Тематичний тиждень 7.
Золота осінь

Тривалість

Рекомендована тематика

На порозі осінь
2. Тварини восени
3. Рослини восени
4. Дарунки осені

1.

5.

1 год.
1 год.
1 год.
2 год.

Працюємо самостійно: вправи з математики та мови

1

2 год.

№
1.

Цілі тижня:
1. Сформувати в учнів уявлення про пори року та красу осені.
2. Ознайомити дітей зі змінами, які відбуваються у природі восени.
Очікувані результати тижня:

Очікуванні результати
Я пізнаю природу
- розрізняє дерева, кущі, трав’янисті рослини [2 ПРО
1-4.3-4];
- спостерігає за перелітними і осілими птахами своєї місцевості й описує їхню поведінку [2 ПРО 1-4.3-8].
Я у природі
- спостерігає за добовими та сезонними змінами у природі
[2 ПРО 2-3.1-4];
- називає пори року та відповідні їм місяці; тривалість
доби і року [2 ПРО 2-3.1-5];
- описує поведінку тварин у різні пори року [2 ПРО
2-3.1-6];
- описує життєвий цикл рослин у різні пори року [2 ПРО
2-3.1-7];
- установлює взаємозв’язок між порою року і погодою [2
ПРО 2-3.1-8];
- розуміє прогноз погоди на радіо і телебаченні, дослухається до цих прогнозів (наприклад, одягається відповідно до них) [2 ПРО 2-3.1-9].
Технічна творчість та техніка

2.

СОЦІАЛЬНА ТА
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА

ТЕХНОЛОГІЧНА

На кінець тижня учні:
• вміють розпізнавати пори року;
• називають осінні місяці, пояснюють походження їх назв;
• називають ознаки осені;
• обирають одяг відповідно до погоди;
• наводять приклади тварин, які змінюють колір чи густоту хутра, роблять
запаси на зиму, готуються до зимової сплячки; відлітають у вирій, осілих
птахів.
• знають, які зміни відбуваються у житті рослин восени;
• називають дари осені.

Освітня галузь

ПРИРОДНИЧА

Орієнтовні / проблемні запитання:
• Чим особлива осінь?
• Як тварини готуються до зими?
• Які фрукти, овочі, квіти є восени?
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- добирає конструкційні матеріали відповідно до їх
властивостей для виготовлення виробу: папір, пластилін,
полімерна глина чи солене тісто, тканина, нитки; неткані,
природні та інші матеріали [2 ТЕО 1-1.3-3];
- розкриває послідовність дій та дотримується її під час
виготовлення виробів із природних матеріалів, під час
виготовлення та оздоблення об’ємних виробів, самостійно або з допомогою дорослих [2 ТЕО 1-1.4-7].
Світ технологій
- самостійно чи з допомогою дорослих демонструє результати власної діяльності [2 ТЕО 2-1.5-3].
Добробут
- об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та
гри [2 СЗО 3-4.4-6].
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МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА

4.

Взаємодіємо усно
- з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на
усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи
відповідно до інструкції) [2 МОВ 1-1.1-1];
- сприймає монологічне висловлення (казки, розповіді,
вірші, інструкції до виконання завдань тощо) з конкретною метою [2 МОВ 1-1.1-2]
- обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила [2
МОВ 1-1.3-3]
- висловлює думку, що подобається в почутому, а що –
ні [2 МОВ 1-1.5-1];
- розповідає про те, що його / її вразило, схвилювало;
переповідає події із власного життя, правильно вимовляючи й наголошуючи загальновживані слова
[2 МОВ 1-1.6-4];
- розповідає про власні почуття та емоції від прослуханого та побаченого [2 МОВ 1-1.8-1];
- звертається, вітається, прощається, дотримуючись
норм мовленнєвого етикету, використовує ввічливі слова
[2 МОВ 1-1.8-2]
Досліджуємо медіа
- обговорює зміст і форму простого медіатексту (світлини, фотоколаж, листівка, мультфільм), виявляє (з допомогою вчителя / вчительки) очевидні ідеї у простих
медіатекстах [2 МОВ 4-1.4-4];
Лічба

МАТЕМАТИЧНА

5.

- лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу
(розташовані послідовно, по колу, хаотично; двійками, п’ятірками, десятками) [2 МАО 1-3.2-1];
- порівнює і впорядковує об’єкти навколишнього світу за однією або декількома ознаками [2 МАО 1-3.2-5]
Вимірювання величин
- порівнює об’єкти навколишнього світу за довжиною, масою,
місткістю (об’ємом) [2 МАО 3-1.2-3];

На порозі осінь
Мета
Сформувати в учнів уявлення про пори року. Ознайомити зі змінами,
які відбуваються у природі восени.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні:
розпізнають пори року;
називають осінні місяці, пояснюють походження їх назв;
називають прикмети осені;
обирають одяг відповідно до погоди.
Обладнання і матеріали
Комп’ютер, доступ до інтернету, мультимедійний проектор
(бажано).
Що підготувати заздалегідь
Вдягнути на урок елемент одягу в «осінніх» кольорах (жовтий
шалик, помаранчова блузка тощо).
Підготувати плакат «Погода» за зразком Додатку 1.
Рекомендації до організації освітнього простору
Ранкове коло, підсумкові завдання виконуються у загальному
колі: усі сидять на стільчиках, на килимку або стоять.
Решту вправ теж можна проводити в колі або за столами (на
розсуд вчителя).

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН УРОКУ
Ранкове коло
Бесіда «Прикмети осені»
Казка «Який місяць кращий»
Руханка «То не є проблема»
Бесіда «Погода та одяг восени»  
Підсумкові завдання
Усього тривалість
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5

7 хв
6 хв
6 хв
3 хв
7 хв
6 хв
35 хв

1. Зворотний
зв’язок
із
минулим
тематичним тижнем. Запитайте дітей:
«Про що ми говорили на минулому
тижні?» Вислухайте їхні відповіді,
підсумуйте: «На минулому тижні, ми
говорили про Батьківщину, її державні
символи та
свята,
виготовляли
обереги...».
2. Актуалізація нової теми. Зачитайте
загадку.
В жовте листя пофарбувала,
Запитання для обговорення:

Урожай з полів зібрала.

•

Яка зараз пора року?

•

Яка пора року була перед нею, а яка
після неї?  

•
Прикріпіть на дошку слово «сінь»
та запитайте учнів: «Якої букви тут
•
не вистачає? Правильно, букви “О”.
Запропонуйте комусь прикріпити
•
букву або зробіть це самі».

В якій частині малюнка зображено
осінь? Як ви про це здогадалися?

Запитайте учнів: «Хто здогадався, •
якою буде тема цього тижня?» (Осінь)

Що ви уявляєте, коли думаєте про
осінь?

3. Оголосіть тему уроку: «Сьогодні ми •
будемо обговорювати прикмети осені,
а також дізнаємось назви осінніх
місяців та їх походження».

Запропонуйте учням назвати якомога
більше
«осінніх»
слів
(гриби,
жоржини, дощ, парасолька, бабине
літо). Записуйте їх на дошці, можна
підготувати декілька відповідних
малюнків, які стануть підказками.
Запропонуйте учням порахувати,
скільки «осінніх» слів ви назвали.

Золотила вербам коси
Чарівна цариця - …
(Осінь)
•

•

4. Знайомство.
Запропонуйте
дітям
об’єднатися у групи за сезонами їх
народження (осінь, зима, весна, літо).
Підсумуйте:  «Отже в природі є чотири
пори року – це осінь, зима, весна, літо».

Бесіда «Прикмети осені»

•

Яка пора року зображена справа
(зверху, по діагоналі) від осені?
Які звуки супроводжують осінь?

Які кольори переважають у природі
восени?

Підсумуйте: «Скільки різних кольорів є
восени (усі відтінки жовто-багряного, як
1. Запропонуйте
учням
розлянути осіннє листя; яскраво блакитний, як осіннє
малюнок у підручнику на с. 55.
небо; темно-синій, як стиглий виноград;
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мандрів зустрічає, коли безтурботно
відпочиваєте в теплих краях?!
Розгубилися присоромлені Вересень і
Жовтень, не знають, що й відповісти на
справедливі слова матінки.
Вродливе
обличчя
Листопада
прикрасила радісна усмішка, а рожеві
уста враз наказали:
– Небо, ану, звільнися від важких темноКазка «Який місяць кращий» (про
сірих хмар! Засяй веселими промінцями,
денне світило! Забігайте калюжками та
походження назв осінніх місяців та
струмочками, сонячні зайчики!
характерну для них погоду)
Ось так і повелося, що пізньої осені
Жили-поживали три брати: Вересень, часто змінюється погода. То насмішливі
із
Жовтнем
глузують
Жовтень та Листопад. Одного разу Вересень
із Листопада, а він, малий, дуже
найстарший хвалиться:
– Людей від тяжкої праці звільняю й засмучується. Почувши ж утішні слова
урожаєм забезпечую! І отримав чудову матінки, відразу забуває про недавні
подяку – моїм ім’ям назвали симпатичну сльози й радує нас веселими промінцями.
рослину – верес! Це такий кущик,
Валерія Потапенко
який товаришує з красунечкою сосною.
Щороку він напередодні мого приходу
вкривається дрібненькими рожевими Запитання для обговорення:
квіточками, які залишаються на гілочках • Як звали братів? (вересень, жовтень,
аж до наступного літа, нагадуючи, що
листопад)
невдовзі я знову завітаю в гості!
– Таки правду кажеш, – погодився Роздрукуйте місяці та запропонуйте
Жовтень і заговорив про власні заслуги: бажаючим прикріпити внизу слова
– Зате коли я мандрую світом, то листя «Осінь».
й рослини перетворюються на багряно• Скільки місяців має осінь?
золоті прикраси, а з неба у вигляді дощу
накрапають справжні діаманти.
• Який зараз місяць? (жовтень)
Нахвалилися брати, а потім давай
• Який місяць був перед ним, який буде
насміхатися з наймолодшого:
після нього?
– Ха-ха-ха, тільки Листопад нічогісінько
не вміє...
• Чому другий місяць осені назвали
Засмутився малий і гірко заплакав
жовтнем?
холодною зливою.
третій
місяць
назвали
Почула глузування синів матінка Осінь • Чому
листопадом?
і поквапилася на захист наймолодшого:
– Це ще чому нічого не вміє?! А хто Підсумуйте: «Отже, осінь має три
листя з дерев знімає, щоб укрити й місяці – вересень, жовтень, листопад.
утеплити землю?! А хто першим морозцем Вони всі важливі та гарні по-своєму».
потріскує та сувору тітку Зиму з далеких
помаранчовий, як гарбузи та чорнобривці;
темно-зелений, як кавуни, червоний, як
жоржини...). Давайте зробимо осінь і в
нашому класі, будемо весь цей тиждень
вдягати щось із кольорів осені. Ось я
сьогодні вже вдягнула (приміром, жовту
хустинку). Може ще в когось є елементи
одягу осінніх кольорів?».

Ранкове коло (зворотній зв’язок,
вступ до теми, знайомство)
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•

Руханка «То не є проблема»
(м’язова та емоційна релаксація)
http://autta.org.ua/ua/materials/material/F-zkulthvilinka--To-ne-ie-problema-/

•
•

•
•
•

Бесіда «Погода та одяг восени»
(вчимо підбирати одяг відповідно до
погоди)

Скільки умовних позначень погоди
зображено на малюнку? (5)
Які саме? (сонячно, хмарно, вітряно,
дощ, сніг)
Як ви розумієте приказку: «Немає
поганої погоди, а є одяг, що не
підходить до неї»?
Який одяг краще підходить до ранньої
осені, який — до пізньої?
Який одяг можна поєднувати один з
одним?
Якого «осіннього» одягу не вистачає
на малюнку (штанів, колгот ...)?

Додаток 1

Підсумкові завдання (започатковуємо
кадендар погоди, зворотній зв’язок,
релаксація)

1. Слово вчителя: «З приходом осені
скорочується день, раніше темніє, 1. Прикріпіть на стіну плакат «Погода»
(зразок плаката у Додатку 1).
стає холодніше, частіше йдуть дощі».
Разом
визначте,
яка
сьогодні
2. Запропонуйте розглянути малюнок у
погода. Позначте її на календарі.
підручнику на с. 57.
Запропонуйте дітям щодня спостері
гати за погодою та позначати її.  
ПОГОДА ТА ОДЯГ ВОСЕНИ

2. Відкритий мікрофон. Запропонуйте
учням по черзі поділитися враженнями
від цього уроку (одним реченням
сказати, що сподобалося, а що – ні).
3. На завершення увімкніть пісню
«Парасолька», запропонуйте дітям
послухати
її,
бажаючі
можуть
підспівувати або танцювати.
http://autta.org.ua/ua/materials/material/Parasolka/
• Якою буває погода восени?
• Як ви розумієте приказку: «Немає поганої погоди, а є

? одяг,для
що не підходить до неї»?
Запитання
обговорення:
Який одяг краще підходить до ранньої осені, який —
•

•

до пізньої?

можна поєднувати
один з одним?(сонячною,
Якою буває
восени?
• Який одягпогода
• Яких важливих елементів одягу тут не вистачає?
хмарною,
дощовою,
наприкінці
осені
57
може піти сніг; вітряною чи без
вітру)

8

9

•

Потім поставте «V» біля тих, що
справді впадають у сплячку. Навпроти
інших поставте «?».

1. Зворотний зв’язок із минулим уроком. •
Запитайте: «Про що ми говорили
вчора?»
Вислухайте
відповіді,
підсумуйте сказане: «Вчора осінь
завітала до нашого класу і сьогодні
розфарбувала його у свої кольори
(зверніть увагу на дітей, які вдягли
одяг осінніх кольорів)».
2. Оголосіть тему уроку: «Сьогодні ми
дізнаємося про те, як поводяться
тварини восени, як вони готуються до
зими».

Запропонуйте дітям відгадати загадки.
Прикріплюйте на дошку зображення
тварин, яких вони відгадали.

3. Вправа на знайомство. Роздайте дітям
картинки з Додатка 1 та запропонуйте
по черзі привітатися, назвати своє
ім’я і назву зображеної на картинці
тваринки.
Наприклад:
«Доброго
ранку, мене звати Максим. У мене є
білочка». Решта учнів відповідають:
«Доброго ранку, Максиме».

(Їжак)

Ранкове коло (зворотній зв’язок,
вступ до теми, знайомство)

Тварини восени
Мета

Ознайомити учнів з поведінкою тварин восени.  
Результати навчання

Наприкінці заняття учні:
наводять приклади тварин, які змінюють колір чи густоту хутра,
роблять запаси на зиму, впадають в зимову сплячку.
наводять приклади перелітних та осілих птахів своєї місцевості.
Обладнання і матеріали:
Комп’ютер, доступ до інтернету, мультимедійний проектор.
Що підготувати заздалегідь:
Роздрукувати тварин за кількістю учнів в класі (Додаток 1).
Роздрукувати Додаток 2 в одному екземплярі.
Роздрукувати Додаток 3 в одному екземплярі.
Підготувати плакати з назвами: «Тварини, які впадають в
зимову сплячку», «Тварини, які готують собі запаси», «Тварини,
які змінюють колір чи густоту хутра», «Птахи, які відлітають у
вирій», «Осілі птахи».
Рекомендації до організації освітнього простору
Ранкове коло, підсумкові завдання виконуються у загальному
колі: усі сидять на стільчиках, на килимку або стоять.
Решту вправ теж можна проводити в колі або за столами (на
розсуд вчителя).

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН УРОКУ
Ранкове коло
Мозковий штурм: «Тварини, які впадають в зимову сплячку»
Перегляд мультфільму
Мозковий штурм: «Тварини, які готують запаси на зиму»
Мозковий штурм: «Тварини, які змінюють на зиму шубки»
Руханка «Веселі звірята»
Бесіда «Перелітні та осілі птахи»
Робота в групах
Підсумкові завдання
Усього тривалість
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6 хв
3 хв
4 хв
3 хв
3 хв
4 хв
7 хв
5 хв
35 хв

•

•

Червона спинка,
Чорні краплинки.
(Сонечко).
Котиться клубочок
Зовсім без ниточок.
Замість ниточок –
Триста голочок.

Ще не впав на землю сніг,
Він ховається в барліг.
І до теплої весни
Поринає він у сни.
(Ведмідь)

Зверніть увагу дітей, на правильну Підсумуйте: «Ці тварини та ще деякі  
форму звертання (Максиме, Тетянко, інші тварини впадають у зимову сплячку.
Якщо їх не тривожити, вони проводять
Ігоре тощо)
так усю зиму. Зараз ми подивимось про
Скажіть дітям, що пізніше вони
це мультфільм».
будуть працювати з цими картинками.

Примітка: Якщо хтось з дітей не знає, Перегляд мультфільму «ЧоМуха яка  це тваринка, підкажіть їм.
Чому ведмеді впадають у сплячку?»

Мозковий штурм «Тварини, які
впадають в зимову сплячку»
•

•

https://www.youtube.com/
watch?v=TSFRArYUZm8

Слово вчителя: «З настанням осені
тварини починають готуватися до
зими. Але кожен з них робить це
по-своєму. Чи знаєте ви тварин, які
впадають у зимову сплячку?».
Записуйте усі відповіді дітей на дошці,
навіть якщо вони неправильні.
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Працівник садовий,
Поясок медовий.
Зажужжала, як пила,
Смугаста…

Запитання для обговорення:
•

•

•

•
•

Для чого потрібний барліг? (у ньому
ведмеді зимують, в барлогу вони
впадають у зимову сплячку)

•
•

•

У ставочку цілу днину
Зводять звірі ці плотину.
В них міцні та гострі зуби,
Ходять все життя у шубах.
Здогадалися тепер?
У ставку живе …
(Бобер)

Підсумуйте: «Запасаються на зиму такі
тварини як білки, кроти, бобри та інші.
Білки одні з найбільш запасливих тварин,
вони працьовито запасаються запасами до
А чи літають взимку мухи?
перших холодів. Гриби, горіхи, жолуді є
Чому в мультфільмі літають мухи? (це їх їжею яку вони ховають на зиму».
просто головні герої мультфільму.
Насправді,мухи впадають у сплячку) Мозковий штурм «Тварини, які змінюють на зиму свої шубки»
Чому ведмідь смокче лапу? (тому що
взимку лапи ведмедя пересихають, а
він таким чином зволожує їх)

Мозковий штурм «Тварини, які
готують запаси на зиму»
•

(Бджола)

Чому ведмеді впадають в зимову
сплячку? (тому що це допомагає
ведмедям пережити зиму. Взимку для
них у лісі мало їжі. У сплячці тварини
майже не рухаються, температура
їх тіл знижується, а серце б’ється
повільніше.   Завдяки цьому ведмідь
економно витрачає жир, який він
накопичив перед зимою).

•

Запитайте учнів: «А чи знаєте ви •
тварин, які готують собі запаси на
зиму?»
•
Записуйте усі відповіді дітей на дошці,
навіть якщо вони неправильні.
Потім поставте «V» біля тих, що
справді впадають у сплячку. Навпроти •
інших поставте «?».
Запропонуйте дітям відгадати загадки.
Прикріплюйте на дошку зображення
тварин, яких вони відгадали.
У лісі живе,
Горішки гризе,
Грибочки збирає,
На зиму складає.

Запитайте учнів: «А чи знаєте ви
тварин, які змінюють на зиму свої
шубки?»
Записуйте усі відповіді дітей на дошці,
навіть якщо вони неправильні.
Потім поставте «V» біля тих, що
справді впадають у сплячку. Навпроти
інших поставте «?».
Запропонуйте дітям відгадати загадки.
Прикріплюйте на дошку зображення
тварин, яких вони відгадали.
Влітку сіренький,
А взимку біленький,
Довгі вуха має,
Швидко стрибає.
(Заєць)
В темнім лісі проживає,
Довгий хвіст пухнастий має.

(Білка)

12

Їй на місці не сидиться.
Як зовуть її? (Лисиця)

Робота в групах (підсумувати вивчене)

1. Проаналізуйте результати мозкових
штурмів, позначені «?». Перенесіть
назви тварин у правильні списки.
Якщо не знаєте, до якого класу
належить ця тварина, запропонуйте
дітям дізнатися про це в Інтернеті (з
допомогою батьків) або пообіцяйте
Підсумуйте: «Ці тварини восени не
знайти відповідь до наступного дня.
готують запаси їжі та взимку не сплять,
Це стане цінним уроком про те, що все
тому їх можна побачити в лісі. Зайці
знати неможливо і вчитися потрібно
харчуються тим, що залишилося на
все життя.   
полях, їдять кору молодих дерев. А
лисиці й вовки   полюють на зайців та 2. Прикріпіть (або розкладіть на столах)
заготовки плакатів («Тварини, які
інших тварин. На зиму зайці змінюють
впадають в зимову сплячку» тощо).
колір хутра, щоб бути менш помітними
на снігу. А вовків і лисиць – стає густим 3. Запропонуйте
учням
знайти
і теплим, щоб захистити їх від холоду».
відповідний плакат, розфарбувати та
Гострі зуби, сильні лапи
Дуже схожий на собаку,
І полює дуже ловко,
Що, впізнали, друзі, … ? (Вовка)

прикріпити до них малюнки тварин,
які вони отримали під час знайомства.

Руханка «Веселі звірята» (м’язова та
емоційна релаксація)

4. Групи по черзі представляють свої
плакати.
https://www.youtube.com/
watch?v=5gxZ2-Hoyqo
Підсумкові завдання (математика у
Бесіда «Перелітні та осілі птахи»
довкіллі, зворотній зв’язок, релаксація)
•

•

Слово вчителя: «А зараз ми 1. Математика у довкіллі. Запропонуйте
поговоримо про птахів». Прикріпіть
учням розглянути малюнок у підручнику
на дошку зображення птахів (Додаток
на стр. 58.
2) та запитайте учнів чи знають вони,
що це за птахи. Якщо учні не знають,
назвіть самі та підсумуйте, що ці
птахи відлітають у теплі края (вирій)
і повертаються назад з настанням
весни.
Прикріпіть на дошку зображення
птахів (Додаток 3) та запитайте учнів
чи знають вони, що це за птахи.
Якщо учні не знають, назвіть самі та
підсумуйте, що ці птахи не здійснюють
перельотів, а залишаються на зиму в
наших краях. Таких птахів називають
осілими.

13

Запитання для обговорення:
2. Відкритий мікрофон. Запропонуйте
учням по черзі поділитися враженнями
• Скільки тварин зображено на малюнку?
від цього уроку (одним реченням
(12)
сказати, що сподобалося, а що – ні).
• Скільки тварин зимують в Україні, а
скільки відлітають у вирій? (зимують 3. Вправа на завершення «Зоопарк».
– 9,  відлітають – 3)
Запропонуйте дітям уявити себе
тваринкою, з якою вони провели
• Яких тварин більше — тих, що зимують
цей урок, та разом показати, як
в Україні чи тих, що відлітають?
вони рухаються та як «говорять».
• Скільки тварин мають крила? (5)
За
хвилину
завершіть
урок
Голки? (1) Жало? (1)
аплодисментами.
• Яка тварина найбільша? Яка найменша?
• За один день пташка сойка зібрала
7 жолудів, а білка — 3. Хто зібрав
більше? На скільки більше?
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Додаток 1
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Додаток 2
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Додаток 3
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Мета

Ознайомити учнів з найпростішою класифікацією рослин та змінами,
які відбуваються з рослинами восени.
Результати навчання

Наприкінці заняття учні:
розрізняють, дерева, кущі, трав’янисті рослини.
розповідають, чому опадають листя з дерев;
називають приклади, рослин та їх плодів;
знають, які зміни відбуваються у житті рослин восени.
Обладнання і матеріали
Класна дошка і кольорова крейда або фліпчарт і фломастери.
Комп’ютер, доступ до інтернету, мультимедійний проектор
(бажано).
Що підготувати заздалегідь
Роздрукувати Додаток 1 з розрахунку один листочок на одного
учня.
Рекомендації до організації освітнього простору
Ранкове коло, підсумкові завдання виконуються у загальному
колі: усі сидять на стільчиках, на килимку або стоять.
Решту вправ теж можна проводити в колі або за столами (на
розсуд вчителя).

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН УРОКУ
Ранкове коло
Оповідання про осінь: «Як берізка листя дарувала»
Мультфільм  «ЧоМуха - Чому опадає листя?»
Руханка
Бесіда: «Які зміни відбуваються у житті рослин восени»
Робота в групах
Підсумкові завдання
Усього тривалість
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І. Прокопенко
Запитання для обговорення:
• Чому милувалися Берізкою? (вона
сяяла золотим листям)

Ранкове коло (зворотній зв’язок,
вступ до теми, знайомство)

Рослини восени

5 хв
4 хв
3 хв
3 хв
5 хв
10 хв
5 хв
35 хв

1. Зворотний зв’язок із минулим заняттям.
Запитайте дітей: «Про що ми говорили
на минулому уроці?» Вислухайте
відповіді, підсумуйте сказане. «На
минулому уроці ми з вами говорили
про життя тварин восени».
2. Оголосіть тему уроку: «Сьогодні
поговоримо про рослини та які зміни
відбуваються з ними восени».
3. Вправа на знайомство. Роздайте
учням    листочки з дерев (Додаток
1), запропонуйте їх розфарбувати,
по черзі привітатися, назвати своє
ім’я і показати свій листочок. Клас
вітається у відповідь.

•

Що скидала Берізка? (листя)

•

Хто просив вбрання у берізки?
(Мурашка, гриб
Підберезник,
їжак)

Мультфільм «ЧоМуха - Чому опадає
листя?»
Хто знає чому опадають листя з дерев?
Давайте подивимося мультфільм про це.

Оповідання про осінь: «Як берізка
листя дарувала»
Позолотила осінь Берізку. Заблищала
вона, засяяла. Хто не пройде, кожен
берізкою замилується.
— От би мені таке вбрання, як
сонечко, — сказала Мурашка, дивлячись
на її жовте листя.
— Візьми, будь ласка, — відповіла
Берізка і скинула один листочок.
Зраділа Мурашка, схопила листочок,
до мурашника потягнула.
— Якби до мого капелюха таку золоту
пір’їнку, — позаздрив гриб Підберезник.
— Візьми собі золоту пір’їнку, —
скинула Берізка ще один листочок.
Приліпив його Підберезник до
капелюха, стоїть і не дихає від щастя.
— І мені листячка золотого трохи, —
попрохав їжак.
Гойднула гілками Берізка, жменю
листочків на землю скинула. Покачався
на них їжак, начепив листя на колючки
і золотою кулькою додому покотився...

https://www.youtube.com/watch?v=Je7nqaG-MbY&list=PLmrt7T6HWl JQV8ytm_doAZqazZoVDqwZo&index=14
Запитання для обговорення:
•

Чому дерева скидають листя? І чому
саме восени? (тому що взимку випаде
сніг,   якщо дерево не скине листочки,
то дерево не витримає такої ваги і
зламається)

•

Для чого дереву потрібні листочки?
(вони
допомагають
дихати
і
отримувати
поживні
речовини.
Також листочки забирають шкідливі
речовини, які є у повітрі, для того,
щоб ми дихали чистим повітрям).

Руханка «Осіннє листя» (м’язова та
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емоційна релаксація)

учням підняти такі ж листочки, якщо
вони у них є. Щоразу запитуйте: З якого
куща цей листочок? Якщо діти не знають,
розвести в назвіть самі.

Настала осінь. Холодом
Повіяло навкруг. (руки
сторони)
Все більш береться золотом
Зелений ліс та луг. (обійняти себе)
Від вітру коливаються
Пожовклі дерева. (покачуватися з ноги
на ногу)
А листя з них зривається
І пісеньку співа:
Веселі танцюристи ми
Кружляєм в висоті, — (покрутитися)
Листки, листочки, листики
Червоні й золоті.
Зриваємось ми зграями (пострибати)
З топольок та беріз,
Злітаємо, кружляємо
І падаємо вниз. (присідаємо)
Л. Талалай

Бесіда: «Які зміни відбуваються у
житті рослин восени»

Підсумуйте: «Усе, що ми назвали, є
кущами».
Піднімайте по одному листочку
трав’янистих рослин (подорожника,
кульбаби) і пропонуйте учням підняти
такі ж листочки, якщо вони у них є.
Щоразу запитуйте: З якої рослини цей
листочок? Якщо діти не знають, назвіть
самі.
Підсумуйте: «Усе, що ми назвали, є
трав’янистими рослинами (травами).

Робота в групах (закріпити отримані
знання)
• Об’єднайте учнів у три групи (дерева,
кущі, трави) з допомогою листочків,
які вони отримали під час знайомства.
• Запропонуйте розглянути малюнки у
підручнику на с. 59.

Що з цього є деревами, кущами, 2. Відкритий мікрофон. Запропонуйте
трав’янистими рослинами?
дітям по черзі поділитися враженнями
від цього уроку (сказати, що
• Чим вони відмінні?
сподобалося, а що — ні).
• Які рослини найвищі, які — найнижчі?
3. Вправа на завершення. Запропонуйте
• В яких рослин є товстий стовбур?
дітям стати в коло. Зачитуйте вірш і
• Які дерева, кущі, трави ростуть на
показуйте рухи. Діти повторюють.  
подвір’ї вашої школи?
Вітер віє нам в лице,
(махаємо руками)
Підсумкові завдання (математика в
Захиталось деревце,
довкіллі, зворотній зв’язок, релаксація)
(руки вгору, хитаємось, нахиляємось)
1. Математика у довкіллі
Вітерець все тихше, тихше,
• Скільки
дерев
зображено
на
(рухи повільніші)
малюнку?
(3)
Кущів?
(2)
Деревце все вище, вище.
Трав’янистих рослин? (3)
(тягнемося вгору)
• Яких рослин зображено найменше?
Завершіть урок аплодисментами.
(кущів)
• Які рослини найбільші за розміром?
(дерева)
• Які рослини найменші за розміром?
(трав’янисті)
•

Слово вчителя: «Рослини змінюють
своє зелене забарвлення на жовте. Згодом
РОСЛИНИ ВОСЕНИ
листя опадає. Як називається опадання
листя?
(Листопад)
Найбільший
листопад починається після першого
Клен
морозу. Жовтіють і в’януть трави. Які
Каштан
Дуб
дерева залишаються зеленими? (Сосна,
ялина) Сосна, ялина — хвойні дерева,
вони залишаються на зиму зеленими.
Калина
Піднімайте по одному листочку з
Шипшина
дерев (клена, дуба, липи, каштана)
і пропонуйте учням підняти такі ж
Чорнобривці
Хризантеми
Айстри
листочки, якщо вони у них є. Щоразу
Які
рослини
зображено
на
малюнках?
•
запитуйте: З якого дерева цей листочок? • Запропонуйте
групам
з цього є деревами,
кущами,віднайти
трав’янистими рос лисеред
? • Що
нами? Чим вони відмінні?
Якщо діти не знають, назвіть самі.
малюнків
рослини,
які
відповідають
кущі, трави ростуть
на подвір’ї
вашої школи?
• Які дерева,
зацвітають восени?
• Які квіти групи.
назві їхньої
Підсумуйте: «Усе, що ми назвали, є
• Які плоди дозрівають у садах восени?
деревами».
слова пісні на наступній сторінці.
• Прочитайте
Запитання
для
обговорення:
Назвіть овочі, які збирають на городах восени.

Піднімайте по одному листочку з
кущів (шипшини, калини) і пропонуйте
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•
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Які рослини зображено на малюнках?

21

Додаток 1

Дарунки осені
Мета

Провести екскурсію на природу. Зібрати зразки опалого листя,
осінніх квітів, плодів, інших природних матеріалів. Спостерігати за
природними явищами.
Результати навчання

Наприкінці заняття учні:
називають рослини і тварини своєї місцевості;
розпізнають дикорослі та культурні рослини;
називають плоди, що дозрівають в садах і на городах восени.
Обладнання і матеріали
Класна дошка і кольорова крейда або фліпчарт і фломастери.
Комп’ютер, доступ до інтернету, мультимедійний проектор
(бажано).
Що підготувати заздалегідь
Роздрукувати Додаток 1 з розрахунку один малюнок на одного
учня.
Роздрукувати Додаток 2 для кожного учня.
Рекомендації до організації освітнього простору
Ранкове коло, обговорення пісні, підсумкові завдання —
виконуються у загальному колі: усі сидять на стільчиках, на
килимку або стоять.
Вправа «Малюємо з допомогою листя» — індивідуальне робоче
місце для кожного учня.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН УРОКУ
Ранкове коло
Пісня «Ходить гарбуз по городу», обговорення
Екскурсія до парку
Малюємо за допомогою листя
Підсумкові завдання
Усього тривалість
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7 хв
8 хв
35 хв
15 хв
5 хв
70 хв

https://www.youtube.com/watch?v=rGUHA9HWQsI

Ранкове коло (зворотній зв’язок,
вступ до теми, знайомство)

Запитання для обговорення:
1. Зворотний зв’язок із минулим заняттям.
• Що росте на городі? (гарбуз, диня,
Запитайте дітей: «Про що ми говорили
огірки, морква, буряк, квасоля,
на минулому уроці?» Вислухайте їхні
картопля)
відповіді, підсумуйте сказане: «На
минулому занятті ми говорили, які зміни • Як їх можна назвати одним словом?
(овочі)
відбуваються з рослинами восени».
2. Оголосіть тему уроку: «Сьогодні на •
уроці ми дізнаємося, які дарунки
приносить осінь».
•
3. Вправа на знайомство. Покладіть
до кошика малюнки різних фруктів, •
овочів та квітів (з Додатку 1) та
запропонуйте дітям витягнути з кошика
•
щось навмання.
4. Далі учні по черзі вітаються,
•
називають своє ім’я та говорять, що
вони витягли з кошика. Клас вітаться
•
у відповідь.

Пісня «Ходить гарбуз по городу»

•

Встаньте (підніміть руку) ті, хто має
малюнки овочів?  
Що росте в садку? (яблука, груші,
сливи,  виноград)
Як їх можна назвати одним словом?
(фрукти, ягоди)
Встаньте (підніміть руку) ті, хто має
малюнки фруктів або ягід?
Що росте у квітниках? (айстри,
жоржини, гвоздики, чорнобривці)
Як їх можна назвати одним словом?
(квіти)
Встаньте (підніміть руку) ті, хто має
малюнки квітів?

Слово вчителя: «Все, що ми назвали —
це дарунки осені. І тому сьогодні в нас
урок буде незвичайний. Ми зараз підемо
на екскурсію до парку (лісу, в поле, на
шкільне подвір’я) та назбираємо собі
різного листя, з яких зробимо дещо
незвичайне на згадку про осінь.

ХОДИТЬ ГАРБУЗ ПО ГОРОДУ
українська народна пісня
Ходить гарбуз по городу,
Питається свого роду:
— Ой, чи живі, чи здорові
Всі родичі гарбузові?
Обізвалась жовта диня,
Гарбузова господиня:
— Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!
Обізвались огірочки,
Гарбузові сини й дочки:
— Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!
Обізвалася морквиця,
Гарбузовая сестриця:
— Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!
Обізвались буряки,
Гарбузові свояки:
— Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!
Обізвалась бараболя,
А за нею і квасоля:
— Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!
Обізвався старий біб:
— Я піддержав увесь рід!
— Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!

запропонуйте відмічати те, що вони
побачать надворі під час екскурсії.

МАЛЮЄМО ЗА ДОПОМОГОЮ ЛИСТЯ
Вам знадобиться:
• папір;
• фарби;
• пензлик;
• листя дерев.

Запитання для обговорення під час
екскурсії:
• Яка сьогодні погода?
• Якого кольору небо?
• Які кольори є в парку?
• Яких птахів, комах, звірів ми тут
зустріли? Що ми про них знаємо?
(згадайте про перелітних та осілих
птахів тощо, залежно від того, кого
побачили в парку)
• Чи бачили ми павуків? Що ми
знаємо про них? (вони плетуть
павутиння, з його допомогою ловлять Підсумкові завдання (зворотній
зв’язок, рефлексія, релаксація)
дрібних комах)
• Які рослини є в парку?
• Вправа
«Ти
—
молодець!».
• Які в них плоди?
Запропонуйте дітям продемонструвати
свої роботи. Кожен по черзі розказує,
3. Запропонуйте
учням
назбирати
що цікавого він побачив на екскурсії
листочки різних рослин.
і показує свій малюнок. Інші діти
піднімають вгору великий палець і  
Вправа «Малюємо за допомогою
разом кажуть: «Ти — молодець!»
листя» (створення виробу з
• Скажіть учням, що вони чудово
використанням природних матеріалів)
попрацювали
і
завершіть
урок
загальними
аплодисментами.
• Запропонуйте
дітям
виконати
малюнок за інструкцією (підручник,
с. 61).
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Екскурсія на природу (закріпити
набуті знання, зібрати зразки листя та
інших природних матеріалів)
1. Перед виходом на екскурсію нагадайте
учням правила поведінки на вулиці
(без дозволу вчителя нікуди не
відходити, йти усім разом).
2. Роздайте
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дітям

Додатки

2

та

25

Додаток 1

26

27

Додаток 2

Зафарбуй кружечки біля того, що вдалося побачити під
час екскурсії. Домалюй своє у порожньому віконечку.

Працюємо самостійно
Мета

Тісна інтеграція освітніх галузей, з акцентом на застосування
математичного та лінгвістичного апарату до матеріалу тематичного
тижня.   
Результати навчання

Наприкінці заняття учні:
розрізняють об’єкти довкілля з однаковими характеристиками,
приміром, осілі чи перелітні птахи, кущі, дерева чи трави.
порівнюють природні об’єкти за розміром, оперують поняттями
найбільший, найменший, однаковий за розміром;
розуміють математичні записи та співвідносять їх з малюнками.
Обладнання і матеріали
Олівці для кожного учня.
Що підготувати заздалегідь
Роздрукувати Додатки 1—5 для кожного учня.
Рекомендації до організації освітнього простору
Індивідуальні робочі місця. Можлива розстановка столів зі
стільцями рядами, групами, півколом.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН УРОКУ
Зворотній зв’язок, вступ до теми
Виконання завдань із роздаткових матеріалів
Руханка
Щоденник вражень
Усього тривалість
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5 хв
25 хв
5 хв
35 хв
70 хв

Зворотній зв’язок, вступ до теми

•

1. Зворотний зв’язок із попередніми
заняттями. Запитайте дітей: «Як
називається наш тематичний тиждень?   
Що ми вивчали?» Вислухайте відповіді,
підсумуйте: «Отже, наш тематичний
тиждень називається “Золота осінь”.
Почнаючи з понеділка, ми вчили, яка
погода буває восени, який одяг носять
восени, як  називаються осінні місяці,
які кольори переважають восени, які
зміни відбуваються з рослинами і
тваринами восени, як вони готуються
до зими».

•

•

•
•
•

Скільки листочків дуба зображено
на малюнку? (чотири)
Скільки
листочків
каштана
зображено на малюнку? (п’ять)
Яка
правильна
відповідь
у
прикладі? (три) Чому?
Скільки листочків липи зображено
на малюнку? (сім) Яка правильна
відповідь у прикладі? (п’ять)
Чому?
Скільки
листочків
берези
зображено на малюнку? (сім)
Скільки
листочків
тополі
зображено на малюнку? (шість)
Яких
листочків
зображено
найбільше? (липи та берези)
Яких
листочків
зображено
найменше? (клена)

3. Хто своє біленьке личко
Розгадайте разом з учнями кросворд,
записуючи відповіді на дошці.  Попросіть Влітку закриває
учнів дублювати відповіді у своїх І по двадцять хусточок
роздаткових матеріалах (Додаток 6).
На голівці має? (Капуста)
***
4. Я — чудовий дар осінній,
Люблять всі моє насіння.
Каша з мене теж смачна,
До вподоби всім вона.
Відгадайте, як я звусь.
Упізнали? Я — ... (Гарбуз)

2. Оголосіть: «Сьогодні ми закріпимо дещо
з того, що ми вже вивчили, а також
•
вкотре переконаємось, що математика і
мова є не лише в книжках. Вони довкола
нас і ми вчитимемось досліджувати з Примітка: Якщо є час,подібні запитання
ними світ.
можна ставити стосовно усіх завдань.

Робота з роздатковим матеріалом

Математична руханка (вправа
на зняття м’язового напруження,
активізацію розумової діяльності)

1. Роздайте учням додатки 1—5.
2. Організуйте самостійне виконання
завдань.

3. Запитання для обговорення Додатку 3.
• Скільки листочків клена зображено
на малюнку? (два)
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Запропонуйте дітям встати і написати цифри
від 1 до 10 за допомогою різних частин тіла:
«1» — пишемо носом;
«2» — підборіддям;
«3»— правим плечем;
«4» — лівим плечем;
«5» — правим ліктем;
«6» — лівим ліктем;
«7» — обома витягнутими зчепленими
руками;
«8»— стегнами;
«9 »— правою стопою;
«10» — лівою стопою;
Продовжіть виконувати руханку, рахуючи
у зворотньому порядку.

***

Кросворд «Урожай осені»

Щоденник вражень (зворотній
зв’язок, рефлексія, релаксація)
***
1. Сидить дівчина в коморі,
А коса її надворі.
(Морква)
***
2. Печуть мене, смажать і варять,
Їдять мене і дуже хвалять.
(Картопля)

1. Запропонуйте учням упродовж 1520 хвилин написати чи намалювати
те, що їм найбільше сподобалось при
вивченні даної теми, що їх найбільше
зацікавило.
2. Запропонуйте
кільком
бажаючим
прочитати або показати те, що вони
написали чи намалювали, але не
змушуйте тих, хто не хоче ділитися.
3. Подякуйте учням за цікавий тиждень.
Запропонуйте їм поаплодувати собі, вам
та одне одному.  
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Додаток 1

У кожній групі малюнків викресли «зайве». Обведи букви
і спробуй прочитати назву групи.

Додаток 2

Розстав кавуни за розміром, починаючи з найбільшого.
5

1
2

3

4

5
Який кавун найбільший?
Який кавун найменший?
Які кавуни однакові за розмірами?
З’єднай малюнки з відповідним записом.

4+3

3+2
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1+4

3+3
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4+2

5+2

Додаток 3

Розв’яжи приклади й обведи правильну відповідь.

Додаток 4

Знайди фрукти та обведи їх олівцями різного кольору.
Скільки фруктів тобі вдалося відшукати?

+
+

=
+

+

+

+

7413256

+

=

7413256

–

=

7413256

+

+

+

+

+

–

= 7413256

+

+

+

+

+

+

= 7413256

+

+

+

+

+
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= 7413256

На столі лежало 6 яблук. Одне з них розрізали на дві
половинки. Скільки яблук на столі? Запиши відповідь.
35

Додаток 5

Додаток 6

Порахуй фрукти або овочі. З’єднай з відповідною цифрою.

12345

Обведи букви і спробуй прочитати слово, яким називають
овочі та фрукти.
36
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