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Назва предмету. Я досліджую світ. 

Клас. 3 

Тема.  Досліджую гриби та рослини. 

Мета: сформувати в учнів знання про гриби та рослини, їх будову та різноманітність. 

Завдання:  

- розширити і поглибити знання учнів 3-го класу про гриби та рослини, їхню будову та різноманітність; 
- ознайомити з найпоширенішими в Україні рослинами і грибами; 
- продовжити формування: 

а) наскрізних умінь:  співпрацювати у групі, колективі; творчо мислити, доводити свою думку у процесі роботи; 

б) здатності висловлювати оцінні судження щодо процесу роботи над дослідженням природних об’єктів (грибів, 
рослин) (Яким способом це відбувалось? Які прилади природодослідника використали?) та отриманих результатів (Що 
саме нового дізнались, навчились?); 



в) навичок дослідницької поведінки та предметних умінь: 
- користуватися підручником під час підготовки та виконання завдань ; 
- використовувати природничо-наукову лексику у відповідях та в самостійних усних повідомленнях; 
- користуватися приладом природодослідника  (лупою).   
Тип уроку: засвоєння нових знань.  

Основні поняття і терміни: їстівні та отруйні гриби, плодове тіло, фотосинтез, гіфи, коріння, спори, насіння, 
живець. 

Обладнання: програмне забезпечення «mozaBook», малюнки для гри «Пазли»; живі пластинчасті та трубчасті гриби 
(печериці, білі гриби) , пачка дріжджів, цвілевий гриб на продукті (наприклад, на хлібові), рослини куточка живої 
природи, гербарні зразки рослин (систематичний та морфологічний гербарій); підручник та робочий зошит «Я 
досліджую світ» (авт. Т. Воронцова); інструктивні картки для дослідницьких завдань; атлас з курсу «Я досліджую 
світ. Природознавство» для 3-4 класу ДНВП «Картографія». 

Методи й методичні прийоми: словесні (розповідь, пояснення, бесіда (підготовча, пояснювальна, контрольно-оцінна)), 
наочні (ілюстрування, демонстрування, спостереження (об’єкт показує вчитель)), практичні (розпізнавання і 
визначення об’єктів, спостереження (учні працюють з об’єктом самостійно), графічна робота); методи формування 
пізнавальних інтересів (дидактична гра); інтерактивні методи (мікрофон, робота в малих групах); метод розвитку 
критичного мислення ЗаХоД. 

Структура уроку:  

I. Організаційний момент. 
II. Підбиття підсумків фенологічних спостережень. 

III. Актуалізація опорних знань. 
IV. Повідомлення теми та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності. 



V. Сприймання та усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами 
виучуваного. 

VI. Узагальнення та систематизація знань. 
VII. Підбиття підсумків уроку. Вмотивоване оцінювання учнів. 

VIII. Повідомлення домашнього завдання. 

 

Література для вчителя:   

 

 

                      

 

Література для учня:   

 

 

                 

2.  Атлас з курсу «Я досліджую світ. Природознавство» для 3-4 класу ДНВП «Картографія». 

Хід уроку 

I. Організаційний момент. 



1. Привітання. 
2. Дидактична гра «Пазли». 

Структура і організація дидактичної гри. 

Мета гри. Актуалізувати знання з теми уроку, зокрема, пригадати зовнішній вигляд деяких представників рослинного 
світу та грибів. 

Підготовка до гри. Учитель підбирає 4 зображення представників рослинного світу та грибів. Розрізає малюнки таким 
чином, щоб утворилися пазли. Учні об’єднуються у чотири команди (краще об’єднувати за принципом жеребкування, 
такий спосіб дозволяє щоразу змінювати склад груп, водночас, не нав’язуючи уподобань вчителя у цьому питанні. 
Наприклад, учні витягують з коробки картки з малюнками, ті, у кого малюнки співпадають, об’єднуються в одну 
команду.) Кожна команда таким же чином отримує пазл. 

Ігрова дія. Скласти пазл якнайшвидше, назвати зображену на ньому рослину або гриб та скласти речення за 
ілюстрацією. 

Правила гри. За сигналом учителя, учні складають зображення з отриманих фрагментів та записують речення за 
отриманою ілюстрацією. Виграє та команда, члени якої швидко і безпомилково виконають завдання. 

Підсумкова бесіда за результатами гри. Назвіть представників рослинного світу та грибів, які зображені на цих 
чотирьох малюнках. Опишіть зображення. Подумайте, чому зображені рослини назвали саме так. 

 



Матеріали (ілюстрації) до завдання: 



II. Підбиття підсумків фенологічних спостережень. 

Аналіз показників погоди (стан неба, опадів, температури повітря, вітру), висоти Сонця над горизонтом. 

— Яка зараз пора року? 
— Який місяць? 
— Яке число? 
— Тепло чи холодно надворі? 
— Який стан неба? 
— Яка температура повітря? 
— Чи були сьогодні протягом дня опади? 

Фіксація даних учнями у загальнокласному та індивідуальному щоденниках спостережень. 

Констатація змін у житті рослин та тварин. Пояснювальна бесіда на з’ясування причинно-наслідкових зв’язків між 
неживою природою, рослинами і тваринами. 

Аналіз змін у праці людей в містах і селах за останній тиждень. 

 

III. Актуалізація опорних знань.  
1. Робота в mozaBook: тести «Правда/брехня» (Що відноситься до живої та неживої природи?) 

 

 

 



 

 

IV. Повідомлення теми та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності. 
1. Відгадування ребуса. 

Дізнайтеся тему уроку відгадавши ребус.  

(Досліджую) 

 

(рослини) 



                 

 

                                       (і гриби) 

                                                             

2. Вправа розвитку критичного мислення «Таблиця «ЗХД». 

Знаю Хочу дізнатися Дізнався/Дізналася 
   

 
На початку уроку учні заповнюють лише перші дві колонки таблиці «Знаю» та «Хочу дізнатися». 
 

V.  Сприймання та усвідомлення учнями фактичного 
матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами 
виучуваного. 

1. Робота з підручником. 
 

 
Робота в mozaBook: тести «Відповідність». Поєднайте фото 
гриба з його назвою. 

 
 

Робота в mozaBook: 3D сцена «Порівняння їстівних та 
неїстівних грибів» 



 
 
Робота в mozaBook: 3D сцена «Гриби» 
 

 

2. Розпізнавання і визначення об’єктів. Графічна робота. Робота в групах. 

Дослідження будови грибів та рослин. .  

Інструктивна картка 1. 

1. Розгляньте видані вам гриби, живі рослини та гербарні зразки рослин. 
2. Використовуючи лупу, розгляньте будову шапинки (капелюшка) гриба зі споду. Чим відрізняється нижня 

поверхня у печериці та білого гриба? 
3. Замалюйте будову гриба на аркуші. 
4. Розгляньте трав’янисту рослину (гербарний зразок чи з куточка живої природи).  Визначте і назвіть її 

органи. Підпишіть назви органів на аркуші. 
  

3. Пояснювальна бесіда за результатами групової роботи з використанням Мозабук. Термінологічна робота 
(плодове тіло, пластинчастий гриб, трубчастий гриб). 
Різниця між капелюшками у цих грибів відрізняє їх між собою і свідчить про їх належність до групи пластинчастих 
(печериця) та до групи трубчастих (білий гриб). Чому ці групи так назвали? Там у них розвиваються спори, які, наче в 
рослин насіння, допомагають грибам розмножуватись і поширюватись. 

 

4. Розповідь з елементами бесіди. Ілюстрація розповіді про гриби без звичного плодового тіла (дріжджами та 
цвілевими грибами). 



• А чи всі гриби мають плодове тіло? Подивіться на цю пачку. Як ви гадаєте, що це? Це особлива група 
грибів, яка не утворює звичне нам плодове  тіло. Показ 
дріжджів, розгляд їх під лупою, з’ясування запаху, стану 
на дотик.  

• Давайте за допомогою лупи спробуємо 
розглянути цвіль на нашому шматочку хліба. Що 
незвичного ви там спостерігаєте? 
 
Демонстрація шапинкових, дріжджових та цвілевих 
грибів у Мозабук.  

5. Робота з німою схемою «Будова плодового тіла 
гриба».   

Робота в mozaBook: тести «Етикетки» (Будова гриба) 

 

6. Розповідь з елементами бесіди за змістом статті 
підручника та відповідних сцен у mozaBook. 

 
Робота в mozaBook: 3D сцена «Яруси лісу» 
 
 
Робота в mozaBook: 3D сцена «Сосна звичайна» 
 
 



Робота в mozaBook: 3D сцена «Їстівні пасльонові» 
 
                    Фізкультхвилинка 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Робота в mozaBook: тести «Помилки» Робота в mozaBook: 3D «Життєвий цикл рослин» 

7. Розпізнавання і визначення об’єктів. Парна робота. 
 
Різноманітність грибів та рослин.  
 
1. Використовуючи атлас з курсу «Я досліджую світ. Природознавство» для 3-4 класу  визначте найпоширеніші види 
рослин і грибів України. 
2. Зверніть увагу на спеціальні символи, чи занесені ці організми до Червоної книги України. 
 

Пояснювальна бесіда за результатами парної роботи.  

VI. Узагальнення та систематизація знань. 

1.Робота в mozaBook   

Завдання: підписати (з’єднати стрілками) зображення та 
назву найпоширеніших грибів та рослин України. По 3-4 (дерев, кущів, 
трав’янистих рослин, їстівних та отруйних грибів).  
 
2. Робота в mozaBook: тести «Введення даних» 

 

 

3.Робота в mozaBook: тести «Кілька варіантів» 
 
 



4.Робота в mozaBook: тести «Етикетки» (Будова рослини) 
 
 

5.Вправа розвитку критичного мислення «Таблиця «ЗаХоД». 

Знаю Хочу дізнатися Дізнався/Дізналася 
   

 
VIІ. Підбиття підсумків уроку. Вмотивоване оцінювання учнів. 

Вправа «Мікрофон» . Контрольно-оцінна бесіда. 

Я дізнався… 

Я навчився … 

Яким способом я дізнався і навчився …? 

Цінним цей урок є для мене тим, що … 

 
VIІІ. Повідомлення домашнього завдання  

 
1. Опрацювати  відповідний параграф у підручнику, дати відповіді на запитання.  

 
За бажанням. 

2. Використовуючи довідкову природничу літературу  на інтернет-ресурси для дітей, написати есе «Роль 
рослин та грибів у житті природи та людини». 



2. Намалювати малюнок або створити виріб до написаного.  

Робота в mozaBook: тести «Есе» 

https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=100752&page=1 

https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=100752&page=1

