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ОрієнтОвне КаленДарне планУвання

№ з/п тема Дата

мова — дивний скарб

1 Від слова — до книги

2 Є мова — є народ

3 Птицю впізнають за пір’ям, а людину — за мовою

4 Найцінніший скарб — рідна мова

5 Уроки дива калинового

6 Урок позакласного читання

7 Привчайтесь працювати із словниками

8 Урок-узагальнення. Чому мова — дивний скарб народу?

похвала книгам!

9 Як з’явилась книга

10 Книги в Київській русі. «Друкар книг, перед тим 
не бачених»

11 Людина без книги, як криниця без води

12 Урок позакласного читання

13 Хто більше читає, той більше знає

14 Подружіться з книгою!

Цікава книга природи

15 Поетичні картини ранньої і пізньої осені. Введення в тему 
«Цікава книга природи» 

16 Осінні мотиви в поезії Ліни Костенко

17 Хто танцює і грає восени?

18 Урок позакласного читання

19 Чи розуміємо ми природу?

20 Образ дівчинки, для якої ліс — наче рідний дім

21 Пригоди з друзями-дослідниками

22–23 Людина серед природи

24 Урок позакласного читання

25–26 Урок-узагальнення за темою

Усна народна творчість

27 Чия відвага, того й перемога. Прославляння героїзму 
у чарівних казках

28–29 За добро добром платять

30 Урок позакласного читання

31 Українські народні пісні

32 Народ вчить, як на світі жить. Скоромовки. Загадки. 
Узагальнення за темою



6

№ з/п тема Дата

літературні казки

33 Що відчуває людина?

34 Там, де правда, гори вогонь, де неправда — спали вогонь

35 Доля карає тих, у кого очі завидющі, а руки — загребущі

36 Урок позакласного читання

37 Як з’явились квіти незабудки?

38 Пригоди хлопчика Веснянки

39 Підсумок за темою «Літературні казки» 

п’єси-казки

40 Не гостри зубів на чуже

41 Слухайся маму й татка — й усе буде в порядку

42 Урок позакласного читання

Байки

43 «Здається, байка просто бреше, а справді ясну правду 
чеше...» 

44 Праця годує, а лінь марнує

45 Чужому лихові не смійся

Зачарувала все зима

46–47 «Зима-красуня, біла чарівниця! 
В ній стільки дива-дивного й краси!» 
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Дата ____________

Клас ____________
мОва — Дивний сКарБ

УрОК 1. ВІД СЛОВа — ДО КНиГи

Матеріал до уроку:  «Здрастуй, нова „Читанко”!» Вступ до нового розді-
лу «Від слова — до книги» і нової теми «Мова — дивний скарб».

Мета:  ознайомити дітей із новим підручником; викликати інтерес до йо-
го читання; удосконалювати навички читання; вчити дітей виділяти у тек-
сті нове.

Обладнання:  картки зі словами, плакат із зверненням.

ХІД УрОКУ

І. Вступна бесіда про уроки читання в 3 класі. 
Ознайомлення з підручником «Читанка» О. Я. Савченко
— Любі діти, уже третій рік радо зустрічає вас рідна школа.
Як багато ви дізналися і навчилися! а допомагала нам рідна «Чи-

танка».
Цього навчального року ми продовжимо вивчати кращі твори ук-

раїн ських та зарубіжних авторів, п’єси-казки, байки.
У північних народів є просте і мудре висловлювання: «Якщо пода-

рувати людині одну рибину, вона буде ситою один день. Якщо подарува-
ти дві, буде ситою два дні. Якщо навчити ловити рибу, вона буде ситою 
все життя».

Так і в навчанні: корисно багато знати, а ще краще — самому здобу-
вати знання, гартувати свою волю, долати труднощі.

Добре читати рідною мовою — ось наше головне завдання.
«Читання — ось найкраще навчання»,— стверджує народна муд-

рість.
Не лише день прийдешній, а й сьогоднішній вимагає творчої, неор-

динарної особистості, здатної аналізувати, приймати самостійні рішен-
ня, своєю діяльністю змінювати життя на краще...

Людина не може без того, що зветься «роботою душі». а в неї кни-
га — найперший помічник.

Якщо хочете відчути безмежні можливості людського розуму, пра-
цюйте з книгою.

II. Ознайомлення з «Читанкою»
— Цей підручник ознайомить вас із казками, віршами, оповідання-

ми про світ природи, перемогу добра над злом, радість дитинства, цін-
ність книги. Ось прочитайте на плакаті звернення «Читанки».

Любий читачу!
Я друг і супутник, я книга твоя!
Завжди на дозвіллі де ти — там і я,
Ми добре з тобою проводимо час,
Чудова розмова триває у нас.
Навчаю відважним, правдивим рости,
Любити природу, свій край берегти.
Від малку ти мною звикай дорожити,
Без доброї книги тобі не прожити.

Бажаю всім вам приємної зустрічі з цікавими та мудрими моїми опо-
віданнями, віршами, казками!

У добру путь, любі друзі!
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ІІІ. Повідомлення теми уроку
— Прочитайте, якою є тема нашого уроку.
— «рідна мова дорога людині, мов саме життя»,— говорить народна 

мудрість. Без мови не може існувати жоден народ та його культура.
Найбільше і найдорожче добро кожного народу — це його мова, 

бо вона — не що інше, як жива схованка людського духу, його багата 
скарб ниця, в яку народ складає і своє минуле, і теперішнє, і майбутнє.

Із сивої глибини віків бере початок наша мова. Здолала вона тернис-
тий важкий шлях. але якими б страшними не були її сторінки, вона ви-
жила й сьогодні розвивається, а також дарує вам свої скарби.

IV. робота над віршем В. Забаштинського
1. Слухання вірша.
Після цього учні відповідають на запитання:
— Без чого немає народу?

2. Виразне читання вірша.

3. Підготовка до самостійного читання тексту «Мова — дивний 
скарб».

Словникова робота
На таблиці надруковані слова. Кожне слово читає вчитель чи учень, 

який добре читає, після чого учитель з’ясовує, чи розуміють школярі 
значення слів. Потім читають уголос всі разом.

Явище
існувала
мовотворець

історія
століття
спадок

життя
душа
події

4. Самостійне читання тексту.

5. Відтворення змісту прочитаного. Відповіді на питання.
— Що нам залишив народ-мовотворець?
— Що нового відкривають вчені?
— Дорогі діти, сьогодні так важливо піднести престиж мови, щоб за-

звучала вона на повний голос серед мов світу, а тому хочеться звернути-
ся до кожного серця:

Не цурайтесь, люди, мови,
Не цурайтесь роду...
Як зачахне рідне слово,—
Не буде народу.

V. Читання вірша С. Воробкевича
— Давайте, діти, прочитаємо, як звертається автор до вашої чистої 

і ніжної дитячої душі. До чого він вас закликає?

VI. Підсумок уроку
— Про що дізнались на уроці?
— Над яким завданням ви маєте працювати упродовж навчального 

року?
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 2. Є МОВа — Є НарОД

Матеріал до уроку:  «Наша мова» (за а. Коваль).

Мета:  удосконалювати навички читання; навчати виділяти та озаглав-
лювати частини тексту; стисло переказувати прочитане; ознайомити із 
значенням терміна «науково-популярне оповідання».

Обладнання:  складова таблиця.

ХІД УрОКУ

І. Мовно-фонематична розминка
— Послухайте ланцюжки слів.
Визначте зайве слово у кожному ланцюжку. Поясніть свій вибір.
Письмо, писати, писар, папір.
Крейда, олівець, ручка, зошит.

— До «зайвих» слів доберіть слова-назви ознак: папір (який?)...

II. Вправи для розвитку навичок читання
1. робота зі складовою таблицею.

при вдо язк цтв фіні зба вча гре

ажк кто пра сто учк гно сині вже

гши кла чат зич азб бли змі вча

2. розчитування.

Як довго ждали ми своєї волі слова.
І ось вона співа, бринить,
Чарує, тішить і п’янить.
Як довго ждали ми... уклін
Чолом народу,
Що рідну мову нам зберіг,
Зберіг в таку страшну негоду,
Коли він сам стоять не міг.

III. Бесіда
— Упродовж багатьох років, якщо не тисячоліть, слово — рідне, 

українське — живило душу, вчило бути чесним, сміливим, любити свій 
рідний край, свою мову, як рідну неньку.

Ми з вами одержали у спадок сучасну українську літературну мову, 
багату, розвинену, гнучку.

Нею можна висловлювати все: від найскладніших і найновіших на-
укових відкриттів до найвеселіших віршів і оповідань.

Віками народ плекав цю мову й витворив її — одну з найбагатших 
мов слов’янства.

300 тисяч пісень склала Україна цією мовою, явивши світові ше-
деври незрівнянної краси. Україна подарувала людству геніальних по-
етів, і зажило українське слово, діставши шани й визнання серед наро-
дів близьких і далеких.

Сьогодні ми з вами маємо нагоду дослідити шлях розвитку рідної 
мови.

І в цьому нам допоможе науково-популярне оповідання «Наша мова».
(Пояснити дітям, що таке науково-популярне оповідання:
— Оповідання, в яких йдеться про правдиві події та явища, що 

встановлені наукою, належать до науково-популярної літератури.)



IV. робота над твором
1. Учні вголос ланцюжком читають по одному абзацу, відзначають 
маловідомі слова:
безпосередньо — прямо;
геніальний — тут неперевершений.
(Аналогічна робота проводиться над кожною частиною оповідання.)

2. Відтворення змісту прочитаного І частини з елементами вибірко-
вого читання.
— Що звучить навколо нас?
— Якою стане земля без мови?
— Яке геніальне відкриття зробили люди?
— Про що ви дізналися з цієї частини оповідання?

3. Відтворення змісту прочитаного другої частини.
— Як допомагала мова людям?
— Якою була мова первісних людей?
— Чому мова первісних людей була бідною?

4. Відтворення змісту прочитаного ІІІ частини.
— Яка подія сталася?
— Що полегшило навчання?

5. Відтворення змісту IV частини оповідання.
— Хто поклав початок письму?
— За яким зразком була зроблена слов’янська азбука?
— Хто доклав рук і розуму до того, щоб наша мова стала науковою, 

милозвучною, найкращою у цілому світі?
— Що потрібно зробити для того, щоб зібрати дорогоцінний скарб 

рідної мови?

V. Добір заголовків до частин тексту

VI. Висновки
— Що нового ви відкрили для себе у прочитаному тексті?
— Які поради автора потрібно запам’ятати?

VII. Підсумок уроку

10
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 3. ПТиЦЮ ВПІЗНаЮТь За ПІр’ЯМ, а ЛЮДиНУ — За МОВОЮ

Матеріал до уроку:  В. Гринько «Мова»; В. Лучук «Найрідніші слова».

Мета:  виховувати культуру мовлення, любов до української мови; збага-
чувати мовлення новими словами; вчити порівнювати вірші.

ХІД УрОКУ

І. Організаційна частина

У ч и т е л ь
Добридень, любі діти!
Як нам з вами не радіти!
Божий день дає нам змогу гомоніти.
Слово до слова — в нас вийде чудова розмова,
розмова про мову та її чудові слова.

II. розчитування (за допомогою вчителя)

Слова, слова... Вони в собі всі різні:
Тривожні й тихі, радісні й сумні;
Є терпеливі, є жорстокі й грізні,
Лукаві й чесні, мудрі і смішні...
Не грайся словом. Є святі слова,
Що матері з доріг вертають сина...
Спіши до неї, доки ще жива,
Допоки розум і допоки сила...
Знайди те слово — вічне і земне —
За часом час нам світ перестилає.
Минуще все. Лиш слово не мине
І та любов, що смертю смерть долає.

— Які бувають слова?
— Які прохання автора торкаються нашого серця?
Читання складової таблиці з нарощуванням темпу.

о
у

е
и

а

кр й

— Чи є серед прочитаних слово-іменник? (Край)
— а що означає слово край? (Одне зі значень слова «край» — Бать-

ківщина, Вітчизна.)
— а як називається наш рідний край? (Україна)

У ч и т е л  ь. Є щось святе в словах «мій рідний край». Для нас — це 
матусі пісня ніжна, лагідне і підбадьорливе слово татуся. Це спів соло-
вейка у лузі, це щира розмова у дружньому крузі. Це мова наша кохана. 
Ми даруємо їй свій урок.

ІІІ. Ознайомлення з віршем Варвари Гринько «Вова»
1. Учитель виразно читає вірш. Учні слухають і готують відповіді 
на запитання, записане на дошці.
— Що повинні дарувати діти людям?

2. Вправляння у виразності читання вірша.
Учні напівголосно перечитують вірш, визначають, що читати його 

потрібно в помірному темпі, піднесеним голосом.
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— Як ви розумієте вислів «слово у серці, як зернятко в ниві»? (Від-
повіді дітей.) Які почуття викликає у вас вірш?

Пильнуйте, доглядайте мудре зерно.
Нехай заколоситься, хай буде
Щедрим, добрим урожай!
Про це, дитино, завжди пам’ятай!
Найкращі, найтепліші, 
Найщиріші слова ти пригадай.

— Першим до нас приходить слово.
З колисковою материнською піснею, тихою казкою, доброю ласкою.
«Мамо, тато, баба»,— лепече дитина.
Як дивні перші слова!
а потім знання поширюються.
Дитина спинається на ноги, пізнає за день десятки нових слів, звуч-

них та красивих.

Завдання. Прочитайте ці слова.

Перед вами — складовиця,
В ній заховані слова.
Уважні будьте, не зволікайте,
Слова правильно читайте!

Кві — каз — ка — во — тра — ва — ліс — сон — ня — це.

— З кожним словом світ ширшає, розкриває свої принадні мрії, об-
рії... Світ — мов казка... І пізнаємо ми його за допомогою слова.

а все починається з найрідніших слів.

IV. робота над твором В. Лучука «Найрідніші слова»
1. Читання тексту (мовчки).

2. Читання тексту дівчатками, а потім — хлопчиками. Читання 
«хвилею».
По ходу читання учитель тлумачить невідомі слова.
Незглибинний — дуже глибокий, безмежний.
Раїна — різновид тополі.

3. Творче завдання.
— Мова — дивний скарб. В. Лучук у своєму вірші пише:

Тополиний ліс в діброві
Шелестить своє весні,—
Таємниче в рідній мові
Одкривається мені.

— розкажіть, що таємничого ви відкрили для себе. Спробуйте дати 
відповідь у віршованій формі.

V. Порівняння змісту обох віршів
Учні роблять висновок, що вірші вчать любити рідну мову, рідне 

слово і дарувати людям щирі добрі слова, пізнавати й розкривати для 
себе зміст нових слів.

VI. Підсумок уроку
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 4. НайЦІННІШий СКарБ — рІДНа МОВа

Матеріал до уроку:  І. Січовик «Мова».

Мета:  виховувати культуру мовлення; розвивати вміння правильно чи-
тати, аналізувати слова (із коренем -мов-), робити висновки; висловлю-
вати враження щодо прочитаного.

Обладнання:  таблиця складів.

ХІД УрОКУ

І. Організаційна частина

1. Вступне слово вчителя.

У ч и т е л ь
Любі діти!
У цей світ ми увійшли ще малюками,
У цей світ багатий, загадковий, казковий...
Стежину колисковими піснями
Матуся нам стелила у світ Мови.
Тож завітаємо, друзі, в край цікавий,
Де слів не порахувати:
Яскраві, наче зорі вечорові,
Дзвінкі, немов трембіти у Карпатах,
Могутні, наче хвилі ті Дніпрові...
розпочнемо ж знайомство, любі друзі!
Нам мова двері відчиня гостинно,
І не лякайтесь, бо в усій окрузі
Вас не приймуть так тепло і родинно!

2. розмовна хвилинка.
Учитель називає ряд прикметників, учні добирають до них іменники.

Щедра, багата, хлібна, родюча... (земля).
Добра, чесна, лагідна, мужня... (людина).
Барвінкова, материнська, рідна, милозвучна... (мова).

3. розвиток читацьких навичок.
1) Читання складової таблиці.
2) Читання з дошки приказки.

Де багато слів, там багато мудрості.
— Як ви розумієте цю приказку? (Відповіді дітей.)

ІІ. робота над твором І. Січовика «Мова»

— рідне слово... Воно бринить, хвилює душу, бо мова українська — 
то невичерпне джерело, скарбниця народного духу, порадник і вчитель 
для тих, хто її любить і шанує, і суддя для тих, хто її зневажає.

1. Читання твору вчителем.
Після слухання учні висловлюють міркування, чому оповідання має 

таку назву.

2. Самостійне читання твору школярами. Відтворення змісту про-
читаного за запитаннями.
— Хто головні герої оповідання?
— Чому вони засперечалися?
— Що розповіла про себе мова?
— Чому Дороговказ попросив вибачення у Мови?
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3. Підготовка до читання оповідання за особами.
— Як звертався Дороговказ до Мови?
— Як відповідала Мова на питання Дороговказа?
— Отже, слова Дороговказа потрібно читати зневажливо, а слова 

Мови — впевнено, спокійно, переконливо.

4. Читання твору за особами.

5. Виконання мовно-логічних завдань.
Прочитати слова і вибрати з них споріднені до слова мова.

Немовля
промова
мавка
мовчазний

мовлення
примовка
розмова
маківка

— Складіть міркування про те, чому всі слова, незалежно від їх до-
вжини, є рівними.

6. Переказ твору від імені дієвої особи.
— Уявіть собі, що ви — Мова, і вам потрібно переконати Дороговказа.

ІІІ. Підсумок уроку

МОЛиТВа За рІДНУ МОВУ
Боже, Отче Милостивий,
Ти нам дав ту мову красну,
Поміж мовами найкращу,
Нашу рідну, нашу власну...
Тою мовою співала
Нам маленьким наша мати,
Тою мовою навчала
Тебе, Боже, прославляти.
Тою мовою ми можем
Величатись перед світом.
Поміж мовами ця мова,
Мов троянда поміж цвітом.
За припинені ті скарби,
Що в тій рідній мові скриті,
Зволь від нас, Могутній Творче,
Вдяку щирую приймати!
І прийми сердечну просьбу,
Що до Тебе шлемо, Боже,
Хай ніхто вже тої мови
Відібрати в нас не зможе.
Поможи, Небес Владико,
Хай буде по Твоїй волі,
Щоб та мова гомоніла
Вільно: в хаті, в церкві, в школі.
Дай діждати пошанівку
рідного святого слова,
Щоб цвіла на славу Божу
Наша українська мова.
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 5. УрОКи ДиВа КаЛиНОВОГО

Матеріал до уроку:  вірші Д. Білоуса про чари рідної мови.

Мета:  розширити знання дітей про творчість поета; розвивати інтерес 
до мовних явищ; збагачувати словник новими словами, фразеологічни-
ми висловами.

Обладнання:  портрет Д. Білоуса, таблиця для розчитування.

ХІД УрОКУ

І. Організаційна частина

У ч и т е л  ь. Знову радо зустрічаймо день, такий сповнений тепла, 
радості й вдячності!

Сьогоднішній день — це тиха пісня вдячності талановитому поето-
ві  Д. Г. Білоусу за солодкі й п’янкі барвінкові чари любові до рідного 
слова, до людей, до України. Ця тиха пісня — визнання того дива кали-
нового, подарованого поетом світу, яке постає в ясній обнові в кожному 
українському слові.

II. розчитування
1. Читання вірша.

Ґрона калини око милують,
Красу цю люди здавна шанують.
Калина люба усіх вітає,
а нам завдання повідомляє.

(На ґронах калини написані склади, їх слід прочитати спочатку 
мовчки, потім — голосно й знову тихо.)

2. Учні читають вірш з дошки фразами на одному видиху.

Ти постаєш в ясній обнові,
Як пісня, линеш, рідне слово.
Ти — наше диво калинове,
Кохана материнська мова.

— Кому належать ці рядки? (Д. Г. Білоусу)
— Сьогодні ми продовжимо ознайомлення з його віршами.

III. Відомості про автора
— Дмитро Григорович Білоус народився в селі Курманах, що на 

Сумщині. Сім’я була велика — одинадцятеро дітей. Дмитро був де-
сятою дитиною в родині. Жила сім’я Білоусів тяжко, але дружно. Ці-
нували тут працю й любили жарт. Стежина від батьківського порогу 
простяглась нелегким життєвим шляхом. Довелося малому Дмитро-
ві ходити з полотняною торбою до школи, пережити страшний голод 
1932–1933 років, але потяг до знань, любов до книжок привели його 
на мовно-літературний факультет Харківського університету. Навчан-
ня у Харківському університеті перервала війна. І пішов Дмитро добро-
вольцем на фронт. Воював, був тяжко поранений. а восени 1944 року 
Д. Білоус продовжив навчання у Київському університеті.

Дмитро Білоус — автор багатьох книжок для дітей і про дітей: «Пта-
шині голоси», «Упертий Гриць», «В класі і в лісі» та ін.

Найбільшу, мабуть, славу принесла йому збірка «Диво калинове».
Все життя Дмитро Білоус мріяв про те, щоб привернути увагу дітей 

до краси нашої рідної солов’їної мови. Він допомагав краще її вивчати.
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ІV. робота над віршем «Кожну літеру ціни»
1. Підготовка до читання вірша. Вступне слово вчителя.
— Невичерпне багатство нашої мови. Ви тільки прислухайтесь до 

неї, зачаруйтесь її красою й неповторністю! Ось зараз тими самими сло-
вами скажемо:

Ой, нема де правди діти,
Кращі в світі — наші діти!
Наша радість і надія,
Сповідання, щастя, мрія.

— а тепер давайте прочитаємо, як Д. Білоус вміло дібрав слова для 
написання свого вірша.

2. Читання вірша кращими учнями.

3. Самостійне напівголосне читання (учні визначають логічні наго-
лоси, розставляють паузи). Потім кілька школярів уголос зачиту-
ють вірш.

4. робота над змістом вірша «Кожну літеру ціни».
— Прочитайте перші два рядки вірша. Поясніть значення слів 

«ці ни» й «ціни ». (Міркування дітей.)
— Чому потрібно зважати увагу на кожну букву в слові?
— Із яким проханням звертається до вас автор?
— Чи зможете ви придумати такі слова? (Діти наводять приклади.)

5. Гра.
Знайдіть і прочитайте швидко слова, які відрізняються лише одні-

єю літерою.

Річка
лис
місто
білка

біль
гра
коза
овочі

тісто
коса
кобза
сіль

гілка
лист
ручка
гора

V. робота над віршем Д. Білоуса «Зарубай на носі»
1. Самостійне читання вірша учнями.
Після читання учні аналізують його за такими запитаннями й вико-

нують завдання.
— Що трапилось із хлопчиком?
— Яку пораду дала хлопчикові мама?
— Як поет пояснює вираз зарубай на носі?

2. Вправляння у виразності читання.
— Які розділові знаки є в кінці речень?

Вправа «Швидко — повільно»

Хлопчик хліб у сумці ніс.
Важко, бо без звички,
І замерз у нього ніс —
Був без рукавички.

VI. Підсумок уроку
— Що нового та цікавого ви сьогодні дізналися на уроці?

Примітка. Урок 6 — урок позакласного читання.
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 7. ПриВЧайТеСь ПраЦЮВаТи ІЗ СЛОВНиКаМи!

Матеріал до уроку:  Д. Білоус «Буває, що слово відоме давно»; «При-
вчайтесь працювати із словниками!»; «У школі все таке знайоме» (за 
а. Коваль).

Мета:  удосконалювати вміння правильного свідомого читання; розши-
рити знання учнів про словники, походження слів; розвивати пам’ять, 
дослідницькі уміння.

Обладнання : картки для контролю техніки читання, різні етимологічні та 
тлумачні словники.

ХІД УрОКУ

І. Організаційна частина

У ч и т е л  ь. Чарівний день запрошує вас до пошуку, до знань!
Отож, не відставаймо, бо попереду на нас чекає цікава й важлива ро-

бота. Ми спробуємо разом відкрити нові таємниці нашої мови і здобути 
нові знання.

Слів у мові так багато,
І про всі нам треба знати!
а чи вмістить голова
Мудрі всі оті слова?
Довго думали, гадали...
В словники їх всі зібрали.

— Словниковий запас — будівельний матеріал будь-якого вислов-
лювання. Отже, головним із завдань рідної мови є збагачення словнико-
вого запасу школярів. Збагачення словникового запасу здійснюється пе-
реважно шляхом збільшення кількості мовних одиниць або тлумачення 
значення окремих слів.

— а навіщо людині треба знати значення слів? (Відповіді дітей.)

II. Гра «Знайди слово в слові»
Метро — метр, медаль — мед, виразно — раз, ведмідь — мідь, пор-

трет — порт.

III. робота над оповіданням Д. Білоуса
1. Учитель читає текст. Учні перевіряють розуміння значення слів 
словник і тлумачити, етимологічний словник.

2. Самостійне читання. Відтворення змісту прочитаного.
— Що таке словник?
— Що означає слово тлумачити?
— Про що розповідає етимологічний словник?

3. Вибіркове читання.
— Прочитайте, що являло у давні часи слово знамено.
— а яке значення слова прапор?

Гра «Назви одним словом»
Приміщення для ведмедів у зоопарку — ведмежатник.
Художник, який малює портрети,— портретист.

IV. Відгадування загадки

Незчисленна ми родина,
В нас на всіх одна хатина,
але в ній — і мир, і лад,
І сусід сусіду рад.
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Ну, а хто із нас що значить,
Кожен сам вам розтлумачить. (Тлумачний словник)

V. Мовно-логічні вправи
• Походження слова.

Портрет — слово запозичене з французької мови. Це зображення 
якої-небудь людини або групи людей.

• Добирання однокореневих слів.
Портрет, портретик, портретист.

• Сполучення слів.
Добрий, чудовий, єдиний, чоловічий... портрет.

• Коли так говорять?
Живий портрет — дуже схожий на когось.
Акуратно — старанно й дбайливо дотримувати порядок.

• Походження слова.
Акуратно — латинське слово; до нас прийшло це слово, можливо, 

й від німців, які відомі як взірець акуратності.

• Синоніми. акуратно, охайно, чепурний.

• Антоніми. Неакуратно, неохайно.

• Речення. акуратність — чудова риса учня.

VI. робота над оповіданням «У школі все знайоме» (за 
а. Коваль)

1. Підготовка до читання. робота в парах (за картками).
Добери словосполучення з протилежним значенням.

Допоможу тепер
розмовляє весело
летить високо
працює вдень
пішов туди
співає голосно
вчора приїхав

дивиться сумно
повернувся звідти
читає тихо
сідає низько
сьогодні від’їхав
відпочину потім
відпочиває вночі

2. Читання слів у колонках (хвиля).

Галереї
споконвіку
захисники
чужинка

мандрівка
сигнальний
знаряддя
предок

французька
німецька
італійська
латинська

3. Читання тексту вголос «ланцюжком».
Після читання вчитель запитує:
— Про походження яких слів ви дізналися з цього оповідання?

4. Вибіркове читання.
— Як у нашу мову потрапило слово коридор? Які значення має сло-

во клас? Що означає слово парта? Що цікавого ви дізналися про слова 
дош ка, карта, таблиця?

— Протягом багатьох віків наша мова поповнювалася словами з ін-
ших мов. Вони стали для нас настільки звичними, що ми й не замислю-
ємося над їх походженням. Які ще «слова-чужинці» оточують нас? Про 
які з них ви читали?

VII. Підсумок уроку
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 8. УрОК-УЗаГаЛьНеННЯ. 

ЧОМУ МОВа — ДиВНий СКарБ НарОДУ?

Матеріал до уроку:  Д. Білоус «Дивне розмаїття»; Н. Умеров «Диктант», 
«Чи уважно ти читав?».

Мета:  виховувати інтерес до походження української мови й повагу до 
інших мов; розширювати словник дітей і розвивати дослідницькі уміння; 
вдосконалювати виразність читання; виділяти основні думки, що дають 
відповідь на запитання теми уроку.

Обладнання:  картки зі словами.

ХІД УрОКУ

І. Вироблення навичок інтонаційного читання
Учні пошепки читають надрукований на дошці вірш, а потім уголос 

вправляються в інтонаційному читанні.

Наче юна зоря світанкова,
Ти лісами, степами ідеш,
Українська чарівная мово,
Ти у серці народу живеш!
Мелодійна моя, промениста,
Як земля, твій багатий словник!
Українськая мово пречиста,
Ти у серці народу навік!

ІІ. Вступне слово вчителя
— Ідучи за цифровими підказками, складіть прислів’я:
3 має    1 гірка    5 плід    2 праця    4 солодкий

— рідне слово є важливим засобом виховання людини. Відомий 
український педагог В. Сухомлинський писав: «Мова — це віконця, че-
рез які людина бачить світ. Багата мова — багатий духовний світ. Убоз-
тво слова — це убозтво думки, а убозтво думки призводить до моральної, 
інтелектуальної, емоційної, естетичної товстошкірості. Кожен мовець 
має прагнути того, аби його мова стала досконалою, зрозумілою всім. 
Тобто він має оволодіти культурою мови.

Цікавтеся людьми, що вас оточують, їхньою роботою, турботами 
й радощами. Вживайте якомога більше слів, які підкреслюють шаноб-
ливе ставлення до людей. І ви помітите, як приємно чути рідне слово, 
в якому куточку світу воно б не звучало».

ІІІ. Підготовчі вправи до читання вірша «Диктант»
Прочитайте колонки слів спочатку мовчки, потім — уголос.

клас
мова
слово
рідня
суть

джерело
кушак
килим
майдан
площа

Бахчисарай
Львівська
татарське
дитинство
українців

IV. Опрацювання вірша «Диктант» Н. Умерова
1. Самостійне читання вірша.

2. Читання вголос. Відтворення змісту прочитаного за запи тан нями.
— Чи зрозуміли ви, якою є рідна мова поета?
— Що нового з’ясували ви у вірші?
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3. Прочитайте слова, беручи до уваги тільки перші літери.
Спробуйте скласти вірш, вживаючи ці слова.
Мама, олень, воля, агроном, родина, індик, добре, ніч, айстра, 

честь, акуратність, ранок, іволга, вінок, народ, апельсин. (Мова рід-
на, чарівна)

4. Складіть із частин слова. Пригадайте, де ви їх зустрічали, у якому 
творі.

пра
зер
таб

ли
во
нят

ри
ця
щу

ля
ко
зпа
Тан

ме
баш
но

V. Тест щодо розуміння вивченої теми «Мова — дивний скарб»
1. Наша мова (за алою Коваль «Що винайшли люди?») — це...

а) скарб;
б) письмо;
в) плоди.

2. З якого вірша ці рядки?
Хай дитина в слові «воля» незглибимий зміст збагне...
а) В. Гринько «Мова»;
б) Д. Білоус «Зарубай на носі»;
в) В. Лучук «Найрідніші слова».

3. Де зустрілися Мова і Дороговказ?
а) У лісі;
б) у книжці,
в) у бібліотеці.

4. етимологічний словник розповість вам про:
а) написання слів;
б) походження слів;
в) багатозначність слів.

5. Яке слово є попередником до слова таблиця?
а) Табула;
б) табель;
в) хартія.

6. За зразком якої азбуки було створено слов’янську?
а) Фінікійської;
б) грецької;
в) латинської.

VI. Підсумок уроку
— Що нового дізналися на уроці?
— Які із прочитаних вами творів є науково-популярними? Доведіть 

свою думку.
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Дата ____________

Клас ____________

21

пОхвала Книгам!

УрОК 9. ЯК З’ЯВиЛаСь КНиГа

Матеріал до уроку:  Я. Щоголів «Вчіться, діти», «З історії книг», «Як з’я-
вилась друкована книга».

Мета:  виховувати інтерес до книги; збагачувати знаннями про найваж-
ливіше з історії книги; удосконалювати навичку читання; розвивати вмін-
ня стисло переказувати прочитане, ставити питання до тексту; вчити пе-
реказувати текст.

Обладнання:  книги, картки зі словами.

ХІД УрОКУ

І. Повідомлення теми й мети уроку
1. Вступне слово вчителя.
— Сьогоднішній день незвичайний у нас, адже він сповнений див 

і чудових прикрас. Мудрою світлою стежинкою знань до нас поспішає 
загадковий гість.

Що ж це за гість, давайте відгадаємо.

2. Відгадування загадки.

Бачити — не бачить;
Чути — не чує,
Мовчки говорить
Дуже мудре,
Часом захоче — правди навчає,
Іноді бреше, всіх звеселяє.
Люба розмова — будемо, діти,
З нею довіку жити-дружити.
Хто ж то такая в світі щаслива,
Мудра, правдива, жартівлива?
Що ж, відгадали, хто до нас поспішає? (Книга)

— Так, саме книжка — мудрий, чесний друг. Книжки ведуть нас 
у дивовижний світ, знайомлять із прекрасними людьми. Читаючи кни-
гу, й ви самі стаєте розумними, сильнішими, добрішими. Книга веде 
усіх нас чарівними та мудрими стежками й завжди нас повчає.

Це насамперед помітив народ і записав прислів’я.
а ви помудруйте і, йдучи за цифровими підказками, швидко й голос-

но їх прочитайте.

3. Гра «Утворіть прислів’я».
• 6 а    3 шукай    1 у    5 букви    4 не    7 думки    2 книжці.
• 2 вчить    6 жить    5 світі    4 на    3 як    1 книга.
• 1 прочитав    3 книгу    4 зустрівся    5 з    2 добру    6 другом.

ІІ. розповідь про життя книг
— Книжки — дружній народ. Все можуть повернути, про що не по-

просиш. Можуть злітати на 100 років у майбутнє чи на сто років на зад 
в історію нашої країни. Можуть на Місяць доставити. Книги пове дуть 
у похід по місцях боїв, допоможуть знайти дорогу в лісі, розкажуть, як 
розпізнати голоси птахів.

Книжки вчать бути сміливими, правдивими, добрими, милосердними.
Є книжки, автори яких відповідають за точність кожного слова й кож-

ної цифри, нічого не вигадуючи.
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Звичайно, в цих книгах немає героїв, за пригодами яких так цікаво 
стежити. Це науково-популярна література. Читати її можна із таким 
самим захопленням, як і художню.

На допомогу вам прийдуть і Словник, і Довідник, й енциклопедія.
Чим більше та краще ви будете читати, тим більше ви будете зна-

ти про чудову країну Мудрої Книги, і багато її скарбів будуть вашими 
скарбами.

Давайте прочитаєм чудовий вірш Я. Щоголева «Вчіться, діти».
Самостійно прочитайте вірш.
— Якими вважає поет книги?
— Про що розкажуть нам книги?
Виразне читання вірша.

ІІІ. Опрацювання тексту «Як з’явилася друкована книга»
1. Підготовка до читання тексту.

Скільки книг живуть у світі —
Мудрих, добрих, чарівних!
Книги різні, дуже гарні,
але як потрапити в книгарні?

— Шлях до книгарні нелегкий, довгий, але разом з тим і цікавий.
І допоможе нам дізнатися про цей шлях розповідь «Як з’явилася 

друкована книга».

Вправа для швидкочитання. Читання складів у таблиці.

тка усу ент гра пті щеч

берг скла дру ста йнці еві

Словникова робота
Пергамент — особливий матеріал із шкіри тварин.
Папірус — річковий очерет із високим і товстим стеблом.
Парча — шовкова тканина, виткана золотом.
Верстатка — спеціальна дощечка, на якій викладали літери.
Матриці — формочка для відливання цих літер.

2. Читання тексту «ланцюжком» уголос.
— Із чого виготовляли книги?
— Як називаються майстерні, фабрики, де виготовляють книги?

3. Відтворення змісту прочитаного з елементами вибіркового чи тання.
— З чого робили книги в Єгипті?
— Як з річкового очерету — папірусу — виготовляли книгу?
— Де заявилась перша друкована книга?
— Хто був винахідником друкарського верстата?
— Що придумав йоган Гуттенберг?

4. Підготовка до стислого переказу.
Діти перечитують текст мовчки.

Гра «Знавці»
Діти ставлять одне одному запитання за змістом прочитаного.

5. Стислий переказ твору.

IV. Підсумок уроку
— Що цікавого ви дізнались на уроці? (Відповіді дітей.)
— Нічого мудрішого за книгу люди поки що не придумали.
Книги потрібні людям тому, що це є пам’ять і досвід поколінь, а без 

них жити неможливо. Читайте! І хай у вашому житті не буде жодного 
дня, прожитого без книги.
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 10. КНиГи В КиїВСьКІй рУСІ. 

«ДрУКар КНиГ, ПереД ТиМ Не БаЧеНиХ»

Матеріал до уроку:  «Як жила книга за часів Київської русі», «Друкар 
книг, перед тим не бачених» (за О. Єфімовим); «Школа Володимира Ве-
ликого» (за а. Лотоцьким).

Мета:  продовжити знайомити учнів з історією створення книг; на вчити 
дітей аналізувати основні думки творів; формувати вміння працюва-
ти з науково-популярними текстами; збагачувати словниковий запас; 
удос коналювати навички читання.

ХІД УрОКУ

І. Формування читацьких навичок

Читання складів на одному диханні.
Уж, ят, же, не внє, жі, зна, дру, зва, вдя, сна.

Після цього учні читають вірш із різною інтонацією (весело, запи-
туючи).

У ч и т е л ь
Дружба з книгою — це свято!
Не було б її у нас —
Ми не знали б так багато
Про новий і давній час!

— От і сьогодні наша люба читанка розкаже, як колись жила книга 
за часів Київської русі.

ІІ. Опрацювання твору «Як жила книга за часів Київської русі»

1. Читання твору учителем.
Перевірка первинного сприймання.
— Що було записано в давній книзі?
— Що нового ви дізнались, а що вже було відомо?

2. Словникова робота.
1) Вправа для розширення поля читання.

Читання слів «Хвиля»
Діти спочатку читають повільно, потім — швидко.

Пошана
птиця
книг
рік
де

часто
багато
сріблом
нагадати
засновано
спеціальні

це
син
світ
ханом
Батиєм
Ярослав

2) Хан — правитель кочового татарського війська.

3. Повторне читання твору учнями вголос.
Читання «ланцюжком».
— Про що ви дізналися зі славного літопису?
— Чому книги з бібліотеки Ярослава Мудрого не дійшли до нас?

4. аналіз змісту твору.
— Що відбулось за часів князювання Ярослава Мудрого?
— Із чого виготовлялись книги?
— Як їх оздоблювали?
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— Кого мав на увазі літописець у виразі «начебто один хтось зорав 
землю, а другий посіяв»?

— Із чим автор порівнює книги?

5. а як про мудрість книг говорять прислів’я, ми дізнаємося, коли, 
йдучи за цифровими підказками, зможемо швидко їх прочитати.

• 5 привів    2 світ     3 книга     1 книга     4 серцю.
• 7 сходів    4 теплий    6 для    2 для     1 книга    3 розуму    5 дощик.
• 3 життя     1 книга     2 дзеркало.

6. робота з ілюстрацією до тексту.
— розгляньте малюнок. Яким словам тексту відповідає ця ілю-

страція?

ІІІ. Опрацювання твору «Друкар книг, перед тим не бачених» 
(за О. Єфімовим)

1. Читання слів «Хвиля». Діти читають спочатку верхнє слово, по-
тім — те, що під ним, і так продовжують:

Друкар  шрифт  прес
      рамка           аркуш       напис

Словникова робота
«Апостол» — церковна книга, що містить розповіді про апостолів — 

учнів Ісуса Христа.

2. Читання твору учнями вголос «ланцюжком».

3. Відтворення змісту прочитаного з елементами вибіркового чи тання.
— Де почалось складання першої друкованої книги?
— Яку роботу виконував помічник Івана Федорова?
— Де продовжує Федоров свою благородну справу?
— Як усі згадують про цю людину?

4. Доповнення знань учнів про І. Федорова.
— Того самого року у Львові, в друкарні Федорова, вийшов перший 

друкований підручник для навчання грамоти — «Буквар». Незабаром 
в Острозі Федоров видав «Новий Заповіт» і справжній шедевр з-поміж 
стародруків — Острозьку Біблію.

У народній пам’яті він залишився як різносторонній майстер: писав 
передмови до друкованих ним книг, вмів виливати з чавуну гармати.

5. Визначення основної думки твору.
— Яке значення для розвитку книгодрукування в Україні мала ро-

бота Івана Федорова?
— Чому першодрукаря назвали «друкарем книг, перед тим не ба-

чених»?

ІV. Опрацювання твору «Школа Володимира Великого»

— а скільки ще закарбували книги видатних імен, подій... І сьо-
годні, гортаючи сторінки любої читанки, ми зазирнемо у віконце історії 
і дізнаємось про історичного діяча, яким був Київський князь.

Літери швидко у слово єднай,
Ім’я князя прочитай.

Воля, освіта, любов, оберіг, добро, Київ, мистецтво, калина, родина. 
(Володимир)

Віра, екскурсія, літопис, книга, наука, дитина, край. (Великий)
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— Тисячу років відділяє нас від них, та ми над цим не замислюємо-
ся, сприймаючи здійснене ними невід’ємною частиною свого життя. Чо-
го б варте воно було без віри, надії, любові, утверджених із залученням 
князем Володимиром наших далеких предків до християн ського віро-
вчення?

Чи можливим було б наше сьогоднішнє існування без книжок, 
бібліо тек, освіти і науки — здобутків, залишених у спадок нащадкам 
славними князями?

1. Підготовка до читання твору.
Читання пірамідок слів:

Син
щастя
людина
вітрила
спонукав

Володимир

два
року

князь
монаха
Іларіон

здобуває
кораблеві

2. Читання оповідання учнями вголос «ланцюжком».

3. Перевірка розуміння прочитаного тексту (тестування).
1) Скільки було Борисові років?

а) Сім;
б) десять;
в) дев’ять.

2) Куди повертався володар?
а) У ліс;
б) у замок;
в) у місто.

3) Куди віддали Бориса батьки?
а) У школу;
б) у військо;
в) у мандри.

4) Що повісив князь на шию Борисові?
а) Мідну гривню;
б) золоту гривню;
в) срібну гривню.

5) Ким став Борис?
а) Монахом;
б) воїном;
в) князем.

6) У 1052 році його було обрано:
а) князем;
б) митрополитом;
в) друкарем.

4. розвиток зв’язного мовлення.
— розгляньте малюнок. Яким зображено князя Володимира Вели-

кого? а Бориса?
Користуючись словами із тексту, опишіть малюнок.

5. Мовно-логічне завдання.
— З’єднайте слова так, щоб вийшов вислів Володимира Великого.
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Краса воїнові
кораблеві
праведникові

читання книжок
зброя
вітрила

— Продовжте вислів.
Книга — це найбільший...

V. Підсумок уроку

У ч и т е л ь
Учися, дитино, бо вчитися треба,
Шукай сонця правди, хай розум не спить.
Того, що навчилися,— воді не залити,
Не взяти розбоєм, вогнем не спалить!

— Що цікавого ви дізналися на уроці?

Додатковий матеріал

— Утворіть прислів’я з розсипаних слів. Поясніть їх значення.

яскравіше книга зірки

Хороша сяє

(Хороша книга яскравіше зірки сяє.)

безЖиття без весна

книжок квітів як

(Життя без книжок —як весна без квітів.)
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 11. ЛЮДиНа БеЗ КНиГи, ЯК КриНиЦЯ БеЗ ВОДи

Матеріал до уроку:  О. Пархоменко «Як краплин у Дніпрі»; Д. Павлич-
ко «Соняшник»; Остап Вишня «Любіть книгу!» (для самостійного чи-
тання вдома).

Мета:  виховувати бажання самостійно читати книжки; вдосконалювати 
вміння виразно читати, знаходити й пояснювати образні вирази; розви-
вати вміння складати план оповідання.

Обладнання:  картки для гри «Квіткове поле», ключ-відгадка.

ХІД УрОКУ

І. Вправи для вдосконалення читацьких навичок
1. робота за картками «Квіткове поле».
На квітах написані слова. Спочатку учні читають слова, написані на 

ромашках, потім — на волошках, барвінку й на маках.
Учитель спеціально добирає такі слова, з яких учні зможуть склас-

ти народні вислови — приказки, прислів’я — про книгу, читання, ро-
зум й навчання.

2. Виразне читання вірша.

В книгах вірні друзі, герої живуть,
І пам’ятаю, як кожного звуть.
Он ключ чарівний від дверцят у стіні
Несе Буратіно мені.
Прочитаних книг виростає сім’я.
Все більше із книгами дружба моя.

О. Пархоменко

— Казковий герой — Буратіно дарує вам чарівний ключ-підказку.

Лише той, хто швидко
Слова позбирає,
Ключем чарівним,
Мудрість народну прочитає!

II. Повідомлення теми й мети уроку
— Мудре сонце освітлює нам шлях до знань, веде до зустрічі із на-

шими вірними друзями — книгами.
Сьогодні на уроці ми дізнаємось, як пишуть про книги українські 

поети, з чим порівнюють їх у своїх творах.

III. Опрацювання вірша О. Пархоменка «Як краплин у Дніпрі»
1. Самостійне читання вірша.
— Подумайте, з чим порівнює автор кількість книг.

2. Виразне читання вірша.
— В якому рядочку передається основна думка вірша?
Продовжте прислів’я:

• Життя без книжок — небо без... (пташок).
• Життя без книжок — весна без... (квітів).
• Книги читати — усе... (знати).
• День без книги, що обід без... (хліба).
• Дім без книги день без... (сонця).

— Отже, любі діти, нехай у кожну оселю радо заглядає сонечко, не-
хай у кожній оселі живе мудра, вірна порадниця — люба книга.
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IV. Опрацювання вірша Д. Павличка «Соняшник»
1. Запитання.
— Про кого цей вірш?
— До кого з проханням зверталась дівчинка?

2. Словникова робота.
Читання анаграм.
Ткавкі (квітка)
атих (хати)
нцесо (сонце)
єчита (читає)
онкві (вікно)
лахапро (прохала)
тужарлава (жартувала)
ялося (сяяло)

3. Повторне читання вірша учнями вголос.
— Що мовив соняшник на прохання дівчинки? Як діяло Сонечко?
— Чим подібний цей вірш до казки?

4. робота з ілюстрацією до вірша з елементами вибіркового читання.
— Який уривок із тексту проілюстровано? Зачитайте цей уривок.
— Що ви помітили в очах дівчинки та Сонечка?
— а чому соняшник опустив свою голівку?
— Як саме він потрапив до віконця?

5. Вправи для розвитку техніки читання.
У швидкому темпі прочитати записані на дошці дієслова, у рядках 

вказати, яке дієслово зайве у кожному рядку.
• Читала, прохала, жартувала, посвіти, вийшла, стала, прохати, 

плакала, зайди, перепочинь, читає;
• перевести, дивився, мовив, здалося, усміхався, здивувався, по ог ля-

дався, підкрався, побачив;
• зайшло, сяяло, перегортає, вливає, погасило.

6. Вправи для усвідомлення змісту тексту «Так чи не так».
1) а соняшник мовив:

— Я швидко прийду до хати.
2) Вийшла дівчинка з хати і стала Сонце прохати:

— Зайди до нашої хати!
3) Сонце зайшло. І все навкруг ожило.
4) Дівчинка книжку читає, а Сонце перегортає сторінки.

V. Опрацювання тексту Остапа Вишні «Любіть книгу!»
1. Підготовча робота до опрацювання тексту «Любіть книгу!».
— Книжки ведуть нас у дивовижний світ, знайомлять нас з прекрас-

ними людьми.
Читаючи книгу, ми самі стаємо розумнішими, добрішими, сильні-

шими.
Тож хіба можна залишити такого друга у біді?
— Чи можна псувати книжку, кидати її, рвати, малювати на ній?
— Давайте поговоримо про це й дослухаємось мудрих порад.

2. Вправи для розвитку швидкості читання.

Люба дитино! До тебе це слово!
Перед тобою — скарбниця чудова,
Мудрих порад невичерпне джерельце.
Книгу люби і душею, і серцем.
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Пам’ятка
але щоб книжечки читати,
Не можна їх нам ображати.
Сторінки загинать не слід,
На книжку ставити обід
І ручок в неї не кладіть,
Ви краще книгу обгорніть —
Послужить довше вам вона.
Як раптом книжка розірветься,
То вам підклеїть доведеться.
Цього так, діти, не лишайте,—
Книжкам в біді допомагайте!
Ці правила прості
Запам’ятайте, дітки, всі.
Із радістю книжки читайте,
Цікавий світ весь пізнавайте.

— Ми маємо сьогодні зустрітись ще з такими дітками, які не дуже 
люблять книги. а зустрінемося ми з ними, читаючи оповідання Остапа 
Вишні «Любіть книгу!».

3. розповідь про письменника.
— Народився Остап Вишня (Павло Михайлович Губенко) 12 листо-

пада 1889 року на хуторі Чечві біля села Грунь на Полтавщині в сім’ї се-
лянина. Початкову освіту хлопець здобув у сільській школі. 1907 року 
Павло закінчив школу, почав працювати фельдшером і самостійно вчи-
тися далі, щоб екстерном скласти іспит за гімназію.

Остап Вишня плідно працював на ниві української гумористики.
Тепла й ніжна любов до малечі спонукала його активно працюва-

ти в дитячій літературі. Лише у повоєнний час видано для юного чита-
ча цілу низку гумористичних оповідань письменника, найвідоміші се-
ред яких — «Молоді будьмо!», «Дітям», «Перший диктант», «Великі 
ростіть».

Помер Остап Вишня 1956 року в місті Києві.

4. Читання твору учителем.
Перевірка первинного сприймання.
— Як звали хлопчика?
— Як Василько ставився до книжок?

5. Повторне читання оповідання, читання вголос «ланцюжком».

6. робота над розумінням тексту.
— Що свідчить про те, що Василько не любив і не беріг книжку?
— Який сон наснився Василькові? Ким він був уві сні й як почувався?
— Яким виявився сон для Василька? (Повчальним)
— Яке гасло склав Василько?

7. Самостійне читання. Поділ тексту на частини. Складання плану.

Орієнтовний план
1) Не любив Василько книг.
2) Пригоди Василька-книжки уві сні.
3) Бережи книгу — це твій друг.

8. Докладний переказ оповідання за планом.
Диференційовані завдання. Слабшим учням запропонувати опорні 

речення на картці, решта переказують за планом.
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VI. Підсумок уроку
— Який висновок ми можемо зробити наприкінці нашого уроку? 

Які поради ми можемо дати іншим учням?

Складання пам’ятки «Як слід поводитися з книгою».

Пам’ятка
Негоже бруд заносити в науку,
Простягай книзі лише чисті руки.
Книгу не перегинай,
Сторінок не розсипай!
В книги ручки не клади —
її життя на довше збережи.
Сторінок не загинай,
Закладинки виготовляй!
Хочеш за обід сідати —
Залиш книгу відпочивати.
Щоб книзі життя зберегти,
Одяг їй ти підбери.
Просто витрати хвилинку
Та візьмися до пуття:
Попідклеюй всі сторінки —
Книзі дай нове життя!

Примітка. Урок 12 — урок позакласного читання.
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 13. ХТО БІЛьШе ЧиТаЄ, ТОй БІЛьШе ЗНаЄ

Матеріал до уроку:  В. Лучук «Книголюба»; С. Жупанин «Я — біблі о-
текар».

Мета:  виховувати бажання читати; розширювати читацький світогляд; 
знання про письменників; розвивати уміння виразно читати, порівнюва-
ти, уявляти образи дійових осіб.

Обладнання:  картки зі словами.

ХІД УрОКУ

І. Вправи для розвитку навичок читання

1. Прочитайте слова у колонках таким чином: у першій колонці чи-
тайте зверху перше слово, у другій — останнє, а в третій — знову пер-
ше. І так читайте всі слова, стрибаючи, як коник, швидко й голосно.

Перо
береже
сон
серце
розум
людство
школа

перла
читати
зірки
друзі
соти
скарб
виявив

собор
хан
музей
пергамент
папірус
монах
життя

2. Ідучи за цифровими підказками, прочитайте прислів’я на одному 
диханні.
2 більше     1 хто     4 той     3 читає     6 знає     5 більше

— Як називають тих, хто любить і береже книги?

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні ми прочитаємо твори українських поетів Володимира 
Лучука і Степана Жупанина про таких маленьких книголюбів.

1. Відомості про авторів.
— Народився Володимир Іванович Лучук 27 серпня 1934 року в селі 

Матче на Холмщині (тепер Польща) в сім’ї хлібороба.
Навесні 1945 року Лучукові батьки переїхали на Україну. Тут, на 

Волині, хлопець закінчив у селі Доросинях 7 класів, а в місті рожищі — 
десятирічку.

Від 1955 року В. Лучук друкувався в періодичній пресі. У 1962 році 
В. Лучук видав книжку віршів для дітей «Уставати рано треба». Відто-
ді не полишав праці в царині красного письменства для підростаючого 
покоління. Світ побачили його збірки «Я малюю голуба» (1967), «Сіла 
хмара на коня».

Степан Ілліч Жупанин народився 18 січня 1936 року в селі (тепер 
місто) Іршові на Закарпатті в багатодітній сім’ї бідного селянина.

Від шести років випасав чужі вівці, щоб заробити на шматок хліба.
Старша сестра рано навчила Степанка читати — Степан Жупанин 

був кращим учнем та активним піонером. Десь у сьомому класі він на-
писав вірш-пісеньку «Мак і бджілка».

1959 року вийшла у світ його перша книжка віршів та казок для ді-
тей «Бджілка». Вчителюючи в гірському селі Ільниці та згодом у місті 
Виногра дові, Степан Жупанин написав чимало нових творів, що склали 
збірочки поезії «Сестрички-смерічки», «Гірська стежина».
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ІІІ. Опрацювання вірша В. Лучука «Кноголюбка»
1. Виразне читання вірша вчителем.
— Уважно послухайте вірш і скажіть, чому автор дав йому назву 

«Книголюбка».

2. Словникова робота.

Вправи щодо розвитку й контролю дихання
На картках у дітей записані колонки слів. Учні їх читають таким 

чином: секундний видих; після паузи вдих — прочитати на видиху пер-
шу колонку слів, знову пауза — вдих, на новому видиху прочитати сло-
ва другої колонки тощо. 

Села
весела
вила
мандрувала
спіймала

читати
спати
уміти
прочитати
любити

очі
плоті
роботі
світі
пелехаті

3. Читання вірша. Гра «Ніч і День».
— Починаємо читати мовчки у довільному темпі. За командою 

«Ніч!» слід припинити читати й помітити очима те місце, де почули ко-
манду, а очі заплющити. За командою «День!» продовжити читати від 
зазначеного місця.

4. аналіз змісту вірша з елементами вибіркового читання.
— Якою ви уявляєте собі дівчинку? Скільки, на вашу думку, їй років?
— Твори яких поетів згадуються у вірші?
— Кого уві сні бачила дівчинка?
— Яка мрія була у дівчинки?

5. робота за малюнком до вірша. Словесне малювання.

IV. Опрацювання вірша С. Жупанина «Я — бібліотекар»
1. Словникова робота.
— Прочитайте пари слів із питальною інтонацією.

Кедри і смеречки. Василько і Таня.
Книжок, журналів. Зблизька і здалека.
Загадки, вірші.

— Слова якої пари є антонімами?

2. Читання вірша учнями мовчки.
— Що свідчить про те, що хлопчик дуже любить читати? І де йому 

найбільш сподобалось влаштувати бібліотеку? Чому саме в зелен-залі?

3. Вибіркове читання вірша.
— Що було за віконцем?
— Чим цікавились друзі хлопчика?
— Звідки поспішали читачі?
— Яким ви уявляєте собі хлопчика?

4. робота за малюнком до вірша.
— Прочитайте вірш і зіставте його з малюнком. Чи все зображено 

так, як розповів поет?

5. Виразне читання вірша.

V. Підсумок уроку
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 14. ПОДрУЖІТьСЯ З КНиГОЮ!

Матеріал до уроку:  В. Сухомлинський «Спляча книга»; «Бібліотека — 
затишний дім для зустрічі читачів із книгою»; «Чи уважно ти читав?»

Мета:  розширити знання про бібліотеку; збагачувати мовлення дітей 
«бібліотечними» словами; орієнтуватися в структурі тексту; розвивати 
пам’ять, уміння розповідати за малюнками.

Обладнання:  картки зі словами.

ХІД УрОКУ

І. Вправи, що сприяють формуванню швидкої реакції на слово, 
розвитку навичок читання за здогадкою

1. Що це?
Великі, малі, друковані, писані; рідна, милозвучна, барвінкова; 

цікава, захоплююча, науково-популярна.

2. Гра «Зашифровані слова».
к м с к л о м я в а я
с к ш р н ч и с ч ш г р а

II. Повідомлення теми і мети уроку

— Безмежна сила книги — без неї людина сліпа. Книга відкриває 
перед нами великий світ. Яскраво сяє у руках діток і дорослих. Від її 
світла йде прозріння. І книга від того радіє.

а чи буває, діти, книгам сумно? І чи сумують ваші книги?

III. Опрацювання оповідання В. Сухомлинського 
«Спляча книга»

1. робота над заголовком.
— Як ви думаєте, чому оповідання має таку назву? Про що буде 

йтись у цьому оповіданні?

2. Самостійне читання твору.
— Яку властивість мала книга?
— Чому вона втратила дивну властивість?
— Якою стала книга?

3. Словникова робота.

Гра «Чи є такий предмет?»
Гра спрямована на вдосконалення техніки читання.
— Прочитайте слова й скажіть, чи існують ті предмети або явища, 

які вони позначають.

Варіанти карток
• Звірі, інін, рік, кину, гач, букви, осаті, палиця.
• Серце, жнифя, руфлон, господар, фільток, богатир, бджуза, вогник.
• Вумера, палітурка, жибань, властивість, цукода, залізо, діту, слово.

4. Читання вголос «ланцюжком».
— Чому заснув богатир?

5. аналіз змісту твору з елементами вибіркового читання.
— Яку властивість мала книга?
— Що відбувалось від дотику слова?
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— Як ви розумієте вислів «доторкнеться вогненне слово до людсько-
го серця,— в ньому займеться вогник»?

— Якою є людина, в якої у серці горить вогник?
— Як Господиня ставилась до книги?
— Чому почали тьмяніти букви? Заснув богатир?
— Яка чарівна сила зможе розбудити богатиря, засвітити слова й по-

вернути книзі дивну властивість?

6. Вправи для розвитку читацьких навичок.

Гра «Сумні дії»
Учитель називає слова, а діти називають дії, що змусили змінити по-

дії, які відбулись раніше.
Букви — меркнути
слова — потьмяніли
богатир — заснув

Гра «Знайдіть пару»

Країни
звірі
книга
палітурки
залізо

розпечене
красиві
далекі
небачені
спляча

7. розвиток зв’язного мовлення.
Продовжте речення:

• Зустріч із гарною книгою...
• Забута книга...

— Зустріч із гарною книгою — завжди радісне свято. Дорослих і ді-
тей супроводжує вона в житті як чудовий порадник, як засіб пізнання 
натхнення й краси.

Людина, яка любить і вміє читати,— щаслива людина.
Читайте, любі діти! Не шкодуйте ані часу, ані сил: усе повернеться 

сторицею. Хай не буде у вас жодного дня, щоб ви не прочитали бодай од-
нієї сторінки з нової книги. а ще бажаю,щоб не було серед ваших книг 
Сплячих!

Людина за все своє життя може прочитати не більше 2000 книжок — 
отже, в роки дитинства й отроцтва слід вдумливо добирати матеріал для 
читання.

Куди й до кого ми звернемось по допомогу? У який дім ми постукаємо?

Читання вірша.

У дім, де книги розумні спокійно живуть
У тихій величній світлиці,
а двері широкі відкриті ведуть
До знань золотої скарбниці.

— Що це за дім?
— Хто господарює в нім?

IV. Опрацювання тексту «Бібліотека — затишний дім для 
зустрічі читачів із книгою»

— Із чим порівнюють бібліотеку?

1. Опрацювання першої частини тексту.
Читання частини вчителем.
— З якої мови до нас прийшло слова «бібліотека»?
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— Які слова вам були відомі до цього?
— а які ви почули вперше?

2. Словникова робота.
Читання слів у колонках повільно, прискорено.

Бібліотекар
абонемент
каталог
назва
шифр

стенд
список
читальний
адреса
бібліотека

3. Самостійне читання.
— Хто такий бібліотекар?
— Що знає і вміє бібліотекар?

4. Вибіркове читання (для засвоєння й розуміння значень слів).
— Прочитайте про походження слова «бібліотека».
З’ясування значення слів абонемент, каталог.
— Що роблять у читальному залі?
— Як слід поводитись у читальному залі?
— У більшості бібліотек книги видають додому. Відділ, де вида-

ють книги додому, називається каталогом. Вибрати книжку допоможе 
шифр.

5. Опрацювання другої частини. Читання вголос «ланцюжком».
— Де лагодять книги?
— Що ви дізналися про державну бібліотеку для дітей?
— Де вона знаходиться?

6. робота з малюнками.
— розгляньте малюнки. Знайдіть у тексті абзаци, яким відповідає 

зображення.

7. Мовно-логічне завдання.
— Прочитайте речення з дошки, роз’єднайте слова. Поміркуйте, ку-

ди у тексті їх можна вставити.
Допослугчитачівмайжеспівмільйонакнигжурналівграмзаписів.
Навидномумісцірозміщенословниковікнигистендзпорадамищопро-

читати.

8. Доповнення знань учнів про бібліотеку.
— Із незабутніх часів з’явилися бібліотеки. Слово це грецького по-

ходження й означає: бібліо — книга, тека — зберігання.
Справжньою перлиною давньої епохи вважають бібліотеку царя ас-

сирії ашшурбанапала. Вона була створена в VII столітті до нашої ери 
в столиці ассирії Ніневії. Найбільшою в стародавньому світі вважалась 
бібліотека в єгипетському місті александрії. її називали одним із семи 
«чудес світу».

— Що вам вже відомо про перші древні бібліотеки на русі?
— Перша державна бібліотека на русі була створена в Києві в XI сто-

літті Ярославом Мудрим. Найбільша сучасна бібліотека знаходиться 
в Москві. Бібліотеці понад сто років. У ній зберігається 30 мільйонів 
книг, журналів, газет. Тут живуть книги-велетні заввишки понад пів-
тора метра, книжки-малята завбільшки з поштову марку.

Бібліотека для дітей є одним з гарантів реалізації в суспільстві прав 
дитини на вільний доступ до інформації, до духовних цінностей світової 
та національної культури.
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V. Підсумок уроку

— Якими новими словами, термінами ви збагатили свій словнико-
вий запас? Що цікавого дізналися з розповіді?

VI. Підсумок з теми «Похвала книгам» (тестування)

варіант 1
1. У Стародавньому Єгипті виготовляли книги з:

а) глини;
б) папірусу;
в) тканини.

2. Винахідником друкарського верстата був:
а) Ярослав Мудрий;
б) йоган Гуттенберг;
в) Володимир Великий.

3. Хто був засновником бібліотеки в Київській русі?
а) Монахи;
б) Ярослав Мудрий;
в) Борис.

4. З якими словами князь звернувся до своїх дітей?
а) Життя без книжок — небо без зірок.
б) Краса воїнові — зброя, кораблеві — вітрила, а праведникові — 

читання книжок.
в) Книга мала, та серцю люба.

5. абонемент — це:
а) відділ, де зберігаються книги;
б) відділ, де видаються книги додому;
в) місце у бібліотеці, де лагодять книги.

варіант 2

1. У Стародавньому Китаї робили книги з окремих:
а) глиняних плиток;
б) дощечок;
в) паперу.

2. Відомий майстер-друкар:
а) Володимир Великий;
б) хан Батий;
в) Іван Федоров.

3. Який князь на русі створював перші школи?
а) Ярослав Мудрий;
б) Володимир Великий;
в) Борис.

4. Хто автор оповідання «Любіть книгу!»?
а) В. Сухомлинський;
б) Остап Вишня;
в) В. Лучук.

5. Як називається невеличка книжечка, яка заведена на усіх читачів 
бібліотеки і до якої вписують дані про взяті книги?
а) Каталог;
б) формуляр;
в) абонемент.
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Дата ____________

Клас ____________
ЦіКава Книга прирОДи

УрОК 15. ПОеТиЧНІ КарТиНи раННьОї І ПІЗНьОї ОСеНІ. 
ВВеДеННЯ В ТеМУ «ЦІКаВа КНиГа ПрирОДи»

Матеріал уроку:  В. Сухомлинський «Скільки барв кругом розлито»; 
К. Перелісна «Золота осінь».

Мета:  розвивати образне мислення й мовлення; вчити визначати тему 
і настрій твору; передавати під час читання настрій твору і почуття мов-
ця; вдосконалювати вміння порівнювати вірші.

Обладнання:  картки зі словами.

ХІД УрОКУ

І. Організаційний момент

У ч и т е л ь
Доброго дня, вам любі малята!
Читанка наша люба й завзята
Щедрим дарунком урок починає,
Книгу природи ніжно гортає.
Червоні і жовті, зелені і сині —
Сторінки в узорах і квітів, і ліній,
І птахи, і звірі ласкаві, привітні,
Кожна сторінка весела й барвиста!
Серце радіє, теплом промениться,
Кожний з природою прагне зустріться!

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку

1. Вступне слово вчителя.
— Книга природи — наймудріша книга. Саме спілкування з при-

родою, навіть просто її сприймання дає нам радість. Чому? Мабуть, то-
му, що природа — це невичерпне джерело краси, яка не може залишити 
байдужою навіть найнезворушливішу людину.

Не випадково багато видатних мислителів і письменників, худож-
ників і поетів, зодчих і композиторів прагнули втілити у своїх творах 
нетлінну красу природи.

Світ природи сповнений дивовижних барв, чудових звуків, доскона-
лих рухів і форм. І треба лише ширше розплющити очі та уважно прислу-
хатися, щоб стати володарем казкових скарбів і невичерпної радості.

2. Читання вірша-загадки.

Погляньте навколо — чарівниця яка
В коралах, в золоті стоїть!
Пожовкле листя і бездонна просинь,
І срібла павутина вдаль летить...
Іскриться сонце, але вже не жарко,
Вітрець в русявих кленах шурхотить,
І шелест листя на алеях парку...
а листячко кружляє і летить...
Дихне вітрець, і листячко зірветься,
Щоб політати в синяві небес.
а я дивлюся, і мені здається,
Що я іду у казку, в світ чудес,
І там давно мене чекає
Прекрасна, щедра володарка... (Осінь)
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ІV. Підготовка до засвоєння знань
— Чудова й прекрасна, дивовижна осінь! Скількох поетів надихала 

вона, скільки художників написали її портрет, скільки музик сумувало 
за нею! І сьогодні ми ознайомимось із творами українських письменни-
ків В. Сухомлинського й К. Перелісної.

1. Опрацювання вірша В. Сухомлинського «Скільки барв кругом 
роз лито».

1) Учитель читає виразно вірш.
— Які кольори автор побачив довкола?

2) Повторне читання.
— Із чим порівнює автор наш край?
— До чого він закликає? (Бути допитливими, спостережливими.)

3) аналіз змісту з елементами вибіркового читання.
— Які барви було розлито?
— Хто розливав ці барви?

4) розвиток зв’язного мовлення.
— Продовжте думку й дайте відповідь на запитання.

Які веселі фарби, подивіться,
Поклала осінь на ліси й гаї!

5) Виразне читання вірша.

2. Опрацювання вірша К. Перелісної «Золота осінь».
1) Словникова робота.

Осінь срібною ниткою у повітрі снує,
Чарівною квіткою гріє серце моє,
акварелями дивними видозмінює все,
І малює, і пише кольорові слова,
аби швидко читала їх уся дітвора!

2) Гра «Кольорові слова».
На кольорових кружечках записані слова. Діти читають спочатку 

слова, записані на червоних кружечках, потім — на жовтих, зелених 
і синіх.

3) З’єднайте пари слів.

Листочки
килим
небо
осінь
віти

напівголі
золотая
синє
буро-золотаві
кольористий

4) Виразне читання вірша учнями.
— З яким почуттям автор говорить про осінь?
— Якою ходою йде осінь по землі?

3. Порівняння віршів В. Сухомлинського і К. Перелісної.
— Які вірші ми сьогодні читали? Що в них спільного?
— Прочитайте рядочки з віршів, що схожі за змістом.
— а чим вірші відрізняються?

V. Підсумок уроку
— Читаючи загадкову книгу природи, людина збагачує себе не тіль-

ки знаннями про навколишній світ, але й вчиться правильно, мудро гос-
подарювати в ньому. адже, як говорив відомий письменник Бернард 
Шоу: «Ми вже навчились літати в повітрі, як птахи, ми вже навчились 
плавати під водою, як риби; нам ще залишилось навчитись жити на Зем-
лі, як люди!»
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 16. ОСІННІ МОТиВи В ПОеЗІї ЛІНи КОСТеНКО

Матеріал до уроку:  Ліна Костенко «Вже брами літа замикає осінь», «Со-
ловейко застудився», «Шипшина важко віддає плоди».

Мета:  розширювати знання учнів про творчість поетів; розвивати об-
разне мислення, уяву дітей; збагачувати мовлення образними вислова-
ми; виховувати ставлення до природи як до найважливішої цінності.

Обладнання:  картки зі словами.

ХІД УрОКУ

І. Вправи для розвитку читацьких навичок
1. Прочитайте вірш повільно пошепки, повільно вголос, швидше по-
шепки, швидше вголос. розкажіть його сумно, радісно, здивовано.

На землю осінь вже ступила,
Додому листячко летить.
Гніздо лелече опустіло,—
Тепер у ньому хмарка спить.

2. Гра «Срібні павутинки».

В синім небі срібні павутинки,
Гнані вітром, вдаль летять...

— Прочитайте, діти, про що ж вони гомонять.

тень жов га ви няє хів пта

— Чому жовтень виганяє птахів?
— Які птахи покидають рідний край?

ІІ. Опрацювання вірша Ліни Костенко «Вже брами літа замикає 
осінь»
1. розповідь про письменницю.
— Народилася Ліна Василівна Костенко 19 березня 1930 року в міс-

течку ржищеві на Київщині в учительській сім’ї. З шести років жила 
в Києві. Тут ще зовсім дівчатком застала її війна. І «перший біль тих не-
дитячих вражень» лишив глибокий слід в душі майбутньої поетеси.

Закінчивши після війни середню школу, вона якийсь час навчалася 
в Київському педагогічному інституті, а 1952 року вступила до Москов-
ського літературного інституту ім. М. Горького.

Ліна Костенко часто звертається до теми дитинства, обпаленого вій-
ною, малює у своїх поезіях образи дітей та підлітків, як із сучасного 
життя, так і з далекого минулого, змальовує красу природи.

2. Слухання вірша.
Учитель виразно у повільному темпі читає текст, а потім запитує:
— Чи сподобався вам вірш? Який настрій у вас після його слухання?

3. Словникова робота
Прочитайте колонки слів:

Задощило
захлюпало
подалось
замикала
погубила
поклонився

цвіркуни
перепілочки
чорногуз
журавлі
чемодан
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— На яке запитання відповідають слова другої колонки?
— Яке слово зайве у другій колонці?

4. робота над віршем.
Спочатку діти напівголосно самостійно читають текст. Потім відшу-

кують відповіді на запитання учителя:
— Як починається осінь?
— Чи зраділи приходу осені комахи й птахи?
— Чиї брами замикала осінь?
— Які рядки вірша потрібно читати з подивом, зажурено?

5. робота над малюнком.
— розгляньте малюнок до вірша.
— Чи відповідає він змістові вірша?
— Що художник зобразив не так?
— а що б ви домалювали ?

ІІІ. Опрацювання вірша Ліни Костенко «Соловейко застудився»
1. Самостійне читання вірша.
— Що у вірші казкового? Доведіть рядками вірша.

2. Вправи для розвитку швидкості читання.

Плеще у долоні дощик недарма —
Певно, в нього інших забавок нема.
Ось для вас краплини, а на них — слова,
Швидко їх читайте і в прислів’я позбирайте.

Учитель заздалегідь готує малюнок із краплинами, на яких зашифровано 
прикмети осені, прислів’я про цю пору року. Учні повинні «зібрати» краплини 
у правильному порядку та розшифрувати вирази.

IV. Опрацювання вірша Ліни Костенко 
«Шипшина важко віддає плоди»
1. Вправи для розвитку артикуляції.
Читання з різною інтонацією скоромовки.

Шуміла шипшина,
Шукала пташину,
Шпака і шуліку.

2. Читання вірша вчителем.
— До кого звертається шипшина?
— Про що вона просить людей?

3. Самостійне читання вірша.
аналіз змісту.
— Чому шипшина хапала за рукави?
— Про кого вона так хвилюється?
— З яким почуттям потрібно читати цей вірш?

4. Виразне читання вірша.

V. Підсумок уроку
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 17. ХТО ТаНЦЮЄ й ГраЄ ВОСеНи?

Матеріал до уроку:  К. Перелісна «Осінні танці»; М. Сингаївський «Осін-
ня гра».

Мета:  розвивати образне мислення; вдосконалювати уміння виразно 
читати, розповідати за малюнками; виховувати почуття любові до рідної 
природи.

Обладнання:  скоромовка, загадки, малюнок білочки.

ХІД УрОКУ

І. Вправи для розвитку читацьких навичок
На дошці записано вірш. За командою вчителя учні чергують темпи 

читання: повільно, швидше, ще швидше, скоромовкою.

Осінь мила, осінь люба,
Ти усе нам розмалюй!
Залишайся в нашім саді,
Погуляй і потанцюй.

ІІ. Повідомлення теми й мети уроку
— Відгадайте загадку.

рукавом махнув —
Дерево зігнув. (Вітер)

— а тепер ми з вами вирушимо у подорож до осіннього саду й лісу.
Перша зупинка — сад. а хто тут головний гість? Про це ми дізна-

ємось, прочитавши вірш Катерини Перелісної «Осінні танці».

ІІІ. робота над темою уроку
1. Читання вірша учнями мовчки.

2. Відповіді на питання за змістом прочитаного.
— Хто головний герой вірша? Чому?
— Чи доводилося вам спостерігати осінні танці листопаду?
— Яким ви уявили вітер?
— розгляньте малюнок. Який настрій він передає?

3. робота над виразністю.

Фізкультхвилинка
Вирушаємо у сад,
руки вгору піднімаєм,
Наче яблука зриваєм.
Назбираємо багато,
Щоб узимку ласувати!

— Друга зупинка — ліс. Відгадайте загадку.

Хоч сама мала на зріст,
Та великий має хвіст,
Як намисто, оченята....
Хто це? Спробуйте вгадати! (Білка)

— Отже, діти, наступна наша зустріч — із білочкою.

4. Читання оповідання М. Сингаївського «Осіння гра» вчителем.

5. робота над змістом.
— Які клопоти у білки восени?
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— Як змінюється її вигляд і поведінка взимку?
— Як грається білка?

6. Самостійне читання твору.

7. Вибіркове читання.
— Знайдіть в тексті уривок, зображений на малюнку. Прочитайте, 

передаючи темп руху білки. 

IV. Підсумок уроку
— Що цікавого й нового дізналися на уроці?
— Які картини постають у вашій уяві після ознайомлення з твора-

ми, опрацьованими на уроці? (Словесне малювання.)
— Спробуйте скласти власні вірші про осінь, користуючись подани-

ми римами і словосполученнями. (Робота у парах.)

Рими
Повіває — опадає;
листочки — грибочки;
розмаїтий — зігрітий.

Словосполучення
Вітерець легенький;
листячко з берези;
тихо падають;
на стежку й на траву;
колір листя;
теплом і сонечком.

Примітка. Урок 18 — урок позакласного читання.
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 19. Чи рОЗУМІЄМО Ми ПрирОДУ?

Матеріал до уроку:  Г. Черінь «Чи ми з природою єдині...»; І. Драч «В то-
варистві джмеля»; Д. Білоус «Пісенька про куличка»; К. Перелісна «Песик 
і хлопці».

Мета:  розвивати образне бачення поетичних картин, уміння простежу-
вати взаємозв’язок людини з природою, знаходити спільне й відмінне 
в його зображенні в різних віршах; удосконалювати вміння читати діало-
ги; знаходити рими.

Обладнання:  малюнок куличка, прислів’я.

ХІД УрОКУ

І. Мовна розминка
Вимовляння приказок на одному видиху.
Жовтень ходить по краю та виганяє птиць із гаю.
Осінь сумна, а жити весело.

ІІ. Повідомлення теми й мети уроку
1. розповідь учителя.
— Земля — це край, де ти народився і живеш, край неповторної кра-

си й багатства. Кожне дерево, квітка, тваринка — це частина природи.
Природа подарувала їх людям. Людина живе й працює серед приро-

ди, а тому зобов’язана її берегти. Людина й природа єдині. Простежте, 
як цей вічний зв’язок розкрито у віршах, які ми будемо опрацьовувати 
на наступних уроках.

ІІІ. Вправляння у виразному читанні вірша Ганни Черінь
— Чи згодні ви зі словами автора? Чому?

Фізкультхвилинка

Вітер віє нам в лице,
Захиталось деревце.
Вітерець все тихше, тихше.
Деревце все вище, вище.

IV. Опрацювання вірша І. Драча «В товаристві джмеля»
1. Читання вірша вчителем.
Завдання для слухання: запам’ятати дійових осіб вірша.

2. Словникова робота.
Пояснити значення слів: щире, осоння, щирозлоті.

3. Вправляння у виразному читанні.

4. Словесне малювання картин до кожної строфи.

V. Опрацювання вірша Д. Білоуса «Пісенька про куличка»
1. розповідь учителя.
— Поет Дмитро Білоус пише про красу й багатство мови. а ще він — 

спостережливий і щирий співець природи. Сьогодні ми прочитаємо вірш 
з його збірки «Пташині голоси».

2. Самостійне читання вірша «Пісенька про куличка».
— Хто з вас бачив цю пташечку? Опишіть її.

Учні розглядають малюнок. Учитель доповнює.
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— Ці птахи середнього розміру. Маса до 550 г. Поширені на берегах 
річок Дніпра, Десни, Прип’яті. Коли сполохані людиною чи твариною, 
гучно кричать «кік-кік-кік». Птахи корисні, знищують багато комах. 
Потребують охорони.

— Як можна довести, що автор добре знає цього птаха і прихильно 
ставиться до нього?

3. Читання вірша за особами.
Завдання: передати інтонацію запитання, відповіді, звертання. Зна-

йти рими до слова куличок.

VI. Опрацювання вірша К. Перелісної «Песик і хлопці»
1. Читання вірша учнями мовчки.

2. Бесіда за змістом.
— Де побував песик разом з хлопцями?
— Що свідчить про те, що вони розуміють одне одного?
— Який був песик?

3. Бесіда за малюнком.
Завдання: порівняти малюнок і текст вірша. Які ви бачите відмін-

ності?

VІІ. Підсумок уроку
— Що нового дізналися, прочитавши ці твори? Чому необхідно охо-

роняти природу?

Запам’ятайте:

Вам у походи ходити
І мандрувать, любі діти.
Вмійте ж природу любити,
Кожній стеблинці радіти!
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 20. ОБраЗ ДІВЧиНКи, ДЛЯ ЯКОї ЛІС — НаЧе рІДНий ДІМ

Матеріал до уроку:  О. Донченко «Лісовою стежкою».

Мета:  розвивати вміння знаходити у тексті описи, роздуми; характери-
зувати головну героїню з опорою на текст і малюнок; удосконалювати 
уміння складати план і стисло переказувати прочитане; розвивати фан-
тазію дітей; виховувати любов до природи.

Обладнання:  скоромовка.

ХІД УрОКУ

І. розчитування

Скоромовка
В’ється стежка-побережка
Повз ріку по бережку.
Обережно в’ється стежка,
Щоб не впасти у ріку.

ІІ. Повідомлення теми й мети уроку
— Сьогодні ми знову завітаємо до лісу. Подивимось, який він у но-

вій чарівній одежі. Спробуємо описати зовнішність дівчинки Улянки, 
розкрити її ставлення до природи. а допоможе нам у цьому О. Дончен-
ко, автор оповідання «Лісовою стежкою».

ІІІ. розповідь учителя про автора
— Олесь Донченко народився на Полтавщині в сім’ї вчителя. його 

творчість для дітей розпочалася 1928 року, коли Олесь Донченко по-
чав писати віршовані оповідання та казки. Чудовими є його оповідання 
«Галаганчик», «Кулемет», «Голубий гвинтик», «Золоте яєчко», «Лісо-
вою стежкою».

IV. робота над оповіданням
1. Підготовка до самостійного читання.

Словникова робота
Зненацька — несподівано, раптом.
Засмагле — загоріле.
Відтіняти — відрізнятися від основного кольору силою тону.
Хрускати — тріщати.
Навпростець — коротшою дорогою.
Палахкотять — горять, червоніють.

2. Самостійне читання першої частини.
— Про кого дізналися?
— Звідки йшла дівчинка?
— Якою за віком вона була?

3. Читання другої частини вчителем.
— Як звали дівчинку?
— Біля чого вона зупинилася?
— Якій частині твору відповідає малюнок?
— Відшукати слова й вирази, якими автор змальовує красу осінньо-

го лісу.

4. Самостійне читання учнями третьої частини.
— Що помітила Улянка в лісі?
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— Як вона назвала берізки?
— Як прибрався в жовтні ліс?

5. Стислий переказ змісту оповідання.

6. Добирання заголовків до частин твору.
1) Дівчинка повертається зі школи.
2) Зустріч з прозорим струмочком.
3) Ліс у жовтні.

7. Усний опис Улянки.

V. Підсумок уроку
— Пофантазуйте! Як можна продовжити оповідання? (Інтерактив-

ний метод «Трихвилинне есе», або «Крісло автора» (вільне письмо).)
Діти протягом 3 хв записують усе, що їм спадає на думку.
Кілька охочих учнів зачитують складені ними кінцівки твору всьо-

му класу у «Кріслі автора», яке виставляється посередині класу.
Викладання думок на папері не оцінюється щодо граматики та орфо-

графії. Увага дітей зосереджена лише на вільному потоці думок.
Учні мають бути впевнені у своєму праві висловлювати думки віль-

но, а також у шанобливому ставленні аудиторії до їхніх думок.
Отримавши відгуки на власні думки, учні мають широкі можливос-

ті для їх обговорення.
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 21. ПриГОДи З ДрУЗЯМи-ДОСЛІДНиКаМи

Матеріал до уроку:  О. Буцень «Наше відкриття».

Мета:  розвивати вміння характеризувати дійових осіб; знаходити у тек-
сті описи, роздуми, припущення; вчити розповідати за малюнками; роз-
вивати почуття гумору.

Обладнання:  вірш, загадка.

ХІД УрОКУ

І. Мовна розминка
— Повільно, мелодійно прочитати вірш.

Осіннім ранком стелиться туман,
Блищить роса на кучерявих травах,
І журавлі, курликаючи, вдаль
Летять, немов останній літа спалах.

ІІ. Повідомлення теми й мети уроку

Загадка
Стежиною, де лісу буйні шати,
Трудівничок вертається до хати.
його й не видно від землі малого,
а тягне більш від себе від самого. (Мураха)

— Живуть у лісі в мурашнику руді мурашки. Високі купи з ґрунту, 
хвої, дрібних гілочок — це верхня частина мурашника. Де б не повза-
ли мурашки, вони завжди знаходять за запахом свій «дім». Цих комах 
називають шестиногими друзями або санітарами лісу. рудих комах по-
трібно оберігати. Вони корисні.

Про цих тваринок ми й будемо сьогодні читати.

ІІІ. Опрацювання твору О. Буценя «Наше відкриття»
1. Читання оповідання вчителем.

2. Словникова робота.
Прочитати, пояснити значення слів: навколішки, багатоповерхо-

вий, раденький, незчулися, нашорошив.

3. Самостійне читання мовчки.
— Як хлопчики обмір ковували свої припущення?

Фізкультхвилинка
Повітря нам потрібне всім:
І дорослим, і малим.
Мені, тобі, звірятку, пташці,
Листочку, квіточці, комашці.

4. Вибіркове читання.
— Які уривки з тексту проілюстровано? Знайдіть опис мурашника.

5. Бесіда за змістом оповідання.
— Які відкриття для себе зробили хлопчики, спостерігаючи за му-

рашками?
— Які риси характеру виявили юні дослідники?
— Що тут є кумедного, що — повчального?
— Які почуття передано у виразі облич хлопчиків?
— Спробуйте придумати продовження оповідання.
— Чи доводилося вам робити якесь відкриття в природі?
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IV. Підсумок уроку
— Чи сподобалось вам оповідання?
— Чи хотіли б ви побувати в осінньому лісі?
— Запам’ятайте: натрапивши на мурашник, не завдавайте йому 

шкоди.

Додаток

К

О

М

а

Х

и

1

2

3

4

5

6

1. Жучок крапчастий, червоненький,
Корисний дуже, хоч маленький.
На полі івін бажаний гість:
Шкідливу попелицю їсть. (Сонечко)

2. Ця комаха — трудівниця,
їй без діла не сидиться.
Все над квітами літає,
Цілий день медок збирає. (Бджола)

3. В кожну квітку заглядає
Волохатий цей товстун,
Все гуде, медок шукає.
Він справжнісінький ласун! (Джміль)

4. От трудяги, так трудяги!
Всі працюють, ділові!
Дуже дружні ці комахи —
Санітари лісові. (Мурашки)

5. Навесні цей жук руденький
Любить зелень молоденьку,
а залізе в землю як —
Ненажерливий черв’як! (Хрущ)

6. Комаха ця — мала, дрібна,
рослини всі псує вона.
Як мак, обліплює стебло,
Велике дуже робить зло! (Попелиця)

В. Бутрім
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 22–23. ЛЮДиНа СереД ПрирОДи

Матеріал до уроку:  Н. Забіла «Журавлик»; Леся Українка «Мамо, іде 
вже зима...»; О. Олесь «Довго хмарами небо покрите було...»; М. риль-
ський «Дівчина».

Мета:  розвивати естетичні почуття дітей, розуміння стану людей, які 
є чуйними до природи; збагачувати образне мислення й мовлення.

Обладнання:  портрети поетів, малюнок із зображенням журавля.

ХІД УрОКУ

І. Вправи для розвитку читацьких навичок
1. Гра «Без зупинок».
— Читайте чітко, швидко, без зупинок.

Син — тин
ніс — віз
діло — тіло

голос — колос
мова — нова
куб — клуб

сова — слова
день — пень
тихо — лихо

2. Прочитайте зашифровані слова.
Акінукар, ятащс, лкоун, анюлид.

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку

ІІІ. розповідь вчителя про поетів
— Наталя Львівна Забіла — відома українська дитяча поетеса. Во-

на народилася в Петербурзі у дворянській сім’ї у 1903 році. У 1917 ро-
ці Наталя з матір’ю опинилася на Україні в селищі Люботин, неподалік 
від Харкова. її перший вірш надрукували в газеті в 1924 році. Вам добре 
відомі її вірші, лічилки («У сороки-білобоки...», «раз-два — дерева...»). 
а сьогодні ми прочитаємо її вірш «Журавлик».

— Леся Українка — українська поетеса. Народилася в м. Новоград-
Волинському. Надрукувала збірку «Дитячі ігри, пісні, казки». її вір-
ші «На зеленому горбочку...», «Вишеньки...», «Мамо, іде вже зима...» 
ввійшли до золотого фонду української дитячої літератури.

IV. Опрацювання вірша Н. Забіли «Журавлик»
1. Прочитайте і поясніть.
Тхне, кумедну, приручений, забавках, потяглися.

2. Читання вірша «Журавлик» вчителем.

3. Голосне читання вірша учнями. (Стежити за темпом та ін то-
на цією читання.)

4. Відтворення змісту за запитаннями. Вибіркове читання.
— Прочитайте опис місця, де діти знайшли журавлика.
— Яким був птах? Прочитайте.
— Чому діти журавлика взяли до себе? Доведіть словами тексту, що 

діти добре поводились із птахом.
— Прочитайте, що змінилося раптом у природі.
— Чому журавель залишив дітей, хоч йому було у них добре?
— Про що діти просили журавлика?

V. робота над віршем Лесі Українки «Мамо, іде вже зима...»
1. Читання вірша вчителем
— Між ким відбувається розмова?
— Про якого птаха йдеться?
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— Чому він залишився в рідному краї?

2. Самостійне читання вірша учнями.

3. Читання вірша за особами.

4. Виразне читання вірша-діалогу парами. Конкурс кращих читців.
— Яке ставлення дітей до птахів описано у віршах? а чи любите ви 

птахів і як їм допомагаєте у скрутну хвилину?
— а сьогодні ми ознайомимось із поетичними картинами природи, 

які створили Олександр Олесь і Максим рильський.

VІ. Опрацювання вірша О. Олеся «Довго хмарами небо покрите 
було...»
1. Виразне читання вірша вчителем.
— Як ви думаєте, про яку пору року йдеться у вірші?

2. Читання вірша учнями вголос.
— Чому зрадів поет?

3. робота над змістом.
— Як автор пише про зиму? Прочитайте про зміни у природі, які по-

мітив поет.
— Що йому здавалося?
— Які почуття охопили поета? Чому він зрадів?

4. Виразне читання вірша.

VII. Опрацювання вірша М. рильського «Дівчина»
1. Читання вірша вчителем.
— Про яку дівчину пише автор? Як її звати?

2. Словникова робота.
1) Читання слів: перлисті, зіткане, сяєво, ллється; пояснення 

лек сичного значення.
2) Добирання спільнокореневих слів: перлисті, зіткане, сяєво, 

ллється.

3. Читання вірша учням мовчки.
— Які картини природи змальовано у вірші?

4. Виразне читання вірша.

5. робота над змістом.
— Як поет описує літо в образі красивої дівчини?
— Фарби яких кольорів потрібно взяти, щоб намалювати картину за 

цим віршем?
— Які почуття передано у вірші?

VІІІ. Підсумок уроку
— Які особливості віршованого твору вам відомі?
— Що об’єднує вірші, які ми сьогодні читали?

Примітка. Урок 24 — урок позакласного читання.
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 25–26. УрОК-УЗаГаЛьНеННЯ За ТеМОЮ

Матеріал до уроку:  В. Сухомлинський «Сергійкова квітка»; «Чи уважно 
ти читав?»; «Пригадайте, поміркуйте!».

Мета:  формувати уявлення про справжню красу; розвивати уважність 
до тексту; розширити знання про авторів творів із прочитаної теми.

Обладнання:  виставка творів В. Сухомлинського.

ХІД УрОКУ

І. Мовна розминка
Прочитайте слова.

Сер
кві

при
ака

ро

гійко
тка
рода
ція
са

ІІ. Повідомлення теми й мети уроку
— Сьогодні спробуємо уявити справжню красу природи. а допомо-

же нам у цьому оповідання В. Сухомлинського.

ІІІ. робота над темою уроку
1. розповідь вчителя.
— Василь Сухомлинський — заслужений учитель. Народився на Кі-

ровоградщині. Він написав збірки оповідань і казок для дітей «Гаряча 
квітка», «Куди поспішають мурашки», «Пшеничний колосок», «Казки 
школи під голубим небом», «Чиста криниця».

— Які твори ви уже читали?

2. Самостійне читання учнями оповідання «Сергійкова квітка».

3. Бесіда.
— Які подарунки від батьків одержали хлопчики?
— Який незвичайний подарунок зробив Сергійко?
— Чи зрозуміли це друзі?
— Знайдіть опис квітки.

IV. Підсумок за темою

Вікторина «Чи уважно ви читали?»
З якого твору ці слова?

• «Осінь золотая тихо-ніжно ходить...»;
• «Дощик, дощик, ти вже злива!...»;
• «Висне небо синє, синє, та не те...»;
• «Де лісова гілка — там і білка...»;
• «Кулик, куличок! Він у нас не новачок...»;
• «Стежка зненацька повернула праворуч...»;
• «Прощавай, лети, журавлику!...»;
• «Яке диво! — зітхнули хлопці...»;
• «Ось таке ми з Максимом відкриття зробили...»;
• «Спів пташині — потіха одна...»;
• «В квітах барвистих дівчина сяє...»

V. Пригадайте, поміркуйте!
Відповіді на запитання (С. 64 підручника).
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VI. Конкурс «Знавців творів про природу»
1. Назвіть твори та їхніх авторів.

1) автор вірша «Вже брами літа замикає осінь...» (Ліна Костенко)
2) Хто з поетів написав «Пісеньку про куличка»? (Дмитро Бі-

лоус)
3) автор вірша, який закликає: «Ми кожну річку і горбок від 

лиха зберегти повинні!» (Ганна Черінь)
4) Хто з українських поетів завершує вірш словами: «Дівчина 

літом веселим зоветься...»? (Максим Рильський)
5) В яких творах героями є діти? Пригадайте авторів цих творів. 

(К. Перелісна «Песик і хлопці»; О. Донченко «Лісовою стеж-
кою»; О. Буцень «Наше відкриття»; В. Сухомлинський «Сер-
гійкова квітка» тощо)

2. Стань поетом.
— Із «розсипанки» складіть рядки віршів про осінь.

Листя й трави з дерева із дуба

Тут як пожовтіле листочки листочки

На доріжки зірвуться падають летить

— Згадайте його назву й автора. (К. Перелісна «Золота осінь»)

3. Про кого йдеться?
1) Хто «важко віддає плоди, людей хапає за рукава»? (Шипшина)
2) Хто в оповіданні «грається променем, грається листом. Не роз-

лучається з нашим дитинством»? (Вітер)
3) Кого діти знайшли «на болоті біля річки... із пораненим кри-

лом»? (Журавлика)
4) Хто «застудився, а тепер лежить під пледом, п’є гарячий чай із 

медом»? (Соловейко)

Підбиття підсумків конкурсу, нагородження переможців.
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Дата ____________

Клас ____________
Усна нарОДна твОрЧість

УрОК 27. ЧиЯ ВІДВаГа, ТОГО й ПереМОГа. 
ПрОСЛаВЛЯННЯ ГерОїЗМУ У ЧарІВНиХ КаЗКаХ

Матеріал до уроку:  українська народна казка «Кирило Кожум’яка».

Мета:  розширювати знання дітей про українські народні казки; ознайо-
мити з ознаками чарівної казки; формувати вміння читати за особами; 
вдосконалювати вміння складати план як основу стислого переказу.

Обладнання:  альбом «Казки».

ХІД УрОКУ

І. Вступна бесіда
— Із давніх-давен дійшли до нас складені народом казки. Вони пе-

редаються із уст в уста. У 2 класі ви читали казки про тварин. Тепер 
підручник пропонує поринути у світ чарівних казок. їх герої мають 
над звичайну силу, а за допомогою чарів у таких казках відбуваються 
дивовижні перетворення.

Казка — вигадка, та в ній —
В шкаралупі золотій —
Зерня сховане смачне.
Хто дістане, той почне
Думу думать про життя,
Збудить в серці почуття,
Мов торкнеться до вогню —
Вийде сміло на борню
За добро і проти зла!
В казці — сила немала...

В. Бичко

— Щоб потрапити у світ казок, нам потрібно перейти через місток, 
а для цього маємо виконати такі завдання.

— Назвіть героїв казок. (На дошці вивішено ілюстрації.)
Вікторина «З якої казки слова?» (завдання дібрані вчителем на 

влас ний розсуд).
— Міст ми перейшли й потрапили у світ чарівної казки «Кирило Ко-

жум’яка».

ІІ. робота над казкою «Кирило Кожум’яка»
1. Читання казки вчителем.

2. Словникова робота.
Пуд — міра ваги — 16 кг.
Леміш — частина плуга.

— Прочитати виразно: підлестились, байдуже, охолодитися, 
леміш.

— До слів поцупить, злинув, благайте дібрати синоніми.

3. Самостійне читання.
Завдання: знайти зачин, основну частину, кінцівку.

Фізкультхвилинка
Вийти з-за парти,
Стати всім в ряд,
Наче шикуємось ми на парад.
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руки попереду, нарізно ноги.
Вперед нахилились —
Торкнулись підлоги.
раз — нахилилися,
Два — піднялись.
В темпі виконуй і не барись!

4. Читання казки за особами.

5. Бесіда за змістом.
— У які часи відбуваються події?
— Прочитати рядки, в яких передається сила й мужність багатиря.
— Які слова засвідчують, що це чарівна казка?
— Яку частину казки відтворено на малюнку?

6. Складання плану казки для переказу.

7. Стислий переказ казки.

ІІІ. Підсумок уроку
— Чого навчає казка?
— На кого з героїв ви хотіли б бути схожими? Чому?

Гра «Герої казок»
Діти утворюють коло.
Перший учасник пропонує назву казки, а той, хто сидить ліворуч 

від нього, — називає її героїв.
Якщо відповідь правильна, гравець отримує право назвати свою каз-

ку, і гра триває.
Якщо відповідь неправильна, гравець залишає гру, і слово надаєть-

ся наступному учневі.
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 28–29. За ДОБрО ДОБрОМ ПЛаТЯТь

Матеріал до уроку:  українські народні казки з чарівними перетворен-
нями: «Кривенька качечка»; «Кобиляча голова».

Мета:  закріпити знання учнів про ознаки чарівної казки; вдосконалюва-
ти вміння правильно інтонувати мову дійових осіб, ділити текст для скла-
дання плану; поглиблювати уявлення про етику людських стосунків.

Обладнання:  ілюстрації до казок.

ХІД УрОКУ

І. розчитування

1. Прочитати в повільному, а потім — у швидкому темпі.

Ми зустрілися у казці,
Щоб у радісну цю мить
Зрозуміти, як прекрасно
В світі білому нам жить!

2. Вивчити скоромовку.

Котик Лапанчик муркоче на лаві.
Клава — на лаві, і котик — на лаві
Лагідно казку розказує Клаві.

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку

— Послухайте пісеньку.

Онде наша іва,
Онде наша діва,
На метеному дворці,
На тесаному стовпці.
Кужілочка шумить,
Веретенце дзвенить.
Скиньмо по пір’ячку,
Нехай летить з нами.

— З якої казки ця пісенька?

ІІІ. робота над казкою «Кривенька качечка»

1. Словникова робота.
— Прочитати й пояснити значення слів: починочок — пряжа; вере-

тенце — ручне знаряддя для прядіння; кужілочка — частина прядки.

2. Самостійне читання казки мовчки.
— Хто є дійовими особами казки?

3. Читання учнями казки за логічно закінченими частинами.
• 1 частина — до слів «... а самі знов пішли по грибки»;
• 2 частина — до слів «Так і зробиш»;
• 3 частина «Не плач, галочко»;
• 4 частина.

4. Складання плану.
1) Незвичайна знахідка у лісі.
2) Помічниця.
3) Спалене гніздечко.
4) Дівчина покидає стареньких.

5. Стислий переказ казки.
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6. Узагальнення прочитаного.
— Чому дівчинка більше не захотіла залишатись у діда та баби?
— Що у цій казці народ схвалює, а що — засуджує?
— До якої частини казки выдсутня ілюстрація в підручнику?
— Прочитайте прислів’я, подані після казки. Чи передає воно голов-

ну думку казки?

V. Підсумок І частини
— До якої групи казок належить ця казка?
— Які ознаки чарівності є у ній?

VІ. Опрацювання казки «Кобиляча голова»
1. Словникова робота.

1) Прочитайте правильно: плутаниці, зненавиділа, призьбі, драж-
ниться.

2) Поясніть значення слова досвітки (зібрання молоді для розваг і ро-
боти).

2. Самостійне читання казки мовчки.

3. Перевірка розуміння прочитаного.

Тест
1. Дід і баба...:

а) були самотні;
б) мали кожен свою дочку.

2. Бабина дочка...:
а) все пряде;
б) цілий день спить.

3. Дід свою дочку...:
а) видав заміж;
б) завів у ліс.

4. У лісовій хаті жила...:
а) Баба Яга;
б) кобиляча голова.

5. Як поводилася дідова дочка у хатці?
а) Лягла спати;
б) виконувала прохання кобилячої голови.

6. Як поводилась бабина дочка?
а) Слухалась кобилячої голови;
б) відповідала грубо на її прохання.

4. Виразне читання діалогів.

5. Характеристика дійових осіб.

VІІ. Загальний підсумок
— Що у казці схвалюється, а що — засуджується?
— Чи можна цю казку назвати чарівною?
— Кого з героїв казки стосується прислів’я «Робиш добро — не кай-

ся, робиш зло — зла й сподівайся»? Вивчіть його.

Примітка. Урок 30 — урок позакласного читання.
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 31. УКраїНСьКІ НарОДНІ ПІСНІ

Матеріалі до уроку:  «Ходить гарбуз по городу», «Три товариші».

Мета:  збагачувати уявлення про народну пісню як жанр усної народ-
ної творчості; вчити виразно читати діалоги; збагачувати мовлення по-
стійними ознаками.

Обладнання:  грамзапис пісні «Ходить гарбуз по городу», ілюстрації до 
творів.

ХІД УрОКУ

І. розвиток мовно-слухової уваги
Учні читають ланцюжки слів. Перший раз повторюють всі разом. 

Потім — по 2–3 учні кожний, «ланцюжком». Окремо слід звертати ува-
гу на чітку та швидку вимову.

Лис — ліс — ніс
жито — шито — сито
шапка — лапка — папка
пора — нора — гора — кора

ІІ. Перевірка домашнього завдання
1. Виразне читання за особами казки «Кривенька качечка» (від по-
чатку до слів «Вертаються, аж дивляться...»).

2. Відповіді на запитання.
— Із чого дивувалися дід з бабою?
— Чому дівчинка не захотіла більше в них залишатися?
— Що в цій казці схвалюється, а що — засуджується?

3. Вставте загублені слова («Кривенька качечка»).

«Дівко, дівко, заглянь мені...»;
«Дідова дочка, як...., а бабиної дочки...».

4. Якими зображуються в казці бабина і дідова дочка?
Свої міркування підтверджуйте словами з казки.

ІІІ. Опрацювання української народної пісні 
«Ходить гарбуз по городу»
1. Бесіда.

У ч и т е л  ь. Сьогодні ми ознайомимося з народними піснями. 
Вони подані у віршованій формі і за змістом часом нагадують казку. 
У піснях, що ми сьогодні прочитаємо, природні явища та рослини зо-
бражені як живі істоти. Читати пісні слід наспівно, наче ведете довір-
ливу розмову.

2. Слухання грамзапису пісні «Ходить гарбуз по городу».
— Чому всі дійові особи пісеньки виявилися родичами? Назвіть їх.

3. Підготовка до виразного читання за особами.
— Які інтонації переважають у розповіді між дійовими особами?

4. Читання пісні за особами.

5. Підсумкова бесіда.
— Що в цій пісні нагадує казку?
— Який настрій передано у вірші?
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Фізкультхвилинка

Дід у поле ходив,
раз ходив, два ходив, три ходив,
В полі ріпку посадив.
раз садив, два садив, три садив,
а тоді сидів, чекав,
Вже й мороз його злякав,
Вже і дощик накрапав,
Вже і сонечко пекло —
Вгору ріпку потягло.

IV. Опрацювання української народної пісні «Три товариші»
1. Читання пісні вчителем.
— Поміркуйте, з якою інтонацією слід читати слова Сонця, Місяця, 

Дощика.

2. Підготовка до виразного читання за особами.

3. Читання пісні за особами.

4. Бесіда за змістом.
— Які ознаки характеризують кожного з героїв твору? Чому живі 

істоти по-різному радіють Сонцю, Місяцю, Дощику?

V. Відгадування загадки «Що сходить без насіння?»

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання
Виразно за особами читати пісні, дати відповіді на запитання під-

ручника.
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 32. НарОД ВЧиТь, ЯК На СВІТІ ЖиТь. 

СКОрОМОВКи. ЗаГаДКи. УЗаГаЛьНеННЯ За ТеМОЮ

Матеріал до уроку:  прислів’я і приказки; скоромовки; загадки.

Мета:  збагатити знання дітей про малі жанри усної народної творчос-
ті; з’ясувати їх характерні особливості; розвивати образність і точність 
мовлення; виховувати на традиціях народу.

Обладнання:  картки з прислів’ями та приказками, таблиця «Плутанка».

ХІД УрОКУ

І. Мовно-лексична розминка

1. Скоромовка.
Лис малий і більший лис по гриби ходили в ліс.

2. Прочитайте плутанку.
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(По лісу дівчинка стежинкою йшла.)

II. Перевірка домашнього завдання

1. Виразне читання пісень «Ходить гарбуз по городу» і «Три товари-
ші» за особами.

2. Поясніть слова: бараболя, перистий. Складіть з ними речення.

III. Підготовка до засвоєння нового матеріалу

1. Читання виразу з плаката: «Прислів’я вчить, як на світі жить».
— Отже, ми сьогодні на уроці будемо говорити про малі жанри усної 

народної творчості — прислів’я та приказки, скоромовки і загадки.
Пригадайте, які ви знаєте прислів’я, поясніть їх.

• Зробив діло — гуляй сміло (відпочити можна лише тоді, коли вико-
нав роботу).

• Більше діла — менше слів (треба більше робити й менше говорити).

— Як бачимо, народ, спостерігаючи за певним життєвим чи природ-
ним явищем, склав про нього свою думку, дав йому свою позитивну чи 
негативну оцінку. Протягом багатьох років відточувалось, відшліфову-
валось кожне слово, щоб передати цю думку найточніше, найвдаліше, 
найвлучніше, дотепно, з гумором.

2. Читання в підручнику пояснення «Що таке прислів’я».
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IV. робота над змістом і формою прислів’я

1. Колективна робота.
— Прочитайте три групи прислів’їв і доберіть до них узагальнюю-

чі назви. (Про знання, навчання; про культуру поведінки; про вміння 
і працьовитість)

2. робота в групах (3 групи).
— Дати тлумачення одному-двом прислів’ям.

• Вік живи — вік учись (людина цілий вік має потребу в знаннях, бо 
з часом усе змінюється, розвивається).

• Умій сказати, але умій і змовчати (якщо є необхідність сказати 
слово правди кому-небудь і ти переконаний, що твоє слово допомо-
же ін шому, то його треба сказати; але трапляються такі моменти 
в житті, що краще не говорити людині правди, бо цим можна завда-
ти їй ще більшого горя).

• Без труда нема плода (щоб чогось досягти у житті, потрібно напо-
легливо працювати).

3. Фізкультхвилинка.

4. робота над формою прислів’їв.
— Визначте, із скількох речень складаються прислів’я. (Най час-

тіше — з одного, рідше — з двох.)
— Які особливості ви ще помітили? (Інколи звуки, слова повторю-

ються, римуються.)

V. робота над скоромовками

1. Бесіда.
— Скоромовки — жартівливі вислови, складені із важких для швид-

кого вимовляння слів.

2. Вправляння у швидкому читанні скоромовок.
(Звернути увагу на правильну вимову слів.)

3. Пригадайте раніше вивчені скоромовки.

VI. робота над загадками

1. Бесіда.
— Загадка — це цікава задача. Вона має форму питального чи роз-

повідного речення, в якому слова часто римуються. У загадках назива-
ється не сам предмет, а подібний до нього за істотними ознаками.

2. Читання та відгадування загадок з підручника.
(Відгадайте загадку. Проаналізуйте, як вони побудовані.)

3. Складання загадок самостійно.
— Щоб скласти загадку, потрібно:

• порівняти предмет, явище з іншими, схожими за істотною оз накою;
• включити цю ознаку в загадку так, щоб не одразу можна було здога-

датись, про що саме йдеться;
• сформулювати загадку стисло й чітко.

VII. Тематична атестація за темою «Чарівні казки». Тестування

варіант і

1. Ким князівна подала вісточку на волю (казка «Кирило Ко жу м’яка»)?
а) Слугою;
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б) голубком;
в) дітьми.

2. До якої казки належить прислів’я: «Беруть завжди на чужі по-
житки»?
а) «Кривенька качечка»;
б) «Кобиляча голова»;
в) «Кирило Кожум’яка».

3. «Ходить гарбуз по городу» за жанром є:
а) казкою;
б) віршем;
в) народною піснею.

4. роз’єднайте і запишіть прислів’я.
Задобродобромплатять.

5. Чому дівчинка не захотіла залишитися у діда й баби?
а) Бо їй не сподобалось у них;
б) бо вони її скривдили;
в) бо вони спалили гніздечко.

6. Продовжте речення.
Загадка — це...:
а) цікава задача;
б) невеличкий вірш;
в) жартівливий вислів.

7. Продовжте прислів’я.
Умій сказати,...

8. Продовжте речення.
А сонце каже: «...».
а) «То і зрадіє риба у морі»;
б) «То і зрадіють усі на світі»;
в) «То і зрадіє жито, пшениця».

варіант іі

1. Скільки бочок смоли і скільки конопель попросив Кирило Кожу-
м’яка?
а) 10;
б) 20;
в) 12.

2. Якій казці може відповідати прислів’я: «Чия відвага, того й пе-
ремога»?
а) «Кривенька качечка»;
б) «Кирило Кожум’яка»;
в) «Кобиляча голова».

3.  «Три товариші» за жанром є:
а) віршем;
б) байкою;
в) народною піснею.

4. роз’єднайте і запишіть прислів’я:
Знаннядеревоаділоплоди.

5. Хто допоміг дівчинці знову стати качечкою?
а) Дід;
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б) баба;
в) перелітні качки.

6. Продовжте речення. 
Скоромовка — це...:
а) цікава задача;
б) жартівливі вислови із важких слів;
в) повчання.

7. Продовжте прислів’я.
Хто хоче більше знати,...

8. Продовжте вірш.

Один товариш —
Другий товариш —
Третій товариш —

VIII. Підсумок уроку

Якщо дозволяє час, можна провести конкурси на кращого знавця 
малих жанрів усної народної творчості: скоромовок, загадок, прислів’їв 
та приказок. Наприкінці конкурсів слід обов’язково оцінити найак-
тивнішу команду (учня), вручити переможцям невеличкі призи, ме-
далі або грамоти «Знавець скоромовок», «Знавець загадок», «Знавець 
прислів’їв» тощо.
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Дата ____________

Клас ____________
літератУрні КаЗКи

УрОК 33. ЩО ВІДЧУВаЄ ЛЮДиНа?

Матеріал до уроку:  а. Дімаров «Для чого людині серце».

Мета:  активізувати й закріпити знання дітей про ознаки жанру літера-
турної казки; вчити читати діалоги; залучати дітей до обдумування й об-
говорення заголовка казки.

Обладнання:  таблиця Шрайзера.

ХІД УрОКУ

І. робота за таблицею Шрайзера (25 слів)

II. Оголошення теми та мети уроку
— Літературні казки, на відміну від чарівних казок, з якими ви зна-

йомились у 2 класі, мають автора. І сьогодні на уроці ми дамо відповідь 
на запитання: «Для чого людині серце?» а допоможе нам у цьому літе-
ратурна казка а. Дімарова.

III. робота над казкою
1. Читання казки вчителем.
— Намагайтеся дати відповідь на запитання: «Для чого людині по-

трібне серце?» (Щоб жити, щоб любити, щоб бути добрим тощо.)

2. Бесіда за змістом.
— Де відбулися події?
— Кого дівчинка зустріла в лісі?
— Чому дерев’яні чоловічки на мали жодних почуттів?
— Як ви зрозуміли слова лікаря про те, що люди мають різні серця?
— Як змінилося життя дерев’яного чоловічка, коли лікар вставив 

йому серце доброї людини?

3. Читання казки мовчки.
(Знайдіть діалог дівчинки і дерев’яного чоловічка.)

4. Фізкультхвилинка.

Я всміхаюсь сонечку:
— Здраствуй, золоте!
Я всміхаюсь квіточці:
— Хай вона цвіте!
Я всміхаюсь дощику:
— Лийся, мов з відра!
Друзям усміхаюся,
Зичу їм добра!

М. Познанська

5. Виразне читання діалогу дівчинки та дерев’яного чоловічка.
— Читаючи, передайте голосом здивування, цікавість, схвильова-

ність.

6. Пояснення значення слів.
— Читаючи казку, ви зустріли такі слова: дошкуляти, однопле-

мінників, жевріючи, ринуться. Поясніть їх.

7. Підсумкова бесіда.
— Поміркуйте: «Для чого людині потрібне серце?» а яке серце у тво-

го друга?
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— Які чарівні перетворення описані в казці?
— Хто її головний герой?
— Який подвиг здійснив дерев’яний чоловічок із добрим серцем?
— Який висновок ви можете зробити?

IV. Підсумок уроку
— Вставте пропущені букви, доберіть «друзів» до слова добро.

Л а С К а

Л Ю Б О В

Д О Б р О Т а

С В Я Т и Н Я

С О Н Ц е

Ч У й Н І С Т ь

р а Д І С Т ь

Т У р Б О Т а

ь

— Яке слово утворилось по вертикалі? (Людяність)
— Як ви розумієте його значення?
— Чи можна назвати добру людину людяною?
— Наведіть приклади з життя.

V. Домашнє завдання
Прочитати казку. Дати відповідь на запитання підручника.
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 34. ТаМ, Де ПраВДа, ГОри ВОГОНь, 

Де НеПраВДа — СПаЛи ВОГОНь

Матеріал до уроку:  «Закляття золота і вогню» (за О. Зимою).

Мета:  продовжити роботу над жанровими особливостями літературних 
казок; розвивати моральні почуття (співпереживання, справедливості); 
вдосконалювати вміння працювати з текстом, визначати тему, просте-
жувати розгортання подій, знаходити описи дійових осіб; виховувати ба-
жання жити за законами добра й правди.

Обладнання:  ілюстрації із зображенням птахів, картки-блискавки.

ХІД УрОКУ

І. Мовно-лексична розминка

1. Гра «Упіймайте звук [т]».

Стук-стук-стук,
Лине лісом перегук...
То ж у будень і на свято
Трудиться дзьобатий дятел.

М. Подолян

2. Скоромовка.

Жовте жито жук жував,
Із Женею жартував.
Жартом-жартом — і у Жені
Живий жук живе у жмені.

3.  «Яке слово зайве»?
Довгий, великий, короткий, вода, малий.

II. Формування читацьких навичок

Читання слів та словосполучень із карток-«блискавок».
Серце, любити, ненавидіти, заблудитися, блискуче, прегустий ліс, 

добра людина, жевріючі вуглинки.

III. Повідомлення теми і мети уроку

1. Відгадування загадки.

Ця дивна країна
Довкола — чудесна,
І все там чарівне,
Скрізь — диво-краса.
Подумайте, друзі,
Промовте, будь ласка,
Яка це країна?
Згадали? Це ж ... (казка).

2. робота з ілюстраціями із зображенням птахів.
— Сьогодні ми вирушаємо у казкову країну птахів. Назвіть імена 

тих птахів, з якими ми зустрінемося. (Одуд, дятел, сойка, мурахолов-
ка, поповзень, сорокопуд, синиця, шпак, щиглик, вільшанка, соловейко, 
горихвістка, жайвір)

— а допоможе нам зустрітися з цими чарівними птахами україн-
ський письменник Олександр Зима.
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IV. Словникова робота
Хижа — хатинка.
Вільшаник — зарості вільхи.
Заманеться — спокуситься, захочеться поклювати.

V. Опрацювання твору О. Зими «Закляття золота й вогню»
1. Читання казки вчителем.
— Чому казка називається «Закляття золота й вогню»?
— У чому полягає суть цього закляття?

2. Читання казки вголос (перша частина).
— Хто дійові особи казки?
— Чому посмутнів, зажурився ліс?
— Яке рішення прийняла «Велика рада»?

3. Вибіркове читання.
— З якою інтонацією слід читати абзац із словами «Позліталися на 

галявину...»?

Фізкультхвилинка

Не стріляй у пташку,
Не лови комашку,
Не топчи травинку,
Не зірви рослинку!
Бо земля без них —
Як без зірочок ясних,
їх створив Господь для тебе,
їх краса для всіх під небом.

4. Читання учнями другої частини казки мовчки.
— Як Ходитут збирався визволити полонених птахів?
— Чому птахолов не захотів проказувати закляття золота й вогню?
— Хто був свідком закляття?
— Які риси характеру виявились у птахолова?
— Чи справедливе було рішення птаха викликати свідка — вогнис-

ту пір’їну?

5. Вибіркове читання.
Прочитайте кінцівку казки.
— Якого закону дотримувалися птахи?

6. Визначення головної думки казки.
Треба у світі жити за законами добра й правди.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання
Навчитися переказувати казку.
— З якою казкою ви сьогодні ознайомилися? Хто її автор?
— Що засуджується в казці?
— Яку користь приносять птахи?
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 35. ДОЛЯ КараЄ ТиХ, 

У КОГО ОЧІ ЗаВиДЮЩІ, а рУКи — ЗаГреБУЩІ

Матеріал до уроку:  В. Скомаровський «Чому в морі вода солона».

Мета:  залучити дітей до висловлення припущень щодо смислу заголов-
ка казки; вчити характеризувати й порівнювати дійових осіб; удоскона-
лювати вміння виразно читати, висловлювати оцінні судження.

ХІД УрОКУ

І. Мовно-фонетичні вправи
1. Чистомовки.
За-за-за — в ліс пішла коза.
Зу-зу-зу — погодуй козу.
За-за-за — йди додому, коза.

2. Скоромовка.
Хитру сороку спіймати морока, а на сорок сорок — сорок морок.

II. Перевірка домашнього завдання
Троє-четверо учнів переказують казку.
— Чого нас вчить казка?
— Чи правильно вчинив Ходитут, закликаючи у свідки вогняну 

пір’їну?

ІІІ. Опрацювання твору В. Скомаровського 
«Чому в морі вода солона»
1. Бесіда.
— На попередньому уроці ми ознайомилися з літературною казкою, 

з прозовим твором. але Вадим Скомаровський написав казку у фор мі 
вірша.

2. Читання казки вчителем.
— Дайте відповідь на запитання: «Чому у морі вода солона?»

3. Читання вірша учнями.
— Оберіть тему казки.

1) Доля карає тих, у кого очі завидющі, а руки — загребущі.
2) Дружбу дружбою шукають.
3) Яке частування, таке й дякування.

4. Словникова робота.
Фелюга — невеличке парусне судно.
Сваволя — беззаконня.
Жорна — камінці, які мелють.

5. Виразне читання учнями казки. Бесіда за змістом.
— Що в казці розповідається про дитинство?
— Яке горе спіткало сім’ю?
— Як до цього поставилися брати?
— Як скористався чудовою знахідкою молодший брат? а як — стар-

ший?
— Чому в морі вода солона?

6. Порівняльна характеристика братів.
— Назвати, які риси характеру притаманні братам.
Лагідний, щедрий, добрий, жадний, завидющий, загребущий, терп-

лячий.
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Фізкультхвилинка
Ми — берізки і кленці,
В нас тоненькі стовбурці.
Ми в стрункі стаєм рядки,
Випрямляєм гілочки,
Дістаємо промінці.
Хилять свіжі вітерці
Вліво-вправо стовбурці,
Ще й верхівки кожен раз
Хиляться вперед-назад.

7. робота над виразністю читання.
— Передайте своє ставлення до дійових осіб казки.

IV. Підсумок уроку
— Яку літературну казку читали? Назвіть її автора.
— Назвіть головну думку казки.
— Пригадайте інші казки, в яких засуджується жадібність, скупість.

V. Домашнє завдання
Виразно читати казку, відповідати на запитання підручника.

ДОДатОК

ПрО ЖаДІБНУ ЖаБУ

Жила колись скупа напрочуд Жаба.
Нагадувала чимось вона краба.
Сундук добра великий дуже мала,
але нікому й крихти не давала.

Зневажливо дивилася навколо,
Ні з ким не подружилася ніколи
І від пихи бундючно роздувалась,
аж раптом «бульк» — і навпіл розірвалась!

Десь на болоті і тепер ще, мабуть,
Гниють сундук і два шматочки Жаби.
а хто про це, скажіть на милість, знає?
Чи добрим словом хтось її згадає?

В. Бутрім

Примітка. Урок 36 — урок позакласного читання.
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 34. ЯК З’ЯВиЛиСь КВІТи НеЗаБУДКи?

Матеріал до уроку:  І. Калинець «Про що розповіли незабудки».

Мета:  закріплювати знання про особливості чарівних казок, вміння ви-
значати головну дійову особу й характеризувати її; вдосконалювати 
вміння читати за особами, передавати почуття мовців і своє ставлення 
до прочитаного.

Обладнання:  ілюстрації із зображенням квітів, картки-«блискавки».

ХІД УрОКУ

І. Формування читацьких навичок
1. Читання слів із карток-«блискавок».
Ромашка, волошка, чорнобривці, нагідки, жоржини, незабудки.

2. Читання плутанки.
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II. Повідомлення теми і мети уроку, мотиваційна підготовка 
учнів до сприйняття нового матеріалу
— Напевно, ви здогадалися, що сьогодні на уроці ми будемо говори-

ти про квіти. Недаремно сьогодні в нас їх цілий квітник.

Квітів, як піску у морі,
Листя у зеленім борі.
Щоби їх перелічити,
Треба двісті років жити!
Любіть квіти, любі діти,
Гру барвистих кольорів,
Це окраса наших парків,
Наших шкіл і всіх дворів.

— І сьогодні на уроці з казки Ігора Калинця ми довідаємося, про 
що ж насправді розповіли незабудки.

III. робота над казкою
1. Читання казки вчителем.
— Назвіть дійових осіб казки. Від чийого імені ведеться розмова?

2. Читання мовчки.
Підготуватися до виразного читання за особами.

3. Бесіда за змістом.
— Як дбала дівчинка про квіти?
— Яка біда була у дівчинки?
— Чому добра чарівниця вирішила допомогти дівчинці?
— Яким чином вона допомогла?

4. Читання казки за особами (автор, квіти, незабудки, гайовик).
— Під час читання передайте відповідні почуття.
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5. Словникова робота.
Літепло — тепла вода.
Гайовик — лісовик.

6. Висновки.
— Наслідуючи приклад дівчинки, спробуйте й ви навесні посадити 

квіти.

Посадіть квіти біля школи,
Щоб на цілий білий світ
Усміхалась щира доля
І квітковий ніжний цвіт.

IV. Підсумок уроку
— З якою казкою ви ознайомилися?
— Хто її автор?
— Які ознаки чарівності є в цій казці?
— Чим сподобалася вам казка?

Гра «Квіткова галявина»
— Зла фея зачарувала квіти, їх неможливо розпізнати. Тільки про-

читавши анаграми, ми зможемо їм допомогти.

Учитель демонструє малюнки із зображенням квітів. Діти відгадують їхні 
назви.

НЯТрОДа ЦиСНар ПаНТЮЛь
(Троянда) (Нарцис) (Тюльпан)

ШОКаМар КааЛФІ аСТрай
(Ромашка) (Фіалка) (Айстра)

— Яких малюнків бракує?

V. Домашнє завдання
Знайти та прочитати казки та легенди про інші квіти.
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 38. ПриГОДи ХЛОПЧиКа ВеСНЯНКи

Матеріал до уроку:  В. Нестайко «В палаці чарівних казок».

Мета:  закріпити знання про особливості чарівних казок; розвивати вмін-
ня ви значати головну дійову особу й характеризувати її; вдосконалюва-
ти вміння читати, визначати своє ставлення до прочитаного.

Обладнання:  ілюстрації до казок.

ХІД УрОКУ

І. Перевірка домашнього завдання

Двоє–троє учнів розповідають казки та легенди про квіти.
Вибіркове читання (двоє учнів).

1) Як дівчинка вийшла з лісу?
2) Прочитайте діалог наприкінці казки.

ІІ. Підготовка до читання уривку з повісті-казки

Ознайомлення учнів із повістю Всеволода Нестайка «В країні Соняч-
них зайчиків».

— У повісті В. Нестайка «В країні Сонячних Зайчиків» об’єднано 
кілька казок. Головний герой — хлопчик Веснянка. У країні Сонячних 
Зайчиків всі герої руді та веснянкуваті, мирні й працьовиті.

Одного разу із-за океану прилетіла піратська армія хуліганів і поча-
ла грабувати країну, знущатися з її жителів, особливо з дітей.

Дорослі вирішили сховати своїх дітей у густому тропічному лісі. Які 
пригоди з ними трапилися, ви можете дізнатися, коли прочитаєте всю 
повість.

а сьогодні ми ознайомимося з уривком повісті «В палаці чарівних 
казок».

ІІІ. Опрацювання оповідання В. Нестайка «В палаці чарівних 
казок»

1. Читання казки вчителем.
— Кого зустрів Веснянка у палаці?

2. Словникова робота.
Химерний — фантастичний.
Гамірко — шумно.

3. Читання учнями оповідання за частинами.
1) Опис палацу.
2) Жителі казкового палацу.
3) Навчання у казковому палаці.
4) У підземеллі.

4. Бесіда за змістом.
— Фігури яких казкових героїв прикрашали палац?
— З яких вони казок?
— Яких казкових героїв побачив Веснянка усередині палацу?
— Назвіть твори, в яких вони живуть.
— Які герої вам ще не знайомі?
— Що здивувало Веснянку в Дитячій кімнаті?
— Чому в палаці не було злих чаклунів, чортів, відьом?
— Куди відлучалися герої казок?
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IV. Читання пісеньки Веснянки
— Чому ця пісенька змусила вас посміхнутися?
— Яким був хлопчик Веснянка?

V. Підсумок уроку

Гра «На вулиці Казкарів»
— Ми на вулиці Казкарів.

Учитель відкриває дошку, на якій прикріплені малюнки будиночків. Біля 
кожного з них — аркуш паперу із завданням для дітей.

— але ці будиночки порожні. їхні жителі залишили записки, в яких 
зазначають, де вони.

Діти по черзі виходять до дошки, беруть записку і читають її уголос, а решта 
відгадує, герої з якої казки там живуть, хто її автор.

1) «Я дуже хочу з вами познайомитись, але соромлюсь своєї гидкої зо-
внішності».

2) «Терміново викликали лікувати звірів в африку».
3) «Пішла до бабусі, понесла їй пиріжки».
4) «Побіг до школи, бо нічого не знаю».
5) «Ми з Гердою у саду доглядаємо троянди».
6) «Пішла провідати семеро гномів».
7) «Я в гостях у П’ятачка».

VI. Домашнє завдання
Попрацюйте над завданням «Пригадайте, поміркуйте».
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 39. ПІДСУМОК За ТеМОЮ «ЛІТераТУрНІ КаЗКи»

Мета:  перевірити знання, вміння, навички учнів.

варіант 1

Початковий рівень

1. Казку «Закляття золота і вогню» написав:
а) О. Зима;
б) П. Воронько;
в) І. Франко.

2. Дев’ятий чоловічок обрав серце:
а) золоте;
б) блискуче;
в) добре.

Середній рівень

Поєднайте:

молодий
старший

лагідна душа
ховав у скриньку мідяки
став заможним
жив, немов жебрак

Достатній рівень

Назвіть 5 казкових персонажів, яких зустрів Веснянка в палаці.

Високий рівень

Про кого з героїв прочитаних казок можна сказати словами при-
слів’я: «Слова ласкаві, а думки — лукаві»?

варіант 2

Початковий рівень

1. Казку «Про що розповіли незабудки» написав:
а) В. Нестайко;
б) В. Сухомлинський;
в) І. Калинець.

2. Що мололи жорна?
а) Муку;
б) крупу;
в) сіль.

Середній рівень

Поєднайте:
там, де правда
де неправда

спали вогонь
гори вогонь
рятуй мене
втопи мене

Достатній рівень

Назвіть 5 казкових героїв, яких Веснянка побачив у Дитячій кімнаті.

Високий рівень

Про кого з героїв прочитаних казок можна сказати словами прислів’я: 
«Яка совість, така й честь»?
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ДОДатОК

ДиДаКТиЧНІ ІГри

письменник — не письменник
Якщо вчитель вимовляє прізвище дитячого письменника, то учні під-

водять руку. Якщо звучить прізвище когось іншого — не підводять.

Марійка Підгірянка Леонід Каденюк
Наталя Забіла Ніна Матвієнко
Микола Лисенко Любов Забашта
Олександр Олесь Сергій Бубка 
Оксана Іваненко Василь Сухомлинський
Олександр Копиленко Олена Пчілка
Катерина Білокур Микола Носов

словесний кліп
У кишеньку вставляється будь-яка буква, а учням необхідно склас-

ти текст, у якому всі слова починалися би з цієї букви. Виграє той, хто ви-
користає найбільше таких слів та його оповідання матиме смисл. Можна 
пропонувати різні номінації.

Гра активізує словниковий запас, удосконалює літературні здібності, 
навчає бути у ролі актора.

Орієнтовні тексти у номінації «Весела географія»
1) Красивий Крим кличе кожного. Казковий краєвид: каньйони, кипа-

риси, килими кольорових квітів. Класний клімат — корисно купа-
тися. Комфортно катають катери, кораблі. Курортники купують ка-
вуни.

2) Кирпаті Карпати крутили карусель. Криклива касирка керувала ка-
валькадою коней. Коні кресали копитами кадриль. Карусель крути-
лася. Карпати кирпатилися.

3) Джентльменський Дніпро десять днів демонстрував делегації даль-
ньої держави дивовижні дерева, духмяні долини, дивні дощі. До-
бродушний Дніпро дозволяв доторкнутися до дорогоцінних джерел 
давнини, досліджувати діамантове дно, догоджав дітям дарунками. 
Делікатні дипломати дякували доброзичливому дідусеві Дніпру.

4) Спокійний Світязь солодко спав. Світало. Світязь струсив сонли-
вість. Співав соловейко. Сонце сипало Світязю самоцвіти. Слухати 
спів солов’я сплив старий сом. Світязь світився, сяяв самоцвітами.

складіть лист
Ця гра використовується для розширення кута зору та розвитку ан-

тиципації (передбачення наступного слова).
Учитель створює казкову ситуацію. Наприклад, говорить, що білочка 

отримала листа від своєї подруги з іншого лісу. Пролітала сорока і порва-
ла листа. Потрібно допомогти білочці прочитати його.

Учитель пропонує читання сторінки з текстом, розрізаної вертикаль-
но на дві половинки, що розсовуються на максимальну відстань одна від 
одної і читаються вголос.
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Дата ____________

Клас ____________
п’єси-КаЗКи

УрОК 40. Не ГОСТри ЗУБІВ На ЧУЖе

Матеріал до уроку:  О. Олесь «Бабусина пригода».

Мета:  ознайомити учнів із новим жанром — п’єсою; вчити інсценізувати 
п’єсу, передавати інтонацію почуття дійових осіб; вчити знаходити за до-
помогою вибіркового читання уривки, слова, які характеризують дійових 
осіб; розвивати творчі здібності дітей; виховувати у дітей любов до тварин.

Обладнання:  таблиця зі складами, маски для інсценізації п’єси.

ХІД УрОКУ

І. Вправи для вдосконалення навичок читання
1. розчитування.
Читання складів з голосними а, у, о. 

2. Читання загадок з дошки. розгадування кросворда.

О

Л

е

С

ь

1

2

3

4

5

1) Без зарплати сторожує, вдень і вночі все пильнує. (Собака)
2) Живе в лісі хижий, дикий, душить кури та індики. (Лис)
3) Крильця має, але не літає, змалечку водичку полюбляє. (Каченя)
4) Твою матусю донечкою кличе твоя... (бабуся).
5) Літом наїдається, зимою висипається. (Ведмідь)

— Собака, лис, каченя, бабуся, ведмідь стали героями твору відомо-
го українського письменника, прізвище якого прочитаємо з кросворда. 
(По вертикалі учні читають: «Олесь».)

II. Підготовка до вивчення нового матеріалу. 
Повідомлення теми і мети уроку

1. розповідь учителя про Олександра Олеся.
— Які твори цього письменника ми вже читали? («Є слова, що білі, 

білі...», «Ялинка», «Серед краси», «Білі гуси летять над лугами», «Все 
навколо зеленіє», «Два хлопчики»)

— Олександр Іванович Кандиба (а таким є справжнє прізвище Олек-
сандра Олеся) з дитячою літературою поріднився тоді, коли у нього 
з’явився син Олег, якого він називав Лелекою. Поет у віршовій формі 
розповідав Олегові про абетку, математичні премудрості, а ще — про 
зайчиків, курей, гусей, качок і лисичок. П’єсу-казку «Бабусина приго-
да» він теж створив для сина, з яким дуже любив гратися.

2. Ознайомлення з новим жанром.
— Що таке казка, ви вже знаєте. Чи чули ви слово «п’єса»? Де?
— П’єса — це твір, який призначений для театральної вистави. Чи-

тається п’єса за ролями. У тексті автор подає описи місць, де відбува-
ється дія, слова ведучого. а дійові особи говорять полілогами, тобто по 
кілька осіб, чи монологами — одноосібно.
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III. Опрацювання п’єси-казки О. Олеся «Бабусина пригода»
1. Визначення структури п’єси.
Діти читають перелік дійових осіб п’єси. Вчитель звертає увагу на сло-

ва, які винесені посередині кожної строфи. Учні, прочитавши їх, визна-
чають, що це — назва або ім’я дійової особи, яка має промовляти ці слова.

Учитель пояснює, що слова у дужках — це вказівки автора щодо ін-
тонації, темпу мовлення чи дії героя.

Діти читають текст автора, визначають, що це опис місця події, вка-
зівки щодо руху дійових осіб на сцені.

2. Словникова робота.
— Прочитайте слова з інтонацією, якої вимагає розділовий знак, що 

над колонкою.

!
Тікайте
гаразд
гав-гав
пройду
лишенько
вставай

?
чого пристав
ти хто така
медку
не пручайся
напаслися
наїлися

.
вже вечір
час і спатки
ках-ках
такий звичай
простіть
ляжу задрімаю

3. Первинне ознайомлення з текстом (відразу читають за особами).
— Зверніть увагу, у кого роль найбільша, а в кого — найменша.

4. аналіз змісту п’єси.
— В яку пору року відбувається дія п’єси?
— Від чого застерігала бабуся каченят?
— Які настанови дала песикові?
— Чому ведмідь був сердитий?
— Чим бабуся задобрила його?
— Як ведмідь допоміг бабусі?
— Що свідчить про те, що бабуся і ведмідь потоваришували?

5. Спостереження за мовленням дійових осіб.
Почергово розглядається кожна роль, визначається особливість мов-

лення, інтонація, темп, зміни у настрої героя. Звертається увага на вка-
зівки автора щодо рухів, дій того, хто виконує роль.

6. Вправи для розвитку дикції, голосу і техніки читання.
— Прочитайте з правильною інтонацією усі окличні речення, а по-

тім — питальні.

7. Інсценізація п’єси.
Учні одягають маски, «бабуся» зав’язує хустку. Діти, які не беруть 

участі, можуть бути критиками: аналізують читання своїх однокласни-
ків, повідомляють про неточності в тоні, темпі, інтонації.

8. Характеристика дійових осіб.
— Які характерні риси має кожен герой твору? Доведіть свою думку 

за допомогою тексту.
— Які ролі ви хотіли б виконувати? Чому?

IV. Підсумок уроку
— З яким новим жанром ознайомилися на уроці?
— У чому полягає особливість п’єси?
— Доведіть, що п’єса Олександра Олеся «Бабусина пригода» — казка.

V. Домашнє завдання
Прочитати в родині казку за ролями.
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 41. СЛУХайСЯ МаМУ й ТаТКа — І БУДе ВСе В ПОрЯДКУ

Матеріал до уроку:  Н. Куфко «Гуси-лебеді».

Мета:  продовжити ознайомлювати з особливостями п’єси; вчити учнів 
інтонаційно виділяти слова, важливі для розуміння твору; вдосконалю-
вати навички виразного читання; вчити порівнювати твори; розвивати 
уяву й фантазію; виховувати у дітей любов і повагу до своїх братиків і се-
стричок.

Обладнання:  серія малюнків до російської народної казки «Гуси-
лебеді», маски для інсценізації п’єси.

ХІД УрОКУ

І. Підготовка до вивчення нового матеріалу
1. Гра «Згадайте казку».
На дошці написані опорні слова, за якими діти мають зрозуміти, про 

яку казку йдеться.

Дідбабаяйцекуркамишка. («Курочка ряба»)
Котиклискапівниклисенята. («Котик і Півник»)
КнязівназмійКирило. («Кирило Кожум’яка»)
ПтахоловХодитутДуплотес. (О. Зима «Закляття золота й вогню»)
Бабусякаченятаведмідьпесик. (О. Олесь «Бабусина пригода»)
альонушкаБабаЯгагуси-лебеді. («Гуси-лебеді»)

— Які з цих казок літературні?
— а які — народні? Який народ склав казку «Гуси-лебеді»? (Росій-

ська народна казка)

2. робота із серією малюнків.
На дошці виставлені малюнки до казки «Гуси-лебеді», але не за по-

рядком. Учні повинні пригадати зміст казки і відновити порядок ма-
люнків.

II. Повідомлення теми і мети уроку
— Українська письменниця Ніна Куфко оновила цю російську на-

родну казку і створила віршовану п’єсу-казку із такою самою назвою.

III. Опрацювання п’єси-казки Н. Куфко «Гуси-лебеді»
1. Ознайомлення із дійовими особами п’єси.
— Прочитайте мовчки перелік дійових осіб.
— Як звати дівчину? а її брата?
— Які дійові особи такі самі, як і в російській казці? (Мати, бать-

ко, подруги, піч, річка, гуси)
— Яких нових героїв додала автор? (Кіт, сова, черешня, їжак)

2. Словникова робота.
— Щоб легко було читати, потренуйтесь у вимовлянні слів.

Діти читають слова в парі.

Меткі
котичок
крашанки
вклонились

веліла
кульгає
Великдень
зустрічають

ґанок
мабуть
людожери
домовились

— Поясніть значення слів:
метке — швидке, енергійне;
людожери — казкові істоти, які можуть з’їсти людину.
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— Доберіть слова, близькі за значенням до Великдень (Пасха), велі-
ла (наказала), кульгає (шкутильгає), мабуть (можливо, напевно).

3. Первинне ознайомлення з текстом.
Діти читають п’єсу одразу за особами.
— Де відбуваються дії п’єси?

4. аналіз змісту п’єси. Вибіркове читання.
— В яку пору року відбувається дія казки?
— Чому так думаєте? Доведіть словами з тексту.
— Якою була Орися? Прочитайте.
— Хто викрав Іванка? Кого зустріла Орися? (Прочитайте, що нака-

зала сова дівчинці.)
— Кого ще зустріла Орися? Чи дотрималась вона поради сови? Чи 

добра була ця порада?
— Хто пояснив Орисі, як визволити брата?
— Прочитайте, хто живе у лісовій хатці.
— Хто і як допоміг Орисі та Іванкові врятуватися?

5. Спостереження за мовленням дійових осіб.
— Хто з дійових осіб не має слів? розкажіть, які дії повинен викона-

ти кожен з них.
— Чиї слова читати найлегше? (Ведучих) Чому?
— Які зміни настрою слід передавати словами Орисі? З якою інтона-

цією потрібно читати слова черешні, печі, річки?

6. Інсценізація казки.
Діти обирають уривок казки для інсценізації — той, що найбільше 

сподо бався.

7. Порівняльний аналіз п’єси-казки.
— Порівняйте казку Н. Куфко і російську народну казку.
— Чим вони подібні?
— Чим відрізняються?

IV. Підсумок уроку
— Які особливі прикмети має п’єса?
— Доведіть, що «Гуси-лебеді» — чарівна казка.
— Поміркуйте і продовжте речення: «Щоб показати п’єсу на сцені 

глядачам, потрібно...».

Примітка. Урок 42 — урок позакласного читання.
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Дата ____________

Клас ____________
БайКи

УрОК 43. «ЗДаЄТьСЯ, БайКа ПрОСТО БреШе, 
а СПраВДІ ЯСНУ ПраВДУ ЧеШе...»

Матеріал до уроку:  Л. Глібов «Лебідь, щука і рак».

Мета:  ознайомити дітей із жанром байки; розвивати способи і види чи-
тання байки; вчити передавати інтонаційно особливості характерів дійо-
вих персонажів; оцінювати їхні вчинки; виявляти мотиви їхньої поведін-
ки; виховувати в дітей товариськість.

Обладнання:  портрет Л. І. Глібова, предметні малюнки із зображенням 
Лебедя, Щуки, рака, ілюстрації до байок, виставка книг поета.

ХІД УрОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку
— Твори яких жанрів ми читали? (Вірші, казки, оповідання, п’єси, 

загадки, статті тощо.)
— Сьогодні ми ознайомимося з новим жанром. Прочитайте назву 

розділу. («Байки»)
— Прочитайте на с. 129 підручника тлумачення слова байка.
— Яка головна особливість байки? Хто створює байки?

IІІ. Підготовка до сприймання нового матеріалу
1. розповідь про Л. Глібова.
— Прочитайте з дошки вислів про байку.

Здається, байка просто бреше,
а справді ясну правду чеше,
Нікого в світі не мине,
Читайте, згадуйте мене.

— а згадувати про неї просить видатний український байкар Леонід 
Іванович Глібов. (Учитель відкриває портрет поета і презентує ви-
ставку його книг.)

— Народився Л. Глібов у с. Веселий Поділ на Полтавщині 5 березня 
1827 р. його батьки були добрими, освіченими, культурними людьми. 
Іван Назарович, батько письменника, працював управителем маєтку 
поміщиків родзянків. Мати, Орина Гаврилівна, виховувалась у родині 
пана Трощанського.

Коли настав час здобувати освіту в гімназії, тринадцятирічний хло-
пець так засумував за рідною домівкою, що всю тугу вилив у своєму пер-
шому вірші «Сон».

Л. Глібов любив дітей. Якийсь час працював учителем історії і гео-
графії. але хвороба серця і легень підірвала здоров’я Леоніда Івановича. 
Втративши зір, він продовжував писати під лінійку з лупою. Залишив 
Л. Глібов великий доробок: байки, віршовані загадки, казки, акровір-
ші, жарти. Вони принесли йому славу, його шанують, люблять і знають 
не тільки в Україні, а й в усьому світі.

2. Відгадування загадок.
— а тепер давайте подивимось, з якими героями байки Л. Глібова 

ми зустрінемось зараз.
• Швець — не швець, кравець — не кравець, тримає в роті щетинку, 

в руках ножиці. (Рак)
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• Упіймав Івасик рибу,
але витягати — мука,
Бо сердита і велика
На гачок зловилась... (щука).

• Мов знак запитання став,
Повільно озером поплив,
Умить піднявся — летить у небі
Ширококрилий, білий... (лебідь).

— Де ми можемо зустріти цих героїв? (На озері, біля води)

IV. Опрацювання байки Л. Глібова «Лебідь, щука і рак»
1. робота над змістом ілюстрацій до байки.
— розгляньте ілюстрацію на с. 120 (якщо є можливість, то при кріп-

люємо великий малюнок на дошку). Скільки героїв байки зображено? 
(3) Біля яких предметів вони трудяться?

2. Словникова робота.
Хура — віз.
Поклажа — невеликий багаж.

3. Бесіда про поведінки тварин, які є дійовими особами.
— роздивіться, кого і як зобразив тут художник. Опишіть лебедя. 
— Що ви можете сказати про особливості життя і поведінки лебедя? 
— Яким намальовано рака?
— Як зображено щуку?
— Що ви знаєте про цю тварину?
— Чи є щось спільне у всіх цих персонажів?

4. Слухання твору (виразне читання учителя).
— Скажіть, що вам нагадує цей твір? (Віршовану казку)

5. робота над ідейним спрямуванням тексту.
1) Читання тексту самостійно.

— Що вирішили тварини?
2) аналіз змісту з елементами вибіркового читання.

— Прочитайте, що вирішили зробити тварини. Чому їм не вдалося 
зрушити хуру?

— Якими словами передано дії кожного персонажа?
— Чи могли діяти персонажі в одному напрямку? Чому?
— Що ж тоді хотів підкреслити автор такою домовленістю?
— Як ви гадаєте, чи випадкові герої байки — птах, риба, рак?
— Який висновок робить автор? Прочитайте про це.
— У чому ж причина того, що віз і досі там?
— На що схожі ці слова? (На прислів’я) Чого вони нас вчать?

6. робота над вдосконаленням техніки читання.
1) Гра «Продовж речення».

Хтось з учнів зачитує перші слова з речення, а решта продовжують.
2) Читання «Незнайком».
3) Виразне читання байки.

V. Підсумок уроку
— З яким новим жанром познайомилися?
— Чим байка відрізняється від вірша?
— а казки?

VI. Домашнє завдання
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 44. ПраЦЯ ГОДУЄ, а ЛІНь МарНУЄ

Матеріал до уроку:  Л. Глібов «Коник-стрибунець».

Мета:  продовжувати розширювати знання про байки; передавати в ін-
тонації характери дійових осіб, оцінювати їхні вчинки; вчити порівнювати 
твори; виховувати в дітей допитливість, любов до праці.

Обладнання:  портрет Л. Глібова, предметні малюнки, картки зі словами.

ХІД УрОКУ

І. Мовна розминка
— Послухайте групу слів і виділить в ній «зайве» слово. а ті слова, 

що залишилися, назвіть одним узагальнюючим словом.
Комар, метелик, жук, горобець, мураха. (Зайве — «горобець»; реш-

та — комахи.)
Зозуля, голуб, орел, соловейко, муха. (Зайве — «муха»; решта— 

птахи.)
Барвінок, фіалка, мак, береза, троянда. (Зайве — «береза»; решта — 

квіти.)

II. розчитування

Гра «Чи є такий предмет?»
Діти отримують картки з групами слів, читають їх на одному мовно-

му видиху. Потім учні визначають, чи існують ті предмети або явища, 
які позначають ці слова.

Зразок картки
1. Кущ, баж, мед, вім, лук, ніч, гач, сад.
2. Буря, нота, діту, птах, ірек, рюза.
3. Хлопці, цукада, квітка, оповивання.

III. Повідомлення теми і мети уроку

IV. Опрацювання байки Л. Глібова «Коник-стрибунець»
1. Підготовка до сприймання казки.
— Герої наступної байки, на відміну від попередньої, мають спільну 

ознаку: вони — комахи. а які — дізнаєтесь, відгадавши загадки.

• Стрибає пружина —
Зелена в неї спина —
З трави на стеблину,
З гілки на стежину. (Коник-стрибунець)

• Тисяча тисяч бондарів
роблять хату без дворів. (Мурахи)

— Чи доводилось вам бачити цих комах?
— Де живуть мурахи? Що ви знаєте про цих комах?
— Чи спостерігали за їхньою поведінкою?
— Коник-стрибунець живе на луках. З місця на місце пересуваєть-

ся, перелітаючи й стрибаючи. Живиться дрібними комахами й росли-
нами. Коники утворюють звуки, потираючи нога об ногу. Якщо до них 
наблизитися, вони припиняють стрекотання, і тоді знайти їх у траві 
майже неможливо.

2. Слухання байки. Перевірка первинного сприймання.
— Мураха і Коник-стрибунець є дійовими особами наступної байки 

Леоніда Глібова. Прочитайте її назву.
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— Послухайте байку і скажіть, з яким проханням звернувся Коник 
до Мурахи.

— Хто був працьовитим? а хто — безтурботним?

3. Словникова робота.

Вдатний
співучий
проворний
веселий

розкошував
розгулявся
співав
байдуже

— Якою частиною мови є слова першої колонки? а другої?

4. Повторне читання байки.
— Простежте, як і чому змінювалась поведінка Коника.

5. аналіз змісту байки з елементами вибіркового читання.
— Яким був Коник? Прочитайте його опис. Яким було його життя 

влітку?
— Як змінилася його поведінка? Прочитайте.
— Із чим це пов’язано? Прочитайте, що просив Коник Мураху. Що 

відповів йому Мураха? Прочитайте ще раз мовчки слова, що на дошці 
(зі словникової роботи). Подумайте, які риси характеру Коника вони 
підкреслюють. (Байдужість, безтурботність, лінощі)

— Хто вам сподобався? а чию поведінку засуджуєте?
— Знайдіть слова, в яких передано головну думку байки. Що автор 

засуджує в ній? Від яких рис характеру застерігає нас?

6. робота над виразністю читання байки.
— Знайдіть речення, в яких міститься звертання. Із якою інтонаці-

єю їх слід читати? («Дядьку, он зима біліє!»; «Порятуй, порадь, земля-
че...»; «... а тепер танцюй, небоже...»; «Обізнайся, небораче...»)

— Чи однаковим тоном ви будете їх читати? (Перші два речення тре-
ба читати благальним, тремтячим голосом, а наступні — впевнено, 
по вчальним тоном.)

— Прочитайте питальні речення. Яким має бути темп і тон голосу?
— а як будете читати слова автора?

7. Читання байки за особами.
Діти розподіляються по троє і читають байку в групах.

8. Конкурс на виразне читання байки (2–3 групи).
— Виступ якої з груп сподобався вам найбільше? Чим саме?

V. Підсумок уроку
— З яким новим жанром ознайомилися?
— Які недоліки людського характеру засуджувались у байці?
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Дата ____________

Клас ____________
УрОК 45. ЧУЖОМУ ЛиХОВІ Не СМІйСЯ

Матеріал уроку:  Л. Глібов «Чиж та голуб»; С. руданський «Вовки».

Мета:  продовжити ознайомлення учнів з особливостями байки; навчати 
виразно читати, розвивати способи й види читання байки; вчити пере-
давати шляхом інтонації характери дійових персонажів; виховувати від-
чуття порядності, милосердя, співчуття.

Обладнання:  малюнки із зображенням голуба, інших птахів.

ХІД УрОКУ

І. актуалізація опорних знань учнів
— Який розділ почали читати? Що таке байка? Хто найчастіше бу-

ває героями байки?
— З творчістю якого байкаря почали знайомитися? (Леоніда 

Івановича Глібова) Що він писав, крім байок, яких у його дороб-
ку було аж 107? (Загадки й відгадки у віршованій формі, вірші, казки, 
акровірші)

— Свої твори для дітей Л. Глібов друкував у журналах «Дзвіночок» 
та «Зоря» під псевдонімом дідусь Кенор. розповідають, що його батько 
купив собі колись такого великого кенора, що через нього сусіди про-
звали Івана Назаровича по-вуличному «Кенар». Мабуть, про це і згадав 
Глібов, віддаючи до друку свого першого вірша для дітей.

II. Повідомлення теми й мети уроку
— а сьогодні ми продовжимо знайомство з байками дідуся Кенора — 

Л. І. Глібова. Почувши одного разу байку російського байкаря, наш по-
ет переклав її українською мовою й назвав «Чиж та Голуб».

Бесіда про особливості птахів, які є героями байки
— У цього птаха задня й верхня частина спини жовто-зелена, а ниж-

ня частина грудей — біла.
Він відрізняється відносно довгим, тонким дзьобом, гострими кігти-

ками на пальцях ніг. (Чиж)
— Це птах середньої величини, з невеликою головою, короткою ши-

єю, дзьоб короткий з невеличким ґачечком, короткі ноги закінчують-
ся чотирма пальцями з короткими загнутими кігтями. Ці птахи мають 
оперення білого, сірого, коричневого кольору. (Голуб)

ІII. робота над текстом байки
1. Слухання байки (виразно читає учитель, або звучить запис).
— Чи сподобалась вам байка? Чи є ще дійові особи, крім Чижа і Го-

луба?

2. Словникова робота.

Сильці
піддурили
проворненький

гульк
лихові
молоденький

— Прочитайте, що таке сильце.
— Доберіть слова, близькі за значенням до слів піддурили (обману-

ли, перехитрили), гульк (раптово, несподівано), лихо (біда).

3. Повторне читання байки мовчки.
— Коли й де відбулися події?
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4. розкриття ідейної спрямованості тексту.
— Яким був Чижик? Що з ним трапилось? Як він на це зреагував? 

Прочитайте. а чому Чижик потрапив у сильце? (Бо був дуже неуважний.)
— Які почуття переживав він в цей час? (Це для нього було 

несподіванкою, тому він дуже злякався і розгубився.)
— Хто бачив ці муки Чижика? (Голуб, напевне, давно спостерігав 

за муками бідного Чижика, а потім наблизився до нього, згорда погля-
дав і сміявся.)

— Прочитайте, в яких словах виявляється самовпевненість, безсер-
дечність Голуба. («А що попавсь? От тобі й на! Вже певно голова дур-
на...»)

— Прочитайте слова Голуба, де він вихваляється, виставляє себе, 
свій розум. Передайте інтонацією його зарозумілість, чванливість. («Не 
бійсь, мене б не піддурили...»)

— Які почуття викликає у вас поведінка Голуба? Як ви гадаєте, що 
трапилося із Чижиком? (Голуб так захопився вихвалянням самого себе 
й висміюванням Чижика, що навіть не бачив, що діється навколо.)

— Кого з птахів автор жаліє? Доведіть рядками твору.
— В яких рядках передається основна думка твору? Який рядок зву-

чить, як прислів’я? («Чужому лихові не смійся»)
— Як ви думаєте, ці слова стосуються птахів, чи автор мав на увазі 

когось іншого?
— Які риси людського характеру засуджує поет? (Байдужість, 

зарозумілість, пихатість, безсердечність, самовпевненість, хваль ку-
ватість.)

5. Вправи для вдосконалення техніки читання.
1) Читання «луною» за вчителем.
2) Гра «Доберіть рими».

6. Виразне читання байки за особами.

IV. Підсумок уроку
1. Бесіда.
— Які особливі прикмети має байка?
— Чим вона схожа на казку?
— Чим завжди закінчується байка?
— Прочитані нами байки були написані понад сто років тому. Чому 

ми й досі читаємо їх з інтересом?

2. Складіть народні прислів’я. З якими байками Л. Глібова вони 
схожі за змістом?

Тяжко тому жить,...
Згода дім будує,...
Не смійся з другого,...

а незгода руйнує.
щоб тобі не було того.
хто не хоче робить.

V. Домашнє завдання
Самостійно прочитайте байку С. руданського «Вовки».
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Дата ____________

Клас ____________
ЗаЧарУвала все Зима

УрОК 46–47. «ЗиМа-КраСУНЯ, БІЛа ЧарІВНиЦЯ! 
В НІй СТІЛьКи ДиВа-ДиВНОГО й КраСи!»

Матеріал до уроку:  а. Бабенко «Прийшла зима біловолоса...»; Д. Че-
редниченко «Новий рік»; В. Моруга «Нічка-новорічка»; І. Жиленко «Здій-
сниться все».

Мета:  формувати уявлення про характерні ознаки зими; вдосконалюва-
ти навички виразного читання поетичних творів; збагачувати словнико-
вий запас учнів; учити відчувати естетичні почуття.

Обладнання:  ілюстрації із зображенням картин зими, картки для роз-
ширення поля читання, картки зі словами.

ХІД УрОКУ

І. Підготовка до вивчення нового матеріалу

1. розповідь учителем казки. Відгадування загадки.
— Послухайте казку, яку приніс ранковий вітерець.
За синіми морями, за високими горами, в густому лісі на узліссі сто-

їть хатинка. а ліс цей незвичайний. У ньому і птахи, і звірі, і навіть де-
рева розмовляють. Ось і розповіли вони, що живе в цій хатинці старий, 
але дуже мудрий дідусь. Є в нього чарівна палиця. Стукне він нею об 
землю — й дива творяться: то сніг іде, то квіти розпускаються, то яблу-
ка достигають. а звати того дідуся рік. Є у нього чотири доньки. Та такі 
гарні, що й очей не можна відвести: добрі, швидкі, ласкаві, але між со-
бою не схожі. Найменша вітає журавлів, пробуджує поля, небеса, струм-
ки, заквітчує гаї, це — Весна.

Добра і весела, завжди з квітами і ягодами — це щедре Літо.
Золотокоса красуня, в золотому намисті, що без пензля і без фарб 

скрізь вкриває золотом листя, це — Осінь.
Відгадайте загадку і скажіть, як звали найстаршу рокову доньку.

Чудо-сани прилетіли,
Скакуни в тих санях білі.
В санях тих сидить цариця —
Білокоса, білолиця.
рукавом махає,
Сріблом все вкриває. (Зима)

— Які слова допомогли відгадати загадку?

2. Читання анаграм.
— Які з поданих слів «зайві»? Чому?

Ісечнь
юлийт
еберзень
другень
гісн
тивік
розом
тімельаз

 (січень)
(лютий)
(березень)
(грудень)
(сніг)
(квіти)
(мороз)
(заметіль) 

3. Гра «Доповніть речення».
— Багато ознак у красуні-зими! Світить, але не гріє... (сонечко).
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Падає білий, лапатий... (сніг). Водойми вкриті... (кригою). На дере-
вах... (іній).

Небо часто вкрите важкими сірими... (хмарами).

4. Складання деформованих речень.
— Зима заморозила речення, вони розірвалися. Складіть і прочи-

тайте їх.
-біла — -зима — -чарівниця!— -красуня-
-краси!— -стільки — -В — -дива-дивного — -ній -й-
(Зима-красуня, біла чарівниця! В ній стільки дива-дивного й краси!)

II. Повідомлення теми й мети

На дошці — ілюстрації із зображеннями зимової природи.

— І справді зима — красуня. Скільки гарного навкруги! Блискучі 
бурульки, ажурні сніжинки!

Чарівна казка зими приваблює, хвилює, бентежить. Обмерзлі дере-
ва й кучугури перетворюються на чудернацькі скульптурні композиції. 
Вигадливі морозні малюнки вражають своєю витонченістю! Холодна зи-
мова краса наче застигла у нерухомості.

а скільки див може статися у тихі зимові вечори й ночі, скільки ча-
рівних свят несе зима!

Отже, діти, вирушаймо у світ зимової краси і зимових див.

III. Опрацювання вірша а. Бабенка «Прийшла зима біловолоса»
1. Виразне читання вірша учителем.
— Намагайтесь запам’ятати, де вже побувала зима біловолоса.

2. Словникова робота. робота у парі за картками «Подолайте снігові 
словникові кучугури».
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3. Повторне читання вірша учнями (мовчки).
— Що у вірші казкове, а що відбувається насправді?

4. аналіз вірша й вибіркове читання.
— Як автор змальовує поле, село, сонце, річку, небо?
— Чому сонце не таке, як влітку?
— Чому дерева не шумлять?
— Прочитайте вирази, вжиті в переносному значенні. Що автор хо-

тів передати кожним із них?
— Як ви розумієте вираз «зачарувала все зима»?
— Що з описаного у вірші можна побачити? Чи можна щось почути? 

(Ні, бо все заснуло, замовкло, не шелестить.)

5. Вправи для розвитку швидкості читання.

Гра «Хто швидше?».
Знайти у вірші, які прикметники використав поет для опису зими, 

снігу, полотна, неба, сонця, ковдри, очерету.
Знайти у вірші, які дії виконували зима, село, небо, сонце, річка, 

верболіз, тополі.

6. Читання строф вірша, придумування уявних малюнків.
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IV. Опрацювання вірша Д. Чередниченка «Новий рік»
1. Відгадування загадки.

У міста і села
Прийшла зима весела.
Всі танцюють круг ялинки,
Не звести розвагам лік.
Незабаром яке свято?
Відгадайте!... (Новий рік).

2. Слухання вірша. Перевірка первинного сприймання.
3. Читання вірша мовчки.
4. робота над змістом вірша.

5. різновиди читання.
1) Читання «буксиром» (у парі з сусідом по парті).
2) Читання за особами.

6. Виразне читання вірша.

V. Опрацювання вірша І. Жиленко «Нічка-новорічка»
1. Читання вірша «ланцюжком».
2. аналіз змісту вірша.

VI. Опрацювання вірша І. Жиленко «Здійсниться все»
1. Читання вірша вчителем.
2. Словникова робота.
3. Виразне читання вірша.

VII. Підсумок уроку

Складання сенкану «Зима»

Наприклад:
Зима.
Сувора, біловолоса.
Настала, зачарувала, приморозила.
Вкрила землю дивною красою
Чарівниця.

Примітка. Урок 48 — урок позакласного читання.
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