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Зустрічаємо гостей 

Мета 

Закріпити знання з вивченої теми тижня, ознайомити учнів з правилами 

столового етикету, технологією приготування здорового перекусу (на 

прикладі канапки). 

Результати навчання 

Наприкінці заняття учні: 

• називають правила столового етикету; 

• демонструють вміння приготувати просту і корисну для здоров'я 

страву (на прикладі фруктової канапки). 

Обладнання і матеріали 

• Комп’ютер, доступ до інтернету, мультимедійний проектор, 

інтерактивна дошка, інтерактивннй зошит «Зустрічаємо гостей», 

створений в mozaBook. 

• Скибочки хліба, фрукти та інші необхідні матеріали для виготовлення 

канапок, серветки, пластикові столові прибори. 

ПЛАН УРОКУ 

Ранкове коло  7 хв 

Практична робота  в групах «Готуємо канапки»  9 хв 

Руханка «Тук-тук» 1.5 хв 

Знайомство з «Правилами столового етикету»  4 хв 
Практична робота в парах (або в групах) «Столові 

прибори». Робота із зображенням-пам’яткою 

«Сервірування столу» 

9.5 хв 

«Мозаїка завдань»  6 хв 

Підсумкові завдання  3 хв 

Усього тривалість  40 хв 
 



Перебіг уроку 

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

1. Зворотний зв’язок із минулим заняттям 

- Про що ми говорили на минулому уроці? (На минулому уроці ми говорили 

про те, чому "швидка їжа" є шкідливою, розглядали тарілку здорового 

харчування.) 

- Повторимо за 3Д-сценами – «Яка їжа повинна бути у вас на тарілці?» (С. 29 

інтерактивного зошита «Зустрічаємо гостей», створеного в mozaBook.)

  

2. Вправа на знайомство  

- По черзі назвіть своє ім'я та свою улюблену домашню страву.  

- Бажаю Вам навчитися готувати ці чудові домашні страви, щоб пригощати 

ними своїх гостей та рідних. 

3. Виступ синоптика «Прогноз погоди» 

4. Оголошення теми уроку 

- Сьогодні ж ми вивчимо тему "Зустрічаємо гостей". Ви повторите правила 

столового етикету, а також будете вчитися готувати для себе і своїх гостей 

здоровий перекус – фруктові канапки.  

Практична робота «Готуємо канапки»  

1. Вступна бесіда «Канапки» 



- Діти, з яких продуктів можна приготувати канапки. (із корисних продуктів 

(фруктів, овочів, нежирного сиру), а у якості основи використовувати 

цільнозерновий хліб (чорний чи білий)). 

- Для чого їх готують? (Для перекусу, замість шкідливої «швидкої їжі».) 

2. Робота в групах 

- У групах приготуйте фруктові канапки за інструкцією на с. 29. 

3. Веселе частування та перегляд флеш-карток фотозвіту «Фруктові 

канапки» на с. 29 інтерактивного зошита в mozaBook. 

 
4. Висновок «Фруктові канапки – гарний та корисний перекус» для 

гостей. 

Руханка (м’язова та емоційна релаксація) «Tук-тук»  - Дитячі Пісні - Гурт 

Twice і ютуб канал «З Любов'ю до Дітей».  

Знайомство з «Правилами столового етикету» (С. 30 інтерактивного 

зошита «Зустрічаємо гостей», створеного в  mozaBook.) 

-  Ми із вами гарно перекусили, а тепер навчимося зустрічати гостей.  

- Обід або вечеря, сніданок або підвечірок — будь-яке споживання їжі 

неможливе без столового посуду і приборів, а також дотримання правил 

столового етикету, навіть якщо ви їсте наодинці. 

- По черзі прочитайте текст на с. 30. Яке з цих правил ви не знали? 

- Розгляньте в парі малюнки на с. 30. Які столові прибори кладуть справа 

від тарілки? А зліва? Як тримають у руках виделку, ніж, ложку? 

Практична робота в парах (або в групах) «Столові прибори» 

https://www.youtube.com/watch?v=T7ofWPCl8-E&list=PLElG6fwk_0UnUQzb9Y5mM3p0TJ_%20%20%20


- Потренуйтеся правильно тримати в руках ложку, виделку, столового 

ножа.  

- Що порадите гостям зробити перед споживанням їжі? (Помити руки.) 

- Чим витирати рот і руки? (Серветкою.) 

- Що потрібно зробити наприкінці прийому їжі? (Покласти столові 

прибори, подякувати господарям.)  

Робота із зображенням-пам’яткою «Сервірування столу» на с. 30 

інтерактивного зошита.  

 
- Розгляньте, як сервірують святковий стіл. Для чого потрібна пиріжкова 

тарілка? 

«Мозаїка завдань»  

1. Виконайте перше завдання. Розшифруйте прислів’я. Розгляньте 

зображення-відповідь на с. 31 інтерактивного зошита.  

 
- Поясніть значення прислів’я «Хліб – усьому голова». 



2. Розгляньте завдання 2. Виконайте тест на с.31 інтерактивного зошита. 

 

 

 

 
 

Перевірка 



 

 

 

Підсумкові завдання 

Вправа «Відкритий мікрофон» 

1. Обмін враженнями 

- Діти, поділіться, будь ласка, по черзі своїми враженнями від уроку. 



- Чого навчилися на уроці? Що сподобалося? 

- Що ви можете сказати про сьогоднішній день? («Супер урок!») 

2. Емоційне відео з учнями 2 класу «Канапки – клас!» на 

с.31інтерактивного зошита «Зустрічаємо гостей» 

- Дякую вам, діти, за цікавий урок. Поаплодувати собі, мені та одне одному. 

Ви – молодці! 

 

 

mozaBook - https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=100121 

 

Опис уроку 

     Проведення уроку інтегрує в собі знання з природничої освітньої галузі, 

технічної, соціальної і здоров'язбережувальної. Співвідношення теоретичної 

та практичної діяльності приблизно 50% на 50%. Діти отримають теоретичні 

відомості та діяльнісний підхід, використані всі вставлені додаткові 

активності. Учителю треба лише підготувати матеріали для учнів. Для 

дотримання техніки безпеки на уроці, батьки можуть зробити нарізки-

заготовки продуктів вдома. На уроці планується колективна, парна та 

групова робота. 

 

https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=100121


Використані джерела: 

1. Я досліджую світ : підруч. для 2 кл. закладів загальної середньої освіти 
(у 2-х частинах). Ч. 1 / Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, О. Л. 
Хомич, І. В. Гарбузюк, Н. В. Андрук. — Київ : Видавництво «Алатон», 
2019. — 144 с. 

2. mozaBook «Перші Кроки»  Getting_Started_Ukrainian 
3. https://www.youtube.com/watch?v=T7ofWPCl8-

E&list=PLElG6fwk_0UnUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&index=15 – 
Руханка «Тук-тук» - Дитячі Пісні - Гурт Twice і ютуб канал З Любов'ю 
до Дітей. 

4. https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=100121 – 
посилання на зошит О.Жигайло «Зустрічаємо гостей». 
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