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Тема: Як утворюється блискавка. Правила поведінки під час грози. 

Мета: сформувати в учнів загальне уявлення про атмосферні явища грозу та 

блискавку й причини їх утворення; навички розпізнавати небезпечні природні 

явища та здатність безпечно поводитись під час їх перебігу. 

Завдання:  

- продовжувати формувати уявлення учнів про атмосферу, як одну з 

оболонок землі, та явища, що в ній відбуваються; 

- формувати знаннєву і діяльнісну  складові компетентностей природни-

чої, екологічної грамотності та здорового життя через з’ясування суті і причин 

утворення грози та блискавки на елементарному рівні, обговорення правил поведі-

нки під час грози та їх моделювання; 

- формувати навички дослідницької поведінки через проведення досліду 

зі статичною електрикою, розвивати в учнів спостережливість, уважність у процесі 

його проведення; 

- формувати наскрізні вміння: 1) «робота в команді» через роботу в па-

рах під час досліду; 2) критично мислити та здатність бачити проблеми, загрози і 

пропонувати рішення через моделювання правил поведінки під час грози за допо-

могою вправ з ресурсів mozaBook та mozaWeb; 

Тип уроку: комбінований. 

Основні поняття та терміни:«гроза», «блискавка», «блискавковід-

від»/«громовідвід». 

Обладнання: програмне забезпечення mozaBook та mozaWeb, обладнання 

для парних дослідів (надуті повітряні кульки, шматочки паперу, пір’я, вівсяні плас-

тівці, алюмінієва банка з-під газованого напою, фантики від цукерок), картки А4 із 

запитаннями до відео «що таке гроза?», мішечок із смужками-запитаннями до інте-

рактивної вправи «чарівний мішечок», підручник, символічне вирізане зображення 

блискавки на А1. 

Методи і методичні прийоми: 

1. Словесні: 

a. Бесіда: підготовча, пояснювальна, підсумкова, контрольно-оцінна. 
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b. Розповідь з елементами бесіди. 

c. Логічний методичний прийом постановка проблеми. 

2. Наочні: 

a. Пояснювально-ілюстративний (у mozaBook) 

b. Демонстрування. 

3. Практичні: 

a. Практичне завдання у Mozabook (тести, завдання «Три фото – одне слово», 

гра у футбол «Правда чи брехня»). 

b. Дослід із статичною електрикою. 

4. Інтерактивні методи (вправи  "Мікрофон", "Чарівний мішечок"). 

5. Метод розвитку пізнавального інтересу (дидактична ситуативна гра 

«Блискавка»).  

Структура уроку: 

1. Організаційний момент. 

2. Підбиття підсумків фенологічних спостережень (за неживою і живою приро-

дою, працею людей). 

3. Перевірка виконання учнями домашнього завдання. 

4. Перевірка раніше засвоєних знань (Організація чуттєвого досвіду та опорних 

знань учнів). 

5. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності. 

6. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу. 

7. Осмислення, узагальнення і систематизація знань. 

8. Підбиття підсумків уроку, аргументація оцінок. 

9. Повідомлення домашнього завдання. 

Література для вчителя: 
1. Буяло Т.Є., Васютіна Т.М.Уроки природознавства. 5 клас: Пос. для вчит. Терно-

піль: Навчальна книга  Богдан, 2013. 

2. Я досліджую світ : підручник для 3 кл. закладів загальної середньої освіти (у 2-х 

частинах). Ч. 2 / Т. В. Воронцова,  В. С. Пономаренко, І. В. Гарбузюк, О. Л. Хомич, Н. В. Андрук, 

К. С. Василенко. — Київ : Видавництво «Алатон», 2020. — 152 с. 

3. Розробки уроків з інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої 

3 
 



 
освіти - Воронцова Тетяна, Пономаренко Володимир, Василенко Катерина, Коберник Юлія  

Література для учня: 

1. Я досліджую світ : підручник для 3 кл. закладів загальної середньої освіти (у 2-х 

частинах). Ч. 2 / Т. В. Воронцова,  В. С. Пономаренко, І. В. Гарбузюк, О. Л. Хомич, Н. В. Андрук, 

К. С. Василенко. — Київ : Видавництво «Алатон», 2020. — 152 с. 

 

Хід уроку 
1. Організаційний момент. 

 Привітання «Доброго ранку, друзі!»:  

Доброго ранку мені! (притискаємо долоні до грудей) 

Доброго ранку тобі! (повертаємося до сусідів, вітаємо їх рукостисканням) 

Доброго ранку, друзі! (вітаємо один одного оплесками) 

2. Підбиття підсумків фенологічних спостережень (за неживою і жи-

вою природою, працею людей). 

Підсумкова бесіда за результатами тижневих спостережень учнів за темпера-

турою, опадами,  станом неба, кількістю сонячних/похмурих тощо днів, змінами, 

що відбулися у погоді. Фіксація результатів у щоденниках спостережень. 

З’ясування видимих змін у житті рослин і тварин та праці людей за дослі-

джуваний період.  

Пояснювальна бесіда з метою встановлення причинно-наслідкових зв’язків 

між змінами у неживій природі у житті рослин і тварин та праці людей. 

3. Перевірка виконання учнями домашнього завдання. 

Підготовча бесіда. Виконання тесту  «Шукачі відповідей» у mozaBook. 

- Яку тему ми почали вивчати ? 

- Про що ми говорили на минулому уроці? 

- Отже, на минулих заняттях ми почали вивчення Атмосфери, ознайомилися 

з її будовою, вчилися аналізувати синоптичну карту та визначати температуру по-

вітря за термометрами зрізними шкалами. Зараз я пропоную вам зіграти в гру 

«Шукачі відповідей», в кожного з вас буде 10цікавих тестових завдань, що стосу-
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ються вивчених тем та 10 хвилин на їх виконання, Ваше завдання віднайти якнай-

більше правильних відповідей за визначений час (10 хв.). Успіхів! 

4.  Перевірка раніше засвоєних знань (Організація чуттєвого досвіду та 

опорних знань учнів). 

Послухайте вірш і скажіть, про які явища природи йдеться. 

«Все навколо живе в русі»,  

Шепотів метелик мусі. 

Онде в’ється мошкара, 

Жук наткнувсь на ліхтаря. 

Відштовхніть всі охи-ахи, 

Гляньте: бігають мурахи. 

Черв’ячок повзе повільно, 

Всі у русі  вільні-вільні! 

(Механічні (рух), звукові (шепіт), світлові, електричні, теплові (ліхтар).) 

Отже, ми продовжимо вивчення природних явищ, сьогодні ми дізнаємось про 

одне з незвичайних, цікавих та водночас небезпечних явищ, що виникають в при-

роді, але для цього вам потрібно відгадати такі загадки: 

• Жили братик і сестриця. 

Люди бачили дівицю. 

А про брата тільки  чули. 

Хто ж ці незнайомці були? (Блискавка і грім) 

• Нерозлийвода із братом –  

Виступаємо удвох. 

Я йому підсвічу сцену, 

Він співає: «ух» та «ох». (Блискавка і грім) 
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5. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної ді-

яльності. 

Пояснювальна бесіда. 

- Скажіть, за якого природного явища ми можемо спостерігати блискав-

ку та грім? (Гроза) 

Тож, сьогодні ми будемо досліджувати електричні явища, тема нашого уроку 

«як утворюється блискавка. Правила поведінки під час грози». Після його завер-

шення ви дізнаєтесь багато про ці явища, навчитесь їх пояснювати, розрізняти, 

вберігати себе та близьких від руйнівної їх дії. Також  ми проведемо незвичайний 

дослід, де ви побачите як звичайні предмети стають  магічними, а також навчимося 

окремим правилам поведінки під час грози. 

6. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу. 

1. Логічний методичний прийом постановка проблеми. 

- Спершу, хочу поставити вам дуже цікаве запитання, як ви гадаєте, чи 

пов’язаний кругообіг води з виникненням різних природних явищ, чи впливає він 

на формування погоди? 

- Щоб у вас не залишилося жодних сумнівів, перегляньмо 3D - сцену як 

утворюється кругообіг води ще раз. 

(Перегляд 3D - сцени «Кругообіг води в природі (середній рівень)»). 

2. Розповідь з елементами бесіди. 

Гроза – це один з етапів кругообігу води в природі, це атмосферне явище, по-

в'язане з електричними розрядами, про які детальніше ви дізнаєтесь у середній 

школі.  

Блискавка - це електричний заряд, який проскакує між хмарам і землею, під 

час якого відбувається нагрівання повітря. При нагріванні повітря розширюється і 

призводить до виникнення ударної хвилі, - власне, грому. 

(Термінологічна робота) 

Завдання «Три фото – одне слово». (Спільне слово - блискавка) 

- Погляньте уважно на екран, перед вами 3 картинки, вам необхідно визначи-

ти, яке одне слово їх поєднує. 
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- Пояснення досить просте, на кожному із фото зображено одне із значень 

слова «блискавка»: 

1) зигзагоподібна електрична іскра – наслідок розряду атмосферної електри-

ки в повітрі, що буває під час грози; 

2) телеграма, що передається негайно; 

3) довга механічна застібка на одязі. 

3. Пояснювальна бесіда за змістом відео «Що таке гроза?». 

- Щоб дізнатись як саме утворюється блискавка, пропоную переглянути 

наступне відео, та будьте уважними, оскільки після перегляду відео ви повинні бу-

дете дати відповіді на такі запитання (заздалегідь вивішені на дошці): 

1. Чи можемо ми у звичайний сонячний день спостерігати блискавку? Коли 

вона виникає? (під час грози). 

2. Що зазвичай ми чуємо після блискавки? (гуркіт грому). 

3. Чому ми спочатку бачимо блискавку, а потім чуємо грім? (швидкість світ-

ла (330 м/с) більша, ніж швидкість звуку). 

4. Фізкультхвилинка. 

Зміст Вправи 

Явища природи, друзі, 

Шлють привіт нам звідусіль, 

Лампа світить в коридорі 

Телефони дзвонять скрізь. 

Промайнула тут машина, 

Там – літак у височінь, 

Після дощику стежина 

Сохне аж у далечінь. 

Соняшник за Сонцем вправно 

Голівку швидко повертає, 

І вас, дослідників природи, 

Він вчитись гарно закликає. 

Ноги на ширині плечей, руки витягнути вперед, 

розвести в боки. Повторити  

Руки на поясі, повороти тулубом ліворуч, право-

руч; нахил тулуба в боки з почергово піднятою 

однією рукою. 

Руки вгору – потягнутись. 

Руки на поясі, нахил тулуба вперед, назад 

 

Руки на поясі, нахил головою вгору, вниз, вправо, 

вліво. Повторити. 

Кисті рук біля плечей, колові рухи руками вперед 

назад. 

7. Осмислення, узагальнення і систематизація знань. 
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1. Практичне завдання у Mozabook: заповни пропуски необхідними словами з 

переліку запропонованих, щоб дізнатись щось дуже цікаве… 

Під час грози заряджаються електрикою земля, дерева, гори, будинки. І коли 

зустрічаються дві хмари або хмара і предмети на землі, заряджені протилежними 

зарядами електрики, між ними проскакує гігантська іскра - блискавка! Блискавка 

миттєво нагріває навколишнє повітря, від тепла воно швидко розширюється, і від-

бувається вибух. У цей момент ми чуємо тріск і гуркіт. Його-то ми і називаємо - 

грім. Звук поширюється набагато повільніше, ніж світло, його швидкість 330 мет-

рів в секунду. Тому ми чуємо гуркіт грому після того, як спалахнула блискавка. 

Цікавий факт-винагорода: Блискавки  бувають  не тільки на  Землі, але  й  

на  інших  планетах, таких  як: Юпітер, Венера, Сатурн, Уран та ін. 

2. Проведення дослідів з використанням інструктивних карток. 

Ось настав, напевно, найцікавіший момент нашого уроку, час проведення до-

слідів. Інструкцію щодо його проведення розміщена на сторінці 66 підручника. 
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Результати досліду зазначаються у таблиці: (у mozaBook) 

Предмет 
Чи притягується кулькою? 

так ні 

Шматочки паперу   

Пір’я   

…   

  3. Пояснювальна бесіда з використанням ресурсу У Mozabook (футбол «Пра-

вда чи брехня».). 

- А зараз настав час поговорити про правила безпечного поводження під час 

грози! Оскільки можливо потрапити в грозу і бути жертвою удару блискавки, тому 

це дуже важливо. Повторювати та вивчати правила ми будемо трішки незвичним 

способом, ми зіграємо у футбол «Правда чи брехня». Правила дуже прості, це ко-

мандна гра, щоб зробити пас своєму члену команди, необхідно відповісти чи пра-

вильно рекомендують поводитись під час грози, на кожне завдання є обмеження в 

часі. 

- У грі зашифровані правила: 

 Якщо ти опинився в епіцентрі грози на відкритій місцевості, то: 

— не ховайся на пагорбах;  

— присядь навпочіпки в суху яму, траншею. При цьому ступні ніг повинні бути ра-

зом, спина зігнута, голова та груди опущені на коліна, тіло повинно мати якомога 

менший контакт із землею; 

— ні в якому разі не ховайся за високі дерева, особливо за ті, що стоять окремо. 

Найбільш небезпечні дуб, тополя, ялина, сосна; 

— перечекай грозу під березою та кленом, в чагарнику — блискавка майже ніколи 

не влучає в них; 

— можна сховатися в лісі під деревами — там найбезпечніше; 

— не стій поруч із металевими предметами.  

Якщо ти знаходишся в поході, всі металеві предмети віднеси на декілька 

метрів вбік від наметів. 
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Якщо ти в приміщенні: 

— відключи з електромережі телевізор, інші електроприлади; 

— не користуйся телефоном; 

— не торкайся до водопровідних кранів; 

— не стій біля димарів, печей, камінів. 

Щоб блискавка не потрапила у будівлю, на даху повинен стояти громовідвід. 

 Якщо до кімнати залетіла кульова блискавка, поводься якомога спокій-

ніше: 

— не розмахуй руками; 

— ляж на підлогу; 

— не бери до рук металевих предметів; 

— не намагайся бігти, бо повітряний потік пожене блискавку за тобою; 

— не роби різких рухів. 

4. Ситуативна дидактична  гра «Блискавка». Моделювання правил поведінки 

під час грози. 

Дидактична мета – повторити знання з теми «Правила поведінки під час гро-

зи». 

Підготовка до гри. Клас ділиться на 3 команди і кожна команда отримує си-

туацію для інсценування. 

ГРУПА 1. Правила поведінки під час грози на відкритій місцевості 

ГРУПА 2. Правила поведінки під час грози якщо ти в приміщенні. 

ГРУПА 3. Правила поведінки під час грозив лісі. 

Ігрова дія. Учасники команди повинні відтворити правила поводження під 

час грози в отриманих ситуаціях. (На відкритій місцевості  в приміщенні. в лісі.)  

Правила гри. Учні мають декілька хвилин для обговорення дій безпечного 

поводження під час грози у відповідній ситуації, після чого всі учасники демон-

струють свої дії, та по-черзі їх коментують (або це робить обраний командир ко-

манди). 

10 
 



 
Виграє та команда, яка пояснить та продемонструє правила безпечної поведі-

нки під час грози найбільш змістовно, чітко і без помилково. (Креативність та тво-

рчість також враховується) 

8. Підбиття підсумків уроку, аргументація оцінок. 

Інтерактивна вправа «Чарівний мішечок». Контрольно-оцінна бесіда. 

Діти по черзі витягують папірці і відповідають на поставлені на них запитан-

ня. (Всі запитання стосуються вивченого матеріалу на уроці) Папірців за кількістю 

стільки ж як і учнів у класі. 

Наш урок завершується, час підсумувати нашу роботу (Прийом «Мікрофон») 

 Я дізнався… 

 Я навчився … 

 Яким способом я дізнався і навчився …? 

 Цінним цей урок є для мене тим, що … 

 

9. Повідомлення домашнього завдання. 

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника. 

2. У присутності батьків та за їх допомогою, провести дослід «Згинаємо воду 

за допомогою статичної електрики» (Відео-інструкція за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=kdkLvfUtzuc). 

3. Написати есе про свої враження від проведених дослідів. (коротко - 5 ре-

чень). 

 

https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=101220&page=1 
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