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Урок української мови                   (3 клас) 

Тема: рід іменників.  

Мета: формувати в учнів вміння визначати рід іменників, розпізнавати рід за 

допомогою допоміжних слів та родових закінчень. Розвивати усне і писемне 

мовлення. Виховувати любов до природи, працелюбність.  

Обладнання: картки, таблиці, презентація, грамзапис,  роздатковий 

матеріал. 

Хід уроку. 

I. Організація класу. 

Пролунав уже дзвінок 

Починається урок. 

Він незвичний і цікавий- 

Гостей багато завітало. 

Давайте звернемось до гостей 

І лагідно промовимо «Добрий день!» 

II. Актуалізація опорних знань. 

1. Рефлексія настрою. 

- Чого ви очікуєте від уроку? 

Здобуття нових знань. 

Цікавих завдань. 

Гарних оцінок. 

- Як для цього треба працювати? 

Працюватимем старанно, 

Щоб почути у кінці, 

Що у нашім 3 класі 

Діти – просто молодці. 

Я впевнена,що нам знадобиться: взаємодопомога, старанність, активність. 

Бажаю успіхів. 

1 зупинка «Загадкова». 

Стало біло навкруги –  
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Я розтрушую сніги, 

Наганяю холоди, 

Води сковую в льоди, 

В дружбі з дітьми я всіма 

Здогадались я … зима. 

Зима це… «Гра  мікрофон», «Асоціативний кущ». 

Коли всі квітки зів’яли   

На чорну землю ми упали. 

Милуйтесь нами, любі діти. 

Адже не гірші ми за квіти (сніжинки). 

2 зупинка «Каліграфічна». 

Зошит свій я відкриваю 

Навкоси його кладу 

Ручку я – ось так тримаю 

Сяду рівно, не зігнусь 

До роботи я берусь. 

Який перший звук у слові зима? А у слові сніг? 

1. Зз       Сс 

2. Споріднені слова до слова ЗИМА. Розбір за будовою слова ЗИМОНЬКА. 

3. Підібрати синоніми до слова СНІГ. 

Сніг, пороша, снігопад, сніжна крупа. 

Зверніть увагу на перше слово СНІГ. 

А чи знаєте ви, що таке СНІГ? 

Довідкове бюро. 

Сніг – тверді атмосферні опади, які випадають із хмар у вигляді сніжинок – 

снігових кристалів, дуже різних за формою, але мають в основі шестигранну 

пластину. Кристали утворюються с водяної пари, що високо піднялася вгору 

і швидко охолодилася.  

Що нового дізналися про сніг? 
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Який це текст науковий чи художній? 

4. Робота над реченнями. 

В повітрі кружляють чарівні сніжинки. Земля вкрилась білою сніговою 

ковдрою. 

-  перше речення – за членами речення; 

- друге речення – за частинами мови; 

Назвіть слова з речень в яких звуків більше, ніж букв. 

Назвіть слова в яких букв більше ніж звуків. 

3 зупинка «Пізнайко» 

III. Підведення підсумків роботи. 

IV. Створення проблемної ситуації. 

хлопчик                                гарний                           він, мій                 ч.р. 

дівчинка                                гарна                             вона, моя             ж.р. 

хлоп’ятко                               гарне                             воно, моє            с.р. 

- на які питання відповідають слова в стовпчиках? 

- до якої частини мови належать? 

- чому змінився прикметник? 

4 зупинка «Відпочинкова». 

V.  Повідомлення  теми і мети уроку. 

Сьогодні ми навчимося визначати рід іменника. 

Сніжинка бажає нам успіхів і радить прочитати прислів’я .  

Гарно того вчити, хто хоче все знати. 

VІ. Вивчення нового матеріалу. 

1. Робота за таблицею «Рід іменників». 

2. Робота за підручником (знайомство з правилом ст. 111). 

3. Вправа 266 

VІІ. Закріплення та узагальнення знань. 

1. Утворення іменників від дієслів та підбір антонімів. 

сміятися                                 сміх                                сум 
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працювати                              праця                             лінь 

любити                                   любов                             ненавість 

дружити                                  дружба                           ворог 

їсти                                           їжа                                  голод 

знайти                                      знахідка                         загубити 

2. Робота з сигнальними  картками (вправа 268) 

3. Словникова робота. 

Колектив,  хвилина.  

 

5 зупинка «Творча». 

 

4. Робота в групах, в парах і за картками. 

Перевірка  виконаної  роботи. 

6 зупинка «Кінцева». 

VІІІ. Рефлексія . 

1. Діалог  

2. Правила для звірят лісової школи. 

3. Листівка дітям від вчительки СОВИ. 
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Красноармійськ 

2016 

Тема. Квіткові рослини. Пристосування квіткових рослин до різних 

умов життя.   

         Мета:  

навчальна: сприяти створенню теоретичної бази для інтелектуального 

розвитку молодших школярів; розширити та уточнити знання учнів про 

різноманітність квіткових рослин; поглиблювати знання учнів про будову 

квіткових рослин; формувати вміння порівнювати квіткові рослини, 

групувати їх за способом пристосування до різних умов життя;  

розвивальна: сприяти розвитку спостережливості, мислення дитини, уяви, 

пам’яті; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, аргументувати свою 

думку; активізувати мислення, спостережливість; виховна: виховувати 

бережливе ставлення до природи. 

Обладнання. Ілюстрації рослин, сигнальні картки, картки з назвами груп 

тварин, картки для групової роботи, презентація до уроку, комп’ютер, 

мікрофон, конверт із завданням.  

Тип уроку: комбінований  

Форма проведення уроку. Урок з підтримкою ІКТ  

Хід уроку 

 І. Організація класу.  

- Діти, сьогодні до нас завітали гості. А коли в домі гості – це свято. Тож 

проведемо урок так, щоб нашим гостям було цікаво і радісно.  

- Сьогодні у нас незвичайний урок,  

Ми зробимо ще один крок. 

 В країну Природи, в країну чудову,  

Що нас чекає – нам ще не відомо.  

Тож будьте терплячі, працюйте старанно,  

Щоб час на уроці пролинув не марно,  

Щоб всі ви почули на уроці в кінці,  

Що в третьому класі ви всі - молодці!  
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- Девізом нашого уроку буде такий вислів: ( Надпис на аркуші) Не просто 

слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а 

міркувати. Дружно й плідно працювати.  

II. Хвилинка спостережень.  

1.Підсумок фенологічних спостережень  

- Яка зараз пора року? 

 - Який місяць? Чому він так називається?  

- Це початок зими чи кінець?  

- Що можна сказати про погоду сьогоднішнього дня?  

- Надаю слово працівнику гідрометеоцентру .  

2. Доповідь синоптика.(на дошці таблиця з  

умовними позначеннями для зображення погоди) 

Вітаю всіх, кого цікавить, якою буде погода 

 сьогодні. Сьогодні досить холодно, температура повітря - ___ градусів , небо 

__________ , опади _______, інші явища ).  

3. Доповідь прогностика  

- Про народні прикмети в лютому ви дізнаєтесь від нашого прогностика.  

- квітень буде щедрий на воду.  

- влітку буде багато роси й меду.  

- до холоду.  

- піде сніг.  

- весну чекай ранню, ясну, погожу. 

ІІІ. Актуалізація опорних знань.  

1. Гра « Вірю – не вірю» (сигнальні картки)  

1. Рослина – живий організм. Вірю  

2. Усі хвойні рослини мають широке листя. Не вірю  

З. Переважна більшість водоростей росте у воді. Вірю  

4. Хвойні рослини мають квітку. Не вірю 

 5. Ботаніка – наука, що вивчає рослини. Вірю 

 6. Рослини не дихають і не живляться. Не вірю  
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7. Поживні речовини утворюються тільки на світлі. Вірю  

8. Квіткові рослини мають квітки і утворюють плоди. Вірю  

9. Мохи виростають із дрібних коричневих спор. Вірю  

10. Для росту рослинам необхідні поживні речовини, світло, тепло і вода . 

Вірю  

2. Вправа «Мікрофон». 

 - Яким є значення рослин у природі?  

V. Повідомлення теми уроку. 

   – Давайте розгадаємо кросворд і ви дізнаєтесь яка буде  тема нашого уроку. 

                       Кросворд   ―Квіти ‖  

        ПО  ГОРИЗОНТАЛІ 

1.Запалали в чистім полі 

   Квіти гарні, всі червоні. 

   То палає влітку так 

   Польовий червоний... 

                               (Мак) 

2.У матінки-квіточки 

   Лиш блакитні діточки. 

   З жита виглядають, 

   Літечко вітають.  

                              (Волошки) 

3.Одяглась у біле плаття, 

   Примостилась на лататті, 

   Задивилася у воду 

   На свою дівочу вроду. 

                               (Лілея) 

                           

4.Що за квіточка пахуча 

   І червона, і колюча?   

                              (Троянда) 

5.Посадила в квітнику 

   Квітку ніжну та струнку. 

   Жовті ніжні пелюстки. 

   Зеленесенькі листки. 

   В квітнику у мене  зріс 

   Гордий красень... Це –  …  

                              (Нарцис) 
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                                  ПО ВЕРТИКАЛІ 

  1.Яскраві пелюстки 

     І запах пречудовий. 

     І хочеться усім 

     Побачити  їх знову.   

                            (Квіти) 

-  Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про особливості квіткових рослин  і як 

вони  пристосовуються до різних умов життя. 

VІ. Вивчення нового матеріалу . 

         1. Розповідь з елементами бесіди з метою поглиблення знань про 

різноманітність квіткових рослин. 

     – Квіткові рослини дуже різноманітні, 

 вони відрізняються одна від одної за  

розмірами. Погляньте на дошку і порівняйте  

евкаліпт та ряску за розмірами. Австралійський  

евкаліпт до 100 м  у висоту, а водяна    ряска  

до 2 мм довжиною.  

Ожина, малина, кукурудза – це рослини середньої величини.                                                                                                                    

 Бук, береза, липа – це великі рослини. Висота липи досягає до 30 м.  

 Пригадайте, на  які групи поділяються квіткові рослини за стеблом? 

 (Дерева, кущі і трав’янисті рослини) 

– Розгляньте  ілюстрації, на них зображені рослини. 

 Чи однакове забарвлення стебла у квіткових рослин? 

 Порівняйте стовбур берези, дуба, конюшини. 

 (У берези стовбур білого кольору, у дуба – сіруватого, а в конюшини – 

зелене стебло). 

      –   Чи однакові листки у рослин за забарвленням, формою? 

 Листки майже усіх квіткових рослин  мають забарвлення від світло-

зеленого до темно-зеленого кольору. 
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               Відрізняються листки за формою. У горобини вони перисті, у каштана – 

пальчасті, у конюшини – трійчасті, у липи – серцеподібні. 

        За забарвленням квіток, за їх формою і розмірами квіткові рослини теж 

відрізняються.   

          Порівняйте квітки маку і ромашки, яблуні і бузку. 

            Чи відрізняються рослини за забарвленням плодів і насіння, за їх формою 

та розмірами? 

                Порівняйте зображення на ілюстраціях плодів помідора й огірка, 

соняшника й маку. 

     Отже, ці рослини найрізноманітніші у своєму зовнішньому вигляді, 

величині, формі, забарвленні, у тривалості життя, місцях зростання. 

Гімнастика для очей 

2. Робота в групах «Подорож». Фізхвилинка   

- Діти , кожній рослині потрібні волога і світло,  

поживні речовини та грунт, тепло та  повітря. 

 Одні рослини живуть у місцях де є надлишок 

 вологи, інші – в посушливих місцях, деякі  

люблять тінь та живуть у лісах. Як же вони  

пристосувалися до таких умов життя? Вирушаємо  

у подорож. 1 група вирушає до пустелі . 2 група – до місць з надлишком 

вологи , 3 група – до лісу. 

   

      Робота в групах. Розгляд малюнків рослин, які  до різних     

      умов життя.  З’ясовування  будови  кореня,  стебла,  листя. 

                         Кожна група розповідає, як рослини пристосувалися. 

                         Вивішування відповідей на дошку  біля кожної зони . 
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VI. Закріплення та осмислення знань.  

1. Гра «Що за рослина?», робота в групах. 

Зібрати пазл, визначити, що за рослина, до якої групи відноситься і чому. 

2. Хвилинка-цікавинка «Най – най»  

A. Літопс 

Ця незвичайна рослина має назву ―живе каміння‖. 

 І саме ця назва якнайточніше відображає незвичність   

 рослини, яка схожа на два маленькі різнобарвні 

 камінці. Але, це лише товсті листочки – певний 

 спосіб пристосування до умов навколишнього середовища. Так як дана 

квітка росте на півдні Африки, то вони захищають тендітну жовто-білу 

квіточку від палючого сонця. 

B. Шалений огірок 

Це справжня огіркова бомба, а не рослина! Адже, під час дозрівання в середи 

і огірка формується величезний тиск в 6 атмосфер. І при найменшому дотику 

все насіння і м’якоть овоча ―розповсюджується‖на 12 метрів в діаметрі. Ось 

такий дивний спосіб розповсюдження насіння у шаленого огірка. 

C. Раффлезія Арнольд 

Це найбільша квітка світу, до того ще й паразитична рослина. Головна її 

особливість − відсутність листя, стебла і коріння. Росте раффлезія у вигляді 

Посушливі місця Вологі місця Ліси 

1. Довге  коріння 1. Коротке, розгалужене 

коріння. 

1. Широке листя. 

2.Вузькі, жорсткі , 

опушені листя 

2.Широкі.,  довгі листки. 2.М’ясисте, велике 

листя. 

3. Товсті , м’ясисті  

листя. 

3. Довге стебло 3. Коротке коріння. 
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бутону з діаметром близько 1 метра. Раффлезія вражає своєю красою, адже 

має яскраве забарвлення та незвичну форму. Та аромат раффлезії не з 

приємних, адже вона відверто тхне. Вага цієї чудернацької рослини сягає до 

6 кг. 

3. Вправа «Передбачення».  

- Уявіть собі,що у природі зникли всі рослини. До чого це призведе?  

- Як поводитися людині, щоб цього не стало? 

 -Отже, життя рослин залежить і від вашої поведінки у природі.  

VIІ. Домашнє завдання. С.91-94, прочитати і відповісти на запитання;  

VIIІ. Підсумок уроку. Рефлексія.  

1. «Сенкан» — вірш із п’яти рядків (рими не обов'язкові). 

1  — іменник 

2 — два прикметники   

3 — дія (три слова) 

4 — фраза з чотирьох-шести слів 

5 — синоніми (до іменника) 

2. Заключна бесіда  

- Діти, на своїй планеті ми не гості, не тимчасові мешканці, а мудрі 

господарі. Природа чекає від нас доброти та мудрості. Сьогодні ви ще малі, 

але пройде час, і від вашої мудрої діяльності буде залежати життя на Землі. 

Наша планета така велика і така беззахисна – в наших руках. Збережемо її 

разом! 
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Тема: Разнообразие животных. 

Цели и задачи урока: 

Образовательные: сформировать у учащихся представления о разнообразии 

животного мира; познакомить с особенностями каждой группы животных; 

способствовать обогащению и развитию субъективных представлений о 

жизни животных, логично аргументировано отвечать на проблемные 

вопросы, систематизировать и обобщать, развивать умение работать с 

текстом. 

Развивающие: развивать познавательную активность и творческие 

способности учащихся, развивать коммуникативность и способность к 

рефлексии. 

Воспитательные: интеграция принципов устойчивого развития на уроке, 

воспитывать чувство ответственности за все живое, что нас окружает, 

чувство любви к природе. 

Оборудование:  

Листы белой бумаги А4, фломастеры, клей, карточки с группами животных  

(по количеству учащихся), конверт № 2 – тексты о группах животных. 

Учебник "Природоведение", 3 кл., автор И. Грущинская, 2013. 

Рабочие тетради "Природоведение ", 3 класс, 

Мультимедиа аппаратура. 

Презентация «Разнообразие животных». 

Тип урока: урок усвоения новых знаний. 

Место урока в учебном плане: 1 урок по теме ―Разнообразие животных‖. 

Методы: Частично-поисковые, объяснительно иллюстративные. 

Формы организации: групповая, индивидуальная, фронтальная. 

Эпиграф : «Человек, который понимает природу, благороднее, чище. 

                                                                 Он не сделает дурного поступка…» 

                                                                                                             Леонид 

Леонов  
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                                                      Ход урока 

І.  Организационный момент.  

          1 )   Приветствие гостей.  

          2 )   Эмоциональный настрой (учитель):  

Улыбнитесь друг другу. Подарите и мне свои улыбки. Спасибо. Ваши 

улыбки располагают к приятному общению, создают хорошее настроение. 

           3 )   Психологический настрой 

Солнце радостно проснулось 

Осторожно потянулось 

Лучикам пора вставать 

И урок наш начинать. 

Эпиграф нашего урока  слова Леонида Леонова      

«Человек, который понимает природу, благороднее, чище.  Он не сделает 

дурного поступка…» 

 В конце урока вы должны будете объяснить значение этого 

высказывания. 

І І.    Актуализация знаний учащихся. 

1) Фронтальный опрос. 

          - Дайте определение природы. (Природа - это всѐ, что нас окружает 

и существует независимо от человека.)  

          - По каким признакам природу можно разделить на две группы? 

(Представители живой природы,  представители неживой природы.) 

   2)Игра на внимание «Живая – неживая природа». 

Правила игры: Я называю различные слова. Если называю предмет неживой 

природы – вы хлопаете в ладоши, если живой – приседаете. В игре возможны 
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«ловушки» - названия предметов, которые сделаны руками 

человека.  

Примеры слов: шмель, окунь, вода, ящерица, воздух, облако, журавль, 

камень, автомобиль, сова, песок, лошадь, лягушка, карандаш, волк. 

- На слайде вы видите все названия тел живой природы, которые  вы 

услышали во время игры.  

- Что у них общего? (Это животные.) 

 - Назовите признаки тел живой природы. (Рождаются, растут, 

размножаются, питаются, дышат и умирают.) 

 - Проверим, справились ли вы с этим заданием. (Слайд 1-3) 

ΙΙΙ. Сообщение темы  урока, постановка учебной задачи. 

Объяснение нового материала. 

1. Презентация и работа с учителем. 

- Тема нашего урока – «Многообразие животных». 

- Сегодня мы попробуем стать настоящими исследователями и попытаемся 

классифицировать животных на группы и выделить отличительные 

особенности этих групп.  

- Итак, главная задача нашего урока – выделить группы животных и 

определить отличительные особенности этих групп. Одновременно вы 

будете заполнять таблицу в тетради с. 36 № 1. 

Слайд №4 -30   (изученные животные) 
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После просмотра каждой группы задаются вопросы: Видели ли вы этих 

животных? Где? Что о них знаете? Где обитают эти животные? Чем 

питаются? 

   После того, как учащиеся  определят название группы и назовут 

отличительные признаки, идѐт проверка на слайдах. Дети  слушают, в 

своих тетрадях делают пометки (с. 36  № 

1)

 

   Если учащиеся затрудняются в определении группы, давать наводящие 

вопросы. 

Учитель: Итак, мы повторили знания об изученных классах животных, это: 

насекомые, рыбы, звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, определили 

их отличительные особенности. Достаточно ли этих групп животных, чтобы 

классифицировать всех животных на Земле?  Вы правы. Есть ещѐ 

паукообразные, ракообразные , черви. И я не могу не напомнить о болезни 

грязных рук. Очень часто медсестра рассказывает о паразитах вредных как 
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для людей, так и для животных. Что необходимо делать перед едой, после 

прогулки. ( Мыть руки)  

2. Физкультминутка для пальчиков « Моем ручки» 

 

 

 

 

3.  Технология « Мозговой штурм» 

- Вы будете работать в группах. Каждый получит карточку с изображением 

животного. Затем вы объединяетесь в группы по классам животных, изучаете 

информацию о своѐм классе животных .  Учащиеся выбирают карточки с 

изображением животных (вытягивают из импровизированного зоопарка  

наугад). 
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 3.   Знакомство с правилами работы в группе (слайд): 

 

1)    Работаем сообща.  

2)    Уважаем чужое мнение. 

3)    Не перебиваем других. 

4)    Говорит только один (не хором). 

5)    Соблюдаем регламент (временные рамки). 

4.  Физкультминутка. ( видео ) 
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4.  Знакомство с группами животных и их признаками.    Работа в 

группах 

Из конверта № 2 учащиеся выбирают текст о своем типе животных. Текст 

рассыпался. Из предложений вы должны составить текст и пересказать его 

другим группам.   Читают текст, отмечают самое важное для характеристики 

данного типа животных. 
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Пресмыкающиеся – это животные, которые ползают. 

По – другому их называют рептилии. 

Тело покрыто чешуйками или щитками. 

У всех холодная кровь. 

Это – змеи, крокодилы, черепахи, ящерицы. 

Насекомые -  мелкие существа. 

Это – жуки, муравьи, мухи, бабочки. 

У всех есть голова, грудь, брюшко, и 6 лапок. 

Одни насекомые умеют летать.  

А другие ползают, прыгают. 

Питаются и растениями и другими животными. 

Тело у рыб покрыто скользкой чешуѐй. 

Рыбы обитают в воде. 

Передвигаются при помощи плавников. 
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Орган дыхания – жабры. 

Рыбы – хладнокровные животные. 

У земноводных кожа голая, нежная. 

Часть жизни они проводят на земле, а часть в воде. 

 Они – хищники.  

Едят насекомых и улиток. 

Это лягушки, жабы, саламандры, тритоны. 

У птиц тело покрыто перьями. 

Есть крылья и почти все они летают. 

На голове есть крепкий клюв. 

Питаются и растениями и животными. 

Млекопитающие ( звери): тело покрыто шерстью. 

Детѐнышей выкармливают молоком. 

Они могут плавать ( кит, дельфин). 

Могут лазать по деревьям ( белка, куница). 

Могут летать ( летучие мыши). 

Могут бегать по земле ( заяц, лиса). 
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  5.  Афиширование. На доске учащиеся (по одному или двум 

представителям от своей команды) вывешивают свои работы и 

рассказывают.  

Составление « сенкана».   

Презентация. 
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Составить « Цепь питания». 
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ІV.   Рефлексия. 

Учитель: Какова  тема нашего урока? В начале урока мы прочитали эпиграф. 

Скажите, а можем мы обойтись без животных? Зачем они нужны на Земле?  

( чтение статьи учебника с.100) Составление ассоциативного куста. 
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Сделайте вывод. Как мы должны относиться к животным? 

 Подумайте и оцените свою работу на уроке, свое эмоциональное состояние. 

Довольны ли вы своей работой и уроком?  Всѐ поняли – солнышко, были 

трудности  - солнышко с тучкой,  не понравился 



32 

 

уроктучка.

 

 Домашнее задание. С.99 – 100 по учебнику, презентация о любом насекомом 
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ВІДДІЛ ОСВІТИ КРАСНОАРМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ 

 

 

РОЗРОБКА УРОКУ В МЕЖАХ 

ТИЖНЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

 

 

Закріплення звукового значення букви «ха»  

Словниково-логічні вправи 

 

Навчання грамоти (читання), 1 клас 

 

 

 

 

Підготувала  

учитель початкових класів  

ЗОШ І-ІІ ступенів №6  

Ігнатенко Олена Геннадіївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноармійськ, 2016 
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Тема. Закріплення звукового значення букви «ха». Словниково-логічні 

вправи. 

Мета: закріпити знання учнів про звук х ; удосконалювати вміння 

виконувати звуко-буквений аналіз слів та навичку свідомого і 

правильного, виразного читання; розвивати мовлення учнів, творчу 

уяву; формувати соціальну та інформаційну компетентності; 

виховувати любов до рідного краю та бажання мандрувати містами 

України. 

Обладнання: Буквар (автор М. Захарійчук, В. Науменко); картки-склади, 

картки із записаними завданнями, картки-слова для читання; слова 

для складання павутинки; схематична карта України; комп’ютер для 

презентації урочного матеріалу. 

Хід уроку 

І. Організація учнів до уроку 

Приготуйтеся швиденько, 

Станьте біля парт рівненько. 

Ми урок розпочинаємо, 

Багато нового пізнаємо. 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми і мети 

уроку 

Сьогодні буквочка одна 

До класу нашого прийшла. 

Тему уроку прочитай, 

Господарку впізнай 

(діти читають тему і називають букву «ха») 

1. Мовленнєва розминка 

У країні Абетка живе буква «ха». Буква ця дуже допитлива, весела. Її 

улюблені слова: ах!, ох!, ух! та Ха-ха-ха!, Хі-хі-хі! 

 Робота над чистомовками 
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1) ха-ха-ха 

росте ольха, 

ох-ох-ох 

та горох, 

ух-ух-ух 

летить з тополі пух. 

2) ха-ха-ха 

з’їли миші лопуха, 

ху-ху-ху 

ми сиділи в лопуху, 

ох-ох-ох 

ох і був переполох! 

 Робота над скоромовкою 

Ховрашок спішить до хати, 

Хоче зернятка сховати. 

Христинка ховраха спіймала, 

У корзину заховала. 

 

 Робота з демонстраційною таблицею з навчання грамоти 

а) читання слів в темпі: повільно, швидко, швидше; 

б) читання складів і слів з буквою «ха». 

 

2. Об’єднання учнів у три робочі групи 

Буква «Ха» любить подорожувати, вона товаришує із 

Світлофором, бо він навчає правилам дорожнього руху разом зі своїми 

помічниками – кольоровими сигналами. Уявіть, що ви і є «очі» 

Світлофора. Пропонуємо об’єднатися на три команди: «червоні», 

«жовті» та «зелені». Тепер вам буде веселіше виконувати завдання 

уроку. 

(червоні сигнали – добре читаючі діти, зелені – повільно, жовті – 

складами) 

 

ІІІ. Повторення та закріплення вивченого матеріалу 

1. Читання слів у стовпчиках 

Побудувала буква «ха» собі хатку на три кімнати. У першій кімнаті 

живуть слова, які починаються на букву «ха», у другій – «ха» в середині 

слова, у третій – «ха» у кінці слова. Прочитайте їх. 

хата 

хліб 

холод 

хутро 

хвиля 

хмара 

хміль 

вухо 

муха 

тихо 

сухо 

кухня 
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похід 

птахи 

мох 

пух 

рух 

дах 

сміх 

верх 

горох 

 

 читання слів командами; 

 читання хором з класом. 

 

2. Читання вірша за диктором з завданням 

За будинком букви «ха» - гора, 

(далі читати вірш В.Гринько «Лис») 

Під горою хвойний ліс, 

За горою хижий лис. 

Вкрита травами гора. 

Збоку – лисяча нора. 

Лис ховає неспроста 

Від собак свого хвоста. 

Як навідався в курник – 

То відразу півень зник! 

 Знайдіть у віршику слова з буквою «ха». 

 Звуко-буквений аналіз слів: 

    х и ж а к,   х в і с т 

     |           

 

3. Робота з «віночком» намальованих предметів 

Буква «Ха» любить різні ігри, розваги. Вона намалювала ось ці 

малюнки і просить вас «знайти у них букву «ха». 

Малюнки: ґудзик, черевик, стіл, бант, метелик, дах будинку, 

повітряний змій. 

 

4. Фізхвилинка 

Що ж, мабуть, прийшла пора 

Всім нам відпочити. 

Хочу на фізкультхвилинку  

Усіх запросити. 

 (Виконання рухливих вправ під музику) 

5. Дидактичні ігри 



37 

 

а) Гра «Додай букву» 

Завдання: додати букву «х» у слова і прочитати їх: 

«жовті» 

пу… 

да… 

смі… 

«зелені» 

му…а 

ти…о 

су…о 

«червоні» 

…ата 

…утро 

…мара 

 

б) Ґронування 

На дошці три малюнки: хата, хор, хліб. 

Окремо лежать картки-слова: 

вікно 

дах 

двері 

діти 

пісня 

виступ 

поле 

зерно 

бублик  

Завдання: об’єднати слова-картки з малюнками за 

значенням. Поясни свій вибір. 

 

в) Утворення нових слів із коренем – ХІД за допомогою 

прийменників 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) Гра «Склади слово» 

Завдання: дітям з кожної групи видати картки-склади: хви, 

хма, хус. 

Поруч лежать картки-склади: лин, рин, тин, ка, ка, ка. 

(Діти утворюють слова: хвилинка, хмаринка, хустинка) 

 

ґ) Поясни значення прислів’я 

Хороша книга – свято. 

6. Робота за Букварем (с. 128-131) 

1. Читання текстів 

ХІД 

ПРО 

С 

ПО 

В 

ПЕРЕ 

ОБ 
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а) Оскільки буква «Ха» має дружні стосунки зі Світлофором, 

пропоную прочитати вірш М.Зайця «Світлофор» 

 робота з віршем у підручнику; 

 хорове читання висновку (с.129). 

 

б) Більш за все любить буква «Ха» бувати у містах, назви яких 

починаються на її букву: (діти читають на дошці) Хотин, 

Хуст, Херсонес, Харків, Харцизьк, Херсон, 

Хмельницький… 

 Бесіда щодо єдності України, її соборності. 

 

2. Фізкультхвилинка 

Ми навчалися читати 

Час прийшов відпочивати. 

Будем разом мандрувати: 

На потязі «чух, чух, чух…»; 

На машині «ж-ж-ж…»; 

Літаком «у-у-у…»; 

На коняці «цок, цок, цок…»; 

Кроком «раз-два, раз-два…». 

 

3. Творчі здібності дітей 

а) Виступ Проценко О. та Пірковець А. зі своїм віршем, що 

склали разом з мамами. 

б) Показ поробок-ляльок з тканин до казок «Хлопчик-

Мізинчик», «Крихітка-Хаврошечка». Роботу виконали     

Рибальченко П. з мамою. 

 

4. Формування техніки читання. Читання уривків оповідання 

за В.Чухлібом: 

Діти, ми весь урок разом із кольоровими сигналами 

повторювали правила пішохода. А хто з героїв творів, прочитаних 

нами на попередніх уроках не виконує правила Світлофора? 

Діти – вихор, бо він природне явище. 

 читання тексту за В,Чухлібом «Вихор», учнями з «зеленої» та 

«жовтої» команд; 

 читання тексту за В,Чухлібом «Вихор на баштані», учнями з 

«червоної» команди. 
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а) Словникова робота: 

баштан – поле з кавунами; 

хутко – швидко; 

хвалькуватий – хвастун. 

б) Питання щодо осмислення тексту: 

 Куди залетів вихор? 

 Чим крутив вихор над полем? 

 Як назвали вихора колоски? 

 

ІV. Закріплення вивченого матеріалу 

Підсумок уроку 

1. Читання загадок 

1) Соняшникова, запашна, 

Дітьми любима усіма, 

Солодка і смачна така. 

   (халва) 

 

2) Як у народі називають того, хто 

поле оберігає і хліб зростає 

(хлібороб) 

 

3) Шафа в кутку дріма, 

Холод в середині трима. 

   (холодильник) 

 

 

4) Без крил летять, 

Без ніг біжать,  

Без води пливуть 

   (хмари) 

5) Без рук, без ніг, а на дерево 

дереться 

(хміль) 

6) Безліч зерен поїдає. 

Він шкідливий, кожен знає 

   (ховрах) 

7) На столі у кожній хаті, 

І в селі, і в місті раді 

   (хліб) 
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2. Яку букви ми сьогодні закріпили? Який звук? 

V. Рефлексія 

Сьогодні нашими помічниками були кольорові сигнали. Якщо вам 

сподобався урок, намалюйте на кружечку смайлик з усмішкою, а ні – 

сумного смайлика і покажіть мені їх. 

   

 

Дякую за роботу на уроці! 
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ВІДДІЛ ОСВІТИ КРАСНОАРМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ 

РОДИНСЬКА ЗОШ І-ІІ СТУПЕНІВ № 36 МІСТА КРАСНОАРМІЙСЬКА 

 

 

 

 

 

РОЗРОБКА  

ІНТЕГРОВАНОГО УРОКУ  

З МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ 

2 КЛАС 

 

Розв’язування вправ і задач на вивчені випадки арифметичних дій. 

Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його 

периметром. Робота із програмами на розвиток логічного мислення та 

відпрацювання навичок роботи з мишею. 

 

 

 

 

 

підготувала: вчитель початкових 

класів 

Доманська Олена Миколаївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноармійськ 

2016 
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Тема. Розв’язування вправ і задач на вивчені випадки арифметичних 

дій. Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його 

периметром. Робота із програмами на розвиток логічного мислення та 

відпрацювання навичок роботи з мишею. 

Мета уроку: 

Математика:  

– узагальнити та систематизувати знання та вміння учнів з тем «Додавання і 

віднімання в межах 100», « Таблиці множення і ділення 2, 3»;  

– формувати вміння учнів обчислювати довжини сторін рівностороннього 

трикутника за його периметром; 

– формувати вміння застосовувати набуті знання і навички до розв’язування 

вправ; 

– розвивати мислення, математичне мовлення, вміння зрозуміло виразити 

свою думку, робити висновки;  

– виховувати інтерес до знань, самостійність, взаємоповагу, культуру 

математичних записів. 

Інформатика: 

– показати учням важливість знань інформатики для вивчення математики; 

– сформувати навички роботи із програмами на розвиток логічного мислення 

та відпрацювати навички роботи з мишею; 

– формувати вміння вносити корективи в дії на основі прийнятих правил; 

– розвивати пізнавальні здібності учнів; формувати вміння аналізувати 

інформацію; виховувати відповідальність за результати своєї роботи, 

самостійність, віру у власні сили, зацікавленість інформатикою; 

– виховувати культуру праці, індивідуальну та комунікативну діяльності, 

інтерес до вивчення інформатики, уважність; 

– формувати навички безпечної роботи з комп'ютером, мишею.  

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань. 

Вид уроку: інтегрований урок математики з інформатикою. 

Обладнання: ПК, презентація, картки для конструювання біля дошки  

«Етапи розв'язання задачі», роздатковий матеріал: сигнальні картки; 

конверти із записом етапів розв’язання задачі, завдання для самостійного 

виконання, пам’ятки для учнів 

 

Хід уроку 

І. Організація початку уроку  

1. Перевірка готовності учнів до уроку математики в комп’ютерному 

класі. Готовність комп’ютерів. 

2. Вступне слово вчителя. 

– Сьогодні урок незвичайний у нас  

Готовий до нього, бачу, кожен із вас: 

Посмішка, впевненість. Що ж: «Так тримати!» 

Сідайте за парти, пора починати. 
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II. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної 

діяльності (слайд 1) 

– Діти, сьогодні у нас незвичайний урок математики. На цьому уроці ми 

поєднаємо математику з інформатикою. Усі математичні завдання ми будемо 

виконувати не просто у класі інформатики, а на різних планетах Сонячної 

системи. Кожен із вас стане космонавтом. Мандрувати зоряним шляхом нам 

допоможуть любов до математики та бажання працювати на комп’ютері.  

– До нас на урок прийшло багато гостей. Будь ласка, дітки, поверніться до 

них, привітайтесь, даруючи всім свої щирі посмішки. Подаруйте свою 

посмішку і однокласникам та побажайте один одному натхнення в роботі.  

Гра «Мікрофон» (слайд 2) 

Отже, розпочнемо наш урок – мандрівку, урок творчості, натхнення, радості 

за наші успіхи. Погляньте уважно на екран і скажіть, що ми візьмемо у 

подорож (слайд 1) 

У – увагу 

Р – розум 

О – організованість 

К – кмітливість 

Та будемо на уроці  

У – уважні 

Ч – чемні 

Н – наполегливі 

І – ініціативні 

–У подорожі по Всесвіту ми будемо додавати і віднімати в межах 100, 

множити і ділити на 2 та 3, обчислювати довжини сторін рівностороннього 

трикутника за його периметром, навчимося правильно планувати свої дії при 

розв’язуванні задач та прикладів. (слайд 3) 

ІІІ. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання.  

1. Гра «Збудуй зореліт». (слайд 4) 

Робота з геометричним матеріалом.  

2. Запис у «бортовому журналі» (робота в зошитах) (слайд 5) 

– А зараз відкрийте зошити, запишіть число, «класна робота». Пропишіть 

число, що позначає сьогоднішню дату. Зверніть увагу на зразок написання 

числа. Відступивши одну клітинку вниз, за зразком прописуємо число через 

одну клітинку, рухаючись праворуч. 

3. Перевірка домашнього завдання. (слайд 6) 

– Діти, що було задано з математики на попередньому уроці? 

– Зараз ми перевіримо правильність виконання прикладів № 567. ( один 

учень на дошці розташовує відповіді прикладів від найменшого до 

найбільшого: 0, 3, 5, 6, 7, 8, 19, 32, а другий – навпаки: 32, 19, 8, 7, 6, 5, 3, 0, 

всі інші – ланцюжком: 8, 0, 3,19, 32, 6, 7, 5)  

4. Каліграфічна хвилинка: дівчатка записують відповіді прикладів від 

найменшого до найбільшого: 0, 3, 5, 6, 7, 8, 19, 32, а хлопчики навпаки – 32, 

19, 8, 7, 6, 5, 3, 0. 

–№ 574: сторони квадрата – 3 см, Р квадрата = 3×4=12(см·); сторони 

прямокутника – 3 см і 4 см, Р прямокутника = 3×2 + 5×2 =16(см)  
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5. Запуск ракети Робота в групах. Виконання завдань із програмного 

забезпечення «Сходинки до інформатики». Математичний космодром. 

Додавання і віднімання в межах 100. 

6. Подорож на Меркурій. Робота в парах. (слайд 7) 

– Нас зустрічає планета Меркурій з проханням розшифрувати закодоване 

слово. А розкодувати його ми зможемо лише тоді, коли – обчислимо 

значення виразів №579 і розташуємо відповіді у порядку зростання: (слайд 8) 

5 6 8 9 34 70 

к о с м о с 

17 – ( 32 – 24) м  91 – 47 + 26 с 

81 – ( 67 + 9)  к  24 : 3   с 

100 – 33 – 33 о  18 : 3    о 

7. Робота над задачею. Запис розв’язку задачі у зошит.  

Наш зореліт вирушає на Венеру. (слайд 9,10) 

– Пригадаймо з яких частин складається будь-яка задача (умови, запитання, 

розв’язання, відповіді) 

– Як озаглавите цей план? («Розв'язання задачі») Слайд. 

1. Прочитай задачу. 

2. Назви умову. 

3. Назви питання. 

4. Запиши коротко умову задачі. 

5. Склади програму розв’язання . 

6. Розв’яжи задачу. 

7. Назви відповідь. 

– Як можна доповнити план розв’язання задач? ( п. 8. Виконай перевірку). 

– Скористаємося складеним планом « Розв’язання задачі». 

Один з мешканців планети Венера спостерігав за роботою столяра на планеті 

Земля і зацікавився… А що саме зацікавило інопланетянина дізнаєтеся 

відкривши підручники на ст. 90 № 578 

2 дні – 6 р. по ? р. 

3 день – ? р., на 1 р. більше  

1). 6 : 2 = 3 ( р.) – за 1 або 2 день 

2). 3 + 1 = 4 ( р.) – за 3 день 

Відповідь: 4 рами. 

Із програмного забезпечення: 

Скарбниця знань. Логіка. Лічба 1. 

8. Розв’язок прикладів зі змінною № 580( усно) 

Зараз Венера наблизилась до Землі (слайд 11)на найменшу відстань . Тому 

вам пора вирушати на Землю і пограти м’ячем, розв’язуючи приклади зі 

змінною  

Якщо а=3, то а×6=3×6=18  Якщо а=3, то 18:а=18:3=6 

Якщо а=3, то31–а=31–3=28  Якщо а=3, то 28+а=28+3=31 

Якщо а=3, то 21:а=21:3=7  Якщо а=3, то а×5=3×5=15 

Якщо а=3, то 27:а=27:3=9  Якщо а=3, то а–2=3–2=1 

ІV. Застосування знань, формування вмінь та навичок. 
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9.Подорож на Марс. (слайд 12)  

– Вас вітає житель марсіянин. Ось його завдання – рішення задач.  

1) Рішення математичних задач ( 581, 582) 

– Перед рішенням завдання спробуємо відновити порядок своїх дій. 

– Прочитайте задачу на ст. 90 № 581, роздивіться малюнок до цієї задачі. 

– Про що йдеться в задачі? 

– Що треба знайти? 

– Назвіть опорні слова. Запишемо коротко умову задачі. (Слайд) 

– Чи можна відразу відповісти на питання? 

– У скільки дій задача? 

– Що дізнаємося спочатку? 

(1 учень біля дошки). 

– Як дізнатися яка маса одного ящика винограду? 

– Як дізнатися на скільки кілограмів маса ящика яблук більша за масу ящика 

винограду? Запишіть розв'язання задачі по діях (біля дошки) 

1) 27 : 3 = 9 (кг) – винограду в 1 ящику 

2) 20 – 9 = 11 (кг) – маса 1 ящика яблук більша 

Відповідь: на 11 кг маса ящика яблук більша за масу ящика винограду. 

10.Подорож на Юпітер. Робота в групах. (слайд 13) 

– Зореліт прямує до найбільшої планети Сонячної системи – Юпітера. 

Космонавтів зустрічає юпітеріанець і дає своє завдання (із програмного 

забезпечення) 

 

Фізкультхвилинка з інопланетянами(слайд 14) 

 

11.Подорож на Сатурн. (слайд 15) 

– Наш зореліт вирушив на шосту планету Сонячної системи – Сатурн. 

колективна робота над задачею № 582 

– А зараз попрацюємо колективно. Ваше завдання № 582. 

Прочитайте задачу. Про що йдеться мова в задачі? Що таке периметр? Що 

значить рівносторонній трикутник? Як можна записати умову задачі? Чи є 

ще варіанти запису умови? Чи залежить розв’язок задачі від різних варіантів 

запису її умови? № 582: 

 

1 ст. – ? см    18 : 3 =6 ( см) 

2 ст. – ? см  18 см  Відповідь: по 6 см довжина кожної сторони 

3 ст. – ? см 

 

12. Подорож на Уран. Усне розв’язування віршованих задач (слайд 16) 

– Наша зоряна мандрівка триває, наступна зупинка – на планеті Уран.  

Завдання жителів Урану :  

Вправа для очей 

Всі ми добре потрудились – 

Оченята притомились. 

Гляньте вправо, гляньте вліво, 

Вгору й вниз дивіться сміло. 
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Очкам слід ще станцювати І лиш потім працювати.

а). В гаю три зайчики сиділи, 

З апетитом моркву їли. 

Всі по два, як один,  

Скільки з'їли всіх морквин? (2×3=6) 

б). Чотири індики пішли по музики 

Танцювали–гупали, скільки лапок 

тупали? (2*4=8) 

в). Ішли три їжаки, несли по три 

буряки. 

А ви їм допоможіть, буряки 

полічіть 

 (3*3=9) 

 

ІV. Підсумок уроку. Подорож на 

планету Нептун. (слайд 17)  

Космонавтів вітає житель Нептуна. 

На цій планеті ми підіб’ємо 

підсумок мандрівки та отримаємо 

подарунки напам’ять. 

Гра «Мікрофон» 

– На яких планетах ми сьогодні 

побували? 

– Що цікавого ви дізналися? 

– Що нового навчилися з 

математики,що повторили? 

– Чи справдились ваші очікування? 

VІ. Диференційоване домашнє 

завдання. №585, 584  

Математичнийдиктант 

 

Добуток чисел 3 і 2 зменшити на 2. 

Суму чисел 12 і 6 поділити на 2. 

Різницю чисел 20 і 18 помножити 

на 8. 

Від 20 відняти частку чисел 14 і 2. 

(4, 9, 16, 13) 
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