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ВСТУП 

                                                                       «Усі знання виростають з одного  

                                                                        коріння навколишньої дійсності,  

                                                                        мають між собою зв’язки, а тому 

                                                                      повинні вивчатися у зв’язках » 

Я. А. Коменський                                                                   

      У ХХІ столітті предмети не мають вивчатися відірвано від реальності, а 

шкільний урок – існувати окремо. Тому   на допомогу вчителям і учням 

приходить міжпредметна інтеграція , як  один  із ефективних шляхів 

оновлення змісту, методів ,  форм навчання  і виховання  в сучасній 

початковій школі. 

     Актуальність проблеми інтеграції змісту навчання зазначається у 

положеннях  Нової української школи : у Державному стандарті 

початкової загальної освіти, навчальних програмах  для початкової школи, 

методичних рекомендаціях МОН України та інших документах.  

     Інтеграція – важлива умова сучасної освіти і розвитку цивілізації в 

цілому, тому що нинішній етап наукового розвитку дедалі більше 

характеризується прагненням розглядати не окремі, ізольовані об'єкти і 

явища життя, а їх  широкі єдності. 

     Свій розвиток ідеї інтеграції отримали у 60-х роках ХХ ст., коли  

В.О. Сухомлинський практикував  « уроки мислення в природі». Це один з 

найбільш вдалих прикладів інтеграції різних видів діяльності зі спільною 

метою. 

Сучасна психолого-педагогічна наука активно досліджує проблеми 

інтеграції навчання, дійшовши висновку, що  освіта сьогодення неможлива 

без інтеграції її змісту та формування цілісного мислення. Ні для кого не 

секрет, що із зростанням об’єму інформації, яку має засвоїти, запам'ятати 

учень протягом шкільного життя,  а також на фоні погіршення екологічної 

ситуації, погіршується стан здоров'я підростаючого покоління. А от 

інтеграція змісту освіти, а завдяки цьому і зменшення кількості навчальних 
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предметів, забезпечує психічне здоров'я дітей, цілісність свідомості, тому 

що інтегровані знання – цілісні та структуровані. 

 

Міжпредметна  інтеграція у сучасній українській школі 

     Міжпредметна інтеграція - це навчання на основі інтеграції змісту 

навчального матеріалу з різних навчальних дисциплін навколо однієї теми.  

Межі між предметами стираються, а навчальний процес стає частиною 

загальної картини світу. Мета інтегрування — максимально поєднати 

навчання і життя. Діти люблять дізнаватися на уроках нові цікаві факти, 

що стосуються їхнього оточення, реального життя. Тому добре працює все 

те, що учні можуть застосувати на практиці. 

     Інтеграція формує у школярів міжпредметну компетентність. У 

Державному стандарті початкової загальної освіти, що ґрунтується на 

засадах компетентісного підходу, поняття міжпредметна компетентність 

визначається як «здатність учня застосувати щодо міжпредметного кола 

проблем знання, уміння, навички, способи діяльності та ставлення, які 

належать до певного кола навчальних предметів і предметних галузей». 

Завдяки інтеграції знання учнів набувають системності, досягається 

високий рівень розвитку їх інтелекту, уміння стають комплексними, 

посилюється світоглядне спрямування інтересів учнів. 

     Основними ідеями інтегрованого навчання є особистісна спрямованість, 

системність, проблемність, пріоритет основних мотивів, рефлексія 

діяльності. 

     Міжпредметна  інтеграція  

- сприяє формуванню у дітей цілісного образу світу, здатності сприймати 

предмети і явища різнобічно, системно, емоційно; 

- сприяє поглибленню та розширенню знань учнів, діапазону їх практичного 

застосування; 

- створює найкращі умови для розвитку їх мислення, розвиваючи його 

критичність, логічність, гнучкість; 
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- реалізує один із основних принципів дидактики – системність; 

- зменшує багатопредметність; 

- поглиблює міжпредметні зв’язки; 

- сприяє активізації пізнавальної активності, підвищенню мотивації учнів; 

- формує дослідницький інтерес; 

- дає можливість проявити творчість і вчителю, і дітям; 

- відкриває свободу вибору теми, змісту, засобів, які використовуються в 

організації навчання маленьких школярів. 

     Процес інтеграції вимагає реалізації таких умов. 

1. Об’єкти дослідження досить близькі (тоді буде відбуватися дослідження 

об’єкта з усіх сторін, використовуючи навчальний матеріал різних 

дисциплін). 

2. На уроках використовуються однакові або близькі методи дослідження 

явищ або предметів. 

3. Те, що пізнається, підпорядковується певним закономірностям, які 

вивчаються на уроці, тобто узагальнюємо навчальний матеріал з різних 

навчальних дисциплін та пізнаємо більш складну систему. 

     У початковій школі, зазвичай інтеграція навчального матеріалу з різних 

предметів проходить навколо певного явища або предмета довкілля, або 

для створення творчого продукту. Міжпредметна інтеграція для вчителів 

початкової школи дає широке поле діяльності, адже вони викладають 

багато  предметів.  Молодші школярі, виконуючи різні завдання, не тільки 

опановують програмовий матеріал, а й знайомляться з різними сферами 

суспільного життя. Це сприяє формуванню у них цілісного сприйняття 

світу.  

Отже, перевага міжпредметної інтеграції у навчальному процесі – це 

створення умов для формування всебічно , гармонійно та інтелектуально 

розвиненої, творчої особистості, яка сприймає світ цілісно і здатна діяти у 

професійній та соціальній сферах.  



6 
 

     Головна ідея тематичного інтегрованого навчання – це сприяння 

успішній реалізації нових освітніх завдань, визначених Державним 

стандартом початкової освіти. 

     У сучасній школі міжпредметна інтеграція здійснюється різними 

шляхами: 

- створення інтегрованих курсів, 

- проведення тематичних днів і тижнів, 

- проведення бінарних та інтегрованих уроків, 

- проведення уроків з міжпредметними зв’язками. 

     За допомогою багатосторонніх міжпредметних зв’язків закладається 

основа для формування в учнів умінь комплексного бачення проблем 

реальності, різнопланових підходів до їх розв’язання. 

     Міжпредметна інтеграція – це виклик для вчителів, тому що вони самі 

повинні мислити інтегровано, бути дослідниками, науковими керівниками, 

прагнути викладати предмети по-новому, відчувати, знати потреби своїх 

учнів. 

Що таке «тематичний день» 

                                                                   Справжня подорож у пошуках  

                                                                   відкриття полягає не в тому,  

                                                                   щоб шукати нові краєвиди, а в тому,   

                                                                   щоб подивитись на них по-новому. 

                                                                                                    Марсель Пруст 

     Тематичний день – це одна з форм реалізації міжпредметної інтеграції, 

під час використання якої зміст навчальних предметів найповніше 

інтегрується за змістом і метою. 

     Вивчивши літературу з даної проблеми ,  і керуючись тим, що сучасна 

система освіти спрямована на формування особистості з цілісним 

сприйняттям картини світу , з розумінням глибини зв’язків між  процесами  
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та явищами, я вирішила , що саме це питання я візьму для своєї науково-

методичної теми . І з 2018 року у своїй педагогічній діяльності 

використовую тематичні дні, тому що поєднувати теми різних навчальних 

предметів і проводити тематичні дні  - це цікаво та результативно і для 

мене, і для учнів. Це допомагає не лише зацікавити дітей,  але й дати 

зрозуміти  зв’язок навчання із життям, а також вчить застосовувати знання 

на практиці. А мені дає можливість домогтися більш високих результатів 

навчання і виховання та проявити свою творчість . Я погоджуюся зі 

словами О. Я. Савченко, яка  зазначала, що «змістовні, цілеспрямовані 

уроки вносять у звичайний плин шкільного життя новизну, певною мірою 

знімають кордони предметного викладання і допомагають дітям емоційно і 

системно сприйняти деякі поняття, явища». 

      Плануючи тематичний день, учитель завжди створює щось нове із 

змісту навчального матеріалу різних дисциплін . У цей день об’єднуються 

блоки знань з різних навчальних предметів, а також теми  навколо однієї 

проблеми з метою інформаційного та емоційного збагачення сприйняття, 

мислення та почуттів учня.  У початковій школі доцільно проводити  

тематичні уроки  за окремими освітніми галузями (один урок = одна 

освітня галузь = один предмет), або інтегруючи дві або більше освітні 

галузі в одну діяльність протягом одного уроку. 

     У процесі роботи над проблемою тематичного навчання, я зрозуміла, 

що  дітям цікаві не широкі, абстрактні теми, а  більш вузькі, конкретні. 

Наприклад,  «Іграшки», «Цукерки», «Веселка». 

     Діти молодшого шкільного віку завжди із живою цікавістю сприймають 

навколишнє життя, яке щодня розкриває перед ними щось нове. Саме під 

час тематичних днів вчитель розвиває вміння не просто бачити , а й 

розглядати, не просто чути, але й прислухатися, вчить виявляти суттєві 

ознаки й властивості предметів і явищ, акцентує, на що слід звернути 

увагу, привчає дітей планомірно та систематично аналізувати об’єкти. 

Таким чином, розвиває у дітей такі якості, як допитливість, зацікавленість, 
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практичне мислення, потребу експериментувати. Педагог, застосовуючи 

сучасні форми роботи, плануючи різноманітні види діяльності, сприяє 

свідомому засвоєнню програмового матеріалу, зосереджує дитину на 

почуттях та діях, що призводить до розвитку життєвого досвіду, до 

самореалізації, до особистісного зростання. Тематичні дні дозволяють 

розвивати незалежне мислення, бажання і можливість використовувати 

власний досвід, виявляти ініціативу, винахідливість, дисципліну, 

співробітництво. 

Як підготувати тематичний день 

     Правильний підхід до організації та проведення уроків під час 

тематичних днів допоможе досягти потрібних результатів набагато 

швидше. 

Щоб створити тематичний день, необхідно розробити для себе структуру 

його підготовки . Спочатку на обдумування та його створення  йтиме 

багато часу. Але чітка послідовність дій, вивчення досвіду колег та 

власний досвід  допоможуть  з часом зменшити  час на його підготовку . 

     Для того, щоб провести тематичний день, насамперед учителеві 

необхідно проаналізувати календарне планування, зіставити матеріал 

різних предметів для виокремлення тем, близьких за змістом, визначити 

завдання.  А далі потрібно зробити декілька «кроків». 

     Крок перший : вибір теми.  

     У першу чергу тема, за якою поєднуються уроки, має бути цікавою для 

учнів, відповідати їх інтересам і віку.  Тому брати ідеї найкраще саме від 

дітей. Можна у класі поставити спеціальну скриньку, в яку діти можуть 

кидати папірці із запитаннями, на які хотіли б отримати відповідь. Вони 

можуть стосуватися не лише навчальних предметів, а й усього, що 

цікавить учнів. 

Періодично разом з дітьми читати отримані запитання. Іноді хтось з учнів 

може відповісти, тож чомусики одразу задовольняють цікавість. Але якщо 

це питання складне, то його можна взяти за основу тематичного дня. 



9 
 

Після того, як визначилися з темою, провести попереднє опитування. 

Кожен учень пише на листочку, що він знає з цієї теми та що хоче 

дізнатися. Це допоможе правильно підібрати інформацію та завдання. 

     Також тему можна обрати у відповідності до випадів із життя класу. 

Так, помітила, що діти не їдять яблука, які їм дають у їдальні. З’явилася  

ідея провести День яблука.  А коли побачила, що у другому класі часто 

біля смітника валяються папірці, обгортки з цукерок, виникла ідея 

провести тематичний день «Де живе сміття», тим паче, що у «Хрестоматії 

сучасної української літератури для читання в 1, 2 класах» є два чудові 

твори: Зоряни Живки «Добре вдома» та Лариси Ніцой «Страшне 

страховисько», які дуже добре розкривають тему сміття у сучасному світі. 

А у календарі  15 листопада – Всесвітній день рециклінгу, або Всесвітній 

день вторинної переробки. От так обрала тему дня і дату проведення. 

     Тему можна обрати і у відповідності до календаря свят. Такі теми, як  

«День козацтва», «Великдень», «День Землі» тощо теж цікаві для учнів і 

відкривають для вчителя великі можливості. 

     Крок другий : створення інтелект-карти. 

     Карта знань, ментальна карта або інтелект-карта дозволяє генерувати 

ідеї, надихає на пошук рішень, допомагає аналізувати результати і події, 

дає можливість цілісно оглянути тему . На листку паперу записую тему 

дня. У центрі – головне поняття – назва об’єкта чи явища. Потім  пишу 

ключові слова, які містять зміст  інформації та ідеї. Навколо ключового 

слова записую все, що знаю або що спадає на думку про об’єкт чи явище, 

яке розглядаю. Стараюся писати не реченнями , а одним словом або 

словосполученням. Пишу різними буквами, частіше друкованими,  

змінюючи їх розмір, нахил, колір. 
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     Крок третій : опрацювання інтелект-карти. 

     Під час опрацювання інтелект-карти потрібно дати  для себе відповіді 

на ряд питань. 

- Яка із записаної інформації буде цікавою та доступною для моїх дітей? 

- Яка інформація може бути змістовим наповненням певного уроку ? 

- На яких предметах можна її використати? 

- Які програмові завдання можна реалізувати на уроці? 

- Над розвитком яких компетентностей  можна попрацювати під час 

роботи над темою? 

- Які види діяльності , методи і форми роботи обрати ? 

- Яка мета дня? 

- Які завдання можна виконати в русі?   

Це актуально  , тому що різноманітні рухливі ігри допомагають змінити 

вид діяльності дитини, бо коли вона діє, підключається кінетична пам'ять 

(а це важливо для дітей - кінестетиків), та й зорова працює значно краще, 

ніж під час пасивного сприйняття інформації. 

Не потрібно далеко відходити від навчальних програм, а прагнути 

пристосувати теми уроків одна до одної. 

     Крок четвертий: створення атмосфери та оформлення класного 

приміщення. 

     Під час проведення тематичного дня «Перший день зими» і я, і  діти 

прийшли у білому одязі,  у класному приміщенні була облаштована 
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фотозона, де були розміщені білі кульки з ниток, сніжинки і бурульки з 

білого паперу, сніговички з ниток.  

              

     У тематичний  «Перший день весни»  ми всі були у зеленому одязі. У 

класі була оформлена виставка дитячих малюнків, виконаних  різними 

відтінками зеленого кольору. У фотозоні всі могли сфотографуватися з 

дівчинкою-весною. 

  

     Крок п’ятий: предметне наповнення. 

     Бажано продумати, які предмети, що діти бачать в повсякденному 

житті, можна використовувати цього дня. Адже тема засвоюється легше, 

якщо те, про що розповідається, можна взяти в руки, розглянути. 

Також корисно, якщо учні можуть взяти щось із собою після завершення 

тематичного дня. Це можуть бути малюнок, аплікація, саморобний журнал, 

лепбук чи інший виріб. Головне, щоб він нагадував про тему дня, і дитина 

могла вдома розповісти, чим займалась у школі. 

     Крок шостий : підсумок дня.  

     Наприкінці кожного тематичного дня має бути зворотній зв'язок, або 

фідбек.  
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Запитання будуть  сталими:  

 Що було цікавого?  Що нового почули ? Що сподобалося? Що не 

сподобалося? Що було легко?   Що було важко? 

А от форми фідбеку можна застосовувати  різні: розмова в колі, записи у 

щоденнику вражень, відповіді на стікерах, вправа «Квиток на вихід» тощо. 

     Якщо потрібно дати учням час на осмислення того, що було, то можна 

запропонувати домашнє завдання: написати есе, повідомлення у 

соцмережах, смс про сьогоднішній день. Також доцільно вранці 

наступного дня запитати, що вчора було незрозумілим чи складним. Таким 

чином з’ясувати наскільки  дитина засвоїла програмовий  матеріал. 

     Під час проведення тематичних днів можуть виникнути труднощі. 

Найбільша проблема – це, звичайно , час, якого завжди бракує. Складно 

точно визначити, скільки  його  буде потрібно учням на виконання певного 

завдання. Також під час уроку можуть виникнути непередбачувані  

ситуації, питання або труднощі. Вчителю потрібно бути до цього готовим,  

орієнтуватися , як їх вирішити.  Якщо щось не встигли, потрібно перенести 

на наступний день. Але завжди прагнути, щоб кожен вид діяльності був 

завершеним. 

    Отже, перевага тематичної інтеграції у навчанні – це створення 

передумов для формування творчої особистості, що цілісно сприймає світ. 

                  

                                        ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Ідеї для тематичних днів 

1 клас 

Веселковий день 

Навчання 

грамоти   

Звук [в]. Мала буква в. Читання складів, слів і речень з  

вивченими літерами. Вивчення вірша про кольори 

веселки. 

Математика Число і цифра 7. 
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Я досліджую світ Як я пізнаю навколишній світ. Навколишній світ. 

Пізнання навколишнього світу через запитання та  

діяльність людини. (питання про веселку). Дослід: 

утворення веселки.  

Образотворче 

мистецтво 

Кольори веселки. Основні та похідні кольори.  Правила 

розміщення зображення на аркуші. Художньо-творча 

діяльність: зображення веселки. 

                                                    День гарбуза 

Навчання 

грамоти   

Звук г, буква г. Читання та інсценування української  

народної пісні «Ходить гарбуз по городу» 

Математика Складання і розв’язання задач на різницеве 

порівняння(задачі про гарбузи) 

Я досліджую світ Язик – орган смаку. Яку інформацію ми відчуваємо за 

допомогою язика. Чи все можна пробувати на смак. 

(порівняння за смаком сирого гарбуза та печеного, 

гарбузового насіння сирого та смаженого) 

Дизайн і 

технології 

Робота з природними матеріалами. Виготовлення  

 квітів з насіння гарбуза. 

                                                Перший день зими 

Навчання 

грамоти   

Звуки [т], [т′]. Мала буква т. Читання слів, 

словосполучень і речень з вивченими літерами. Робота 

з дитячою книгою. «Ой весела в нас зима» 

Математика Розв’язання задач вивчених видів(задачі на зимову 

тематику) 

Я досліджую світ Природа навколо нас. Нежива й жива природа. 

Спостереження за змінами в неживій та живій 

природі. Дослід: створення штучного снігу. 

Образотворче 

мистецтво 

Розбіл та затемнення кольорів. Повторення правил 

розміщення об’єктів на аркуші. Художньо-творча 
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діяльність: створення композиції «Танок сніговиків». 

                                                        День цукерок 

Навчання 

грамоти 

Звуки [ц], [ц'], позначення їх буквою «це». Звуковий ана-

ліз слів. Читання складів, слів. Опрацювання тексту 

про цукерки. 

Математика Вимірюємо маси  предметів (зважування різних видів 

цукерок) 

Я досліджую світ   Дослід. Для чого ми проводимо досліди. Правила 

проведення дослідів. Чим дослід відрізняється від 

спостереження. Дослід з цукерками. 

Дизайн і 

технології 

Моделювання реклами улюбленої цукерки. 

 

                                                         Бережи  здоров’я  

Навчання 

грамоти   

Закріплення вивченого. Робота з дитячою книгою . 

Марина Кірносова «Карамелькіно». 

Я досліджую світ   Харчування і здоров’я. 

Дизайн і 

технології 

Створення аплікації - плаката за зразком. Здоровий 

зубчик - білий зубчик. 

Батьківський 

урок  

Бережи зуби з дитинства 

                                                               

                                                        2 клас 

Де живе сміття 

Читання Робота з дитячою книгою. Зоряна Живка «Добре 

вдома». Лариса Ніцой «Страшне страховисько» 

Математика Додавання та віднімання двоцифрових чисел без 

переходу через з десяток.  Розв’язування задач на дві 

дії (про переробку  вторинної сировини). 

Дизайн і Виготовлення рамки для фото з обгорток 
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технології використаних  зошитів 

Я досліджую світ   Проєкт «Що виготовляють зі  вторинної сировини» 

Виготовлення лепбука «Сортуй сміття правильно» 

                                                         Таємниці яблука 

Читання Робота з дитячою книгою. Василь Сухомлинський.  

Яблуко і  світанок.  

Українська мова Узагальнення і систематизація знань учнів із розділу  

   «Досліджую звуки і букви»(прислів’я, загадки, 

фразеологізми про яблуко) 

Я досліджую світ   Що таке експеримент. Експерименти з яблуком. 

Дизайн і 

технології 

Технологічні операції з матеріалами.  Виготовлення 

яблучка з кольорового паперу за зразком. 

Знайоме  незнайоме молоко 

Читання Робота з дитячою книгою. Баба і гладущик молока. 

Українська народна казка. 

Математика Закріплення таблиці множення числа 2.                            

Розв’язування задач вивчених видів(про молочні 

продукти) 

Я досліджую світ   Хто такий споживач.   Упаковка та етикетка.  

( дослідження  упаковок та етикеток молочних 

продуктів). Моделювання купівлі молочних продуктів. 

Дослід: як визначити якість молока. 

Дизайн і 

технології 

Технологічні операції з матеріалами (згинання, 

складання, різання, склеювання). Практична робота:. 

Створення упаковки для молочних продуктів.       
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                                        Тематичний день «Секрети яблука» 

Мета 

 узагальнити знання дітей про яблука, значення їх для людини; 

 збагачувати активний словник відповідно до тематики дня; 

 дослідити властивості яблука; 

 закріпити вміння добирати запитання до тексту; 

 удосконалювати вміння ставити запитання за змістом почутого; 

 активізувати пізнавальну діяльність дітей; 

 розвивати самостійне мислення, уміння досліджувати, уяву, доказове 

та зв’язне мовлення, пам’ять, увагу, дрібну моторику, критичне мислення, 

навички вільного спілкування; 

 виховувати естетичний смак, 

  учити піклуватися про своє здоров’я. 

Очікувані результати навчання 

 дитина вітається та звертається до інших, дотримуючись норм 

мовленнєвого етикету, використовує ввічливі слова; 

 об’єднується з іншими дітьми у групи, пари для спільної діяльності; 

 висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію інших 

і дослухаючись до спільних рішень; 

 підтримує діалоги з тем, пов’язаних із певними життєвими ситуаціями; 

 зіставляє почуте з власним досвідом, висуває власні гіпотези; 

 ставить запитання дорослим і одноліткам щодо інформації, яка викликає 

сумніви або є незрозумілою; 

 наводить аргументи на захист власної думки та ілюструє її прикладами; 

 піклується про своє здоров’я; 

 знає властивості яблука, його користь для організму людини. 

Освітні галузі: мовно-літературна; природнича, технологічна. 

Оформлення класної кімнати. Кошики з різними сортами яблук, смаколики 

з яблук. 
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І. РАНКОВА ЗУСТРІЧ. 

(У кожної дитини у руках яблуко, яке вона принесла для своїх 

однокласників.) 

1. Вітання 

Учитель 

Промінчик осінній заглянув у клас 

І в коло велике зібрав, друзі, нас. 

Нумо з’єднаємо яблучка всі 

І радо всміхнемось: я — вам, ви — мені. 

 

— Як приємно бачити, що ви посміхаєтесь одне одному і приносите до 

класу радість. Ну ж бо її примножимо, привітавшись одне з одним 

подарунками. 

Діти (по черзі): 

— Я хочу подарувати тобі, Матвійку, яблучко і посмішку! 

— Прийми від мене, Марійко, у подарунок яблучко і  гарний настрій! 

— Мій подарунок для тебе, Андрійку, яблучко і здоров’я! 

— Я хочу подарувати тобі, Елю, яблучко і щастя! І т.д. 

2. Щоденні новини. 

- Розкажіть про сьогоднішній день. Сьогодні 21 жовтня. 

- Чим цікавий цей день ? 

- А ще  сьогодні відзначається  Всесвітній день яблук. 

3. Обмін інформацією. 
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- Що ви знаєте про це свято? 

- А що цікавого ви знаєте про яблуко? 

Яблуко – найпопулярніший фрукт у світі, тому і заслуговує на таке свято. 

В Україні з давніх-давен яблука цінують не лише за красу і смак, але й за 

цілющі властивості. Багатий урожай яблук восени символізує достаток та 

благополуччя української родини.  Оспівані вони і у віршах, і у казках. 

5. Крісло автора. 

- Хто любить яблука  і чому ? 

- Хто не любить яблука і чому? 

6. Групове заняття 

 Гра «Вірю-не вірю» 

- Яблука у космос беруть із собою астронавти. 

- Їжаки запасають яблука на зиму. 

- Завдяки яблукам з ’явилася губна помада. 

- З яблук можна робити папір. 

- Існують яблука з червоною серединкою. 

7. Рухлива гра «Яблучко» 

За допомогою лічилки обирають ««Яблучко», що повертається обличчям 

до гравців, піднімає руки в сторони . «Яблучко» називає певний колір. 

Гравці знаходять цей колір у себе в одязі або в кого-небудь із сусідів 

(можна триматися за одяг інших) і, торкаючись цього кольору, спокійно 

проходять повз «Яблучко» (під руками гравця). Якщо у гравця відсутній 

потрібний колір і немає можливості торкнутися названого кольору, він 

повинен швидко пробігти повз «Яблучко». Якщо «Яблучко» торкнулася 

гравця, то він стає новим «Яблучком» . 

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ І МЕТОЮ ДНЯ. Поділ на групи.  

— Сьогодні у нас тематичний день «Секрети яблука». На всіх уроках ми 

будемо розкривати таємниці цього фрукта, працюючи в групах. Оберіть 

собі емблему-яблучко того кольору, який вам найбільше подобається. 

Об’єднайтеся у групи за кольорами яблучок. Оберіть керівника групи. 
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III. РОБОТА НАД ТЕМОЮ ДНЯ.  

                                                  Перший урок 

                                        Я досліджую світ 

Тема.  Що таке експеримент. Експерименти з яблуком. 

Мета: 

навчальна :  ознайомити учнів із методами пізнання природи, а саме — 

спостереження, експеримент, 

- формувати уміння і навички користуватися ними у повсякденному житті 

та для отримання нових знань;  

- вчити дітей критично мислити і вирішувати життєві проблеми. 

 розвивальна: сприяти розумінню ролі природничих знань у 

повсякденному житті людини, обґрунтувати цінність знань з 

природознавства;  

 виховна: виховувати повагу до наукових надбань людства. 

 Очікувані результати навчання: дитина 

- виконує дослідницькі завдання; 

- фіксує результати досліджень доступними способами і робить висновки; 

- застосовує знання про природу в навчальних і життєвих ситуаціях; 

- виконує сприйняті на слух інструкції щодо виконання поставлених 

учителем навчальних завдань; 

- відповідає на запитання за змістом прослуханого і ставить запитання до 

усного повідомлення 

- вибирає інформацію з почутого та прочитаного, пояснює, чому вона 

зацікавила, обговорює її з іншими; 

Обладнання:   

 мультимедійна презентація, 

 дзеркальця 

  яблука,  

 мед (чайна ложка на склянку води); 

 лимонний сік (чайна ложка на склянку води); 
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 сіль (пів ложки на склянку води); 

 таблетка вітаміну С (одна штука розчинена в склянці води); 

 содова; 

 вода; 

 прозорі ємності. 

Підготовка до експерименту. 

 Для кожної з груп підготувати по 6 прозорих ємностей  

 Зробити розчини 

 Підписати кожну, щоб не переплутати розчини.  

                              Хід уроку 

І. Організація класу на роботу. Створення позитивного 

психологічного клімату класу. 

1. Психоформула. 

Яблучка котилися, 

у траві спинилися. 

Яблучка зберемо, 

                                          Урок  проведемо.                             Слайд 1 

2. Створення груп. 

- Об’єднайтеся у групи за кольорами ваших  яблук.                        Слайд 2 

3. Фенологічні спостереження. Хвилинка календаря. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

- Щодня ми з вами спостерігаємо за погодою, за змінами в природі, ведемо 

календар спостережень. Для чого ми це робимо? Для  чого людині знання 

про навколишній світ?(підручник с. 64, малюнок) 

- Знання про навколишній світ людині потрібні, щоб краще пристосуватися 

до життя. 

- Як людина може отримати знання про світ, що її оточує? 

- Правильно, через спостереження. Часто чуємо: «Ластівки літають низько, 

буде дощ». Звідки люди це знають? Правильно, бо неодноразово 

спостерігали таку закономірність. 
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- А як ще люди дізнаються про навколишній світ , ви зрозумієте  з 

наступного завдання. За допомогою дзеркальця прочитайте назву тексту  

- (підручник, с.65) 

- Експеримент. 

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку. 

- Сьогодні на уроці ми дізнаємося, що таке експеримент, які кроки потрібно 

зробити, щоб його провести, поговоримо про правила безпеки під час 

експериментів, а також проведемо декілька експериментів з яблуками. 

ІУ.  Руханка  в групах «Передай яблучко сусіду» (діти одночасно віддають 

яблуко сусіду праворуч і отримують  яблуко від сусіда ліворуч) 

ІУ. Вивчення нового матеріалу. 

1. Опрацювання тексту підручника (с.65) 

2. Порівняння різних сортів яблук.                                                Слайд 3 

3. Робота зі словником. 

Експеримент – це… 

4. Бесіда. 

- Які експерименти проводять вчені? 

- Чи проводили ви експерименти? Які? 

- З якою метою ви проводили експерименти? 

- Чим спостереження відрізняється від експерименту? 

5. Відгадування загадок (с.65)                                                          Слайд 4 

- У якій загадці описується метод експерименту ? 

- А який метод допоміг скласти іншу загадку? 

- А де проводять експерименти вчені?                                          Слайд 5 

6. Ознайомлення з кроками експерименту (форзац 2) 

- Для проведення експерименту потрібно зробити декілька обов’язкових 

кроків. Ознайомтеся з ними на форзаці підручника. 

7. Складання правил безпечної поведінки під час експериментів 

- Щоб експеримент не завдав шкоди людям, які їх проводять або тим, хто 

знаходиться поруч, необхідно знати і виконувати правила безпечної 
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поведінки. На екрані ви бачите умовні позначення правил. Давайте ми їх 

сформулюємо.                                                 Слайд 6                                                                                                                                  

У. Узагальнення  і систематизація знань. 

1. Читання з позначками 

- Прочитайте цікаві факти про яблука. Під час читання робіть позначки 

+       інформація відома; 

—     інформація нова для мене; 

!  —  інформація здивувала; 

? —   хочу більше про це дізнатися. 

 - Найулюбленішим фруктом стародавніх греків і римлян було яблуко         

О  

- Знімати шкірку з яблук не надто корисно, бо  в ній міститься корисна для 

нашого  організму клітковина                                                                              

О                                                                                              

- Найбільше у світі яблук збирають  у Китаї                                                      

О                                                                    

- Різні сорти яблук мають різну кількість насіння.                                            

О                                                                                      

-  Яблука не тонуть у воді .                                                                                   

О                                                                                                

-  Зелені яблука  зміцнюють зуби й кістки, жовті – зір, а червоні – 

покращують пам’ять.                                                                                             

О 

- Якщо яблуко розрізати впоперек, то побачимо зірочку.                                 

О 

 Чи була в тексті інформація, яку ви вже знали? 

 Які факти були для вас новими? 

 Про що захотіли більше дізнатися? Чому? 

 Якою інформацією можете  доповнити? 

- Що з цих тверджень ми можемо перевірити, або проекспериментувати ? 



23 
 

1. Експеримент  «Чи потоне яблуко?» 

 Як ви гадаєте, що буде з яблуком, якщо його покласти у воду? Воно потоне 

чи буде плавати на поверхні? Проекспериментуйте. 

 Поясніть свої міркування. 

 Якщо яблуко порізати на скибочки й покласти у воду, вони плаватимуть 

чи потонуть? Проекспериментуйте. 

 Пригадайте, що відбувається з яблуками, коли мама або бабуся варить 

компот. 

Інформація для вчителя 

Чи замислювалися ви коли-небудь, чому яблука плавають і не тонуть? 

Відповідь доволі проста — вони на 25% складаються з повітря, м’якоть 

доволі пориста і всередині яблука є пустоти, які виконують роль поплавка. 

Усі, хто коли-небудь варив компот із яблук, помічали, що яблука спочатку 

спливають, а потім тонуть. При цьому самі яблука не втрачають своєї 

форми, а лише трохи розварюються в киплячій воді. Це відбувається 

тому, що коли вода починає нагріватися й доходить до кипіння, повітря 

в яблуках починає вивільнятися, у пустотах збирається вода і вони 

змінюють свою щільність. Коли компот вже майже готовий, яблука 

тонуть. 

2.  Експеримент  «Як вберегти яблуко від потемніння»       

 

- Вчора я відрізала шматочок яблука і забула його з’їсти. Що з ним 

сталося? 

- Чому цей шматочок потемнів? Що змушує яблуко змінювати колір? 

- Цей процес називається окисненням. Як тільки яблуко надрізане чи 

вкушене, кисень поєднується з залізом і формує оксиди заліза. Такий же 

процес окислення  руйнує і метали, на яких з’являється іржа. 

 - Нам не подобається, коли яблуко темніє. Воно не виглядає таким 

смачним. А чи  можна вберегти яблуко від потемніння? 

Ви можете зменшити зміну кольору яблука трьома різними способами: 

 приготувати яблука, наприклад, запекти; 
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 зменшити контакт з киснем; 

 зменшити кислотність яблука., помістивши його у просту воду, у газовану 

воду, у лимонний сік, у розчин меду, у розчин солі, у розчин вітаміну С. 

- Перед проведенням експерименту  сформулюємо разом  гіпотезу.   

- Який розчин спрацює найкраще і яке яблуко буде найсмачнішим? 

- Ознайомтеся з інструкцією і виконайте 1-4 пункти. 

Інструкція 

1. Відріжте від  яблука  6 шматочків. 

2. Помістіть шматки яблука в різні посудини.  

3. Швидко залийте зразки розчинами. 

4. Почекайте десять хвилин, перш ніж вийняти шматки яблука з розчинів. 

5. Вилийте рідини і дослідіть, наскільки кожен шматок яблука потемнів. 

6. Запишіть. 

7. Спробуйте шматки яблука і запишіть враження. 

Робота в групах над екпериментом 

Руханка 

             3. Експеримент  

- Поки чекаємо 10 хвилин, підтвердимо, або спростуємо той факт, що у 

різних сортів яблук різна кількість насінин. Розріжте два яблука різних 

сортів і порахуйте, скільки насінин у кожному з них.  

- Чи підтвердився цей факт? 

- Як можна використати насінини яблук? 

- Так, можна посадити ці насінини в землю, щоб виросли молоденькі яблуні. 

Цікавий факт: якщо посадити сто яблунь з насіння одного деревця, вони 

виростуть абсолютно різними. 

       4. Експеримент 

- Проекспериментуйте, чи дійсно, якщо розрізати яблуко впоперек, то 

побачимо зірочку. 

- Чи підтвердився цей факт? 

5. Завершення другого експерименту. 



25 
 

- Який шматок яблука був найкращим на смак? 

- Який розчин залишив яблуко найсвітлішим? 

Висновок: 

 Проста вода не спрацювала. 

  Газована – краще, але не набагато. Зате  яблуко стало  трішки солодшим. 

 Сіль залишила яблуко у природному кольорі, але зіпсувала  смак. 

 Лимонний сік добре зберіг колір, але змінив смак яблука.  

 Вітамін С – нормально, але не вартий того, щоб подрібнювати таблетки. 

 А переможець – мед! Яблука не такі білі, як від солі чи лимону, але 

найсмачніші). 

УІ. Підсумок уроку. 

1.Пригадування основних моментів уроку. 

- Про що ми сьогодні говорили на уроці? 

- Які є кроки у проведенні експерименту? 

- Які правила безпечної поведінки в лабораторії ви запам’ятали? 

2. Рефлексія. 

 З яким настроєм ви закінчуєте урок? 

 Які нові таємниці яблука відкрили? 

 Про що розкажете рідним? 

 

Перерва ігор і розваг з яблуками 

 

Другий урок 

Українська мова 

Тема. Узагальнення і систематизація знань учнів із розділу                                                  

«Досліджую звуки і букви» 

Мета: 

-  формувати ключові компетентності: уміння вчитися; продуктивно 

співпрацювати в групі, виокремлювати головне, відтворювати інформацію, 
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сприйняту із різноманітних носіїв; дотримуватися норм мовленнєвої 

культури; 

-  узагальнити та систематизувати знання учнів з вивченого розділу; 

-  продовжити знайомство з фразеологізмами та прислів’ями ; 

-  розвивати зв’язне  мовлення; 

- виховувати дружелюбність. 

Очікувані результати навчання: дитина 

- аналізує звуко-буквений склад слова; 

- пише розбірливо, охайно; 

- виправляє орфографічні помилки на вивчені правила; 

- сприймає й обговорює зміст медіа продукту; 

- правильно вимовляє слова з ненаголошеними голосними е, и та дзвінкими 

приголосними у кінці слова; 

- використовує правила для переносу слів з рядка в рядок; 

- розташовує слова в алфавітному порядку; 

- створює власне висловлювання. 

Обладнання: презентація, картки зі словами, смаколики з яблук, завдання 

для груп, картки з текстом. 

І. Організаційний момент 

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку. 

ІІІ. Систематизація знань за темою. 

1.  Каліграфічна хвилинка. 

- Пропишіть каліграфічно велику і маленьку букви Яя та з’єднання з цими 

буквами. Каліграфічні вправи сприяють покращенню культури письма. А 

яке має письмо? (Охайним, розбірливим, грамотним,каліграфічним). 

Яя  Яб Ял Яг ял ям зя 

Яблуко 

Хто яблуко в день з’їдає, у того лікар не буває.                       Слайд 

- Як розумієте це прислів’я? 

- Коли його можна сказати? 
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2. Звуко - буквений аналіз слова яблуко. 

3. Робота з фразеологізмами (без зазначення терміну).                   Слайд 

- Доберіть тлумачення. 

Влучити в яблучко                                          схожий на батьків               

Яблуку ніде впасти                                         влучно сказати 

Яблуко від яблуні недалеко падає                 людно, тісно 

Яблуко розбрату                                            причина ворожнечі,   

                                                                         суперечок, незгод між  

                                                                         ким-небудь. 

- Назвіть слова з цієї вправи, у яких звуків більше, ніж букв. 

4. Робота в групах.                                                                                Слайд  

- Які смаколики можна виготовити з яблук ? 

Зефір, пастила, мармелад, варення, повидло, джем, пиріг. 

- Прочитайте правильно слова з ненаголошеними голосними. 

- Прочитайте правильно слова з дзвінкими приголосними в кінці слова. 

5. Робота у групах. 

- Попрацюйте в групах і виконайте завдання. 

Група жовтих яблучок. Поділити ці слова на склади для переносу. 

Група червоних яблучок.  Записати ці слова в алфавітному порядку. 

Група помаранчевих яблучок.  Скласти  3 речення зі словом яблуко. 

Група зелених яблучок . У тлумачному словнику знайти значення слів 

варення, повидло, джем. 

                            Презентація виконаних завдань у групах. 

6. Перегляд мультфільму “Мудрі казки. Смачні яблука”. 

- Який фрукт мало не посварив звіряток? 

- Згадайте, як у народі називають причину ворожнечі, суперечок і незгод. 

7. Робота в парах. 

а)Редагування тексту. 

- Прочитайте текст. Знайдіть і виправте помилки в ньому. 

  Жив-був маленкий червячок. І все у ного було добре, от тільки птахи йог- 
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о весь час лякали.  вони полювали на нього, хотіли з’їсти.  Черв’ячок ледь 

втікав.  

   Вирішив черв’ячок птахів налякати, щоб вони його самі боялися. Та як 

це зробити, коли він такий маленький, а вони такі великі? черв’ячок под- 

умав, поповз по стовбуру дерева та заліз у велике яблуко, що росло на 

гілці. «Заодно і пообідаю», - подумав черв’ячок і став чекати птахів. 

- Скільки помилок знайшли? 

б) Складання продовження казки. Робота в парах. 

- Як, на вашу думку, черв’ячку вдалося налякати птахів ? Пофантазуйте з 

другом  і придумайте продовження казки. 

Презентація парної роботи. 

ІУ. Підсумок уроку. Рефлексія. 

- Позначте на яблучках- стікерах свій настрій на кінець уроку. 

- Оцініть, як ви засвоїли тему «Досліджую звуки і букви», зафарбувавши ту 

частину яблучка, з надписом на якій ви погоджуєтеся. 

- Над чим вам ще потрібно попрацювати ? 

Дегустаційна перерва 

Під час перерви куштували яблука та смаколики з яблук. 

 

Третій урок 

Читання 

Тема.  Робота з дитячою книгою. Василь Сухомлинський.  Яблуко і 

світанок. 

Мета.  

 Формування предметних компетентностей. Продовжити знайомство з 

творами В.Сухомлинського; формувати навички правильного та виразного 

читання прозового твору, збагачувати лексичний запас , розвивати зв’язне 

мовлення. 
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 Формування ключових компетентностей. 

Уміння вчитися: сприймати мету, яку ставить учитель, відповідно до неї 

планувати і виконувати необхідні дії, зосереджуватися на виконанні 

завдань, контролювати і оцінювати свої результати. 

Комунікативної : володіння позитивними навичками спілкування,уміння 

налагоджувати взаємодію під час роботи в групі, уміти висловлювати свої 

думки, спілкуватися під час виконання завдань, зв’язно передавати почуте, 

побачене, прочитане. 

 Інформаційної: уміння здобувати необхідну інформацію з різних джерел. 

Очікувані результати навчання: дитина 

- відповідає на запитання за змістом прослуханого; 

- висловлює своє ставлення до почутого; 

- розповідає про власні почуття; 

- пояснює, чому щось подобається, а щось ні; 

- дотримується правил спілкування; 

- пояснює вчинки персонажів; 

Тип уроку. Комбінований. 

Обладнання. Презентація, завдання для групової роботи, виставка книг 

В.Сухомлинського 

І. Підготовка до читання. Мовленнєва розминка. 

1.Вправа «Створюємо настрій» 

2. Робота із загадкою . 

Влітку у садочку 

зріє під листочком, 

Восени, набравши соку, 

Стане враз червонобоким. 

3. Робота з чистомовкою 

Ни-ни-ни - Яблук повні в нас корзини. 

Ни-ни-ни - Ми збираєм вітаміни, 

Емо-емо-емо - Яблучний пиріг печемо, 
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Емо-емо-емо - Всіх до себе в гості звемо. 

4. Робота зі скоромовкою в парах. 

Яків яблука трусив, 

Яків яблука носив. 

А бабусенька Явдоха 

Яблук всім дала потроху. 

Фізкультхвилинка 

5. Вправа «Мої очікування» 

6. Продовження знайомства з життям і творчістю В.Сухомлинського 

- Протягом двох тижнів ви читали твори В.Сухомлинського. Який з них 

вам найбільше сподобався? Чому? 

- Твори яких жанрів писав Василь Олександрович ? 

- Що ви дізналися про В.Сухомлинського? 

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. 

ІІ. Первинне сприйняття твору 

1. Вправа «Передбачення» 

–  Прочитайте заголовок. Про що на вашу думку буде йти мова в цьому  

творі ? 

                ЯБЛУКО І СВІТАНОК 

2. Читання оповідання вчителем. 

    Малий Мишко часто приходив у сад до свого дідуся. Дідусь пригощав 

онука смачними яблуками, грушами, медом. Та Мишко не міг відірвати 

очей від великого-великого, білого й ніжного яблука, яке виросло аж на 

вершечку однієї яблуні. 

— Дідусю, милий, дозвольте мені, я полізу й зірву он те яблуко. 

— Ні, — каже дідусь. — Це яблуко буде тому, хто прийде в сад на світанку 

й попрацює часинку. 

    Кілька разів збирався Мишко прийти в сад на світанку, та не міг 

подолати лінощів. Нарешті зібрався-таки з силами, розплющив очі перед 
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світанком, ударив кулаком подушку й побіг до дідуся в сад. Налив 

бджолам води, позрізав сухі гіллячки. 

    Заграла ранкова зоря. Підходить Мишко до яблуні з омріяним яблуком 

—  і дух затаїв. Таке диво! Яблуко на самісінькому вершечку не біле, а 

рожеве, як небо на світанку. 

— Ну, що ж, тепер яблуко твоє, — тихо каже дідусь. — Лізь і зривай. 

— Ні, дідусю… Нехай завтра… 

— Чому? — дивується дідусь і радіє. 

— Хочу побачити ще один світанок.  

3. Перевірка первинного сприйняття. 

а)відповіді на питання 

- Який жанр цього твору? Доведіть. 

- Чи сподобалося оповідання?  

- Що вас найбільше зацікавило ? 

- Чи справдилися наші передбачення? 

- Як звали хлопчика? 

- До кого і куди він часто приходив? 

- Чим пригощав дідусь онука? 

- Що привернуло увагу хлопчика? 

б) гра «Обери позицію» 

- Дідусь пригощав онука варенням. 

- Яблуко висіло на самій нижній гілці. 

- Яблуко було яскраво - червоне. 

- Михась зірвав яблуко, поки дідусь не бачив. 

  4.  Словникова робота. 

Попрацювати  часинку 

Не міг відірвати очей 

Дух затаїти 

Світанок 

ІІІ. Поглиблений смисловий і структурний аналіз тексту. 
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1.  Вправа «Рибки» . Самостійне читання. 

2. Бесіда за змістом. 

- Яке було яблуко, що зацікавило хлопчика? 

- Про що просив Михась дідуся? 

- Яку умову поставив дідусь онуку? 

- Чи відразу хлопчик прийшов у садок на світанку ? Чому ? 

3. Вибіркове читання. 

- Прочитайте, як про це сказано у тексті? 

- Прочитайте, яку роботу виконав хлопчик у садку. 

- Прочитайте, як змінилося яблуко на світанку? 

                                               Хвилинка відпочинку.  Вправи для очей 

4. Робота в групах. 

Завдання: 

            1група - Складіть продовження оповідання 

2 група - Оберіть речення , в якому міститься головна думка оповідання. 

- Отримаєш бажане, якщо не будеш лінуватися. 

- Вчися бачити красу навколишнього світу. 

- Допомагай старшим. 

3 група – Обговоріть і поясніть, чому хлопчик не зірвав яблуко ? 

4 група – Розподіліть слова і прочитайте оповідання за особами. 

Презентація роботи в групах. 

ІУ. Відпрацювання навички читання. 

1. Гра «Вікно- книга» 

2.  Вправа «Дощик» 

«Накрапає дощ» - читати повільно. 

«Дощ припускає сильніше» - пришвидшитися 

«Злива» - читати максимально швидко 

«Дощ затихає» - читати повільно. 

3. Вправа «Читаємо навпаки» 

- Прочитайте рядки тексту від кінця до початку. 
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ІУ. Підсумок уроку. Рефлексія 

Вправа «Мікрофон». 

-                    Чи справдились ваші очікування? 

-                    Що сподобалось? 

-                    Що здивувало? 

-                    Що зацікавило?        

-                    Що не сподобалось? Чому?  

Четвертий урок 

Дизайн і технології 

Тема. Червонощоке яблучко. Технологічні операції з матеріалами.  

           Виготовлення яблучка з кольорового паперу за зразком. 

Мета.  

Формувати ключові та предметну проектно-технологічну компетентності. 

Удосконалювати вміння виконувати елементарні графічні зображення, 

добирати матеріал, читати інструкційні картки за зображеннями для 

поетапного виготовлення виробу. 

Очікувані результати: дитина 

працює з ручними інструментами , дотримуючись безпечних прийомів 

праці, 

виготовляє поетапно виріб у певній послідовності, 

здійснює розмічення ліній на папері, користуючись лінійкою, 

розмічає деталі на папері за допомогою шаблонів, 

з’єднує деталі з використанням традиційних технологій. 

Проектно-творча діяльність. Виготовлення  яблучка з кольорового 

паперу. 

Обладнання для учнів. Двосторонній кольоровий папір, клей, ножиці, 

олівець, лінійка, гумка, кубики лего. 

Обладнання для вчителя. Презентація, зразок готового виробу. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент.                                                         Слайд 1 
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1. Підготовка необхідних матеріалів та інструментів 

 2. Організація робочого місця. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

- Сьогодні протягом дня ми дізналися багато нового про всім відомий з 

дитинства фрукт. А чи можемо ми зробити яблуко своїми руками ? З чого ?                                                                                                  

Слайд 2 

- Так, з пластиліну та глини досить легко зліпити яблучко ? А чи вдасться 

нам зробити об’ємне яблуко з паперу ? 

- Сьогодні на уроці навчимося робити ось таке об’ємне  яблуко . 

- Де можна використати таку поробку? 

ІІІ. Повторення правил безпечної та результативної роботи на уроках 

дизайну і технологій з використанням кубиків лего. 

- Щоб нам все вдалося,  згадаймо правила безпечної поведінки на уроці. 

Візьміть кубики лего зеленого та червоного кольорів. Якщо правило 

стосується уроку дизайну і технологій, підніміть зелений кубик, якщо ні – 

червоний.                                                                                   Слайд 3 

- Перед роботою перевір справність інструментів і наявність матеріалів. 

- Уважно слухай  інструктажі вчителя. 

- Виконуй роботу замість сусіда. 

- Роботу розпочинай лише з дозволу вчителя. 

- Використовуй  інструмент лише за призначенням. 

- Працюй самостійно, не слухаючи вчителя. 

ІУ. Інструктаж. Правила роботи з ножицями.                              Слайд 4 

- Які правила роботи з ножицями порушують діти на фото ? 

- На робочому місці поклали ножиці так, що вони виходять за край парти. 

- Передають ножиці відкритими і вістрями вперед. 

- Тримають ножиці вістрями вверх. 

- Ріжуть стоячи. 

- Тримають папір так, що рука потрапляє на лінію різання 

Руханка 
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У. Практична робота.                                                                         Слайд 5 

1.Читання  інструкційної  картки за зображеннями.  

2. Послідовне виконання роботи.  

 

3. Фізкультхвилинка.  

УІ. Демонстрація виробів. Фотосесія. 

         

УІІ. Рефлексія. Вправа «Інтерв’ю» 

- Чого навчилися на уроці? 

- Що було найважче? 

- Що не вдалося? Чому? 

 

Фідбек 

тематичного дня «Таємниці яблука» 

- Добігає кінця наш день «Таємниці яблука». 

- Що нового дізналися? 

- Які таємниці яблука ми розкрили ? 

- Що було найцікавіше? 

- Чи було важко ? 

-  Що саме ? 
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- Продовжіть речення : Тепер я знаю…  

                                      Тепер я можу… 

- Як ви гадаєте, чи всі таємниці розкрило нам яблуко? Чим ще воно 

нас може здивувати? 

- Ми продовжимо розкривати нові таємниці цього корисного, смачного 

соковитого фрукта на наступних уроках. 

- Запишіть на стікерах-яблучках , що найбільше здивувало і запам’яталося із 

сьогоднішнього дня і прикрасьте нашу яблуньку. 

             

 

ВИСНОВКИ 

Тематичні дні  створюють нові умови для діяльності вчителів та учнів, є 

результативною  моделлю активізації інтелектуальної діяльності та 

розвиваючих прийомів навчання. Вони сприяють  використанню 

різноманітних форм викладання, що впливає на ефективність сприйняття 

учнями навчального матеріалу,  розвивають в учнів мотивацію до пошуку 

нових знань та їх засвоєння, набуття нових умінь та навичок, допомагають 

чіткіше визначати навчальну мету, способи її досягнення, навчають 

оцінювати власні досягнення. Вони стають для всіх учасників навчального 

процесу – і вчителів, і учнів, і батьків – школою  взаємодії та співпраці, що 

допомагає разом рухатися до спільної мети. 
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