про цього письменника?
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— Василь Сухомлинський народився 1918 році, 15 серпня в 
с. Васильківці на Полтавщині, у селянській сім’ї. Крім Васи-
ля у сім’ї було ще троє дітей. Батьки ніколи не сварилися між 
собою і не карали своїх дітей. Може тому всі обрали професію 
вчителя. В. Сухомлинський — найвідоміший педагог і пись-
менник. Він працював у школі 35 років. В.Сухомлинський — 
заслужений вчитель України.

Василь Олександрович дуже любив дітей і написав для них 
багато цікавих оповідань, казок. Його твори вчать вас бути до-
брими, чуйними, працьовитими, щоб любили батьків, а також 
свою прекрасну Батьківщину.

— Спробуйте прочитати назву оповідання, яке ми сьогодні 
будемо читати.

іV. мотивація навчальної діяльності
інтерактивна вправа «передбачення»
— Уважно подивіться на слова і назву, як ви гадаєте, про 

кого або про що буде наше сьогоднішнє оповідання. 
— Почніть свою розповідь словами «Я	думаю…», «На	мою	

думку…» (Діти висловлюють своє припущення) 
— Чи можна із заголовка дізнатися, як автор ставиться до 

дівчинки?
— Ви коли-небудь зустрічалися з людьми з фізичними вадами?
— Чи легко жити людині з фізичними вадами?
— Як ви думаєте з якими неприємностями їм доводиться 

зустрічатися в житті?
— Як ви думаєте, як почуваються люди, коли їх фізичні не-

доліки з подивом розглядають. 
— Чи є у нас у суспільстві люди з такими вадами?

V. повідомлення теми, мети уроку.
— Отже, сьогодні ми з вами познайомимося ще з одним 

оповіданням В.Сухомлинського. Сьогодні ми проведемо урок-
Квест «Вперед детективи». Ми будемо вести дослідження і 
шукати риси справжньої людини. Щоб стати справжніми де-
тективами потрібно  багато працювати. 



79

Тому ми будемо вчитися читати швидко, виразно, правиль-
но, перевіримо, чи справдилося ваше передбачення і я дуже 
сподіваюсь, що знайомство з цим оповіданням буде для вас ще 
одним уроком по вихованню кращих рис характеру

Vі. ознайомлення з новим матеріалом
1. вступна бесіда
— А які риси характеру ви знаєте?
— Ці риси оселилися в будиночках. Прочитайте їх.

                 
— Чому у першому будиночку оселилося сонечко, а у друго-

му хмарка?
— В якому будиночку оселилися б ви? Чому?
— Як ви гадаєте, яка риса характеру найголовніша, яка 

об’єднує в собі всі інші?
— Саме про це буде наше оповідання.

2. словникова робота 
— В цьому тексті вам зустрінуться нові слова
— Прочитайте сходинки слів «луною» за вчителем.
	 п'ять	 	 	 іспит
	 благав		 	 лагідно
	 живенько	 	 насмішки
	 чорноокий	 	 полегшено
	 пустотливих	 горбатенька

 Живенько  швидко
 Благав — наполегливо просив
 Пустотливі — грайливі, безтурботні
 Чорноокий — з чорними очима
 Іспит — екзамен, перевірка
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3. інтерактивна вправа «кероване читання з передбаченням»
Після читання кожної частини учням ставляться запитання. 

Пропонується зробити передбачення стосовно того, що буде далі. 
А після читання наступної частини це передбачення аналізуєть-
ся, перевіряються (справдились чи не справдились очікування).

Читання	 оповідання	 вчителем	 із	 передбаченням,	 зупинками
— Після читання дасте відповідь на питання:
— Який іспит витримав клас?

горбатенька дівчинка
Клас розв’язував задачу. Учні схилилися над зошитами. 

Коли це у двері хтось тихо постукав.
— Відчини двері й подивись, хто там стукає, — мовив учитель.
Чорноокий хлопчик, що сидів за першою партою, живень-

ко відчинив двері. До класу зайшов директор школи з малень-
кою дівчинкою. Тридцять п’ять пар очей впилися у незнайому 
дівчинку.

Вона була горбатенька.
І зупинка 
— Кого привів у клас директор?
— Чому всі діти звернули увагу на дівчинку?
— Що означає вислів очі впилися? (уважно придивлялись, 

почали  розглядати)
— Як ви думаєте, що трапилося далі?

Учитель затамував подих і повернувся до класу. Він поди-
вився у вічі пустотливих школярів і мовчки благав: хай не по-
бачить дівчинка у ваших очах ні подиву, ні насмішки.

У їхніх очах була тільки цікавість. Вони дивились на ді-
вчинку й лагідно всміхалися.

ІІ зупинка
— Чого боявся вчитель?
— Як сприйняли діти дівчинку?
— Що	означає	вислів затамував подих (заціпенів, завмер, 

затримав дихання)
— Як ви думаєте, що трапилося далі?
Учитель полегшено перевів дух.
— Цю дівчинку звуть Оля, — сказав директор. — Вона при-

їхала до нас здалеку, хто поступиться їй місцем на першій 
парті? Бачите, яка вона маленька?
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Усі шість хлопчиків і дівчаток, що сиділи за першими пар-
тами, піднесли руки:

— Я…
Учитель був тепер спокійний: клас витримав іспит.
ІІІ зупинка
— Що	означає	вислів перевів дух (спокійно видихнув)
— Який	іспит	витримав	клас?
— Як	ви	вважаєте,	чи	правильно	вчинили	діти?

Фізкультхвилинка
Раз — здіймаймо руки вгору,
Два — нагнулися додолу,
Не згинайте, діти, ноги, 
як торкаєтесь підлоги
Три, чотири — прямо стати,
Нумо знову починати.
Ви готові присідати
І ногам роботу дати?
Раз — присіли, два − присіли,
Хай міцніє ваше тіло.
Хто втомився присідати
Може вже відпочивати.
Руки вбоки, руки так
Закрутився, як вітряк.

4. читання «ланцюжком»

5. гра «Швидко відповідай»
— Перевіримо, як ви зрозуміли оповідання. 
— Де відбувалися події?
— Який йшов урок?
— З чого це видно?
— Хто перервав урок?
— З якої причини?
— Як звали нову ученицю?
— Яку фізичну ваду вона мала?
— Про що «мовчки благав» учитель?
— Як діти зустріли новеньку?
— Чому вчитель «полегшено перевів дух»?
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вибіркове читання
— Прочитайте, чим займалися учні в класі.
— Чому діти «впились» поглядом у незнайомку?
— Як почувався вчитель?
— Як учні зустріли дівчинку?
— З якою просьбою звернувся директор до дітей? Прочи-

тайте, як діти відгукнулися на це прохання.

7. вправа на розвиток читацьких навичок.
На дошці записано початки речень. Діти мовчки читають їх 

і відшукують закінчення у тексті, зачитують його вголос.
1. Коли це у двері...
2. Чорноокий хлопчик...
3. Тридцять п'ять пар... 
4. Він дивився у вічі...
5. Вони дивились на...
6. Хто поступиться... 
7. Учитель був тепер...

8. читання деформованих прислів’їв.  Робота в парах.
— Зараз ви попрацюєте в парах. У вас на парті є листо-

чок  рожевого кольору. Прочитайте  деформовані прислів’я, 
з’єднайте лініями частини прислів’я.

Не смійся з лиха людського,  а добрі діла.
Хто іншим добра бажає,  той і собі має.
Не одежа красить людину,  щоб тобі не було такого.

— Поясніть, як ви їх розумієте.

Vіі. рефлексія. обмін думками, міркуваннями.
1. бесіда
— Як ви гадаєте, чому вчитель так хвилювався? (боявся, 

щоб не проявили жорстокість)
— І якими виявилися діти?
— Чи можна сказати, що між учнями цього класу та вчи-

телем було повне взаєморозуміння? (Діти розуміли вчителя з 
одного погляду)

— А як би діти були жорстокими і немилосердними, як би 
вони себе повели?
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— Яка головна думка оповідання «Горбатенька дівчинка»? 
(Ніколи	не	можна	сміятися	над	вадами	інших	дітей;	потріб-
но	бути	терпимим	до	чужого	горя;	не	залишати	наодинці	не-
мічних,	інвалідів.)

— Чи добре вчитель виховав  учнів?
— Як треба ставитися до таких людей?
— Як би ви по іншому назвали це оповідання?
— Чому нас навчило це оповідання?
— Що вас найбільше вразило?
— Який ви для себе зробили висновок? (треба бути людяним)

4. інтерактивний метод «Займи позицію» (вчитель створює 
ситуацію, коли кожен учень має можливість висловити дум-
ку, переконати товариша, проаналізувати думки інших та ви-
бачитись, подякувати і змінити попередню позицію).

«Людяним потрібно бути, щоб»

тебе похвалили дорослі
дарувати людям добро
взамін отримати винагороду

2. інтерактивна вправа «асоціативний кущ»
— Ви сьогодні слухали і читали оповідання, скажіть якими 

будуть  ці дітки коли стануть дорослими?
— Чи стануть вони справжніми людьми?
— Яка повинна бути справжня людина?
— Тепер погляньте ми з вами визначили, якою повинна 

бути справжня людина. Чи такі риси характеру живуть у бу-
диночку, який ми розглядали на початку уроку?

— І ми з вами відшукали  риси характеру якими повинна 
володіти справжня людина.

— Отже, до якого висновку ми дійшли, якою повинна бути 
справжня людина?

— Скільки знайшли добрих рис. Ви справжні детективи. Я 
вам вручаю посвідчення детективів.
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5. інтерактивна вправа «мікрофон». Продовжіть думку:
На уроці: я вчився…
я дізнався… 
я зрозумів… 
я хотіла б… 

— Мені сподобалось, як ви працювали. Дякую за роботу.
— Ви ще маленькі. У вас усе життя попереду. В народі ка-

жуть: «Життя прожити — не поле перейти», тому у вас буде 
безліч життєвих ситуацій, з яких потрібно знайти достойний 
вихід. Мені б хотілося, щоб ви запам’ятали сьогоднішній урок 
на все життя і росли дійсно Людьми з великої букви.
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Кулешова В. А.,	
магістрантка	спеціальності
«Початкова	освіта»
ДЗ	«ЛНУ	імені	Тараса	Шевченка»,
м.	Старобільськ

Черв’якова Н. І.,
канд.	пед.	наук,	доцент,
завідувач	кафедри	дошкільної
та	початкової	освіти
ДЗ	«ЛНУ	імені	Тараса	Шевченка»,
м.	Старобільськ

використання прийомів арт-педагогіки у 
навчально-виховному процесі початкової школи

Одним з напрямів сучасної інноваційної педагогіки є між-
дисциплінарна наукова галузь, що інтегрує теоретико-
методологічний та технологічний інструментарій мистецтва, 
педагогіки, психології, естетики, і визначається як арт-
педагогіка. 

Арт-педагогіка, перш за все, є синтезом мистецтва й пе-
дагогіки, який сприяє процесу художнього розвитку дітей 
і спрямовує його на формування основ художньої культури 
особистості через творчу діяльність. Мистецька складова, за 
влучним висловом М. Кагана, «олюднює» процеси навчання і 
виховання [3]. 

Педагогічні можливості мистецтва та його значення в ста-
новленні особистості розкриваються в працях класиків-
педагогіки — Я. Коменського, Й. Песталоцці, Р. Штайнера, 
К. Ушинського, В. Сухомлинського та ін. На їхню думку, 
мистецтво є унікальним засобом впливу на особистість, що за-
безпечує творчу та індивідуально-особистісну спрямованість 
освіти, й стає важливим компонентом її змісту [8]. 

Сучасними розробниками ідей арт-педагогіки та їх прак-
тичної реалізації у навчально-виховному процесі є такі на-
уковці, як О. Булатова, Ж. Валєєва, М. Гузєва, М. Катренко, 
Л. Лєбєдєва, О. Отич, Н. Сергєєва, В. Соколова М. Шуть та ін. 
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У дослідженні Н. Сергєєвої подано найбільш концептуально 
виважене, на нашу думку, визначення арт-педагогіки, як ін-
новаційного напряму в педагогічній науці, який розкриває 
«природу, загальні закономірності, принципи, механізми й 
універсальні способи залучення мистецтва для вирішення різ-
номанітних педагогічних завдань» [6, с. 11].

Молодший шкільний вік — визначальний період у житті 
кожної людини, коли закладаються підвалини її світогляду та 
формується система ціннісних орієнтацій. Сьогодні в умо-
вах соціокультурної кризи, питання гуманізації освітнього 
процесу набувають першочергового значення. Завданням 
педагогів, особливо початкової школи, стає організація 
навчально-виховного процесу засобами арт-педагогіки, орі-
єнтованої на особистість школяра як найвищу цінність, її 
духовний розвиток. 

Арт-педагогіка відкриває широкий простір для розвитку 
особистості дитини, оскільки поєднання мистецтва і педаго-
гіка призводить до живого конструктивного тандему педагога 
і дитини в просторі культури і мистецтва. Найпоширенішими 
техніками і прийомами арт-педагогіки у початковій школі є: 
музикальна, театральна, художня арт-педагогіки, казкотера-
пія, бібліотерапія, ігрова терапія, ізотерапія, пісочна терапія 
та ін. Сутність цих технік і прийомів полягає у тому, щоб зро-
бити учнів активними учасниками освітнього процесу, підви-
щити їх вмотивованість, зацікавленість процесом навчального 
пізнання. Саме тому арт-педагогіка є одним із перспективних 
видів навчання дітей, яке, використовуючи мистецькі над-
бання, створює можливості для досягнення позитивних змін 
в інтелектуальному, соціальному й емоційному розвитку мо-
лодших школярів.

Розглянемо деякі шляхи реалізації розвивальний потен-
ціал арт-педагогіки в різних аспектах навчання та вихован-
ня молодших школярів. Найбільш поширеними серед них є 
такі нестандартні уроки, як-от: віршовані (римовані) уроки; 
уроки-сюжетні замальовки (урок-віночок, урок-вечорниці, 
урок-драматизація, урок-казка, урок-картинна галерея, урок-
ранок, урок-спектакль, урок-фестиваль, урок-усний журнал); 
поетичні колажі, пісне- знайка тощо [2, 4, 7].  
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Структура і зміст арт-урока багатоваріативна, оскільки 
кожна дитина приходить на заняття зі своїм багажем знань, 
почуттів, переживань. Тому освітній простір, зміст, методи, 
технології створюються не тільки педагогом, а й самими учня-
ми. Арт-урок має два прошарки — предметно-змістовий та 
художньо-естетичний. Зміст теми збагачується мистецтвом, 
гармонійно поєднуючись з основним предметом, що сприяє 
розвитку особистості як учнів, так і педагога. Кожне заняття 
має такі компоненти: аксіологічний, когнітивний, діяльнісно-
творчий, особистісний. Особистісний компонент є доміну-
ючим, і це відрізняє арт-урок від традиційного. Основним 
методом, що використовується на арт-уроках є проблемно-
діалогічний, спрямований на розвиток духовно-особистіної 
сфери молодшого школяра, моральне виховання, формування 
етичних та естетичних ідеалів дітей.

ознайомлення з технікою монотипії. 
панно «барвисті метелики».

(арт-урок	з	образотворчого	мистецтва	у	2	класі)

мета: ознайомлення з технікою монотипії на уроках обра-
зотворчого мистецтва; розвиток наочно-образного мислення 
на основі виготовлення модної метелика за допомогою техні-
ки монотипії; виховання естетичних смаків; розвиток спосте-
режливості, творчих здібностей, уяви, фантазії, дрібної мото-
рики пальців рук, охайності; виховання любові до природи, 
вміння захоплюватися красою рідного краю.

обладнання: гуаш, акварель, ножиці, клей, білий папір, 
пензлі, відеопрезентер.

Зоровий ряд: мультимедійна презентація метеликів різної 
форми, величини, окрасу; зображення літньої галявини (репро-
дукції картин Катерини Білокур «Польові квіти», Ірини Волко-
вої «Макове поле», Дмитро Кустанович «Метелики» та ін.).

Літературний ряд: уривки художніх текстів, вірші, загад-
ки  по темі.

музичний ряд: звуки лісу, А. Вівальді  «Пори року. Літо».
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Хід уроку

і. організаційний момент.
Вчитель перевіряє готовність дітей до уроку, налаштовує 

на позитивне сприйняття.
Я всміхаюсь сонечку
Здраствуй, золоте!
Я всміхаюсь квітоньці —
Хай вона цвіте!
Я всміхаюсь дощику:
Лийся, мов з відра!
Друзям усміхаюся —
Зичу їм добра!
Хай плещуть долоньки,
Хай тупають ніжки.
Працюють голівки,
І сяють усмішки.

іі. психологічне входження тему уроку.
Сьогодні чудовий день, яскраво світить за вікном сонечко, 

своїми промінчиками заглядає у клас, ніжно торкається кож-
ного з вас. То ж давайте посміхнемося один одному і сонечку. 
Сядемо зручно, розправимо плечі, заплющимо оченята. Диха-
ємо спокійно, рівно. Давайте уявимо собі літній день…. Який 
він? Теплий, сонячний… Ми йдемо по лісовій стежині, злегка 
дує свіжий вітерець, щебечуть пташки …

(Вмикається	запис	звуків	лісу).	
Раптом стежинка закінчується і ми виходимо на залиту 

сонцем галявину. Тут дуже багато квітів! Який чудовий аро-
мат! Травичка ніжно лоскоче ваші ніжки… Чути як цвірчать 
коники-стрибунці.

(Демонструються	репродукції	картин)
Озирніться довкола, уважно придивіться на квіти, що цві-

туть буйним цвітом. Подумайте, кого іще ми можемо побачи-
ти серед цього буйного різнотрав’я? Вони такі схожі на кві-
ти, легкі, кольорові, чарівно пурхають у повітрі сідаючи то на 
одну квітучу пуп’янку, то на іншу. Кого ми бачили щойно на 
галявинці? Добре запам’ятайте побачені образи. 
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ііі. мотивація. оголошення  теми і мети уроку.
Що то за гість? 
Ніжок має шість,
Аж чотири крилець має,
По квітках собі літає,
Не бджола, не джмелик.
Зветься він...метелик
  Кольорові крильця мають, 
  Ними нас вони вітають.
  Багряні, сірі, голубі,
  Білі, жовті, пурпурові —
  Барви їхні кольорові!

Ви вже, мабуть, здогадалися, кого ми будемо сьогодні ма-
лювати на уроці? Метелика! Так, сьогодні ми будемо малюва-
ти метелика. А будемо малювати  метелика  з допомогою ці-
кавої техніки малювання — монотипії. Згодом я вам розповім 
про секрети цієї техніки малювання.

IV. вивчення нового матеріалу.
Перш ніж ми розпочнемо роботу, я хочу розповісти вам про 

героїв нашого заняття — метеликів. 
Як тільки оживає природа, сонечко пригріває дужче й дуж-

че, просинаються метелики: кольорові, яскраві, схожі на кві-
ти. Недаремно люди колись думали, що метелики з’явилися 
саме з квітів. У теплий день на галявині можна спостерігати 
цілий танок цих дивовижних істот: сині, білі, жовті, різно-
барвні! Яких метеликів ви знаєте? Яких бачили у літку? Де?

(Перегляд	презентації	відеоряду	зображення	метеликів).
махаон — один із найбільших метеликів. У нього жовті 

крила з чорними і червоними цяточками. Махаона прозвали 
вітрильником, тому що він нібито пливе у повітрі , як пре-
красний корабель.

павичеве око. На крильцях цього метелика є блакитні 
«очі». Ці цятки дуже схожі на очі. Вони навіть підфарбовані 
блакитним кольором, ніби райдужна оболонка справжнього 
ока. А ще вони — один в один «вічко» на хвості у павича. Коли 
«павине око» розгортає свої крильця, здається, ніби метелик 
на тебе пильно дивиться.
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Найбільше метеликів у тропічних країнах. Бо там ніколи 
не буває холодної зими і дуже багато запашних квітів, некта-
ром яких живляться метелики. Більшість метеликів живе 
всього кілька днів. Рекордсменом за тривалістю життя є мете-
лик монарх, який може жити до 6 місяців.

Розмах крил звичайних метеликів досягає 4–5 см. Найбіль-
ший нічний метелик в світі — Aттакус. При розмаху крил в 
30 см його часто помилково приймають за птаха.

Бразильський метелик калліго захищається від своїх 
численних ворогів — комахоїдних птахів — вельми оригі-
нальним чином. У разі небезпеки він перевертається, від-
криваючи для погляду птахів виворіт своїх крил. Птахи в 
жаху поспішають тікати. Адже малюнок на крилах Каллі-
го — точний портрет їх заклятого ворога сови, з великими 
очима і гострим дзьобом.

В деяких країнах є клініки, в яких пацієнти лікуються від 
поганого настрою в оранжереях з квітами і метеликами.

Є метелики нічні, вечірні, а є денні. Денні метелики мають 
дуже яскраве  забарвлення. Подумайте чому?

V. Фізкультхвилинка.
Ми метелики чудові (Нахилити, голову вліво, вправо.) 
Маєм крильця кольорові (Розвести руки в сторони.)
Над квітами літаємо (Біг на місці, рухи руками вгору — вниз.) 
Втоми ми не  знаємо, 
Пташки ми злякалися (Руки покласти на голову.) 
Під квітку заховалися. (Присісти.) 

Vі. інструктаж.
Пояснення дітям методики виконання монотипії. Демон-

страція послідовність етапів роботи. Повторення, що таке си-
метрія. Нагадування про правила безпеки в роботі з ножицями.

Vіі. практична робота.
(Звучить	музика	Антоніо	Вівальді	«Пори	року.	Літо»).
Діти за допомогою лекала обводять обриси метеликів на па-

пері, потім згинають по лінії згину. Далі розмальовують одне 
крильце метелика. Згинають папір навпіл, обережно притис-
кають і розгортають. Далі доопрацьовують відбиток, прикра-
сивши більш дрібними елементами. Після повного висихання 
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метелика вирізають і приклеюють на підготовлений вчителем 
ватман, що зображує лісову галявину з квітами.

Vііі. підсумок уроку.
Ось так ми оживили «Барвисте панно» нашими метелика-

ми. Придумайте  йому назву. Чим воно вам подобається?
Далі вчитель пропонує дітям послухати вірш А. Костецько-

го «Метелик».

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 до дому я не понесу.
Бо вдома їй джмеля не погойдати
І не попити ранками росу!

І не стеблинку, гілку чи травинку,
Я не ображу — це страшенний гріх!
Бо в кожній з них живе тремка живинка,
Що світиться довірою до всіх.

іХ. питання для обговорення. рефлексія.
Які почуття викликає у вас цей вірш?
Чому не треба ловити метеликів?
Як треба берегти природу?

іХ. Закінчення уроку. прибирання робочих місць.

Література
1. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском воз-

расте. / Л. С. Выготский. — СПб : СОЮЗ, 1997. — 96 с.
2. Деркач О. Педагогіка творчості: Казкотерапія на допо-

могу вчителю, вихователю, практичному психологу. / 
О. Деркач. — Вінниця : ВДПУ, 2008. — 48 с. 

3. Каган М. С. Философия культуры : учеб. пособ. / М. С. Ка-
ган. — СПб. : Петрополис, 1996. — 415 с.

4. Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии: подходы, диагнос-
тика, система занятий. / Л. Д. Лебедева. — СПб. : Речь, 
2003. — 256 с.
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5. Руденька Т. М. Арт-педагогіка як інновація сучасної 
професійно-педагогічної теорії і практики / Т. М. Рудень-
ка. // Психолого-педагогічні науки. — 2012. — №4. — 
С. 48–54.

6. Сергееева Н. Ю. Арт-педагогическое сопровождение 
профессиональ-ной подготовки будущого учителя: дисс. 
докт. пед. наук : спец. 13.00.08. — Чебоксары, 2010. — 
432 с.  

7. Соколова Т. А. Теоретико-методологические основы арт-
педагогики [Электронный  ресурс];  Открытый класс: 
Сетевые образовательные сообщества, 2009.  — Режим 
доступа: http://www.openclass.ru/node/7719.

8. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : у 5 т. — К. : Рад. 
школа. — Т. 1. — 654 с. 

Жеребило М. О.,
вчитель	фізичної	 культури	 ІІ	 кате-
горії	
Закотненської	ЗОШ	І	—	ІІ	ступенів	

кругове тренування
(урок	з	фізичного	виховання	для	учнів	2	класу)

мета уроку: розвиток всіх груп м’язів.
місце проведення: спортивный зал Закотненської ЗОШ 

І–ІІ ступенів
обладнання та інвентар: комп’ютер, музичні записи, 

«шведська стінка», гімнастичні мати, крейда.
Зміст уроку Дозування орг.-методичні вказівки

І. Підготовча частина. 18 хв.

1.Шикування.
Повідомлення завдань уроку.

1 хв. Звернути увагу на зовнішній 
вигляд учнів. Самопочуття. 

2.Організовуючі вправи:
- повороти правору, ліворуч, 
кругом, перешикування на 
місці в 2 та 3 шеренги.

2 хв Фронтально. Чіткість пово-
роту на п’ятці й носку.
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3.Повільний біг. 2 хв. В колону по одному. Трима-
ти дистанцію. Чіткість ви-
конання команд.

4.Різновиди ходьби:
- на носках,руки в гору;
- на п’ятах,руки за голову;
- напівприсяді,руки в сторони;
- гострий крок, руки на пояс;
- високий крок;
- схресний крок;
- вальсовий крок;
- перемінний крок;
- крок польки;
- звичайна ходьба,з упоряд-
  куванням дихання.

4 хв.

5. Перешикування в колону 
по одному. Виконання стриб-
ків на двох ногах, на одній, 
самостійно та групою.

1 хв Виконання танка «Ленка-
єдка». Груповий метод.

6. Перешикування в 2 ше-
ренги. ЗРВ на місці.

5 хв. Виконання розвивальних 
вправ під музичний супро-
від.

7. «Дитяча дискотека». 3 хв. Виконання різних рухів, 
під збірку різних мелодій. 
На розвиток творчої уяви 
дітей.

ІІ. Основна частина 20  хв.

1. Перехід та шикування біля 
гімнастичної драбини.

30 с В шеренгу. Фронтально.

2. Бесіда: «Правила поведін-
ки під час пожежі».

2 хв.

3. Відпрацювання техніки та 
навиків лазіння та перела-
зіння по «шведській стінці».

3 хв. Диференційований підхід до 
учнів. Виконання  вправи на 
висоті зручної для учня.

4. Перехід на гімнастичні мати. 30 с.

5. Виконання вправ на роз-
виток гнучкості.

2 хв. Нахили вперед з положен-
ня сидячи ноги нарізно, 
ноги разом.

6. Виконання акробатичних 
вправ:
- «міст»
- стійка на лопатках;

8 хв. Виконання вправ зі стра-
ховкою вчителя.
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- «коробочка»;
- перекид уперед.

Розподілити на дві групи.

7. Рухлива гра «На прогу-
лянку!».

 4 хв. Намалювати в одній час-
тині зала кола на полу ,на 
одне менше ніж дітей. По 
команді «На прогулян-
ку!», діти перебігають в 
іншу частину зала та гра-
ються там. По команді 
«Дощ!», діти повинні вер-
нутися назад і зайняти свій 
«будиночок». Той учень 
якому не хвате «хатин-
ки» виконує покарання.
(наприклад:присідання 
на місці, віджимання від 
підлоги, вистрибування з 
упору присівши, тощо).

ІІІ.  Заключна частина. 2 хв.

1. Шикування. 30 с. В шеренгу.

2. Вправи на відновлення ди-
хання.

30 с

3. Підсумки уроку. 30 с Наголосити на основних 
моментах уроку.

4.Перехід до класу. 30 с В колону по одному.

Гончаренко Н. В., 
вчитель	початкових	класів	І	категорії	
Закотненської	ЗОШ	І-ІІ	ступенів

потрібно учиться — завжди пригодиться
(урок	літературного	читання	у	2	класі)

мета: продовжити знайомство з авторською казкою;вчити 
дітей виразності читання, інтонаційно правильно передавати 
свої думки; розвивати діалогічне та монологічне мовлення; 
виховувати любов до знань.
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обладнання: макет телевізора; запис програми телебачен-
ня; заставки  на екрані; малюнки зайця,вовка, лисиці; пор-
трет Ю. Ярмиша.

тип уроку: нестандартний урок ,урок-телепередача. 

Хід уроку

і. організаційний момент (1 хв.)
— Знову день почався, діти! 
Всі зібрались на урок.
Тож пора нам поспішати —
Вже сигнал подав дзвінок. 
Щоб урок минув не марно,
Будем вчитись дуже гарно, 
Всі здобудемо знання!

іі актуалізація опорних знань ( 3 хв.)
мозковий штурм.
— Діти, подумайте, звідки до людини приходять знання?
Складання асоціативного куща.
книги   школа    телевізор 
люди  знання  вчитель
батьки  комп’ютер  спостереження

— Відгадайте загадку: 
Що за диво-дивина
У нас вдома розмовля? 
Дивимось по ньому 
Гарні мультики,казки.
Ще й розкаже про погоду, 
Спорт та бізнес, чи негоду. (Телевізор)

Так, сьогодні до нашого класу теж завітав цей незвичайний  
гість. Він допоможе нам здобути нові знання. (макет телевізора)

ііі. мотивація навчальної діяльності (1хв.) 
— Давайте прочитаємо програму телепередач на сьогодніш-

ній урок:
1. Мовна розминка.
2. Студія «Подорож в минуле».
3. Зустріч на загадковій галявині. 
4. Інформацііна студія. 
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5. Читацька студія. Казка «Зайчаткова казочка». 
6. Мудра скринька. 
7. Театральна студія.
8. Гра «За і проти». 

ііі. актуалізація знань учнів. 
1. мовна розминка
— Люди, які працюють на телебаченні у різних студіях, по-

винні вміти гарно розмовляти. Зараз ми проведемо мовну роз-
минку. Спочатку підготуємо свій язичок.

— Язик голочкою. Спробуємо вколоти.
— Язичком почухайте піднебіння(вперед-назад).
— Вимовте звук-«р-р-р».
— 1–2–3 – вдихаємо повітря,4-видихаємо.
— Погасіть свічку.
А зараз потренуємо свої очі.

вправа «сонечко»
Назвати по порядку цифри,дивлячись на крапку.
Один учень називає вголос ,а інші слідкують очима.
чистомовка. (повторюємо за мною)
Жу-жу-жу — Я із книжкою…дружу 
Жу-жу-жу — Я цю книжку…бережу
 Жу-жу-жу — Я вам казку …розкажу 
А зараз потренуємося у швидкомовленні.

скоромовка.
Заєць зяблика зустрів.
Зебру зжер! Зміюку з їв!
Зяблик зойкнув:
Значить, заєць
Задавака і зухвалець!

гра «Шифрувальник»
— Пригадайте, якими словами автор називає нашого героя 

у казці.
Як називають зайчика у народі?
Так іноді можна почути назву побігайчик. Я пропоную вам 

гру «шифрувальник». Із слова побігайчик вам потрібно буде 
утворити нові слова. Кожна літера слова має свій код-цифру. 
Згідно з комбінаціями цих цифр треба утворити нові слова.
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     П О Б І  Г А Й Ч И К
1 2  3 4 5  6  7  8  9  10
567    345   867  347  12345   3910   3410
(гай    біг    чай    бій   побіг   бик       бік)

IV. перевірка домашнього завдання.
Студія «Подорож в минуле».

 1. Фронтальне опитування.
— Який розділ ми зараз вивчаємо?
— Що таке казка?
— На які групи поділяються казки?
— Хто створює народні казки?
— Які казки ви знаєте?
— Хто створює авторські казки?
— Які казки з цього розділу вам сподобались?
— З якою казкою знайомилися на минулому уроці?
— Хто її автор?

2. повідомлення теми уроку.
вігадаємо загадки «студія загадкова».

Зустріч на загадковій галявині
Я маленький, я вухатий,
Сірий, білий, волохатий.
Я стрибаю, я тікаю,
Дуже куций хвостик маю.
(Заєць)

В темнім лісі проживає, 
Довгий хвіст пухнастий має.
Їй на місці не сидиться,
Як зовуть її?  (Лисиця)

Ходить хмуро між дубами,
Хижо клацає зубами, Сірий, ікластий,
Хоче вівцю вкрасти.
Весь, як є, − жорстока лють,
Очі в нього так і ллють.
Зачаївся ось, примовк.
Грізний звір цей, звісно, ... (Вовк)
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— Давайте пригадаємо в якому порядку з являлися у казці?
Учитель вивішує малюнок зайця, вовка, лисиці.

3.робота в інформаційній студії.
— Сьогодні ми  продовжимо роботу над казочкою Юрія Яр-

миша «Зайчаткова казочка».
Нашим дослідникам було завдання відшукати які ще твори 

написав Юрій Ярмиш для дітей.
Зараз ми відвідаємо інформаційну студію та дізнаємося,яку 

інформацію знайшли дослідники.
Отже в інформаційній студії  Надаємо слово …
Український письменник Юрій Феодосійович Ярмиш.  Ав-

тор багатьох казок та оповідань для дітей. 
Першу збірку «Вітрисько» було опубліковано 1960 року 

в Криму. А потім були книжки «Чудесні моря», «Казка сту-
кає у двері», «Живі малюнки», «Маленькі казки», «Чарівні 
струмки», «Цікавий промінець», «Лебедина казка», «Капі-
танова люлька», «Золотий кораблик», «Сонечко», «їжачок 
і Соловейко», «Вовчі окуляри», «Весела мандрівка», «Живі 
малюнки», «Великий мисливець», «Чарівні ліки», «Лісові 
балакуни» та інші. Загалом Ю. Ярмиш видав більше 50 збірок 
казок, які перекладено 15 мовами.

Юрієві Ярмишу доводилось багато подорожувати. Він побу-
вав в Англії, Канаді, США, на Балканах, кілька разів відвідав 
Індію, враження про яку описав у творі «По дорогах Індії».

Як казкар Ю. Ярмиш відомий не лише в нашій країні. 
У Санкт-Петербурзі видано антологію найкращих казок сучас-
них письменників країн Співдружності Незалежних Держав, 
у якій вміщено по одному-два твори кожного автора, а Ю. Яр-
миша — аж 16 казок.

Друзі жартома називають його «українським Андерсеном». 
І це не випадково. Ім'я українського казкаря Ю. Ярмиша по-
сіло одне з чільних місць серед письменників, які пишуть для 
дітей і про дітей.

V. усвідомлення матеріалу уроку
вирушаємо до читацької студії.

5. читацька студія. 
Вправи на удосконалення читацьких навичок.
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А) Словникова скринька
— вправа на розширення кута зору(робота на картках)
— вправа на миттєве сприйняття слів з карток-блискавок.
— визначення незрозумілих слів.
В тексті вам зустрічались незнайомі слова. Давайте прочи-

таємо їх разом.
(Діти	читають	хором	слова	з	дошки).
під пахву віри не йме скривдив шпурнув
Б) Читання казки: різновиди  читання.
— «Кидок-засічка»;
— «Земля-небо»;
— «Рибки»;

Фізкультхвилинка 
Йшли зайчатка й вовчики малі,
Нахилились до землі.
Потім встали,руки в боки,
І зробили три підскоки.
Потім розминали плечі.
Гарні спинки у малечі!
Руки вгору,опустили
І за парти тихо сіли.

6.мудра скринька. 
1) Робота за змістом казки.  
— Чи сподобалась,казка? Що сподобалось, що ні?
— Кого зустріло Зайченятко по дорозі?
— Про що була Лисиччина казочка?
— Кого ще зустрів Зайчик, коли пострибав від Лисиці?
— Ким був Вовк?
— Чи погодився Вовк прочитати казочку?
— Чому розлютився Вовк?
— Про що, на думку Вовка всі казочки?
— Чому Зайчик побіг, не бачачи дороги?
— Хто заспокоїв Зайчика?
— Про кого ж була казочка, яку прочитав хлопчик 

Зайчаткові?(Про білого кролика і веселого їжачка) 
2) Читання казки за особами.
А зараз ми відвідаємо театральну студію.(вивішується на 

телевізор)
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підготовка до читання в особах.
— Як треба читати слова Зайця? (Привітно, схвильовано, 

весело ). 
— А як прочитаємо слова Лисиці? (Улесливо, образливо). 
— Вовка? (Здивовано, сердито). 
— Хлопчика? (Лагідно, заспокійливо)
— Хто, крім героїв має слова в тексті?
— Що ж надамо слово нашим акторам:
Слова автора читає…
Слова Зайчика-…
Слова Вовка-…
Слова Лисички-…
Хлопчика-…

7. читання казки за особами.
вирушаємо до театральної студії (діти одягають маски)
Робота з малюнками-вибіркове читання.
— Роздивіться малюночок на стор. 75. Доберіть слова з тек-

сту, які розповідають про те, що намальовано .
— Знайдіть рядки з тексту до цього малюнка.
— Доберіть слова з тексту до малюнка на стор. 77.
робота над будовою тексту.
— Про що йдеться в зачині казки? Прочитайте зачин.
— До якої частини належить зустріч Зайчика з Лисицею? 

Вовком? Хлопчиком?
— Зачитайте кінцівку казки.
складання плану твору.
— Давайте зараз поділимо нашу казочку на логічно-

завершені частини та до кожної частини доберемо назву.
ПЛАН
1. Незвичайна знахідка.
2. Лисиччина казочка.
3. Вовчикова казочка.
4. Порада хлопчика.
Хвилинка — відпочинку.
А зараз закрий те очі та уявіть,що ви завітали до лісу. На 

стежинці вам зустрівся наш Зайчик…Відкрийте очі. На парту 
до кожного завітав Зайчик. Він просить допомогти  йому роз 
єднати прислів'я.
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гра «роз'єднай прислів’я»
Прислів’я на картках прикріплених до зайчика − хто вико-

нав піднімає зайчика.
Хтолюдейпитає,тойірозуммає.
Потрібноучиться-завждипригодиться.
Вчитисяніколинепізно.
— Яке прислів'я виражає головну думку казки?
— Яке прислів’я  може стати гарною порадою для Лисички 

та Вовка? (пояснюють свої міркування.)

VI. підсумок уроку (2 хв.)
Дидактична гра «За і проти».
— Діти, давайте прочитаємо прислів'я, яке є головною дум-

кою казки(запис на дошку).
Потрібно учиться — завжди пригодиться.
Чи всі так вважають? Для чого потрібно вчитися?
Зараз проведемо гру «За і проти»
1-ша команда-1 ряд «За», тобто команда яка вважає, що по-

трібно вчитися. Чому?
1. Багато знатиму.
2. Матиму хорошу професію.
2-га команда-2 ряд-ті, які вважають, що не потрібно вчити-

ся. Чому?
1. Більше вільного часу.
2. Складно виконувати уроки.
Отже бачимо, що більше доказів за те ,що треба учитися. Бо 

в знаннях вся сила. А всі знання вміщено в книгах.
— Яку книгу ви читаєте у вільний час?
— Яку останню книгу вам читала ваша мама?
— Як треба ставитись до книг?
мабуть, друзі, ви стомились.
а тепер — відпочивать.
та казки — не забувать. 

VIII. Домашнє завдання (1 хв.)
Поділити казочку на частини. До кожної частини придума-

ти назву.
оцінювання.
Дякую за урок. Сьогодні на уроці сподобалось як працювали…
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Пантелєєва А. Ю.,	
вчитель	початкових	класів	ІІ	кате-
горії	
Закотненської	ЗОШ	І	—	ІІ	ступенів

«Жива казка» в. струтинський
(урок	літературного	читання	у	2	класі)

мета: вдосконалювати навички читання прозових творів, 
розвивати в учнів допитливість, інтерес до навколишнього 
світу, збагачувати словниковий запас дітей; удосконалюва-
ти навички виразного читання; виховувати любов до рідного 
краю, природи; інтерес до тварин і їх способу життя.

обладнання: ілюстрації краєвидів України (річки), таблиці 
складів, малюнки рибки окуня, тексти для читання, «пилка» 
до тексту, картки.

Хід уроку
і. організація класу.
Дзвонить дзвіночок: — Дзень! Дзелень!
Сміється сонце, збудився день.
Кличе дзвіночок: — Бам — бам — бам!
Урок розпочати час школярам.

іі. мовленнєва розминка.
1. Дихальні вправи
 — Як гуде комарик?
 — Прилетів джмелик.
 — Дмухнемо на кульбабку.
 — Замовкнемо!
2. вправи на вдосконалення навичок читання.
a)	Робота	з	таблицею	для	розчитування
У кожної дитини таблиця.

– читання перших двох рядків складів зліва направо.
– читання складів з голосним [а] зверху вниз до черво-

ного прямокутника.
– читання складів з голосним [о] вверх від синього пря-

мокутника.
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– читання складів третього рядка (вкл.) зліва направо 
з поступовим нарощенням гучності; справа наліво зі 
зменшенням сили голосу.

б)	Читання	на	швидкість.
– Картки з текстом лежать на партах у кожного учня.
– Діти читають текст 1 хв. Олівцем позначають, де за-

кінчили, записують свій результат в кутку.
– У кого покращився результат з минулою перевіркою?
– У кого знизився?

в)	Читання	з	використанням	«пилки»

«Пилка» накладається на текст і учні намагаються прочи-
тати текст правильно, хоча частина літер закривається «пил-
кою».

– Про що цей текст?
3.	Інтерактивна	вправа		«Дешифрувальник»

 1   2  3  4  5  6    7  8  9  10  11  12  13
 Х  о  д  и  т  ь     с  о  н    е    ч     к    о

7, 8, 9  сон;
12, 13, 3 код;
5, 4, 9 тин;
3, 2, 9, 10, 11, 12, 13 донечко;
3, 10, 9, 6 день;
5, 4, 1, 2 тихо

ііі. перевірка домашнього завдання.
1. виразне читання вірша т. коломієць «Задзвонив си-

ненький дзвоник»
2. відповіді на запитання

– Що поніс маленький дзвоник?
– Де можна знайти казки?
– У якому значенні вжито вирази «казки на пелюстині, 

у траві»?
– Що хотіла сказати авторка?
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іV. Фізкультхвилинка.

V. опрацювання нового матеріалу.
вчитель. Повідомлення теми і мети. 
— Сьогодні ми знову кудись помандруємо і можливо зна-

йдемо казку?
— З`ясуйте місце нашої мандрівки, відгадавши загадку.

Я ніколи не лежу,
Я завжди біжу, біжу, 
Швидко я несу водицю 
І не можу зупиниться.
    	(Річка)

— Як ви гадаєте, кого ми зможемо зустріти на річці? від-
гадайте загадки.

Пані в срібному жупані,
хвостом махне — глибоко пірне. 
    	(Риба)
Під водою у вирі глибокім,
Сріблячись плямистим боком,
Спочиває хижий…
     (Окунь)

вчитель. 
— І не тільки цих героїв ми зустрінемо! А ще й багато інших 

, а дізнаємось про них з оповідання Василя Струтинського 
«Жива казка». А щоб не заблукати в дорозі треба бути уваж-
ним, тому ми перевіримо вашу увагу.

2. вправа на увагу.
Робота в парах. (На картах по два малюнки з відмінностя-

ми. Діти шукають відмінності, відповідають.)
вчитель. 
— Ви добре впорались. Дуже уважні. Молодці! Тому тепер 

можна послухати оповідання «Жива казка». Уважно слухай-
те!

1. читання оповідання вчителем.
—  У якому значенні вжито вислів «Ходить сонечко»?
—  А насправді, що воно робить?

2. читання оповідання учнями «ланцюжком».
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3. словникова робота.
— Прочитайте виділені вислови. Поясніть їх значення:
— тихо, як ходить сонечко;
— схожий на долоню;
— стрілою помчав;
— бабки, схожі на вертольоти;
— Що означає в казці твору слово жива ?

4. вибіркове читання.
— Як звали дідуся хлопчика?
— Що він казав онуку?
— Кого бачив хлопчик у воді?
— Хто радів, що рибка втекла від окуня? (жабка, зелений 

коник)
— Підтвердіть словами тексту.
— Хто слухав пісеньку коника?
— Хто аплодував артистам?
— Чому Сергійко не аплодував?
— Куди пішов Сергійко після концерту?
— Що він побачив?

5. гра «стріляй влучно» (у дітей картки)
— Пригадайте, які ознаки надав автор предметам, поєднай-

те їх стрілочками.

Лілія  прозорокрилі
Скрипочка зелений 
пуголовки  смугастий 
окунь   метушливі
коник   ніжна
пісенька   жовта
бабки   біла

6. гра «без зупинок»: я читаю початок речення, а ви шука-
єте його продовження і зачитуєте.

7. Фізкультхвилинка. 

Vі. підсумок уроку.



106

мовно-логічне завдання.
інтерактивна гра «павутинка»
— Кого і що побачив Сергійко біля річки?

видра маленька краснопірка 
бабки  біла лілія
жук-вертячка Жива каЗка метушливі пуголовки
жук-водолюб  
   зелений коник жаба

бесіда. метод «мікрофон»
— А ви бували біля річки?
— Чи доводилось спостерігати за тим, що відбувається в воді?
— Чому дідусь казав, що ходити над річкою треба тихо, як 

ходить сонечко?
—  Обґрунтуйте свою відповідь.
— Що найбільше сподобалось, зачарувало?
— Який був Сергійко? Що про нього можна розповісти? 

(Характеристика Сергійка)

метод «прес».
— Чого вчить це оповідання? (відповіді учнів)
— Де можна побачити «живу» казку?
— Я вважаю, що…
— На мою думку…

робота над прислів’ям.
— Слова переплутались. Складіть вірно і поясніть його зміст.
 (Діти	працюють	з	картками)

(Вухами слухай, очима дивись,а ротом мовчи)
— Чи може це прислів’я бути правилом поводження на природі? 
— Чи порадами дідуся можна користуватися в лісі?
— Як треба вести себе в лісі?

Vіі. Домашнє завдання.
С. 144 — 145 читати, переказувати, відповідати на запитання.
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Турчак А. О.,
магістрантка	спеціальності
«Початкова	освіта»
ДЗ	«ЛНУ	імені	Тараса	Шевченка»,
м.	Старобільськ

морозко. створення казкового образу
засобами кольору та форми. 

(конспект	уроку	з	образотворчого	мистецтва	у	2	класі)

мета: продовжувати закріплювати поняття основні та змі-
шані кольори; закріплювати в учнів поняття основні, похід-
ні, холодні та теплі кольори; продовжувати формувати у дітей 
уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати; розвивати 
творчу уяву, спостережливість, акуратність, увагу; виховува-
ти почуття прекрасного; збуджувати в учнів інтерес до творчої 
діяльності в умовах практичної роботи.

обладнання: плакат на дошці — трійка коней з пустими са-
нями; плакат з Дідом Морозом; таблиця основних кольорів; 
ілюстрація Морозко; репродукція картини І. Шишкіна «Осінь 
в Павловському»; репродукція картини І. Шишкіна «На ди-
кому півночі»; для дітей: трафарети діда Мороза; фарби; пен-
злики; серветки. 

Хід уроку
I. організаційний момент
Перевірка присутніх

II. вивчення та засвоєння нового матеріалу
Вступна бесіда
В переказах наших предків давно існував Морозко − повели-

тель зимових холодів. В його образі знайшли відображення уяв-
лення древніх слов'ян про Карачуні − бога зимової холоднечі, Мо-
роза уявляли в образі старенького низенького зросту, з довгою 
сивою бородою, який бігає по лісах, стукає посохом, від чого тра-
пляються тріскучі морози; бігає по вулицях, розфарбовує шибки.

— Як по іншому називають в народі Мороза? (Дід Студе-
нець, Дід Тріскун, Мороз Іванович, Морозко)
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— Діти, ви читали казку «Морозко»? Добрий там був Мо-
розко чи злий?

1. повідомлення теми та мети уроку
— По дорозі в Лапландію к нам обіцяв пожалувати Морозко 

зі своїми братцями Дідами Морозами.
(Відкривається	дошка	—	на	плакаті	трійка	коней	з	пус-

тими	санями).
— Де наш гість? Давайте подивимося в чарівну підзорну 

трубу (Відкривається плакат з Дідом Морозом).
— Діти, давайте з вами оживимо Діда Мороза. А як це зро-

бити? (за допомогою кольору)

2. повторення вивченого
— На які дві групи поділяються кольори? (теплі та холодні)
— Якій порі року відповідають теплі? (Осінь) (Розглядання 

репродукції картини І. Шишкіна «Осінь в Павловському)
— А холодні кольори? (зимі) (Розглядання репродукції 

картини І. Шишкіна «На дикій півночі)
— Діти, а якого кольору сніг? Хто спостережливий? Хто ба-

чив як переливається сніг в проміннях зимового чи весіннього 
сонця? (Усіма кольорами веселки)

Діти повторюють кольори веселки. Робота с таблицею «Ко-
льоровий круг».

— А ви помічали, як змінюється колір снігу протягом дня?

Білий — білий первосніг
На поля і на луки ліг.
А в садку глибокий
Красень синьоокий.

На березі ще й сосні — бірюзовий…
Так чи ні?
Жовто — золотавим припушило трави
А під вечір в шибках
Сніг рожевий, наче птах
Мов казкова птиця, та, що тільки сниться…
      (В.	Конопелець)

— Які основні кольори ви знаєте? (красний, жовтий, синій)
— А як отримати інші кольори? (шляхом змішування фарб)
Робота с таблицею
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3. описання зовнішнього вигляду морозко

4. основні етапи роботи над малюнком
— Установка: проявити більше фантазії, творчості, пра-

вильно підібрати кольори. Обдарованим дітям пропонується 
самостійно без трафаретів виконати композицію на тему «Мо-
розко» 

III. практична робота
Під музику діти «оживляють» дідів Морозів (на парті у 

кожного трафарет діда Мороза)
Вчитель таку ж саму роботу виконує у дошки.
1. розповідь вчителя
Реальний світ сповнений колірного багатства. три найголо-

вніших кольору і три складових − лише маленький шматочок 
багатобарвним палітри навколишнього світу. Додавання чор-
ної і білої фарби до цих квітів створює колірне сполучення − від 
світло − ніжних до тривожних. Реальний світ не вичерпується 
тільки яскравими фарбами, квітами, які ви любите; він на-
багато складніше і багатобарвність, а без чорної і білої фарби 
художники не зможуть намалювати правдиві образи природи 
в різних її станах.

Діти, малюючи, читають «різнокольорові вірші»
1. Я барвиста веселочка,
  Маю сім кольорів,
  Засвітилась над селами,
  Над лісами вгорі
  Житу жовтого кольору
  Подарую в жнива,
  Соковито — зеленого
  Бути мати трава
  А ясно блакитного 
  Небу дам назавжди,
  Світанкового синього
  Залишу для води.
  Непомітно погаснувши,
  Упаду між дубів…
 Так ніколи нічого не лишаю собі…
     (Андрій	М’ястківський)
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2. Кульбабка тиха при стежині
  Жовтіється сама собі,
  А у волошки очі сині,
  А в неба очі голубі
  Зелені клени стали колом
  Побіля нашого двора,
  А ген де тихим жовтим полем
 Червоне сонце догора
    (Євгенія	Горева)

3. Червоні снігурі
  Стрибають по дворі
  В задумі чорний крук
  Присів на білий сук
  Синиці голубі
  Співають на вербі
  На зиму омелюх
  Пошив рудий кожух
  А горобець — дивак
  Вдягнув зелений фрак,
  Зелений — то й дарма!
  Бо сірих фарб нема!
    (Володимир	Лучук)

IV. перевірка робіт, підведення підсумків уроку
1. Оцінювання дитячих робіт
2. Виставка дитячих робіт на дошці. 
3. Підсумок.
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Черепня Г. А.,	
студентка	4(2)	курсу	спеціальності	
«Початкова	освіта»
ДЗ	«ЛНУ	імені	Тараса	Шевченка»,
м.	Старобільськ

україна — єдина країна
(урок	мужності	у	3	класі)

мета: формувати поняття учнів про Україну як єдину кра-
їну українського народу, розширювати знання про рідний 
край, його звичаї і традиції; розвивати почуття людяності 
доброти; виховувати патріотів рідної країни, повагу до її на-
ціональних символів, потребу глибоко вивчати цю історію та 
зростати гідними людьми як своєї родини, так і України.

тип уроку: урок формування нових ЗУН
обладнання: Карта України, букви «У» «К» «Р» «А» «Ї» 

«Н» «А», квіточки, завдання - прислів’я, комп’ютер, фоно-
грами пісень.

Хід уроку
і. організація учнів до уроку
1. привітання вчителя.
Вранці сонце пробудилось,
В росяній траві умилось,
Перегорнуло календар — 
Ось і вересень настав …
Поглянь, дитино, все довкола
Так щиро посміхається тобі:
І сонце, й небо, ліс і поле — 
Ти теж у відповідь їм посміхнись.
Ти привітайся з днем чудовим, 
Пташками, травами, струмочком голубим,
І знай: усе це є природа, 
Її примножуй, бережи!

2. інтерактивна вправа «привітайся з сусідом; із сонечком; 
із вітром…». 
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іі. актуалізація опорних знань
вступне слово вчителя. Кожна людина найбільше любить 

той край, де народилась і живе. Кожен пишається своєю рід-
ною країною. А зараз прочитаймо вірш М. Чернявського.

у всіх людей одна святиня,
куди не глянь, де не спитай,
рідніша їм своя пустиня,
аніж земний в чужині рай.
Їм красить все їх рідний край.
нема без кореня рослини,
а нас, людей, без Батьківщини.
     (М.	Чернявський)

Про яку святиню говориться у вірші? (Про Україну).
Як по-іншому ще можна назвати цей вірш? (Акровірш).
Чим цікаві для нас такі твори? (Складаємо перші букви 

кожного рядка і утворюємо слово. У цьому акровірші ми зна-
йшли назву своєї Батьківщини).

Тож, напевно, ви всі здогадалися, про що буде йти мова на 
нашому уроці? (Про нашу Батьківщину — Україну).

ііі. мотивація навчальної діяльності.
1. інтерактивна вправа «мікрофон»
— Любі діти, тема нашого уроку пов’язана з нашою краї-

ною.
Тому, я хочу знати, що ви очікуєте від сьогоднішнього уро-

ку? (учні висловлюють свої думки у мікрофон, який переда-
ють один одному по черзі)

— Гаразд, враховуючи ваші очікування, на сьогоднішньо-
му уроці ми спробуємо разом дослідити нашу Батьківщину з 
різних сторін, а щоб наші дослідження були корисними для 
інших, ми їх зберемо в окрему книгу під назвою « Моя пре-
красна Україна».

2. інтерактивна вправа «асоціативний кущ».
— Діти, скажіть, будь ласка, а з чим у вас асоціюється на-

зва «Україна»? (Це рідний край, де я народився, живу, де жи-
вуть і працюють

мої батьки; це земля, на якій народився видатний україн-
ський поет і художник Т. Г. Шевченко; це ліси та парки, гори, 
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ріки і степи; це вулиця, на якій я живу, школа, мої друзі; це 
моя родина: тато, мама, сестричка, бабуся, дідусь, рідна до-
мівка).

— Які слова спадають вам на думку, коли ви промовляєте 
слово Україна? (Діти говорять: рідна, найдорожча, квітуча, 
прекрасна, привітна, щедра, хлібосольна).

ііі. вивчення нового матеріалу.
1. гра «Яка україна?» (на кожну літеру слова «україна» 

діти добирають прикметники, пов’язані з батьківщиною)
у уславлена
к калинова
р рідна
а активна
Ї
н найкраща
а артистична

2.символи нашої держави.
— У кожної держави є свої символи. А які ж символи має 

наша держава? (Відповіді дітей)
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прапор україни
учень читає вірш.

Прапор — це державний символ,
Він є в кожної держави.
Це для всіх ознака сили,
Це для всіх ознака слави.
Синьо-жовтий прапор маєм:
Синє — небо, жовте — жито,
Прапор свій оберігаєм,
Він святиня — знаєм всі ми.

— Які кольори має прапор? Що вони означають?

герб україни
учень читає вірш.

Наш герб — тризуб,
Це воля, слава й сила;
Наш герб — тризуб.
Неволя нас косила,
Та ми зросли, ми є,
Ми завжди будем,
Добро і пісню
Несемо ми людям.

— Як називається Герб України? (Тризуб)
— Що символізує тризуб? (Мудрість, знання, любов, волю)

гімн україни
учень читає вірш.

Слова палкі, мелодія врочиста, -
Державний Гімн ми знаємо усі.
Для кожного села, містечка, міста –
Це клич один з мільйонів голосів.
Це наша клятва, заповідь священна,
Хай чують друзі й вороги,
Що Україна вічна, незнищенна,
Від неї лине світло навкруги.

— Де можна чути Гімн України?
— Як його слухають?
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3. інтерактивна вправа «кубуваннЯ»
— Куб має шість граней. Розглянемо слово «патріот» із 

шести сторін. (На кожній грані куба записане завдання, які 
учні повинні виконати). Попрацюємо з кубом.

Синоніми до слова «патріот»
антоніми до слова «патріот»
спільнокореневі слова до слова «патріот»
пісні (патріотичні)
прислів’я, у яких розкривається значення «патріот»
вірш (патріотичний)
(синонім — вітчизнолюб, відданий, прихильний;
антоніми — ворожість, зневага, неприязнь, ненависть;
спільнокореневі — патріотичний, патріотка, патріотизм;
пісня «Любіть Україну», «Україна — це ти»;
прислів’я: міцність сосни пізнається в мороз, патріота — в час
небезпеки для країни; 
вірш «Патріоти» …)

4. робота з підручником [4, 5]. бесіда з учнями за прочитаним:
Україна — це велика держава?
Вона незалежна?
Чи є в Україні гори? Які саме?
Яке місто вважається столицею України?
Які великі міста України ти знаєш?
Що ще нового ти дізнався?
обговорення у класі питань: Хто з однокласників подорожу-

вав Україною? Де побував? (розповідь	дітей	про	свої	подорожі).

Фізкультхвилинка
А зараз, дітки, вийдіть з-за парт, трішки порухаємось, по-

танцюємо. Я показуватиму, які саме рухи треба виконувати, 
а ви за мною повторюватимете. Ми часто будемо робити такі 
хвилинки відпочинку на уроках. Під час цих хвилинок нам 
треба стати зручно, але так, щоб не заважати іншим учням у 
класі.

(Діти	виконують	танцювальні	рухи,	за	зразком	учителя,	
під	пісню	«Я	маленька	українка»).
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5.робота в групах. складання асоціативного грона
батьківщина:
найдорожча,
 ___________,___________,___________,____________,
(наймиліша, найчарівніша, найсвітліша, найрідніша...)
україна:
сувере нна,
 ________,________,_________,________,_________,
(демократична, незалежна, правова, соборна, вільна...)
рідний край:
стежка,
________,________,_________,_________,_________,
(батьківська хата, колискова, криниця, школа, друзі)

IV. Закріплення та осмислення знань.
1.Зачитування героїчних казок
казка про дівчину-україну
Жила собі на світі дівчина. Гарна, чарівна, розумна, врод-

лива. Звали її Україною. Україну всі любили, бо вона поміж 
усіх була доброю, чемною, шанувала своїх батьків,сестер, бра-
тів. Та головне, чим пишалася Україна — це була її незалеж-
ність.

Але не всім братам та сестрам це подобалось. І ось старша 
сестра вирішила вкрасти у неї найдорожче — незалежність. Та 
Україна не злякалась. Вона покликала своїх лицарів-козаків 
на допомогу. І стали вони одним могутнім крилом, і захисти-
ли свою рідну сестру.

Розквітла Україна та стала ще вродливішою, багатшою, 
ніжною та неповторною в одній великій дружній родині.

казка про україну
Було у матері-неньки небагато й немало діточок: синьоокий 

Крим, красуня Одеса, квітучий Київ, чорнобрива Полтава, 
скромний Львів та багато інших. Усіх діток любила, пестила, 
голубила мати, ночей не досипала.

Але страшні часи настали для матінки - України.
Одного разу зла тітка Росія вирішила вкрасти дітей у сестри 

та примусити служити їй. Першою вона забрала Крим. Запла-
кала, затужила Україна, але не відступилася. І тут почалася 
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війна. Росія пішла на схід, захотіла відібрати вже Луганськ, 
Донецьк.

Згуртувалися усі дітки навколо матінки — України та да-
вай захищати своїх рідних братів, і всі разом здобули перемогу.

казка про україну
Жила-була на світі дівчина. І звали її Україною. Дівчина 

була така чарівна, що й ніхто під зорями, ні під сонцем такої 
ще не бачив. І привітна, як сонце ласкаве, і розкішна, мов ка-
лина, і щедра, як осінь багряна, і палка, як зима рум’яна. Але 
ця врода викликала не втіху, не радість, а заздрість інших. 
А добре слово дівчини і співчутливе серце пробуджували хи-
жість та загребущість.

І приходили на Україну усілякі вороги лихотворні — і му-
чили її, і терзали, і калічили. А Україна заплаче дрібненько, 
западе в землю глибоченько і знову відродиться, і знову буяє й 
красується, як вишня в садочку.

— Як називають людину, яка любить свою країну? (патріот)

1. робота з прислів’ями.
Існує багато прислів’їв, приказок про нашу рідну землю. 

Що саме говорить народ про рідну Батьківщину, ми зараз ді-
знаємося попрацювавши в парах.

Робота в парах (завдання: утворити прислів’я з поданих 
слів):

— За рідний край життя віддай.
— Рідна земля і в жменьці мила.
— Де не є добре, а вдома краще.
— Людина без Вітчизни, що соловей без пісні.
— Батьківщина-мати, умій за неї постояти.
— За морем тепліше, а вдома миліше.
— Кожен край має свій звичай.
— Де рідний край, там і рай.
— Без верби і калини нема України.

2. бліц-турнір «моя батьківщина».
— А тепер проведемо змагання між рядами: Бліц — турнір 

«Моя Батьківщина». В якому ж ряду діти були уважнішими, 
спостережливішими, ми дізнаємось, коли отримаємо відпові-
ді на поставлені запитання.
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1. Скільки кольорів має прапор України? (Два).
2. Як співають і слухають Гімн? (Стоячи).
3. Синонім до слова «держава»? (Країна).
4. Що зображено на державному Гербі? (Тризуб).
5. Яка головна річка України? (Дніпро).
6. Які моря є в Україні? (Чорне й Азовське).
7. Коли святкується День Незалежності України? (24 серпня).
8. Як називають людину, що любить свою Батьківщину? 

(Патріот).
9. Закінчить прислів’я: «Нема без кореня рослини, а нас 

людей без … (Батьківщини).
Перемогу отримує той ряд, який виборов найбільше квіто-

чок за правильні відповіді. Рахуються квіточки і підводиться 
підсумок змагання.

IV. підсумок уроку.
— Прекрасна наша українська земля, щедра, багатобарвна, 

рідна, єдина. Але, щоб наша держава була завжди вільною, 
незалежною, а її громадяни, незалежно від національності, — 
щасливими, потрібно наполегливо працювати кожному з нас, 
лишати після себе хороший слід на Землі, творити добро, ві-
рити в щасливе майбутнє нашої країни, любити свою Батьків-
щину.

Красивий,	щедрий	рідний	край
І	мова	наша	солов’їна.
Люби,	шануй,	оберігай
Усе,	що	зветься	Україна!
Оцінювання	відповідей	дітей.

V. Домашнє завдання.
За підручником прочитати с. 5; намалювати малюнок «По-

дорожуємо Україною», по можливості розповісти, чим займа-
ються люди в тій місцевості, яку ви зобразили.
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Беденко О. Г.,
вчитель	 початкових	 класів	 та	 ан-
глійської	мови	
КЗ	«НВК	школа	I–II	ступенів-ліцей	
«Гарант»,	м.	Лисичанськ

відсутність м’якого знака (ь) після букв, 
що позначають тверді приголосні звуки.

(урок	української	мови	у	3	класі)

мета: учити учнів правильно писати слова з твердим при-
голосним звуком у кінці; удосконалювати навички грамотно-
го письма; розвивати пам’ять, логічне мислення, увагу дітей, 
збагачувати словниковий запас; розвивати орфоепічні й орфо-
графічні навички; виховувати пізнавальний інтерес, наполе-
гливість, любов до вивчення української мови.

тип уроку: вивчення нового матеріалу
обладнання: підручник, індивідуальні картки, зображен-

ня казкового героя: Серебряшки.

Хід уроку
і. організація класу 
1. візуальна перевірка готовності до уроку
2. вітання
Діти, стали рівненько, прибрали все зайве з парт, посміх-

нулись один одному, своєю посмішкою побажали гарного на-
строю та плідної праці на уроці. Доброго дня, сідайте, будь 
ласка! Мене звати Олег Геннадійович й урок української мови 
у вас сьогодні буду викладати я. 

Наш урок цікавим буде!
Казку люблять усі люди!
І дорослі, і малі,
Тобто й наші школярі.
Будемо ми працювати,
Й руку вправно піднімати.
Казка кличе нас усіх,
Починаємо мерщій!
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Діти, як ви вже зрозуміли, у нас з вами урок буде не зви-
чайний, а казковий. До нас на урок завітав Серебряшка, який 
буде сьогодні моїм помічником. Але він тільки-но перейшов 
до 3 класу і не знає теми, яку ми з вами будемо сьогодні вивча-
ти. І він вас, любі діти, дуже просить про допомогу.

Допоможемо йому? (Так, допоможемо)
Отже, для того щоб допомогти Серебряшці, вивчити нову 

тему, ми з вами вирушаємо в подорож. Сьогодні  відвідаємо 
такі зупинки:

— Згадайте, що вчили 
— Чарівне перо
— Здобудь нові знання 
— Гра «Упізнай слова за їх тлумаченням»
— Цікавий відпочинок
— Працюємо парами 
— Самостійна робота
— Працюємо вдома
— Перевірка вивченого
На цих зупинках будуть певні завдання, виконання яких 

допоможе Серебряшці здобути нові знання.

іі. актуалізація набутих знань, умінь, навичок
1. самостійна робота на картках
Отже, не будемо гаяти часу, вирушаємо з вами на першу 

станцію «Згадайте, що вчили». На цій зупинці Серебряшка 
пропонує вам попрацювати самостійно. Я вам роздам ось такі 
картки, вгорі у прямокутничку пишемо прізвище та ім’я. 

На цих картках вам необхідно прочитати текст та вставити 
пропущені букви.

А перш ніж почати виконувати, хто мені скаже, як в укра-
їнській мові позначається м’якість приголосних перед о? 
(в	українській	мові	м’якість	приголосних	перед	о	позначаєть-
ся	буквою	ь)

— ак, правильно. Отже, взяли в руки олівці та починаємо 
працювати. На виконання цієї роботи у вас одну хвилину, час 
пішов.

Л..н — технічна рослина. У н..го квіти син..го кол..ру. Сте-
бла  л..ну дають волокно, з якого тчуть тканину. З насіння 
л..ну виготовляють олію.
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Молодці, швидко впоралися з завданням, а для того, щоб 
потрапити на наступну зупинку, віддайте мені ці картки.

2. каліграфічна хвилинка
Так, добре! Отже, ми з вами потрапили на наступну зупин-

ку «Чарівне перо»
— Сіли всі рівно, відкрили зошити.
— Скажіть будь ласка, яке буквосполучення у вас записа-

но? (дз)
— Яке має з’єднання буквосполучення дз? (верхнє)
— Зверніть увагу на другий елемент букв: на пряму по-

хилу — ведемо вниз, біля міжрядкової лінії заокруглюємо 
ліворуч і ведемо петлю до перетину з нижньою рядковою, і 
з’єднуємо букву д з наступною буквою.

— Отже, записуємо рядок буквосполучення дз, сидимо рів-
но, не нахиляємося, тримаємо правильно ручку та пишемо 
красиво. (діти	пишуть	рядок	буквосполучення	дз)

— Молодці, швидко впоралися з цим завданням. 
А зараз записуємо число, класна робота. Сьогодні, діти, у 

нас уже двадцять шосте (діти	пишуть	число,	класна	робота)

ііі. повідомлення теми та мети уроку
Продовжуємо подорожувати далі. Наступна зупинка «Здо-

будь нові знання». Сьогодні на цій зупинці Серебряшка з вами 
хоче вивчити відсутність м’якого знака (ь) після букв, що по-
значають тверді приголосні звуки; розвити увагу, пам'ять, 
збагатити словниковий запас.

IV. сприйняття й усвідомлення нового навчального матеріалу
1. робота з підручником
Відкриваємо свої підручники на сторінці 45, впр. 115. 
Прочитайте перше завдання у цій вправі (Попрацюйте ко-

лективно. Прочитайте і подумайте. Спробуйте пояснити)
Прочитайте слова, записані на дошці російською й україн-

ською мовами.
Прислухайтесь, чи однакові приголосні в кінці слів:
Голубь — голуб    семь — сім
степь — степ    верфь — верф
любовь — любов    токарь — токар
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Серебряшка одразу помітив, що неоднакові.
А ви помітили?
Якщо ви помітили відмінність у вимові, то зможете поясни-

ти, чому в українській мові після букв б, п, в, м, ф та р не треба 
писати м’який знак.

Тому, що в українській мові вони позначають твердий при-
голосний звук.

Правильно, діти.
А тепер, діти, зверніть увагу на правило.

В українській мові після букв б, п, в, м, ф, ж, ч, ш та р
(у кінці слів) ніколи не пишеться м’який знак.

2. письмове виконання вправи (робота біля дошки)
Наступна вправа 117. Прочитайте, перше і друге завдання. 
(1.	Прочитайте	слова.	Подумай,	на	які	групи	їх	можна	по-

ділити.	За	якими	ознаками?).
Діти: (на тверді і м’які). ( Якщо в кінці слова стоїть ь знак, 

то це м’яка група, якщо не стоїть ь знак, то це тверда група). 

2. Запиши слова в два стовпчики. Підкресли букви, що 
позначають тверді приголосні в кінці слів, однією рискою, а 
м’які — двома.

тверді  м’які
Голуб Лебідь
токар заєць
ніч  хлопець
секретар день
кров горобець
сім  боєць
любов
звір
степ

3. гра « упізнай слова за їх тлумаченням».
— Запишіть. 

• Людина-велетень, дуже сильна людина (Богатир)
• Птах, символ миру (Голуб)
• Будь-який окремий предмет (здебільшого побутового 

призначення) (Річ)
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• Рівний, покритий трав’янистими рослинами простір 
(Степ)

— Які букви написали в кінці слів? (р, б, ч, п)
— Які звуки вони позначають: м’які чи тверді? (тверді: [р], 

[б], [ч], [п])
— Підкресліть букви, якими позначаються на письмі твер-

ді приголосні в кінці слів (б, р, ч, п)
— А хто мені підкаже, яка наступна у нас зупинка? (зупин-

ка «Цікавий відпочинок»)
На цій зупинці Серебряшка пропонує вам трішки відпочи-

ти, бо він бачить, що ви вже втомилися. Серебряшка знайшов 
цікаву хвилинку відпочинку, в якій він показує певні рухи, 
які вам необхідно повторювати для того, щоб трішки відпочи-
ти та відновити сили для подальшої подорожі, отже дивіться 
та повторюйте.

цікавий відпочинок (відео-фрагмент)
Ну що ж, трішки відпочили, сідайте тихенько і продовжує-

мо працювати далі. 

V. осмислення нових знань у процесі практичної діяльності
1. наступна зупинка «працюємо парами»
Відкрийте сторінку 47, впр. 118.
Вам потрібно перекласти українською мовою і пояснити на-

писання виділених слів.
Річка об, вісім школярів, новий буквар, знайомий аптекар, 

темна ніч, чорна туш. 

2. робота біля дошки 
Вікрийте сторінку 46, впр. 116
Прочитайте	 слова.	 Спишіть.	 Підкресліть	 букви,	 що	 по-

значають	тверді	приголосні	в	кінці	слів.
Дріб, Об, кров, вісім, календар, буквар, аптекар, ніч, піч, 

степ, туш, відріж.

3. наступна зупинка «самостійна робота на картках»
Запишіть  слова у дві колонки: 
1) у яких вживається м'який знак; 
2) у яких не вживається м'який знак.
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Українец.., їдеш.., карусел.., ніч.., рум’янец.., аптекар.., 
акварел...

ключ. Підкресливши перші букви, прочитаєте назву краї-
ни (Україна)

— На виконання цієї роботи у вас три хвилини, час пішов.
Молодці, швидко впоралися з завданням, а для того, щоб 

потрапити на наступну зупинку, віддайте мені ці картки.

4. Завдання додому
Молодці, отже наступна  наша з вами зупинка «Працюємо 

вдома». Вам вдома необхідно виконати перше завдання впра-
ви 120.

Vі. підсумок уроку
Молодці, діти, ви дуже активно сьогодні працювали. А у нас 

з вами залишилась остання зупинка «Перевірка вивченого» в 
нашій подорожі, ми з вами згадаємо, що вчили на уроці

— Діти, скажіть, після яких букв ніколи не пишеться 
м’який знак? (після	букв	б,	п,	 в,	м,	ф,	ж,	 ч,	ш	та	р	 (у	кінці	
слів))

— Яку букву необхідно написати у кінці слів   Дріб,	ніч,	жу-
равель,	день

Отже, діти, наша з вами подорож завершується, ми з вами 
пройшли всі зупинки, які пропонував нам Серебряшка, допо-
могли йому вивчити нову тему, за що він вам дуже вдячен. 

Я теж дуже задоволений  від того, як ви гарно працювали 
на уроці, особливо  … гарно відповідали, були активними.
(Оцінювання	учнів)

Встали всі, дякую вам за урок, урок завершено. До побачен-
ня! 
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компетентнісно зорієнтовані завдання
на уроках математики та природознавства

в початкових класах
Відповідаючи на виклики сьогодення, початкова школа не 

залишається осторонь від процесів модернізації освіти, що 
відбуваються нині в усьому світі, і в Україні зокрема. В почат-
ковій ланці реалізуються інновації, пов’язані з впроваджен-
ням особистісно зорієнтованого підходу, інформатизацією та 
інтеграцією освіти тощо. До таких інновацій належить і ком-
петентнісний підхід, спрямований на розвиток в учнів почат-
кових класів особистісних якостей і творчих здібностей, умінь 
самостійно здобувати нові знання та розв'язувати проблеми, 
орієнтуватися в конкретних навчальних та життєвих ситуа-
ціях на основі розвитку сукупності ключових, загально пред-
метних та предметних компетентностей.

Проблема формування компетентної особистості стала 
предметом досліджень широкого кола українських дослідни-
ків, у наукових працях яких розкриваються теоретичні засади 
щодо визначення сутності понять «компетентність» й «ком-
петенці»», структури компетентності, класифікації компе-
тентностей, їх ієрархії, форм, методів та засобів формування 
та ін. (Т. Байбара, Н. Бібік, Д. Біда, С. Бондар, І. Єрмаков, 
Л. Коваль, О. Локшина, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, 
С. Трубачева та ін.) [2, 3, 6].
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Серед предметних компетентностей, якими має оволодіти 
молодший школяр, виокремлено такі основоположні компе-
тентності, як математична та природознавча. Математична 
компетентність визначається як особистісне утворення, що 
характеризує здатність учня застосовувати досвід математич-
ної діяльності під час розв'язування навчально-пізнавальних 
і практико-зорієнтованих завдань та життєвих ситуацій. У 
структурі предметно-математичної компетентності виокрем-
люється обчислювальна складова, яка являє собою готовність 
учня застосовувати обчислювальні вміння та навички у прак-
тичних ситуаціях [5].

Природознавча компетентність характеризує здатність 
учня розв’язувати доступні соціально і особистісно значу-
щі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з 
реальними об’єктами природи у сфері відносин «людина — 
природа» та екологічними об'єктами довкілля. Формування 
природознавчої компетентності спрямоване на з’ясування 
властивостей речовин, що використовуються у побуті, засто-
сування знань для збереження тепла та електроенергії у побу-
ті; екологічне моделюванню та прогнозування; вирішення си-
туативних завдань;  практичну діяльність з охорони природи; 
застосування здобутих знань у конкретній практичній діяль-
ності та здійснюється шляхом засвоєння молодшими школяра-
ми системи інтегрованих знань про природу, способів навчально-
пізнавальної діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у різних 
сферах життєдіяльності та природоохоронної практики [1].

Наведемо приклади конкретних компетентнісно зорієнто-
ваних завдань, що можуть використовуватися вчителем по-
чаткових класів на уроках математики та природознавства.

2 клас
математика

Тема: математичні вирази з переходом через сотню. гро-
шова одиниця — гривня.

мета: засвоєння молодшими школярами знань про грошо-
ві одиниці; вдосконалювати в учнів вміння розв’язувати при-
клади з переходом через сотні; формування в учнів розуміння 
ролі математики у пізнанні дійсності; готовності до розпізна-
вання проблем, які можна розв’язати математичними метода-



127

ми; здатності обґрунтовувати свої дії, застосовувати знання і 
вміння у новій ситуації.

стимул. На передодні свята 8 березня тато запропонував 
Андрійку самостійно купити мамі подарунок, посилаючись 
на свою зайнятість на роботі. На придбання подарунку тато ви-
ділив 180 грн. При цьому разом вони вирішили, що Андрійко 
обов’язково повинен купити квіти, а все інше — на свій розсуд.

питання: Що може придбати Андрійко на подарунок мамі, 
якщо на квіти він витратить 32 грн.? Для вибору в якості по-
дарунків були запропоновані: шкатулка (126 грн.), люстерко 
(26 грн.), шоколадка (22 грн.), чохол для мобільного телефону 
(100 грн.).

приклад розв’язання. Андрійко може купити мамі на по-
дарунок до 8 березня такі варіанти набору подарунку:

1. Квіти, шкатулку, шоколадку (32+126+22=180 грн.)
2. Квіти, люстерко, шоколадку, чохол для мобільного теле-

фону (32+26+22+100=180 грн.)
методичний коментар. Запропонована задача містить ма-

теріалі з різних змістових ліній програми з математики для 
початкових класів. В ній описується знайома дітям життєва 
ситуація. Під час виконання вона потребує аналізу умови й 
пошуку необхідних для розв’язування даних, спонукає до са-
мостійного прийняття практично виваженого рішення. Такі 
задачі дають підставу вважати, що введення у процес навчан-
ня математики компетентнісно зорієнтованих задач сприяти-
ме досягненню освітньої мети та відповідних їй завдань.

2 клас
математика

тема: Літр. Задачі на знаходження невідомого доданка, на 
різницеве порівняння чисел.

мета: формування операційного стилю мислення; оволо-
діння учнями знаннями про одиниці вимірювання рідини; 
розвиток умінь порівнювати, аналізувати, узагальнювати, 
прогнозувати, міркувати і планувати; виховання уважність, 
бережливе ставлення до використання води у побуті.

стимул. Восени мама вирішила засолити помідори на зиму. 
Для цього їх треба було відміряти 5 літрів води. При цьому 
вона могла скористатися відром і банкою. 
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Завдання. Допоможи мамі,як за допомогою 7 літрового від-
ра та 3 літрової банки налити в каструлю5 л води для закваски 
овочів? Поміркуй над питанням, чому треба економно вико-
ристовувати воду? Чому засолку овочів на зиму краще роботи 
восени, а не весною чи влітку?

приклад розв’язання. 1. Наповнити 7 літрове відро; пере-
лити з нього частину води у 3 літрову банку. У відрі залишить-
ся 7 — 3 = 4 (л). Воду, що залишилися у відрі (4 л) перелити 
у каструлю. Тепер у каструлі не вистачає 5 — 4 = 1 (л) води. 
Щоб отримати 1 л, треба решту води з відра та з 3 літрової бан-
ки перелити у вільний посуд, що є на кухні і знову наповни-
ти 7 літрове відро. З відра перелити воду в 3 літрову банку; у 
відрі залишається 4 л води. З банки знову виливаємо воду у 
вільну посуду і з відра переливаємо в банку, тому у відрі зали-
шається 4 — 3 = 1 л води. Цей 1 л ми і доливаємо в каструлю 
для засолки помідорів. Тепер у каструлі маємо: 4 л + 1 л = 5 л. 
Розв’язання задачі можна оформити у вигляді таблиці. 

методичний коментар. Задачі на знаходження й опис про-
цесу досягнення поставленої мети за певних умов називають-
ся процесуальними. Відповіддю є сам процес отримання того 
факту, який є метою діяльності. Спочатку відомі кінцева мета 
й умови, які накладаються на процес її досягнення. Від учнів 
вимагається спланувати й описати цей процес, тобто встанови-
ти, які дії та операції треба виконати, щоб досягнути поставле-
ної мети. Процесуальні задачі мають дуже важливе значення 
у розвивальному навчанні математики. Практичний аспект 
розв’язання задачі сприяє розв’язанню задач економічного 
виховання, формуванню бережливого ставлення до природ-
них ресурсів.

3 клас
математика

тема: одиниці виміру часу
мета: познайомити з новим співвіднесенням одиниць ви-

міру; закріпити знання про одиниці часу; формувати вміння 
розв’язувати задачі з одиницями часу; розвивати логічне мис-
лення.

стимул. Вранці мама попросила доньку допомогти зварити 
на сніданок своєму молодшому братику яйце. Для цього тре-
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ба було опусти яйце в кип’ячу воду на 4 хвилини, а час відра-
хувати за допомогою піщаних годинників на 3 хвилини і на 7 
хвилин.

питання. Як це зробити за допомогою цих годинників? Що 
треба зробити, щоб яйце не лопнуло під час варки? Чому треба 
допомагати мамі?

приклад розв’язання. Після розгляду можливих варіантів 
знаходимо правильний розв’язок: годинники повинні почати 
працювати одночасно. Коли пісок у 3 хвилинному годиннику 
висиплеться, тоді слід опустити яйце. Решта часу на 7 хви-
линному годиннику дорівнює саме 4 хвилинам.

методичний коментар. Запропонований вид задач сприяє 
формуванню у молодших школярів математичних знань та 
умінь з опрацювання елементарних задач на вимір чи знахо-
дження часу; розвиває креативне мислення; виховує добро-
зичливе ставлення дітей в сім’ї один до одного, шанобливого 
ставлення дітей до батьків; готовність прийти на допомогу 
один одному. Питання «Що треба зробити, щоб яйце не лоп-
нуло під час варки?» (це питання до батьків.) У якому класі 
початкової школи навчається дівчинка? (це питання до сту-
дентів, як майбутніх фахівців).

3 клас
математика

тема: розв’язання нестандартних завдань на розвиток 
здатності до аналізу, синтезу, класифікації

мета: Вчити розв'язувати логічні завдання на основі по-
будови ланцюжка умовиводів;вчити аналізувати можливі 
наслідки дій, вибирати оптимальне рішення задач; вчити по-
рівнювати, виділяти головне, узагальнювати; розвиток уваги 
і мови.

стимул. Троє хлопчиків збирали гриби у лісі. Миколка 
знайшов 10 сироїжок і стільки білих, скільки підберезників 
знайшов Богдан. Богдан знайшов лисичок у 2 рази менше, 
ніж сироїжок Микола, і 3 підберезники. Сашко знайшов лише 
лисички, яких у нього було більше, ніж білих у Миколи, але 
менше, ніж лисичок у Богдана. 

питання. Скільки грибів зібрали хлоп’ята, якщо відомо, 
що Микола знайшов лише сироїжки та білі, а Богдан — під-
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березники й лисички? Як можна орієнтуватися у лісі, щоб не 
заблукати? Чи їстівні гри зібрали діти у лісі? Як правильно 
треба збирати гриби? Який вид грибів є найбільш цінним для 
вживання? Які страви можна приготувати з грибів?

приклад розв’язання. Оскільки Микола знайшов 10 сиро-
їжок, а Богдан у 2 рази менше лисичок, то Богдан знайшов 
10 : 2 = 5 лисичок. Богдан знайшов 3 підберезники, а Микола 
стільки ж білих, тому Микола знайшов 3 білих. Сашко знай-
шов лише лисички, яких у нього було більше, ніж білих у Ми-
коли, але менше, ніж лисичок у Богдана. Тому Сашко знай-
шов лисичок більше 3, але менше 5 –це 4. Сашко знайшов 4 
лисички. Отже, хлоп’ята всього знайшли: 10 + 5 + 3 + 3 + 4 = 
25 грибів.

методичний коментар. Запропонований вид задачі спри-
яє формуванню у молодших школярів математичних знань 
та умінь з розв’язання логічних задач; розвиває творче мис-
лення; виховує бережливе ставлення до природи; готовність 
прийти на допомогу один одному. Питання «Який вид грибів 
є найбільш цінним для вживання?», «Які страви можна при-
готувати з грибів?» (це питання до батьків.) У якому класі 
початкової школи навчаються хлоп’ята, якщо вони вже зна-
ють правила орієнтування у лісі? (це питання до студентів, як 
майбутніх фахівців).

4 клас
математика

Тема: Задачі на знаходження ціни, кількості, вартості.
мета: Удосконалювати усні та письмові обчислювальні на-

вички, вміння розв'язувати задачі; розвивати логічне мислен-
ня, творчі здібності;виховувати відповідальне ставлення до 
роботи, акуратність.

стимул. Сьогодні на обід мама зібралася готувати борщ. 
Для цього треба придбати необхідні продукти. Перед тобою 
товари з прилавка магазину. Поруч вказана їх ціна. Мама да-
латобі150 гривень і відправила в магазин. Продукти: 1кгм'яса 
(75 грн.),  1 кг картоплі (7 грн.), 1 кг моркви (6 грн.), 1 кг ци-
булі (11 грн.), банка томатної пасти (24 грн.), баночка сметани 
(26 грн.).
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Завдання. Заповни таблицю і підрахуй, чи вистачить тобі 
грошей, щоб купити продукти для приготування борщу: 1кг 
м’яса, 0,5 кг моркви, 2 кг картоплі, банку томатної пасти 
(250 г), півкілограма цибулі, 250 г сметани? Який продукт 
необхідний для приготування борщу, але його не вказану се-
ред інгредієнтів? Запитай у бабусі, який ще овоч з сімейства 
бобових використовуються для приготування борщу?

назва продукту вартість придбаного продукту

М'ясо 

Морква 

Картопля 

Томатна паста

Цибуля 

Сметана 

методичний коментар. Запропонований вид задачі сприяє 
формуванню у молодших школярів математичних знань та 
умінь з; розвиває творче мислення; виховує бережливе став-
лення до природи; готовність прийти на допомогу один одно-
му. Питання «Який вид грибів є найбільш цінним для вживан-
ня?», «Які страви можна приготувати з грибів?» (це питання 
до батьків.)

1 клас
природознавство

тема: овочі та фрукти
стимул. Твоя бабуся збирається варити борщ та компот. 

В холодильнику є такі фрукти та овочі: картопля, яблука, 
апельсини, морква, капуста, смородина, буряк, малина, ківі, 
цибуля.

Завдання. Допоможи бабусі від сортируй окремо овочі для 
борщу  та фрукти для компоту.

методичний коментар. Виконання такого виду завдання 
сприяє закріпленню знань учнів про овочі та фрукти; розви-
ває логічне мислення, дає можливість самостійно міркувати; 
виховує любов до природи; готовність прийти на допомогу 
один одному.
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2 клас
природознавство

тема:  погода та її складові. Хмарність.
мета: Поглибити знання учнів про явища природи, фор-

мувати уявлення про погоду та її складові, наголосити на 
значенні прогнозу погоди для людини; формувати уміння 
аналізувати, порівнювати, робити висновки, встановлювати 
причинно-наслідкові зв’язки між явищами природи; форму-
вати потребу в пізнанні природи, проведенні спостережень за 
погодою рідного краю розвивати пізнавальний інтерес, спо-
стережливість, уміння встановлювати причинно-наслідкові 
зв’язки; виховувати розуміння важливості для людей знань 
про погоду та її зміни.

стимул. Вчителька оголосила дітям, що через два дні вони 
підуть на екскурсію в ліс. Для того, щоб діти правильно одя-
глися, вибрали відповідне взуття треба знати, яка буде погода.

Завдання. Перша група школярів «Дослідники» повинна 
проаналізувати результати спостережень за погодою упро-
довж кількох попередніх днів і зробити прогноз погоди.

Друга група «Комп’ютерщики» повинна знайти інформа-
цію про прогноз погодив Інтернеті і повідомити, яка буде в 
день екскурсії.

Третя група  «Народознавці», спираючись на знання народ-
них прикмет про погоду, спрогнозує погоду на наступні два дні.

методичний коментар. Виконання такого виду завдання 
сприяє закріпленню знань учнів про складові погоди, тем-
пературу, хмарність, види опадів, вітер; розумінню  впливу 
Сонця на сезонні явища в природі; форму-ванню вміння  ко-
ристуватися термометром, барометром; застосовувати в по-
всякденному житті знання про складові погоди, види опадів, 
передбачення погоди та її впливу на життєві плани людини; 
уміння користуватися комп’ютером; формуванню знань про 
народні прикмети зміни погоди. 
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3 клас
природознавство

тема: За життя без сміття
мета: привернути увагу до актуальної екологічної проблеми 

сучасності — засміченості; з’ясувати як впливає погана еколо-
гія на здоров’я людини; знайти шляхи подолання проблеми.

стимул. Вчитель демонструє дітям на уроці такі предмети: 
скляна пляшка, пластикова бутила, батарейка від годинка, 
обгортки від цукерок. 

питання. Які предмети не можна викидати на смітник? 
Чому? Довідайся у батьків, куди можна подіти ті чи інші пред-
мети?

методичний коментар. Подібні завдання сприяють за-
безпеченню взаємозв'язку між цінностями і поведінкою 
особистості;єдності змісту із повсякденним життям дітей. 
Передбачається досягнення у звичках, поведінці та стилі по-
всякденного життя учнів змін, спрямованих на раціональне 
ставлення до використання ресурсів планети і їх свідоме за-
ощадження, позитивне сприйняття майбутнього.
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Гончаренко Н. В., 
вчитель	початкових	класів	І	категорії	
Закотненської	ЗОШ	І-ІІ	ступенів

австралія — найсухіший материк планети
(урок	природознавства	у	4	класі)

мета: ознайомити учнів з особливостями природи Австра-
лії; розвивати просторову уяву, вміння працювати із картою 
півкуль; вчити складати розповіді про природу материків і 
океанів; виховувати пізнавальний інтерес.

обладнання: предметні малюнки за темою «Австралія», фі-
зична карта півкуль, пазли, ракета.

тип уроку: гра-подорож.

Хід уроку
і. організаційний момент 
Всі сідайте тихо, діти,
Домовляймось не шуміти,
На уроці не дрімати.
А старанно працювати.

іі. Хвилинка синоптика
— Яка пора року зараз триває?
— Який місяць?
— Яке сьогодні число? 
Народний прогноз погоди: 
Цього дня вшановується пам’ять преподобного Яреми — за-

творника. Наші пращури прислуховувалися в цей день до лісу, 
щоб дізнатись про майбутню погоду. Якщо ліс тріщить — мо-
роз буде стояти довго, якщо ліс шумить, незабаром буде сніг 
та відлига. 

А також спостерігали за тваринами. Якщо на Яреми киця 
мордочку ховає — бути морозу; собака лежить, звернувшись − 
на холод, витягнулася — на тепло.

А тепер відкрили календарики спостережень і позначимо 
сьогоднішню погоду.
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ііі. повідомлення теми і мети уроку 
— Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож, а куди саме ви 

дізнаєтеся склавши пазли.

1. робота в парах: складання пазлу австралія.
— Так до якого материка ми вирушимо? (Австралія)

Вона знаходиться під нами,
І ходять там, напевно, вверх ногами,
Там навпаки всі пори року:
Там в жовтні квітне сад,
А в лютому палає літо,
І дощ не ллється як з корита.
Там протікають без води в пустелях ріки,
І називають жителі їх — кріки.
Там в заростях безкрилі птахи, 
І риби лазять як мурахи;
Там райський птах і лірохвіст
Красою звеселяють ліс.
Там лупляться з яєць звірята,
І молоком годуються малята.
Дерева лізуть там з кори,
Ребром ростуть листочки від жари,
Там крона дерева — копиця із травою…

      (Галина Усова)

— Цікаво дізнатися про такий материк більше? 
Пропоную відправитися в уявну подорож до цього диво-

вижного материка.
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про особливості матери-

ка Австралія.

2. Хвилинка-цікавинка.
200 років тому мандрівникові був потрібен цілий рік, щоб 

дістатися Австралії.
Скільки часу займе подорож з України до Австралії?
Нині на реактивному лайнері можна долетіти із Києва до 

Сіднея за 35 годин з двома посадками у Делі і Сінгапурі.
Кораблем — 1 місяць
Самокатом −3.5 роки
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А нас з вами чекає швидка ракета для прогулянок по планеті.
Але в грі один секрет — хто помилився,той без місця зали-

шився.
Щоб отримати місце в ракеті потрібен білет. Своєрідним бі-

летом будуть відповіді тесту.

IV. актуалізація опорних знань 
1. тестування 
1. У якій півкулі розташований материк Південна Америка?
а) у західній; 
б)у східний; 
в) у західній і східній. 

2. Який материк є батьківщиною картоплі? 
а) Африка; 
б) Південна Америка; 
в) Північна Америка; 

3. Як називають Південну Америку?
а) материком одноманітностей; 
б) материком контрастів; 

4. Найбільша на землі змія:
а) анаконда;
б) гадюка;
в) вуж.

5) Найбільше високогірне озеро світу:
а) Світязь;
б) Тітікака;
в) Ейр.

6. Найдовша гірська система на суші Південної Америки:
а) Карпати;
б) Анди;
в) Кордільєри.

Взаємоперевірка за відповідями на дошці:
1.а   2.б  3.б
4.а  5.б  6.б
(видаються білети — малюнки кенгуру, бо саме ці дивовиж-

ні тваринки є символом Австралії)
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V. вивчення нового матеріалу 
Отже білети отримані. Всі зайняли свої місця. Один,два 

три… ПУСК!
Наша ракета приземлилася на материку АВСТРАЛІЯ. (пра-

порець)

1. робота в групах «репортаж з місця подій»
Юні журналісти, вам потрібно попрацювати з атласом і за 

допомогою питань охарактеризувати географічне положення 
материка

Завдання групам  вправа «мікрофон» 
1. Назвати півкулі, в яких лежить материк.
2. Розташування материка щодо екватора.
3. Океани, що омивають материк.
4. Інші найближчі материки.
Після	закінчення	роботи	кожна	група	звітує	про	виконан-

ня	роботи	та	дає	відповідь	на	один	з	пунктів	плану	(з	яким	
працювали).

2.розповідь учителя 
— Австралію іноді називають «материк-навпаки». І справ-

ді, багато чого на цьому материку є прямо протилежним до 
того, що вважають нормальним для європейців, у тому числі 
для українців. Коли в Україні зима — в Австралії літо. Коли 
в Києві 10 година, в Канберрі — 18 годин. Для українців зро-
зуміло — чим далі рухаєшся на північ, тим холодніше; для ав-
стралійців — спекотніше. 

Не всі дерева Австралії дають тінь. А деякі з них замість 
листків скидають кору. Тварини Австралії вирощують своїх 
дитинчат у сумках, окремі ссавці відкладають яйця, а году-
ють малюків молоком. Це — материк таємниць і несподіва-
нок. Материк, де «найстрашніший» звір — кролик, а серед 
птахів — звичайний горобець. 

(карта) 
— Австралія — найменший і найвіддаленіший від інших 

населених материків куточок Землі. Разом із прилеглими ост-
ровами він цілком розташований у південній півкулі. Звідси 
його назва — «Південна земля».
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Австралію омивають води тихого й індійського океанів. 
З іншими материками вона не пов’язана сушею. Тому Ав-
стралію, враховуючи її невеликі розміри, іноді називають 
«материком-островом». 

Сам материк розташований у чотирьох кліматичних поя-
сах: тропічному, субтропічному, помірному і субекваторіаль-
ному. З півночі  від  екватора вітри та води Індійського океану 
приносять до Австралії тепло. З півдня часто дмуть холодні  
вітри доносять заморозки з берегів Антарктиди.

Головна особливість клімату Австралії полягає в тому, що 
літо починається в грудні, а зима — у червні. Дивно чи не так? 

Нам європейцям у це важко повірити але найбільш посуш-
ливий і спекотний час у Австралії — з грудня по лютий — це 
австралійське літо. Температура повітря прогрівається до + 
40 С в тіні, практично не буває дощів.

З березня по травень настає золота австралійська осінь. Усі 
ліси, парки та заповідники  країни набувають червоно — зо-
лотавого відтінку.

Зимовий час в Австралії вважається кращим часом. Триває 
він з червня по серпень. Температура повітря рідко переви-
щує позначку + 20 С, на цей час припадає сезон дощів (правда 
й вони ідуть не часто).

весна Австралії, яка триває з вересня по листопад, поєднує 
у собі особливості трьох інших пір року: не дуже спекотно і не 
надто холодно.

Австралія — переважно рівнинна. Майже	 половину	 його	
площі	 займають	 пустелі, тому її називають «країною пус-
тель». Найбільша пустеля — Вікторія, якій дали назву на 
честь британської королеви Вікторії. В австралійських пусте-
лях зустрічаються буро-червоні піщані бархани, давні пасо-
вища з різнотрав’ям, а також вузькі ущелини та яри. Разом з 
піщаними пустелями, широке розповсюдження мають також 
кам’янисті пустелі. 

Середня висота континенту — 215 м. Найвища гора-
косцюшко (2228 м) знаходиться в Австралійських Альпах 
(південна частина материка). 

Австралія бідна на поверхневі прісні води. Це найсухіший 
материк світу. Найбільшою річкою є муррей із притокою Дар-
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лінгом. Більшість річок пересихають. У центральній частині 
Австралії є декілька солоних озер, найбільше з них — озеро 
ейр. На території Австралії знаходяться давні озерні улогови-
ни, що заповнюються водою лише після дощів. 

3. Фізкультхвилинка 
У володарки зими трішечки замерзли ми.
Грудень каже: «Пострибай!»,
Січень просить: «Присідай!»,
Встали — сіли, Встали — сіли,
Розігрієм наше тіло.
Лютий місяць  нагадав: час нам братися до справ.
Сіли дітки всі гарненько.
Спинки держимо рівненько. 
Книги відкриваємо-знання здобуваємо.

V. узагальнення й систематизація отриманих знань 
робота за підручником (с. 85–88)
1. робота в парах 
Прочитати першу частину статті підручника на с. 85 і склас-

ти  питання до тексту.
— Яка держава розташована на цьому материку?
— Назвіть острів, що розташований на півночі материка.
— Де розташований острів Тасманія?
(відшукайте	названі	острови	на	карті)
Австралія це — єдиний материк у світі,на якому розташо-

вана лише одна держава — Австралійський Союз. Усього в 
Австралійському Союзі сім штатів і особлива територія Феде-
ральної столиці — Канберру.

Найбільше місто цієї країни — Сідней. Сіднейський опер-
ний театр одне з найкрасивіших споруд світу — візитна карт-
ка Австралії.

2.колективна робота за іі частиною статті.
(читання	 статті	 	 комбінованим	 способом	 	 учитель	 —	

учні	по	абзацу)
«мозковий штурм»
— Які форми поверхні є в Австралії? 
— Що ви дізналися про Великий Бар’єрний риф? 
— На які корисні копалини багатий материк Австралія? 
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— Чому його називають найсухішим материком Землі? 
— Назвіть найбільшу річку Австралії.
— Назвіть  найбільше озеро Австралії.
відшукайте на карті півкуль: Великий Бар’єрний риф, річ-

ку Муррей, озеро Ейр, гору Косцюшко.

3. робота з малюнком 79
— Розгляньте малюнок 79 і розкажіть про корінне населен-

ня Австралії. 
Австралія — це країна де сьогодення і минуле переплели-

ся, де разом існують давні та сучасні звичаї, аборигени живуть 
пліч-о-пліч з представниками двохсот національностей і наро-
дів

В Австралії проживають і українці,поселення яких назива-
ють діаспорою. Українська діаспора в Австралії є одним з най-
молодших українських поселень у світі. У 1947-му році при-
було до Австралії кілька десятків українських родин.

цей 2017-й рік є для нас ювілейним — 70 років, здається, 
не так вже й багато. А виросло в Австралії три покоління ав-
стралійців українського походження,які продовжують тради-
ції свого народу.

— Діти, вам напевно доводилося покидати рідну домівку, 
вирушати  в подорожі, на відпочинок. Але як би не було там 
добре, завжди хочеться швидше повернутися до батьківської 
оселі. Бо найкраща стежина та, яка веде додому.

Є багато країн на землі,
В них озера, річки і долини…
Є країни великі й малі,
Та найкраща завжди — Батьківщина.
Зайняли свої місця. Ми повертаємося додому.

Vі. підбиття підсумків. рефлексія 
1. гра «п’ять речень» 
Учні у п’яти реченнях формулюють засвоєні знання про 

особливості природи Австралії. 

2. вікторина «Я знаю» 
— Найменший материк Землі. (Австралія) 
— Чому його називають Південна земля? (Розташований	

у	південній	півкулі)	
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— Найпоширеніше дерево. (Евкаліпт) 
— Найбільше озеро. (Ейр) 
— Чим зайнята найбільша частина материка? (Пустелі) 
— Найбільша річка материка. (Муррей) 
— Води яких океанів омивають Австралію? (Тихого	й	 Ін-

дійського	океанів)	

3. гра «третій зайвий» 
Дніпро, Муррей, Дністер. 
Атлантичний, Індійський, Тихий. 
Пустелі, мішані ліси, лісостепи

4. оцінювання
— Бездоганно, блискуче, надзвичайно, неймовірно, пречу-

дово, прекрасно, довершено, зразково, чудово, молодець 
— Дуже гарно, старанно, добре, задоволена твоєю 

роботою,старався добре, як влучно, 
— Активний, непогано, старався, зосередься,  зверни  ува-

гу на…, уважніше, досить вдало, значно краще, не поспі-
шай, можеш краще, з успіхом тебе 

— Повтори, допрацюй,закріпи, вже краще, повернись до.., 
пораду знайдеш на сторінці…, спробуй ще…

Vіі. Домашнє завдання 
Підручник (с. 85–88). 
— Читати статтю та відповідати на запитання;

Завдання на вибір:
— Використовуючи різні джерела інформації,підготувати 

повідомлення про острів Тасманія;
— Опрацювати повідомлення про райського птаха.



142

Поволоцька О.О.,
вихователь	групи	подовженого	дня	
Старобільської	ЗОШ	№1	І	ступеня,
м.	Старобільськ

Літературні казки. і. Франко «Лисичка-кума»
(урок літературного читання у 4 класі)

мета: поширити знання дітей про жанр казки, уточнити по-
няття «літературна»; ознайомити учнів з особистістю І. Фран-
ка; розвивати техніку читання, образне мислення, мовлення, 
творчість, уяву, фантазію, вміння працювати з текстом, умін-
ня швидко орієнтуватися в його структурі, відповіді на запи-
тання за змістом твору, розширювати читацький кругозір, 
збагачувати словниковий запас учнів; розвивати цікавість до 
усної народної творчості, літературних казок; виховувати по-
чуття дружби, товариськості.

обладнання: підручник «Читанка» О.Я.Савченко, інфор-
маційні опори, чарівний капелюх, сюжетні малюнки, мікро-
фон.

тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Форма проведення уроку: урок-подорож.

Хід уроку

і. організаційна частина  
1. привітання
(Учень	дає	дзвінок)

Пролунав дзвінок
Починається урок.
Працюватимо старанно,
Щоб почути у кінці,
Що в 4-ім нашім класі
Діти просто молодці.

вчитель. Молодці. Бачу, що ви готові до уроку. Тож давай-
те пригадаємо основні критерії успіху учня.
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2. психологічна готовність 
(діти	повторюють	за	вчителем	вислови	або	висловлюють	

свою	власну	думку)
вчитель. Я сьогодні готова поділитися своїми знаннями з 

учнями.
Діти:
— Я буду дуже уважним  на уроці…
— Я не буду відволікатися…
— Я не буду заважати сусіду…
— Я запам’ятаю все, що розповість вчителька…
вчитель. Молодці! Посміхніться один одному. Розпочина-

ємо урок.

іі. Змістова й мотиваційна підготовка учнів до сприйман-
ня нового матеріалу.

1. вступне слово вчителя.
— Сьогодні ми з вами помандруємо в чарівне місто. Ми з 

ним нерозлучні із самого дитинства і навіть, ставши доросли-
ми, ніколи не забуваємо про нього. Ми повертаємось до нього 
знову і знову. Бо мудрість, добро, краса його — невичерпні. 
Отже, ми помандруємо до казкового міста. 

Діти, а як ви гадаєте, де ж живе ця диво-казка? (У книгах, 
у сні, у фантазіях, у мріях..)

2. мотивація діяльності учнів.
вчитель. Казкове місто — надзвичайно велике, загадкове, 

наповнене несподіванок і пригод. Зупиняючись на його вули-
цях, ви відкриватиме для себе щось нове і незвідане.

Але перед тим, як почати свою подорож, давайте пригадає-
мо, а що ж називається казкою? 

Дуже звичне для нас слово «казка», а який великий зміст 
ховається за цим словом! Адже недаремно народна мудрість 
говорить: «Казка маленька, а розуму в ній багато». З чим воно 
у вас асоціюється? 

ііі. актуалізація опорних знань.
1. Зупинка на провулку тренувальному.
вчитель. Перша наша зупинка — Тренувальна. Щоб всі нас 

у цьому казковому місті розуміли, ми повинні правильно, чіт-
ко і виразно розмовляти. Тому підготуємо ротики до читання
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вправа для розвитку мовленнєвого апарату. робота із ско-
ромовкою.

Ми-обоє довгохвості,
Ти приходь до мене в гості!
Будьмо знову рибу їсти!
Хто ще хоче попоїсти?

2. Зупинка на вулиці народній.
вчитель. Казки почали складати ще в глибоку давнину і 

передавали в усній формі із століття в століття, з покоління 
в покоління. Над казкою працювали сотні, тисячі людей. Як 
називаються такі казки? Які народні казка ви знаєте?

іV. повідомлення теми уроку
вчитель. Казки, як правило, розповідаються, а не читаються. 

Ці традиції збереглися з давніх часів, коли люди не знали писем-
ності. Одні розповідали, а інші, такі як, наприклад, І. Франко, 
О. Пушкін, Ганс Крістіан Андерсен, Шарль Перро, брати Грімм 
записували ці казки. Щось доповнювали своє, щось змінювали, і 
ми з вами отримали які казки?	(Авторські	літературні	казки).

1. Зупинка на майдані казкарів.
вчитель. Молодці. Саме про літературні казки ми сьогодні 

з вами і поговоримо. А також завітаємо у гості до однієї з них. 
Наша подорож продовжується і ми на Майдані Казкарів 

вчитель. Подивіться, які будиночки розташовані на цьому 
майдані? 

Але вони всі порожні. Їх жителі вийшли, а нам залишили 
записки, де вони знаходяться. 

Прочитайте ці записки і ви дізнаєтесь, хто саме тут проживає. 
(Потрібно	назвати		назву	казки	і	її	автора.	Записки	діти	

дістають	із	чарівного	ковпака).
Терміново викликали лікувати звірів в Африку. (К. Чуков-

ський «Айболитиь»)
1) Пішла до бабусі, понесла їй пиріжки. (Ш. Перро «Черво-

на Шапочка»)
2) Побіг у школу, бо нічого не знаю. (М. Носов «Пригоди 

Незнайка та його друзів»)
3) Ми з Гердою у саду садимо троянди (Г.К. Андерсен «Сні-

гова королева»).
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4) Пішла провідати гномів (Ш. Перро «Білосніжка і семеро 
гномів»).

5) Я в Гостях у П’ятачка. (Алан Мілн «Вінні-Пух і всі-всі-
всі...»)

2. подорож лабіринтом.
вчитель. Пройшовши найзапутанішу зелену вулицю міста, 

ви дізнаєтесь, куди саме ми прямуємо з вами зараз. 
вчитель. Отож ми з вами наблизились до Палацу Чарівних 

Казок де давно на нас вже очікують герої казки «Лисичка-
кума», яку написав Іван Якович Франко.

Наша подорож була б не  повною, не закінченою, не ціка-
вою і не корисною, якби ми не завітали в гості до автора.

Сьогодні ви дізнаєтесь про життєвий шлях цієї талановитої 
людини. Послухайте, що писав у своїх спогадах  М. Коцюбин-
ський: «Невеличкий, хоч і сильний мужчина, високе чоло, 
сірі, трохи холодні очі. Рудувате волосся непокірно гнеться, 
вуса стирчать. Скромно одягнений, тихий і непомітний, поки 
мовчить. А заговорить — і вас здивує, як ця невисока фігура 
росте і росте пред вами, мов у казці. Вам стане тепло і ясно од 
світла його очей, а його мова здається не словом, а сталлю».

Де народився, в якій сім’ї зростала ця людина, про перші 
проби письменника ви дізнаєтесь із повідомлень  групи «Літе-
ратурний пошук».

3. виступ інформаторів із групи «Літературний пошук».
вчитель. Але до Палацу можуть потрапити тільки ті діти, 

які пригадають, які казки називаються чарівними.

V. Фізкультхвилинка

Vі. вивчення нового матеріалу. опрацювання казки 
і. Франка «Лисичка-кума».

1. словникова робота.
вчитель. Підніматися до Палацу ми будемо  з допомогою 

словникових слів. 

1.1. читання слів «луною» за вчителем
вчитель. Повторюючи за мною, прочитайте слова, правиль-

но їх наголошуючи:
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Корч   Похресники  Злосливий Мотика
Полуденок  Чудернацькі  Досягну Гук
Горнятко  Згамкаю  Схрупала Клюка

1.2. тлумачення значення деяких слів із тексту
вчитель. Щоб вам, діти , було легше читати, потренуймося 

у читанні висловів і з’ясуймо їх значення.  

Не мати ніякої спілки  втекла
Ані пари з рота   страшно, лячно
Мурашки за плечима  мовчати
Накивала п’ятами  не робити нічого разом

вчитель. Другою кімнатою у Палаці є школа, де ми позна-
йомимось з казкою «Лисичка-кума» 

2.комбіноване читання твору. 
(Починає	 читати	 вчитель,потім	 продовжують	 учні.	 Кінцівку	

від	слів	«А	так	ти	така…»	діти	закінчують	читати	самостійно).

3. перевірка сприймання прочитаного за запитаннями.  
— Якої пори відбуваються подій, відображені в казці.
— Скільки разів Лисичка бігала на « хрестини»

4. вибіркове читання. відтворення змісту прочитаного.
    висловлювання власних думок з приводу прочитаного.
— Що задумали Вовчик-братик і Лисичка-сестричка?
— Прочитайте,як Лисичка вперше надумала обманути Вовка?
— Як її витівки пов’язані з іменами удаваних похресників? 
— Якою змальована у казці лисичка, а яким вовчик?
— На скільки частин можна поділити казку? Прочитайте 

другу частину в особах.

Vіі. підсумок уроку 
1. метод «мікрофон»
вчитель. Діти, чи сподобалась вам мандрівка по Казковому 

місту? 
Доповніть речення своїми думками і враженнями.
Я люблю казку тому, що….
А як ви гадаєте, чи казки написані тільки для дітей? Чи має 

казка свій вік? Давайте запитаємо про це у наших гостей (діти 
беруть інтерв’ю у присутніх гостей)
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Vііі. Домашнє завдання
Виразно читати казку в особах.

Вишняк С. О.,
магістрантка	спеціальності
«Початкова	освіта»
ДЗ	«ЛНУ	імені	Тараса	Шевченка»,
м.	Старобільск

справжній друг
(урок	з	основ	здоров'я	у	1	класі)

мета: розповісти дітям, як правильно вибирати друзів, зна-
йомитися, спілкуватися, товаришувати; формувати доброзич-
ливе ставлення до друзів; вчити надавати допомогу одноклас-
никам, товаришам.

обладнання: плакат «Уроки ввічливості», ілюстрації до 
казки «Лисичка і Журавль».

Хід уроку
і. організаційний момент.
вітання:
В цьому класі друзі всі:
Я і ти, і ми, і ви.
Добрий день тому, хто зліва,
Добрий день, тому, хто справа.
Ми − одна сім’я.
Руку дай тому, хто зліва,
Руку дай тому, хто справа,
Посміхнись тому, хто зліва,
Посміхнись тому, хто справа,
Ми — одна сім’я.

гра «мій друг»
Хід гри. Першим виходить бажаючий. Він має підійти до 

свого друга, взяти його за руку і вивести на середину класної 
кімнати. Потім той, кого вибрали, виводить на середину свого 
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друга тощо. Таким чином усі діти мають об'єднатись у вели-
ке коло. Учитель акцентує увагу на тому, яке велике коло ви-
йшло, що весь клас — друзі. Діти плескають у долоні (Якщо 
сталося так, що якусь дитину ніхто не вибере, тоді вчитель 
має взяти цю дитину і стати разом з нею в коло).

іі. основна частина.
бесіда «Хто такий справжній друг?»
— Хто такий друг? (Це близька людина, яка допомагає, 

співчуває, ділиться тим, що у неї є, разом радіє та сумує, за-
вжди прийде на допомогу тощо.)

— Чи маєте ви друзів? Хто вони?
— Чим вони вам подобаються? 
— Чи з'явились у вас нові друзі в школі?

розкриття поняття «Дружба»
Життя дарує нам багато радісного, доброго. А дружба — це 

найцінніший дар. Це почуття найсильніше. Друг це той, з ким 
можна порадитись, поділитися секретом, людина − яка ніколи 
тебе не зрадить. Без друзів наше життя не було б таке цікаве і 
різноманітне.

вправа «мікрофон»
Скажи, хто твій друг. Розкажи, який твій друг. 
Наприклад: Мій друг Іван Олексєєв. Мій друг любить чита-

ти. Мій друг чесний.

вправа «ситуаційний аналіз»
А зараз зверніть увагу на дошку. Перед вами ілюстрації до 

відомої української народної казки. Роздивіться і скажіть, 
про яку казку йде мова? (Відповіді учнів).

Так, ви праві, мова йде про казку «Лисичка і журавель».
Аналіз казки «Лисичка і журавель». Бесіда за запитання-

ми
— Чому Лисиця із Журавлем перестали ходити одне до 

одного в гості?
— Як їм треба було вчинити, щоб залишитися друзями?
— Чи можна дати Лисиці і Журавлю таку пораду: «Якщо 

ти хочеш зробити щось приємне своєму другові треба вибира-
ти не те, що подобається тобі, а те, що подобається йому».
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Фізкультхвилинка 
Раз, два — три, чотири.
Три, чотири — раз, два.
Хто крокує дружно в ряд?
Гурт дівчаток і хлоп’ят.
Всі ми глибоко вдихнули,
На пальчиках підтягнулись.
Дружно видихнули всі
Й нахилились до землі.
Ще так раз чи два зробили
і за парти тихо сіли.

робота з малюнками.
Розгляньте малюнки. Що роблять діти? Складіть речення.

Орієнтовні відповіді: Маринка заплітає кіски Світланці; 
хлопці бешкетують у їдальні; хлопці байдуже спостерігають 
за дитиною, що впала, а дівчинка допомагає їй підвестися; 
діти разом несуть повний кошик.

Позначте, з ким з цих дітей ви хотіли б товаришувати. По-
ясніть чому.

Висновок: треба надавати допомогу однокласникам, друзям.

проблемні питання.
Уважно слухаючи читання вчителя, оберіть правильну від-

повідь.
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В класі ти вже відповів.
а) Тобі хочеться відповісти ще;
б) ти даєш можливість відповісти іншим.

Товариш образив тебе.
а) Ти намагаєшся з ним порозумітися;
б) ти помстишся йому.

Ти з товаришем посварився.
а) Обов'язково будеш битися;
б) підеш на примирення.

малюнок «мій друг».
— З чим асоціюється твій друг?
— Зобразіть на аркуші свого друга квіточку чи тваринку. 

робота з прислів'ям
Нема друга — шукай, а знайшов — бережи.
Дружба — найбільший  скарб.
Людина без друзів, що дерево  без коріння .
Один за всіх, всі за одного. 
З ким поведешся, того й наберешся
Які ще прислів'я про дружбу ви знаєте?
Яке прислів’я більше підійде до нашого класу ?

ііі. Заключна частина. 
підсумок уроку
Де можна познайомитися із другом?
Яким повинен бути друг?
Як обирати друзів?
Що можна робити разом з друзями?
Що означає «бути друзями», «дружити»? (Піклуватися, 

підбадьорювати, співчувати, допомагати, турбуватися про 
друга, ділитися з ним почуттями, знаннями, намагатися зро-
бити для нього щось хороше, не сваритися, підтримувати 
у важкий час, радіти успіхам друга тощо.)

Що потрібно робити, щоб зберігати дружбу на довгі роки?
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метоДична моЗаЇка 

Натоптанна А. В.,
магістрантка	спеціальності
«Дошкільна	освіта»
Київського	 університету	 імені	Бори-
са	Грінченка,	м.	Київ

подорож до світу фігур
(авторська	казка	для	дітей	старшого	дошкільного	віку)

Мене звати Дені, мені 15 років, за-
раз я майже дорослий, але говорити ми 
будемо не про мій вік, а про те, як я ко-
лись вивчив фігури. Чому саме про фі-
гури, тому що ця історія досі лишаєть-
ся для мене загадкою і цією загадкою я 
хочу поділитися з вами мої любі друзі. 

Я хочу щоб кожна дитина знала цю історію, але мій лист до 
газети не прийняли, тому що вважають, що я все вигадав… але 
я зміг його відправив до Інтернету тут мені не потрібно питати 
дозволу, тут може прочитати кожен і сам вирішити в що йому 
вірити, а в що ні.

Отже, моя історія починаєте з того, що нам в школі в пер-
шому класі загадали вивчити різні геометричні фігури.

Додому я йшов  повільно так як вчити фігури  мені не хоті-
лося, все що я хотів на тої час — це піти гуляти з моїм кращим 
другом Джейом, ми кожного дня з ним гуляли на подвір'й в 
піратів з сусідськими хлопчаками. Після гри мене погукала 
мама іти їсти.

— Дені, іди їсти поки не прочахло!
— Мамо, ну ще трішки пограюсь та прийду.
— Ні Дені! Ігри на сьогодні закінчились, тобі ще фігури 

вчити на завтра.
— Та нам на наступний тиждень загадали, я ще в стигну 

вивчити. — сподіваюсь вона не дивилась на яку середу вчити 
потрібно.
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— Дені, я дивилась в щоденник, там твоєю рукою написано 
«на завтра», так що давай швиденько .

— Ну добре, добре я вже іду. — ні все-таки прочитала.
І от коли поїв, я взяв книгу та пішов сів за стіл. Відкрив-

ши книгу почав розглядати фігури та читати їх назви. Я за-
сидівся допізна тай заснув одразу за столом, я там думав що 
то сон але подій які трапились зі мною далі здавались цілком 
справжніми.

І от у цьому сні я потрапив в дивний світ. Переді мною сто-
яло місто з фігур але дивнішим в цьому сні було те що таких 
людей як ми там не було, всі люди в місті були фігурами.  Я 
ішов по вулиці і на мене всі оберталися, бо я був не такий як 
вони.  Там я зустрів групу хлопчаків і вирішив підійти до них. 
Вони мене не злякалися, сказали ,що я не один такий дивний, 
вони ще знають Зою вона зайченя і також дивним чином по-
трапила в їх світ. Вони сказали що чекали ще когось такого ж 
але я виявився інакшим. Я в них запитав 

— Хлопці, а чи не відведете ви мене то цієї Зої?
— Так чому б і ні, − відповів один із них.
Отже вони пообіцяли що відведуть мене до неї і вона мож-

ливо допоможе мені зрозуміти навіщо я тут опинився. О поки 
ми йшли я розповів що мене звуть Дені і я з планети земля. А 
вони в свою чергу розповіли що їх звати : Цик, Трик, Квадер і  
що я потрапив у Фігуряндію. Ще я дізнався, що знаходжусь у 
місті «Круглик». Далі Цик розповідав:

— Тут як і по всій планеті є багато різних родів фігур. На-
приклад я з роду циліндрів і всі циліндри мої родичі, деякі 
близькі деякі далекі. А Трик з роду трикутників, Квадер же з 
роду квадратів, ще в місті є такі роди як круги,прямокутники … 

— А як відрізняються сім’ї якщо всі роди схожі один на од-
ного? Запитав я.

Нащо мені відповів Трик:
— Ми відрізняємось відтінками кольорів.
— Наприклад якась сім’я жовта, а якась зелена чи іншого 

відтінку. Сказав Квадер.
— От воно як, я зрозумів!
І от ми нарешті дійшли до будинку Зої. Постукавши в двері 

вона нам відкрила і дуже здивувалася побачивши свої друзів 
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у колі зі мною. Вона одразу зрозуміла навіщо я потрапив до 
цього світу.

— Привіт ми тут тобі декого привели це Дені, чи можемо ми 
зайти до тебе в гості ?

— Так звісно заходьте ,
— Нам здається що Дені потребує твоєї допомоги.
—  Думаю ви маєте рацію, почекайте я зроблю чаю і пого-

воримо .
Зоя та і зробила налила нам чашечки чаю і ми сіли на диван 

слухати її розповідь. Вона розповіла, що колись також мала 
вивчити назви фігур але все не хотіла. І от одного разу ніби 
заснула опинилася в цьому дивному світі, їй сказали, що по-
трібно вивчити всі назви до настання ночі а саме коли зійде 
місяць. А якщо вона не встигне то залишиться тут , доки хтось 
інший не прийде вчити фігури, і лише тоді коли вона допомо-
же йому, то зможе разом з тією людиною відправиться додому.

— Тому Дені моє завдання допомогти тобі запам’ятати всі назви 
фігур. Чи пам’ятаєш ти, що розповідали хлопці про роди фігур ?

— Ні нажаль я погано запам’ятав.
— Отже, слухай знову, але цього разу дуже уважно!
Вона мені розповіла про трикутників, квадратів, 

циліндрів,коло,прямокутник .
А саме що трикутник має лише три кути тому він і назива-

ється трикутник. 
Що ж до квадрата, то він має чотири кути. 
І кожен кут рівний.
В кола взагалі кутів немає . 
А прямокутник — це чотирикутник, усі кути якого прямі.  

протилежні сторони рівні . 

У циліндра є верхня і нижня основи, а також бічна поверх-
ня. У циліндра немає кутів, його можна покотити, можна по-
ставити на основу, і він буде стійко стояти.

Ще я дізнався що трикутник,
коло і чотирикутник та навіть                                
прямокутник плоскі а куля і куб,а також
циліндр об’ємні фігури.
Далі вона мене запитала                                           
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— Дені, чи помітив ти які в цьому місці будинки?
— Так помітив , але раніше я не знав як вони називались, 

а тепер знаю, що то були фігури .
— Отже тепер ти знаєш що тут не тільки люди фігури, а і все 

інше має певну форму. Наприклад будинки збудовані тільки з 
квадратів, або ж циліндрів чи  трикутників.

Потім до мого навчання  підключились хлопці.
— Скажи от що саме тобі нагадує прямокутник? — запитав Цик.
—  Ну я думаю що двері будівель схожі на прямокутники.
— Так ти правильно думаєш, — відповів Трик.
— Згадай які предмети ще схожі на фігури.
— І я почав відповідати що:
Коло — то вікно кругле
Чотирикутник — то також може бути вікно або ж вазон з 

квітами.
Трикутник — це ще гральний інструмент.
Циліндр та куб — то будинок.
Куля — це м’яч .
А Сонце має форму кулі. Що автобус то прямокутник, а ко-

леса в нього круги. 
Ми навчалися аж до вечора, а я заворожено слухав та 

запам’ятовував. А коли закінчили Зоя запитала:
— Ну що, Дені, ти запам’ятав?
— Так запам’ятав, було дуже цікаво тому і запам’ятовувалось 

легко. 
— Що ж друзі давайте перевіримо і підемо надвір місяцеві 

розповідати.
Я вийшов надвір і так захопленням розповів які фігури 

знаю. Що й не помітив як прокинувся . Одразу побіг до мами 
розповісти де я побував, вона сказала, що то був сон. Коли я 
забіг до кімнати щоб забрати ранець то помітив зайчика на 
столі, і тоді я зрозумів що то був не сон.

бесіда з дітьми (перевірка запам'ятованої казки)
1. Про що була казка?
2. Як звали головного героя?
3. Що мама попросила його зробити?
4. Куди потрапив хлопчик?
5. Кого він там зустрів?
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6. Про які фігури він дізнався?
7. Яка різниця між цими фігурами?
8. Які кольори фігур згадували нові друзі хлопчика?
9. Чи вивчив він фігури?

10.  Хто йому допоміг вивчити їх?
11. Чи сподобалась вам казка?
12. Що саме зацікавило?

Арсеньєва Т. О.,
вчитель	англійської	мови	
Закотненської	ЗОШ	І–ІІ	ступенів

подорож україною
(урок	англійської	мови	у	5	класі)

мета: повторити й активізувати лексику теми; навчитися 
складати список речей для подорожі; продовжувати формува-
ти навички читання; розвивати вміння монологічного й діа-
логічного мовлення; розвивати вміння сприйняття тексту на 
слух; виховувати любов до рідної Батьківщини. 

обладнання: підручник з англійської мови 5 клас Не-
світ А. М., картинки міст України, картинка автобуса, проїзні 
квитки на автобус, ілюстрації до тексту.

тип уроку: урок-подорож

Хід уроку
і. підготовка до сприйняття іншомовного мовлення
1. привітання. організаційний момент
T: Good morning, children!
Ps:  Good morning, teacher,
 Good morning, class,
 This lesson will be
 Important for us!
T: Children, this lesson is unusual for you and for me. I want 

to ask you to be attentive and active. Look to each other — smile! 
Look at me — smile! We begin our lesson.
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2. перевірка домашнього завдання

іі. основна частина уроку
1. повідомленя теми та мети уроку
T: Children look at the Board, read the statement and try to 

guess the theme of our lesson.
«The world is a book, and those who do not travel, read only a 

page» (St. Augustine)
— Відповіді учнів
т: You are right! The theme of our lesson is «Travel around 

Ukraine». Today we are going to perform many different tasks. 
Learn how to make a list of items for the trip, we read the text 
and do the exercises

Children, it is better to travel by bus, and our bus is magical, 
because for 45 minutes we inspect all of Ukraine. Throughout the 
journey, we will help Intelligent Historian

2. Фонетична зарядка
Before we start traveling, we need bus tickets. They will get 

the couple of students who will read a poem.
We	go	by	car
We	go	by	land.
And	we	go	by	train
And	sea	and	air,
We	go	by	boat,
We	go,	go,	go
We	go	by	plane.
From	here	to	there.

Учні отримують заздалегідь підготовлені квитки.

3. активізація знань Ло. («незакінчена репліка»)
T: Before we get on the bus we need to pack for the trip. What 

are these things?
I'll take….
4. етап підготовки до читання тексту (ст. 129 впр. 1)
T: Сhildren, on the magic bus we arrived in the capital of 

Ukraine — city of Kiev. Something interesting about this town 
will tell us Smart Historian.

S.H.: Точний рік народження Києва досі невідомий і, пев-
но, назавжди залишиться таємницею. Перші згадки про міс-
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то з’явилися тільки у 860 році, але офіційно, точкою початку 
його історії вважається 482-й рік. Примітно, що в 11 ст. пло-
ща Києва перевищувала площу багатьох провідних Європей-
ських міст. Тоді, на його території могли вміститися 10 Пари-
жів і цілих 50 Лондонів.

5. етап читання тексту (ст. 129 впр.2)

6. етап розуміння прочитаного (ст. 129.впр.3)

7. Фізкультхвилинка
T: Finished walk Kiev , and we came to the sports city of Ukraine 

- Kharkov. And why is it sports — talk Smart Historian.
S.H.: Спортивним вважається Харків тому, що там живе 

найвитриваліший і найшвидший українець Геннадій Тупіл-
ко. Він здатний пробігти100-метрівку за 16.48 сек., а дистан-
цію в 22.5 км. — за 2 години.

8. розвиток словотворчих та орфографічних навичок
гра «З двох — одне»
T: And now we come to the mystical town called Poltava. Smart 

Historian will discuss why it is a mystical city
S.H.: Саме на Полтавщині Микола Васильович Гоголь тво-

рив свої знамениті «Вечори поблизу Диканьки». В цій повісті 
описуються події у різдвяну ніч. В небі літає Відьма на мітлі, 
місяць викрадає хитрий Чорт і багато інших подій, які вважа-
ють історики, відбувалися насправді.

— учні складають слова на картках .

9. аудіювання тексту.
T: Now we're known for the sweet city of Ukraine — Lviv. 

Something interesting will tell Smart Historian.
S.H.: Львів здавна славився своїми кав’ярнями та «цукер-

нями» — кондитерськими. Розташована за адресою Ткацька 
10, львівська фабрика «Світоч» — найстаріше кондитерське 
підприємство України. Свою історію підприємство веде з дале-
кого 1882р. Львів вважається улюбленим містом дітлахів.

— Знайти відмінності між текстом та картинкою.
T: Well done. For correctly completed task you get candy.

ііі. Заключна частина уроку
1. Домашнє завдання 
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2. оцінювання. 
3. підсумки уроку
«незавершена репліка»
T: На сьогоднішньому уроці мені сподобалося…
— не сподобалося….
— я дізнався/дізналася…..
— я навчився/навчилася…
Діти, наостанок я хотіла зачитати вам рядки відомого укра-

їнського письменника Тараса Григоровича Шевченка
«Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем’я люте,
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть!»

Будьте патріотами своєї держави, і пам’ятайте, куди б ви не 
вирушили — вдома набагато краще! 

Гуменюк Н. М.,
вчитель	української	мови
та	літератури	І	категорії	
Закотненської	ЗОШ	І–ІІ	ступенів

Звертання. розділові знаки при звертанні
(урок	української	мови	у	5	класі)

мета: дати учням поняття про звертання; формувати вмін-
ня знаходити звертання в реченні, розрізняти поширені й 
непоширені звертання; виділяти їх в усному мовленні й на 
письмі; розвивати культуру мовлення школярів; виховувати 
почуття любові до батьків, друзів.

обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця.
тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку
I.  організаційна частина

Добрий день, друзі! Ще один урок
До нас прийшов за розкладом сьогодні.
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Отож давайте зробимо ще крок,
Щоб знов пірнуть у мовну цю безодню.

іі. визначення емоційної готовності учнів до уроку.
Чи всі готові до уроку?
Який у вас настрій?
Посміхніться один одному, побажайте успіхів.
1) Актуалізація опорних знань учнів. Перевірка домашньо-

го завдання. 
Яку тему ми закінчили вивчати? Поміняйтесь зошитами з 

товаришами по парті. Перевірте, чи правильно вони виконали 
вправу. Помітивши помилку, вкажіть на неї товаришеві, до-
поможіть виправити, не розголошуючи на весь клас.

каліграфічна хвилинка
Зібралася родина: мати, двоє синів, дві доньки. 
(пояснити розділові знаки, назвати УС).
Дід, бабуся, тато, мама — вся родина засвітилась молодістю.
Епіграфом до нашого уроку я взяла такі слова: 
 Поки	у	нас	у	світі	є	родина,
	 Щасливо	відчува	себе	людина.
2) Мотивація навчальної діяльності школярів.
3) Оголошення теми й мети уроку. Спостереження над мов-

ним матеріалом.
Прочитайте діалог. Що необхідно додати, щоб зрозуміти, 

хто бере участь у ньому?

ПІДГОТОВКА
— Ось подивіться, що я купив.
— Що ж, треба, виходить, і мені терміново купувати.
— Теж м'яч?
— Та ні, треба купити скло на запасні шибки для вікна.
     (За М. Герасименком)

у спілкуванні людям личить те,
що народ від серця зичить

Чи всі ми вмієм спілкуватись, 
по-українськи привітатись?
Чи всі вітання наші гречні, 
теплом зігріті та сердечні?
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А є ж тут і чудесні форми, 
питомі українські норми:
Шановні і вельмишановні,
панове і товариші!
А побажання — шани повні,
бо теплі, щирі, від душі.
А в спілкуванні людям личить
те, що народ від серця зичить:
Здорові будьте, як вода,
Багаті будьте, як земля,
веселі будьте, як весна!
І ви, добродію, і пане,
військовий - пане капітане.
І ви, добродійко, і панно
(хіба звучить не бездоганно?)
Й звертання кожне не єдине:
і господарко, й господине!
Звучить яскраво і ласкаво.
Але чому? Для вас цікаво?
Тому, що ввічливо, пристойно,
велично, гідно і достойно!

     (Д.	Білоус)

ііі. сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
1. слово вчителя.
План пояснення нового матеріалу
1) Звертання (таблиця).
2) Звертання поширені й непоширені.
3) Розділові знаки при звертанні.
4) Кличний відмінок при звертанні.
5) Риторичне звертання.

2. робота з підручником. (с. 62–63)
1) Опрацювання теоретичного матеріалу.
2) Виконання вправ і завдань (№128 (усно) колективно).

іV. вибірковий диктант.
3. вибіркове списування.
Випишіть із вірша О. Олеся звертання.
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Спи, мій малесенький, спи, мій синок...
Я розкажу тобі безліч казок.
Нащо ж ти віченьки знову розкрив?!
Спи, моя пташко, то вітер завив.
Стогне і виє уже він давно,
Б'ється і стука у наше вікно...
Геть, розбишако, в далекі степи!..
Спи, моя ластівко, солодко спи!

V. Фізкультхвилинка.

Vі. робота біля дошки.
Запишіть речення, поясніть постановку розділових знаків, 

визначіть поширені й непоширені звертання.
Мамо, чого зажурились?
Рідна Україно, земле колискова,
обіймаю піснею тебе.

Vіі. музична пауза.
Пісні про маму із звертаннями.
Закріплення знань, умінь і навичок.

Vііі. творча робота.
До поданих ілюстрацій скласти по 1 реченню з поширеним 

звертанням.

іХ. самостійна робота.
Картки (поставити розділові знаки).

Х. а чи знаєте ви, що значать ваші імена?
Взагалі без імення ніхто
між людей не буває.
Хто б не родився на світ — 
родовита людина чи проста,
Кожного з них породивши,
іменням батьки наділяють.

    (Гомер)
Ірина — мирна
Єлизавета — та, що Бога шанує
Євгеній — благородний
Ростислав — славен, славний
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Лілія — ніжна
Данило — суддя Божий.

Зверніться по імені до свого сусіда. побудуйте речення, ви-
користавши пестливі слова. 

Хі. робота в парах.
СІМ'Я

Без сім'ї людство обійтися не може. Звичайно, якщо воно 
не хоче приректи себе на здичавіння.

Родинне щастя формується під впливом багатьох чинни-
ків. По-перше, злагода є результатом добрих стосунків, вона 
ґрунтується на любові і пошані. По-друге, вона забезпечуєть-
ся тактовністю спілкування, чуйністю й великодушністю всіх 
членів сім'ї. Нарешті, родинне щастя базується на посильній 
участі кожного члена родини у праці, хатній роботі. А голо-
вне, всім треба дуже хотіти і прагнути робити все, щоб у сім'ї 
панував лад.

Без сумніву, майбутнє за міцною, здоровою, трудовою ро-
диною. В її основу має бути покладена висока духовність, на-
ціональні традиції та знання.

гра. ключове слово «родина».
звучить музика «Родина», а учні складають слова:
— род
— нора
— народ
— дар
— рани

Хіі. а чи любите ви своїх мам?
Будьте щедрими на слова. Знайдіть фото своєї мами і під 

ним напишіть речення, використавши звертання ніжне, пест-
ливе.

Хііі. Завдання для перекладу. 
Перекладіть українською. Чи відрізняються форми звер-

тання в російській та українській мовах?

Маленький слонёнок грелся на солнышке на берегу моря. 
Вдруг он услышал:

— Рыжик! Где ты?
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Рыжик! «Да это про меня!» - Подумал слонёнок. Так нежно 
называла его мама.

— Я на берегу, мамочка! — отозвался сын.
Мама медленно вышла к своему сыну.
«Какой же он красивый!» — подумала она. — Ты самый 

лучший, сыночек! — сказала мама.
— И ты у меня самая любимая, мамочка.
«Песенка мамонтёнка» (відео)

ХіV. конструювання речень.
Перебудуйте речення таким чином, щоб виділені слова ви-

ступали в ролі звертань. 
Я сонцю шлю привіт. Скільки пісень складено про калину. 

Соловейко співав у тихому гаю.

Вдячна, діти, за знання і теплоту. Вдома виконайте ви ро-
боту ось таку:

Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1) Вивчити теоретичний матеріал 
2) Вправа 132 — всім
3) Високий рівень — святкове привітання батькам, бабусі 

чи дідусеві до Дня працівника с/г.

ХV. підсумок уроку.
Заключна бесіда.
— Що називається звертанням?
— Чим воно виражається?
— Які є види звертань за будовою?
— За допомогою чого звертання виділяються в усному мов-

ленні?
— Як звертання виділяються на письмі?

ХVі. оцінювання.
Все вдалося нам чи ні,
Мені скажуть вчителі.
Ви ж вантаж оцей тримайте
І завдання пам'ятайте.

ХVіі. Заключне слово вчителя.
Дорогі діти!
Хай цвіте — не в'яне із роками доля,
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Хай щасливих літ зозуля накує.
Хай вода дасть сили, а роса — здоров'я,
А що більше треба, хай вам Бог дає.

Пам'ятайте, що скоро старіють батьки не тільки від праці 
і втоми, скільки від сердечних хвилювань, прикростей. Ваше 
погане слово — це подряпина на ніжній тканині батьківської 
душі. Батьки знесуть усе: біль і горе. Але від кожної такої по-
дряпини залишиться рана на все життя.

Щоб життя дарувало добро,
Йдіть твердим і упевненим кроком.
Щоб не соромно потім було
Перед совістю і перед Богом.

Щоб у старості, повній тепла,
Кожна мати, що вас народила,
Стиха мовити твердо могла:
— Я пишаюсь тобою, дитино.

Буряк С. А.,
вчитель	української	мови	
та	літератури	І	категорії	
Закотненської	ЗОШ	І–ІІ	ступенів

Дієслово
(узагальнюючий	урок	української	мови	у	6	класі)

мета: узагальнити і систематизувати знання учнів з теми 
«Дієслово»; удосконалювати вміння знаходити правильно пи-
сати дієслова, виховувати любов до своєї країни.

обладнання: роздатковий матеріал, слайди визначних 
місць Києва.

тип уроку: нестандартний урок 

Хід уроку
Любіть	Україну	у	сні	й	наяву,	
вишневу	свою	Україну,	
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красу	її	вічно	живу	і	нову	
і	мову	її	солов'їну.	
																														(В.	Сосюра)

і. організаційний момент 
вчитель: 

Знову вже дзвенить дзвінок, 
Дітей кличе на урок .
Тож і ми часу не гаймо ,
Та урок наш починаймо.
Ви до друга поверніться 
 Один одному всміхніться .
 На  урок старання не забудьте  взяти,
Сядьте всі рівненько, будем починати 

іі. оголошення теми та завдань уроку. мотивація навчаль-
ної діяльності

Учитель: Ми закінчили з вами вивчення теми «Дієслово» і 
сьогодні повторимо увесь матеріал та перевіримо знання з цієї 
теми шляхом виконання практичних завдань

Девізом нашого уроку будуть рядки з поезії В. Сосюри. А 
щоб урок був цікавішим ми відправимось із вами на екскурсію 
в столицю нашої Батьківщини — місто Київ.

Поїзд наш уявно-символічний, але без квитків їхати не змо-
жемо. І за екскурсію екскурсоводу також треба буде заплати-
ти. А так як вашим екскурсоводом буду я, то уявними грішми, 
за які ви можете придбати квитки та розрахуватися зі мною, 
будуть ваші відповіді , за які ви отримуватимете «кошти»-
бали. 

учитель : «Купуємо» білети на проїзд 
1. Яка частина мови називається дієсловом?
2. Як розрізнити дієслова доконаного і недоконаного виду?
3. Які дієслова називають перехідними?
4. Скільки дієвідмін має дієслово?
5. Які часові форми має дієслово?
6. Які способи дієслова утворюються за допомогою частки би (б)?
7. Як розрізнити дієвідміну дієслів?
8. Який спосіб творення дієслів найпоширеніший?
9. Якими членами речення можуть бути дієслова?

10. Коли дієслова виступають в ролі другорядних членів речення?
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учитель: Отже, ви здобули право на проїзд, отримайте свої 
білети (картки самооцінювання). Я бажаю вам удалої екскур-
сії і  сподіваюся, що під час неї ви не загубитесь у часі, впо-
раєтеся з видом, не спіткнетеся через перехідність, для вас не 
стане перешкодою стан. 

Поїзд «Закотне — Київ «відправляється з першої платформи. 
Однак дорога без пісні може видатися довгою і сумною. 

Пропоную звеселити нашу дорогу піснею на слова Д. Луценка, 
музику І. Шамо «Як тебе не любити, Києве мій». Поки лине 
ця чудова пісня, пропоную в її куплетах визначити дієслова та 
поставити їх в початковій формі (Звучить пісня).

Завдання 2: (самостійна робота) 
і–іі куплети — для сильних учнів (за варіантами )
ііі куплет — для слабих учнів 

виписати дієслова, утворити 
від них початкову форму 
І	куплет
Грає море зелене,
Тихий день догора.
Дорогими для мене
Стали схили Дніпра,
Де колишуться віти
Закоханих мрій...
Як тебе не любити,
Києве мій! 

виписати дієслова, утворити 
від них початкову форму 
ІІ	куплет
В очі дивляться канни,
Серце в них переллю.
Хай розкажуть коханій,
Як я вірно люблю.
Буду мріяти й жити
На крилах надій...
Як тебе не любити,
Києве мій!

підкреслити дієслова, утво-
рити початкову форму 
Зразок	:	мріяв	—	мріяти	
Спить натомлене місто
Мирним, лагідним сном.
Ген вогні, як намисто,
Розцвіли над Дніпром.
Вечорів оксамити,
Мов щастя прибій...
Як тебе не любити,
Києве мій!



167

учитель: перевіряємо правильність виконання: (2 бали )
1в: грати, горіти, ставати, колихати, любити 
2 в; дивитись лити, казати, любити, мріяти, жити
3 в: спати, цвісти, любити
учитель: Наш поїзд прибуває на залізничний вокзал. Тут 

ми робимо пересадку в екскурсійний автобус та прямуємо до 
архітектурних пам’яток нашої столиці.

(повідомлення	вчителя	супроводжуються	показом		слайдів	)
перша зупинка: Софія Київська — центр християнської 

культури, знаменитий архітектурний комплекс XI — XVIII сто-
річ, якому вже виповнилося понад 1000 років. Збудована була 
Ярославом Мудрим на честь його перемоги над печенігами на 
найвищому місці в Києві. Такого храму не було навіть у Візан-
тії. Ця пам’ятка вражає не лише розмірами, а й внутрішнім 
оздобленням. Мозаїки, фрески, що прикрашають собор явля-
ються вершиною монументально-декоративного мистецтва 
Київської Русі. У Софіївському соборі князь заснував центр 
книгописання та першу бібліотеку на Русі. Згодом у соборі від-
бувалися урочисті церемонії заступання князів на київський 
престол. Під час монголо-татарської навали 1240 року, коли 
хан Батий захопив Київ, Софія Київська була значно поруй-
нована. У першій половині 17 століття собор було реставрова-
но П. С. Могилою. З 1934 року весь архітектурний комплекс 
оголошено державним архітектурним заповідником . У соборі 
відкрито музей. За останні роки проведено великі роботи щодо 
реставрації та відбудови собору, озеленення та благоустрою 
території заповідника. 

учитель: поглибимо наші знання про цю архітектурну 
пам’ятку під час виконання.

Завдання: «Хто швидше»
1 абзац — найслабші учні 
2, 3 абзаци — сильні учні 

виписати дієслова визначити їх час, вид, перехідність
Починаючи	з	часів	Ярослава,	Софія	стає	важливим	куль-

турним	центром	східнослов'янської	держави.	У	Софійському	
соборі	був	свій	скрипторій,	а	також	перша	відома	нам	бібліо-
тека,	закладена	Ярославом.
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Слід	 пам'ятати,	 що	 друкарських	 верстатів	 тоді	 ще	 не	
було,	ще	не	настали	часи	Гутенберга,	Федорова,	Скорини.	У	
своєрідних	майстернях-скрипторіях	працювали	переписува-
чі	книг.	Скрипторії	звичайно	обладнували	при	княжому	дворі,	
при	монастирях.	А	там,	де	книги	переписувалися,	там	вони	
здебільшого	й	зберігалися.

Досить	часто	київські	князі	бували	фундаторами	таких	
бібліотек.	Про	Ярослава	літописець	повідомляє:	«Ярослав	же	
...	любив	книги	і,	багато	їх	переписавши,	поклав	у	церкві	свя-
тої	Софії,	котру	створив	сам».

	 	 	 (З	кн.	«Калейдоскоп	цікавих	знань»)
Довідка для вчителя:
1 абзац — стає — дієсл, теп.ч, недок.вид, неперехідне; (1 б) 
був — дієсл, мин.ч , недок.вид , неперехідне ;
2 абзац — не було — дієсл, мин.ч, недок.вид, перехідне, 

пишеться окремо; 
не настали — дієсл, мин.ч. док.вид , неперехідне (2 б)
Працювали –дієсл, мин.ч, недок.вид, неперехідне
Обладнували –дієсл, мин.ч, недок .вид, неперехідне 
Переписувалися, зберігалися − дієсл, мин.ч, недок.вид, не-

перехідні
3 абзац Бували — дієсл., мин.ч, недок.вид, неперехідне  
Любив — дієсл., мин.ч, недок.вид, перехідне 
Поклав — дієсл., мин.ч, док.вид, неперехідне
Створив — дієсл., мин.ч, док.вид, неперехідне (2 б)
(Під	час	перевірки	правильності	виконання	 завдань	учні	

заносять	до	картки	самооцінювання	отримані	бали)
учитель: Але Київ славиться не тільки Софіївським собо-

ром. Наступна наша зупинка — Києво-Печерська Лавра, що 
велично підноситься увінчана золотими куполами на високих 
пагорбах правого берега Дніпра. Монастир Печерська Лавра 
був заснований в 11 столітті і забудовувався протягом 9 на-
ступних століть. Лавра — це почесна назва, що давалося дуже 
великим і значним монастирям. Архітектурний комплекс мо-
настиря і сьогодні справляє грандіозне враження. У сонячний 
день відблиски численних куполів і дзвіниць сліплять очі. 
Більшість будівель монастиря датується 17–18 століттями, і 
є прекрасним прикладом стилю Українського Бароко в архі-
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тектурі.  На території монастиря знаходиться ряд історико-
культурних музеїв України, в тому числі знаменитий музей 
історичних коштовностей («Музей скіфського золота»), а та-
кож музей мікромініатюр, друкарства, народної декоративної 
творчості, музичного, театрального та кіномистецтва, вистав-
ки з приватних колекцій. Окрема виставка присвячена історії 
лаврських печер.

Києво-Печерська лавра є одним із найдорожчих скарбів 
українського народу, і тому, щоб не загубити його, треба бе-
регти її як своє життя, родину, душу. 

Літературна хвилинка 
Завдання: Прочитати вірш, визначити дієвідміну вжитих в 

ньому дієслів .
києво-печерській лаврі
Знову поїзд на схід прямує,  (2 бали )
До славетного Києва шлях.
Знову серце щось сильно турбує
На святих Печерських горбах.
Що ж те серце тут так тривожить,
І кого шукає душа?
Особливе це місце може,
Нашу землю воно прикраша.
Тут молитися хочеться, жити
Не лише для себе й дітей,
Тут Святі нас учили любити
І прощати усіх людей!

Довідка для вчителя: 
і дієвідміна: прямує, турбує, шукає, прикраша, жити, прощати 
іі дієвідміна: тривожить, молитися, учити, любити.

учитель: А ми продовжуємо нашу екскурсію. Наступна зу-
пинка — Маріїнський палац − один з найкрасивіших палаців 
України. Імпозантний будинок у стилі бароко споруджено в 
1750–55 рр. за проектом архітектора Б. Растреллі для імпе-
ратриці Єлизавети Петрівни, яка особисто вибрала для нього 
місце. Під час найвищих візитів до Києва тут зупинялися чле-
ни царської родини, в т.ч. Катерина II, яка відвідала Київ в 
1787 р. У XVIII–XIX ст. палац служив резиденцією генерал-
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губернаторів Київської губернії. В даний момент Маріїнський 
палац є церемоніальною резиденцією Президента України, де 
проходять прийоми на вищому рівні. Використовується ви-
ключно для офіційних заходів, так як зараз палац на рекон-
струкції. Збереглися багато оформлені інтер'єри в стилі кла-
сицизму з елементами бароко і ренесансу, старовинні меблі, 
люстри, картини відомих художників, настінний живопис. 
Спочатку головний фасад був звернений до Міського (Цар-
ського) саду, закладеному в 1748 р. за наказом імператриці 
Єлизавети. З протилежного боку палацу (нинішньої парад-
ної) —  розташований Маріїнський парк, що носить ім'я імпе-
ратриці Марії Олександрівни.

(робота в парах: 1 завдання, 2 завдання — для найслабших  
учнів)

Завдання 1
Складіть зв’язне висловлювання, вживаючи дієслова фразе-
ологізмів у безособовому значенні. 
Замакітрилося в голові; заклало вуха, похолонуло на душі, 
запахло смаленим, живіт підтягло, зав’язало мову. 

Завдання 2
Пояснити значення фразеологізмів
Замакітрилося в голові; заклало вуха, похолонуло на душі, 
запахло смаленим, живіт підтягло, зав’язало мову. 

Замакітрилось у голові — заплутати	 кого-небудь	 у	 дум-
ках,	діях,	позбавити	здатності	розумно,	логічно	міркувати;

Заклало вуха — недочути
похолонуло на душі — злякатися 
Запахло смаленим — зрозуміти	 ,	що	сталося	непоправиме
Живіт підтягло — злякатися 
Зав’язало мову — відібрало	мову,	боятися	запитати,	озватися

Зразок 
Коли ми приїхали в Київ, від побаченого у голові в мне за-

макітрилось. Коли вчитель говорила про те, що в місті можна 
заблудитись, мені мов вуха позакладало. Заглядаючи у кожен 
куток, я не помітив, як відстав. У мене спочатку похолонуло 
на душі, а потім мов окропом обдало. Я зрозумів, що запахло 
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смаленим. З переляку аж живіт підтягло. Думки гарячково 
бігали в голові, але мову зав’язало і я тупцявся на місці. На 
моє щастя, вчитель помітила мою відсутність і швидко мене 
знайшла. 

учитель: Наступна наша зупинка привела нас на південну 
околицю Києва. Ми знаходимось поблизу селища Пирогів, де 
з високих пагорбів відкриваються мальовничі види і приєм-
ною прохолодою приваблюють синьоокі ставки. Серед дібров 
і гаїв розташований Музей народної архітектури та побуту 
України. Музей (загальна площа — близько 150 га) заснова-
ний в 1969 р. Поселення на його території відомі з глибокої 
давнини (знайдені предмети пори бронзи). Музей національ-
ної архітектури та побуту — це можливість пройтися по всім 
найцікавішим куточкам України за один екскурсійний день, 
побачити буквально з середини життя українського народу в 
17-20 століттях, познайомитися із предметами побуту звичай-
ного будинку українця. Музей являє собою експозицію етно-
графічних районів країни, тобто вся територія музею розта-
шувалася не в павільйонах і інших будівлях, а під відкритим 
небом, що робить музей дуже привабливим для туристів з усіх 
куточків світу. Ще однією відмінною особливістю музею Пи-
рогово, яка, мабуть, виділяє його з величезної маси подібних 
світових музеїв, — це різні театралізовані вистави, гуляння 
під час народних свят. На території Пирогово часто можна 
зустріти людей і працівників у національних костюмах, за-
йнятих різним ремеслом того часу − ткаль, ліпників посуду із 
глини й інших. Прогулянки під українську народну музику 
взагалі стають чимось особливим, дарують незабутні відчуття. 
Під час українських народних свят на території музею прохо-
дять спеціальні театралізовані вистави: танці й танці навколо 
багаття, спів.

Завдання: Прилучимось і ми до народної творчості

1 варіант
Продовжи прислів’я, вживаючи дієслова у формі наказо-

вого способу,  поясни правопис частки не з дієсловами:
Хоч..ш їсти калачі — 
(Не) хвалися завтрашнім днем, бо
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(Не) спитавши броду, 
(Не) кайся рано встати, а
Довідка: не знаєш, що той день уродить; не лізь у воду; 

(не) сиди на печі; кайся довго спати.

2 варіант 
Продовжи прислів’я, вживаючи дієслова формі умовного 

способу, поясни правопис частки не з дієсловами:
Якби кицька  (не) скакала,  
(Не) займав би чужого, 
До скону б говорила, 
Чим би дитина (не) бавилась , 
Довідка: то й свого б (не) втратив; то би ніжку (не) злама-

ла; аби (не) плакала; але (не) уступила б;

ауторелаксація 
Ви, я бачу втомилися. Сядьте зручно, заплющте очі, уявіть 

річку Дніпро, що протікає тихим плином між високими бере-
гами. Поруч − зелена галявинка, вкрита молодою травичкою 
та жовтим цвітом кульбаби. Квітнуть кущі терну. Яскраво 
світить весняне сонечко. Повітря наповнене пахощами цвіту, 
чути спів пташок. Вам легко, спокійно, приємно і затишно.

учитель: Ось і закінчилась наша екскурсія. Я впевнена, 
що вона не залишила вас байдужими. Але це була екскурсія 
лише в одне із міст нашої країни. Я хочу презентувати вам 
книжку «Україна. Путівник. 500 куточків, які варто відвіда-
ти» для того, щоб ви зрозуміли, наскільки прекрасна і багата 
наша земля на історичні пам’ятки. Колись, в дорослому житті 
ви обов’язково відвідаєте Київ та інші чудові місця України. 
І так само, як і В. Сосюра із захопленням напишете поетичні 
рядки, що будуть оспівувати красу нашої країни.

А зараз підведемо підсумки роботи кожного із вас та підра-
хуємо кількість набраних балів.

підсумок уроку 

Домашнє завдання 
І група — скласти повідомлення на лінгвістичну тему «Ді-

єслово»
ІІ група — впр .195 Виконати завдання вправи.
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Буряк	С.	А.,
вчитель	української	мови
та	літератури	І	категорії	
Закотненської	ЗОШ	І–ІІ	ступенів

складносурядне речення (укрупнення матеріалу)
(урок	української	мови	у	9	класі)

мета: Ознайомити учнів з поняттям «складносурядне ре-
чення», його будовою і засобами зв’язку в ньому, з розділови-
ми знаками в складносурядному реченні, розвивати навички 
знаходити складносурядні речення та розрізняти смислові 
відносини між його частинами, аналізувати складносурядне 
речення; сприяти вихованню потреби дотримуватися здорово-
го способу життя, проводити профілактику застудних захво-
рювань.

«Мова	—	то	цілюще	 джерело,	 і	
хто	 не	 припаде	 до	 нього	 устами,	
той	сам	всихає	від	спраги»	

	 	 (В.	Сухомлинський)

Хід уроку
і. організаційний момент 
Доброго дня, діти!
Сьогодні у нас урок незвичайний:
Учитель знайомий й багато гостей.
Та прошу вас, друзі, в процесі навчання 
Уважними бути урок цей увесь! 

іі. мотивація навчання.
Епіграфом нашого уроку будуть слова відомого педагога 

В. Сухомлинського. Прочитайте їх, поясніть вислів. 
учитель: Дійсно, наша мова — невичерпна криниця, з якої 

ми здобуваємо знання. 
Тож давайте поринемо у світ мови, щоб збагатити себе нови-

ми знаннями, які стануть у пригоді.
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ііі. актуалізація опорних знань: 
учитель: перш, ніж я оголошу тему сьогоднішнього уроку, 

я пропоную пригадати матеріал попереднього уроку і провес-
ти «Бліц опитування». У вас на партах знаходяться картки 
самооцінювання, куди ви можете заносити бали за кожен вид 
роботи, який ви будете виконувати впродовж уроку.

1. «бліц-опитування»
— Які речення називаються складними? (що складаються 

із 2-х і більше граматичних основ)
— Назвіть основні види складних речень (сполучникове і 

безсполучникове)
— На які групи поділяються складні сполучникові речен-

ня? (на складносурядні і складнопідрядні)
— Які засоби зв’язку у складносурядному реченні? (зміст, 

інтонація і сполучники сурядності)
— Які засоби зв’язку у складнопідрядному реченні? (зміст, 

інтонація, сполучники підрядності)

2. визначте тип речення (складне, просте). вставте про-
пущені орфограми, поясніть. (2 б)

1. Листя вмира і на брук осипає….я. 2. Я іду у парку зо-
лотавому , і прощально листя ш…л…стить. 3 .Вже з дощами 
в ши…ку стука осінь , на пр…в’ялих травах тужавіють роси 
, віт..р з кленів листя зрива .4. Пл..ве над світом осінь, як 
м..дуза , і мокре листя падає на брук .5. Дощова хмара ви-
совує з-за гори своє верхів..я, , чи темний ліс дрімає на … 
спе..і? 

 іу. оголошення теми уроку.
ми розпочинаємо з вами вивчення теми «складносурядне 

речення»
На цю тему відводиться 5 уроків. Сьогодні ми опрацюємо 

увесь теоретичний матеріал, а на наступних уроках ми буде-
мо цей матеріал застосовувати на практиці. Останній урок − 
контрольна робота з теми. У вас на партах лежать контрольні 
питання з цієї теми, відповіді на які ви маєте засвоїти впро-
довж сьогоднішнього та наступних уроків. 

мета нашого уроку — навчитись розрізняти складносуряд-
ні речення, визначати засоби зв’язку у ньому, познайомитись 
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з правилами постановки розділових знаків в такому реченні та 
порядок розбору складносурядного речення . Впродовж уроку 
ми будемо поєднувати вивчення теоретичного матеріалу із за-
стосуванням його під час виконання практичних вправ.

За матеріал нам слугуватимуть речення, які дадуть нам по-
ради щодо захисту себе в період простудних захворювань.

V. робота над засвоєнням нового матеріалу.
Учитель: Як завжди засвоїти новий матеріал нам допомо-

же опорна таблиця
— яке речення називається складносурядним? (яке скла-

дається з двох простих, рівноправних за змістом речень, 
зв’язаних сурядними сполучниками.

Запишемо	речення:
Осінь	—	пора	 застудних	хвороб,	 а	хворобу	 завжди	краще	

попередити.
учитель: Що ми можемо сказати про це речення?
учні: розповідне, неокличне, речення складне, сполучни-

кове, ССР, містить 2 простих, пов`яз. спол. а : на письмі — 
кома, [], а [].

Наступне, що ми маємо зробити — це визначити смислові 
відношення між простими реченнями , що входять у складно-
сурядне. Повернемось до опорної таблиці 

учитель: В залежності від виду сурядних сполучників розріз-
няють такі смислові зв’язки між частинами речення? (Таблиця)

сполучник а є багатозначним. у складносурядних речен-
нях зі сполучником а найчастіше виражаються зіставні від-
ношення, рідше — протиставні ( коли сполучник а можна за-
мінити сполучником але )

Завдання — дослідження (1 бал )

З’ясуйте, які смислові зв’язки існують між частинами 
складносурядних речень 

1. Простудні захворювання є найпоширенішими недуга-
ми холодної пори року, і більшість людей хоча б один 
раз на рік хворіє застудою.

2. Зниження температури повітря, часті дощі призводять 
до переохолодження організму, а це негативно відби-
вається на стані імунної системи.
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3. Перепади температури можуть вплинути на ваше 
здоров’я, однак не слід закутуватись надто сильно. 

4. Застуда і грип не такі страшні, але їхні ускладнення, 
дійсно, небезпечні.

5. або ви скористаєтесь безліччю порад із профілактики за-
хворювань, або дотримуватиметесь семи основних правил.

учитель: Давайте повернемось до нашого речення, які ж 
смислові зв’язки між частинами речення, що ми записали? 
(протиставні відношення). Який розділовий знак ставиться 
на письмі? (кома) Далі кожне речення розбирається як про-
сте. (Алгоритм	розбору	—	опорний	конспект)

учитель: У ССР між його частинами в основному завжди 
ставиться кома, іноді — тире або крапка з комою. Давайте роз-
глянемо правила постановки розділових знаків та коли розді-
лові знаки не ставляться (опорний конспект)

пунктуаційна хвилинка (самостійна робота всі речення) 5 б 

поставте пропущені розділові знаки між частинами сср.
1. Найбільш ефективним методом профілактики є регу-

лярне миття рук милом а провітрювання та вологе при-
бирання приміщень зменшить кількість мікроорганіз-
мів в повітрі.

2. Раціон харчування повинен бути різноманітним але 
більше користі принесе багата на природні вітаміни 
їжа.

3. Ароматерапія допомагає привести організм в норму, 
зміцнює та підвищує імунітет однак змазування носо-
вих ходів оксоліновою маззю захистить від проникнен-
ня в організм вірусів.

4. Поспілкувався з хворим і ти уже хворий.
5. Більше відпочивай і опірність організму забезпечено.

З’єднайте частини прислів’їв відповідними сполучниками, 
визначте змістові відношення, накресліть схему цих речень.

Здоров’я не купиш 
Хвороба від слабкості
Здоров’я входить золотниками 
Іржа залізо їсть

чоловіка їсть хвороба 
виходить пудами
слабкість від хвороби
хвороби не продаси
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Vі. підсумок уроку 
відповіді на питання пкп 

Vіі. оцінювання роботи на уроці: 
Вид роботи   Бал
Бліц-опитування 1
Визначення типу речення      2
Завдання — дослідження      1
Пунктуаційна хвилинка       5
Народна мудрість       1
Додаткові питання  по 1

Ось урок наш закінчився 
Добре всі ми потрудились 
Дещо повторили , а чогось навчились

Vііі.Д /з
Вивчити теоретичний матеріал з теми. Впр.45. Зробити 

синтаксичний розбір речення (пам’ятка)
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органіЗаціЯ свЯт та виХовниХ ЗаХоДів 
у ДитЯчиХ саДкаХ та ШкоЛаХ

Григоренко О. С.,
вихователь	ДНЗ	«Малятко»,	
с.	Половинкине
Старобільського	району

«взрывоопасные предметы вокруг нас»,
или «как Дим Димыч попал в беду»!

(сценарий	мероприятия	для	детей	дошкольного	возраста)

ведущая: Здравствуйте ребята!
Дети: Здравствуйте!
ведущая: Какие вы все красивые, веселые! А какой у вас 

замечательный и уютный детский сад! Не зря я сегодня при-
шла именно к вам в гости!

А пришла я не одна (звучит	песенка	«А	кто	такие	фикси-
ки?»), ой, ребята отгадайте, кто же со мной сегодня пришел к 
вам в гости?

Дети: Фиксики!
(Под	музыку	выбегают	Симка	и	Нолик)
симка и нолик: Здравствуйте ребята!
Дети: Здравствуйте!
(Можно	 подбежать	 к	 детям	 и	 поздороваться	 с	 ними	 за	

руку)
нолик: Вы нас узнали?
Дети: Да!
симка: А как меня зовут?
Дети: Симка!
симка: Правильно, а это мой брат…….?
Дети: Нолик!
нолик: Молодцы! Какие вы все умные ребята!
(Нолик	обращается	к	Симке)
нолик: Симка! Ты видишь, ребята нас знают, а мы их нет.
симка: Так это очень легко исправить!
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Внимание! Сейчас мы с вами поиграем в очень интерес-
ную игру! Мы с Ноликом будем задавать вопросы, и если вы 
согласны, кричите громко «Да» и хлопайте в ладоши, а если 
не согласны, кричите  «Нет» и топайте ногами. И так, все 
готовы?

Дети: Да!
симка: Вы дети послушные?
Дети: Да!
нолик: А кашу кушать любите?
Дети: Да!
симка: Воспитателей вы обижаете?
Дети: Нет!
нолик: А на прогулке засыпаете?
Дети: Нет!
симка: В игры часто вы играете?
Дети: Да!
симка: Молодцы! Теперь мы тоже о вас кое-что знаем.
(Нолик	обращается	к	Симке)
нолик: Ой, Симка! Мы же совсем забыли, зачем пришли сюда.
симка: Точно!
нолик: Ребята, мы пришли вам рассказать о том, какая 

беда случилась с нашим другом Дим Димычем?
(Нолик	обращается	к	Симке)
нолик: Симка, расскажи! Ты так хорошо объясняешь!
симка: Ммда! Вы представляете, Дим Димыч шел домой со 

школы, и увидел на земле неизвестный предмет, что-то похо-
жее на петарду, и он, не долго думая, поднял ее с земли и слу-
чилось….

Симка	и	Нолик	вместе	кричат	ТЫДЫЩ!	
нолик: Да именно, петарда взорвалась!!!
симка: И наш бедный Дим Димыч попал в больницу!
нолик: Симка, слышишь, по-моему мама Дим Димыча со-

бралась в больницу, побегу залезу к ней в сотовый телефон 
и проведаю Дим Димыча! А ты пока расскажи ребятам про 
опасные находки! Ты же так хорошо объясняешь!

(Нолик	уходит	за	дверь)
симка: Ребята! Гулять можно во многих знакомых мес-

тах, но только не на пустырях, не в заброшенных домах, и не 
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вблизи зеленых насаждений, рядом с которыми расположены 
воинские части. Во время прогулки будьте внимательны и 
осторожны! Не играйтесь с неизвестными предметами, они 
могут быть опасными! Если вы наткнулись на какую-то мета-
ллическую или ржавую вещь, не прикасайтесь к ней. Это мо-
жет быть боеприпас — мина, снаряд или бомба! Может про-
изойти взрыв! 

Чтобы не случилось беды, категорически запрещается:
1. Касаться неизвестного предмета.
2. Поднимать или переносить его.
3. Перекатывать с места на место.
4. Закапывать его в землю.
5. Пытаться разобрать или распилить его.
А теперь внимание! Правильные действия. Если вы все-

таки обнаружили неизвестный предмет:
1. Остановитесь!
2. Запомните место находки!
3. Осторожно отойдите подальше!
4. Позовите взрослых!
симка: Все запомнили правила?
Дети: Да!
(В	это	время	в	зал	залетает	Нолик)
нолик: ТЫДЫЩ! А вот и я!
(Нолик	обращается	к	Симке	и	к	детям)
нолик: Симка! У меня хорошая новость! Дим Димыч уже попра-

вился и завтра возвращается домой! Только мы должны ему обяза-
тельно рассказать о правилах поведения с незнакомыми предметами! 

(Симка	обращается	к	Нолику)
симка: Нолик, а ты знаешь как себя вести с незнакомыми 

предметами?
нолик: Конечно да! 
симка: Пока ты бегал к Дим Димычу, мы с ребятами вни-

мательно изучили все правила, и сейчас мы тебя проверим, 
правда, ребята?

Дети: Да!
симка: Действуем все по той же схеме. Если согласен с во-

просом говоришь «Да» и хлопаешь, а если не согласен, гово-
ришь «Нет» и топаешь! 
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Ребята, а вы можете ему подсказывать.
Нолик, ты готов?
И так первый вопрос:
симка: Можно ли детям гулять на пустырях, в лесах, в 

заброшенных домах?
все: Нет!
симка: А можно ли в руки брать незнакомые посторонние 

предметы?
все: Нет!
симка: Ну а если ты все-таки обнаружил посторонний пред-

мет нужно ли сообщить об этом взрослым?
все: Да!
симка: Молодец Нолик, и вы ребята все молодцы!
И раз вы все запомнили, и к тому же Дим Димыч уже 

выздоровел, предлагаю отметить это событие веселым танцем 
фиксиков. Вы согласны?

Дети: Да!
нолик: Давайте все дружно встанем и будем танцевать и по-

вторять вместе с нами фирменные движения!
Симка и Нолик вместе: ТЫДЫЩ! Поехали!
(Танец	вместе	с	детьми	под	песню	«Помогатор»)
ведущая: Ну, вот и все ребята, нашим героям пришло время 

возвращаться обратно в телевизор. А вы смотрите фиксиков и 
будьте предельно осторожны!

До новых встреч!

Журба Л. Г.,
магістрантка	спеціальності
«Дошкільна	освіта»
ДЗ	«ЛНУ	імені	Тараса	Шевченка»,	
м.	Старобільськ

новорічні пригоди біля ялинки
(сценарій	новорічного	свята	для	дітей	старшого	дошкільного	віку)

У залі напівтемрява, ялинка горить, звучить чарівна музика. 
В зал залітають дві метелиці, танцюють танок 
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танок метелиці
1 метелиця: Ау! 
2 метелиця: Ау! 
1 метелиця: Ти тут? 
2 метелиця: Я тут. 
Підлітають один до одного. Озираються. 
1 метелиця: Куди ми потрапили? 
2 метелиця: Ми у великому просторому залі. 
Пам'ятаєш, ми з тобою летіли — 
Мимо сосен, повз ялин. 
Це Дідусь Мороз 
Нас з тобою сюди приніс. 
1 метелиця: Значить, це дитсадок? Тут повинно бути свято 

у діток! 
2 метелиця: Давай скоріше їх звати. 
обидві метелиці: 
Голосніше музика грай, 
Ялинка, гостей зустрічай!
Діти	заходять	до	зали	та	виконують	танцювальну	ком-

позицію
ведуча:
Добрий ранок, любі гості! 
Сьогодні у нас свято.
Ласкаво просимо в цей час
Щасливий Новий рік стрічати!
ведуча:
З Новим роком, друзі милі,
Вас дозвольте привітати.
Щастя, радості та миру
Всім присутнім побажати
1. Ми всі сьогодні зустрічаєм
 У дружнім колі Новий рік
 І щиро кожному бажаєм
 Ще краще жити, ніж торік.
2. Ми всі сьогодні зустрічаєм
 У дружнім колі Новий рік
 І щиро кожному бажаєм
 Ще краще жити, ніж торік.
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3. Хай для нас він буде світлий,
 І щасливий, і привітний!
 Гарний, сонячний, крилатий,
 Щедрий, на добро багатий!
4. Хай буде дім — мов повна чаша
 І сміх дитячий в нім луна.
 Погляньте на ялинку нашу,-
 Немов красуня чарівна!
5. Правда, гарна в нас ялинка?
 Не злічить на ній прикрас.
 Заспіваймо пісню дзвінко,
 Бо сьогодні свято в нас!
6. Дитина:
 Разом ми зустрінемо
 Новорічний день,
 Будем веселитися
 І співать пісень.
7. Дитина:
 Сьогодні свято новорічне,
 Воно веселе і незвичне.
 І в новорічну ніч бува,
 Трапляються якісь дива
 Пісня «Дід Мороз »
(під	музику	з’являються	Санта	Клауси)
1. санта клаус:
 Новий рік — найкраще свято,
 І до нас прийшли малята!
 Щоб співати, танцювати
 Разом свято зустрічати!
2. санта клаус: 
 З Новим роком вас вітаємо, — 
 Щастя й радості бажаємо.
 Зичимо свят багато Вам, — 
 І малятам, і гостям!
3. санта клаус:
 Не дивіться, що малі —
 Промайнуть дитинства дні,
 Навчимося, підростемо,
 Дідусями всі будемо!
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4. санта клаус:
 І у цей святковий час 
 Потанцюємо для вас.
 Своїм танцем новорічним.
 Діда Мороза ми покличемо.
танок санта-клаусів
ведуча: А давайте покличемо ще Діда Мороза. 
Діти: Дід Мороз! Дід Мороз!
(звучить	музика	вимикається	світло	залітає	Снігова	Ко-

ролева)
снігова королева:
Я королева Снігова,
Я тут володарюю!
Тепер у світі лиш зима 
На віки запанує!
Чекаєте на Діда Мороза?
Кумедні й дивні люди! 
Його ніколи на землі 
Віднині вже не буде.
Тепер він мій всі так і знайте
Тож святу вашому не бути.
Та Діда Мороза Вам не повернути!
(гасне	світло	Снігова	Королева	зникає)
ведуча:
Нам доведеться Діда Мороза рятувати.
Негайно з палацу визволяти.
Щоб Дід Мороз разом із нами
Новий рік зміг зустрічати.
(Під	музику	заходить	Настуся	з	казки	«Морозко»)
настуся: 
Маю для вас клубочок чарівний
Поведе вас він по дорозі не звичній.
Слова чарівні промовляйте,
Та в казкову подорож з ним вирушайте.
ведуча:
Ну що ж рушаймо!
Хай казки нам двері відчиняють.
На Діда Мороза всі малюки
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По всій землі чекають.
ведуча:
Клубочку, клубочку, нас веди,
Шлях до Діда Мороза покажи.
(Засне	 світло,	 клубочок	 показав	 дорогу,	 під	 музику	

з’являються	Попелюшка,	Принц	та	придворні)	
танок попелюшки з принцом та придворними
попелюшка:
З Новим роком вас вітаю,
Зичу свят веселих вам!
Щастя, радості бажаю
Всім чудовим дітлахам!
принц:
Разом з вами у цій залі,
Де панують жарти й сміх,
Хочу Новий рік зустріти
І розважити усіх!
ведуча:
Чи не бачили ви часом
Королеву Снігову?
Діда Мороза вона вкрала.
придворний:
Так, швидше вітру вона пролітала
Холодом Півночі землю вкривала. 
ведуча: Дякую вам за підказку
Пошукаємо іншу казку.
Хоровод «у лісі лісі темному»
ведуча: Час нам далі вирушати.
ведуча:
Клубочку, клубочку, нас веди,
Шлях до Діда Мороза покажи.
(Засне	 світло,	 клубочок	 показав	 дорогу,	 під	 музику	

з’являються	Розбійники)	
таночок розбійників
розбійник 1:
Ми у лісі проживаємо
Там свою хатинку маємо.
І усім вже б знати час — 
Звуть розбійниками нас.
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розбійник 2:
Ви проходьте не вагайтесь,
Разом з нами залишайтесь.
Будемо разом грабувати,
В золоті свята всі зустрічати.
ведуча: чи не бачили ви часом
Королеву Снігову?
Діда Мороза вона вкрала.
розбійник 3:
Ми добре її пам’ятаємо 
Та де вона зараз не знаємо.
До казок рушайте тих
Де панує чарівник.
ведуча:
Дякую вам за підказку
Пошукаємо іншу казку.
Ви проходьте не вагайтесь 
Разом з нами залишайтесь.
Хоровод «Зайчики сіренькі»
Ведуча:Клубочку, клубочку, нас веди,
Шлях до Діда Мороза покажи.
(Засне	світло,	клубочок	показав	дорогу,	під	музику	Аладін	

та	східні	красуні)	
танок східних красунь
аладін:
Куди я потрапив?
І що це за свято? 
Кругом так красиво, 
Людей скрізь багато.
ведуча: Добрий день Аладін та східні красуні. Ви потрапив 

в дитсадок на новорічне свято.
ведуча:
Си не бачили ви часом
Королеву Снігову?
Діда Мороза вона вкрала.
Й наше свято зіпсувала. 
Східна красуня 1: мої бідні любі діти,
Як далеко ви зайшли
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І не дивно що на сході 
Королеви не знайшли.
східна красуня 2:
Щоб її вам знайти 
Вам на північ треба йти.
Північ звідси так далеко,
Все ж дістатись туди треба.

східна красуня 3:
У вас дерево росте не звичне 
В хоровод ви нас покличте
Разом з вами затанцюємо
Та за Дідом Морозом помандруємо.
Хоровод «Новогодняя считалочка»
ведуча:
Клубочку, клубочку, нас веди,
Шлях до Діда Мороза покажи.
(Засне	світло,	клубочок	показав	дорогу,	під	музику	Фея	та	

чарівники)	
чарівник:
В казках усіх ви побували
Перешкоди всі здолали.
Ми Мороза відшукаємо
Справжні чари посилаємо.
чарівник:
Маємо палички ми чарівні
Ними змахнемо ми догори
Паличка світи світи,
Королеву снігову до нас веди.
танок чарівників та феї
(Після	танцю	з'являється	Снігова	Королева)	
Снігова королева: хто наважився мене потурбувати?
У моєму королівстві чаклувати?
Хто це зміг дістатися сюди?
Незрозумілі діти знову ви? 
Вас на брили крижані перетворю, 
на дрібнесенькі крижинки розіб’ю 
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Фея:
Палички світіть світить,
Чари Снігової Королеви розтопіть,
Доброю її негайно зробіть,
Та Діда Мороза нам поверніть.
снігова королева:
Облиште облиште,
Я сили втрачаю,
Не мучте я Діда Мороза скоріш відпускаю
І будуть дива, можливо припинить болить голова.
(Снігова	Королева	зникає	заходить	Дід	Мороз)	
Дід мороз:
Здрастуйте, мої малята,
Всіх вітаю я зі святом.
З Новим роком, щастям новим
Всім бажаю бути здоровим
Бачу ви мене чекали
Ялиночку прикрашали 
Дуже скучив я за вами
За своїми малюками
Он як виросли, малята,
Взагалі вас не впізнати.
ведуча:
Так, малята наші СУПЕР
Справді — нічого казати
Ну а ти, Дідусь, чим можеш 
Нас сьогодні здивувати?
Дід мороз:
Дивувати вмію я —
Це професія моя!
Чарівні слова скажу 
І вам фокус покажу
Чари-бари-бари-рись
Ти, ялинко, засвітись (торкається	ялинки	посохом,	чує	го-

лос	ялинки	і	здивовано	відходить	в	сторону)
голос Ялинки: Не торкайтесь мене, навіть не дихайте, інак-

ше я знепритомнію!
ведуча: Діти, що трапилось з нашою ялинкою?
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Можливо вона хоче пити
Треба нам її полити («поливає»	з	лієчки	ялинку)
голос Ялинки:
Ну досить поливати!
Бо на мені від сирості
Пліснява може вирости!
Дід мороз: Ой, яка вередлива ялинка! А можливо потрібно 

посушити гілочки на ялинці? Давайте подмухаємо на ялинку, 
щоб вона швидше просохла!

(діти	тричі	дмухають	на	ялинку)
голос Ялинки: Ой, як холодно, як сильно дме. Я здається 

захворіла (кашляє) КА-ХИ, КА-ХИ!!! 
ведуча:
Що ж ми будемо робити,
Як ялинку запалити?
ведуча: Давайте їй пісню заспіваєм.
пісня «новий рік»
Дід мороз:
Все, ялинко, не шуткуй! 
1, 2, 3 Ялинонько гори!!! (Ялинонька	загорається)
Дід мороз:
Я бачу, весело у вас на святі,
Мені старому, аж схотілось танцювати  і грати!
Хоровод «на носок на носок каблучками цокнемо»
Дід мороз:
Ох і жарко мені стало,
Відпочити б не мішало
ведуча:
Дід Мороз стомився, діти,
Йому треба відпочити,
А ви поки не зівайте
Вірші йому розповідайте.
Дід мороз:
Так, вірші люблю я слухать
Зараз приготую вуха! (поправляє	шапку) 
1. Приносить радощів багато
 Новий рік — зимове свято,
 Це веселе свято знають,
 З нетерпінням всі чекають!
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2.  Здрастуй, Новорічне свято,
 Сяй, ялиночко, ясніш!
 Будем гратись, танцювати,
 Грай, музико, веселіш!
3.  Усміхніться, тата й мами,
 У такий святковий час — 
 Новий рік іде с піснями, 
 Щастя він несе для нас!
4. Нині свято Новорічне,
 Але свято це — незвичне,
 Всі казки разом збираються,
 Круг ялинки зустрічаються.
Дід мороз: Ой які молодці гарні віршики старому розповіли.
ведуча: Дід Мороз, час подаруночки малятам роздавати…
Дід мороз: Що вже? А де ж це мій мішок з подарунками? 

Здається я його десь загубив. Потрібно мені зателефонувати.  
Зараз не хвилюйтесь діти, вирішу я всі проблеми (дістає теле-
фон) Телефонує.

Алло! Ей мій чудо апарат, поспішай в дитячий сад.
Я Забув подарунки для малят.
(Під	чарівну	музику	виносять	біля	ялинки	апарат)	
Дід мороз: 
Як швидко ти з’явився.
В мить в залі опинився.
Часу не гаятимемо дарма
Давай внученька мені сніжок.
Ми сніжок сюди кидаємо (звучить	чарівна	музика)
І подарок получаємо (звучить	чарівна	музика	і	замість	по-

дарунка	з	апарату	вилітає	черевик)
Ой, а це що таке.
ведуча: Валянок Дідуся.
Дід мороз: Це тобі напевно внученько, тримай. 
ведуча: Та ні це не мій розмір дідусю.
Дід мороз: І не мій. Стукає по апарату. Ти зі мною так не 

шуткуй. Треба трохи тебе відремонтувати. (стукає посохом и 
апарат загорається вогниками під чарівну музику.)

Тааак, підключаємо, заряджаємо та подаруночки отриму-
ємо !!!
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А ну (Марійка) іди спробуй отримати подарунок. (Дитина	
підходить	кидає	сніжку	в	апарат	і	з’являється	подарунок)	

Так підходить кожна дитина.
Роздача подарунків
ведуча:
На порозі Рік Новий — 
Добрий, світлий, чарівний.
ведуча:
З Щастя, злагоду — усе
Хай до хат він нам несе!
Дід мороз:
Новим Роком всіх вітаю, 
Щастя і добра бажаю,
Щоб уміли ми радіти щиросердо, наче діти,
Щоб здоровими були
Й подолати все могли!

Жарова Л. І.,
вчитель	початкових	класів	
Новодеркульської	ЗОШ	І–ІІІ	ступенів

Дорожня абетка»
(позакласний	захід	з	правил	дорожнього	руху)

мета: повторити основні правила дорожнього руху, осно-
вні знаки заборони і дозволу; навчити правилам очікування 
транспорту на зупинці; правил поведінки в громадському 
транспорті, правил входу та виходу з нього; розвивати кміт-
ливість, увагу; виховувати культуру спілкування, шанобливе 
ставлення до оточуючих.

обладнання: відеопроектор, екран відео проектора; крос-
ворд для кожної команди; прапорці зі смайлами; таблички з 
назвами команд; аркуші паперу, ручки, фішки.

Хід заняття
1. організаційний момент.
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слайд (на	слайді	відображено	назву	заходу	і	наведене	ниж-
че	вірш)

Потрібно вчити всім нам друзі,
Всі правила від «А» до «Я»
Всім без винятку!
учитель: Добрій день, діти!
Сьогодні у нас не звичайний урок, ми відправимося в за-

хоплюючу подорож в країну «Дорожньої азбуки». Повтори-
мо основні правила дорожнього руху, навчимося правильно 
чекати громадський транспорт і пізнаємо як потрібно вести 
себе, перебуваючи в Автобусі. А також, діти, ми сьогодні буде-
мо проводити змагання зі знання правил дорожнього руху.

А для початку ми з вами перевіримо, хто і з яким настроєм 
сьогодні прийшов до нас урок. 

Діти, у вас на парті у кожного є по два прапорця з намальо-
ваними обличчями, одне сумне, а інше веселе. Діти, підніміть 
прапорець, на якому намальовано ваш настрій.

Молодці, зараз ми з вами почнемо нашу подорож, а почне-
мо ми його з повторення основних правил дорожнього руху.

слайд (на	слайді	відображено	питання:	Про	що	необхідно	
пам'ятати	при	переході	дороги?)

учитель: А хто скаже, про що нам необхідно пам'ятати при 
переході дороги?

учитель: Дорогу можна переходити тільки в строго вста-
новлених для цього місцях.

учитель:
Діти, а ви знаєте які це місця? — (Пішохідний	перехід)
«Пішохідний перехід» який ми називаємо (Зебра)
А які ще правила ми повинні дотримуватися при переході 

дороги?
— Бути особливо уважними
— Переходити дорогу спокійним кроком
— Не озиратися на оклик знайомих і друзів
учитель: А зараз я подивлюся, як добре ви знаєте дорожні 

знаки і для чого вони потрібні.
слайди із зображенням:
1. Пішохідний перехід 
2. Обережно діти
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3. Залізничний переїзд
4. Рух на велосипедах заборонено
5. Рух пішоходів заборонено
6. Дорожні роботи
7. Рух без зупинки заборонено
8. Проїзд заборонений
9. Зупинка заборонена

1. основні етапи заходів
слайд (на	 слайді	 зображені	 картинки	 з	 дитячою	 тема-

тикою,	на	цьому	слайді	після	пояснення	вчителем	основних	
правил	 участі	 у	 змаганні	 клацанням	 лівої	 кнопки	 миші	
з'являється	напис	з	назвою	першого	конкурсу	«Загадки»)

учитель: Молодці, дорожні знаки ви знаєте добре. 
А тепер ми з вами проведемо невелике захоплююче змаган-

ня, яке складається з 4-х конкурсів, де ми будемо відгадувати 
загадки, розгадувати кросворди, вирішувати різні завдання. 

І зверніть увагу, за кожну правильну відповідь команда 
отримує ось таку фішку зеленого кольору, а найактивніші в 
конкурсах отримають ось такі червоні фішки.

Отже, ми починаємо конкурс «Загадки»
(клацанням	кнопкою	миші	на	слайді	з'являється	напис	з	

назвою	конкурсу)
а) конкурс — загадки 
слайд (на	даному	слайді	по	черзі	з	кожним	клацанням	лі-

вої	кнопки	миші	з'являються	спочатку	текст	загадки,	а	по-
тім	і	відповідь	у	вигляді	картинки)

учитель:
Діти, уважно послухайте і швидко дайте мені відповідь:
— Цей кінь не їсть вівса, замість ніг — два колеса. Сядь вер-

хи і їдучи на ньому, тільки краще права кермом. (Велосипед).
— Що за синій будинок! Дітлахів багато в ньому. Носить 

взуття з гуми і живиться бензином. (Автобус).
— Це — сильна машина, що їде на величезних шинах! Від-

разу полгоры забрав семитонный...(Самоскид). 
— Я очиськами моргаю невпинно день і ніч. І машинам до-

помагаю і хочу тобі допомогти. (Світлофор). 
— У машини є, у вози є, у велосипеда є, а в потяги не злічи-

ти. (Колеса). 
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— Дошка для шахів на боці, що за машина не зрозумію? 
(Таксі). 

— Через річку впоперек велетень бетонний ліг. (Міст). 
— Обережність не заважає, це світло попереджає. (Жов-

тий).
учитель: Молодці, відгадувати загадки ви вмієте, а от чи 

вмієте ви розгадувати кросворди ми зараз і перевіримо. У вас 
на столі лежить лист паперу, на якому намальовано кросворд 
і написані питання до нього, номери яких співпадають з номе-
рами самого кросворду. Ваше завдання полягає в тому, щоб 
розгадати кросворд вперед всіх і знайти в ньому ключове сло-
во, не припустившись помилок.

оголошується конкурс «розгадай кросворд»
слайд (на	даному	слайді	відображено	кросворд,	після	розга-

дування	хлопцями	кросворду,	всі	разом	перевіряють	правиль-
ність	написаних	учнями	відповідей.	Після	кожного	клацання	
лівої	кнопки	миші	в	кросворді	по	черзі	будуть	висвітлювати-
ся	правильні	відповіді,	після	виведення	правильних	відповідей	
клацанням	лівої	кнопки	миші	в	кросворді	залишиться	тільки	
ключове	слово)

1. Смугаста доріжка, її зеброю звуть, але не та, що в зоопар-
ку, по ній люди все йдуть. (Перехід).

2. Я пісок запхав, він сам відвіз, сам звалив. Мені в роботі 
допомагав цей диво — ... (Самоскид).

3. Дивовижний вагон! Посудіть самі: рейки в повітрі, а він 
тримає їх руками. (Тролейбус).

4. Що за диво — цей будинок! Дітлахів багато в ньому. Но-
сить взуття з гуми, а харчується бензином. (Автобус).

5. Будинок чудовий — бігунок. На своїй вісімці ніг цілі-
сінький день у дорозі! Бігає аллейкой по сталевим двом 
змейкам. (Трамвай).

6. У блакитному йду я колі, і зрозуміло всій окрузі, якщо 
вдуматися трошки, тут пішохідна...(Доріжка).

7. В два ряди будинки стоять. 10, 20, 100 поспіль, і ква-
дратними очима один на одного всі бачать. (Вулиця).

8. Я очима моргаю невпинно день і ніч. Я машинам допо-
магаю і хочу тобі допомогти. (Світлофор).
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учитель: Молодці..... команди, швидко відповіли на запи-
тання кросворда, але правильно вони на них відповіли ми з 
вами зараз і перевіримо. 

(перевіряється	 правильність	 відповіді	 на	 кросворд,	 після	
чого	 першим	 відповів	 дається	 5	 зелених	фішок,	 а	 іншим	 по	
спадній)

слайд (на	слайді	зображені	картинки	з	дитячою	темати-
кою	і	вискакуючим	написом	з	назвою	«Фізкультхвилинка»)

учитель: Діти, ми з вами добре попрацювали, і ви, напев-
но, втомилися? Так давайте зараз ми з вами пограємо в одну 
чудову гру, яка називається «червоний, жовтий, зелений». 
Зараз ви встанете із-за парт, і коли на екрані засвітиться чер-
воний сигнал світлофора, ми будемо стояти нерухомо, якщо за-
гориться жовтий сигнал, то ми будемо плескати в долоні, а от 
якщо загориться зелений сигнал, то будемо крокувати на місці. 

слайд «Физкультхвилинка» 
слайд (на	слайді	зображені	картинки	з	дитячою	темати-

кою	і	вискакуючим	написом	з	назвою	«Плутанина»)	
учитель: Діти! Зараз у нас нове цікаве завдання. У вас на 

партах лежать аркуші паперу, на яких написані правила очі-
кування громадського транспорту та правильної поведінки 
при знаходженні в ньому. Але ось невдача хтось вирішив нас 
заплутати, і написав кілька невірних правил. Ваше завдання 
знайти серед написаних правил, вірні. 

слайд
1. Чекати громадський транспорт тільки на зупинках.
2. Бігати стрімголов по автобусу
3. Входити в задні двері, а виходити з передніх дверей тран-

спорту.
4. Сісти на перше пусте місце і не пускати туди ні кого;
5. Перш ніж зайти, випусти тих, хто виходить із транспорту.
6. При нерегульованому переході вулиці не квапся обходи-

ти автобус або трамвай, це може бути небезпечно.
7. У транспорті поводься гідно.
8. Заходячи в автобус розштовхувати всіх і забігати першим;
9. не шуміти і не штовхатися;

10. поступатися місцем літнім людям та інвалідам, жінкам з 
важкими сумками;



196

11. триматися під час руху транспорту за поручні;
12. ніколи не прагнути сісти в транспорт на ходу (можна зі-

сковзнути зі сходинок і потрапити під колеса автобуса);
13. не входити в переповнений автобус, тролейбус, трамвай;
14. якщо запізнюєшся на автобус спробувати наздогнати і 

застрибнути в нього на ходу; 
15. гострі і незручні для інших пасажирів предмети добре упа-

ковувати і акуратно ставити, щоб нікому не заважали.
учитель:  Молодці, всі дуже добре впоралися із завданням, 

а це значить, що всі отримують однакову кількість фішок.
А зараз ми з вами переходимо до нового конкурсу, який на-

зивається «Задачки».
В цьому конкурсі вам належить за одну хвилину вирішити 

задачку і пояснити її.
слайд (на	слайді	відображається	тільки	назва	конкурсу	і	

картинки	з	дитячою	тематикою)

Д) конкурс «Задачки» 

Задача 1
Дозволено пасажиру розмовляти з водієм?
1. Заборонено.
2. не заборонено, якщо це не відволікає водія від керу-

вання транспортним засобом.

Задача 2
можна сідати в легковий автомобіль з боку проїжджої 

частини?
1. не можна.
2. можна, якщо з боку тротуару це неможливо.
3. можна у всіх випадках.

Задача 3
Що означає миготіння зеленого сигналу світлофора?
1. порушення контакту в світлофорі.
2. переходити дорогу забороняється.
3. час зеленого сигналу закінчується і зараз буде увімкне-

но заборонний сигнал.
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Задача 4
Як повинні поступити пасажири після виходу з трамвая 

на зупинці?
1. у всіх випадках негайно перейти на тротуар.
2. перейти на тротуар, якщо зупинка не обладнана посад-

кової майданчиком.

(Після	рішення	задач	і	пояснення	учнями	своєї	відповіді)
учитель: Молодці, добре впоралися із завданнями. 
слайд (на	слайді	висвічується	напис:	«А	хто	ж	переміг?»	

яка	змінюється	феєрверком	з	написом	«молодці»)
А зараз ми з вами підведемо підсумки нашого змагання, да-

вайте порахуємо, скільки у вас в команді зелених фішок. За 
результатами нашого змагання перемогла команда ... 

А тепер підніміть руки у кого є червоні фішки. Вас я хотів 
би подякувати окремо, ви сьогодні молодці, показали гарні 
знання з правил дорожнього руху, активно допомагали своїй 
команді. На завершення нашого змагання я хотів би ще раз 
запитати вас про що ви сьогодні дізналися, корисні знання 
отримали? 

слайд (на	слайді	зображені	картинки	з	дитячою	тематикою)
А тепер давайте дізнаємося, чи змінився ваш настрій до за-

вершення уроку. Піднімемо прапорці відповідні нашого на-
строю.

Діти, вам сподобалося наше сьогоднішнє подорож? І мені 
доставило задоволення спілкування з вами, сподіваюся, що 
після нашого уроку ви будете дотримуватися правил дорож-
нього руху, розповісте про них своїм маленьким братам і се-
страм, своїм друзям і батькам. 



198

       Додаток 1
кросворд

1. Смугаста доріжка, її зеброю звуть, але не та, що в зоопар-
ку, по ній люди все йдуть.

2. Я пісок запхав, він сам відвіз, сам звалив. Мені в роботі 
допомагав цей диво — ...

3. Дивовижний вагон! Посудіть самі: рейки в повітрі, а він 
тримає їх руками. 

4. Що за диво — цей будинок! Дітлахів багато в ньому. Но-
сить взуття з гуми, а харчується бензином. 

5. Будинок чудовий — бігунок. На своїй вісімці ніг цілі-
сінький день у дорозі! Бігає аллейкой по сталевим двом 
змейкам. 

6. У блакитному йду я колі, і зрозуміло всій окрузі, якщо 
вдуматися трошки, тут пішохідна...

7. В два ряди будинки стоять. 10, 20, 100 поспіль, і ква-
дратними очима один на одного всі бачать. 

8. Я очима моргаю невпинно день і ніч. Я машинам допо-
магаю і хочу тобі допомогти.

       Додаток 2
1. Чекати громадський транспорт тільки на зупинках.
2. Бігати стрімголов по автобусу
3. Входити в задні двері, а виходити з передніх дверей тран-

спорту.
4. Сісти на перше пусте місце і не пускати туди ні кого;
5. Перш ніж зайти, випусти тих, хто виходить із транспорту.
6. При нерегульованому переході вулиці трамвай обходь 

спереду, а автобус і тролейбус ззаду.
7. У транспорті поводься гідно:
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8. Заходячи в автобус розштовхувати всіх і забігати першим;
9. Не шуміти і не штовхатися;

10. Поступатися місцем літнім людям та інвалідам, жінкам 
з важкими сумками;

11. Триматися під час руху транспорту за поручні;
12. Ніколи не прагнути сісти в транспорт на ходу (можна зі-

сковзнути зі сходинок і потрапити під колеса автобуса);
13. Не входити в переповнений автобус, тролейбус, трамвай;
14. Якщо запізнюєшся на автобус спробувати наздогнати і 

застрибнути в нього на ходу; 
15. Гострі і незручні для інших пасажирів предмети добре упа-

ковувати і акуратно ставити, щоб нікому не заважали.

Кравцова О. О,
бібліотекар	Старобільської	гімназії

веселковий світ природи
(свято-розвага	для	дітей	молодшого	шкільного	віку)

мета: формувати екологічну культуру; розширювати уяв-
лення учнів про цінність та багатогранність природи; учити 
аналізувати, робити висновки; виховувати любов до рідного 
краю, дбайливе ставлення до природи. 

обладнання: тематичні плакати, малюнки, композиції кві-
тів, музикальне оформлення.

Хід свята
ведуча: Добрий день дорогі друзі!
ведуча: Вітаємо всіх: школярів, вчителів та гостей шановних!
ведуча: Сьогодні у нас свято. А свято непросте. Це — веселе 

змагання між нашими юними командами.
разом: Веселковий світ природи
ведуча: Давайте ж запросимо їх на сцену. Отже, зустрічай-

мо: команда «Барвінок».
Гравці	команди	«барвінок»	виходять	на	сцену.
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ведуча: І наступна команда «Калина». Вітаємо їх оплесками. 
Гравці	команди	«Калина»	виходять	на	сцену.
ведуча: Багата та квітуча земля наша рідна, українська. 

Здається, ніде у світі немає такого блакитного неба, такого 
яскравого, теплого сонця, такої краси буйних гаїв, прозорих 
озер та стрімких рік...

ведуча: І всюди буяють запашні трави, квіти. Деякі з них 
навіть стали своєрідними символами України.

ведуча: Саме такі рослини обрали собі за обереги наші ко-
манди. Чому? Про це вони мають розказати нам у першому 
конкурсі, який називається «Візитна картка команди»

ведуча: То ж починаємо змагання. Дозвольте представити 
всім наше поважне журі.

Представляє журі.
ведуча: А зараз — дивимося виступ команди «Калина», що 

представляє свою «Візитну картку».
Конкурс	«Візитна	картка	команди»	
Виступ	команди	«Калина»
ведуча: Дякуємо команді «Калина». А тепер просимо пред-

ставити свою «Візитну картку» команду «Барвінок».
Виступ	команди	«Барвінок»
ведуча: Молодці наші команди. Добре підготувалися.
ведуча: І поки наше журі думає, ми продовжуємо наше свя-

то — змагання. І наступний конкурс це вікторина, на запитан-
ня якої команди мають дати відповіді.

ведуча: У нас є квітка, пелюстки якої поділяються на бла-
китний, жовтий і червоний кольори. На зворотній стороні 
квітки є запитання. Пелюстки ви вибираєте самостійно, але 
відповідь на запитання з блакитної пелюстки оцінюється в 1 
бал, жовтої — 2 бали, червоної — 3 бали. Тому будьте уважні.

Я запрошую капітанів.
конкурс — вікторина «квітка»
Запитання блакитних пелюсток: (1 бал )
1. Що росте на клумбі? (Квіти)
2. Дерево на якому голки замість листків? (Ялинка)
3. У саду ростуть фрукти, а на городі? (Овочі)
4. Вона замість носа у сніговика? (Морква)
5. В якому лісі немає листя? (У хвойному)
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6. В теплий дощик народився, парасолькою покрився, може 
б з лісу пострибав, якби другу ніжку мав. (Гриб)

7. Повзун повзе на базар голки везе. (lжак)
8. Хоч з гілками я колючими зате з квітками пахучими. 

(Троянда)
Запитання на жовтій пелюстці: (2 бали)
1. Який овоч у давнину модниці використовували для на-

кладання рум'ян? (Буряк)
2. Хто голівку свою влітку накриває, аж по 20 хустин на 

голівці має? (Капуста)
3. Який овоч в Україні отримував небажаний наречений під 

час обряду сватання? (Гарбуз)
4. Літом — зелений , зимою — солоний? (Огірок)
5. 3олоте вбрання скидає, біле одягає і на зелене переміняє? 

(Дерево)
3апитання червоних пелюсток: (3 бали)
1. Що то за голова, що лише зуби і борода? (Часник)
2. Хто хвіст залишає, а від ворога тікає? (Ящірка)
3. Назвіть найбільшого нелітаючого птаха. (Страус)
4. Який день у Франції називають Днем конвалії? (Перше 

травня)
5. Які птахи співають як комахи? (Колібрі)
ведуча: Гадаю , що команди впоралися з вікториною.
ведуча: А на скільки добре і яка з команд показала себе кра-

щою , це повідомить нам журі. Але спочатку журі повідомить 
результати першого конкурсу , який я нагадую називався «Ві-
зитна картка команди»

(Журі	повідомляють	результати	1—2	конкурсів)
ведуча: Давним-давно, коли Земля мала тільки сіре і зеле-

не вбрання, Веселка піднялася дуже близько до Сонця і поча-
ла танути. Її кольорові краплі пролилися вниз − так з’явилися 
на 3емлі квіти, кущі, трави, і скільки змішалося барвистих 
відтінків веселки, стільки втілилося їх у забарвлення рослин.

ведуча: Ось так за легендою з’явилися на нашій 3емлі рос-
лини. А наші крапельки фарб у наступному змаганні перетво-
ряться на незвичайні квіти.

ведуча: І наш наступний конкурс — це «Малюнок незви-
чайної квітки». Кожна команда отримує по аркушу паперу і 
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олівці. Ваше завдання пофантазувати і намалювати незвичай-
ну квіточку і дати їй назву. На цей конкурс відводиться 10 
хвилин. Увага, час пішов.

конкурс малюнка «малюнок незвичайної квітки»
ведуча: А поки команди працюють ми проведемо невелич-

ке змагання між глядачами.
ведуча: І перевіримо як ви знаєте квіти і вмієте відгадува-

ти загадки. Увага! Відповідь приймається від учня , який пер-
ший підійме руку. Слухаємо першу загадку.

1. Дзвіночки-перлинки на ніжці тонкий,
 Такі запашні і тендітні такі,
 В широкому листі немов у гіллі,
 Ховають від сонця голівки малі. (Конвалії)
2. На сонечко я схожий і сонечко люблю,
 До нього повертаю голівоньку свою. (Соняшник)
3. Хто з вас,діти, нас не знає?
 Ми y лici проживаєм, дзвоном сонце зустрічаєм,
 Маєм гарні сині очка, називаємось ... (Дзвіночки)
4. Біла кора, тоненькі віти. Що то є? Вгадайте, діти . (Береза)
5. Я гордо голову тримаю, 
 і перед вітром не схиляю. 
 Я жовтий , білий , полум’яний,
 І наче яблуко рум’яний. В саду я квітну навесні 
 Скажи, яке ім’я мені ? (Тюльпан)
6. Стоять в лузі сестрички, золотенькі очі білі вії. (Ромашки)
7. На просторах поля золотого,сині зірочки тремтять .
 Мов шматочки неба голубого ,
 Виграють , виблискують, горять. (Волошки)
8. Горів у траві росистій ліхтарик золотий,
 Світив і враз потух : перетворився в пух. (Кульбаба)
9. Стебельце — шорстка драбинка,
 Усередині — чорна вуглинка, пелюстки блискучі,
 Як лак, це квітує червоний ... (Мак)
10. Що ж це за дівиця.
 Не швея й не мастериця.
 Нічого сама не шиє, а цілий рік в голках. (Ялинка)
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ведуча: Молодці! Ви чудово знаєте квіти і тому добре впо-
ралися з завданням. А наші команди напевно вже готові пред-
ставити свої чарівні , незвичайні квіти .

ведуча: І я запрошую на сцену команду «Барвінок» 
(Команда	«барвінок»	показує	і	зачитує	назву	своєї	квітки)
ведуча: Чудово, команда «Барвінок». Будь-ласка віднесіть 

свій чарівний малюнок журі. А тим часом на сцену запрошу-
ється команда «Калина»

(Команда	«Калина»	демонструє	свій	малюнок	)
ведуча: Молодці , ви також віддаєте свій малюнок журі.
ведуча: Гадаю, що команди впоралися з завданням . А на 

скільки добре і яка з команд перемогла у цьому конкурсі , це 
повідомить нам журі.

(Журі	оголошує	результати	конкурсу)
ведуча: 
Аптека зелена, зелена аптека. 
Від тебе й від мене вона недалеко. 
3елена аптека лежить навкруги : зелені горби і
Зелені луги, зелені сади, і ліса, і поля −
Уся наша рідна квітуча Земля !
ведуча: І в наступному нашому конкурсі ми перевіримо,як 

ви знаєте лікарські рослини і їх властивості.
ведуча: Увага, наступний конкурс: «Зелена аптека» .
ведуча: Умови конкурсу: кожна команда отримує лист в 

якому знаходяться три картинки з зображенням лікарських 
рослин. Ваше завдання назвати рослину і її лікарські власти-
вості. А наскільки вірна і повна буде ваша відповідь оцінить 
наше журі, за трьох бальною системою.

ведуча: На роздуми дається три хвилини Конкурс «Зелена 
аптека»

конкурс з глядачами.
А тим часом ми з вами проведемо невеличку гру.
Я буду називати рослину, а ви будете називати частину цієї 

рослини, яка використовується в народній медицині.
НАПРИКЛАД:
Малина — ягоди, гілочки. 
Терен — ягода, гілля.
Береза — сережки, листя, сік. 
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Ромашка —квіти.
Липа — листочки з квіткою.
Полин — вся рослина крім кореня. 
Горіх — плід, шкарлупа, листя. 
Валер’яна — корінь.
Чорна смородина — ягода, листя.
ведуча: Наші команди вже готові: і зараз надаємо слово ко-

манді «Калина».
Відповіді	команди	«Калина».
ведуча: Дякуємо. Слухаємо команду «Барвінок». 
Відповіді	команди	«барвінок»	.
ведуча: Молодці. І ми надаємо слово журі.
Журі	оголошує	результати	конкурсу	«3елена	аптека».
ведуча:
Ліс і поле, річка й гай,
І квітучий сад — розмай,
І небес блакить 
Просять: «збережіть!
Збережіть нащадкам нас,
Щоб було усе гаразд,
Бо земля − це дім, 
Всі живемо в нім.
ведуча: Ми наблизилися до заключного конкурсу. Він на-

зивається «Врятуймо зелений світ». Це домашнє завдання ко-
манд. Вони мали підготувати свою програму з даного питання, 
адже воно нині є дуже гострим. Всі знають, що повітря і вода, 
рослинний і тваринний світи землі знаходяться у небезпеці. 
І подальша доля нашої планети залежить саме від нас − поко-
ління, яке невдовзі стане дорослими людьми і вирішуватиме: 
зберегти цей прекрасний світ чи дозволити зруйнувати його.

конкурс «врятуймо зелений світ»
Команда	«Барвінок»	пропонує	свою	екологічну	програму.	
ведуча: Дякуємо! І надаємо право виступу команді «Калина» 
Команда	«Калина»	пропонує	свою	екологічну	програму.
ведуча: Просимо журі визначитися у своїй оцінці останньо-

го конкурсу, а також оголосити підсумки змагання.
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Журі	оголошує	результати,	нагороджує	команди	почесни-
ми	грамотами:	переможців	—	за	перемогу,	а	переможених	−	за	
активну	участь	у	святі-конкурсі.

ведуча: Ось і закінчилося наше свято
ведуча: Усім нам слід замислитися над тим, як зберегти і 

примножити красу Землі, її велич, неповторність.
ведуча: Всього вам найкращого, друзі!

Жеребило М. О.,
вчитель	фізичної	культури	ІІ	категорії	
Закотненської	ЗОШ	І–ІІ	ступенів	

Діти — олімпійська надія україни
(сценарій	проведення	олімпійського	уроку)

мета: формування позитивних мотивацій занять до занять 
фізичною культурою і спортом; розповсюдження ідеалів і цін-
ностей олімпізму.

обладнання: технічні засоби для демонстрації слайдів, му-
зичного супроводу, спортивне обладнання: кеглі — 9 шт., ку-
бики — 3 шт., надувні круги — 3 шт., кеглі — 3 пгг., лижі 
картонні — 3 пари, тапочки (великих розмірів) — 3 пари, ко-
шики для «сніжок» — 3 шт., «сніжки» із паперу), медалі і ди-
пломи для нагородження.

ведучий: Увага, увага! Запрошуємо на свято спорту, миру і краси.
На	сцену	виходять	три	дівчинки	у	давньогрецьких	костюмах.
Дівчина 1:
У стародавні далекі часи
Біля священного підніжжя Олімпу, 
Де славнозвісні могутні боги
Із Зевсом на чолі творили раду,
У тихім місті, вздовж ріки Алфей,
Олімпія знайшла притулочок собі.
Дівчина 2:
І саме тут, де свята миру, сили і краси
На Зевса честь славетно відбувались, 



206

На світ олімпіоніки з'являлись 
І перемогами своїми прославлялись 
Оливи гілку на чолі несли.
Дівчина 3:
Щоб нам Олімпійські ігри зустріти сьогодні,
Ми вас запросили помірятись силами в спорті.
ведучий: Перед початком змагань присягу усі олімпійці 

складають присягу.
ведучий 1:
Із Стародавньої Еллади Узяв приклад новий час. 
Відродив Олімпіади І на свято кличе нас.
ведучий 2:
Закликає всіх атлетів Силу спробувать і дух
На трибунах — брак білетів, Знає кожен відчайдух.
ведучий 1:
А для тих, хто в полі, в залі, 
Хто в басейні першим став —
Лаври й золоті медалі 
Й олімпійський п'єдестал!
ведучий 2:
Гей приходь но, свято миру, 
Звесели й порадуй всіх! 
Це ж найкращі подарунки –
Пісні, радість, дружній сміх.
ведучий 2:
І ось настав час дати старт нашим змаганням. За перемогу 

команда отримує 2 очка, за нічию —1 очко,за програш — 0.
Спочатку до програм античних ігор входили лише легкоатле-
тичні вправи. Дотримуючись традицій стародавніх греків, ми 
починаємо наші змагання з бігу.

конкурс 1.
Команди шикуються в колони по одному перед лінією 

старту. На відстані 20 м від лінії старту перед кожною із 
команд лежать обручі, в яких знаходяться картки з буква-
ми «ОЛІМПІАДА» (лежать у роздріб). За сигналом перший 
учасник біжить до обруча, бере картку з першою буквою 
слова, повертається до лінії старту, вкладає картку на під-
логу, передає естафету наступному у колоні, а сам стає у 
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кінець колони. Перемагає команда, що першою виклала з 
карток «ОЛІМПІАДА ».

конкурс 2.
«Посадка картоплі» на лінії старту команда шикується на 

дистанції намальовані декілька кіл на відстані одне від одного. 
За сигналом вчителя перший учасник біжить до кола і викладає 
по одній картоплині в кожне коло і вертається назад передавши 
естафету наступному гравцеві який навпаки біжить і збирає кар-
топлю у відро. Виграє команда яка перша закінчить естафету.

конкурс 3.
Легкоатлетичні змагання тривають. Перший учасник ви-

конує стрибок у довжину з місця. З місця його приземлення, 
стрибок виконує наступний учасник і т.д. Перемагає команда, 
яка після виконання стрибків буде далі від лінії старту.

конкурс 4.
Конкурс для дівчаток стрибки на скакалці за 30 с.
конкурс 5.
«Біг у мішку». За сигналом вчителя гравець залазить у мі-

шок і виконує стрибки на двох ногах до стіни,потім знімає мі-
шок і бігом повертається назад передає естафету наступному.

Міфи розповідають про участь Геракла у поході аргонавтів 
до Калхіди за золотим руном, у війні з троянським царем Лао-
медонтом, на звільнення від мук Прометея, заснування Олім-
пійських ігор. Греки шанували Геракла як героя і як бога. 
Його культ було перенесено до Риму, де під іменем Геркулеса 
він в Італії здійснював нові подвиги.

У той день, коли повинен був народитись Геракл, на Олімпі 
Зевс сказав богам: «Вислухайте мене, боги і богині, що я ска-
жу вам: повеліває мені сказати це моє серце! Сьогодні наро-
диться великий герой!...».

Сьогодні серед вас, друзі, теж народяться герої, який здій-
снить свої подвиги і удостояться права називатись іменем ве-
ликого  Геракла.

конкурс 6.
У наступному конкурсі беруть участь по одному хлопцю 

від кожної команди. Вони займають місце по обидві сторони 
гімнастичної лави. За сигналом кожний із них намагається зі-
штовхнути суперника з лави.
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конкурс 7.
У цьому конкурсі ми перевіримо вашу швидкість та сприт-

ність. За допомогою швабри виконуємо обведення стійок фут-
больним м’ячем та передати естафету .

конкурс 8.
Усі герої після своїх подвигів та походів любили смачно по-

поїсти. Тож зараз ми перевіримо чи знаєте ви з чого готовиться 
наше національне блюдо борщ. За сигналом перший учасник 
біжить до стільця і записує три компоненти борщу і передає 
естафету наступному.

І поки наше шановне журі підводить підсумки ми пограємо 
у гру «Футбол раків».

На спортивну арену запрошуються по 6 хлопців від кожної 
команди. 

М'яч знаходиться у центральному колі, гравці у положенні 
упору сидячи позаду − за лицьовими лініями, кожна команда 
зі свого боку майданчика. За сигналом гравці намагаються за-
володіти м'ячем і за допомогою передач ногами вибити його 
за лицьову лінію суперника. Гра триває 4 хвилини. Перемагає 
команда, яка більшу кількість разів виб'є м'яч за лінію. Ви-
ступ представника суддів:

ведучий 2: Нагородження переможців.

Кияшко А. В.,
магістрантка	спеціальності
«Початкова	освіта»	
ДЗ	«ЛНУ	імені	Тараса	Шевченка»,
м.	Старобільськ

прогулянка по казці
(спортивно-розважальна	гра-експрес
для	дітей	молодшого	шкільного	віку)

мета: пропаганда здорового способу життя; залучення ді-
тей до систематичних занять рухливими іграми; ознайомити 
школярів із психологічною природою конфлікту який може 
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виникнути під час гри; формування вмінь оцінювати, аналі-
зувати кризові ситуації та невдачі; розвивати навички колек-
тивного ухвалення рішень при виконанні завдань; виховувати 
повагу до товаришів, почуття відповідальності за себе та ко-
манду.

місце проведення: спортивний майданчик.
обладнання: кеглі, повітряні кульки, малюнки казкових 

героїв, картки з завданнями.

Хід проведення
Усі команди шикуються на майданчику. Кожна команда 

має свою назву, девіз та емблему. 
Вступне слово вчителя:
ведучий:
Добрий день, любі діти!
Без вас на цьому святі
Нам вже не обійтись.
Без вас весь зал тривожиться.
Спитає: «Деж ваш сміх?»
Де подвиги, де конкурси?
Де ігри, де завдання,
Ми ждем вас довгий час
Без паніки, товариші,
Все це вже є у нас!
ведучий: Але ж яка гра може бути,  без дружніх та добро-

зичливих стосунків у команді, для початку давайте згадаємо 
наш девіз! (Всі	разом)

Щоб могли ми гарно жити,
Треба вчитися... (дружити).
А не кидатись словами,
Щоб не стати ... (ворогами).
І запам’ятай собі —
З другом легше у... (журбі).
Друг нас виручити може,
У біді він ... (допоможе).
А як пісня, жарт чи сміх —
Радість ділиться на... (всіх).
Друг нас може захистити
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Може з класом ... (помирити).
Друг не стане кепкувати
І на людях нас... (повчати).
А як сварять всі навкруг —
Йде на захист справжній... (друг).
І ніколи не забудь!
Й ти для друга — вірним... (будь)!
Й ще одне запам’ятай:
Друзів ти... (не	забувай)!
Знай, моя дитино мила,
Дружба — це велика... (сила)!
ведучий: Ми дуже раді вас вітати на нашій веселій програ-

мі. Починаємо найвеселішу з усіх спортивних і найспортивні-
шу з усіх веселих ігор, гру «Експрес». Учасники змагань бу-
дуть змагатися в силі, спритності, кмітливості, швидкості!

ведучий: А зараз ми представимо наше журі, завдяки яким 
буде визначено переможців! Отже, гучними оплесками вітає-
мо справжніх експертів, а також гостей нашого свята! (пред-
ставляють по черзі членів журі)

ведучий: Отже заздалегідь ви були поділені на команди. І 
зараз я пропоную капітанам кожної з команд оголосити назву 
та девіз своєї команди.

1	команда.
2	команда	
ведучий: Умови проведення гри такі. Усі загони отримують 

маршрутні листки з картами маршруту і завданнями. Ваша 
мета — пройти якомога швидше свій шлях і виконати всі 
завдання-головне обов’язково треба всій команді триматися 
за руки, набравши максимальну кількість балів. Кожен загін 
іде точно за своїми маршрутним листком. Перемагає коман-
да, яка набере найбільше балів. Всі зустрічаємось на цьому ж 
місці.

ведучий: Наші змагання складаються з 7 зупинок:
Казкова, загадкова, танцювальна, весела, пісенна, розум-

на, спортивна.
На кожній зупинці ви можете отримати по 10 балів. Зупин-

ки знаходяться по всій території школи, ваше завдання за до-
помогою путівника, який ми вам роздамо рухатися строго по 



211

своєму маршруту. Після проходження всіх зупинок, ми чека-
ємо вас на цьому ж місці для підбиття підсумків гри.

станція казкова
Яка казка має такий початок?
1. «Жили собі котик та півник, і були вони у великій при-

язні…» (Котик і півник).
2. «Жили собі двоє мишенят Круть та Верть.. .» (Колосок).
3. «В одного чоловіка був кіт, та такий старий, що незду-

жав і мишей ловити...»  (Пан Коцький). 
4. «Жили собі дід та баба. Уже й старі стали, а дітей нема. 

От баба й просить діда: «Поїдь, діду, в ліс, вирубай там 
мені деревинку та зробимо колисочку,! то я положу дере-
вину в колисочку...» (Івасик-Телесик).

5. «В одному селі жили чоловік, і жінка. Мали вони дівчин-
ку Оленку і хлопчика Івасика...»(Про сестрицю Оленку і 
її брата Івасика).

Склади прислів'я (заздалегідь приготовлені листівки) 
1. Людина без друзів — що дерево без коріння.
2. Друзі пізнаються в біді
3. Дружба — як дзеркало: розіб'єш, не складеш
4. Добре братство миліше, ніж багатств
5. Брехня стоїть на одній нозі, а правда на двох
Станція загадкова

  ***     ***
1.  Мов маленький м’ячик 2. Торох, торох,
 Висить, а не скаче,       Розсипався горох
 Рум’яне, гладеньке        Почало світати-
 На смак солоденьке.     Нема що збирати.
   (Яблуко)    (Зірки)

  ***    ***
3.      Спритний майстер у стрибках: 4. На городі нога стоїть,
 На деревах, по гілках.       На нозі голова висить.
 Вся руда, пухнастий хвіст,     Куди сонце повертається,
 Рідний дім для неї — ліс.        Туди голова нахиляється.
   (Білка)   (Соняшник)
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  ***      ***
6. У нашої бабусі 6. Прийшла кума із довгим віником
Сидить дід в кожусі        На бесіду із нашим півником,
Проти печі гріється,      Схопила півня на обід
Без води умиється.            Та й замела мітлою слід
  (Кіт)      (Лисиця)

станція танцювальна
Кожна команда має виконати танці, що вказані у переліку. 

За кожен виконаний танець команді нараховується 5 балів.
1. Ламбада.
2. Гопак.
3. Циганочка.
4. Сучасний танець .
5. Східний танець.
Також кожна команда повинна розучити флешмоб «Ден-

скрос»

станція весела
Команда має зобразити тільки за допомогою жестів та мімі-

ки, все, про що розповідається. За виконане завдання команді 
нараховується 2 бали.

Зобразьте:
— зайця, телефон, що дзвонить, лисицю, вчителя, мавпу, 

лікаря, як ви входите удвох у вузькі двері, як лижник іде по 
снігу.

станція пісенна
Кожна команда має вгадати пісню та заспівати декілька 

рядків з цих пісень. За кожну названу пісню нараховується 
по 2 бали.

«От улыбки» «Дружба крепкая»  «Друзья»

станція розумна
1.  Величезний цей хижак
 На людей наводить жах.    
 Проживає в річці Ніл 
 Небезпечний … (Крокодил)
2.  Птах — лікар дерев нашого краю (Дятел)
3.  Як називається тварина з сумкою на животі? (Кенгуру)
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4. Хто йде й на собі хатку несе? (Черепашка, равлик)
5. Смугасті коні… (Зебри)
Ситуація (діти повинні розв’язати ситуацію)
Брати Мишко і Петрик посварилися за книжку. Мишко хо-

тів її читати тоді, коли й Петрик.
— Як можна було братикам уникнути сварки ?

станція спортивна
1. Оббігти з м’ячем кеглі тримаючись за руки.
2. Пронести в ложці кульку (команда повинна підтримува-

ти оплесками)
3. Пронести кульку між лоба (гра в парі). Ось і закінчилося 

наше свято. Всі учасники 

підсумок:
ведучий: команди показали свою спритність, силу, швид-

кість. А головне — отримали заряд бадьорості та масу пози-
тивних емоцій! Дорогі діти, ви сьогодні чудово змагалися. 
А поки наше журі підводить підсумки конкурсу, давайте всі ра-
зом спробуємо з танцювати танок який ми з вами вже розучили.

ведучий: Ви всі були дуже активні і завдяки вашої дружби 
ви з легкістю впорались з завданнями тому в нашій грі пере-
могла дружба. 

Мартовицька А. П.,
вчитель	початкових	класів	І	категорії	
Булавинівської	ЗОШ	І–ІІ	ступенів

весна красна іде, свято нам веде
(виховна	година	у	другому	класі)

Лунає	святкова	музика.
Діти	заходять	до	класу	парами.
1. До мого вікна підійшла весна,
 Розтопилася на шибці квітка льодяна.
2. Крізь прозоре скло сонечко зайшло 
 І поклало теплу руку на моє чоло.



214

3. Тільки сонечко пригріло — 
 І розтанув килим білий.
 Клен радіє: певно, зна −
 В гості йде до нас…
всі: весна!
ведуча: Добрий день, дорогі наші гості, мами, бабусі, 

татусі,дідусі, всі присутні на нашому святі. Ось уже і весна 
ступає на поріг, торкає посмішками ваші обличчя. Чуєте,як 
весело хлюпочуться струмки по стежинках? Там, де ступає 
весна, піднімають тендітні голівки перші квіти. Їх тоненький 
передзвін зливається із радісними піснями птахів, які повер-
таються з вирію. І від такого пісенного розмаїття вся земля по-
чинає бриніти мелодією, від якої розпускаються бруньки на 
гіллі і сонце сипле сонячних зайчиків. Це — мелодія краси, 
мелодія життя, яке починається.

Діти, давайте усі разом покличемо Весну до нас на свято!
Діти: Прийди, прийди, весно!
 Прийди, прийди, красна!
 Принеси нам квітів,
 Радість, сонце ясне!
До	класу	заходить	Весна.
весна: Лугом поміж травами я іду,
 Пісеньку-весняночку я веду.
 Склала я цю пісеньку голосну
 Про гаряче сонечко, про весну.
 Пісня «Мамочке любимой»
Ведуча: 
Спасибі тобі, Весно,що прийшла до нас вчасно,
Що не забарилась, бо земля втомилась під снігами спать…
весна: Іду до вас, кохані діти,
  Несу вам радісні привіти!
  Понад гаєм, полем і садами
Поспішала я на свято мами!
Від сонечка прийшла я 
Привіт вам передати,
Воно просило загадку
Премудру відгадати.
На «сонечку» читає:
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Вона і лікар, і кухар, і прачка, і прибиральниця, і няня, і 
вчителька, і перукар. Вона вміє все: прати, варити, прасувати, 
шити, чистити,писати, рахувати і читати, купати і підмітати. 
І купляти,і  годити, і діточок своїх любити. Хто це?

Діти: Наша рідна мама!
ведуча: А зараз я пропоную сплести віночок із квітів на 

честь любих матусь!
Діти	з	квітами	в	руках	розповідають	про	свою	маму	і	вплі-

тають	квітку	у	вінок.
1. Наша матінка привітна, 
 Гарна, ніжна, як весна!
 І ласкава, і тендітна,
 Ніби пролісок вона!
2. Моя мама світла,
 Як сонця промінець.
 Дуже гарно шиє — 
 Просто молодець!
3. А моя матуся
 Гарна, як калинка,
 В неї — чорні брови,
 Губки, як малинка.
4. У моєї мами
 Губки-полунички,
 Усмішка ласкава,
 Дуже гарне личко!
5. У моєї мами — 
 Руки золоті,
 Очі — зорі,
 Вії довгі та густі!
6. А моя матуся схожа на веселку,
 Бо така чудова і така весела!
7. А моя, як ніжний лісовий дзвіночок!
 Ніжні  в неї руки, ніжний голосочок!
8. Ваші мами гарні — 
 З вами згоден я,
 Та найкраща мама — 
 Все ж таки моя!
всі: І моя красуня!
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ведуча: Ніде правди діти!
  Мабуть, тут зібрались
  Всі красуні світу!
  Ви віночок сплели гарненько,
  Щоб заквітчати свою рідну неньку!
Музичне	вітання:	пісня	«Скакалочка»
ведуча:  А тим часом у гайочку
  Квіточки, як у віночку,
  Весело всі танцювали
  І  Весну-красну вітали.
Виконується	танок	квітів.
пролісок: Я — перша квіточка весни,
  Я — пролісковий цвіт.
  Пережила зимові сни
  Й побачила цей світ!
кульбабка: В мене жовтий капелюх,
  Влітку зробиться, як пух!
  Я — кульбабка золотенька,
  Наче сонечко маленьке!
Фіалочка: Я — фіалочка чарівна,
  Гарна, ніжна, запашна,
  У лісочку, як царівна,
  Чудо-квітка весняна!
Входять	хлопчики	і	розглядають	квіти.
1-й хлопчик: Які гарні всі й красиві,
   І жовтенькі є, і сині!
2-й хлопчик: Я нарву їх досхочу,
   Завтра мамі їх вручу!
квіти (разом): Ні, не рвіть нас, ми живі,
   Хоч і квіточки малі!
ведуча:  Краще от що ви зробіть:
   Фарби й олівці беріть!
   Спробуйте квітки намалювати —
   Не обов'язково їх зривати!
3-й хлопчик:  Але в мене фарб нема!
ведуча:  Допоможе тут Весна!
З'являється	Весна	з	кошиком,	у	якому	фарби,	олівці,	фло-

мастери.
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весна:  Ось, беріть дарунки ці!
  Тут і фарби, й олівці!
  Намалюйте в подарунок
  Своїм мамам ви малюнок!
ведуча: А квітки нехай живуть,
  Все навколо радують!
4-й хлопчик: Ой, спасибі за пораду!
   Намалюєм квіти радо!
Проводиться	гра	«Намалюй	квітку».
ведуча: Ось готові вже малюнки,
  Вийшли гарні подарунки!
  А ви, коли Весну стрічали,
  Мабуть, дещо помічали?
  Чи це здалося мені, може,
  Що на Весну мами схожі?
  Всіх матусь ми привітаєм,
  Пісню дружно заспіваєм!
Пісня	«Сьогодні	в	мами	свято»
Вручення	мамам	подарунків:	журавликів	сімейного	щастя.
ведуча: Діти! А про кого ці слова? Вона трохи старша за 

маму роками, з ясними очима, від яких сонячними промін-
чиками розбігаються дрібні зморшки, з голосом ніжним, як 
воркування сивої голубки, з натрудженими руками, що все 
вміють робити, і таким щедрим на любов серцем. Вона знає 
безліч найцікавіших казок, вміє пекти найсмачніші пиріжки, 
завжди прийде на допомогу, захистить і приголубить. Хто за-
міняє маму, поки вона на роботі?

Діти: БАБУСЯ!
ведуча: У народі кажуть: «Діти — це діти, а справжні 

діти — це онуки». І ось сьогодні на свято до своїх онучат не-
втомними голубками злетілися їхні бабусі.

1. А тепер ми Вам розкажем,
 Як ми щиро любим Вас,
 І які хороші, милі
 Ви, бабусеньки, у нас!
2. У моїх обох бабусь руки золоті,
 Світяться любов'ю очі молоді!
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3. Внуки, як дубочки, внучки, як смерічки.
 Виростуть на поміч онучки-потішки!
4. Я своїм бабусям бажаю не хворіти,
 До ста років жити, з онуками дружити!
5. Я виросту, бабці, швиденько — 
 І небо для Вас прихилю,
 Бабусі мої дорогенькі,
 У Вас я себе впізнаю!
6. Є бабусенька у мене — добра і хороша.
 В неї руки золоті і на фею схожа.
7. Одна бабуся про всіх нас дбає,
 У сім'ї — це справжня голова.
 Друга бабусенька нас привітає,
 Скаже теплі й лагідні слова.
8. Наша з Дімою бабуся — 
 Найрідніша у житті.
 Руки в нашої бабусі
 Такі теплі, золоті.
9. Любі бабусі, Вас я вітаю,
 Радості, щастя, здоров'я бажаю!
 Живіть довго-довго на світі 
 На радість онукам і дітям!
Пісня	«Бабушка	моя»
вчитель: Дорогі бабусі! У своєму житті ви не так вже й часто 

отримували нагороди й подарунки за свою домашню роботу, 
щохвилинну турботу. Просимо Вас на хвилинку заплющити 
очі, а коли розплющите, то побачите біля себе Ваше онуча з 
сюрпризом, у якому теплота дитячого серденька…

Учні	вручають	бабусям	сердечка	у	віночках	з	квітів	і	цілу-
ють	своїх	бабусь.

Конкурс	«Чи	добре	знають	бабусі		своїх	внуків?»
1. Яка улюблена страва Вашого внука?
2. Які улюблені цукерки?
3. Чим любить гратися  Ваше онуча?
4. Улюблена передача чи мультик .
Конкурс	«Чи	добре	знають	онуки	своїх	бабусь?»
1. Якого кольору очі у вашої бабусі?
2. Які улюблені цукерки?
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3. Яка улюблена передача чи серіал?
4. Чи любить Ваша бабуся квіти? Які?
вчитель: Шановні бабусі! Нехай Вам на долю випадуть до-

вгі і щасливі роки життя! Щоб не забували Вас ні діти, ні ону-
ки, щоб діждались і правнуків у доброму здоров'ї!

вчитель:  Посміхніться, матусі й бабусі!
        Для вас лунає пісня «Веселі гуси»!
  Українська народна пісня «Веселі гуси»
вчитель:  Ми співали й жартували,
  Радість вам подарували.
  А зараз — конкурсна програма,
  Присвячена до свята мами!
Конкурсна	програма
1. «Мамині помічники». Кому із хлопчиків не хочеться до-

помогти мамі? На кухні стільки справ! Але перед тим, як 
ними зайнятись, треба пов'язати косинку і одягти фар-
тушок.

2. «Звари борщ». Уявіть, що вам треба зварити борщ, а вдо-
ма нікого немає. Порадитись ні з ким. Які продукти ви 
виберете?

3. «Одягни сестричку».
4. «Господарочка». Впізнати, де яка крупа.
5. Для матусь: «Кулінарний». За даними інгредієнтами 

вгадати страву.
6. Для бабусь: «Голка й нитка».
7. «Чарівна скринька». Угадати назви казок за предмета-

ми, які лежать у скриньці.
8. «Мрійники». вправа «Мікрофон».
 • Я люблю свою маму за те, що …
 • Коли б я був чарівником, то зробив би для мами ось що …
вчитель: Людина,як зірка, народжується, щоб світлішим 

став Всесвіт. І саме цим світилом Всесвіту для мене стали Ваші 
діти та онуки, без яких моє життя не мало б сенсу. Спасибі 
Вам, дорогі мами й тата, що подарували нам ці зірки, а Вам, 
бабусі й дідусі, — що допомогли їх зростити.

Дорогі жінки! Вітаю вас зі святом Весни! Нехай перші про-
ліски подарують вам ніжність, весняне сонечко — тепло, бе-
резневий вітер — радість, а мелодійний дощик принесе щастя!
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Гончаренко Н. В., 
вчитель	початкових	класів	1	категорії	
Закотненської	ЗОШ	І–ІІ	ступенів

прощавай, дитинство!
(сценарій	свята	останнього	дзвоника	у	ЗОШ	І–ІІ	ступенів)

ведуча:  Увага! увага!
  В цей весняний незвичний день
  Усім! усім! усім!
  Ми щирих надсилаємо вітань.
Ведучий:  Тож свято яскраве починається,
  Цей світ, як казка, як безмежне диво
  Захоплює, чарує, кличе ввись.
  Життя чудове, коли всі щасливі.
  Ти не сумуй і літу усміхнись!
вчитель: Добрий день,шановні гості,дорогі діти,вчителі!ми 

раді вітати вас на нашому традиційному святі останнього дзво-
ника. Сьогоднішній день дійсно сповнений сонячного тепла,  
веселих усмішок, але з легким відтінком смутку. І кожного 
року це свято є особливим для учнів 1-го класу, трішки стри-
воженим для учнів, які залишають початкову школу і остан-
нім для наших дев’ятикласників, які покидають школу, ви-
рушають у доросле життя.

ведуча:  Ось зайдуть на лінійку в останнє
  Наші друзі-найстарший клас.
  Хай здійсняться всі ваші бажання,
  Ми ласкаво запрошуємо вас.
ведучий:  Злинь же,музико,в небо гучніше.
   В добру пору лунай, в добрий час
   Вище голови! Йдіть веселіше!
   Ми усі вже чекаєм на вас!
ведуча:  В останнє урочисто і святково
  Нехай батьки і вчителі вас заведуть.
  На все життя запам’ятайте мить чудову.
  Стрічайте всі!випускники ідуть!
(Батьки	і	класний	керівник	виводять	випускників	під	музику)



221

вчитель:  Що не кажіть,а час немов жар-птиця
  Летить у простір,як шкільні роки…
  Та він летить… 
  А чи не так батьки?
  Здається, діток ще недавно малюками
  Вели у перший клас ви залюбки…
  Минають дні…літа в минуле відійшли,
  І ви не стямились,як підросли вже дітлахи.
Урочиста лінійка присвячена закінченню навчального року 

й останнього дзвонику для випускників 2013 року оголошу-
ється відкритою.

Школо, до слухання державного гімну стояти струнко!
(звучить	державний	гімн)
Ведучий: Очікуванням кожне серце б’ється,
  Надії вогник у очах не згас.
  Директорові слово надається
  Вона сьогодні привітає вас!
ведуча: Слово надається директору школи ______ вчитель 

сьогодні до нас завітали гості,тож надамо їм слово. Слово для 
привітання надається:_________________

ведучий: Важко сказати, у кого сьогодні більше свято — 
в учнів чи у вчителів, що важче навчатися чи вчити? Мабуть, 
і те, й інше потребує немалих душевних сил і прагнення до 
знань. Але професія вчителя потребує ще одного виняткового 
вміння-відчути кожного учня кожен вчитель дорогий випус-
кникам по-своєму, але, мабуть, ріднішої за першу вчительку 
немає. 

ведуча: Слово надається вашій першій вчительці,яка разом 
зі своїми вихованцями розпочала і свою дорогу в країну знань, 
засівала перші зернятка на педагогічній ниві.

 Перший вчитель
 Любі випускники!
 Давайте пригадаєм разом,
 Як вперше всі ви тут стояли,
 Розгублені,малі,кумедні,
 З-за квітів ледве виглядали.
 Вас взяла я за руки
 І повела із класу в клас.
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 Терпляче вас всьому навчала…
 Як швидко пролітає час!

 Шкільне прислів’я,мабуть кожен знає:
 «До школи в нас прямують всі стежки!»
 Дев'ятий клас,вас зараз привітає
 Надія школи — малюки.
 Цю мить вони чекали довгий час.
 Увага!слово має перший клас!

Виступ	першокласників
1. Сьогодні урочисте свято.
 Тож ми прийшли вас привітати.
 Ми в школі нашій — перший клас,
 Вітаєм нині щиро вас!

2.  Ось стоять переді мною
 І вродливі, й чарівні,
 Задоволені собою
 Наші всі випускники.

3.  Кажуть, ніби ви були
 Теж колись маленькими.
 І до школи вас водили 
 Татусі із неньками.

4.  Ого! Як ви повиростали!
 Вже справжні дяді й тьоті стали!
 І уявить не можем ми,
 Що ви були колись малі!

5.  Та не вірю я цьому!
 Ви хіба не бачите?
 Це не хлопці — козаки,
 Богатирі — красені!

6.  Поряд з ними випускниці.
 Дуже милі, знаєте!
 Кращих,ніж у нас у школі,
 Ви ніде не знайдете!
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7.  Я ж не можу уявити,
 Як такі ось дяді й тьоті
 Можуть так за парту сісти,
 Не зламавши собі ноги.

8.  Вже контрольних не писати
 І не слухати дзвінка,
 Вам вершини покоряти,
 Вас чека нове життя!

9.  Вам ми хочем побажати
 Завжди успіхів вжитті
 І про школу пам’ятати,
 Де б не були в майбутті.

10.  Памя’тайте,що у школі
 Ви зріднились назавжди.
 Друзів тут у вас доволі,
 Тож приходьте ще сюди.

11.  Перший клас вам всім бажає
 І здоров я,і добра,
 Щоб були ви всі щасливі
 І не знали горя й зла.

12.  Будьте привітні,красиві і милі,
 А особливо здорові й щасливі,
 Щоби труднощі вміли долати
 І чудовії весни стрічати!

Першокласники	на	згадку	про	себе	приготували	невеличкі	
подарунки.	Прийміть	їх.

перша вчителька:
 Життя, наче потяг
 Зупинка під назвою «школа»,
 А потім чекає на вас невідомий маршрут.
 І все життя поруч із вами йтиме ваша доля.
 Якою вона буде-залежить від вас.
 Ми ж бажаємо вам тільки щасливої долі.
ведучий:  В хвилини радості й печалі
  У вас був вірний помічник
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  Його ви руку відчували.
  Він поруч був — ваш класний керівник.
Ведуча	запрошуємо	до	слова	класного	керівника____.	
Привітання класного керівника:
 Шлях життєвий тернистий, але дуже цікавий,
 Хай знайде собі кожен і навчання, і справу.
 Не впадайте у відчай,коли складно вам буде,
 Вірте, знайдеться вихід, допоможуть вам люди.
 Хай зустрінуться щирі ,добрі ,віддані друзі!
 Щоб ніколи образи та злих слів не почути
 Незабаром ваш випуск — нам ще в школі тут бути.
 Тож бажаємо далі на шляху вам не впасти,
 А екзамени будуть — на «відмінно» їх скласти. 

Вчитель	 своє	 слово	 до	 випускників	 хочуть	 сказати	 і	мо-
лодші	друзі.	Надамо	їм	слово.

Хлопчик 5 класу:
 От везе випускникам.
 Добре, що й казати!
 Вже не будуть за спиною портфелі носити,
 Щовечора три години уроки учити,
 Не примусить їх ніхто писати реферати,
 Безтурботно будуть жить, до обіду спати.
 Ну, а в нас, що за життя — справжнісінькі муки,
 Стер я зуби вже давно об граніт науки.

Дівчинка 5 класу:
 В них роботи після школи — непочатий край,
 Тож своє дитинство,друже,ти не підганяй.
 Треба їм п’ять довгих років у виші учитись,
 Хлопцям оженитись.
 І про дім,і про зарплату треба ще подбати,
 Як народиться дитинка — ночами не спати.
 Потім виросте дитинка, будуть батько й мати
 Думу думати — де грошей на інститут узяти?

Хлопчик:
 Ти мене так не лякай!
 Це ж складні завдання!
 Краще буду вже ходити в школу на навчання!
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Дівчинка:
 Бажаєм вам в житті іти сміливо,
 Бажаєм щастя кожному знайти!
 Хай здійсниться,що кожному хотілось
 В дорогу, старший друг! Щасливої путі!

ведуча: Скільки привітань нашим випускникам!які при-
ємні побажання звучать в їхню адресу. А що ж вони нам ска-
жуть?

Виступ	випускників
1.  Рідні наші, любі вчителі,
 Простіть за пустощі великі і малі,
 За непослух чи не вивчений урок,
 За кожен необдуманий наш крок.

2.  За те,що виявили силу і терпіння
 Для виховання молодого покоління
 За світло знань ми вдячні вам без меж,
 За щирість і відвертість, звісно, теж.

3.  Хай упродовж прийдешніх всіх років
 На вдячних вам щастить випускників
 Ми ж понесемо у життєвий вітровій
 Зернята знань ваших і цвіт ваших надій.

4.  І повсякчас вас пам’ятати будем,
 У житті ніколи не забудем,
 Той шлях яким вели нас у освіту,
 Щоб вирушили ми у простір світу.

5.  Дороги кличуть,обрії безкраї,
 Стежки життя врізнобіч поведуть.
 І промінцями сонця в ріднім краї
 Ясніють мрії і у даль зовуть.

6.  Ми понесемо у життя і пісню
 І світлих дум незвіданий політ,
 І краю отчого барвисту рідну мову
 У широкий,ще не знаний нами світ.
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7.  Здавалось, 9 літ — багато,
 Ніхто й не думав,що так швидко промайнуть.
 Тепер нам хочеться,щоб перенесли свято,
 Хоча би тиждень в школі ще побуть.

8.  Пройтися школою і тихо наодинці
 Ще зазирнути в кожен-кожен клас.
 Все пригадати до найменшої дрібниці,
 Щоб залишилось в пам’яті у нас.

9.  Сказати хочу слово щире,
 Нагоди більше не знайду
 І побажати щастя й сили
 Я класному керівнику.

10.  Кожен з нас до того звик,
 Що ви наш класний керівник,
 А точніше — класна мама
 Завжди поруч,завжди з нами.

11.  Вам подяка наша вічна і безмежна.
 Це ви вели нас обережно
 І зрозуміли кожного із нас.
 Як там не є ,а ми ваш клас найкращий,
 Так само,як і ви у нас найкраща.
 Пробачте ж нас частенько непутящих,
 Та все ж від серця вдячних вам.
 За безліч бесід і програм,
 За розуміння і турботу,
 За величезну ту роботу,
 Яку проводили ви з нами.
 Ви — наш друг і наша мама.

(Дарують	 квіти	 класному	 керівнику	 і	 пов’язують	
пам’ятну	стрічку	«	випускник»)

12.  Сьогодні в день святковий, урочистий
 Прийміть,шановні,рідні вчителі,
 Подяку і квіти барвисті,
 І наш уклін від серця й до землі.
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13.  Ми не часто приносили квіти,
 А сьогодні прийміть і повірте:
 То не квіти,то наші,
 Бо знаменна хвилина оця.

(Учні	дарують	квіти	вчителям.)

вчитель: Ми віримо в вас. Віримо,що і надалі,на всьому 
шляху вашого життя ви будете залишатися такими ж непо-
сидючими і вмілими. Віримо, що ви будете завжди гордістю 
своїх батьків.

 Тисячі бажань сьогодні у випускників. У кожного своє. 
Хай всі вони здійсняться. В нашого народу підкова вважається 
символом щастя. Її прибивають на щастя на будинках, носять 
символічні прикраси у вигляді підковок — теж на щастя.

 А якщо наступили на підкову — загадуй бажання-воно не-
одмінно збудеться.

Тому ми вам пропонуємо стати на символічну підкову, за-
гадати бажання і хай воно неодмінно збудеться.

(вчителі	дарують	кожному	випускнику	підкову)

вчитель: А ще наші випускники свої бажання записали на 
листочках. Зараз вони складуть їх у один великий конверт. 
Він буде зберігатися у школі пройде 10 чи 20 років, вони зу-
стрінуться і звірять свої бажання і свої досягнення. Хай збу-
дуться всі ваші мрії!

(Кладуть	у	конверт	свої	записки	із	бажаннями)

ведуча:  Слово батьківське здавна цінилось,
  Мало велику вагу в родині.
  Час наступає і мусить давати
  Мати пораду дорослій дитині.
ведучий:  Усі мовчать — щось мати каже,
  Цвітуть притишено слова.
  Вони із веселкових вражень,
  З любові ,що в душі жила.
  Зійшлися діти всі до хати,
  Де хліб, як доля на столі…
  Усі мовчать:говорить мати
  Вустами неба і землі.
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Привітання	батьків
 Дорогі наші діти, найкращі для нас,
 Вам бажаємо щастя і долі.
 Вам сьогодні з дитинством прощатися час.
 А життя не стежина у полі.
 А життя — це дороги тернисті не раз,
 А життя — це не сміх і не жарти…
 Та не бійтесь нічого. У добрий вам час.
 Світ чарівний і жити в нім варто!
 Все здолати потрібно вам буде не раз,
 Не впадайте у відчай — боріться!
 Йдіть сміливо! У добрий вам ,діточки , час!
 Мрія кожного з вас — хай здійсниться!
випускники:
 І хочеться сказати нині нам.
 Слова вдячності усім нашим батькам.
 За доброту, за незабутню казку,
 За щирість почуттів, за усмішку і ласку,
 За терпіння і любов без меж
 І за те, що виховали теж.
  Пробачте нас, шановні батьки,
  Ви найдорожчі своїм дітям,
  Як кажуть, діти — радість у житті;
  А ви для нас — опора в світі!
 Вклоняємося низько до землі.
 Усім батькам, які прийшли на свято.
 Прийміть уклін ,шановні,дорогі
 І найдорожчі в світі — мама й тато.

(Дарують	квіти	батькам)

вчитель: Ось і настала хвилююча мить прощання зі шкіль-
ною родиною. І сьогодні можливо ,як ніколи ви відчули,що 
школа — це нам рідний дім, дім дитинства і юності. Як не хо-
четься залишати ці рідні стіни ,але незвідана даль кличе вас. 
І ми проводжаємо вас у далеку дорогу ,яка називається до-
рослим життям. Ми з сумом озираємося на прожиті шкільні 
роки, бо вони ніколи не повторяться.

(Приготувати	повітряні	кульки)
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 Випускник прощай,дитинство й незабутня школо!
 Нас кличуть в майбутнє життя стежки,
 Та яснітимуть, як небо, барвінково
 У пам’яті шкільні наші роки.
  Сміється сонце нам із небокраю
  У барво цвіті воскресла земля!
  А ми вже вирушаєм, вирушаєм,
  У кожного із нас дорога є своя.
 Відлітаєм уже, відлітаєм,
 Розтривоживши простір крильми,
 І як кульки у світ вирушаєм,
 Та залишимось в ньому людьми!
  Відлітаєм уже, відлітаєм
  Мов пташата із свого гнізда,
 Всі у вирій життя вирушаєм, —
 Наступила ж прощальна пора!!!

вчитель: Ну що ж,давайте попрощаємося зі своїм дитин-
ством. 

(Учні-випускники	 становляться	 у	 коло	 разом	 з	 класним	
керівником	і	запускають	в	повітря	повітряні	кульки,	під	му-
зику	«однокласники»)

ведуча:  Ну а зараз — хвилююча мить,
  Бо останній дзвінок задзвенить.
Дзвіночок:  Щоденно кликав вас я на уроки,
  Збирав на збори,виряджав у путь.
  Тут незабаром стихнуть ваші кроки,
  А я, завжди, залишусь тут.
пані дзвіночок:
  І сад лишається, і світлі класи,
  Лишаються молодші школярі
  Тут — вічна юність, непідвладна часу,
  Дитинство вічне в нашому дворі.
    А ви зросли, і ви вже не пташата,
    Зміцніли крила — час вам вирушати.
   Тому дзвоню востаннє на дорогу
   У світ широкий з рідного порогу.
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вчитель: Пролунай же наш дзвоник востаннє,
  Починається мить розставання.
  Нехай чує тебе весь 9-й клас,
  Він останній у школі для вас.
Право надати останній дзвінок надається випускнику шко-

ли _________та учениці 1 класу _________.
вчитель: Дорогі випускники! Щоранку протягом 9-ти років 

кожного вела стежина від батьківського порога до шкільного. 
А тепер поведе вона вас у самостійне життя. І все життя поруч 
із вами йтиме ваша доля. Якою вона буде, залежить від вас. 
Ми ж бажаємо вам тільки щасливої долі.

 А ви летіть собі, летіть.
 Від болю і розлуки не впадіть.
 Летіть, та білих крилець не ламайте,
 А падаючи, знову підіймайтесь.
 Тернами встелені путі-дороги
 Й стрімкої річечки круті пороги
 Нехай у вашій долі обминуться.
 Ви ж бійтеся з любов ю розминуться,
 Зустрічному дозвольте обігріться,
 На біль свій і на втому усміхніться.
 Хороших друзів завжди вибирайте,
 Своїх батьків ніколи не цурайтесь.
 З любові й болю зіткане життя…
 Цьому, що є, не буде забуття.
 А ви летіть…додому повертайтесь,
 Та на минуле з часом оглядайтесь.
Дорогі випускники! 
Вам надається право зробити коло пошани.

ведучий: Першокласнице, бери дзвінок, веди 9-й на остан-
ній урок.

(Випускники	залишають	лінійку.)
вчитель: Вирушили в дорогу наші випускники, щасти їм 

завжди і у всьому!
На цьому свято останнього дзвоника оголошується закритим.
Школо, до слухання державного гімну України стояти 

струнко!
Запрошуємо учнів школи, та їхніх батьків до своїх класів.
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Мартовицька А. П.,
вчитель	початкових	класів	І	категорії	
Булавинівської	ЗОШ	І–ІІ	ступенів

білі лебеді на небесах
(виховна	година	до	дня	вшанування	Небесної	сотні	у	2	класі)

мета. Вшанувати пам'ять героїв Небесної сотні, прищеплю-
вати любов до Батьківщини, виховати патріотичну свідомість, 
розвивати бажання стати гідними громадянами України. 

обладнання: прапор України, відео, вишитий рушник, іко-
на Божої матері, свічка, музичний супровід, оформлення до-
шки, листівки.

(Музичний	кліп	Ірини	Федишин	«Україна»)
1.  Учні розповідають:
 Що то, люди, за країна −
 Неба синього блакить,
 На ланах у серпні жито
 Стиглим золотом блищить?

2.  У якій, скажіть, країні
 Клімат лагідний, м’який?
 Бог відводить буревії,
 Негаразди всіх стихій?

3.  Люди мудрі, працьовиті
 У країні тій живуть.
 На чуже не зазіхають
 І свого не віддадуть.

4.  У якій іще країні
 Земля родить так охоче?
 Наче пісня солов’їна −
 Мова ніжна і співоча?

5.  Гори є і полонини,
 Є моря, річки, ліси…
 Загалом, то є країна
 Невимовної краси!
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учитель:
 Гордо, голосно, дитино,
 Ти назви ім’я країни,
 У якій, хвалити Бога,
 Народився і живеш.
 Їй дочкою є чи сином
 І, коли ти підростеш,
 Будеш їй творити славу,
 Розбудовувать державу.

Отже, зветься ця країна(всі хором) Наша ненька —Україна!
учитель: Кожна людина найбільше любить той край, де 

народилась і живе. Кожен пишається своєю рідною країною. 
У нас шепоче замріяний вітер слова кохання річці синьоокій, 
а день стоїть у шелестах золота та яскравих кольорах осінніх 
квітів. Обнялися голубе небо і пожовкле колосся безкраїх сте-
пів. Такою ми хочемо бачити під мирним небом нашу нень-
ку — Україну. Ми гордимося і пращурами, і сучасниками. 
Наша країна має найкращу природу, а українці — найпрацьо-
витіша, найщиріша і найспівочіша нація. І пісня у виконанні 
Ірини Федишин відтворює неповторну красу України. Та, на 
жаль, дзвінка пісня навіває в наші серця не радість, а тривогу 
за нашу країну.

Україна не раз піднімалася з колін. Побита і ціла в ранах, та 
нездоланна для ворогів своїх, вона йшла ворогу під кулі, щоб 
захистити всіх своїх дітей. Терновим шляхом дійшла Україна 
до сьогоднішніх днів. Здавалось все скінчилося, давно минуло 
і більш ніхто не пройде шляхом тих кривавих дій. Та не так 
здавалось, як вже сталось. Що робиться з тобою, чому ти пла-
чеш, Україно?

Ми вшановуємо пам'ять героїв України: Голодомор 1932–
1933 рр, Битва під Крутами, Бабин Яр. Тепер ми стали сучас-
никами ще однієї масової трагедії нашої країни. Трагічні події 
в Україні, починаючи з листопада 2013 року, тривожать та не 
залишають байдужими жодного громадянина країни.

Відеокліп	 «Ще	 не	 вмерла	 України!	 Присвячується	 Євро-
майдану»
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учитель: Наша Україна горда від того, що зуміла виховати 
людей, здатних об’єднатися на Майдані, здобути волю, вибо-
роти справедливість.

Кожному з нас необхідно усвідомити, за що боролися учас-
ники Євромайдану і заради чого пожертвувала своїм життям 
«Небесна сотня».

Їх назвали Небесною сотнею — українців, які загинули в 
Києві на Майдані, вулицях Грушевського та Інститутській. 
Гинули за честь, за волю, за право бути Українцем і за свою 
Батьківщину. Героїчна сотня, зробивши перший крок, жу-
равлиним ключем полинула у вирій вічності, ставши нашими 
Ангелами-Охоронцями на небі.

Пісня	«Білі	лебеді	на	небесах»

учитель: На Майдані пліч-о-пліч стали українці і євреї, ро-
сіяни та вірмени, грузини і білоруси. Їх об'єднала українська 
земля та бажання жити у вільній країні. Спочатку вони вима-
гали право вибору. Потім їм довелось вимагати права жити. І 
хоч кулі снайперів - це вагомий аргумент, але ні кулі, ні гра-
нати, ні нелюдська жорстокість не змогли перемогти цих лю-
дей. Вони гинули, та не здавались... 

Їх назвали Небесною сотнею — українців які загинули у 
Києві на Майдані, Для України це найголовніша, найвпливо-
віша сотня. Кожен із них заплатив за свої переконання найви-
щу ціну − життя. І для нас є святим обов'язком гідно вшанувати 
Героїв. Кожен із цієї Небесної сотні, як і ми з вами мали свою 
сім`ю, батьків, друзів, захоплення, свої симпатії і свої невід-
кладні справи. Але поклик їхньої душі саме в цей час призвав 
їх до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну.

учень 6: Боротьба не за щастя вже навіть іде − за життя!
  Бо його забирають.
  Нас Надія веде, нас ідея веде
  За свободу для рідного краю.
учень 7: Українцю, поглянь, там побили жінок! 
  Глянь, вже люди ховаються в храмі! 
  Де таке ще траплялось, коли це було 
  Аж в такому нестерпному стані?.. 
учень 8: Так чинили лиш варвари, злісні хани, 
  Лиш від них люди в церкві ховались. 
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  А сьогодні це власні привладні пани 
  Вже над нами так само знущались!» 
учитель: Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших мо-

литвах усіх Героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. 
Хай пам'ять всіх невинно убитих згуртує нас, живих, дасть 

нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної 
держави на власній землі. У жалобі схилимо голови. Вони 
згасли як зорі. Нехай кожен з нас торкнеться пам’яттю цього 
священного вогню-частинки вічного. А світло цієї свічки хай 
буде даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради тор-
жества справедливості жертвував собою. Вони повинні жити в 
нашій пам’яті! 

(Під	кліп	Небесної	сотні	«Пливе	кача»	вчитель	запалює	
свічку	 і	 передає	 її	 учням	 по	 колу.	 Свічку	 передають	 з	 рук	 в	
руки)

учень 9:  Ти віддав своє життя за Україну − 
  Не за владу, президентів і міністрів, 
  Ти боровся лиш за зникнення руїни 
  І без гумового диму небо чисте. 
учень 10: На схвильовані питання рідних, друзів 
  Говорив ти завжди з твердістю: «Так треба. 
  Я, без сумніву, негайно повернуся, 
  Тільки ось зроблю чистішим наше небо». 
учень 11: Ти ненавидів, любив, збивав долоні, 
  Щоб країна не лишилася самотня, 
  І тебе, ллючи косі дощі солоні, 
  Прийняла до лав своїх Небесна Сотня, 
учень 12: І ти став хрещеним сином того неба — 
  Неба чистого, без гумового диму. 
  І нікому тут доводити не треба — 
  Ти віддав своє життя за Україну. 
учитель: Героям Майдану, впавшим мертвими за світле 

майбутнє України, присвячується хвилина мовчання. 

(Хвилина	мовчання)

учитель:  А сотню вже зустріли небеса… 
  Летіли легко, хоч Майдан ридав. 
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  Із кров'ю перемішана сльоза … 
  А батько сина ще не відпускав. 
  Й заплакав Бог, побачивши загін — 
  Спереду сотник, молодий, вродливий, 
  І юний хлопчик в касці голубій, 
  І вчитель літній — сивий-сивий. 
  І рани їхні вже їм не болять… 
  Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло … 
  Як крила ангела, злітаючи назад, 
  Небесна сотня в вирій полетіла … 
Загиблі хлопці віддали свої життя за всіх нас. Це має 

пам’ятати кожен! Сьогодні, завтра, завжди! Безсмертні душі 
вбитих і закатованих відійшли у небеса, але вони вічно жити-
муть в народній пам’яті, бо «Герої не вмирають!» 

(Для	 вшанування	 пам’яті	 Героям	 Небесної	 Сотні	 ,	 зву-
чить	Гімн	України	)

Романченко С. П., 
вчитель	початкових	класів
Новопсковської	газопроводської
ЗОШ	І–ІІІ	ступенів

З сірниками не бавтесь діти, бо можна згоріти
(виховна	година	для	дітей	молодшого	шкільного	віку)

мета: Розширити уявлення учнів про причини виникнення 
пожеж; розвивати в дітей розуміння того, що гра з сірниками 
призводить до біди; познайомити учнів з особливостями про-
фесії пожежного; навчати правил поведінки з вогнем у побуті 
і виховувати відповідальність за свої вчинки.

обладнання: плакати, малюнки, маски звірят, мультфільм 
«Уроки обережності тітоньки Сови»

Хід проведення
вчитель:  Діти, відгадайте загадку:
  Все він може спопелити, 
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  Але може й обігріти, 
  Якщо студить нас зима.
  Обережні будьте з ним
  І сьогодні, і завжди, 
  Щоб не сталося біди. (Вогонь)
вчитель: Сьогодні ми поговоримо з вами про вогонь. Вогонь 

буває корисним для людей. Коли вогонь — наш друг?

(Діти	відповідають)

вчитель: Отже, вогонь приносить людині користь. Але це 
небезпечний друг. Із ним треба поводитись обережно. Ска-
жіть, діти, коли виникає пожежа? Якої шкоди завдає вогонь?

(Діти	відповідають)

(Заходить	хлопчик	—	це	пан	Вогник).

пан вогник:
 Добрий день, пані й панове!
 Здрастуйте, будьте здорові!
 Звертається до вас пан Вогник,
 Знавець пожеж, у званні полковник.
 Наша розмова буде, друзі,
 Не про червоні маки в лузі,
 Не про красу багаття влітку,
 А про мою так звану тітку...
 Я відчуваю тріск гілля,
 Щось наближається здаля...
 Мабуть вона сюди іде,
 Ой знову горечко буде!
 Піду я поміч пошукаю,
 Сам злючу відьму не здолаю!

(З’являється	Пожежа	—	дівчинка	в	червоному	одязі).

пожежа: Привіт усім, хто любить сірники,
  Хто вогнища розводить залюбки,
  Хто із вогню усім несе біду,
  Даю я неабиякий урок:
  Горить хай все — від миру до ниток!
  То ж слухайте уважно, діти,
  Як правильно пожежу розпалити:
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  Спочатку ви по хаті побродіть.
  Понишпоріть і сірники знайдіть.
  І час не гайте — розведіть вогонь,
  І не гасіть його. Боже боронь!
  Хай дим пожежі всі довкіль побачить,
  Бо ви, герой, а це — велика вдача.
  І як герой, сховайтесь тишком-нишком
  Подалі від вогню, хоча б під ліжко...
пан вогник:  О стій, злодюго, відьмо, стій!
   Ти так навчать дітей не смій.
   Разом з дітьми ми про безпеку
   Вивчаєм правила нелегкі.
вчитель: Дуже давно люди не вміли добувати вогонь. Тра-

плялося, що під час грози блискавка запалювала дерево. Поки 
воно горіло, люди грілись, готували їжу, а якщо вогонь зга-
сав, то запалити його ніхто не вмів. Пізніше вогонь добували 
тертям однієї палички об іншу, каменя об камінь.

Вогонь завжди потрібний людям, сила вогню дуже велика. 
Де люди використовують вогонь? (Для приготування їжі, опа-
лення житла, виплавлення металу…)

Але на жаль, вогонь приносить людям не тільки добро, ра-
дість і втіху, а й прикрощі. Чому? (Бо може виникнути пожежа).

Так, але пожежа сама собою не виникає. Причиною виник-
нення є неправильна поведінка людини з вогнем. Я вже кілька 
разів вживала слово «пожежа». А чи знаєте, ви яка, різниця, 
між вогнем і пожежею? (Вогонь можна загасити заливши во-
дою, засипати піском. А коли ми не в змозі без допомоги по-
жежних дати раду горінню — то це вже пожежа). 

А як ви думаєте, від чого може виникнути пожежа? (від сір-
ників).

1. На роботі мама й тато,
 Сірники знайшли малята, 
 І не знає дітвора,
 Чим скінчитись може гра.

2. Наказали мама й тато:
 Діти, разом не вмикайте
 Праску та магнітофон,
 Телевізор «Електрон».
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 Бо нагріється розетка, 
 Спалахне вогнем умить,
 А від нього й дім згорить.

3. Листя спалюють малята
 Близько дуже біля хати.
 А від того, треба знати, —
 Хата може запалати.

4. Електропраска — кожен знає —
 У побуті допомагає.
 Та пам’ятати має кожний,
 Що бавитись з вогнем не можна.

5. Чайник без води нагрівся,
 Перегрівся, загорівся,
 Загорілася плита —
 В нас пожежа, в нас біда.

6.  Коли грім гримить, гуркоче,
 Блискавиця цілить в очі,
 Вікна треба зачиняти,
 Не пускати їх до хати.

7.  Промовля лісник сердито:
 «Вогнищ в лісі не палити!
 Від багаття ліс згорить –
 Де звірята будуть жить?»

8.  Знає мишка, знає пташка:
 Хліб ростити людям важко.
 Добре знай і всім скажи:
 Від вогню хліб збережи, 
 Вогнища не розкладай,
 Там де зріє урожай!

вчитель: А тепер пограємо у гру «Продовж речення»:
— Електропраску вмикати не можна, тому що…
— Газову плиту запалювати не можна, тому що…
— Бенгальські вогні у хаті палити не можна, тому що…
— Сірники запалювати не можна, тому що…
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А що треба робити, коли виникла пожежа?
(Треба кликати дорослих на допомогу)
вчитель: Правильно. А ще існують люди, які вміють гасити 

пожежі. Як їх називають?
 Як горить щось, треба, діти,
 До пожежних подзвонити.
 Бачите вогонь і дим —
 Набирайте …(101)
Слово надається інспектору пожежної служби.

Виступ	 інспектора	 пожежної	 охорони,	 демонстрація	 по-
жежного	обладнання,	спеціального	одягу	і	обладнання.

Перегляд	 мультфільму	 «Уроки	 обережності	 тітоньки	
Сови»

Казка	«козенята	і	вогонь»	(інсценування)
Вогонь працював у Кози у печі —
Варив їй куліш, випікав калачі.
Вона ж годувала щоранку малят —
Трійко біленьких своїх козенят.
Ось мамі вже з дому рушати пора:
коза:  «Лишаєтесь вдома самі, дітвора.
  Не грайтесь з вогнем, пам’ятайте завжди,
  Що гра із вогнем приведе до біди»
козенята:  Ми будем слухняні, тебе запевняєм,
  Без дозволу ми сірники не чіпаєм.
  Сестричка і братик знайшли собі справу.
  Що ж це задумав найменший, цікаво?
  Куди ж це найменше спішить козеня?
  Воно потихеньку взяло сірники
  І вогник маленький пуска між тріски:
козеня 2:  Ану як у мами моєї, гори!
  І ось уже дим потягнувсь догори —
  Сердитий вогонь розходивсь, гоготить!
  Сестричка з найменшим сховались умить.
  А брат не злякавсь:
козеня 1: Сто один подзвоню!
  Врятують пожежники нас від вогню!
  Алло! Загорілася хата в кози!
  Адреса: Діброва, провулок Лози,
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  А номер в нас другий, швидше сюди!
  Мерщій порятуйте од злої біди!
 Спішили сусіди — Лисиця й Ведмідь,
 І Заєць, відомий усім скорохід.
	 (запис	сигналу	пожежного	автомобіля)
 І мчались в машині ген-ген із гори
 Пожежники вмілі і мужні Бобри.
  Вогонь не давався, пручався, шипів,
  Сердитий вогонь погасать не хотів —
  Не дуже він любить сидіть у печі,
  Варити куліш і пекти калачі
 Пожежу згасили. Живі малюки.
 І каже Бобер:
бобер:  Не беріть сірники!
 І мовить Коза:
коза:  Пам’ятайте завжди
  Що гра із вогнем приведе до біди!

вчитель: Вам сподобалась казка? Чого вона вчить?
Але треба пам’ятати правило: “Не можна даремно турбува-

ти пожежних!»

9.  Наш Андрійко добре знає, 
 Що пожежа — лихо злих!
 Що вона завжди буває
 Навіть з іскорок малих.
 А тому він все уміє:
 У грозу не пустить «змія»
 І під деревом не стане,
 Поки грім не перестане.

10.  Газ і праску не вмикає,
 Сірниками не черкає, 
 До торшера не полізе,
 Не чіпає телевізор.
 І багато таких «не»
 Він і пальцем не торкне.
 Бо малий Андрійко зна,
 Що пожежа — річ страшна!
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11.  Мама попіл вигрібала
 І за хатою зсипала.
 Раптом дивиться Іринка —
 Тліє в попелі жаринка!
 А вітрище дме на тік
 І жаринка скік та скік…
 На току лежить зерно –
 «Ой, згорить же все воно!»
 Раптом дівчинка туп — туп…
 На жаринку з кухля — хлюп.
 Зашипіла вмить вода:
 Потонула в ній біда!

12.  Вогню боятися не треба,
 Якщо порядок в домі в тебе,
 Якщо працюють справно речі:
 Магнітофони, праски, печі,
 І телевізор, й газ плита —
 Пожежа в дім не завіта!

13.  Якщо в сім’ї маленькі діти
 Уміють сірники палити, 
 То пустощі з вогнем завжди
 Призвести можуть до біди.
 Дітей самих не покидайте
 І сірники від них ховайте!

14.  Якщо підете в гості з дому
 Надовго до своїх знайомих,
 Про газ та струм не забувайте:
 Ретельно все перевіряйте,
 Без нагляду не залишайте
 І прилади всі вимикайте!

15.  У світі безліч речовин —
 І спирт, і газ, також бензин
 Одну загальну рису мають:
 Із іскри навіть вибухають.
 Ці речовини пам’ятайте
 Й подалі від вогню ховайте!
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16.  Якщо колись в якусь годину
 Ви десь помітили жарину —
 Жарину швидко погасіть,
 Бо з іскри може все згоріть.
 Всі знайте вимоги пожежні
 І будьте пильні й обережні!

17.  У час, коли пожежа враз
 Здійметься на очах у вас,
 Не панікуйте і завчасно
 Придбайте справний вогнегасник.
 Лиш той, хто про безпеку дбає,
 Проблем з пожежами не має!

Пісня	(на	мотив	пісні	«Голубой	вагон»)

 Сірники не можна брать у руки вам,
 Бо пожежі можна наробить.
 «Сірники,   ти думаєшь,   чудова гра!» −
 А навкруг уже усе горить!

  Приспів:
   Сірники, сірники —
   Пам`ятай, пам`ятай, —
   Сірники — то не гра,
   Ти не забувай!
   А якщо бачишь дим,
   Сильний дим і вогонь,
   «101», «101» −
   Швидше набирай!

 Ми вогню подякуєм за те, що він
 Варить їжу, зігріває нас.
 Він для нас як добрий і могутній джин,
 І у темряві дороговказ.

  Приспів.

 То ж давайте ми не будем забувать,
 Що вогонь — і ворог нам, і друг.
 Правила безпеки всім виконувать,
 Щоб пожежі зникли всі навкруг!

  Приспів.
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 Якщо трапиться пожежа, «0–1» набрати треба!
 Сірники, всі мусять знати, Не іграшки для маляти!
 Дим побачив — не втікай Вогнеборців викликай!
 Телевізор почав тліти, То не можна воду лити!
 Із бенгальськими вогнями До ялинки не підходь!
 Краще неприємність прикру
 Якнайдалі ти обходь! 
 Всім завжди пожежний щит Біля хати треба мати.
 Вогнегасник тут, відро,
 І пісочок, і лопата…
 Разом. Правила запам'ятайте!
 Їх в житті не забувайте!
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