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 Ó ïîñіáíèêó äëÿ â÷èòåëÿ ïîäàíî ìåòîäè÷íі ðåêîìåíäàöії
ùîäî îðãàíіçàöії óðîêіâ ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ çà ïіäðó÷íèêîì
«Ëіòåðàòóðíå ÷èòàííÿ. 4 êëàñ» Âіðè Íàóìåíêî. Àâòîðè ïðîïî-
íóþòü ó÷èòåëþ-ïðàêòèêó îðієíòîâíå êàëåíäàðíî-òåìàòè÷íå ïëà-
íóâàííÿ, çðàçêè óðîêіâ, à òàêîæ äîäàòêîâі ìàòåðіàëè, ó ÿêèõ
óìіùåíî êîðèñíі íàî÷íі òà іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè, ùî ìàþòü ïî-
ëåãøèòè çàñâîєííÿ ó÷íÿìè çìіñòó óðîêіâ òà çðîáëÿòü їõ іíôîð-
ìàòèâíèìè òà öіêàâèìè.  
 Ïîñіáíèê є íåâіä’єìíîþ ñêëàäîâîþ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî
êîìïëåêòó ç ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ äëÿ 4 êëàñó.
 Äëÿ â÷èòåëіâ, ìåòîäèñòіâ, ñòóäåíòіâ ïåäàãîãі÷íèõ ôàêóëüòå-
òіâ âèùèõ òà ñåðåäíіõ ñïåöіàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ.
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ВСТУП

Ìåòîäè÷íèé ïîñіáíèê ïîáóäîâàíî çà çìіñòîì íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî
êîìïëåêòó äëÿ 4 êëàñó çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ ç íàâ÷àííÿì 
óêðàїíñüêîþ ìîâîþ, äî ÿêîãî âõîäÿòü:
 ïіäðó÷íèê «Ëіòåðàòóðíå ÷èòàííÿ»;
 «Çîøèò ç ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ»;
 êíèãà ç ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ «Ïåðëèíêà»;
 «Çîøèò äëÿ îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ç ëіòåðàòóðíîãî ÷è-

òàííÿ».
Çàâäàííÿ ìåòîäè÷íîãî ïîñіáíèêà:
1. Ðîçêðèòè îñîáëèâîñòі çìіñòó íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî êîìïëåêòó ç ëіòå-

ðàòóðíîãî ÷èòàííÿ.
2. Ðîçêðèòè ìåòîäèêó îïðàöþâàííÿ õóäîæíіõ òâîðіâ íîâèõ æàíðіâ ëі-

òåðàòóðè, îçíàéîìëåííÿ ç ÿêèìè ó÷íі ðîçïî÷èíàþòü ó 4 êëàñі, òà çàïðîïî-
íóâàòè îðієíòîâíі ðîçðîáêè óðîêіâ ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ.

Ñòðóêòóðà îïðàöþâàííÿ êîæíîї òåìè є àâòîðñüêîþ і çíàéîìà ïåäàãîãî-
âі çà ìåòîäè÷íèìè ïîñіáíèêàìè ç ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ äëÿ 2, 3 êëàñіâ:
 Ïåðåâіðêà äîìàøíüîãî çàâäàííÿ
 І åòàï «Äî ÷èòàííÿ»
 ІІ åòàï «Ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ»
 ІІІ åòàï «Ïіñëÿ ÷èòàííÿ», ÿêèé âêëþ÷àє òàêîæ ïіäñóìîê óðîêó òà çà-

âäàííÿ äîäîìó.
Äåÿêі óðîêè ìіñòÿòü ïîñèëàííÿ íà Äîäàòîê (ïîçíà÷åíî ëіòåðîþ Ä).

Ðàäè ìî â÷èòåëåâі âèêîðèñòîâóâàòè äîäàòêîâі ìàòåðіàëè äëÿ ïіäâèùåííÿ
åôåêòèâíîñòі íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.

Çâåðòàєìî óâàãó íà òå, ùî â «Îðієíòîâíîìó êàëåíäàðíî-òåìàòè÷íîìó
ïëàíóâàííі óðîêіâ ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ â 4 êëàñі» ïîäàíî òåìè, ÿêі
âêëþ÷àþòü âèêîðèñòàííÿ äîäàòêîâèõ ïîñіáíèêіâ, ó ïîâíîìó îáñÿçі. Ó çðàç-
êàõ óðîêіâ òàêі òåìè ðîçðîáëåíî ôðàãìåíòàðíî. Ó÷èòåëü íà ñâіé ðîçñóä
áóäóє ïîäіáíі óðîêè, ïîñëóãîâóþ÷èñü ïëàíóâàííÿì.

Умінням усвідомлено і швидко читати лю-
дина користується протягом усього життя.
Нині немає такої сфери в житті, де не треба
читати. Очевидно, що найближчим часом си-
ту а ція із читанням не зміниться.

Інформаційні технології теж включають 
умін ня читати. Люби ти читати, любити 
книжку, знати поезію, прозу, їх авторів – це 
нині актуально і престижно для людини, яка 
прагне гідного майбутнього.
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ÎÐІЄÍÒÎÂÍÅ ÊÀËÅÍÄÀÐÍÎ-ÒÅÌÀÒÈ×ÍÅ ÏËÀÍÓÂÀÍÍß
 ÓÐÎÊІÂ ËІÒÅÐÀÒÓÐÍÎÃÎ ×ÈÒÀÍÍß Â 4 ÊËÀÑІ*

І  ñ å ì å ñ ò ð – 48 ãîä (3 ãîä íà òèæäåíü)
ІІ  ñ å ì å ñ ò ð – 76 ãîä (4 ãîä íà òèæäåíü)

№
óðîêó

Äàòà
ïðîâå-
äåííÿ

Òåìè óðîêіâ Ïðèìіòêà

І ñ å ì å ñ ò ð

1 Ìè õî÷åìî ìèðó. Ñèìâîëè Óêðàїíñüêîї äåðæàâè. Ìè єäèíі, ÿê ó 
êåòÿãó ÿãîäè êàëèíè. Çíàéîìèìîñÿ ç íîâèì ïіäðó÷íèêîì «Ëіòå-
ðàòóðíå ÷èòàííÿ» і ïîñіáíèêàìè äî íüîãî.

2 Ó ÊÐÀЇÍІ ÄÀÂÍÈÍÈ. Ìіôè – íàéäàâíіøі òâîðè ïðî âèíèêíåííÿ
æèòòÿ, ëþäåé íà çåìëі. Ìіôîëîãі÷íі îáðàçè â ñó÷àñíîìó æèòòі.

3 Єãèïåòñüêі ìіôè. Ïðî âèíèêíåííÿ ñâіòëà ó öàðñòâі ïіòüìè. Ìіô
«Áîã ñîíöÿ Ðà».

4 Єãèïåòñüêі ìіôè ïðî áîðîòüáó ìіæ ñâіòëîì і ïіòüìîþ, ïðî íåïåðå-
ìîæíіñòü ñâіòëèõ ñèë. Ìіô «Ðà òà Àïîï».

5 Ìіôè Äàâíüîї Ãðåöії. Çîáðàæåííÿ áîãіâ â îáðàçàõ ëþäåé. Çåâñ –
ãîëîâíèé áîã ó ãðåöüêèõ ìіôàõ. Ñêðèíüêà Ïàíäîðè – ïіäñòóïíèé
äàðóíîê, äæåðåëî âñіëÿêèõ ëèõ.

6 Óðîê ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ. Ìіôè – ôàíòàñòè÷íі îïîâіäàííÿ ïðî
ñòâîðåííÿ ñâіòó, ëþäèíè, ïðî äіÿííÿ áîãіâ, îáîæíþâàíèõ ãåðîїâ.
Єãèïåòñüêі ìіôè, ìіôè Äàâíüîї Ãðåöії, Ñòàðîäàâíüîãî Êèòàþ, Ñòà-
ðîäàâíüîї Іíäії.

7 Ñëîâ’ÿíñüêі ìіôè. Ìіôè äàâíüîї Óêðàїíè â ïåðåêàçі Ñ. Ïëà÷èíäè.
Ìіô ïðî ïîõîäæåííÿ äîáðà і çëà, ïðî áîðîòüáó äîáðà çі çëîì – ïðî
Æèòòÿ. Áіëîáîã і ×îðíîáîã.

8 Óçàãàëüíåííÿ çíàíü ç òåìè «Ìіôè». Âèçíà÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ äî-
ñÿãíåíü çà òåñòîâèìè çàâäàííÿìè äëÿ òåìàòè÷íîãî êîíòðîëþ.

9 ÂІÄ ÌІÔÓ ÄÎ ÊÀÇÊÈ. Ïðî âіêîâі÷íå ïðàãíåííÿ óêðàїíöіâ äî âîëі.
Ëåãåíäè. Òîïîëÿ – ñèìâîë Óêðàїíè. Òîïîëÿ (íàðîäíà ëåãåíäà).

10 Ëіòåðàòóðíà ëåãåíäà. Óñëàâëåííÿ óêðàїíñüêîї çåìëі òà її ñëàâíîãî
ðîäó. Áîãäàí ×àëèé. Îëåêñàíäð Ïàðõîìåíêî, Äóìà ïðî Êèÿ òà
éîãî ñëàâíèé ðіä.

11 Ïðèò÷à – êîðîòêèé ôîëüêëîðíèé àáî ëіòåðàòóðíèé òâіð ïîâ÷àëü-
íîãî õàðàêòåðó ç óðî÷èñòèì õàðàêòåðîì îïîâіäі.
Óñëàâëåííÿ ÷èñòîòè ïðîæèòîãî æèòòÿ. Ëåáåäèíà ïіñíÿ – îñòàí-
íіé, íàéçíà÷íіøèé âèÿâ òàëàíòó. Ëåîíàðäî äà Âіí÷і, Ëåáіäü.

12 Óðîê ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ. Íàðîäíі é ëіòåðàòóðíі ëåãåíäè ïðî
іñòîðè÷íі ïîäії òà ãåðîї÷íі â÷èíêè óêðàїíöіâ ó ðîêè ëèõîëіòü.

13 І õòî á òàì ùî êîìó íå ãîâîðèâ, à çãèíå çëî і ïðàâäà ïåðåìîæå
(Ëіíà Êîñòåíêî). Êàçêè. Âèäè êàçîê. Ðîáîòà çі ñõåìàìè íà ôîðçà-
öі ïіäðó÷íèêà.

14 Ñîöіàëüíî-ïîáóòîâі êàçêè. Îçíàéîìëåííÿ ç óêðàїíñüêîþ íàðîä-
íîþ êàçêîþ «Çîëîòèé ÷åðåâè÷îê».

*  Óâàãà! Íóìåðàöіÿ óðîêіâ âêëþ÷àє òåìè, ïîäàíі â ïîñіáíèêó «Ïåðëèíêà». Ó÷èòåëü ìîæå ðîçïîäіëèòè ìàòå-
ðіàë íà âëàñíèé ðîçñóä, âèêîðèñòîâóþ÷è іíøі ïîñіáíèêè ç ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ.
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№
óðîêó

Äàòà
ïðîâå-
äåííÿ

Òåìè óðîêіâ Ïðèìіòêà

15 Âèçíà÷åííÿ ïåðñîíàæіâ êàçêè «Çîëîòèé ÷åðåâè÷îê». Ñàìîñòіéíå
÷èòàííÿ êàçêè, âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ.

16 Õàðàêòåðèñòèêà ïåðñîíàæіâ êàçêè «Çîëîòèé ÷åðåâè÷îê». Âèçíà-
÷åííÿ îñíîâíîї äóìêè òâîðó. Îñîáëèâîñòі ñîöіàëüíî-ïîáóòîâîї êàç-
êè ïîðіâíÿíî іç ÷àðіâíîþ. Ïðèñëіâ’ÿ ïðî ñòîñóíêè ìіæ ëþäüìè.

17 Ìèð òà ëàä – âåëèêèé êëàä. Êèðãèçüêà íàðîäíà êàçêà «Çëàãîäà». 
Âèä êàçêè. Îñíîâíà äóìêà.

18 Óðîê ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ. Óêðàїíñüêі íàðîäíі êàçêè òà êàçêè
íàðîäіâ ñâіòó ðіçíèõ âèäіâ. Ïîðіâíÿííÿ ëіòåðàòóðíîї é íàðîäíîї 
êàçîê çі ñõîæèì ñþæåòîì: ñïіëüíå é âіäìіííå.

19 Óçàãàëüíåííÿ çíàíü ç òåìè «Âіä ìіôó äî êàçêè». Ïðîñëàâëåííÿ ìî-
ðàëüíèõ öіííîñòåé íàðîäó â ëåãåíäàõ, ïðèò÷àõ, êàçêàõ. Âі÷íі òåìè:
áîðîòüáà äîáðà іç çëîì, ïðàâäè іç êðèâäîþ. Óÿâëåííÿ ïðî ùàñòÿ.
Âèçíà÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü çà òåñòîâèìè çàâäàííÿìè äëÿ 
òåìàòè÷íîãî êîíòðîëþ.

20 ÊÐÀÑÀ ÑÂІÒÓ Â ÕÓÄÎÆÍÜÎÌÓ ÒÂÎÐІ. Êðàñà – íàòõíåííà ÷à-
ðіâíèöÿ. Ïîåçіÿ і ïðîçà. Äî ÿêèõ ðîçìіðêîâóâàíü ñïîíóêàòèìóòü 
òâîðè ðîçäіëó? Ùî òàêå êðàñà? ×îìó її íàçèâàþòü êàçêîâîþ öàðè-
öåþ? Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé, Êðàñà, íàòõíåííÿ, ðàäіñòü і òàєìíè-
öÿ.

21 Ëіðèêà Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Õóäîæíі çàñîáè: åïіòåòè, ìåòàôîðè (áåç 
íàçèâàííÿ òåðìіíіâ), ïîðіâíÿííÿ, çâóêîïèñ. Âåñíà â ïîåçії 
Ò.Ã. Øåâ÷åíêà.

22 Äíіïðî – ñèìâîë Óêðàїíè. Äíіïðî â ïîåçії Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Äíі-
ïðî â ëіòåðàòóðі, ïðîçі, æèâîïèñі, ìóçèöі. Õóäîæíі çàñîáè éîãî 
çîáðàæåííÿ. Ïåðåäà÷à ãîëîñîì ãðіçíîї ñèëè Äíіïðà ïіä ÷àñ âèðàç-
íîãî ÷èòàííÿ âіðøà.

23 Ïî÷óòòÿ ïîåòà, âèêëèêàíі êàðòèíàìè ïðèðîäè. Ñâіòëî âèêëèêàє
ðàäіñòü, ïіòüìà – ñìóòîê. Òàðàñ Øåâ÷åíêî, Çà ñîíöåì õìàðîíüêà
ïëèâå. Áîãäàí Ëåïêèé ïðî æèòòєâèé і òâîð÷èé øëÿõ âåëèêîãî
Êîáçàðÿ.

24 Óðîê ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ. Âіíî÷îê ïîåòè÷íèõ òâîðіâ, ó ÿêèõ 
îñïіâàíî ïðèðîäó Óêðàїíè.

25 Іâàí ßêîâè÷ Ôðàíêî – ïîåò-ëіðèê. Ïîëóäåíü. Óêðàїíñüêå ïîëå,
ñòåï ó ëіòåðàòóðі, æèâîïèñі.

26 ×èòàííÿ âіðøіâ ó ïîðіâíÿííі. Çèìîâі êàðòèíè òà їõ íàñòðіé ó ïî-
åçії Іâàíà Ôðàíêà òà Âàñèëÿ Ñèìîíåíêà.

27 ×èòàєìî Ëåñþ Óêðàїíêó. Âæå ñîíå÷êî â ìîðå ñіäà. Ðîëü ïîðіâ-
íÿíü ó ñòâîðåííі îáðàçó ìîðÿ, ñïðèéíÿòòі éîãî êîëüîðó òà ïî÷óò-
òіâ âіä ñïîãëÿäàííÿ çàõîäó ñîíöÿ íà ìîðі.

28 Ïîðіâíÿííÿ çîáðàæåííÿ êðàñè ëіòíüîãî âå÷îðà íà ìîðі â ïîåçії 
Ëåñі Óêðàїíêè і ðі÷êè – ó ïðîçі Ìàðêà Âîâ÷êà.

29 ×îìó ñóìóâàëà ñîñíà ó âіðøі Ëåñі Óêðàїíêè «Ñîñíà»?
Íàðîäíі ïіñíі-âåñíÿíêè.

30 Óðîê ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ. Ïðîçîâі òâîðè ïðî íåïîâòîðíèé ñâіò
ïðèðîäè.
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№
óðîêó

Äàòà
ïðîâå-
äåííÿ

Òåìè óðîêіâ Ïðèìіòêà

31 Îñіííі àêâàðåëі Ëіíè Êîñòåíêî. Çâóêîâèé îáðàç îñіííüîї íî÷і.
Ëіíà Êîñòåíêî, Çäèâîâàíі êâіòè.

32 Êðàñà îñåíі é ïî÷óòòÿ, ÿêі âîíà âèêëèêàє. Ëіíà Êîñòåíêî, Êðàñè-
âà îñіíü âèøèâàє êëåíè.

33 Îñіíü, íàïîâíåíà çâóêàìè é íåçâè÷àéíèìè êîëüîðàìè. Ìîâà âіð-
øіâ Ëіíè Êîñòåíêî. Îñіíü, îñü âîíà, îñіíü... Ñòîÿòü ëіñè ñìàðàãäî-
âî-ðóäі...

34 Îñіííіé äåíü ó ïîåçії Ëіíè Êîñòåíêî і â îïèñі Іâàíà Íå÷óÿ-Ëåâèöü-
êîãî. Ìîâà і íàñòðіé òâîðіâ.
Ëіíà Êîñòåíêî, Îñіííіé äåíü... . І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé, Äåíü áóâ
ÿñíèé, ñîíÿ÷íèé...

35 Ëіðè÷íі òâîðè-ðîçäóìè. ×èòàєìî Äìèòðà Ïàâëè÷êà.

36 Óðîê ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ. Áіëÿ êíèæêîâîї ïîëèöі â áіáëіîòåöі.
Âіäêðèòèé ôîíä áіáëіîòåêè.

37 Ùî òàêå âäÿ÷íіñòü? Äìèòðî Ïàâëè÷êî, Ñèíèöÿ, ßáëóêî. Ðîçóìіí-
íÿ äóìîê ëіðè÷íîãî ãåðîÿ і ïåðåäà÷à їõ ó ñàìîñòіéíî ñêëàäåíіé
êàçöі.

38–39 Õëіá âèðîñòàє ç çåðíèíè. Õëіá – öå æèòòÿ, öå áàãàòñòâî êðàїíè.
Äìèòðî Ïàâëè÷êî, Çåðíèíà. Іâàí Äðà÷, Åòþä ïðî õëіá. Ñòåïàí
Æóïàíèí, Õîäіìî â ïîëå, ñèíó. Îáæèíêîâі ïіñíі.

40 Óçàãàëüíåííÿ çíàíü ç òåìè «Ëіðèêà». Âèçíà÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ äî-
ñÿãíåíü çà òåñòîâèìè çàâäàííÿìè äëÿ òåìàòè÷íîãî êîíòðîëþ.

41 Ïåéçàæ ó ïðîçîâèõ òâîðàõ. Íàâ÷àєìîñü óÿâëÿòè, âіä÷óâàòè, ðîçó-
ìіòè. Ïðèéîì ôîðìóëþâàííÿ çàïèòàíü äî íåçâè÷àéíèõ ñëіâ ó 
îïèñàõ. Ïåéçàæ âіäïîâіäàє íàñòðîþ ïåðñîíàæіâ òâîðó. Іâàí Ñåí-
÷åíêî, ×èì÷èêóþòü íàøі õëîïöі.

42 Óðîê ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ. Ìàëі ôîðìè óñíîї íàðîäíîї òâîð÷îñ-
òі. Çàãàäêè, ëі÷èëêè, ñêîðîìîâêè.

43 Ïåéçàæ çìіíþєòüñÿ çі çìіíîþ íàñòðîþ ïåðñîíàæà òâîðó. Âàñèëü
×óõëіá, ×îìãà і âåñíà.

44 Êîëè êðàñà íàâêîëèøíüîãî íå âèêëèêàє ðàäîñòі: ïåéçàæ ÷óäîâèé,
à íà äóøі ïåðñîíàæà – ñìóòîê. Ñïîêіé ó ïðèðîäі – ñïîêіé íà äóøі.
Ìàðêî Âîâ÷îê, Äðóãîãî äíÿ ïðèòîìèëàñü ÿ äóæå... Ìèõàéëî Êî-
öþáèíñüêèé, Íà íåáі ñîíöå.

45 Ïåéçàæ âèçíà÷àє íàñòðіé òâîðó. Îëåñü Ãîí÷àð, Ñîëîâ’їíà ñòîðîæà.

46 Íà Òàðàñîâіé ãîðі. Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé, Ìè їçäèëè â Êàíіâ.
Ïðèñëіâ’ÿ ïðî ðіäíèé êðàé.

47 Óçàãàëüíåííÿ çíàíü ç ðîçäіëó «Êðàñà ñâіòó â õóäîæíüîìó òâîðі».
Âèçíà÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ç òåìè «Ïåéçàæ ó ïðîçîâèõ
òâîðàõ» çà òåñòîâèìè çàâäàííÿìè äëÿ òåìàòè÷íîãî êîíòðîëþ.

48 Óðîê ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ. Òâîðè ïðî òâîїõ ðîâåñíèêіâ. Âèçíà-
÷åííÿ òåìè òâîðіâ, ãîëîâíèõ òà äðóãîðÿäíèõ ïåðñîíàæіâ òâîðó.
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ІІ ñ å ì å ñ ò ð

1 Ó ÊÐÀЇÍІ ÄÈÒÈÍÑÒÂÀ. Ïðî ùî áóäåìî ÷èòàòè â ðîçäіëі ç òàêîþ
íàçâîþ? Äèòèíñòâî – íàéöіêàâіøà ïîðà. Іâàí Ñåí÷åíêî. Ñêàæіòü, 
áóäü ëàñêà. Àíàòîëіé Êîñòåöüêèé, Êîñìі÷íі ïåðåâàíòàæåííÿ.

2 Îïîâіäàííÿ. Îïîâіäàííÿ öіêàâі ñâîїìè òåìàìè. Іâàí Ìàëêîâè÷, 
Çîëîòèé ïàâó÷îê, Ðіçäâÿíà іñòîðіÿ (ïîñіáíèê «Ïåðëèíêà»).

3 Íåçàáóòíÿ äèòÿ÷à äðóæáà. Áîðèñ Ãðіí÷åíêî, Êñåíÿ.

4 Ïåðñîíàæі îïîâіäàííÿ «Êñåíÿ», їõ õàðàêòåðèñòèêà.

5 Ïîäіë îïîâіäàííÿ íà ÷àñòèíè. Ñêëàäàííÿ ïëàíó. Ïåðåêàç çìіñòó 
îïîâіäàííÿ. ×èòàííÿ â îñîáàõ, âèçíà÷åííÿ îñíîâíîї äóìêè.

6 Ñêëàäíà æèòòєâà ñèòóàöіÿ. ßê çíàéòè ïðàâèëüíå ðіøåííÿ?
Âñåâîëîä Íåñòàéêî, Òðîє çà ïàðêàíîì. ×èòàííÿ îïîâіäàííÿ, âè-
â÷åííÿ çìіñòó.

7 Õàðàêòåðèñòèêà ïåðñîíàæіâ îïîâіäàííÿ Âñåâîëîäà Íåñòàéêà 
«Òðîє çà ïàðêàíîì».

8 Óðîê ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ. Ïîâіñòі, êàçêè Âñåâîëîäà Íåñòàéêà. 
Êàçêà ïðî æàðò-ïòèöþ, ïðî áðàòіâ-÷àðіâíèêіâ, ïðî Âåñåëèöþ ïðå-
êðàñíó òà її ñåñòåð («Ïåðëèíêà»).

9 Íàéöіêàâіøі êíèæêè ó ñâіòі – ïðî ïðèðîäó. Ç ÿêîї êíèæêè òâіé 
ðîâåñíèê áàãàòî äіçíàâñÿ ïðî ïðèðîäó Àôðèêè? Ìèõàéëî Ñëàáî-
øïèöüêèé, Ñëàâêî і æàêî.

10 ßê Ñëàâêî ïðîâîäèâ êàíіêóëè â êîëі äðóçіâ і ÿêèé ïîäàðóíîê
îäåðæàâ âіä òàòà. ×èòàííÿ і ïåðåêàç äðóãîї ÷àñòèíè îïîâіäàííÿ.
Çâóêîïèñ.

11 ×îìó çàæóðèâñÿ æàêî? ×èòàííÿ îñòàííüîї ÷àñòèíè îïîâіäàííÿ.
Õàðàêòåðèñòèêà ïåðñîíàæіâ, âèçíà÷åííÿ îñíîâíîї äóìêè òâîðó.

12 Òåìà ñіì’ї і äðóæáè â îïîâіäàííÿõ Âàñèëÿ ×óõëіáà. Ãîéäàðèêè.

13 Òåìà ïðèðîäè і äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ äî íåї â îïîâіäàííÿõ Âàñèëÿ
×óõëіáà. Äèêі êà÷åíÿòà.

14 Âèÿâ ëþäÿíîñòі â ïîâåäіíöі äіòåé. Àíàòîëіé Ãðèãîðóê,
Ãðà â øàøêè («Ïåðëèíêà»).

15 Êîëè іíіöіàòèâà áóâàє çàéâîþ? Âåñåëі îïîâіäàííÿ ßðîñëàâà Ñòåëü-
ìàõà. Êîíêóðñ ïіñíі («Ïåðëèíêà»).

16 Óçàãàëüíåííÿ çíàíü ç òåìè «Ó êðàїíі äèòèíñòâà. Îïîâіäàííÿ». 
Âèçíà÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü çà òåñòîâèìè çàâäàííÿìè äëÿ 
òåìàòè÷íîãî êîíòðîëþ.

17 Óðîê ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ. Çі ñêàðáíèöі óêðàїíñüêîї õóäîæíüîї
ëіòåðàòóðè. Âіðøі íà òåìó «Ïîâіðòå ó òàêі äèâà».

18 Îëåñü Äîí÷åíêî, éîãî çàêîõàíіñòü ó êðàé íàä òèõîþ Ñóëîþ. Ïî-
âіñòü. Óëÿíêà – ãîëîâíà ãåðîїíÿ ïîâіñòі Î. Äîí÷åíêà «Ëіñíè÷è-
õà».

19 Ëіòåðàòóðíèé ïîðòðåò. Îïèñè ïðèðîäè. Õóäîæíі çàñîáè. Ñëîâåñíå 
ìàëþâàííÿ óÿâëþâàíèõ êàðòèí. Âèâ÷åííÿ íàïàì’ÿòü ïîðòðåòà 
Óëÿíêè.

20 ×èòàííÿ ÷àñòèíè ïîâіñòі «Íà ëіñîâіé ãàëÿâèíі». Ïîäіë òåêñòó íà 
÷àñòèíè.
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21 Õóäîæíі çàñîáè â îïèñàõ ïðèðîäè. Âíóòðіøíіé ñòàí äіâ÷èíêè. Âè-
â÷åííÿ çìіñòó ÷àñòèíè ïîâіñòі «Íà ëіñîâіé ãàëÿâèíі» çà çàïèòàííÿìè.

22 Ñàìîñòіéíà ðîáîòà íàä êîæíîþ ÷àñòèíîþ òåêñòó «Íà ëіñîâіé ãàëÿ-
âèíі» çà çàâäàííÿìè ïіäðó÷íèêà.

23 Âèðàçíå ÷èòàííÿ ÷àñòèí ïîâіñòі «Äіâ÷èíêà íàä ñòðóìêîì» і «Íà
ëіñîâіé ãàëÿâèíі». Ðîáîòà â ãðóïàõ: ñêëàäàííÿ ðîçïîâіäі ïðî
Óëÿíêó – ãîëîâíó ãåðîїíþ ïîâіñòі; âèçíà÷åííÿ îñíîâíîї äóìêè
ïðî÷èòàíèõ ÷àñòèí ïîâіñòі; ÷èòàííÿ ç ïàì’ÿòі îïèñіâ ïðèðîäè.

24 Óðîê ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ. Ïðîçîâі òâîðè ïðî íåïîâòîðíèé ñâіò
ïðèðîäè. Îïîâіäàííÿ.

25 Îëåêñàíäð Äîâæåíêî. Êіíîïîâіñòü – ïîâіñòü, íàïèñàíà ç óðàõó-
âàííÿì ñïåöèôіêè êіíî. «Çà÷àðîâàíà Äåñíà» – ëіðè÷íèé, àâòîáіî-
ãðàôі÷íèé òâіð. Çíàéîìñòâî ç ÷àñòèíîþ êіíîïîâіñòі. Ãîëîâíèé
ãåðîé òâîðó. Êðàñà äåñíÿíñüêîї ïðèðîäè.

26 Ïðî óêðàїíñüêі òðàäèöії, êðàñó ñâÿò. Êîëÿäêè ó çãàäêàõ Îëåêñàí-
äðà Äîâæåíêà.

27 Âèçíà÷åííÿ îñíîâíîї äóìêè òâîðó, ñòâîðåííÿ ìàëþíêîâîãî ïëàíó
óÿâíîãî ñöåíàðіþ êіíîôіëüìó çà ïðî÷èòàíèìè ÷àñòèíàìè òâîðó.

28 Îëåêñàíäð Äåðìàíñüêèé – ñó÷àñíèé äèòÿ÷èé ïèñüìåííèê. ×èòàí-
íÿ òà àíàëіç ïî÷àòêó ïîâіñòі-êàçêè «×óäîâå ÷óäîâèñüêî».

29 Óðîê ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ. Öіêàâі òà äèâîâèæíі òâîðè Îëåêñàí-
äðà Äåðìàíñüêîãî. Çìіñò і õóäîæíі îáðàçè ïîâіñòі-êàçêè. Êàçêà
«Ìëèí». ×èòàííÿ çíà÷íèõ çà îáñÿãîì òâîðіâ. Óñâіäîìëåííÿ öіëіñ-
íîãî çìіñòó òâîðó òà îêðåìèõ éîãî ÷àñòèí.

30 Óçàãàëüíåííÿ çíàíü ç òåìè «Ó êðàїíі äèòèíñòâà. Ïîâіñòü». Âèçíà-
÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü çà òåñòîâèìè çàâäàííÿìè äëÿ òåìà-
òè÷íîãî êîíòðîëþ.

31 Ó ÊÐÀЇÍІ ÃÓÌÎÐÓ. Æàðòіâëèâі âіðøі. Ñìіøíå â õàðàêòåðі ïåð-
ñîíàæіâ, ó æèòòєâèõ ñèòóàöіÿõ. Ãðèöüêî Áîéêî, Õâàñòóíåöü, Âіä-
ïî÷èòè íіêîëè.

32 Îñíîâíà äóìêà æàðòіâëèâèõ âіðøіâ Ãðèöüêà Áîéêà. Âèêðóòèâñÿ.
Äå Іâàíêî? Ïðîâàëèâñÿ ïî êîëіíà. Äðóãå ìіñöå.

33 Ç ãóìîðîì – ïðî íåîðãàíіçîâàíіñòü ó æèòòі. Іðèíà Æèëåíêî, Ïà-
âó÷îê – ðóäèé áî÷îê. Àíàòîëіé Êîñòåöüêèé, Íåóâàæíà ñîðîêà-
íіæêà.

34 Ç ãóìîðîì ïðî ìàëåíüêèõ ñïëþõіâ. Âіðøі-áåçêîíå÷íèêè. Іâàí
Ñâіòëè÷íèé, ß їì ïðî Õîìó, à âîíè ïðî ßðåìó. Ïîâòîðþєìî âіð-
øі-áåçêîíå÷íèêè.

35 Êóìåäíі ñèòóàöії ó âіðøі «Ñòîíîãà» ßíà Áæåõâè (ïåðåêëàä І. Ñâіò-
ëè÷íîãî). ×èòàííÿ âіðøіâ ó ïîðіâíÿííі.

36 Óçàãàëüíåííÿ çíàíü ç òåìè «Ó êðàїíі ãóìîðó. Æàðòіâëèâі âіðøі».
Àíàòîëіé Êà÷àí, Áàëàêó÷èé ÿçèê. Іííà Êóëüñüêà, Íà çóïèíöі Çà-
ïàäèíöі. Äìèòðî Áіëîóñ, ßê ñîéêà áàáóñþ ïіäâåëà. Âèçíà÷åííÿ
íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü çà òåñòîâèìè çàâäàííÿìè äëÿ òåìàòè÷íîãî
êîíòðîëþ.

37 Ãóìîðèñòè÷íі îïîâіäàííÿ. Îñòàï Âèøíÿ, Ìèñëèâñüêі óñìіøêè,
Áåêàñ.
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38 Ãðèãіð Òþòþííèê. Çóñòðі÷ çі çíàéîìèì ïåðñîíàæåì éîãî îïîâі-
äàíü – äіäîì Àðñåíîì. Îïîâіäàííÿ «Áіëà ìàðà».

39 Ïðîäîâæóєìî ÷èòàòè îïîâіäàííÿ Ãðèãîðà Òþòþííèêà «Áіëà ìàðà».
Ìîâà òâîðó, êîìі÷íіñòü îïèñàíîї ñèòóàöії.
Îïèñè â îïîâіäàííі «Áіëà ìàðà». Õàðàêòåðèñòèêà ãîëîâíîãî ãåðîÿ
òâîðó, âèçíà÷åííÿ îñíîâíîї äóìêè, ñêëàäàííÿ ïëàíó, ïåðåêàç çìіñòó.

40 Îïèñè â îïîâіäàííі Ã. Òþòþííèêà «Áіëà ìàðà». Õàðàêòåðèñòèêà
ãîëîâíîãî ãåðîÿ òâîðó, âèçíà÷åííÿ îñíîâíîї äóìêè, ñêëàäàííÿ
ïëàíó, ïåðåêàç çìіñòó òâîðó.

41 Óçàãàëüíåííÿ çíàíü ç òåìè «Ó êðàїíі ãóìîðó. Ãóìîðèñòè÷íі îïî-
âіäàííÿ». Âèçíà÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü çà òåñòîâèìè çàâäàí-
íÿìè äëÿ òåìàòè÷íîãî êîíòðîëþ.

42 Óðîê ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ. Є êðàїíà Íàâïàêè. ×èòàííÿ çíà÷íèõ 
çà îáñÿãîì òâîðіâ. Óñâіäîìëåííÿ öіëіñíîãî çìіñòó òâîðó.

43 Áàéêà. Æàíðîâі îñîáëèâîñòі. Áàéêè Єâãåíà Ãðåáіíêè («Ïåðëèíêà»).

44 Áàéêè Ëåîíіäà Ãëіáîâà («Ïåðëèíêà»).

45 Áàéêè Ïàâëà Ãëàçîâîãî («Ïåðëèíêà»).

46 Ï’єñè Íåëі Øåéêî-Ìåäâåäєâîї, îñÿÿíі ÷àðіâíèì ñâіòîì ôîëüêëî-
ðó. Ï’єñà «Êàïîñíèêè і êàïîñíèöі» (äіÿ ïåðøà, êàðòèíà ïåðøà). 
Ñþæåò òâîðó («Ïåðëèíêà»).

47 ×èòàííÿ ï’єñè, ðîçіãðóâàííÿ îêðåìèõ ñöåí, õàðàêòåðèñòèêà ïåð-
ñîíàæіâ («Ïåðëèíêà»).

48 Óðîê ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ. Ï’єñè Íåëі Øåéêî-Ìåäâåäєâîї («Êà-
ïîñíèêè і êàïîñíèöі» â ïîâíîìó îáñÿçі) («Ïåðëèíêà»).

49 Ó ÊÐÀЇÍІ ÇÍÀÍÜ. Îïîâіäàííÿ ç íàóêîâîþ іíôîðìàöієþ. Àíàòîëіé
Äàâèäîâ, Ñâіäêè ìèíóëèõ åïîõ. ×èòàííÿ îïîâіäàííÿ, âèçíà÷åííÿ 
íàóêîâîї іíôîðìàöії.

50 Öіêàâå ïðî íåçâè÷àéíèõ òâàðèí õîõóëü â îïîâіäàííі «Ñâіäêè ìèíó-
ëèõ åïîõ». Âèáіðêîâå ÷èòàííÿ, ðîçïîâіäü âіä іìåíі ïåðñîíàæіâ òâîðó.

51 Ïðîäîâæåííÿ ðîáîòè ç îïîâіäàííÿì «Ñâіäêè ìèíóëèõ åïîõ». Ïîäіë
òåêñòó íà ÷àñòèíè çà ïîäàíèì ïëàíîì. Ïåðåêàç çìіñòó òâîðó. Âè-
çíà÷åííÿ îñíîâíîї äóìêè і îñîáëèâîñòåé íàóêîâî-õóäîæíüîãî îïî-
âіäàííÿ.

52 Ïàîëà Óòåâñüêà. Öіêàâà іíôîðìàöіÿ ïðî âèíàõіä ïàïåðó і ôîðìà її 
ïîäàííÿ â òâîðі. Ãîñòі ç äàëåêèõ áåðåãіâ.

53 Ïіçíàєìî ñâіò, ÷èòàþ÷è õóäîæíі òâîðè ç íàóêîâèìè âіäîìîñòÿìè. 
Ïîäіë òåêñòó íà ÷àñòèíè çà ñêëàäåíèì ïëàíîì. ×èòàííÿ îïîâіäà-
ííÿ ïî ÷àñòèíàõ і ïåðåêàç çìіñòó.

54–55 Ïåðåêàç çìіñòó ñàìîñòіéíî ïðî÷èòàíèõ ó÷íÿìè íàóêîâî-õóäîæíіõ
îïîâіäàíü íà òåìó «Іñòîðіÿ âèíàõîäіâ і âіäêðèòòіâ». Âèçíà÷åííÿ
íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ç òåìè «Ó êðàїíі çíàíü. Íàóêîâî-õóäîæíі
îïîâіäàííÿ» çà òåñòîâèìè çàâäàííÿìè äëÿ òåìàòè÷íîãî êîíòðîëþ.

56 Іñòîðè÷íі îïîâіäàííÿ, їõ îñîáëèâîñòі. Öіêàâі îïîâіäàííÿ, ïðèñâÿ-
÷åíі êíÿæîìó ïåðіîäó Êèїâñüêîї Ðóñі. Àíòіí Ëîòîöüêèé, Îëüãà 
ïåðåâіçíèêіâíà.
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№
óðîêó

Äàòà
ïðîâå-
äåííÿ

Òåìè óðîêіâ Ïðèìіòêà

57–58 Âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ç òåìè «Ó êðàїíі çíàíü. Іñòîðè÷íі
îïîâіäàííÿ» çà òåñòîâèìè çàâäàííÿìè äëÿ òåìàòè÷íîãî êîíòðîëþ.

59 Ïîâіñòü-êàçêà. Âіêòîð Áëèçíåöü – àâòîð ïîâіñòі-êàçêè
«Çåìëÿ ñâіòëÿ÷êіâ».

60 ×èòàííÿ ïîâіñòі-êàçêè (ñêîðî÷åíî, ïåðøèé óðèâîê). Ïåðåáіã ïî-
äіé, õàðàêòåðèñòèêà ïåðñîíàæіâ òâîðó.

61 Ïðîäîâæåííÿ ðîáîòè íàä çìіñòîì, õàðàêòåðèñòèêîþ ïåðñîíàæіâ 
ïîâіñòі-êàçêè (äðóãèé óðèâîê). Âèçíà÷åííÿ íàóêîâîї іíôîðìàöії, 
âàæëèâîñòі âìіííÿ ñïîñòåðіãàòè, ðîáèòè âèñíîâêè ó ñêëàäíèõ 
æèòòєâèõ ñèòóàöіÿõ.

62 Óðîê ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ. Öіëіñíèé çìіñò ïîâіñòі-êàçêè Âіêòîðà 
Áëèçíåöÿ «Çåìëÿ ñâіòëÿ÷êіâ».

63 Óçàãàëüíåííÿ çíàíü ç òåìè «Ó êðàїíі çíàíü».

64 Ó ÊÐÀЇÍІ ÑÂІÒÎÂÎЇ ËІÒÅÐÀÒÓÐÈ. Îïîâіäàííÿ çàðóáіæíèõ ïèñü-
ìåííèêіâ. Ìèêîëà Íîñîâ, Ìèøêîâà êàøà. Öіëіñíèé çìіñò îïîâі-
äàííÿ.

65 Âèçíà÷åííÿ âèäó îïîâіäàííÿ «Ìèøêîâà êàøà» (ãóìîðèñòè÷íå), 
êóìåäíèõ ñèòóàöіé. Âèðàçíå ÷èòàííÿ îïîâіäàííÿ.

66 ×èòàííÿ îïîâіäàííÿ «Ìèøêîâà êàøà» â îñîáàõ. Õàðàêòåðèñòèêà 
ïåðñîíàæіâ. Âèçíà÷åííÿ îñíîâíîї äóìêè.

67 Ðîçïîâіäü ó÷íіâ ïðî ñàìîñòіéíî ïðî÷èòàíі òâîðè Ìèêîëè Íîñîâà.
Ñêëàäàííÿ àíîòàöіé, êîðîòêèé ïåðåêàç çìіñòó òâîðіâ, îáìіí âðà-
æåííÿìè.

68 Ëüþїñ Êåððîëë – àâòîð ïîâіñòåé, ãîëîâíèì ïåðñîíàæåì ÿêèõ є 
äіâ ÷èíêà Àëіñà. Îçíàéîìëåííÿ ç ôðàãìåíòàìè ïîâіñòі-êàçêè «Àëі-
ñà â Êðàїíі ×óäåñ».

69 Âèçíà÷åííÿ ñïіëüíîãî â îñîáëèâîñòÿõ ñþæåòó ïîâіñòі-êàçêè і ÷à-
ðіâíîї êàçêè. Îïèñè â òâîðі, ïðèãîäè Àëіñè.

70 Õàðàêòåðèñòèêà ãîëîâíîãî ãåðîÿ ïîâіñòі-êàçêè «Àëіñà â Êðàїíі 
×óäåñ».

71 Óðîê ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ. Öіëіñíèé çìіñò ïîâіñòі-êàçêè «Àëіñà
â Êðàїíі ×óäåñ». Äîïîâíåííÿ óÿâëåíü ïðî ãîëîâíó ãåðîїíþ òâîðó.

72–73 Óçàãàëüíåííÿ çíàíü ç òåìè «Ó êðàїíі ñâіòîâîї ëіòåðàòóðè. Îïîâі-
äàííÿ. Ïîâіñòü-êàçêà». Âèçíà÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ç òå  ìè
çà òåñòîâèìè çàâäàííÿìè äëÿ òåìàòè÷íîãî êîíòðîëþ.

74 Ðåä’ÿðä Êіïëіíã, Ïðèïîâіäêà ïðî ñòàðîãî êåíãóðó («Ïåðëèíêà»).

75 Àëàí Àëåêñàíäåð Ìіëí. Ïîâіñòü-êàçêà «Âіííі-Ïóõ і âñі, âñі, âñі».
Ïðèãîäà ï’ÿòà, Ó ÿêіé Ïàöü çóñòðі÷àєòüñÿ çі Ñëîíîïîòàìoì («Ïåð-
ëèíêà»).

76 Óðîê ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ. Ïîâіñòü-êàçêà Àëàíà Ìіëíà ïðî Âіííі-
Ïóõà. Öіëіñíèé çìіñò òâîðó («Ïåðëèíêà»).

77–78 Óçàãàëüíåííÿ ïðî÷èòàíîãî çà ðіê. Àíàòîëіé Êîñòåöüêèé,
Êàíіêóëè.

Ðåçåðâ
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ÐÎÇÄІË IÄ
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ ÇÌІÑÒÓ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÍÎÃÎ
ÊÎÌÏËÅÊÒÓ Ç ËІÒÅÐÀÒÓÐÍÎÃÎ ×ÈÒÀÍÍß

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ПІДРУЧНИКА «ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ»

×åòâåðòèé êëàñ — çàâåðøàëüíèé ó ñòðóêòóðі ÷îòèðèðі÷íîї ïî÷àòêîâîї øêîëè, îñîáëèâî âіäïîâі-
äàëüíèé äëÿ â÷èòåëÿ é ó÷íіâ. Òðåáà âïîðÿäêóâàòè íàáóòі çíàííÿ, âèâåñòè íà âèùèé ðіâåíü ÷èòàöüêó 
ñàìîñòіéíіñòü ó÷íіâ, íå âòðàòèòè ïîïåðåäíі íàäáàííÿ ç ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ, äîïîâíèòè їõ íîâèìè,
ïіäãîòóâàòè äî âèâ÷åííÿ ëіòåðàòóðè â íàñòóïíіé ëàíöі íàâ÷àííÿ. Öüîãî ìîæíà і òðåáà äîñÿãòè.

Ïіäðó÷íèê «çàãîâîðèòü» і ðîçêðèє ñâîþ ñèñòåìó ðîáîòè, ÿêùî ïðàöþâàòè ç íèì óâàæíî і âäóìëè-
âî. Íà äóìêó àâòîðіâ, ó íüîìó íåìàє íі÷îãî çàéâîãî, ùî ìîæíà ïðîïóñòèòè і íå îïðàöþâàòè, êîæíà 
äåòàëü âàæëèâà.

Ó÷èòåëü, çâè÷àéíî, óæå ïðîàíàëіçóâàâ éîãî çìіñò. Àêöåíòóєìî óâàãó íà îñîáëèâîñòÿõ çìіñòó ïіä-
ðó÷íèêà, ùîá їõ ðîçóìіííÿ áóëî ñïіâçâó÷íå àâòîðñüêîìó.

Íàñàìïåðåä óñâіäîìèìî ñèìâîëі÷íèé çìіñò çîáðàæåííÿ íà îáêëàäèíöі. Âîíî áàãàòî ðîçêàæå. Ìà-
ëþíîê íà îáêëàäèíöі ñèìâîëіçóє ìèð і ñïîêіé, äî ÿêèõ ïðàãíå íàøà êðàїíà, ñіì’þ і çàòèøîê ó íіé,
äîáðі ñòîñóíêè, êðàñó òà áàãàòñòâî óêðàїíñüêîї çåìëі. Æèòòÿ ëþäèíè є áëàãîì, òðåáà öіíóâàòè êîæíó 
éîãî ìèòü. Çâè÷àéíî, íå ìîæå áóòè òіëüêè îäíîãî ïîÿñíåííÿ çîáðàæåííÿ. Óòî÷íåííÿ, ñâîє áà÷åííÿ
áóäå âëàñòèâå êîæíîìó â÷èòåëåâі é ó÷íÿì.

Íà ôîðçàöàõ íà òëі êàëèíè é îãëÿäîâîãî êîëåñà çîáðàæåíî ñõåìè äëÿ óçàãàëüíåííÿ çíàíü ïðî îñîá-
ëèâîñòі êàçîê ïðî òâàðèí, ÷àðіâíèõ, ñîöіàëüíî-ïîáóòîâèõ òà ïðî æàíðîâó ðіçíîìàíіòíіñòü ôîëüêëîð-
íèõ òâîðіâ. Îáðàçè êàëèíè, îãëÿäîâîãî êîëåñà ñèìâîëіçóþòü âèâ÷åííÿ ñó÷àñíîþ äèòèíîþ, ç âèñîòè 
÷àñó, ïåðëèí óñíîї íàðîäíîї òâîð÷îñòі.

Ó ïіäðó÷íèêó ïðèñëіâ’ÿ, ïðèêàçêè, ñêîðîìîâêè, ëі÷èëêè, çàãàäêè íå âèíåñåíî â îêðåìі òåìè. Òàê,
ó÷íі âèâ÷àëè їõ ó 2-ìó êëàñі, ïîòіì ðîçøèðþâàëè çíàííÿ ìàëèõ ôîëüêëîðíèõ ôîðì ó 3-ìó – ó òåìі
«Óñíà íàðîäíà òâîð÷іñòü ó ðіçíèõ âèäàõ ìèñòåöòâ», ó 4-ìó êëàñі ïðîïîíóєìî óçàãàëüíþþ÷і çàâäàííÿ
ç íèìè.

Çìіñò ïіäðó÷íèêà ñòðóêòóðîâàíî çà ðîçäіëàìè. Ó íàçâàõ ðîçäіëіâ çâó÷èòü ñëîâî êðàїíà: «Ó êðàїíі 
äàâíèíè», «Êðàñà ñâіòó â õóäîæíüîìó òâîðі», «Ó êðàїíі äèòèíñòâà (ãóìîðó, çíàíü, ñâіòîâîї ëіòåðàòó-
ðè)». Öå îçíà÷àє, ùî êîæåí ðîçäіë ñàìîñòіéíèé, çàâåðøåíèé, ÷іòêî ïîáóäîâàíèé, à ñàìå: ïіñëÿ íàçâè
ïîäàíî õóäîæíþ çàñòàâêó – ñâîєðіäíó êàðòó ðîçäіëó. Çà її çìіñòîì ìîæíà çîðієíòóâàòèñÿ â æàíðàõ,
òåìі âìіùåíèõ òâîðіâ, ó íàñòðîї, ïåðñîíàæàõ, ìіñöі äії. Äàëі ïіä óìîâíèì ïîçíà÷åííÿì «ëіëіÿ» ïðî-
ïîíóþòüñÿ ïðèñëіâ’ÿ, áàãàòі íà õóäîæíі çàñîáè ïðîçîâі ÷è ïîåòè÷íі ðÿäêè, ÿêі íàëàøòîâóþòü íà ðî-
áîòó ç òâîðàìè ó çìіñòîâîìó, åìîöіéíîìó íàïðÿìàõ. Ó âñòóïíіé ñòàòòі âèçíà÷åíî ïðîáëåìó, çàâäàííÿ,
ÿêі îïðàöüîâóâàòèìóòüñÿ â õîäі ÷èòàííÿ òâîðіâ, ïîäàíî ïîðàäè, ÿê òðåáà ÷èòàòè, ïîÿñíåíî ëіòåðàòó-
ðîçíàâ÷і ïîíÿòòÿ. Íàïðèêëàä ó ðîçäіëі «Êðàñà ñâіòó â õóäîæíüîìó òâîðі» ó âñòóïíіé ñòàòòі ó÷åíü 
ïðî÷èòàє, ùî òâîðè öüîãî ðîçäіëó (ïîåçіÿ і ïðîçà) ñïîíóêàòèìóòü éîãî äî ðîçìіðêîâóâàíü ïðî òå, ùî
òàêå êðàñà, ÿê її ðîçóìіòè, ñòâîðþâàòè, ÿêі âîíà çäàòíà «âåðøèòè äèâà». Òóò ïîÿñíþєòüñÿ, ùî òàêå
ïîåçіÿ, à ùî – ïðîçà, ÿê ÷èòàòè ïðîçîâі ÷è ïîåòè÷íі òâîðè. Çàóâàæèìî, ùî âñі ñòàòòі, ÿêі ââîäÿòü ó
òåìó, ó÷íі ÷èòàþòü ñàìîñòіéíî, ôîðìóëþþòü çàïèòàííÿ, óòî÷íþþòü çíà÷åííÿ ñëіâ, çâåðòàþòü óâàãó
íà âèñëîâëåíó äóìêó â êîæíîìó ðå÷åííі, àáçàöі, óñіé ñòàòòі. Ðîçäіë ñêëàäàєòüñÿ ç òåì, òîìó íà ïî-
÷àòêó ìіñòèòü ïîÿñíåííÿ äî êîæíîї ç íèõ. Òåìà ðîçêðèâàєòüñÿ îñíîâíèìè é äîäàòêîâèìè òåêñòàìè,
êîðîòêîþ áіîãðàôі÷íîþ äîâіäêîþ ïðî àâòîðà òâîðó, çàâäàííÿìè äî íåї, çíà÷íà ÷àñòèíà ÿêèõ ìàє ïðîá-
ëåìíî-ïîøóêîâèé, òâîð÷èé õàðàêòåð, іëþñòðàòèâíèì ìàòåðіàëîì, òëóìà÷åííÿì çíà÷åíü ñëіâ. Çàâåð-
øóєòüñÿ ðîçäіë óçàãàëüíþþ÷èìè çàïèòàííÿ é çàâäàííÿìè.

Âàæëèâîþ îñîáëèâіñòþ ïіäðó÷íèêà є òå, ùî âіí âіäêðèâàєòüñÿ ðîçäіëîì «Ó êðàїíі äàâíèíè». Çìіñò 
öüîãî ðîçäіëó íàâ÷èòü ó÷íіâ ÷èòàòè é ðîçóìіòè íîâі äëÿ íèõ æàíðè: ìіôè, ïðèò÷і, ñîöіàëüíî-ïîáóòî-
âі êàçêè. Ìіô – ôîëüêëîðíèé òâіð, çà ïîõîäæåííÿì є îäíèì ç íàéäàâíіøèõ æàíðіâ åïîñó. Òîìó ëî-
ãі÷íî ñàìå ç ìіôіâ ïî÷èíàòè ïîäîðîæ æàíðàìè òâîðіâ öüîãî ðîçäіëó. Âîíè – çíà÷óùèé ïëàñò óñíîї
íàðîäíîї òâîð÷îñòі. Äëÿ äіòåé âàæëèâî äîòîðêíóòèñÿ äî áåçöіííèõ âèòîêіâ íàðîäíîãî ñâіòîãëÿäó.
Ó ìіôàõ ðîçêðèâàþòüñÿ ïðàäàâíі íàðîäíі óÿâëåííÿ ïðî ïîõîäæåííÿ ñâіòëà і òüìè, äîáðà і çëà, ïðàâ-
äè і êðèâäè, ïðî îäâі÷íó áîðîòüáó ìіæ íèìè.

Ç îïîðîþ íà çäîáóòі ç ìіôіâ âіäîìîñòі ó÷íі çìîæóòü ïîÿñíèòè àôîðèçìè, ÿêі äàëі òðàïëÿòèìóòüñÿ
íà ñòîðіíêàõ ïіäðó÷íèêà, óñâіäîìèòè çìіñò ïðèò÷і, ëåãåíäè, âèçíà÷èòè îñíîâíó äóìêó õóäîæíüîãî 
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òâîðó. Àäæå â îñíîâі âíóòðіøíüîї îðãàíіçàöії ñþæåòó òâîðó ëåæèòü êîíôëіêò, òîáòî ïåâíà ñóïåðå÷-
íіñòü ó ñòîñóíêàõ ìіæ ãåðîÿìè òâîðó, ïðîáëåìà, ùî îêðåñëþєòüñÿ òåìîþ òâîðó і ïîòðåáóє ñâîãî âè-
ðіøåííÿ. Óâåñü ïåðåáіã äії çàêіí÷óєòüñÿ ìîìåíòîì íàéáіëüøîãî çàãîñòðåííÿ êîíôëіêòíîї ñèòóàöії â 
òâîðі – êóëüìіíàöієþ. Äàëі ðîçâ’ÿçêà áóâàє ðіçíîþ, àëå íàé÷àñòіøå ïåðåìàãàє äîáðî, ïðàâäà. Âàæëè-
âî âæå ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ ìіôіâ ïіäâåñòè äіòåé äî ðîçóìіííÿ çàêëàäåíîї â íèõ äóìêè: âі÷íà áîðîòüáà çі
çëîì, õàîñîì, òüìîþ íàáëèæàє äî ïåðåìîãè äîáðà і ñâіòëà.

Ïîÿñíåííÿ âèíèêíåííÿ êàçêè ñëіä ïîäàòè, òàê ñàìî âіäøòîâõóþ÷èñü âіä ìіôó. Ïðî öå éäåòüñÿ ó 
âñòóïíіé ñòàòòі äî òåìè «Êàçêè. Ñîöіàëüíî-ïîáóòîâà êàçêà».

Êîëè îïðàöüîâóâàòèìóòüñÿ òâîðè ðîçäіëó «Êðàñà ñâіòó â õóäîæíüîìó òâîðі», âàðòî ïіäêðåñëèòè:
íàì äàíî âåëèêèé äàð – áà÷èòè êâіòè ó їõíіé êðàñі, ñîíöå і ñèíє íåáî, âіä÷óâàòè ïîäèõ òåïëîãî âіòðó,
øóì êðèñëàòîãî äóáà, íіæíіñòü áіëîêîðîї áåðіçêè, ëàãіäíèé äîòèê ìàìèíîї ðóêè, òåïëó óñìіøêó
òàòà... Ïðèãàäàєìî ñëîâ’ÿíñüêèé ìіô «Áіëîáîã і ×îðíîáîã». Áіëîáîã – áîã ñâіòëà, äîáðà, êðàñè, ïðàâ-
äè. À ×îðíîáîã? Ìіæ íèìè òî÷èòüñÿ âі÷íà áîðîòüáà. Òîìó âàæëèâî â äóøі ïëåêàòè ãàðíі ÿêîñòі, âіä-
êðèòè її äëÿ êðàñè. Íå äàòè çàìîâêíóòè ñòðóíàì äóøі, ÿêі ÷óòëèâі äî êðàñè, äîáðà, ñêîëèõíóòè їõ.
Îäíèì іç äæåðåë äëÿ öüîãî є ïîåçіÿ, ïîåòè÷íå ñëîâî. Ïіä ÷àñ îïðàöþâàííÿ òâîðіâ öüîãî ðîçäіëó â
ïіäðó÷íèêó áàãàòî óâàãè ïðèäіëåíî ôîðìóâàííþ âіä÷óòòÿ êðàñè õóäîæíüîãî ñëîâà, ðîçóìіííþ ìîâè
õóäîæíüîãî òâîðó, ÿêà âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ïîâñÿêäåííîї. Òîìó é çðîçóìіòè òâіð áóâàє ñêëàäíî. Ñëîâî –
çâè÷àéíà ëåêñè÷íà îäèíèöÿ, ó õóäîæíüîìó òâîðі àêòèâіçóє âñå áàãàòñòâî ñâîãî êîíêðåòíîãî çíà÷åííÿ
äëÿ ñòâîðåííÿ íîâîãî çìіñòó. Âîíî íå íàçèâàє ïðåäìåò, ÿâèùå, ïî÷óòòÿ, à çîáðàæóє їõ. Òåêñòè â ïіä-
ðó÷íèêó, çàâäàííÿ äî íèõ ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ ïðèâåðòàþòü óâàãó ó÷íіâ äî õóäîæíіõ îáðàçіâ, äåòàëåé
(êîëüîðîâèõ, çâóêîâèõ), ùîá äіòè ñïðèéíÿëè êàðòèíó æèòòÿ, çîáðàæåíó ó òâîðі, çðîçóìіëè àâòîðñüêå
ñòàâëåííÿ äî îïèñàíîãî, òå íàéâàæëèâіøå, ùî õî÷å äîíåñòè ïèñüìåííèê ñâîїì ÷èòà÷àì.

Íàñòóïíà îñîáëèâіñòü – ñïðÿìîâàíіñòü ìåòîäè÷íîãî àïàðàòó íà ôîðìóâàííÿ âìіíü àíàëіçóâàòè
õóäîæíіé òâіð. Ñôîðìóâàòè âìіííÿ àíàëіçóâàòè õóäîæíіé òâіð ìîæíà òіëüêè ïіä ÷àñ òâîð÷îї äіÿëü-
íîñòі ó÷íіâ, ÷èòàííÿ òà àíàëіçó òâîðó. Ìіñöå àíàëіçó òâîðó â ñòðóêòóðі éîãî ñïðèéìàííÿ – ïіä ÷àñ
ïîâòîðíîãî ïåðå÷èòóâàííÿ (ìîâ÷êè і âãîëîñ, óñüîãî òâîðó і ÷àñòèíàìè, âèáіðêîâî і òâîð÷î). Îñêіëüêè
âìіííÿ àíàëіçóâàòè òâіð âêëþ÷àє â ñåáå âìіííÿ, ñïðÿìîâàíі íà ðîçóìіííÿ îêðåìèõ êîìïîíåíòіâ òâîðó,
ó ïіäðó÷íèêó ïðîïîíóþòüñÿ çàâäàííÿ íà çàñâîєííÿ ñþæåòó, ðîçóìіííÿ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ
çâ’ÿçêіâ, êîìïîçèöії, ìîâè òâîðó, ìîòèâіâ ïîâåäіíêè ïåðñîíàæіâ òâîðó, âèçíà÷åííÿ òèïó ïåðñîíàæà,
éîãî õàðàêòåðèñòèêè (íà îñíîâі ïîðòðåòà, îïèñó ïîâåäіíêè, â÷èíêó, ðîçóìіííÿ éîãî âíóòðіøíüîãî
ñâіòó – äóìîê), óñâіäîìëåííÿ àâòîðñüêîãî ñòàâëåííÿ äî îïèñàíîãî. Öå ñêëàäàííÿ ïëàíó, ïåðåêàç,
ïåðåäáà÷åííÿ çìіñòó òâîðó çà çàãîëîâêîì і ïî÷àòêîì, ñëîâåñíå ìàëþâàííÿ, ñïîñòåðåæåííÿ çà åìîöіé-
íèì ñòàíîì ïåðñîíàæіâ, îöіíþâàííÿ ïîäіé, â÷èíêіâ ãåðîїâ òâîðó, îïèñ êàäðіâ âіäåîôіëüìó, êіíîôіëüìó,
÷èòàííÿ â îñîáàõ, ñêëàäàííÿ ðîçïîâіäі ïðî ãåðîÿ, âіä іìåíі ãåðîÿ, âèçíà÷åííÿ õóäîæíіõ çàñîáіâ і ò. іí.

Ç ìåòîþ âðàõóâàííÿ іíäèâіäóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé äіòåé ó ïіäðó÷íèêó ïðîïîíóþòüñÿ:
 çàâäàííÿ íà âèáіð ÿê çà ðіâíåì ñêëàäíîñòі, òàê і çà âèäàìè ñïðèéìàííÿ ìàòåðіàëó («âèâ÷è âåñü

îïèñ ÷è éîãî ÷àñòèíó, âіäøóêàé, ïîÿñíè, ïðîäîâæ òâåðäæåííÿ, íàìàëþé»);
 ôîðìè їõ âèêîíàííÿ (ó ïàðі, ãðóïі);
 àëãîðèòìè äії äî çàâäàíü, âèêîíàííÿ ÿêèõ ìîæå âèêëèêàòè òðóäíîùі.
Ó ïіäðó÷íèêó òі ñàìі, ùî і â 3-ìó êëàñі, óìîâíі ïîçíà÷åííÿ. Çîêðåìà, ïіä óìîâíèì çíà÷êîì «çî-

ëîòèé êëþ÷èê» óìіùåíî ðóáðèêó «Êîëè òâіð âіäêðèâàє ñâîї òàєìíèöі» («ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ ðîçìіðêî-
âóþ, óÿâëÿþ, ïðèäèâëÿþñÿ, ïðèñëóõàþñÿ»), ÿêà îá’єäíóє òâîðè ðіçíèõ æàíðіâ, ðіçíèõ âèäіâ ìèñ-
òåöòâ íà îäíó òåìó. Ìåòà ðóáðèêè – äîïîìîãòè äèòèíі öіëіñíî ñïðèéíÿòè õóäîæíіé îáðàç (íàïðèêëàä,
Äíіïðà: Òàðàñ Øåâ÷åíêî, «Ðåâå òà ñòîãíå Äíіïð øèðîêèé», Ìèêîëà Áóðà÷åê, ðåïðîäóêöіÿ êàðòèíè
«Ðåâå òà ñòîãíå Äíіïð øèðîêèé», Ìèêîëà Ãîãîëü, «×óäîâèé Äíіïðî â òèõó ïîãîäó...»). Ñèíòåç ìèñ-
òåöòâ íà óðîêàõ ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ – îäèí ç íàéåôåêòèâíіøèõ ïðèéîìіâ ñòâîðåííÿ â óÿâі ó÷íіâ
ÿêіñíî íîâîãî õóäîæíüîãî îáðàçó. Ìóçèêà, ïіñíÿ, æèâîïèñ, âіäåîôіëüìè, êàäðè ç õóäîæíіõ ôіëüìіâ,
ñöåíè ç âèñòàâ íå ëèøå óâèðàçíÿòü óðîêè ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ, à é äîïîìîæóòü äіòÿì ïîâíîöіííî
ñïðèéíÿòè õóäîæíі îáðàçè, âèÿâèòè òâîð÷ó àêòèâíіñòü.

Âèâ÷åííÿ íàðîäíèõ ïіñåíü, ÿêå âèçíà÷åíî â ïðîãðàìі, ó ïіäðó÷íèêó ïîäàíî â ïîєäíàííі ç іíøèìè
æàíðàìè. Òàê, ó âіðøі «Ñîñíà» Ëåñÿ Óêðàїíêà çãàäóє «çåëåíîãî øóìà». Ùîá äіòè çðîçóìіëè çìіñò
öèõ ñëіâ òà íàñòðіé òâîðó, äàєòüñÿ іíôîðìàöіÿ ïðî âåñíÿíêè і ðÿäêè îäíієї ç íèõ: «Îé, íóìî, íóìî,
â çåëåíîãî øóìà. À â íàøîãî øóìà çåëåíàÿ øóáà».

Çìіñò ïіäðó÷íèêà ìàє øèðîêі ìîæëèâîñòі äëÿ ÷èòàííÿ òâîðіâ ó ïîðіâíÿííі. Ïîðіâíþþ÷è õóäîæíі
òâîðè çà æàíðîâèìè îñîáëèâîñòÿìè, çìіñòîì, êàðòèíàìè æèòòÿ, ïðèðîäè, íàñòðîєì, ïåðåêîíàííÿìè
àâòîðіâ, ÷èòà÷ íàâ÷àєòüñÿ çâåðòàòè óâàãó íà âñі âàæëèâі äåòàëі ó òâîðі, óñâіäîìëþє éîãî òåìó, îñíîâ-
íó äóìêó, íàñòðіé.
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Íàïðèêëàä ðÿäêè ç âіðøà Ëåñі Óêðàїíêè: «Ïëèíå áіëèé ÷îâíèê, õâèëå÷êà êîëèøå, õâèëå÷êà
ãîéäàє; ïëèíå áіëèé ÷îâíèê, âіòåð ëåäâå äèøå, ëåäâå ïîâіâàє...» é îïèñ âå÷îðà ó Ìàðêà Âîâ÷êà: «ßê
ãàðíî áóâàє â òàêèé òèõèé íі÷íèé ÷àñ ïëèñòè ðі÷êîþ íà ÷îâíі!».

Íàÿâíіñòü ó ïðîçîâèõ òâîðàõ ÿñêðàâèõ îïèñіâ ñòâîðþє ìîæëèâîñòі äëÿ âèâ÷åííÿ ó÷íÿìè êіëüêîõ
ç íèõ íàïàì’ÿòü. Íå êîæíà äèòèíà øâèäêî çàïàì’ÿòàє і âіäòâîðèòü îïèñ. Òîìó ïðîïîíóєòüñÿ ïðèéîì
«ñíіãîâà êóëÿ», êîëè çàïàì’ÿòîâóєìî ïåðøå ðå÷åííÿ, ïîòіì – äðóãå, ïіñëÿ öüîãî ïîâòîðþєìî îáèäâà
ðå÷åííÿ ç ïàì’ÿòі, äàëі ïîòðіáíî çàïàì’ÿòàòè òðåòє ðå÷åííÿ і – ðàçîì ïîâòîðèòè ïåðøå, äðóãå, òðåòє
і ò. ä. Àëå ïðè öüîìó âàæëèâî óÿâëÿòè îïèñàíó êàðòèíó, ùîá âîíà ïîñòàâàëà ïåðåä î÷èìà.

Ó çìіñòі ïіäðó÷íèêà çàêëàäåíî ãëèáîêèé ïàòðіîòè÷íèé çìіñò: Øåâ÷åíêà çíàє ñâіò, ñâіò çíàє Óêðà-
їíó; Ëåñÿ Óêðàїíêà – îäíà ç òèõ ìèòöіâ, çàâäÿêè ÿêèì óêðàїíñüêà ëіòåðàòóðà ñòàëà âіäîìà âñüîìó
ñâіòîâі (ñ. 28); ðÿäêè Âàñèëÿ Ñóõîìëèíñüêîãî: «ß âïåðøå âіä÷óâ, ùî ïåðåäі ìíîþ – Óêðàїíà, ùî ÿ її
ñèí. Öі âèñîêі ãîðè, äàëåêі ñòåïè – öå ìîÿ ðіäíà çåìëÿ, à ñëîâî ïîåòîâå – ìîÿ ðіäíà ìîâà. À ðіäíà
ìîâà – öå íàøà ÷èñòà êðèíèöÿ, áåç ÿêîї ìè íå çìîæåìî æèòè» (ñ. 71).

Ìàëþíêè, ðåïðîäóêöії êàðòèí, õóäîæíі ôîòîãðàôії, çìіñò і íàñòðіé ÿêèõ ñïіâçâó÷íèé õóäîæíіì 
òâîðàì, ïðîïîíóþòüñÿ äëÿ ñòâîðåííÿ òà âçàєìîäîïîâíåííÿ õóäîæíüîãî îáðàçó çàñîáàìè âіçóàëüíîãî
ìèñòåöòâà, ðîçâèòêó â ó÷íіâ ìîâëåííÿ, ôîðìóâàííÿ âìіíü âèçíà÷àòè íàñòðіé ïîåòà é õóäîæíèêà,
òâîðіâ ìèñòåöòâà çàãàëîì.

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ПОСІБНИКА «ПЕРЛИНКА»

«Ïåðëèíêà» – äîäàòêîâèé ãàðíî іëþñòðîâàíèé ïîñіáíèê, çìіñò ÿêîãî äîïîìîæå ó÷íÿì óïîðÿäêó-
âàòè çíàííÿ ïðî íàðîäíó і ëіòåðàòóðíó òâîð÷іñòü, ðîçøèðèòü їõíі óÿâëåííÿ ïðî æàíðîâó і òåìàòè÷íó
ðіçíîìàíіòíіñòü òâîðіâ ëіòåðàòóðè. Ó âñòóïі ïîäàíî іíôîðìàöіþ ïðî ïîäіë õóäîæíіõ òâîðіâ íà òðè
âåëèêі ãðóïè: åïîñ, äðàìó і ëіðèêó. Çðîáëåíî öå ç ïðîïåäåâòè÷íîþ ìåòîþ, à íå äëÿ çàïàì’ÿòîâóâàííÿ.
Çàêіí÷óєòüñÿ âñòóï âіðøåì Îêñàíè Ñåíàòîâè÷, ó ÿêîìó âîíà ç ãóìîðîì ðîçïîâіäàє ïðî òèæäåíü 
êíèæêè â ìіñòі. Ìîæëèâî, âіðø âèêëè÷å â ó÷íіâ іíòåðåñ, і âîíè îðãàíіçóþòü çàõîäè, ïðèñâÿ÷åíі ÷è-
òàííþ.

Çìіñò «Ïåðëèíêè» ñòðóêòóðîâàíî çà ðîçäіëàìè: «Ç ÷èñòîї êðèíèöі íàðîäíîї òâîð÷îñòі», «Äàâíèíà 
êàçêîþ êðàñèâîþ äî íàñ äîëèíà», «Ïîåçіÿ», «Ïðîçà», «Áàéêè і ï’єñè», «Òâîðè çàðóáіæíèõ ïèñü ìåí-
íèêіâ». Ïåðøèé ðîçäіë óçàãàëüíþє óÿâëåííÿ äіòåé ïðî ëіòåðàòóðó ÿê ìèñòåöòâî, ñòâîðåíå çà 
äîïîìîãîþ ñëîâà, ïðî òå, ùî ñïî÷àòêó âèíèê ôîëüêëîð (óñíà íàðîäíà òâîð÷іñòü), ïîòіì – ëіòåðàòóðíà
òâîð÷іñòü (ìèñòåöòâî ïèñüìîâîãî ñëîâà). Ó ðîçäіëі ïðîïîíóєòüñÿ ìàòåðіàë äëÿ ïîâòîðåííÿ і äîïîâ-
íåííÿ çíàíü ïðî ïðèêàçêè, ïðèñëіâ’ÿ, çàãàäêè, ñêîðîìîâêè, ëі÷èëêè òà їõ ìіñöå ó ïîâñÿêäåííîìó
ìîâëåííі. Ïðè÷îìó òåìè ïðî ìàëі ôîëüêëîðíі ôîðìè ðîçðîáëåíî â іãðîâіé ôîðìі. Ðîçäіë «Äàâíèíà 
êàçêîþ êðàñèâîþ äî íàñ äîëèíà» ðîçøèðþє êîëî ÷èòàííÿ äàâíüîóêðàїíñüêèìè, ãðåöüêèìè, єãèïåò-
ñüêèìè ìіôàìè íà òó ñàìó òåìó â ðіçíèõ ïåðåêàçàõ, íàðîäíèìè é ëіòåðàòóðíèìè ïðèò÷àìè, êàçêàìè 
ðіçíèõ âèäіâ. Òóò óìіùåíî öіêàâó іíôîðìàöіþ ïðî Єãèïåò, çíà÷åííÿ ïèñåìíèõ ïàì’ÿòîê, ÿêі äіéøëè
äî íàøîãî ÷àñó, çîáðàæåííÿ ïіðàìіä, áîãіâ. Öåé ìàòåðіàë ïîòðіáíî ïðî÷èòàòè і ðîçãëÿíóòè ïåðåä
÷èòàííÿì ìіôіâ. Çíàííÿ ó÷íіâ äîïîâíþþòüñÿ êðèëàòèìè âèñëîâàìè (ñіçіôîâà ïðàöÿ, ðîçðóáàòè
ãîðäіїâ âóçîë), ìіôîëîãі÷íèìè îáðàçàìè â àðõіòåêòóðі. Íàïðèêëàä, âèâ÷àþ÷è ìіô ïðî îäèí іç ïîäâèãіâ 
Ãåðàêëà, äå ãåðîé çóñòðі÷àєòüñÿ ç Àòëàíòîì, ëîãі÷íî ðîçïîâіñòè і ïîêàçàòè çîáðàæåííÿ àòëàíòіâ â
àðõіòåêòóðі áóäèíêіâ, çîêðåìà â Êèєâі, Îäåñі.

Êðàñèâі ëåãåíäè ïðî êâіòè çâîðóøàòü ïî÷óòòÿ äіòåé. Àâòîðñüêі ëåãåíäè ïðî çàñíóâàííÿ Êèєâà â 
ðіçíèõ ïåðåêàçàõ, ëіòîïèñíà іíôîðìàöіÿ, âіðø ïðî ðі÷êó Ëèáіäü, çàêóòó â ãðàíіò, є êîðèñíèì і öіêà-
âèì ìàòåðіàëîì äëÿ ïîðіâíÿííÿ ç ëåãåíäîþ Áîãäàíà ×àëîãî, Îëåêñàíäðà Ïàðõîìåíêà «Äóìà ïðî Êèÿ
òà éîãî ñëàâíèé ðіä», ïîäàíîþ â ïіäðó÷íèêó. Äіòè ïðàêòè÷íî ïåðåêîíàþòüñÿ, ÿê âàæëèâî íå îáìå-
æóâàòèñÿ îäíèì äæåðåëîì іíôîðìàöії äëÿ ðîçóìіííÿ ÿêîїñü òåìè: òðåáà øóêàòè, ïîðіâíþâàòè, ðîáèòè
âèñíîâêè.

Ó öüîìó ðîçäіëі êàçêà ïîäàєòüñÿ ÿê äèâî, ÿêå õî÷åòüñÿ çðîçóìіòè, ðîçãàäàòè. Äîïîâíþþòüñÿ çíà-
ííÿ äіòåé ïðî îñîáëèâîñòі êàçêè, ïðî òå, ÿêі ðèñè äîïîìàãàþòü ãåðîÿì çäîáóòè ïåðåìîãó íàä çëîì,
êðèâäîþ. Öå ìóæíіñòü, ëþáîâ äî ðіäíîї çåìëі, ïîâàãà äî ëþäåé, äîáðîòà, ÷óéíіñòü, ùåäðіñòü, ñêðîì-
íіñòü, ïðàöåëþáíіñòü, ââі÷ëèâіñòü òà íåñòåðïíіñòü äî ïîíåâîëåííÿ, áîÿãóçòâà, ïðèíèæåííÿ ãіäíîñòі.
Äіòè çìîæóòü ïðî÷èòàòè êіëüêà êàçîê і ñàìîñòіéíî їõ ïðîàíàëіçóâàòè çà ñèñòåìîþ çàïèòàíü, âèçíà-
÷èòè îñíîâíó äóìêó òà âèä. Òóò ñàìî âìіùåíî äâі êàçêè «×îìó â ìîðі âîäà ñîëîíà» – íàðîäíà
é àâòîðñüêà, ñòâîðåíà íà îñíîâі íàðîäíîї. Óìіòè ïðî÷èòàòè êàçêè â ïîðіâíÿííі, çíàéòè ñïіëüíå і
âëàñòèâå òіëüêè íàðîäíіé ÷è àâòîðñüêіé – âàæëèâå ÷èòàöüêå âìіííÿ.

Ç ðîçäіëó «Ïîåçіÿ» ó÷íі äіçíàþòüñÿ, çâіäêè âçÿëîñÿ â íàøіé ìîâі ñëîâî «ëіðèêà». Êîëî ÷èòàííÿ 
ïîåòè÷íèõ òâîðіâ äîïîâíèòüñÿ ïåéçàæíîþ ëіðèêîþ Ìàêñèìà Ðèëüñüêîãî, Âàñèëÿ Ñèìîíåíêà,
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Ëіíè Êîñòåíêî, Àíàòîëіÿ Êà÷àíà, Ïàâëà Óñåíêà, Àíäðіÿ Ìàëèøêà, Ïëàòîíà Âîðîíüêà, âіðøàìè-ðîç-
äóìàìè Àíàòîëіÿ Êîñòåöüêîãî, æàðòіâëèâèìè òà àêðîâіðøàìè.

Ó ðîçäіëі «Ïðîçà» ïðîïîíóþòüñÿ îïîâіäàííÿ, ëіòåðàòóðíі êàçêè, íîâі æàíðè ñó÷àñíîї ïðîçè (àâòî-
ðè Îëåêñàíäð Äåðìàíñüêèé, Ëåñÿ Âîðîíіíà). Âàæëèâèì äîïîâíåííÿì äî çìіñòó ïіäðó÷íèêà є ðîçäіë
«Áàéêè і ï’єñè» òà òâîðè çàðóáіæíîї ëіòåðàòóðè. Êîæåí òâіð ó ïîñіáíèêó ìåòîäè÷íî ðîçðîáëåíèé.

Äî ðîçðîáîê óðîêіâ òâîðè ç «Ïåðëèíêè» âêëþ÷åíî ôðàãìåíòàðíî, à â÷èòåëü ñàì âèðіøóє äîöіëü-
íіñòü їõ îïðàöþâàííÿ.

ОСОБЛИВОСТІ ЗОШИТА З ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ

Çìіñò çîøèòà ñòâîðþє ìîæëèâîñòі äëÿ çäіéñíåííÿ іíäèâіäóàëüíîãî ïіäõîäó äî ó÷íіâ. Ó íüîìó
ó÷åíü çìîæå âèáèðàòè çàâäàííÿ âіäïîâіäíî äî ñâîїõ іíòåðåñіâ: ïåðåäàòè ñâîє ðîçóìіííÿ ïðî÷èòàíîãî
і ñòàâëåííÿ äî îïèñàíîãî çà äîïîìîãîþ ìàëþíêà, ôîòîãðàôії, ñëîâà. Êîæíå çàâäàííÿ äîïîìîæå ãëèáøå
ïðîíèêíóòè â õóäîæíіé òâіð, çðîçóìіòè õóäîæíі îáðàçè, çàïàì’ÿòàòè õóäîæíі çàñîáè. Íå âñі çàâ-
äàííÿ îáîâ’ÿçêîâî âèêîíóâàòè. Є òàêі, ÿêі ó÷åíü âèêîíóє â òîìó âèïàäêó, ÿêùî âîíè äëÿ íüîãî öіêàâі
і ïîñèëüíі. Öå ðîçâàíòàæèòü äіòåé і íå ñïðè÷èíþâàòèìå â íèõ õâèëþâàíü ÷åðåç íåâñòèãàííÿ.

ЗОШИТ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Ó çîøèòі ðîçðîáëåíî òåñòîâі çàâäàííÿ äëÿ ïіäñóìêîâîãî îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ ç
ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ â 4 êëàñі çà І і ІІ ñåìåñòðè òà äëÿ ïîòî÷íîãî òåìàòè÷íîãî îöіíþâàííÿ – çà
çìіñòîì êîæíîї òåìè ïіäðó÷íèêà. Òåêñòè äëÿ ñàìîñòіéíîãî ÷èòàííÿ і çàâäàííÿ äëÿ íèõ äіáðàíî òàê,
ùîá äіòÿì öіêàâî áóëî ç íèìè ïðàöþâàòè: îïîâіäàí íÿ Âàñèëÿ ×óõëіáà «Íåõàé ïðèõîäÿòü çàéöі»,
«Îáðó÷», ßðåìè Ãîÿíà «Áäæîëèíà ïðàöÿ», Ìèêîëè Ãåðàñèìåíêà «Ïîëіò íà ÷åðåøíі», êàçêà Іðåí
Ðîçäîáóäüêî «Âèíàõіäëèâі ãíîìè», óêðàїíñüêà íàðîäíà ëåãåíäà «Êàëèíîâà ñîïіëêà». Òâîðè ðіçíі çà
òåìîþ òà íàñòðîєì.
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ÐÎÇÄІË IIÄ
ÌÅÒÎÄÈ×ÍІ ÊÎÌÅÍÒÀÐІ ÄÎ ×ÈÒÀÍÍß ÒÂÎÐІÂ
ÐІÇÍÈÕ ÆÀÍÐІÂ. ÇÐÀÇÊÈ ÓÐÎÊІÂ 
ËІÒÅÐÀÒÓÐÍÎÃÎ ×ÈÒÀÍÍß Â 4 ÊËÀÑІ

МЕТОДИКА РОБОТИ З МІФАМИ

Ìіô ó ïåðåêëàäі ç ãðåöüêîї îçíà÷àє ñëîâî, ïåðåêàç, îïîâіäü. Ó ìіôàõ âіääçåðêàëåíî óÿâëåííÿ ïðà-
äàâíіõ ëþäåé ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò, éîãî ïîõîäæåííÿ, âçàєìîçâ’ÿçêè åëåìåíòіâ ñâіòîáóäîâè. Íà òîé 
÷àñ òâîðöі ìіôіâ, їõíі ñó÷àñíèêè і íàéáëèæ÷і íàùàäêè âіðèëè â ïðàâäèâіñòü âèêëàäåíèõ ó öèõ îïî-
âіäÿõ âіäîìîñòåé, ñïðèéìàëè їõ ÿê ðåàëüíіñòü. Ïіçíіøå ìіôè ïî÷èíàþòü ðîçóìіòè ÿê âèãàäàíі іñòîðії
ïðî áîãіâ, ãåðîїâ, ïðàäàâíі ïîäії.

Ó ïіäðó÷íèêó ïðîïîíóþòüñÿ ìіôè ðіçíèõ íàðîäіâ: єãèïåòñüêі, ãðåöüêі, ñëîâ’ÿíñüêі. Ìіôè êîæíîãî
íàðîäó ìàþòü ñâîї îñîáëèâîñòі. Ó íèõ є ñïіëüíå é âіäìіííå, і âèÿâèòè öå ìîæíà, òіëüêè ïðî÷èòàâøè 
êіëüêà ìіôіâ òà ïîðіâíÿâøè їõ. Âèâ÷àþ÷è ìіôè, ñëіä çâàæàòè íà ïåâíі îñîáëèâîñòі.

Ïåðøà îñîáëèâіñòü. Ó ìіôàõ áàãàòî íîâîї äëÿ äіòåé іíôîðìàöії, íîâèõ ñëіâ, òîìó ïîòðіáíî öå âðà-
õîâóâàòè ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ: ïðîâîäèòè ñëîâíèêîâó ðîáîòó, âñòóïíó áåñіäó, ðîçïîâіäàòè ïðî êðàїíó, ç 
ìіôàìè ÿêîї îçíàéîìëÿòüñÿ, 2–3 ðàçè ïðî÷èòàòè íîâі ñëîâà.

Äðóãà îñîáëèâіñòü. Ìіô ñïðèéìàєòüñÿ ÿê âèãàäêà, òîìó íå âàðòî àíàëіçóâàòè, ùî â íüîìó íå âіä-
ïîâіäàє íàóêîâèì çíàííÿì. Ïîòðіáíî îçíàéîìèòè ç òèìè óÿâëåííÿìè ïðî ñâіò, ÿêі äіéøëè äî íàñ ç 
íåçàïàì’ÿòíèõ ÷àñіâ. Îäíî÷àñíî ñïîíóêàòè äî äîñëіäæåííÿ ïîõîäæåííÿ äåÿêèõ íàçâ, íàïðèêëàä
ñêðèíüêà Ïàíäîðè òà іí. Ìіôè ïåðåäàâàëèñÿ âіä ïîêîëіííÿ äî ïîêîëіííÿ ç âóñò â óñòà, òîìó їõíіé
çìіñò çìіíþâàâñÿ, àëå íàéâàæëèâіøå çàëèøàëîñÿ. Çâіäñè – êіëüêà ðіçíèõ ïåðåêàçіâ ïðî òîãî ñàìîãî
áîãà, òó ñàìó ïîäіþ. Ó äîäàòêîâîìó ïîñіáíèêó «Ïåðëèíêà» âìіùåíî òàêèé ìàòåðіàë. Ïî ìîæëèâîñòі
éîãî áàæàíî âèêîðèñòîâóâàòè íà óðîöі.

Ìîäåëü óðîêó îïðàöþâàííÿ ìіôіâ ìîæå ìàòè òàêèé âèãëÿä.
Íà åòàïі «Äî ÷èòàííÿ» ç ìåòîþ àêòèâіçàöії іíòåðåñó ó÷íіâ äî ìіôіâ ïîòðіáíî ç’ÿñóâàòè, ùî їì âіäî-

ìî ïðî öåé æàíð, і îçíàéîìèòè çі çìіñòîì âñòóïíîї ñòàòòі. À â íіé ñôîðìóëüîâàíî òåìè ìіôіâ і çàâ-
äàííÿ. Ïіñëÿ öüîãî ó÷íі ÷èòàþòü ñòàòòþ ñàìîñòіéíî, âèçíà÷àþòü, ÿêі ñëîâà їì íåçðîçóìіëі, ïîÿñíþ-
þòü їõ çíà÷åííÿ. Ïîÿñíåííÿ ïîòðåáóâàòèìóòü ñëîâà: áîãè (ëþäè âіðèëè â іñíóâàííÿ áàãàòüîõ áîãіâ, 
áîãè áåçñìåðòíі é êåðóþòü æèòòÿì, Âñåñâіòîì); ãåðîé (ñìåðòíà ëþäèíà, íàäіëåíà íàäçâè÷àéíèìè
ìîæëèâîñòÿìè – ñèëîþ, ðîçóìîì, íà її äîëþ âèïàäàє áàãàòî âèïðîáóâàíü, àëå ïîäîëàòè òðóäíîùі їé
÷àñòî äîïîìàãàþòü ïðèõèëüíі äî íåї áîãè, àäæå öå äèòèíà áîãà і ñìåðòíîї ëþäèíè); ìіôîëîãі÷íі îá-
ðàçè (äàâíі îáðàçè, íàÿâíі â ñó÷àñíîìó æèòòі: ó ñêóëüïòóðі, àðõіòåêòóðі, ìîâі. Íàïðèêëàä: ãåðêóëå-
ñîâà êàøà, ôіçè÷íî ñèëüíó ëþäèíó íàçèâàþòü Ãåðêóëåñîì. Ãåðêóëåñ і Ãåðàêë – öå òîé ñàìèé ìіôî-
ëîãі÷íèé ãåðîé, ó ãðåöüêіé ìіôîëîãії Ãåðàêë, à â ðèìñüêіé – Ãåðêóëåñ).

Ïîòіì ó÷íі ùå ðàç ïðî÷èòàþòü ñòàòòþ âãîëîñ ïîâіëüíî, іç çóïèíêàìè äëÿ ôîðìóëþâàííÿ çàïèòàíü,
ïîÿñíåííÿ, âñòàíîâëåííÿ çâ’ÿçêіâ. Íà öüîìó åòàïі òðåáà äàòè êîðîòêó іíôîðìàöіþ ïðî êðàїíó, ïî-
êàçàòè іëþñòðàöії.

Äðóãèé åòàï «Ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ» ïî÷èíàєòüñÿ ç ïîñòàíîâêè çàâäàííÿ, îçíàéîìëåííÿ ç íàçâîþ 
ìіôó, öіëіñíèì ñïðèéìàííÿì éîãî çìіñòó. Ìîæå ÷èòàòè â÷èòåëü ÷è ó÷íі âãîëîñ àáî ìîâ÷êè. Ïіñëÿ 
ïåðâèííîãî ñïðèéìàííÿ ó÷íі ðîçïîâіäàþòü, ùî âîíè çàïàì’ÿòàëè, ùî їõ çàöіêàâèëî.

Ïîâòîðíå ïåðå÷èòóâàííÿ òåêñòó ìіôó îáîâ’ÿçêîâå. Ïðîâîäèòüñÿ âîíî ç êîíêðåòíîþ ïîñòàíîâêîþ 
çàâäàííÿ: âèçíà÷èòè, ïðî ùî éäåòüñÿ íà ïî÷àòêó ìіôó, ïðî êîãî â íüîìó ðîçïîâіäàєòüñÿ. Äàëі ó÷íі 
ïіä êåðіâíèöòâîì ó÷èòåëÿ àíàëіçóþòü, ÿê ïîáóäîâàíî ìіô, âèçíà÷àþòü îñîáëèâîñòі æàíðó, íàðîäíèõ 
óÿâëåíü ó äàâíèíó ïðî ñâіò, ïîÿâó Äîáðà і Çëà, áîðîòüáó ìіæ íèìè, ïðî áîãіâ, їõíі çîáðàæåííÿ. Íà-
ïðèêëàä єãèïòÿíè çîáðàæóâàëè áîãіâ ó âèãëÿäі ëþäåé ç ãîëîâàìè îáîæíþâàíèõ òâàðèí.

×àñòî â ìіôі ïîêàçàíî â÷èíêè ïåðñîíàæіâ, ÿêі óîñîáëþþòü äîáðî і çëî, äії áîãіâ, âіäîáðàæåíî
óÿâëåííÿ ïðî їõíþ âäà÷ó. Íàïðèêëàä Çåâñ ïîêàðàâ çà âèêðàäåíèé ó áîãіâ âîãîíü íå òіëüêè Ïðîìå-
òåÿ, à é óñіõ ñìåðòíèõ. Öå âіí äàâ ó äàðóíîê Ïàíäîðі àìôîðó, ó ÿêó Ïðîìåòåé çàõîâàâ ãîðå, õâîðî-
áè, çëèäíі, ùå é íàêàçàâ íå âіäêðèâàòè. Çíàâ, ùî Ïàíäîðà іç öіêàâîñòі âіäêðèє і âèïóñòèòü óñі
íåùàñòÿ.

Çàêіí÷óєòüñÿ ðîáîòà ç ìіôîì ñêëàäàííÿì ïëàíó, âèðàçíèì ÷èòàííÿì і ïåðåêàçîì çìіñòó áëèçüêî
äî òåêñòó, âèçíà÷åííÿì, ÿêі äàâíі óÿâëåííÿ íàðîäó ïðî ñâіò äіéøëè äî íàñ ó ïðî÷èòàíîìó ìіôі.
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МЕТОДИКА РОБОТИ З ПРИТЧАМИ

Ïðèò÷à – êîðîòêèé ôîëüêëîðíèé àáî ëіòåðàòóðíèé ðîçïîâіäíèé òâіð ïîâ÷àëüíîãî õàðàêòåðó, îðі-
єíòîâàíèé ïåðåâàæíî íà àëåãîðè÷íó ôîðìó äîâåäåííÿ çìіñòó åòè÷íèõ öіííîñòåé áóòòÿ*. Òîáòî ðåàëü-
íèé îáðàç ÷è êàðòèíà ðîçêðèâàþòüñÿ íå â ïðÿìіé, à â îáðàçíî-àëåãîðè÷íіé ôîðìі. Â óÿâі ÷èòà÷à ðå-
àëüíà òà îáðàçíà êàðòèíè çіñòàâëÿþòüñÿ. Ïîäàíà â ïіäðó÷íèêó ïðèò÷à Ëåîíàðäî äà Âіí÷і «Ëåáіäü»
ðîçêðèâàє ìîðàëüíі öіííîñòі íі÷èì íå çàïëÿìîâàíîãî æèòòÿ, ïðîíèçàíîãî ëþáîâ’þ, äîáðîì, ìóäðіñ-
òþ. Ñàìå áіëîãî ëåáåäÿ – ñèìâîë ñâіòëà – îáðàâ àâòîð äëÿ ðîçêðèòòÿ іäåї. Äëÿ öüîãî àâòîð âäàєòüñÿ
äî îïèñіâ: ó ëåáåäÿ ïðåêðàñíі áіëîñíіæíі ïіð’їíè. Òàêèìè âäàëîñÿ éîìó ïðîíåñòè їõ êðіçü óñі æèòòє-
âі íåçãîäè і âèïðîáóâàííÿ. Ëåáіäü âäèâëÿâñÿ ó âîäó і áóâ çàäîâîëåíèé ñâîїì âіäîáðàæåííÿì. Ïіä ÷àñ
àíàëіçó âàæëèâî çâåðíóòè óâàãó íà öі ñëîâà. Ñàìå öå äàâàëî ëåáåäþ ñèëè çóñòðіòè ñâіé îñòàííіé ó 
æèòòі çàõіä ñîíöÿ і ïðîñïіâàòè ïðîíèêëèâó îñòàííþ ïіñíþ – ëåáåäèíó ïіñíþ. 

Îáðàçè ïðèò÷і – ñôîðìîâàíі òèïè. Ëåáіäü – ñîíÿ÷íèé ïòàõ. Îïèñàíà êàðòèíà éîãî æèòòÿ ïîâ’ÿçàíà 
іç öèì âèçíà÷åííÿì. Ëåáіäü ïðèãàäóє ñâîє æèòòÿ, ïіäïëèâàє äî óëþáëåíîãî ìіñöÿ âіäïî÷èíêó, êîëè
íàáëèçèâñÿ âå÷іð. Ñîíöå éäå íà çàõіä – ëèíå çâîðóøëèâà ëåáåäèíà ïіñíÿ. Çàéøëî ñîíöå – çàòèõëà
ïіñíÿ. Öå ñâîєðіäíèé ñþæåò ïðèò÷і.

МЕТОДИКА РОБОТИ З КАЗКОЮ

Ó 4 êëàñі ó÷íі ìàþòü çíàòè êàçêè, óìіòè âèðàçíî ïåðåäàâàòè їõíіé çìіñò, âèçíà÷àòè âèäè,
îñîáëèâîñòі êàçîê (ïðî òâàðèí, ÷àðіâíèõ, ñîöіàëüíî-ïîáóòîâèõ). Êàçêè, ÿêі âõîäÿòü äî êîëà ÷èòàííÿ
ó÷íіâ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ, äèôåðåíöіþþòüñÿ çà ñïåöèôіêîþ êàçêîâîãî ñâіòó íà òðè îñíîâíèõ òèïè:
êàçêè іç ÷óäåñíèì, óìîâíèì, çìіøàíèì ñâіòàìè (çà äîñëіäæåííÿìè Í. Áіáêî). Ùîá ñôîðìóâàòè â
ó÷íіâ óìіííÿ ÷èòàòè ðіçíі êàçêè, ïîòðіáíî âðàõîâóâàòè îñîáëèâîñòі êîæíîãî òèïó. Âèêîðèñòîâóâàòè
òàêі ïðèéîìè, ÿê àíàëіç åïіçîäіâ, ùî є ïî÷àòêîì ïîäії (íå ñêàçàâ áè áàòüêî: «Îõ!», òî é íå çóñòðіâ áè
÷àðіâíó іñòîòó, ÿêіé ó ðóêè âіääàâ ñèíà), âèáіðêîâå ÷èòàííÿ, ñëîâåñíå ìàëþâàííÿ, àíàëіç іëþñòðàöіé,
âèðàçíå ÷èòàííÿ, ÷èòàííÿ â îñîáàõ, áåñіäó.

Äî êàçîê ÷óäåñíîãî òèïó íàëåæàòü ÷àðіâíі. Â îñíîâі òàêèõ êàçîê ëåæèòü ÷óäåñíèé ñâіò. ×óäåñíèé
ñâіò – öå ïðåäìåòíèé, ôàíòàñòè÷íî íåîáìåæåíèé ñâіò, ÿêèé ñòâîðþєòüñÿ ÷óäåñíèì ïðèíöèïîì îðãàíі-
çàöії ìàòåðіàëó. Ó òàêèõ êàçêàõ є ïåðåòâîðåííÿ (ÿê ïîêàðàííÿ ÷è ÿê íàãîðîäà).

Ó êàçêàõ óìîâíîãî òèïó íåìàє ÷àðіâíèõ іñòîò, ÷óäåñíèõ ïðåäìåòіâ, âіäñóòíі ïåðåòâîðåííÿ. Ìіñöå
ïîäії çâè÷àéíå: ëіñ, ïîëå, õàòà, ðі÷êà. Öå êàçêè ïðî òâàðèí.

Ó êàçêàõ çìіøàíîãî òèïó ïîєäíóþòüñÿ îçíàêè ÷óäåñíîãî òà óìîâíîãî òèïіâ. Ìіñöå äії â íèõ, ÿê і
â êàçêàõ ïðî òâàðèí, çâè÷àéíå. Öå ñîöіàëüíî-ïîáóòîâі êàçêè. Ó íèõ є åëåìåíò ÷óäåñíîãî ïåðåòâîðåí-
íÿ, àëå íå ç âîëі ÷àðіâíèõ ñèë, ÿê ó ÷àðіâíèõ êàçêàõ, à çà êàçêîâîþ ëîãіêîþ äîáðà і çëà, ÿê ó êàçöі
«Çîëîòèé ÷åðåâè÷îê».

Ïіä ÷àñ ðîáîòè іç ñîöіàëüíî-ïîáóòîâèìè êàçêàìè âàæëèâî â äåòàëÿõ ïðîàíàëіçóâàòè åïіçîäè, ÿêі 
õàðàêòåðèçóþòü ìîìåíò і ïðè÷èíó ïîÿâè ÷óäà. Ó êàçöі «Çîëîòèé ÷åðåâè÷îê» ïåðøà ïîÿâà ÷óäà – âè-
ðîñëà іç çåðíÿòêà âåðáà ÿðà і ç íåї âèëèíóëè ïàííè, ÿêі äîïîìàãàòèìóòü äіäîâіé äî÷öі. Öå îäíî÷àñíî
і íàãîðîäà äіäîâіé äî÷öі çà ïðàöüîâèòіñòü, і çàõèñò âіä ñâàâіëëÿ. Âåëèêó ðîëü ó ñîöіàëüíî-ïîáóòîâèõ
êàçêàõ âіäіãðàþòü åìîöіéíі, ïîáóòîâі, çâóêîâі, êîëüîðîâі äåòàëі. Âàæëèâî ïіä ÷àñ àíàëіçó ïðèâåðòàòè
óâàãó ó÷íіâ äî ïîäіé, ïîâåäіíêè ïåðñîíàæіâ, їõíüîãî æèòòÿ, âíóòðіøíüîãî ñâіòó, äîïîìàãàòè óÿâèòè
ãåðîїâ, çðîçóìіòè ìîòèâè їõíіõ â÷èíêіâ, «ïðèäèâèòèñÿ» äî êîëüîðіâ, «ïðèñëóõàòèñÿ» äî çâóêіâ і ïðî-
íèêíóòè â ïіäòåêñò êàçêîâèõ ïîäіé. Іç öієþ ìåòîþ ñëіä äîáèðàòè òàêі çàâäàííÿ, ÿêі ïðèâåðòàþòü
óâàãó äіòåé äî êàçêîâèõ äåòàëåé, åìîöіéíîãî òà ìîðàëüíîãî ïіäòåêñòó, êàçêîâîї âèãàäêè.

Êàçêîâèé ñâіò ñîöіàëüíî-ïîáóòîâèõ êàçîê áàãàòîàñïåêòíèé, ðіçíîìàíіòíèé, ìóäðèé. Êàçêà áàãàòà 
íà òàєìíèöі, ÿêі öіêàâî ðîçãàäóâàòè. Îñÿãíóòè ìåòàôîðè÷íіñòü æàíðó, éîãî åìîöіéíèé ïіäòåêñò ÷è-
òà÷åâі íåëåãêî. Ñàìå â öüîìó íàïðÿìі ïîòðіáíà äèòèíі äîïîìîãà, ùîá âîíà âіä÷óëà ìåëîäіþ, îñîáëèâó
іíòîíàöіþ, çàáàðâëåííÿ; ñïіâïåðåæèâàëà ãåðîÿì, óÿâëÿëà ïðîñòîðîâó і ÷àñîâó îðãàíіçàöіþ êàçêîâèõ
ïîäіé, âäèõàëà «àðîìàò» ñëîâà.

Ïåðøå çíàéîìñòâî ç êàçêîþ ïîâèííî áóòè ÿñêðàâèì, ùîá äіòè óÿâèëè ïåðñîíàæіâ, ïî÷óëè, ïðî ùî
òі ãîâîðÿòü, çðîçóìіëè їõíі äóìêè, æâàâî ðåàãóâàëè íà ïîäії, ÿêі âіäáóâàþòüñÿ ç ãåðîÿìè. Ïðèéîìè
ïåðâèííîãî îçíàéîìëåííÿ ìîæóòü áóòè ðіçíі: ó÷èòåëü ÷èòàє ÷àñòèíó êàçêè, ÿêèéñü åïіçîä, ó÷íі (çà-
çäàëåãіäü ïіäãîòîâëåíі) іíñöåíіçóþòü àáî ðîçіãðóþòü. Ïіñëÿ îçíàéîìëåííÿ ç êàçêîþ âèñëîâëþþòü ñâîє
ñòàâëåííÿ äî ïåðñîíàæіâ, їõíüîї ïîâåäіíêè.

*  Òåîðіÿ ëіòåðàòóðè: ïіäðó÷. / Çà íàóê. ðåä. Î. Ãàëè÷à. – Êèїâ : Ëèáіäü, 2001. – Ñ. 281.



17

Ïåðåä ïîâòîðíèì ÷èòàííÿì êàçêè âãîëîñ ó÷íÿì òðåáà ïîäóìàòè, ç ÿêîþ іíòîíàöієþ ïðîìîâëÿòè
ñëîâà ïåðñîíàæіâ (ç äîêîðîì, íåâäîâîëåíî ÷è íіæíî, іç çàõîïëåííÿì), ñôîðìóëþâàòè ïðîáëåìíå çà-
âäàííÿ, ùîá ç ïîøóêó âіäïîâіäі íà íüîãî ðîçïî÷àòè ïîâòîðíå ÷èòàííÿ êàçêè і ìіðêóâàííÿ íàä її
çìіñòîì: ÷îìó õî÷åòüñÿ çàõîïëþâàòèñü îäíèìè ïåðñîíàæàìè і íå õî÷åòüñÿ – іíøèìè.

×èòàííÿ òåêñòó êàçêè ñïðÿìîâóєòüñÿ íà ïîøóê ñëіâ – õàðàêòåðèñòèê ïîâåäіíêè ïåðñîíàæіâ, ÿêі 
äîïîìàãàþòü äіòÿì óñâіäîìèòè ñâîє ñòàâëåííÿ äî ãåðîїâ. Òðåáà çàïðîïîíóâàòè ïðîâåñòè ñïîñòåðåæåí-
íÿ çà çìіíîþ ïîâåäіíêè, ñòàíó ïåðñîíàæіâ, âèÿâèòè ïðè÷èíó öüîãî, âèáóäóâàòè ëàíöþæîê іç ñëіâ, 
âèáðàíèõ іç òåêñòó, ÿêі õàðàêòåðèçóþòü ñòàí ïåðñîíàæà. ßêùî ãåðîÿ êàçêè íàãîðîäæåíî, òî çà ùî,
ÿêі éîãî ðèñè ïîçèòèâíî îöіíåíî, ÿêà îñíîâíà äóìêà êàçêè. Ó êàçöі є ïîçèòèâíі é íåãàòèâíі ãåðîї. 
Îòæå, íåãàòèâíîãî ãåðîÿ áóäå ïîêàðàíî, òî ÿêі æ éîãî ðèñè çàñóäæóþòüñÿ.

Ïіä ÷àñ ïîâòîðíîãî ïåðå÷èòóâàííÿ òà àíàëіçó êàçêè âіäáóâàєòüñÿ âèçíà÷åííÿ òåìè, çíàéîìñòâî ç 
ïåðñîíàæàìè, їõíіìè â÷èíêàìè, îðієíòóâàííÿ â ñòðóêòóðі é ìîâі òâîðó. Ïîñòóïîâî çàãëèáëþþ÷èñü ó 
ëîãі÷íó, åìîöіéíî-åñòåòè÷íó, îáðàçíó ñóòíіñòü õóäîæíüîãî òâîðó, äèòèíà-÷èòà÷ ðóõàєòüñÿ âіä ñïðèé-
íÿòòÿ éîãî ïðåäìåòíîї ñòîðîíè (ïðàâèëüíå, òî÷íå íàçèâàííÿ ïåðñîíàæіâ òâîðó, âèçíà÷åííÿ ïîñëіäîâ-
íîñòі çîáðàæåíèõ ó òâîðі êàðòèí ÷è ïîäіé, îïèñ ìіñöÿ äії, ôàêòіâ, â÷èíêіâ ãåðîїâ òâîðó) äî ðîçêðèòòÿ
ìîòèâіâ ïîâåäіíêè, âñòàíîâëåííÿ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ, çâ’ÿçêіâ ìіæ ïåðñîíàæåì òâîðó,
éîãî â÷èíêîì, íàñëіäêîì öüîãî â÷èíêó; ñïîñòåðåæåííÿ çà åìîöіéíèì ñòàíîì ïåðñîíàæіâ òâîðó, îöі-
íþâàííÿ ïîäіé, â÷èíêіâ ãåðîїâ òâîðó; õàðàêòåðèñòèêè ïåðñîíàæà (íà îñíîâі éîãî ïîðòðåòà, îïèñó 
ïîâåäіíêè, â÷èíêó, ðîçóìіííÿ éîãî âíóòðіøíüîãî ñâіòó – äóìîê, ñòàâëåííÿ äî ÷îãîñü); ðîçêðèòòÿ çíà-
÷åííÿ õóäîæíіõ çàñîáіâ (åïіòåòіâ, ìåòàôîð, ïîðіâíÿíü, åìîöіéíî çàáàðâëåíîї ëåêñèêè) ó ñòâîðåííі 
õóäîæíüîãî îáðàçó. Ùîá ïðàâèëüíî âèçíà÷èòè îñíîâíó äóìêó, ùå ðàç òðåáà ïîâåðíóòèñÿ äî çàãîëîâ êà:
÷îìó êàçêà ìàє òàêó íàçâó*.

*   Íàãàäàєìî, ùî òàêå òåìà òà іäåÿ õóäîæíüîãî òâîðó. Òåìà – öå êîëî æèòòєâèõ ÿâèù, âіäîáðàæåíèõ ó òâîðі 
ó çâ’ÿçêó ç ïåâíîþ ïðîáëåìîþ, ùî є ïðåäìåòîì àâòîðñüêîãî îñìèñëåííÿ òà îöіíêè. Çà âèçíà÷åííÿì Í. Ì. Ñâєò-
ëîâñüêîї, öå ÷àñòèíà îá’єêòèâíîї ðåàëüíîñòі, ÿêà ÷îìóñü ïðèâåðíóëà äî ñåáå óâàãó ïèñüìåííèêà і ÿêó áåç íüîãî
÷èòà÷ íå çìіã áè ïîáà÷èòè.

Іäåєþ íàçèâàþòü ãîëîâíó äóìêó, ùî є óçàãàëüíåíèì âèðàæåííÿì çìіñòó âñüîãî òâîðó é ìіñòèòü ó ñîáі îöіíêó
çîáðàæåíèõ ó íüîìó æèòòєâèõ ÿâèù. Іäåÿ âòіëþє â ñîáі àâòîðñüêå ñâіòîðîçóìіííÿ, ñòàâëåííÿ äî æèòòÿ і äî ëþ-
äèíè, ÿêèì ïèñüìåííèê çàõîòіâ ïîäіëèòèñÿ іç ÷èòà÷åì.
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(1) Тема. Ми хочемо миру. Ми єдині, як у кетягу ягоди калини 
Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити учнів з новим підручником

«Літературне читання», його змістом та ілюстраціями, розкрити їх образ-
ність, спрямованість на перемогу миру, життя, добра, краси. Викликати ін-
терес до роботи за підручником, до розмірковувань над темами. Виховува-
ти почуття відповідальності, любов до рідної землі, свого народу.

Íà óðîöі â÷èòåëü îçíàéîìëþє ó÷íіâ ç ïіäðó÷íèêîì і äîäàòêî-
âèìè ìàòåðіàëàìè äî íüîãî. Îñíîâíèé ìåòîä – ðîçãëÿä-÷èòàííÿ.
Àêöåíò áàæàíî çðîáèòè íà іëþñòðàöії äî îáêëàäèíêè. Íå ìîæå
áóòè òіëüêè îäíîãî ïðàâèëüíîãî ïîÿñíåííÿ çìіñòó çîáðàæåíîãî.
Ó÷íі âèñëîâëþþòü ñâîї ìіðêóâàííÿ, âîíè áóäóòü ðіçíі, óçàãàëüíþ-
þòü їõ, íàáëèæàþòü âèñíîâîê äî ðåàëіé ñüîãîäåííÿ: ìàëþíîê
ñèìâîëіçóє ïðàãíåííÿ äî ìèðó, áëàãîïîëó÷íîãî äèòèíñòâà, ùàñòÿ
і ðîçêâіòó Óêðàїíè. Êîæåí ðîáèòü ñâіé ïîñèëüíèé âíåñîê. Ùî
ìîæåìî çðîáèòè ìè? ßê íàáëèçèòè öþ áàæàíó ìåòó?

Äàëі â÷èòåëü ïåðåâîäèòü óâàãó äіòåé íà ïåðøèé ôîðçàö ïіä-
ðó÷íèêà. Ó õîäі áåñіäè ðîçêðèâàєòüñÿ ñèìâîëі÷íèé ñìèñë çîáðà-
æåííÿ êàëèíè, її êðàñèâèõ êåòÿãіâ. Ó÷íі ïðèãàäóþòü âіðøі, ëå-
ãåíäè ïðî êàëèíó, її êðàñó, ÷èòàþòü âіðø Ìàêñèìà Ðèëüñüêîãî
«Îé ÷åðâîíà êàëèíîíüêî, áіëèé öâіò» (ñ. 56 «Ïåðëèíêè»).

Îçíàéîìëåííÿ ç ïîñіáíèêîì «Ïåðëèíêà» ïî÷èíàєòüñÿ іç ÷è-
òàííÿ âñòóïó, ó ÿêîìó ïîäàíî іíôîðìàöіþ ïðî âàæëèâіñòü óìіííÿ
ç âåëè÷åçíîї êіëüêîñòі êíèã âèáèðàòè âàæëèâі é öіííі äëÿ ñåáå,
ïðî ïîäіë ëіòåðàòóðè íà ðîäè (ïîâіäîìëåííÿ íå äëÿ çàïàì’ÿòî âó-
âàííÿ, à ëèøå äëÿ îçíàéîìëåííÿ), ïðî òèæäåíü êíèæêè.

Óðîê çàêіí÷óєòüñÿ ÷èòàííÿì âіðøà Іðèíè Æèëåíêî, âèçíà÷åí-
íÿì éîãî îñíîâíîї äóìêè, âñòàíîâëåííÿì çâ’ÿçêó éîãî çìіñòó ç
òåìîþ óðîêó. Äіòè äіëÿòüñÿ äóìêàìè ïðî òå, ÿêèì âîíè áà÷àòü
ñâîє ìàéáóòíє, òà ùî, íà їõíþ äóìêó, òðåáà çìіíèòè ó ñâіòі.

Îõ, ÿêå áóëî áè ñâÿòî!
Õòî áè òîãî íå õîòіâ,
ùîá íà âñіé çåìëі ãàðìàòè
çàðÿäæàëè êîíôåòі.
ßê ðàäіëè á ìàìè é òàòà,
êîëè á ñêðіçü, íà âñіé çåìëі,
éøëè ñîëäàòè â àêðîáàòè,
ó øåâöі і ñêðèïàëі.
Òà ÿêáè ùå ñòðàòîñòàòè
ùåäðî ñèïàëè çãîðè
âñÿêі ëàñîùі íà ñâÿòà
äëÿ çåìíîї äіòâîðè.
Ùîá ãâîçäèêàìè ñòðіëÿëè
ìіíîìåò і êóëåìåò.

І ïðè òîìó ùå áè ãðàëè,
ÿê øàðìàíêà ÷è êëàðíåò.
І ùîá òàíêè, âæå íå ãðіçíі,
ñêðіçü êàòàëè ìàëþêіâ.
І ùîá â æåðëàõ âèëè ãíіçäà
ãîðîáöі, ãðàêè, øïàêè.
І íà ÷åñòü òàêîãî ñâÿòà
(áóäå æ ñâÿòî! Âæå â ïóòі!)
ìè çàðÿäèìî ãàðìàòó
êîëüîðîâèì êîíôåòі.
Õàé âåñåëі áóäóòü äіòè!
Õàé ùàñëèâèì áóäå ëþä!
Õàé æèâå ó âñüîìó ñâіòі
ìèð і çëàãîäà! Ñàëþò!

Íà öüîìó óðîöі áàæàíî âèçíà÷èòè çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñòіéíîãî
÷èòàííÿ ïîâіñòåé, ïîâіñòåé-êàçîê, âåëèêèõ çà îáñÿãîì, ÿêі âìі-
ùåíî â ïіäðó÷íèêó ñêîðî÷åíî*.

*  ßêùî â÷èòåëü ìàє ìîæëèâіñòü ïðàöþâàòè ç ïîñіáíèêîì «Ïåðëèíêà»,
òî íàñòóïíі 2–3 óðîêè çìîæå ïðèñâÿòèòè ïîâòîðåííþ і ñèñòåìàòèçàöії
çíàíü ïðî ìàëі ôîðìè óñíîї íàðîäíîї òâîð÷îñòі: ïðèñëіâ’ÿ, ïðèêàçêè,
çàãàäêè, ñêîðîìîâêè, ëі÷èëêè. Ó ïіäðó÷íèêó öі ôîëüêëîðíі òâîðè íå
âèíîñÿòüñÿ îêðåìèì ðîçäіëîì.

I cåìåñòð
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(2) Тема. У країні давнини. Міфи – найдавніші твори про виникнення 
життя, людей на землі. Міфологічні образи в сучасному житті

Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити учнів з новим жанром,
викликати інтерес до вивчення міфів. Формувати уявлення про міфологічні
образи, бажання розуміти їх значення. Виховувати уважність до кожної 
деталі в тексті, розвивати правильність, усвідомленість читання.

Матеріал до уроку. С. 4, 5 підручника.

І етап «До читання»
1. ×èòàííÿ íàçâè ðîçäіëó. Ïðèãàäóâàííÿ æàíðіâ, ÿêі äіéøëè

äî íàñ іç ãëèáîêîї äàâíèíè, íàâåäåííÿ ïðèêëàäіâ і ðîçïîâіäü 
ó÷íіâ ïðî çíà÷åííÿ òâîðіâ òàêîãî æàíðó äëÿ ñó÷àñíîї ëþäèíè.
Ïðèãàäóâàííÿ çíà÷åííÿ ñëіâ ôîëüêëîð, ôîëüêëîðèñò.

2. Ðîçãëÿä êîëüîðîâîї çàñòàâêè äî ðîçäіëó. Áåñіäà, ùî іç çîáðà-
æåíîãî ó÷íі ìîæóòü ïîÿñíèòè, ùî – ðîçêàçàòè, ùî їì âіäîìî, à 
ùî âèêëèêàëî çäèâóâàííÿ ÷è çàöіêàâëåííÿ, áàæàííÿ äîñëіäèòè.
Ôîðìóëþâàííÿ çàïèòàíü ó÷íÿìè çà çìіñòîì çàñòàâêè.

3. ×èòàííÿ âàæêèõ ñëіâ, âèáðàíèõ іç âñòóïíîї ñòàòòі. Ðîáîòà â 
çîøèòі.

4. Ïðîãíîçóâàííÿ çà ïðî÷èòàíèìè ñëîâàìè çìіñòó òåêñòó.
5. Ñàìîñòіéíå ÷èòàííÿ ó÷íÿìè òåêñòó. Âèçíà÷åííÿ íîâèõ і 

çíàéîìèõ æàíðіâ òâîðіâ, ÿêі ÷èòàòèìóòü ó ðîçäіëі; òåì, ðîçêðèòòÿ 
ÿêèõ ÷åêàє íà íèõ ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ.

6. Âèçíà÷åííÿ ó÷íÿìè ñëіâ, çíà÷åííÿ ÿêèõ їì íåçðîçóìіëå,
ôîðìóëþâàííÿ çàïèòàíü çà çìіñòîì ñòàòòі.

7. Ðîáîòà â ãðóïàõ, ñïðîáà äàòè âіäïîâіäі íà ñôîðìóëüîâàíі 
çàïèòàííÿ, îáãîâîðåííÿ é óòî÷íåííÿ âіäïîâіäåé.

8. ×èòàííÿ íàçâè æàíðó, ç ÿêèì îçíàéîìëÿòüñÿ íà óðîöі. Íà
äîøöі çàïèñàíî ðåáóñ: íàçâà íîòè (ÌІ) + ÔÈ = íàçâà íàéäàâíіøîãî 
ôîëüêëîðíîãî æàíðó.

ІІ етап «Під час читання»
1. ×èòàííÿ ó÷íÿìè ñòàòòі ïðî ìіôè (ñàìîñòіéíî).
Ðîáîòà ïðîâîäèòüñÿ â òàêіé ïîñëіäîâíîñòі, ÿê îïèñàíî âèùå.
Ðîçøèðåííÿ â÷èòåëåì ïîäàíîї іíôîðìàöії.
2. ×èòàííÿ ñòàòòі ó÷íÿìè âãîëîñ, îçíàéîìëåííÿ іç çíà÷åííÿì

ñëіâ і âèñëîâіâ, ÿêі ïðèéøëè äî íàñ іç ðіçíèõ ìіôîëîãіé.
×èòàííÿ â çîøèòі ïîÿñíåííÿ çíà÷åííÿ ñëіâ і âèñëîâіâ: ìіôî-

ëîãіÿ, àõіëëåñîâà ï’ÿòà, íàðöèñ. Ìіðêóâàííÿ äіòåé ïðî âàæëèâіñòü 
çíàííÿ ìіôіâ äëÿ ðîçóìіííÿ âèñëîâіâ, ÿêі ïîáóòóþòü ó ñó÷àñíîìó 
ìîâëåííі.

3. Îçíàéîìëåííÿ іç ñëîâíèêîì ìіôîëîãі÷íèõ òåðìіíіâ, ç іíòåðíåò-
äæåðåëàìè, äî ÿêèõ äіòè ìàþòü äîñòóï.

4. Ðîáîòà ç âèñëîâîì ×óìàöüêèé Øëÿõ. Ïðàöþþ÷è â ãðóïàõ,
ó÷íі äàþòü âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ, ðîçâ’ÿçóþòü çàâäàííÿ: äå
çíàõîäèòüñÿ ×óìàöüêèé Øëÿõ; õòî çíàє, ÷îìó ñêóï÷åííÿ çіðîê
×óìàöüêîãî Øëÿõó ùå íàçèâàþòü Ìîëî÷íèì Øëÿõîì?

5. Ïåðåêàç ó÷íÿìè (ÿêùî õòîñü іç íèõ ÷èòàâ) ÷è â÷èòåëåì
ãðåöüêîãî ìіôó «Íàðöèñ».

ІІІ етап «Після читання»
1. Çàâäàííÿ íà âèáіð.
Íàìàëþâàòè êâіòêó íàðöèñ.
 Ðîçêàçàòè, ÷è ñõîæèé íàðöèñ (ñòåáëî, íàõèë êâіòêè) ç îáðà çîì

ñàìîçàêîõàíîãî þíàêà. (Ðîáîòà â ïàðàõ. Ó÷íі ñàìі їõ óòâîðþþòü).
2. Âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ, ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïðîáëåìíèõ ñèòóàöіé.
ßê íàçèâàєòüñÿ æàíð, îçíàéîìëåííÿ ç ÿêèì ðîçïî÷àëè íà 

óðîöі?
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 Õòî і äëÿ ÷îãî ñòâîðèâ ìіôè? ×îìó öåé æàíð íàëåæèòü äî
íàðîäíîї òâîð÷îñòі?

Äîïîâíèòè òåêñò âèñëîâîì, ÿêèé âèâ÷èëè íà óðîöі.
Ïåòðèê ãðàє ó ôóòáîëüíіé êîìàíäі. Êîìàíäà ïðîãðàëà. Õëîïåöü

çàñìó÷åíèé, à âäîìà ñåñòðè÷êà ïîñòіéíî íàãàäóє éîìó ïðî ïîðàçêó. Òàòî
çâåðòàєòüñÿ äî äîíüêè: «Íå ÷іïàé Ïåòðèêà, öå éîãî ... ».

3. Çàâäàííÿ äîäîìó. Ïðî÷èòàòè ñòàòòі (ñ. 4, 5), ïî ìîæëèâîñòі
ðîçøèðèòè çìіñò äåÿêèõ ïîíÿòü (íàïðèêëàä: Âñåñâіò, ãåðîé,
Ãåðêóëåñ).
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(3) Тема. Єгипетські міфи. Про виникнення світла у царстві пітьми
Орієнтовна навчальна мета. Сформувати початкові уявлення про

єгипетські міфи, ознайомити з розповідями в них про те, яким був Усесвіт,
як виникли боги, Земля, люди. Показати, як побудовано тексти міфів, як 
змінювався їх зміст у переказах. Розвивати усвідомленість, правильність
читання, уміння переказувати зміст міфу близько до тексту. Виховувати
інтерес до ознайомлення з уявленнями різних народів про походження
життя на Землі.

Матеріал до уроку. Єгипетські міфи. Бог сонця Ра (с. 5 підручника),
міфи Давнього Єгипту. Про створення Світу. Бог сонця Ра та інші боги
(с.13–16 «Перлинки»).

Перевірка домашнього завдання
Ïîâіäîìëåííÿ ó÷íÿìè іíôîðìàöії, ÿêó âîíè ðîçøóêàëè

ñàìîñòіéíî íà äîïîâíåííÿ äî îïðàöüîâàíèõ ó êëàñі ñòàòåé.

І етап «До читання»
1. ×èòàííÿ ç äîøêè òåìè óðîêó.
2. Ðîçãëÿä іëþñòðàöіé ç êðàєâèäàìè Єãèïòó, íà ÿêèõ çîáðàæå-

íî ïіðàìіäè. Ðîçïîâіäü ó÷íіâ, ÿêі ïîáóâàëè â öіé êðàїíі àáî ÷èòà-
ëè ïðî Єãèïåò.

3. ×èòàííÿ ó÷íÿìè ñòàòòі Ïàîëè Óòåâñüêîї (ñàìîñòіéíî).
4. Áåñіäà çà ïðî÷èòàíèì, óòî÷íåííÿ çíà÷åííÿ ñëіâ, ÿêі íåçðî-

çóìіëі ó÷íÿì. Îñîáëèâà óâàãà çâåðòàєòüñÿ íà çìіñò äâîõ îñòàííіõ
àáçàöіâ, ó ÿêèõ іäåòüñÿ ïðî ðîçïèñè ñòіí óñèïàëüíèöü. Ñàìå âîíè
äàþòü íàéáіëüøå іíôîðìàöії ïðî óÿâëåííÿ ñòàðîäàâíіõ єãèïòÿí
ïðî Âñåñâіò.

5. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà (ìàòåðіàë ó çîøèòі). Ó÷íі ñàìîñòіéíî 
ðîçãëÿäàþòü ìàëþíîê, íà ÿêîìó çîáðàæåíî êâіòêó ëîòîñà, ÷èòà-
þòü ïîÿñíåííÿ çíà÷åííÿ ñëіâ.

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñàìîñòіéíå ÷èòàííÿ ó÷íÿìè іíôîðìàöіéíîї ñòàòòі ïðî îñîá-

ëèâîñòі єãèïåòñüêèõ ìіôіâ. Óòî÷íåííÿ çíà÷åííÿ ñëіâ. Ôîðìóëþ-
âàííÿ çàïèòàíü. Âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ ó÷íі øóêàþòü, ïðàöþþ-
÷è ó ãðóïàõ. (Ïіä ÷àñ óçàãàëüíåííÿ âіäïîâіäåé âàæëèâî ïіäâåñòè
ó÷íіâ äî âèñíîâêó: єãèïòÿíè îáîæíþâàëè òâàðèí, íàéãîëîâíіøèì
ââàæàëè áîãà ñîíöÿ Ðà). ßêèì ñòàðîäàâíі єãèïòÿíè óÿâëÿëè
Âñåñâіò? ßê ïîÿñíþâàëè ïîÿâó áîãà ñîíöÿ Ðà?

2. ×èòàííÿ â÷èòåëåì ìіôó «Áîã ñîíöÿ Ðà».
3. Âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ: ùî, çà óÿâëåííÿìè ñòàðîäàâíіõ

єãèïòÿí, áóëî äî ïîÿâè Çåìëі? Ùî íàãàäóâàâ Óñåñâіò?
4. ×èòàííÿ ó÷íÿìè òåêñòó ìіôó. Ñàìîñòіéíå çàïîâíåííÿ òàá ëèöі

â çîøèòі. Ñïîñòåðåæåííÿ çà ïîáóäîâîþ ìіôó (ïðî ùî ðîçïîâіäàєòü-
ñÿ ñïî÷àòêó, ïðî ÿêó ïîäіþ éäåòüñÿ äàëі, ÿê çàêіí÷óєòüñÿ ìіô).

5. Âèáіðêîâå ÷èòàííÿ. Ïðî÷èòàòè îïèñ Óñåñâіòó äî ïîÿâè ïà-
ãîðáà (êðіì ïåðøèõ äâîõ ðå÷åíü, ó÷íі ïîâèííі ïðî÷èòàòè ôðàçó:
«Âñåñâіò ïåðåáóâàâ ó ïіòüìі»).

Ïðî÷èòàòè, ÿê ó ìіôі ïîÿñíþєòüñÿ ïðî íàðîäæåííÿ áîãà ñîíöÿ 
Ðà, ÿê ïіñëÿ öüîãî çìіíèâñÿ Óñåñâіò.

6. Âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ, ïîäàíі â ïіäðó÷íèêó.
7. Ïåðåêàç ìіôó áëèçüêî äî òåêñòó.
8. Ñàìîñòіéíå ÷èòàííÿ ó÷íÿìè ìіôó «Ïðî ñòâîðåííÿ ñâіòó». 

Ðîáîòà íàä çìіñòîì çà çàïèòàííÿìè ïіñëÿ òåêñòó.
9. ×èòàííÿ ìіôó âãîëîñ іç çóïèíêàìè íà âèäіëåíèõ ñëîâàõ. 

Ïîÿñíåííÿ їõ çìіñòó.
10. Ïіäãîòîâêà äî ïåðåêàçó: ñêëàäàííÿ ïëàíó, âіäïîâіäі íà ïè-

òàííÿ ïëàíó. Ïåðåêàç çìіñòó ç îïîðîþ íà òåêñò (ïіä ÷àñ ïåðåêàçó 
íå ïðîïóñòèòè âèäіëåíі â òåêñòі ñëîâà, ôðàçè, ðå÷åííÿ).
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11. ×èòàííÿ ìіôó «Áîã ñîíöÿ Ðà òà іíøі áîãè» ìîâ÷êè. Ó÷íі
äàþòü âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ і ïіä êåðіâíèöòâîì ó÷èòåëÿ ïîðіâ-
íþþòü éîãî çìіñò çі çìіñòîì ìіôó «Áîã ñîíöÿ Ðà». (Ñïіëüíå: âіä
ñâіòëà áîãà ðîçñіÿëàñÿ ïіòüìà. Öå òå íàéñóòòєâіøå, ùî çáåðåãëîñÿ
â îáîõ ïåðåêàçàõ).

ІІІ етап «Після читання»
1. Âіäïîâіäі íà óçàãàëüíþþ÷і çàïèòàííÿ.
Ç ÿêèìè ìіôàìè îçíàéîìèëèñÿ? ßêèì ñòàðîäàâíі єãèïòÿíè

óÿâëÿëè Âñåñâіò? ßê ñòâîðèâ ñåáå ïåðøèé áîã, ÿêå éîãî іì’ÿ? Õòî
ïîäîëàâ ïіòüìó? ßê ïðî öå ìîâèòüñÿ â ìіôàõ? ßê ïîÿñíåíî ïîÿâó
ëþäåé? ßê çîáðàæóâàëè áîãà ñîíöÿ Ðà (ðîçãëÿä ìàëþíêà: ëþäè-
íà ç ãîëîâîþ ñîêîëà, íàä ãîëîâîþ – ñîíöå).

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíî ÷èòàòè ìіôè. Ïіäãîòóâàòèñÿ äî
ïåðåêàçó áëèçüêî äî òåêñòó îäíîãî ç ìіôіâ, îïðàöüîâàíèõ íà óðîöі.
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(4) Тема. Єгипетські міфи про боротьбу між світлом і пітьмою, про 
непереможність світлих сил

Орієнтовна навчальна мета. Розширити уявлення про єгипетські
міфи, ознайомити, як у них пояснено виникнення боротьби між світлом і
пітьмою, добром і злом. Формувати вміння визначати тему міфу, складати
план тексту, стежити, як у міфі розкривається тема. Розвивати уяву, пам’ять,
здатність фантазувати.

Матеріал до уроку. Ра та Апоп (с. 6, 7 підручника), Втеча богині Тефнут
(с. 16–19 «Перлинки»).

Перевірка домашнього завдання
1. Âèðàçíå ÷èòàííÿ ìіôó.
2. Ïåðåêàç çìіñòó âèáðàíîãî ìіôó áëèçüêî äî òåêñòó.
3. Ôîðìóëþâàííÿ ó÷íÿìè çàïèòàíü äî òåêñòіâ ìіôіâ і âіäïî-

âіäі íà íèõ.

І етап «До читання»
1. Îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ ç òåìîþ óðîêó. Ïîâіäîìëåííÿ íàçâè 

ìіôó.
– Ìіô ìàє íàçâó «Ðà òà Àïîï». Õòî ãîëîâíі ïåðñîíàæі ìіôó? 

Ùî ïðèíіñ ñâіòó áîã ñîíöÿ Ðà? Ðà – ñâіòëî, äîáðî. Ùî ïàíóâàëî 
ó Âñåñâіòі äî ïîÿâè ñâіòëà? (Ïіòüìà).

2. Ïðèãàäóâàííÿ іíôîðìàöії ïðî òå, ÿê єãèïòÿíè óÿâëÿëè â 
äàâíèíó ðóõ ñîíöÿ, ÷îìó âîíè âіðèëè, ùî Íіë òå÷å íå ëèøå ïî 
çåìëі, à é ïіä çåìëåþ.

3. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà, ÷èòàííÿ âàæêèõ ñëіâ, âèáðàíèõ ç òåêñòó 
(ìàòåðіàë ó çîøèòі).

ІІ етап «Під час читання»
1. ×èòàííÿ â÷èòåëåì ìіôó.
2. Âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 2 ó çîøèòі. Ðîçïîâіäі äіòåé çà îïîðíèìè

ñëîâàìè ïðî òå, ÿêèì áóâ â óÿâі ëþäåé áîã ñîíöÿ Ðà і ÿêèì âîíè 
óÿâëÿëè çëî – âåëåòåíñüêèì çìієì.

3. ×èòàííÿ ìîâ÷êè ìіôó ó÷íÿìè, âèçíà÷åííÿ íåçðîçóìіëîãî,
ôîðìóëþâàííÿ çàïèòàíü, âіäïîâіäі íà íèõ (ôðîíòàëüíà ðîáîòà).

4. ×èòàííÿ ó÷íÿìè ìіôó âãîëîñ. Âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ ïіñëÿ
òåêñòó (ðîáîòà â ïàðàõ).

5. Ñàìîñòіéíå âèêîíàííÿ çàâäàííÿ â çîøèòі: âіäòâîðåííÿ 
ïîñëіäîâíîñòі ïóíêòіâ ïëàíó.

6. Âèáіðêîâèé, äåòàëüíèé ïåðåêàçè òåêñòó çà ñêëàäåíèì ïëà-
íîì.

ІІІ етап «Після читання»
1. Âèñëîâëþâàííÿ ó÷íÿìè äóìîê, ÷è ìîæå áóòè çëî íàçàâæäè

ïåðåìîæåíèì, ñêëàäàííÿ ñâîїõ âàðіàíòіâ çàêіí÷åííÿ ìіôó. Ó ìіôі
áîðîòüáà òðèâàє, à ñâіòëî, äîáðî ùîðàçó äîâîäÿòü ñâîþ íåïåðå-
ìîæíіñòü ó öіé áîðîòüáі. Çëî íå çäàòíå çàïàíóâàòè íàä ñâіòîì.
Ñîíöþ, ñâіòëó ïіäâëàäíèé âåñü ñâіò.

2. Ïðèãàäóâàííÿ ïðî÷èòàíèõ ìіôіâ. Ó÷íі ðîáëÿòü âèñíîâêè
ïðî òå, ó ùî âіðèëè ñòàðîäàâíі єãèïòÿíè, ÿê, çà їõíіìè óÿâëåííÿ-
ìè, ñòâîðþâàâñÿ ñâіò, ÿê âіäáóâàëàñÿ áîðîòüáà ìіæ ñâіòëîì і ïіòü-
ìîþ, ÷èì âîíà ùîðàçó çàêіí÷óâàëàñÿ.

3. Çàâäàííÿ äîäîìó. Íà âèáіð: ïіäãîòóâàòè âіäïîâіäі íà ïèòàííÿ 
ïëàíó äî òåêñòó; ïіäãîòóâàòèñÿ äî âèðàçíîãî ÷èòàííÿ, ðîçêàçàòè
ïðî áîãà ñîíöÿ Ðà, ïðî÷èòàòè ìіô «Âòå÷à áîãèíі Òåôíóò» і äàòè 
âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ. Ïіäãîòóâàòè іíôîðìàöіþ ïðî Ãðåöіþ.
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(5) Тема. Міфи Давньої Греції. Скринька Пандори – підступний дару-
нок, джерело всіляких лих

Орієнтовна навчальна мета. Сформувати початкові уявлення про
давньогрецькі міфи. Викликати бажання з ними глибше ознайомитися. Ви-
значити особливості грецьких міфів. Розкрити зміст вислову «скринька
Пандори». Зацікавити до вивчення висловів, запозичених із грецької міфо-
логії. Навчати одержувати інформацію з різних джерел. Формувати вміння
визначати в тексті важливі для сприйняття змісту слова та вислови. Розви-
вати правильність, швидкість, виразність читання; пам’ять і здатність від-
творювати зміст прочитаного близько до тексту.

Матеріал до уроку. Міфи Давньої Греції. Пандора (с. 7–10 підручника),
Золоті яблука Гесперид (с.19–24 «Перлинки»).

Перевірка домашнього завдання
1. Âіäïîâіäі íà ïèòàííÿ ïëàíó äî òåêñòó ìіôó «Ðà òà Àïîï».
2. Âèðàçíå ÷èòàííÿ ìіôó «Ðà òà Àïîï».
3. Ðîçïîâіäü ïðî áîãà ñîíöÿ Ðà.
4. Âèðàçíå ÷èòàííÿ ìіôó «Âòå÷à áîãèíі Òåôíóò». Ðîáîòà íàä

çìіñòîì çà çàïèòàííÿìè і çàâäàííÿìè äî òåêñòó.

І етап «До читання»
1. Îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ ç òåìîþ і çàâäàííÿìè óðîêó.
2. Ðîçïîâіäі ó÷íіâ ïðî Ãðåöіþ ç óíàî÷íåííÿì ìàëþíêàìè,

ôîòîãðàôіÿìè. Ìîæëèâî, äåÿêі ó÷íі çìîæóòü ñóïðîâîäèòè ñâîþ
ðîçïîâіäü âëàñíèìè âðàæåííÿìè âіä ïåðåáóâàííÿ â öіé êðàїíі íà
âіäïî÷èíêó.

3. ×èòàííÿ ó÷íÿìè âñòóïíîї ñòàòòі ç ïіäðó÷íèêà (ñ. 7). Âèçíà-
÷åííÿ íåçíàéîìèõ ñëіâ. (Âіäøóêàòè â çîøèòі ïîÿñíåííÿ ñëіâ äàâ-
íüîãðåöüêà ìіôîëîãіÿ, ðîçãëÿíóòè ôîòîãðàôіþ ãîðè Îëіìï ó ïîñіá-
 íèêó «Ïåðëèíêà»).

4. Âèçíà÷åííÿ îñîáëèâîñòåé äàâíüîãðåöüêèõ ìіôіâ (óâàæíî
ïðî÷èòàòè äðóãèé àáçàö, à ïîòіì – ïåðøèõ òðè àáçàöè ñòàòòі â
«Ïåðëèíöі»).

 ßêîþ íîâîþ іíôîðìàöієþ âè äîïîâíèëè ñâîї çíàííÿ?
 Ãîëîâíèé áîã ó ãðåöüêіé ìіôîëîãії – Çåâñ Ãðîìîâåðæåöü?

À ÿêîãî áîãà ââàæàëè ãîëîâíèì ó єãèïåòñüêіé ìіôîëîãії?
 ×è çðîçóìіëå âàì çíà÷åííÿ ñëîâà Ãðîìîâåðæåöü? Ç ÿêèõ äâîõ

ñëіâ âîíî ñêëàäàєòüñÿ?
 ßêèìè óÿâëÿëè é çîáðàæóâàëè â ãðåöüêіé ìіôîëîãії áîãіâ?

À â єãèïåòñüêіé?
5. ×èòàííÿ, ïîÿñíåííÿ çíà÷åííÿ ñëіâ, ÿêі òðàïëÿòüñÿ â òåêñòі

ìіôó «Ïàíäîðà».
6. Âèêîíàííÿ äðóãîãî çàâäàííÿ â çîøèòі (ïðî÷èòàòè ïðàâèëü-

íî ñëîâà, ïîєäíàòè їõ ïàðàìè).

ІІ етап «Під час читання»
1. ×èòàííÿ íàçâè ìіôó. Ðîçãëÿä іëþñòðàöії. Ñëîâíèêîâà ðîáî-

òà (çà âèíîñêàìè), ïåðåäáà÷åííÿ çìіñòó ìіôó çà çàãîëîâêîì, іëþ-
ñòðàöієþ, ñëîâàìè. Ó ìіôі âіäáóâàþòüñÿ ÷àðіâíі ïåðåòâîðåííÿ.
Äëÿ ÿêèõ òâîðіâ õàðàêòåðíі òàêі ïåðåòâîðåííÿ?

2. ×èòàííÿ ìіôó ó÷íÿìè ìîâ÷êè.
3. Ïåðåâіðêà ïåðâèííîãî ñïðèéìàííÿ (âèêîíàííÿ çàâäàííÿ â 

çîøèòі).
4. Ïîâòîðíå ÷èòàííÿ ìîâ÷êè ìіôó ó÷íÿìè ç ïîøóêîì âіäïî-

âіäåé íà çàïèòàííÿ ïіñëÿ òåêñòó. Ïîÿñíåííÿ çíà÷åííÿ âèñëîâó
ñêðèíüêà Ïàíäîðè.

5. Ðîáîòà â ãðóïàõ (І ãðóïà – ó÷íі, ÿêі ïðîäîâæàòü ðîáîòó ç
ìіôîì ïіä êåðіâíèöòâîì ó÷èòåëÿ; ІІ ãðóïà – ó÷íі, ÿêі çðîçóìіëè
é çàïàì’ÿòàëè ìіô, ñàìîñòіéíî ÷èòàþòü ìіô ïðî îäèíàäöÿòèé
ïîä âèã Ãåðàêëà і ãîòóþòü âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ ïіñëÿ òåêñòó).
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Ðîáîòà ó÷íіâ ç ìіôîì ïіä êåðіâíèöòâîì ó÷èòåëÿ*. ×èòàííÿ 
ìіôó ó÷íÿìè âãîëîñ, ïîäіë òåêñòó íà ìіêðîòåìè, âèçíà÷åííÿ ìі-
êðîòåì і ñëіâ, ÿêі ðîçêðèâàþòü êîæíó, ðîáîòà ç ðóáðèêîþ «×è 
çíàєø òè?».

 Ïåðøèé àáçàö: ëþäè îäåðæàëè âîãîíü âіä Ïðîìåòåÿ, äî
öüîãî âіí áóâ òіëüêè ó áîãіâ, çà öå Çåâñ ðîçãíіâàâñÿ і ïîêàðàâ
Ïðîìåòåÿ і íå òіëüêè éîãî. (Ïðî÷èòàòè, õòî òàêèé Ïðîìåòåé, ó
ðóáðèöі «×è çíàєø òè?»).

 Äðóãèé àáçàö: Çåâñ íàäóìàâ ïîêàðàòè ñìåðòíèõ. (ßêèì ó 
öüîìó ìіôі ïîñòàє Çåâñ?)

 Íàñòóïíèé àáçàö. Ãåôåñò çëіïèâ äіâ÷èíó, ñõîæó íà áîãèíþ.
(Іç ÷îãî çëіïèâ? ßêå çíà÷åííÿ â ìіôîëîãії íàäàєòüñÿ ãîëîñó? Õòî
òàêèé Ãåôåñò?)

Ñàìîñòіéíà ðîáîòà ó÷íіâ.
6. Ïåðåâіðêà âèêîíàííÿ ðîáîòè. Ïðàöþє âåñü êëàñ.
– Ó ãðåöüêіé ìіôîëîãії áóâ ëèøå îäèí áîã – Çåâñ? (Íі. Áàãàòî

áîãіâ).
– ßêèõ áîãіâ âè çàïàì’ÿòàëè? ßêèì äàâíі ãðåêè óÿâëÿëè

Çåâñà?
– ×îìó Ïàíäîðі é Åïіìåòåþ äàíî ñàìå òàêі іìåíà?
– Ùî îçíà÷àє âèñëіâ «ñêðèíüêà Ïàíäîðè»? Ùî ïîÿñíþє ìіô?
×èòàííÿ ó÷íÿìè âãîëîñ ìіôó ïðî Ãåðàêëà.
– Õòî òàêèé Ãåðàêë, ó ÷îìó âèÿâèâñÿ éîãî îäèíàäöÿòèé 

ïîäâèã?
– ×è ìіã áè Ãåðàêë ñàìîòóæêè âïîðàòèñÿ ç âàæêèì çàâäàííÿì?

Õòî éîìó äîïîìàãàâ? 
Äàëі ó÷íі ÷èòàþòü çàïèòàííÿ і çàâäàííÿ äî ìіôó, ìіðêóþòü 

íàä íèìè. Çâåðòàþòü óâàãó íà äіàëîãè, íà ìóäðіñòü і êîðåêòíіñòü
Ãåðàêëà ó ñïіëêóâàííі ç іíøèìè, íà âèÿâ іíøèõ, íіæ ó ìіôі
«Ïàíäîðà», ïî÷óòòіâ ó Çåâñà, íà äîïîìîãó áîãіâ ãåðîþ, óòî÷íþ-
þòü çíà÷åííÿ ñëіâ ó ìіôі (ãåðîé, âåëåòåíü, òèòàí), íà ïîÿñíåííÿ
íàçâ Àòëàíòè÷íèé îêåàí, Àòëàíòèäà.

ßêùî â÷èòåëþ òðåáà áіëüøå óâàãè ïðèäіëèòè ìіôó «Ïàíäîðà»
і ïðàöþâàòè íàä íèì ç óñіì êëàñîì, òîäі ïðî îäèíàäöÿòèé ïîäâèã
Ãåðàêëà «Çîëîòі ÿáëóêà Ãåñïåðèä» ñëіä çàïðîïîíóâàòè ïðî÷èòàòè
âäîìà і ïîïðàöþâàòè íàä éîãî çìіñòîì íà íàñòóïíîìó çàíÿòòі —
óðîöі ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ.

ІІІ етап «Після читання»
1. Ïîðіâíÿííÿ ìіôіâ іç ÷àðіâíèìè êàçêàìè. Âèçíà÷åííÿ ñïіëü-

íîãî: îïèñàíî çâè÷àéíèé і íåçâè÷àéíèé ñâіòè, є ÷àðіâíі ïåðåòâî-
ðåííÿ, ïîìі÷íèêè â ãåðîÿ.

Âіäìіííå: ó ìіôàõ іäåòüñÿ ïðî áîãіâ, ãåðîїâ, òèòàíіâ, ðîçêðèâà-
þòüñÿ óÿâëåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ñâіòó, à â êàçêàõ... (äіòè ìàþòü 
äîïîâíèòè).

2. Âèêîíàííÿ â çîøèòі çàâäàííÿ íà âèáіð.
3. Çàâäàííÿ äîäîìó. Íà âèáіð: ïîäіëèòè òåêñò ìіôó «Ïàíäîðà»

íà ÷àñòèíè і îäíó ÷àñòèíó ïåðåêàçàòè áëèçüêî äî òåêñòó; ïðî÷è-
òàòè ìіô «Çîëîòі ÿáëóêà Ãåñïåðèä».

*   Äàëі ðîáîòà ç ìіôàìè ïðîâîäèòüñÿ â çàçíà÷åíіé òóò ïîñëіäîâíîñòі.
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(6) Тема. Позакласне читання. Міфи – фантастичні оповідання про
створення світу, людини, про діяння богів, обожнюваних героїв

Орієнтовна навчальна мета. Розширити уявлення учнів про міфи
різних народів. Ознайомити із зразками міфів Стародавнього Китаю і Ста-
родавньої Індії. Викликати інтерес до подальшого вивчення творів цього
жанру.

Матеріал до уроку. Єгипетські міфи, міфи Давньої Греції, Стародав-
нього Китаю, Стародавньої Індії. 

Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñòіéíîãî ÷èòàííÿ. Ïðî÷èòàòè íàðîäíі é
ëіòåðàòóðíі ëåãåíäè ïðî іñòîðè÷íі ïîäії òà ãåðîї÷íі äіÿííÿ óêðà-
їíöіâ.
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(7) Тема. Слов’янські міфи. Міфи давньої України в переказі Сергія 
Плачинди

Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити зі слов’янськими міфами, 
уявленнями давніх слов’ян про богів, походження добра і зла, боротьбу
світла з пітьмою на прикладі міфу «Білобог і Чорнобог» у переказі С. Пла-
чинди. Навчати стежити за розгортанням висловлених думок, розуміти їх,
думати під час читання. Удосконалювати вміння розповідати зміст міфу,
передавати свої уявлення міфологічних образів на малюнку.

Матеріал до уроку. Слов’янські міфи. С. Плачинда, Білобог і Чорнобог 
(с. 10–13 підручника).

І етап «До читання»
1. Îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ ç òåìîþ і çàâäàííÿìè óðîêó, іíôîðìà-

öієþ ïðî òå, õòî òàêі ñëîâ’ÿíè.
2. Ñàìîñòіéíå ÷èòàííÿ ó÷íÿìè ñòàòòі (ñ. 10 ïіäðó÷íèêà), áåñі-

äà çà ïðî÷èòàíèì: ó ùî âіðèëè ïðàäàâíі ñëîâ’ÿíè, ó ÿêèõ áîãіâ; 
ïðî÷èòàòè ùå ðàç іìåíà áîãіâ; õòî òàêі Äàæáîã, Ïåðóí, Âåëåñ; 
ðîçãëÿä ó çîøèòі çîáðàæåííÿ Ïåðóíà.

3. Îçíàéîìëåííÿ ç êíèæêîþ Ñ. Ïëà÷èíäè «Ìіôè і ëåãåíäè 
äàâíüîї Óêðàїíè». ×èòàííÿ ó÷íÿìè ñòàòòі ïðî àâòîðà, óñâіäîì-
ëåííÿ її çìіñòó çà çàïèòàííÿìè: ÿêó ðîëü ó æèòòі ïèñüìåííèêà 
âіäіãðàëè ìàòåðèíі ðîçïîâіäі ïðî Âèðіé òà ñòàðîäàâíіõ áîãіâ, ùî
æèëè òàì? Äå ðîçøóêóâàâ ïèñüìåííèê ìіôè é ëåãåíäè, ÷èì óâà-
æàâ íàïèñàíó íèì êíèæêó?

4. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà. ×èòàííÿ ó÷íÿìè іíôîðìàöії ïðî Ñîêî-
ëà-Ðîäà, ðîçãëÿä çîáðàæåííÿ Ðîäà õóäîæíèêîì Ñîíöåñëàâîì
Êðèæàíіâñüêèì (çîøèò).

5. Ñêëàäàííÿ і çàïèñ ó çîøèòі ç «ðîçñèïàíèõ» áóêâ íàçâè 
ìіôó.

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñàìîñòіéíå ÷èòàííÿ ìіôó ó÷íÿìè.
2. Ïåðåâіðêà ïåðâèííîãî ñïðèéìàííÿ (âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 3 â 

çîøèòі).
3. ×èòàííÿ ó÷íÿìè òåêñòó âãîëîñ, âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ, âè-

êîíàííÿ çàâäàíü ïіñëÿ òåêñòó.
4. Ðîáîòà â ïàðàõ. Ôîðìóëþâàííÿ çàïèòàíü çà çìіñòîì ïðî÷è-

òàíîãî і âіäïîâіäі íà íèõ.
5. Ðîçïîâіäü çìіñòó ìіôó áëèçüêî äî òåêñòó.
6. ×èòàííÿ òà àíàëіç äàâíüîóêðàїíñüêèõ ìіôіâ «Íàðîäæåííÿ

Ñâàðîãà», «Ñâÿùåííà áóçèíà і çîëîòà ïøåíèöÿ» (ñ. 24–27 «Ïåð-
ëèíêè»).

ІІІ етап «Після читання»
1. Âèêîíàííÿ â çîøèòі äâîõ îñòàííіõ çàâäàíü: íàïèñàòè çà 

çìіñòîì ìіôó, êèì є Áіëîáîã і ×îðíîáîã. (Âàæëèâî, ùî â ìіôі áі-
ëèé ëåáіäü — ñâіòëî, äîáðî, êðàñà. Іç öèì îáðàçîì äіòè çóñòðі-
íóòüñÿ ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ ïðèò÷і).

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Íà âèáіð: 1 – íàïèñàòè â çîøèòі, ÿê ïî-
ÿñíþєòüñÿ â ìіôі, ùî òàêå æèòòÿ; íàìàëþâàòè Áіëîáîãà і ×îðíî-
áîãà â îáðàçі ëåáåäіâ; 2 – ïіäãîòóâàòè ïåðåêàç îäíîãî ç ìіôіâ ïðî
Ñâàðîãà.
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(8) Тема. Узагальнення знань з теми «Міфи». Визначення навчаль-
них досягнень за тестовими завданнями для тематичного конт ролю

Орієнтовна навчальна мета. Узагальнити знання про міфи різних
народів, їхні особливості. Пригадати, у яких богів вірили давні люди, як по-
яснювали появу добра і зла. Пригадати зміст міфів, поміркувати над по-
няттями, які в них розкрито. Дізнатися, що означають у сучасній мові ви-
слови з міфів. Створити умови для визначення учнями своїх досягнень з
опрацювання розділу.

Матеріал до уроку. Повтори і пригадай (с. 13 підручника), Міфологія
продовжує жити в нашій мові (с. 24 «Перлинки»), тестові завдання (с. 5, 6
«Зошита для оцінювання навчальних досягнень з літературного читання
для учнів 4 класу»).

1. Âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ і âèêîíàííÿ çàâäàíü (ñ. 13 ïіäðó÷-
íèêà).
 Íà ïåðøі òðè çàïèòàííÿ ó÷íі äàþòü âіäïîâіäі, ïðàöþþ÷è â

ïàðі.
 Íàñòóïíå çàâäàííÿ âèêîíóþòü äèôåðåíöіéîâàíî ó ãðóïàõ,

à ïîòіì ïîâіäîìëÿþòü ðåçóëüòàòè âèêîíàíîї ðîáîòè: І ãðóïà
ïðèãàäóє çíà÷åííÿ âèñëîâó àõіëëåñîâà ï’ÿòà ç ïàì’ÿòі àáî ÷è-
òàє ïîÿñíåííÿ â çîøèòі, àâãієâі ñòàéíі – ÷èòàє ïîÿñíåííÿ â
ñëîâíèêó, à ïîòіì – ó çîøèòі; ІІ ãðóïà ÷èòàє â «Ïåðëèíöі» ïî-
ÿñíåííÿ çíà÷åííÿ âèñëîâіâ ñèçèôîâà ïðàöÿ, ðîçðóáàòè ãîðäіїâ
âóçîë (ñ. 24).
 Ìіôîëîãі÷íі îáðàçè òðàïëÿþòüñÿ â àðõіòåêòóðі. Ó÷íі ðîçãëÿ-

äàþòü çîáðàæåííÿ íà ìàëþíêó, ïðèãàäóþòü îáðàç, ç ÿêîї ìіôîëî-
ãії éîãî âçÿòî, ðîçêàçóþòü åïіçîä ç ãðåöüêîãî ìіôó ïðî ïîäâèã
Ãåðàêëà «Çîëîòі ÿáëóêà Ãåñïåðèä» (Ãåðàêë çíàéøîâ Àòëàíòà,
ÿêèé òðèìàâ íåáåñíå ñêëåïіííÿ).
 ßê ðîçóìіþòü äіòè é äîðîñëі çìіñò ñëіâ Ðîäà çі ñëîâ’ÿíñüêîãî

ìіôó: «Íåìàє Äîáðà áåç Çëà, Êðàñè áåç Ïîãàíі»? (Îäèí ó÷åíü,
ÿêèé âèñòóïàє â ðîëі æóðíàëіñòà, áåðå іíòåðâ’þ â ó÷èòåëÿ, îäíî-
êëàñíèêіâ, à êëàñ âèáèðàє íàçâó òåëåïåðåäà÷і àáî æóðíàëó ÷è
ãàçåòè).
 Çàïîâíåííÿ òàáëèöі â çîøèòі (áîðîòüáà ìіæ ñâіòëîì і ïіòü-

ìîþ â єãèïåòñüêîìó ìіôі «Ðà òà Àïîï», ñëîâ’ÿíñüêîìó ìіôі «Áі-
ëîáîã і ×îðíîáîã»), ç’ÿñóâàííÿ çíà÷åííÿ ñëіâ êðàñà, ñâіòëî,
ïðàâäà, êðèâäà (çà ìîæëèâîñòі ó÷íі ïðàöþþòü çі ñëîâíèêîì).
 Äî ÿêèõ ìіôіâ íàëåæàòü ìіôè ïðî Ñâàðîãà? Õòî öå òàêèé?

Ðîçïîâіäü ó÷íіâ, äå íàðîäèâñÿ, ðіñ Ñâàðîã, ÷èì äèâóâàâ áàòüêіâ,
ÿê âèáèðàëè éîìó іì’ÿ, ÿêó äîëþ ïðîðîêóâàâ éîìó ìóäðåöü Àíò.

2. ×îìó íàñòóïíèé ìіô íàçèâàєòüñÿ «Ñâÿùåííà áóçèíà і çî-
ëîòà ïøåíèöÿ»? Õòî íàâ÷èâ Ñâàðîãà, ÿê óðÿòóâàòè ëþäåé âіä
ãîëîäó? ßêі ðі÷êè çãàäóþòüñÿ â ìіôі? Ïðî÷èòàòè ïîÿñíåííÿ, äå
âîíè ïðîòіêàëè, ùî íèíі є íà öіé òåðèòîðії â Êèєâі.

3. Ñàìîñòіéíà ðîáîòà. Âèêîíàííÿ òåñòîâèõ çàâäàíü, âèçíà÷åí-
íÿ îäåðæàíèõ áàëіâ.

4. Çàâäàííÿ äîäîìó. Ïіäãîòóâàòè ïåðåêàç îäíîãî ç ïðî÷èòàíèõ
ìіôіâ áëèçüêî äî òåêñòó, ñôîðìóëþâàòè çàïèòàííÿ çà çìіñòîì
ïðî÷èòàíèõ ìіôіâ.
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(9) Тема. Від міфу до казки. Про віковічне прагнення українців до 
волі. Легенди. Тополя – символ України 

 Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з творами нового розділу. 
Визначити, про що найважливіше йтиметься в них, який вони мають зв’язок 
з міфами. Навчати міркувати під час читання, визначати найсуттєвіше. По-
вторити, що таке прислів’я, формувати вміння пояснювати їх зміст, пра-
вильно використовувати в мовленні. Розширити знання про легенди, зба-
гатити пам’ять українськими народними легендами.

Матеріал дро уроку. Від міфу до казки. Легенди. Народна легенда 
«Тополя» (с. 14, 15 підручника), прислів’я та приказки (с. 6–8 «Перлинки»),
народні легенди «Волошки», «Барвінок»(с. 27–30 «Перлинки»).

Перевірка домашнього завдання
1. Ðîáîòà â ïàðàõ. Ïåðåêàç âèáðàíîãî ç ïðî÷èòàíèõ ìіôó

áëèçüêî äî òåêñòó.
2. Ðîáîòà ó ãðóïàõ. Ôîðìóëþâàííÿ çàïèòàíü і âіäïîâіäі íà íèõ 

çà çìіñòîì ïðî÷èòàíèõ ìіôіâ.

І етап «До читання»
1. Îçíàéîìëåííÿ ç íàçâîþ íîâîãî ðîçäіëó.
– Íàñ ÷åêàє öіêàâà ïîäîðîæ âіä æàíðó äî æàíðó ãëèáîêèìè, 

ÿñêðàâèìè íàðîäíèìè òà ëіòåðàòóðíèìè òâîðàìè. Áóäóòü òâîðè
âіäîìèõ âàì æàíðіâ і íîâі. Âè âæå çíàєòå, ùî íàéäàâíіøèì æàí-
ðîì óñíîї íàðîäíîї òâîð÷îñòі є ìіô. Ùî äëÿ íüîãî âëàñòèâå?
(Âèãàäêà ç ìåòîþ ïîÿñíåííÿ ïîõîäæåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, 
ñòâîðåííÿ áîãàìè âñüîãî, äî ÷îãî ìîæíà äîòîðêíóòèñÿ і ùî ëèøå 
ïîáà÷èòè, ïî÷óòè і âіä÷óòè. Ó âèãàäêó êîëèñü âіðèëè).

2. ×èòàííÿ ó÷íÿìè òåêñòó. Ðîçïîâіäü äіòåé, ïðî ùî âîíè äі-
çíàëèñÿ çі ñòàòòі (òâîðè ÿêèõ æàíðіâ óìіùåíî â ðîçäіëі, êîëè öі 
æàíðè âèíèêëè ïîðіâíÿíî ç ìіôàìè, ïðî ùî íàéâàæëèâіøå ðîç-
ïîâіäàєòüñÿ ó òâîðàõ). Ìіðêóâàííÿ íàä ñëîâàìè âі÷íі öіííîñòі
(іäåòüñÿ ïðî òі ëþäñüêі öіííîñòі, ÿêі íàçèâàþòü âі÷íèìè). ×îìó – 
âі÷íèìè, ÿêі òî öіííîñòі? Ïðèãàäàéòå, õòî òàêèé Áіëîáîã, ×îðíî-
áîã. Ùî ñêàçàâ їì Ðîä?

3. Íàðîäíà ìóäðіñòü ïðîìîâëÿє äî íàñ ÷åðåç ðіçíі òâîðè. Òàêè-
ìè є ïðèñëіâ’ÿ òà ïðèêàçêè. Ïðèãàäàòè, ùî öå çà òâîðè, ÿê ðîç-
êðèòè їõ ãëèáîêèé çìіñò, àêòóàëüíèé ó âñі ÷àñè.

4. ×èòàííÿ ó÷íÿìè ìîâ÷êè ñòàòòі ïðî ïðèñëіâ’ÿ òà ïðèêàçêè
(«Ïåðëèíêà»). Ïðèñëіâ’їâ íàðîä ñòâîðèâ áàãàòî, ãîëîâíå – óìіòè 
їõ ðîçóìіòè. Ñïðîáóєìî ïîÿñíèòè òі, ÿêі є â ïіäðó÷íèêó ïіä ïî-
çíà÷êîþ «ëіëіÿ». Ó íèõ âіäîáðàæåíî âіðó â êðàùå, öіííіñòü óìіí-
íÿ ðîáèòè äîáðî, êìіòëèâіñòü, ðîçóì і ò. іí. Àäæå çâåðíóëè óâàãó,
ùî ïðèñëіâ’ÿìè ïðîñÿêíóòî âñі ñôåðè ëþäñüêîãî æèòòÿ.

5. ×èòàííÿ ó÷íÿìè âãîëîñ êîæíîãî ïðèñëіâ’ÿ â ïіäðó÷íèêó, 
ïîÿñíåííÿ çìіñòó â çîøèòі. Óçàãàëüíåííÿ ìіðêóâàíü ó÷íіâ, ïіä-
âåäåííÿ äî ïðàâèëüíîãî ðîçóìіííÿ çìіñòó ïðèñëіâ’їâ.

6. ×èòàííÿ ñòàòòі ïðî ëåãåíäó, çîñåðåäæåííÿ óâàãè íà îïîð-
íèõ äëÿ óñâіäîìëåííÿ іíôîðìàöії ñëîâàõ: ñïіëüíèì äëÿ ìіôó і 
ëåãåíäè є òå, ùî â íèõ áàãàòî âèãàäêè, ôàíòàñòèêè; âіäìіííå – ó
ëåãåíäі ôàíòàñòè÷íі ïîäії ðîçãîðòàþòüñÿ íà ôîíі ðåàëüíèõ.

7. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà. Ïîÿñíåííÿ çíà÷åííÿ ñëіâ: ôàíòàñòè-
êà, іñòîðè÷íі ïîäії, ïîëîíåíі (÷èòàííÿ â çîøèòі). Ðîçïîâіäü ïðî 
âîðîæі íàáіãè íà óêðàїíñüêі çåìëі, ùî çàâäàâàëè ëþäÿì ëèõ і 
ñòðàæäàíü.

ІІ етап «Під час читання»
1. ×èòàííÿ ó÷íÿìè ëåãåíäè «Òîïîëÿ» (ìîâ÷êè). Ðîçïîâіäü äі-

òåé ïðî òå, ÿêó ïîäіþ îïèñàíî â ëåãåíäі. Ùî òóò ôàíòàñòè÷íå, 
à ùî – іñòîðè÷íèé ôàêò?
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2. ×èòàííÿ ëåãåíäè âãîëîñ. Âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ ïіñëÿ
òåêñòó.

3. Ïîâòîðíå ÷èòàííÿ, ñêëàäàííÿ õàðàêòåðèñòèêè äіâ÷èíè-
íåâіëüíèöі, âèçíà÷åííÿ її ïîìі÷íèêіâ, îñíîâíîї äóìêè (íåïåðå-
áîðíå ïðàãíåííÿ äî âîëі, ëþáîâ äî ðіäíîї çåìëі ïîäàðóâàëè âîëþ
íà ðіäíіé çåìëі).

4. Ðîçãëÿä íà ìàëþíêó, ôîòîãðàôії òîïîëі. ßêå öå äåðåâî?
(Âèñîêå, ñòðóíêå, ãàðíå, ñóìíå. Ðîñòå â Óêðàїíі â ìіñòàõ і ñåëàõ,
íà óçáі÷÷ÿõ äîðіã). ×èì íàãàäóє äіâ÷èíó? Ïåðåêàç ëåãåíäè áëèçü-
êî äî òåêñòó.

5. Âèáіð çàâäàííÿ â çîøèòі òà éîãî âèêîíàííÿ.
6. Ñàìîñòіéíå ÷èòàííÿ ëåãåíä «Âîëîøêè», «Áàðâіíîê». (Ðîáî-

òà â ãðóïàõ: êîæíà ãðóïà ÷èòàє îäíó ëåãåíäó, àíàëіçóє її çà ïî-
äàíèìè ïіñëÿ òåêñòó çàïèòàííÿìè, âèçíà÷àє îñíîâíó äóìêó, ãî-
òóє çàïèòàííÿ äî òåêñòó).

7. ×èòàííÿ ëåãåíä óãîëîñ. Õàðàêòåðèñòèêà îáðàçіâ, âіäïîâіäі
íà çàïèòàííÿ ïіñëÿ òåêñòó, ôîðìóëþâàííÿ ñâîїõ çàïèòàíü çà
çìіñòîì ïðî÷èòàíèõ ëåãåíä. Ïðèãàäóâàííÿ ëåãåíäè Іâàíà Ëèïè
ïðî ïðåêðàñíó Ëàäó.

ІІІ етап «Після читання»
1. Ùî ïîÿñíþєòüñÿ â ïðî÷èòàíèõ ëåãåíäàõ? (ßê âèíèêëè òî-

ïîëÿ, âîëîøêè, áàðâіíîê).
2. ßêі ðåàëüíі ïîäії îïèñàíî â ëåãåíäàõ? (Âîðîæі íàáіãè, ëþòü

âîðîãіâ, ÿê ìîëîäü çàáèðàëè â íåâîëþ, ùî óêðàїíöі — âîëåëþá-
íèé íàðîä; ïðî òå, ÿê íà Іâàíà Êóïàëà äіâ÷àòà ïëåëè âіíêè і ïóñ-
êàëè їõ íà âîäó, ÿê ðîñòå áàðâіíîê, ïðî ï’ÿòü çàïîâіäåé; ïðî êî-
ëіð âîëîøîê, íåáà і ñòèãëîãî êîëîññÿ — óêðàїíñüêó ñèìâîëіêó,
îêðàñó і áàãàòñòâî íàøîї çåìëі).

3. ×èòàííÿ âіðøà À. Ì’ÿñòêіâñüêîãî «Òîïîëі é ëåëåêè» Ä*.
4. Çàâäàííÿ äîäîìó. Îäíó ç ëåãåíä âèðàçíî ÷èòàòè, ïåðåêàçó-

âàòè áëèçüêî äî òåêñòó, âèêîíàòè òâîð÷і çàâäàííÿ ïіñëÿ òåêñòó
(íà âèáіð).

*   Òóò і äàëі ëіòåðîþ Ä ïîçíà÷åíî ìàòåðіàë, ÿêèé óìіùåíî â Äîäàòêó
äî ìåòîäè÷íîãî ïîñіáíèêà і ðîçìіùåíî íà ñàéòі âèäàâíèöòâà «Ãåíåçà» çà
àäðåñîþ: www.geneza.ua
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(10) Тема. Літературна легенда. Уславлення української землі та її 
славного народу

Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з літературною легендою.
Розширити знання про легенди, їхню тематику і тлумачення ними подій.
Формувати уважність під час читання, здатність запам’ятовувати важливі
факти, уміння аналізувати легенди однієї тематики, виразно читати, само-
стійно шукати потрібну інформацію з різних джерел.

Матеріал до уроку. Б. Чалий, О. Пархоменко, Дума про Кия та його 
славний рід (с. 15–18 підручника), І. Франко, Над Дніпром, (с. 30–34 «Пер-
линки»).

Перевірка домашнього завдання
1. Ðîáîòà â ïàðàõ. Âèðàçíå ÷èòàííÿ íàïіâãîëîñíî ëåãåíäè. Ïå-

ðåêàç її çìіñòó.
2. Âèðàçíå ÷èòàííÿ ëåãåíäè âãîëîñ, âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ,

ïîÿñíåííÿ çíà÷åííÿ ñëіâ, ïðåçåíòàöіÿ ó÷íÿìè âèêîíàíèõ òâîð-
÷èõ ðîáіò.

І етап «До читання»
1. Áåñіäà ïðî Êèїâ – ñòîëèöþ Óêðàїíè. Ç’ÿñóâàííÿ, ùî äіòè

çíàþòü ïðî ïîõîäæåííÿ íàçâè ìіñòà.
2. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà (ñëîâà і ïîÿñíåííÿ їõ çíà÷åíü ïîäàíî â 

çîøèòі).
3. ×èòàííÿ äіòüìè ñòàòòі ïðî ñïіâàâòîðà ëåãåíäè Áîãäàíà

×àëîãî. Ðîçïîâіäü ïðî íüîãî íà îñíîâі ïðî÷èòàíîãî.
4. ×èòàííÿ â÷èòåëåì ÷àñòèíè ëåãåíäè.
5. Ïåðåâіðêà ïåðâèííîãî ñïðèéìàííÿ. (Íàçâàòè ïåðñîíàæіâ

ëåãåíäè).
6. Ñàìîñòіéíî ïðî÷èòàòè ëåãåíäó, âèêîíàòè çàâäàííÿ â çîøèòі 

(óïіçíàòè çà îïèñîì ïåðñîíàæà òâîðó, äå îñåëèâñÿ êîæåí ç áðàòіâ
і ñåñòðà Ëèáіäü, ÿêèìè ñëîâàìè çàêіí÷óєòüñÿ ðîçïîâіäü ïðî êîæ-
íîãî ç ïåðñîíàæіâ ëåãåíäè).

7. Ïîäіë çàïðîïîíîâàíîї ÷àñòèíè ëåãåíäè íà ï’ÿòü ÷àñòèí, äî-
áіð çàãîëîâêіâ, àíàëіç êîæíîї ÷àñòèíè: íà ÿêіé ãîðі æèâ Êèé, 
ÿêèìè ñëîâàìè îïèñàíî ãîðó і òîïîëþ? Ïðî÷èòàòè ïîðòðåò Êèÿ, 
ðîçêàçàòè, ÷èì âіí çàéìàâñÿ, ÿêó ìàâ ñèëó.

Ïðî÷èòàòè, äå æèâ Ùåê, ÿêèé âіí áóâ, ÷èì óñëàâèâñÿ. Ðîç-
êàçàòè ïðî Ùåêà. ×èì îñîáëèâèé áóâ Õîðèâ? ßêó âіí ìàâ âäà÷ó,
÷îìó éîìó ïіäêîðÿëîñÿ ñðіáëî?

Ïðîìîâèòè ç ïàì’ÿòі ñëîâà, ÿêèìè îïèñàíî ñåñòðó Ëèáіäü. 
Ïðî÷èòàòè, ÷èì âîíà çàéìàëàñÿ, äå æèëà. Ðîçêàçàòè ïðî Ëèáіäü.

ßêèé áóâ íàðîä ïîëÿíè, õòî і ÷îìó çàãðîæóâàâ їõíüîìó ìèð-
íîìó æèòòþ?

8. ×èòàííÿ â÷èòåëåì ç êîìåíòàðÿìè ñòàòòі ïðî Àíäðіїâñüêó
öåðêâó, ïðîâіùåííÿ àïîñòîëà Àíäðіÿ. Ðîçãëÿä Àíäðіїâñüêîї öåðê-
âè íà ôîòîãðàôії.

9. ×èòàííÿ ó÷íÿìè ìîâ÷êè ëåãåíäè І. Ôðàíêà «Íàä Äíіïðîì»,
âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ. Çâåðíóòè óâàãó äіòåé íà ñëîâà: íàçâàíèé
Êèєâîì íà ÷åñòü êíÿçÿ Êèÿ. À êèì áóâ Êèé ó ëåãåíäі, ïåðåêàçà-
íіé Áîãäàíîì ×àëèì?

10. ×èòàííÿ ëіòîïèñíèõ ïîâіäîìëåíü, ðîçãëÿä ïàì’ÿòíèêà ëå-
ãåíäàðíèì áðàòàì і ñåñòðі â Êèєâі íàä Äíіïðîì.

11. ×èòàííÿ ïåðåêàçó ëåãåíäè Â. Áëèçíåöÿ, ïîðіâíÿííÿ її ç 
ïðî÷èòàíèìè ëåãåíäàìè, ïіäâåäåííÿ äî âèñíîâêó: ìіñòî íàçâàíå
Êèєâîì íà ÷åñòü êíÿçÿ Êèÿ, ÿêèé éîãî çàñíóâàâ.

ІІІ етап «Після читання»
1. ßêі ëåãåíäè ïðî Êèÿ, Ùåêà, Õîðèâà і Ëèáіäü ïðî÷èòàëè?

Ïðî ùî ðîçïîâіäàєòüñÿ â êîæíіé? Êèé – ñïðàâäі ëåãåíäàðíà
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îñîáèñòіñòü, àäæå ïîäії öі âіäáóâàëèñÿ äóæå äàâíî, òîìó é ðіçíà іí-
ôîðìàöіÿ ïðî íüîãî. Íàéïðàâäèâіøèìè є іñòîðè÷íі äîñëіäæåííÿ.

2. Ïðî÷èòàòè âèðàçíî âіðø Â. Ïіäïàëîãî ïðî ñó÷àñíó ðі÷êó
Ëèáіäü (ñ. 34 «Ïåðëèíêè»). Ïðî ñëіä âіä ÷èéîãî ÷åðåâè÷êà ãîâî-
ðèòü àâòîð? ×îìó ç òàêèì áîëåì?

3. Çàâäàííÿ äîäîìó. Ïіäãîòóâàòè òåêñò àâòîðñüêîї ëåãåíäè äëÿ
âèðàçíîãî ÷èòàííÿ.
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(11) Тема. Притча. Уславлення чистоти прожитого життя. Лебедина
пісня – останній, найзначніший вияв таланту

Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з новим жанром, розкрити
його особливості. Навчати розуміти алегоричні образи, розкривати під-
текст, міркувати і засвоювати моральні цінності життя. Формувати вміння
використовувати раніше одержані знання для сприймання твору. Удоско-
налювати усвідомленість читання, збагачувати мовлення учнів фразеоло-
гізмами.

Матеріал до уроку. Притчі. Леонардо да Вінчі, Лебідь (с. 18–20 під-
ручника), народна притча «Яблуня», Леонардо да Вінчі, Мурашка і пшенич-
на зернина (с. 35–37 «Перлинки»).

Перевірка домашнього завдання
1. Ðîáîòà â ïàðàõ. Âèðàçíå ÷èòàííÿ ëåãåíäè «Äóìà ïðî Êèÿ òà

éîãî ñëàâíèé ðіä» àáî âèáðàíîї ç «Ïåðëèíêè» îäíå îäíîìó ÷àñòè-
íàìè.

2. Âèðàçíå ÷èòàííÿ ëåãåíäè, ðîçïîâіäü ïðî Êèÿ, Ùåêà, Õîðè-
âà òà Ëèáіäü.

І етап «До читання»
1. Îçíàéîìëåííÿ ç òåìîþ, іç çíà÷åííÿì ñëîâà ïðèò÷à (îïî-

âіäü, ðîçïîâіäü).
2. ×èòàííÿ ó÷íÿìè âèçíà÷åííÿ ïðèò÷і. Çâåðíóòè їõíþ óâàãó

íà òå, ùî öå òâіð ïîâ÷àëüíîãî õàðàêòåðó, ùî є ïðèò÷і ôîëüêëîðíі 
é ëіòåðàòóðíі. Âàæëèâîþ îçíàêîþ ïðèò÷і є óðî÷èñòèé õàðàêòåð
îïîâіäі.

Äîïîâíåííÿ іíôîðìàöії â÷èòåëåì.
Ó ïðèò÷і ðîçêðèâàþòüñÿ ìîðàëüíі öіííîñòі, éäåòüñÿ ïðî ìîðàëüíèé

âèáіð ëþäèíè. Ïðèò÷à ñïîíóêàє çàìèñëèòèñÿ íàä âі÷íèìè іñòèíàìè: ëþ-
áîâ’þ, ñïðàâåäëèâіñòþ, âіðíіñòþ, ïðàâäîþ òîùî. Äëÿ öüîãî òðåáà çðîçó-
ìіòè îáðàçè ïðèò÷і.

3. ×èòàííÿ ó÷íÿìè íàðîäíîї ïðèò÷і «ßáëóíÿ». Îáìіí äóìêà-
ìè: ÷è çàìèñëþâàëèñÿ äіòè íàä òèì, õòî âèðîñòèâ äëÿ íèõ ÿáëó-
êà, ïîòóðáóâàâñÿ ïðî íèõ? Ïðî ùî éäåòüñÿ â ïðèò÷і? (Ïðî âäÿ÷-
íіñòü. Ïðî îäâі÷íå ïðàâèëî: çðîáèëè äîáðî äëÿ ìåíå, ÿ ðîáëþ
éîãî äëÿ íàñòóïíèõ ïîêîëіíü).

4. Ðîçãëÿä ôîòîãðàôії ëåáåäÿ. ßêі ïî÷óòòÿ âèêëèêàє öåé ïòàõ?
×îìó, äèâëÿ÷èñü íà éîãî áіëîñíіæíó êðàñó, ãðàöіîçíî âèãíóòó
øèþ, õî÷åòüñÿ і ñîáі ñòàòè êðàùèì?

×èòàííÿ ó÷íÿìè ñàìîñòіéíî ñòàòòі, ó ÿêіé ïîäàíî іíôîðìàöіþ
ïðî çíà÷åííÿ ñëîâà ëåáіäü, âèñëîâó ëåáåäèíà ïіñíÿ. (Ëåáіäü – ñèì-
âîë áіëîãî äåííîãî ñâіòëà, «ñîíÿ÷íèé ïòàõ»). Ïðèãàäóâàííÿ іç
ñëîâ’ÿíñüêîãî ìіôó, êîãî ñïî÷àòêó ñòâîðèâ Ðîä, êîëè òâîðèâ
æèòòÿ. Ïîâіäîìëåííÿ íàçâè ëåãåíäè òà її àâòîðà.

ІІ етап «Під час читання»
1. ×èòàííÿ ó÷íÿìè ñòàòòі ïðî Ëåîíàðäî äà Âіí÷і. Ðîçãëÿä éîãî

ïîðòðåòà. Ðîçïîâіäü ó÷íіâ ïðî òàëàíîâèòîãî ìèòöÿ. Ó÷èòåëü
àêöåí òóє óâàãó äіòåé íà ðіçíîáі÷íîìó âèÿâі òàëàíòó Ëåîíàðäî:
æèâîïèñ і ìàòåìàòèêà, õіìіÿ і ãåîãðàôіÿ, ñêëàäàííÿ ëåãåíä, êà-
çîê і ïðèò÷ òîùî. Éîãî ðîçóìó áóëî ïіäâëàäíå âñå, êóäè âіí áóâ
ñïðÿìîâàíèé. Çà ñâîє æèòòÿ ìèòåöü óñòèã çðîáèòè äóæå áàãàòî!
Éîãî «Äæîêîíäà» âðàæàє і äîòåïåð, ëåãåíäè é ïðèò÷і àêòóàëüíі
é äîíèíі, âіäêðèòòÿ â іíøèõ ãàëóçÿõ – âàæëèâі äëÿ ðîçâèò êó
íàóêè.

2. Ïîâіäîìëåííÿ â÷èòåëåì âàæëèâîї äëÿ ðîçóìіííÿ òâîðó îñîá-
ëèâîñòі. Äëÿ ïðèò÷і, ÿê äëÿ áàéêè, âëàñòèâà àëåãîðè÷íіñòü.
Ïåðñî íàæàìè ïðèò÷і ìîæóòü áóòè òâàðèíè, ðå÷і, àëå çàâæäè
ìàєòüñÿ íà óâàçі ëþäèíà.
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3. ×èòàííÿ ïðèò÷і «Ëåáіäü» ó÷èòåëåì.
4. Ïåðåâіðêà ïåðâèííîãî ñïðèéìàííÿ. ßêі ïî÷óòòÿ âèêëèêàâ

òâіð? Ó ÿêó ÷àñòèíó äîáè îïèñàíà êàðòèíà æèòòÿ áіëîãî ëåáåäÿ?
Ïðèãàäàòè, ùî ñèìâîëіçóє áіëèé ëåáіäü. (Áіëå äåííå ñâіòëî). Êîëè
ñòèõëà ïіñíÿ ëåáåäÿ? (Ç îñòàííіìè ïðîìåíÿìè ñîíöÿ).

5. Ïîâòîðíå ÷èòàííÿ ó÷íÿìè ïðèò÷і ìîâ÷êè. Âіäøóêàòè îïèñ
ëåáåäÿ, ùî íàéáіëüøå ëþáèâ ïòàõ, âèêîíàòè äâà çàâäàííÿ â çî-
øèòі.

6. Àíàëіç çìіñòó, êîìïîçèöії, ðîçêðèòòÿ ðåàëüíîї êàðòèíè,
ÿêà ïîäàєòüñÿ ÷åðåç îáðàç ëåáåäÿ.
 Ùî äіçíàëèñÿ ïðî ñòàí ëåáåäÿ? Ïðî÷èòàòè. Ùî äіçíàëèñÿ

ïðî éîãî æèòòÿ? (Ëèøå òå, ùî íà éîãî øëÿõó áóëè íåçãîäè é âè-
ïðîáóâàííÿ, ÷åðåç ÿêі âіí ïðîéøîâ ç ãіäíіñòþ, íåçàïëÿìîâàíèì).
 ßê ïіäïëèâ ëåáіäü äî ïëàêó÷îї âåðáè, ó òіíі ÿêîї ëþáèâ âіä-

ïî÷èâàòè (ïîâіëüíî і âåëè÷íî)?
 Ùî äàâàëî éîìó ñèëè ñïîêіéíî çóñòðіòè îñòàííі ïðîìåíі

ñîíöÿ ó ñâîєìó æèòòі? (×åñíî, ãіäíî ïðîæèòå æèòòÿ — áіëîñíіæíі,
íі÷èì íå çàïëÿìîâàíі ïðåêðàñíі ïіð’їíè).
 Êîëè çàëóíàëà ïіñíÿ ëåáåäÿ? Ïðî ùî âіí ñïіâàâ? ßê ëóíàëà

öÿ ïіñíÿ? 
 Ùî íàäèõàëî ëåáåäÿ íà ïіñíþ, ÿêà çà÷àðóâàëà âñіõ, õòî її

÷óâ?
 Íàä ÿêèìè âі÷íèìè іñòèíàìè ñïîíóêàє çàìèñëèòèñÿ ïðèò-

÷à? 
 Ùî îçíà÷àє âèñëіâ ëåáåäèíà ïіñíÿ? Ùî äîäàє ëþäèíі íàòõíåí-

íÿ íà îñòàííіé, íàéçíà÷óùіøèé òâіð?
 Ïðîñòåæèòè, ÿê ïîáóäîâàíî ïðèò÷ó. Ùî ïîñòàëî ïî÷àòêîì

îïèñàíîї êàðòèíè? (Ëåáіäü, óäèâëÿþ÷èñü ó ñâîє âіäîáðàæåííÿ ó
âîäі, çáàãíóâ ïðè÷èíó âіä÷óòòÿ âòîìè і õîëîäó).

– Ëåáіäü íіáè àíàëіçóє ïðîæèòèé øëÿõ. ßêîãî âèñíîâêó âіí
äіéøîâ? Ïðî öå éäåòüñÿ â îñíîâíіé ÷àñòèíі. Ðàçîì іç ðîçäóìàìè,
äіÿìè ëåáåäÿ îïèñàíî çàêіí÷åííÿ äíÿ, âå÷іð.

– Ó ÿêîìó ìіñöі ïî÷èíàє íàðîñòàòè íàïðóãà (êóëüìіíàöіéíèé
ìîìåíò)? (Ñîíöå çàõîäèòü — ñïîêіéíі âîäè îçåðà âіä çàõîäó ñîíöÿ
ñòàëè áàãðÿíèìè, çàïàëà ãëèáîêà òèøà, і çàëóíàâ ëåáåäèíèé
ñïіâ). 

– Çàêіí÷óєòüñÿ òâіð çàâìèðàííÿì ïіñíі ëåáåäÿ ðàçîì ç îñòàí-
íіìè ïðîìåíÿìè ñîíöÿ.

– ×îìó ñàìå ëåáåäÿ âèáðàâ àâòîð, ùîá äîíåñòè äî ëþäåé іäåþ
ãіäíî, ÷åñíî ïðîæèòîãî æèòòÿ, ñïîâíåíîãî ëþáîâі, äîáðà? ×è
òіëüêè îñòàííі òâîðè ìèñòåöòâà íàçèâàþòü ëåáåäèíîþ ïіñíåþ?

7. Âèðàçíå ÷èòàííÿ ïðèò÷і ó÷íÿìè.

ІІІ етап «Після читання»
1. Âèêîíàííÿ çàâäàííÿ â çîøèòі (çàïîâíåííÿ òàáëèöі).
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Ïðî÷èòàòè ïðèò÷ó Ëåîíàðäî äà Âіí÷і

«Ìóðàøêà і ïøåíè÷íà çåðíèíà». Ïðîàíàëіçóâàòè її çà çàïèòàí-
íÿìè і çàâäàííÿìè ïіñëÿ òåêñòó.
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(12) Тема. Позакласне читання. Народні й літературні легенди про
історичні події та героїчні вчинки українців у роки лихоліть

Орієнтовна навчальна мета. Формувати вміння добирати твори для
читання на задану тему. Виробляти потребу в читанні, заохочувати читати
систематично, самостійно контролювати себе: чи розумію твір, чи пам’ятаю
його назву, автора, зміст.

Матеріал до уроку. Самостійно дібрані учнями народні легенди, Ми-
хайло Слабошпицький, Переможець половців (с. 13, 14, «Вікно у світ»), Ро-
ман Завадович, Маруся Богуславка (с. 14–17, «Вікно у світ»).



Äàòà____________________

Êëàñ_____________________
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(13) Тема. І хто б там що кому не говорив, а згине зло і правда пере-
може (Ліна Костенко). Казки. Види казок 

Орієнтовна навчальна мета. Пригадати особливості казки, види ка-
зок, навести приклади казок про тварин, чарівних. Визначити, про які вічні
істини йдеться в казках. Навчати міркувати, використовувати раніше на-
буті знання.

Матеріал до уроку. Схеми на форзацах підручника. Уривок з вірша
Ліни Костенко (с. 21 підручника). Казки «Лисиця-ненажера», «Царівна-ли-
сичка», «Жінка, що мала крила» (с. 37–42, 44–48 «Перлинки»).

Перевірка домашнього завдання
1. Ðîáîòà â ïàðàõ. Âèðàçíå ÷èòàííÿ ïðèò÷і «Ìóðàøêà і ïøå-

íè÷íà çåðíèíà».
2. Àíàëіç çìіñòó ïðèò÷і, âèçíà÷åííÿ îñíîâíîї äóìêè.
3. Äîâåñòè, ùî ïðî÷èòàíèé òâіð — ïðèò÷à.
4. Ðîáîòà â ãðóïàõ. Ðîçïîäіë ðîëåé, ÷èòàííÿ ïðèò÷і â îñîáàõ.

І етап «До читання»
1. Îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ ç òåìîþ і çàâäàííÿìè óðîêó.
2. ×èòàííÿ â÷èòåëåì óðèâêó ç âіðøà Ë. Êîñòåíêî, ÿêèé áóäå

ñâîєðіäíèì åïіãðàôîì äî óðîêó. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà (çà âèíîñêà-
ìè â ïіäðó÷íèêó).

3. ×èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè ìîâ÷êè, âèêîíàííÿ çàâäàíü ó çîøè-
òі (âèçíà÷åííÿ àâòîðà êàçêè ïðî öàðÿ Ñàëòàíà, ðîçôàðáîâóâàííÿ
çà îïèñîì êîíÿ, çàïèñ іç ïàì’ÿòі îñòàííüîãî ðå÷åííÿ ç âіðøà
Ë.   Êîñòåíêî).

4. ßê çäåáіëüøîãî çàêіí÷óþòüñÿ êàçêè? (Ïåðåìîãîþ äîáðà íàä
çëîì, ïðàâäè – íàä êðèâäîþ). Ïðèãàäàòè, ùî ñêàçàíî â ìіôàõ і â
ÿêèõ ñàìå ïðî öþ áîðîòüáó.

5. Ôîðìóëþâàííÿ çàïèòàíü äî òåêñòó, ñèñòåìàòèçàöіÿ і äîïîâ-
íåííÿ їõ ó÷èòåëåì: ùî áіëüøå ëþáëÿòü ó÷íі – ñëóõàòè êàçêè ÷è
÷èòàòè? ×è ìîæóòü ïðèãàäàòè êàçêè, ó ÿêèõ íåçâè÷àéíі êîíі äî-
ïîìàãàþòü ãåðîþ? Äî ÿêîãî âèäó íàëåæèòü êàçêà Î.  Ïóøêіíà
«Ïðî öàðÿ Ñàëòàíà...»? Ðîçãëÿíóòè ñõåìó íà ïåðøîìó ôîðçàöі.
ßêі є âèäè êàçîê? ßêèé âèä є äëÿ ó÷íіâ íîâèì? Íàâåñòè ïðèêëà-
äè êàçîê ïðî òâàðèí, ÷àðіâíèõ. Ðîçãëÿíóòè äðóãèé ôîðçàö. ×èì
îñîáëèâі êàçêè ïðî òâàðèí, ÷èì – ÷àðіâíі?

ІІ етап «Під час читання»
1. ×èòàííÿ ñòàòòі ïðî òå, ÷èì îñîáëèâà êàçêà ÿê æàíð (ñ. 37

«Ïåðëèíêè»; çâåðíóòè óâàãó ó÷íіâ, ùî â êàçöі ÷іòêî âèçíà÷åíî,
ÿêèé ãåðîé є ïîçèòèâíèì, ÿêèé – íåãàòèâíèì, ÿêі ðèñè äîïîìà-
ãàþòü ïîçèòèâíèì ãåðîÿì âèéòè ïåðåìîæöÿìè ç âèïðîáóâàíü,
ùî âèïàäàþòü íà їõíþ äîëþ).

2. Ðîçøèðåííÿ óÿâëåííÿ ó÷íіâ ïðî çíà÷åííÿ ñëіâ ãåðîé òâîðó
(Õòî є ãåðîєì ó ìіôàõ? Ùîäî іíøèõ ó òâîðàõ âèêîðèñòîâóþòü
ñëîâà ãåðîé, ïåðñîíàæ, äіéîâà îñîáà).

3. Ïåðåãëÿä çàãîëîâêіâ òðüîõ êàçîê («Ëèñèöÿ-íåíàæåðà»,
«Öàðіâíà-ëèñè÷êà», «Æіíêà, ùî ìàëà êðèëà»), ìàëþíêіâ äî íèõ,
âèáіð êàçîê ïðî òâàðèí.

4. Ðîáîòà â ãðóïàõ. І ãðóïà ÷èòàє êàçêó «Ëèñèöÿ-íåíàæåðà»,
à ІІ ãðóïà – «Öàðіâíà-ëèñè÷êà». Ñàìîñòіéíèé àíàëіç òåêñòіâ êàçîê,
ïіäãîòîâêà äî ÷èòàííÿ їõ â îñîáàõ, ðîçіãðóâàííÿ îêðåìèõ åïіçîäіâ. 

5. ×èòàííÿ ó÷íÿìè êàçîê â îñîáàõ, ðîçіãðóâàííÿ îêðåìèõ åïі-
çîäіâ, õàðàêòåðèñòèêà ëèñè÷êè, âèçíà÷åííÿ îñíîâíîї äóìêè êàç-
êè. Âèñëîâëþâàííÿ ó÷íіâñüêèõ ïðèïóùåíü ùîäî âèñíîâêó, ÿêèé
çðîáèëà äëÿ ñåáå ëèñèöÿ-íåíàæåðà.
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6. Âèêîíàííÿ çàâäàíü ïіñëÿ òåêñòó (ïіä êåðіâíèöòâîì ó÷èòåëÿ), 
ç’ÿñóâàííÿ îçíàê äëÿ äîâåäåííÿ òîãî, ùî öå êàçêè ïðî òâàðèí.

ІІІ етап «Після читання»
1. Ïîðіâíÿííÿ êàçêè ç ïðèò÷åþ (êàçêà âèñìіþє íåãàòèâíі ðèñè 

ïåðñîíàæіâ, ïðèò÷à – íі, òóò ïîâіäîìëÿєòüñÿ ïðî ÿêóñü ìîðàëüíî-
åòè÷íó öіííіñòü).

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Ïðî÷èòàòè, ïіäãîòóâàòèñÿ äî âèðàçíîãî
÷èòàííÿ êàçêè «Æіíêà, ùî ìàëà êðèëà», ïðîàíàëіçóâàòè її çà çà-
ïèòàííÿìè ïіñëÿ òåêñòó.



Äàòà____________________

Êëàñ_____________________
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(14) Тема. Соціально-побутові казки. Ознайомлення з українською
народною казкою «Золотий черевичок»

Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з особливостями соціаль-
но-побутових казок. Навчати визначати місце події, послідовність подій,
усвідомлювати фактичний зміст, ділити текст на частини за складеним
планом, розуміти значення стійких словосполучень.

Матеріал до уроку. Казки (соціально-побутові). «Золотий черевичок»
(с. 20–28 підручника).

Перевірка домашнього завдання
1. Âèçíà÷åííÿ ó÷íÿìè ôîðì ïåðåâіðêè ñàìîñòіéíî îïðàöüîâà-

íîї íèìè êàçêè «Æіíêà, ùî ìàëà êðèëà».
2. Âèçíà÷åííÿ âèäó êàçêè, îçíàê ÷àðіâíîї êàçêè.

І етап «До читання»
1. ×èòàííÿ ó÷íÿìè ñòàòòі (ñ. 20 ïіäðó÷íèêà). ßê íàðîäèâñÿ

æàíð êàçêè? ßêèé íîâèé ðіçíîâèä êàçêè ðîçãëÿíóòü ó÷íі? Ñïðî-
áè âèçíà÷èòè òåìó óðîêó.

2. ßêà îñîáëèâіñòü ñîöіàëüíî-ïîáóòîâèõ êàçîê? Ïðî÷èòàéòå
àáçàö ñòàòòі, äå ïðî öå éäåòüñÿ.

Äîïîâíåííÿ іíôîðìàöії â÷èòåëåì.
Ó ñîöіàëüíî-ïîáóòîâèõ êàçêàõ є ÷óäåñíå. ×óäåñíå ïðîÿâëÿєòüñÿ çäå-

áіëüøîãî ó ïðîöåñі ïåðåòâîðåíü, àëå íå ç âîëі ÷àðіâíèõ ñèë, ÿê ó ÷àðіâíèõ
êàçêàõ, à çà êàçêîâîþ ëîãіêîþ äîáðà і çëà.

3. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà. Ñîöіàëüíî-ïîáóòîâі êàçêè âèíèêëè äàâ-
íî. Ó íèõ îïèñàíî òàêі âèäè äіÿëüíîñòі ëþäèíè, ïðî ÿêі ìè äі-
çíàєìîñÿ ç êàçîê òà іíøèõ äæåðåë. Íàïðèêëàä, âðó÷íó íàïðÿñòè
íèòîê ç ëüîíó ÷è êîíîïåëü, âèòêàòè òêàíèíó (ïîëîòíî), ïîøèòè
ñîðî÷êó. Öÿ ðîáîòà çàáèðàëà äóæå áàãàòî ÷àñó.

Çíà÷åííÿ ñëіâ ÿðà (âåðáà), ëåâàäà, ðàì’ÿ ó÷íі äіçíàþòüñÿ ç âè-
íîñîê.

ІІ етап «Під час читання»
1. ×èòàííÿ íàçâè êàçêè (ó çîøèòі).
2. ×èòàííÿ ó÷íÿìè ïåðøîãî ðå÷åííÿ (ìîâ÷êè), ïðèãàäóâàííÿ,

÷è òðàïëÿâñÿ ïîäіáíèé ïî÷àòîê.
3. Ïåðåäáà÷åííÿ çìіñòó êàçêè çà çàãîëîâêîì і ïåðøèìè äâîìà

àáçàöàìè òåêñòó.
4. ×èòàííÿ êàçêè (êîìáіíîâàíî: ó÷èòåëü + ó÷íі).
5. Ïåðåâіðêà ïåðâèííîãî ñïðèéìàííÿ.
 Ïðî ùî öÿ êàçêà? Ïðî íåñïðàâåäëèâå ñòàâëåííÿ áàáè äî äі-

äîâîї äî÷êè? Ïðî ïðàâäó і êðèâäó? Ïðî ïåðåìîãó äîáðà íàä êðèâä-
íèêàìè?
 Õòî ïåðñîíàæі êàçêè, ÿêå іì’ÿ äіäîâîї äî÷êè (çàâäàííÿ 1 ó

çîøèòі)?
6. Ñàìîñòіéíå ÷èòàííÿ êàçêè ó÷íÿìè, ïîäіë її íà ÷àñòèíè çà

ñêëàäåíèì ïëàíîì (ïëàí ïîäàíî â çîøèòі).
7. Ïåðåâіðêà âèêîíàíîãî çàâäàííÿ.
×èòàííÿ êàçêè ó÷íÿìè âãîëîñ ÷àñòèíàìè. Âіäïîâіäі íà çàïè-

òàííÿ: äå âіäáóâàëèñÿ ïîäії â êàçöі? (Ó çâè÷àéíîìó æèòòі). Êîëè
ìàòè íàêàçàëà äîíüöі ïîñàäèòè çåðíÿòêî? (ßê ïðèéäå ëèõî). ßêå
öå áóëî çåðíÿòêî? (×àðіâíå). Ùî ïîñòàëî ïî÷àòêîì äëÿ ïîÿâè
÷óäåñíîãî, íåçâè÷àéíîãî? (Çàâäàííÿ çëîї áàáè, ÿêå âèêîíàòè äіâ-
÷èíі áóëî íåðåàëüíî). Ïðî÷èòàòè, ÿêå öå áóëî çàâäàííÿ. Õòî éîãî
âèêîíàâ? Ïðî÷èòàòè, ÿêà âèðîñëà âåðáà, ÿêà êðèíè÷êà ïіä íåþ,
ÿêà âîäà â êðèíè÷öі (óêðàїíñüêі ñèìâîëè äîáðà – âåðáà, êðèíè-
öÿ, ÷èñòà âîäà). ßêå äðóãå çàâäàííÿ äàëà áàáà äіäîâіé äî÷öі?
Óÿâèòè: ÿêáè Ãàííà âñòèãàëà âèêîíóâàòè âàæêі çàâäàííÿ, ÷è 
ç’ÿâèâñÿ á çîëîòèé ÷åðåâè÷îê ó êàçöі? ßêå âðàæåííÿ ñïðàâèëà
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Ãàííà íà êíÿçåíêà і âñіõ, õòî її ïîáà÷èâ ó öåðêâі? Ùî їõ âðàçèëî? 
Ùî äîïèòóâàëàñÿ Ãàííà âäîìà, ÷îìó її ñëîâà âèêëèêàëè â áàáè-
íîї äî÷êè ñìіõ, à â áàáè – ãíіâ? Ñêіëüêè ðàçіâ їçäèëà Ãàííà â 
öåðêâó? ×èì çàêіí÷èëèñÿ îñòàííі âіäâіäèíè? Ïðî÷èòàòè, ÿê ïðî
öå ñêàçàíî â êàçöі. ×èì çàêіí÷èëàñÿ êàçêà? ×è ïîäîáàєòüñÿ âîíà 
ó÷íÿì?

ІІІ етап «Після читання»
1. Êîìó òàêå çàêіí÷åííÿ îïèñàíîї â êàçöі іñòîðії ïðèíåñëî ðà-

äіñòü?
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Îäíó ÷àñòèíó êàçêè (ç âèçíà÷åíèõ çà ïëà-

íîì) ïіäãîòóâàòè äëÿ âèðàçíîãî ÷èòàííÿ.



Äàòà____________________

Êëàñ_____________________
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(15) Тема. Визначення персонажів казки «Золотий черевичок»
Орієнтовна навчальна мета. Навчати розуміти цілісний зміст твору,

окремих його частин. Виховувати уважність до слів, якими описано емоційний
стан персонажів, до кольорових деталей, мови твору, багатої на фразеологіз-
ми. Формувати вміння «читати» емоційний стан персонажів на ілюстраціях.

Матеріал до уроку. Казка «Золотий черевичок» (с. 21–28 підручника).

Перевірка домашнього завдання
Âèðàçíå ÷èòàííÿ êàçêè ÷àñòèíàìè (ó÷íі ñàìîñòіéíî âèçíà÷à-

þòü ïîñëіäîâíіñòü ÷àñòèí).

І етап «До читання»
1. Âèçíà÷åííÿ âèäó, ïîÿñíåííÿ íàçâè êàçêè.
2. Âèçíà÷åííÿ ìіñöÿ îïèñàíèõ ïîäіé (ïîáóò), ñîöіàëüíèõ âіä-

íîñèí (ïðîñòà äіâ÷èíà, êíÿçåíêî).

ІІ етап «Під час читання»
1. Ðîáîòà â ïàðі. Ðîçïîâіñòè, ÿêі çàâäàííÿ ïðèäóìóâàëà áàáà äі-

äîâіé äî÷öі. Äëÿ ÷îãî âîíà öå ðîáèëà? Ïðèãàäàòè êàçêè, äå éäåòüñÿ
ïðî äіäîâó і áàáèíó äî÷îê. ßêі çàâäàííÿ â öèõ êàçêàõ âèãàäóâàëà
áàáà, ùîá äіäîâà äî÷êà íå ìàëà ñïîêіéíîãî æèòòÿ? (Çàâäàííÿ ðіçíі.
Ó íèõ âіäîáðàæåíî õàðàêòåð æèòòÿ íàðîäó, ÿêèé ñòâîðèâ êàçêó).

2. Ðîáîòà íàä ìîâîþ òâîðó.
 Ïðî÷èòàòè, ÿêі ñëîâà ïðîìîâëÿëà ìàòè äî äîíüêè, äàþ÷è їé

çåðíÿòêî. Ó ÿêèõ ñëîâàõ çâó÷àòü ëþáîâ, ëàãіäíіñòü і îñîáëèâà
òóðáîòà ïðî ñâîþ äèòèíó?
 ßê ïðîìîâëÿëà ìàòè äî äîíüêè? (Íèøêîì). Ïðî÷èòàéòå її ñëîâà.
 ßêèìè ñëîâàìè ïåðåäàíî ñòàí ÷îëîâіêà? ×è çãàäóєòüñÿ äàëі

â êàçöі áàòüêî Ãàííè?
 Âіäøóêàéòå âèñëîâè, ÿêèìè ïåðåäàíî ëіíü áàáèíîї äî÷êè,

òÿæêå æèòòÿ äіäîâîї äî÷êè. Âèêîíàéòå çàâäàííÿ 4 â çîøèòі.
 ßê çâåðòàëàñÿ áàáà äî äіäîâîї äî÷êè? Õòî äîïîìàãàâ Ãàííі?

ßê íàçèâàëè âîíè äіâ÷èíó? Ïðî÷èòàéòå. Êèì æå ââàæàëà ñåáå
Ãàííà: íåòіïàõîþ ÷è êðàñóíåþ? Ç ÿêèõ її ñëіâ ìîæíà öå çðîçóìі-
òè? (À ÷è íå ïîäіáíà âîíà äî òієї ïàííî÷êè, ùî ñâîєþ ïîÿâîþ
äèâóâàëà âñіõ ó öåðêâі?)
 Âіäøóêàéòå, ÿêèìè ñëîâàìè îïèñàíî ñòàí áàáè, êîëè âîíà

ïîáà÷èëà â ðóêàõ äіâ÷èíè áіëå ïîëîòíî, ïî÷óëà çàïèòàííÿ, ÷è íå
âîíà öå áóëà â öåðêâі, êîëè ìіðÿëè ÷åðåâè÷îê íà íîãó áàáèíîї
äî÷êè, à ïîòіì äіäîâîї, êîëè ïîáà÷èëà, ÷èì çàêіí÷èëàñÿ іñòîðіÿ іç
çîëîòèì ÷åðåâè÷êîì.
 Âіäøóêàéòå â òåêñòі ñëîâà, ÿêèìè íàçâàíі êîëüîðè. ßêі öå

ñëîâà? ×è áàãàòî їõ? (ßðà, ó çíà÷åííі ÿñêðàâî-çåëåíà (âåðáà), çî-
ëîòèé (÷åðåâè÷îê), áіëå (ïîëîòíî), áіëà (ó çíà÷åííі ÷èñòà) ñîðî÷-
êà, íіæêè áіëåíüêі (÷èñòі)).

3. Ðîáîòà ç ìàëþíêàìè. Ðîçïîâіäü çà ïåðøèì ìàëþíêîì. ßêі
ïî÷óòòÿ ïåðåæèâàє ïåðøà ïàííà ç ïîëîòíîì ó ðóêàõ? À Ãàííà?
(Ùèðіñòü, íіæíіñòü; ó Ãàííè — çäèâóâàííÿ). Çìіñò ÿêîї ÷àñòèíè
êàçêè іëþñòðóє äðóãèé ìàëþíîê? Ïðî÷èòàéòå. ×èì êðàñèâà Ãàí-
íà? Íåâæå òіëüêè îäÿãîì? (Â î÷àõ, ïîñìіøöі ñòðóìåíÿòü ëþáîâ,
ðàäіñòü, óïåâíåíіñòü – ãàðìîíіÿ âíóòðіøíüîї і çîâíіøíüîї êðàñè).
Êðàñà, âèáіð øëÿõó äî ñïðàâåäëèâîñòі ïåðåìîãëè êðèâäó, çëî.
Äîâåäіòü, ùî äіâ÷èíà íå òåðïіëà êðèâäó ñêëàâøè ðóêè.

ІІІ етап «Після читання»
1. Âèêîíàòè çàâäàííÿ 8 ó çîøèòі. Îáґðóíòóâàòè ñâіé âèáіð çà-

âäàííÿ.
2. Äîìàøíє çàâäàííÿ. Äіáðàòè ïðèñëіâ’ÿ, ÿêі ðîçêðèâàþòü ñòî-

 ñóí  êè ìіæ ëþäüìè. Âіäøóêàòè âñі ÷àñòèíè òåêñòó, ó ÿêèõ îïèñàíî
äії, ìîâó ïåðñîíàæіâ òâîðó.
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Äàòà____________________
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(16) Тема. Характеристика персонажів казки «Золотий черевичок»
Орієнтовна навчальна мета. Навчати давати характеристику персо-

нажам казки, визначати тип персонажа (позитивний, негативний, головний,
другорядний). На основі розуміння якостей, які допомогли позитивному
персонажу наблизити перемогу добра, справедливості, краси, сприяти
усвідомленню основної думки казки. Удосконалювати вміння визначати
спільне й відмінне в соціально-побутовій і чарівній казках.

Матеріал до уроку. Казка «Золотий черевичок» (с. 21–28 підручника). 
Чарівна казка (на вибір учнів).

Перевірка домашнього завдання

І етап «Під час читання»
1. Íàçâàòè âñіõ ïåðñîíàæіâ êàçêè.
2. Âèçíà÷èòè ãîëîâíîãî ïåðñîíàæà. Äîâåñòè ñâîþ äóìêó (Äі-

äîâà äî÷êà; âîíà â öåíòðі îïîâіäі, íàâêîëî íåї âіäáóâàþòüñÿ ïî-
äії). Ïîêàçàòè âçàєìîçâ’ÿçêè ìіæ ïåðñîíàæàìè íà ñõåìі.

Дідова дочка

терпить 
кривду від баби

виконує 
бабині завдання

усіх вражає своєю красою,
але ніхто її не впізнає –

звикли бачити бідно зодягнену

її шукають за допомогою
золотого черевичка

мати 
дала зернятко

допомагають 
панни

їздить 
у церкву

зачарувала
князенка

з нею одружився 
князенко

3. Ïðî÷èòàòè ñëîâà, ÿêèìè â êàçöі ñõàðàêòåðèçîâàíî äіäîâó 
äî÷êó (ìàòè áóëà ãàðíà, à äî÷êà ùå êðàùà; ðîáîòÿùà, äîáðà, âñå
çðîáèëà і ïîïðîñèëà ñâîїõ ïîìі÷íèöü âáðàòè її äî öåðêâè; ÿê 
ç’ÿâèëàñÿ â öåðêâі – ùå òàêîї íå áà÷èëè; öіêàâèëàñÿ, äî êîãî ïî-
äіáíà òà äіâ÷èíà, ùî â öåðêâі ç’ÿâëÿëàñÿ; áàáà çàãíàëà íà ïі÷, à
âîíà ç ïå÷і âèãëÿäàëà; ÷åðåâè÷êè âçóëà, ãàðíî îäÿãíóëàñü). 

4. ßêèìè ñëîâàìè çàêіí÷óєòüñÿ êàçêà? Äå äіëèñÿ âåðáà і êðè-
íè÷êà — ñèìâîëè äîáðà? ßêà äîëÿ ÷åêàє íà äіâ÷èíó? Çà ÿêі ðèñè
õàðàêòåðó äî íåї áóëè ïðèõèëüíі äîáðі ñèëè?

5. Íàçâàòè âñіõ ïîçèòèâíèõ ãåðîїâ êàçêè, äîâåñòè ñâîþ äóìêó:
ðîçêàçàòè ïðî â÷èíêè, äàòè їì îöіíêó.

6. Íàçâàòè íåãàòèâíèõ ïåðñîíàæіâ. Çíàéòè â òåêñòі ñëîâà, ÿêі 
õàðàêòåðèçóþòü áàáèíó äî÷êó.

7. Âèáðàòè â òåêñòі ñëîâà, ÿêèìè îïèñàíî â÷èíêè, ùî õàðàê-
òåðèçóþòü áàáó. ßêîþ її çìàëüîâàíî? (Íà äîøöі çàïèñàíî: çëà, 
íåñïðàâåäëèâà, êðèâäíèöÿ...).

8. Ùî â êàçöі ïåðåìîãëî? Äëÿ ÷îãî âèâåäåíî îáðàç çëîї êðèâä-
íèöі? (Ó áîðîòüáі ç êðèâäîþ ïåðåìîãëî äîáðî). ßêà îñíîâíà äóìêà 
êàçêè?

9. Ïîðіâíÿííÿ ïðî÷èòàíîї êàçêè іç ÷àðіâíîþ. Çàïîâíèòè òàá-
ëèöþ â çîøèòі. 

ІІ етап «Після читання»
1. Íàçâàòè äіáðàíі ïðèñëіâ’ÿ, ÿêі õàðàêòåðèçóþòü äîáðі ñòîñóí-

êè ìіæ ëþäüìè, íàâ÷àþòü âіäðіçíÿòè äîáðî âіä çëà.
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Ïіäãîòóâàòèñÿ äî ÷èòàííÿ â îñîáàõ òèõ 

÷àñòèí êàçêè, äå є äіàëîã. Äâі ÷àñòèíè êàçêè ïåðåêàçóâàòè áëèçüêî
äî òåêñòó.
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(17) Тема. Мир та лад – великий клад 
Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити учнів із соціально-побуто-

вою казкою. Визначити, які моральні цінності характерні для казок інших
народів. Удосконалювати вміння визначати початок чудесного в казці, да-
вати характеристику персонажам казки, визначати основну думку, пере-
казувати зміст. Виховувати інтерес до з’ясування особливостей життя на-
роду, географії країни, казка якої вивчається.

Матеріал до уроку. Киргизька народна казка «Злагода» (с. 28–30 під-
ручника).

Перевірка домашнього завдання
1. Ðîáîòà â ãðóïàõ. ×èòàííÿ â îñîáàõ äіàëîãіâ ç êàçêè «Çîëîòèé

÷åðåâè÷îê». Ïîïåðåäíüî êîæåí ó÷åíü ïîÿñíþє, ÿê ÷èòàòè éîìó
ñëîâà ñâîєї ðîëі.

2. Ïåðåêàç îêðåìèõ ÷àñòèí êàçêè. Ïîÿñíåííÿ íàçâè êàçêè.
ßêèé ÷åðåâè÷îê çàãóáèëà Ïîïåëþøêà â êàçöі Øàðëÿ Ïåððî?

І етап «До читання»
1. Ïîâіäîìëåííÿ òåìè і çàâäàíü óðîêó.
2. ×èòàííÿ ðîçïîâіäі ïðî Êèðãèçñòàí, îçåðî Іññèê-Êóëü (ñ. 28

ïіäðó÷íèêà), ðîçãëÿä îçåðà (ôîòî â çîøèòі). Ïîÿñíåííÿ çíà÷åííÿ
ñëîâà þðòà.

3. Ïîÿñíåííÿ ó÷íÿìè çìіñòó ïðèñëіâ’їâ, ïåðåäáà÷åííÿ çà íèìè
òåìè êàçêè; ñêëàäàííÿ ñèíîíіìі÷íîãî ðÿäó (çãîäà, çëàãîäà, ïîðî-
çóìіííÿ...).

4. Áåñіäà ïðî îñîáëèâîñòі òâîðіâ ó ïåðåêëàäі. Öèì ìè çàâäÿ÷ó-
єìî ïèñüìåííèêàì, ÿêі ïðàöþþòü íàä ïåðåêëàäàìè òâîðіâ ç ðіç-
íèõ ìîâ. Ùîá òâіð áóëî öіêàâî ÷èòàòè, òðåáà çáåðåãòè àâòîðñüêі
îñîáëèâîñòі ìîâè, îáðàçíіñòü, òîìó ïåðåêëàäà÷åâі òðåáà ñòàòè ñïіâ-
àâòîðîì. Êàçêó «Çëàãîäà» äіòè ÷èòàòèìóòü ó ïåðåêëàäі Ïåòðà
Ãîðäіé÷óêà.

ІІ етап «Під час читання»
1. ×èòàííÿ êàçêè ó÷íÿìè (ìîâ÷êè). Ïåðåâіðêà ïåðâèííîãî

ñïðèéìàííÿ. Âèêîíàííÿ â çîøèòі çàâäàííÿ 1.
2. ×èòàííÿ êàçêè âãîëîñ іç çóïèíêàìè: äå æèâ äіäóñü (áіëÿ çå-

ëåíèõ ãіð, íà áåðåçі Іññèê-Êóëþ), ÿêà áóëà â íüîãî ñіì’ÿ, ÿê ïîâî-
äèëèñü äіòè, ÿê öå âïëèâàëî íà äіäóñÿ é áàáóñþ, ÷è є â öüîìó ùîñü
êàçêîâå? Ùî ïîñëóæèëî ïî÷àòêîì ïîÿâè ÷óäåñíîãî? (Ùàñòÿ âòåê-
ëî, çàãîâîðèëî і ïîîáіöÿëî âèêîíàòè áàæàííÿ äіäóñÿ). ×îìó ðîç-
ãóáèâñÿ äіäóñü? ßê âіí ïîñïіøàâ äîäîìó? Ùî ðàäèëè ïðîñèòè ó
ùàñòÿ ÷ëåíè ðîäèíè? (Âèêîíàííÿ â çîøèòі çàâäàííÿ 3). ßê çàêіí-
÷óєòüñÿ êàçêà? Ó ÿêèõ ñëîâàõ çîñåðåäæåíî її îñíîâíó äóìêó?

3. ×èòàííÿ êàçêè ó÷íÿìè ìîâ÷êè, ïіäãîòîâêà äî âèðàçíîãî
÷èòàííÿ, äî ÷èòàííÿ â îñîáàõ. ßê òðåáà ïðî÷èòàòè ñëîâà íàéìåí-
øîãî õëîï÷èêà? À ÿê – äіäóñÿ, êîëè âіí ïî÷óâ éîãî ïîðàäó? ßê
– ñëîâà ùàñòÿ ïðî ïîâåðíåííÿ äî äіäóñåâîї îñåëі?

4. Ðîáîòà â ïàðàõ. Âèðàçíå ÷èòàííÿ êàçêè.
5. ×èòàííÿ êàçêè â îñîáàõ.

ІІІ етап «Після читання»
1. Ïîðіâíÿííÿ êèðãèçüêîї êàçêè «Çëàãîäà» ç áіðìàíñüêîþ «ßê

ñåðåä ïòàõіâ âèíèêëà äðóæáà» (ç îïîðîþ íà òàáëèöþ â çîøèòі).
2. Ðîçêàçàòè, ùî çà çìіñòîì êàçêè äіçíàëèñÿ ïðî æèòòÿ êèð-

ãèçіâ. Ïðî ÿêі ìîðàëüíі öіííîñòі öüîãî íàðîäó éäåòüñÿ â êàçöі?
3. Çàâäàííÿ äîäîìó. Ñêëàñòè ïðîäîâæåííÿ êàçêè (óñíî àáî

ïèñüìîâî). Âèçíà÷èòè, ñêіëüêè êàäðіâ êіíîôіëüìó ìîæå áóòè çà
çìіñòîì êàçêè. Îïèñàòè óñíî, øî òðåáà ïåðåäàòè â êîæíîìó
êàäðі.
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(18) Тема. Позакласне читання. Українські народні казки та казки 
народів світу різних видів. Порівняння літературної й народної казок
зі схожим сюжетом: спільне й відмінне

Орієнтовна навчальна мета. Збагатити пам’ять учнів знанням укра-
їнських і зарубіжних народних казок. Формувати вміння самостійно доби-
рати казки, користуючись відкритим фондом бібліотеки, вчити порядку
розташування книжок у бібліотеці, орієнтування у виборі потрібних книжок,
збірок. Розширити уявлення про авторські казки, створені на основі народ-
них, прочитати народну й авторську казки в порівнянні. Виховувати актив-
ність під час колективного обговорення прочитаних книжок.

Матеріал до уроку. Українські народні казки. Казки народів світу. На-
родна казка «Чому в морі вода солона», Вадим Скомаровський «Чому в
морі вода солона» (с. 48–53 «Перлинки»).

(19) Тема. Узагальнення знань з теми «Від міфу до казки».
Орієнтовна навчальна мета. Узагальнити знання про особливості 

легенди, притчі, казок про тварин, чарівних, соціально-побутових, про роз-
криття моральних цінностей у них, про теми боротьби добра зі злом, прав-
ди – з кривдою. Визначити навчальні досягнення учнів з розділу.

Матеріал до уроку. Повтори і пригадай (с. 30 підручника), тестові зав-
дання (с. 6–8 «Зошита для оцінювання навчальних досягнень з літератур-
ного читання»).

Óðîê ïðîâîäèòüñÿ â òàêіé ïîñëіäîâíîñòі, ÿê âèçíà÷åíî â ìàòå-
ðіàëàõ äî íüîãî. Âàðòî äî öèõ çàâäàíü, çà óìîâè íàÿâíîñòі ÷àñó,
äîäàòè çàâäàííÿ íà ÷èòàííÿ, ïåðåêàç, ðîçіãðóâàííÿ îêðåìèõ ÷àñ-
òèí ïðî÷èòàíèõ òâîðіâ.
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(20) Тема. Краса – натхненна чарівниця. Краса світу в художньому
творі

Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити учнів із назвою нового
розділу і творами, які входять до нього. Пригадати, які твори називаємо
поезією, які – прозою. Разом з автором оповідання і його персонажами до-
помогти учням відкрити для себе, що таке краса, натхнення, радість і таєм-
ниця. Виробляти здатність сприймати красу художнього слова, із задово-
ленням читати, помічати художні засоби, розуміти їх значення для
створення художніх образів. 

Матеріал до уроку. В. Сухомлинський, Краса, натхнення, радість
і таємниця (с. 31–33 підручника). Голос горлиці у записі Д.

І етап «До читання»
1. Îçíàéîìëåííÿ ç íàçâîþ ðîçäіëó. Ðîçãëÿä êîëüîðîâîї çàñòàâêè.

Óñå, ùî òóò çîáðàæåíî, є íàâêîëî íàñ. Íàì äàíî âåëèêèé äàð –
áà÷èòè êâіòè ó їõíіé êðàñі, âіä÷óâàòè ïîäèõ òåïëîãî âіòðó, øóì
êðèñëàòîãî äóáà, íіæíіñòü áіëîêîðîї áåðіçêè.

2. Ïðèãàäóâàííÿ ñëîâ’ÿíñüêîãî ìіôó «Áіëîáîã і ×îðíîáîã». Áі-
ëîáîã – áîã ñâіòëà, äîáðà, êðàñè, ïðàâäè. À ×îðíîáîã? Ìіæ íèìè
âі÷íà áîðîòüáà. Òîìó âàæëèâî â äóøі ïëåêàòè ãàðíі ÿêîñòі, âіä-
êðèòè її äëÿ êðàñè.

3. Âèðàçíå ÷èòàííÿ ó÷íÿìè ÷àñòèíè âіðøà Ì. Âîðîíîãî. Êèì
íàçèâàє ïîåò êðàñó, ç êèì її ïîðіâíþє? Ùî ïіäâëàäíå êðàñі? ßê
âè ðîçóìієòå ñëîâà âіäêðèâàє íåáåñà? Ìîæëèâî, âіäêðèâàє ïðî-
ñòіð äëÿ ñïðèéìàííÿ ñâіòó êðàñè?

4. Ðîáîòà â ïàðàõ. ×èòàííÿ âіðøà ç ïàì’ÿòі.
5. Ïðîãíîçóâàííÿ òîãî, äî ÿêèõ ðîçìіðêîâóâàíü ñïîíóêàþòü

òâîðè ðîçäіëó ç òàêîþ íàçâîþ.
6. ×èòàííÿ ñòàòòі (ñ. 31 ïіäðó÷íèêà), çàïèñ íà äîøöі ó÷íÿìè

ïî îäíîìó ñëîâó ñôîðìóëüîâàíîї òàì ïîðàäè ùîäî ÷èòàííÿ õó-
äîæíіõ òâîðіâ: óÿâëÿòè, çàïàì’ÿòîâóâàòè, äóìàòè, âіä÷óâàòè.
Ùî îçíà÷àє âіä÷óâàòè ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ? (Ìîæëèâî, íå äàâàòè
çìîâêàòè ñòðóíàì äóøі, ÿêі ÷óòëèâі äî êðàñè, äîáðà, ñêîëèõíóòè
їõ). ßêі òâîðè ÷åêàþòü íà ñïіëêóâàííÿ ç ó÷íÿìè? (Ïîåçіÿ і ïðî-
çà). ×èì îñîáëèâі ïîåçіÿ, ïðîçà? Ïðî÷èòàòè.

ІІ етап «Під час читання»
1. ×èòàííÿ ó÷íÿìè çàâäàííÿ äî òåêñòó, çàãîëîâêà. ßêèé öå

òâіð (ïðîçîâèé), ÿêîãî æàíðó? Ïðî ùî â íüîìó éòèìåòüñÿ?
2. ×èòàííÿ îïîâіäàííÿ ó÷íÿìè ìîâ÷êè (áàæàíî â àóäіîñóïðî-

âîäі çâóêіâ ëіñó).
3. Ïåðåâіðêà ïåðâèííîãî ñïðèéìàííÿ. ßêèé íàñòðіé âèêëèêàâ

òâіð? (Ïåðåä ó÷íÿìè ñëîâíèê íàñòðîþ: âåñåëèé, ðàäіñíèé, óðî÷èñ-
òèé, ìðіéëèâèé, ñóìíèé, ïîõìóðèé, áàäüîðèé, æàðòіâëèâèé, çà-
ãàäêîâèé, íіæíèé, ïіäíåñåíèé. Ó÷íі âèáèðàþòü ñëîâî іç çàïðîïî-
íîâàíèõ àáî äîáèðàþòü ñâîє). Íàä ÷èì äіòè çàìèñëèëèñÿ? ßêі
çàïèòàííÿ ó íèõ âèíèêëè? Ñëóõàííÿ ãîëîñó ãîðëèöі (Ä).

4. Ïîøóê âіäïîâіäåé íà çàïèòàííÿ ó÷íіâ. ×èòàííÿ îïîâіäàííÿ
âãîëîñ іç çóïèíêàìè íà âàæëèâèõ äëÿ ðîçóìіííÿ òâîðó ñëîâàõ
(ñëîâà, ó ÿêèõ ïåðåäàíî ñòàí äіäóñÿ, ùî ïîâåðòàâñÿ ç ëіñó, éîãî
ðàäіñòü – ïîáà÷èâ êðàñó, íàòõíåííÿ, ðàäіñòü і òàєìíèöþ і çàõîòі-
ëîñÿ æèòè). ßêèì âèÿâèâñÿ õëîï÷èê?

5. Âèêîíàííÿ â çîøèòі çàâäàíü 1, 2. Ùî íåçâè÷àéíîãî ïîáà÷èâ
õëîï÷èê ó êâіòî÷öі ôіàëêè? ßêå áàæàííÿ âèíèêëî â äіòåé? ßêі
âіäêðèòòÿ äîïîìîãëè çðîáèòè õëîï÷èêîâі êâіòêà ôіàëêè, ãîëîñ
ãîðëèöі, óñå, ùî âіäêðèëîñÿ éîãî ïîãëÿäó?

6. Îáìіí ó÷íіâ äóìêàìè ùîäî òîãî, ùî âîíè ââàæàþòü êðàñîþ,
íàòõíåííÿì, ðàäіñòþ. Âèñëîâëåííÿ ìіðêóâàíü, ïðî ÿêó òàєìíè-
öþ ãîâîðèâ äіäóñü, ÷îìó âîíà íå âіäêðèëàñÿ õëîï÷èêîâі.
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7. Ïîäіë òåêñòó îïîâіäàííÿ íà ÷àñòèíè.
8. Ñàìîñòіéíà ðîáîòà ç ïëàíîì äî òâîðó: ðîçòàøóâàòè ïóíêòè 

ïëàíó â ëîãі÷íіé ïîñëіäîâíîñòі (ó çîøèòі їõ ïîäàíî âðîçêèä).
9. Âèêîíàííÿ â çîøèòі çàâäàííÿ íà âèáіð.

ІІІ етап «Після читання»
1. Òâîð÷å çàâäàííÿ: óÿâèòè, ùî òðåáà ñòâîðèòè âіäåîôіëüì íà

òåìó «Êðàñà äàðóє ðàäіñòü». Äå øóêàòè êðàñó äëÿ çéîìîê?
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Îïèñàòè é îçâó÷èòè ñëîâàìè ç òåêñòó

óÿâíі êàäðè âіäåîôіëüìó çà çìіñòîì îïîâіäàííÿ Âàñèëÿ Ñóõîì-
ëèíñüêîãî.

3. Íàçáèðàòè ðіçíîáàðâíèõ êëåíîâèõ ëèñòêіâ. Çà âêàçіâêîþ
â÷èòåëÿ ïðèíåñòè íà óðîê.



Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

46

(21) Тема. Пейзажна лірика Тараса Шевченка
Орієнтовна навчальна мета. Розширити знання про життєвий і твор-

чий шлях Тараса Шевченка. Виховувати гордість за геніального україн-
ського поета й художника, якого знає цілий світ. Пригадати, які вірші нале-
жать до пейзажної лірики. Навчати читати, розуміти пейзажну лірику
Тараса Шевченка.

Матеріал до уроку. Пейзажна лірика. Т. Шевченко, Встала й весна
(с. 33–35 підручника), Поезія (с. 53, 54 «Перлинки»), пісня на сл. Т. Шевченка
«Зоре моя вечірняя», П. Чайковський, Пісня жайворонка Д.

Перевірка домашнього завдання
1. Íàçâàòè òåìó, íàä ÿêîþ ïî÷àëè ïðàöþâàòè; íàçâó é àâòîðà

îïîâіäàííÿ, äî ÿêîãî ðîçðîáëÿëè êàäðè âіäåîôіëüìó, êіëüêіñòü
êàäðіâ.

2. Îïèñàòè ïåðøèé (äðóãèé, òðåòіé і ò. ä.) êàäð, ïðî÷èòàòè
ðÿä  êè ç òåêñòó äëÿ éîãî îçâó÷åííÿ. (Ó÷íі äîïîâíþþòü îäíå îäíîãî).

І етап «До читання»
1. Îáìіí ó÷íіâ äóìêàìè ùîäî òîãî, ÿê êîæåí ðîçóìіє ñëîâî

ïî  åçіÿ. ×èòàííÿ ïåðøîãî àáçàöó ñòàòòі «Ïîåçіÿ» (ñ. 53 «Ïåðëèí-
êè»).

2. Ïîâіäîìëåííÿ òåìè і çàâäàíü óðîêó.
3. Áåñіäà çà çìіñòîì ôîòîãðàôії «Ïіäñíіæíèêè» (òàì ñàìî), ÷è-

òàííÿ ñòàòòі äî êіíöÿ, ÷èòàííÿ âñòóïíîї ñòàòòі «Ïåéçàæíà ëіðèêà»
(ñ. 33 ïіäðó÷íèêà).

4. Ðîçïîâіäü ó÷íіâ, ùî íîâîãî âîíè äіçíàëèñÿ ç ïðî÷èòàíèõ
ñòàòåé, ÿê çðîçóìіëè, ùî òàêå ëіðèêà, çâіäêè ïîõîäèòü öÿ íàçâà,
ùî ïîєäíóє іíñòðóìåíò ëіðó і ëіðè÷íі òâîðè, ÷èì îñîáëèâі òâîðè
ïåéçàæíîї ëіðèêè, ÿêі õóäîæíі çàñîáè ðîáëÿòü ìîâó òâîðіâ íå-
çâè÷àéíîþ, ïîåòè÷íîþ; ÿêі òâîðè ïåéçàæíîї ëіðèêè ìîæóòü ïðî-
÷èòàòè ç ïàì’ÿòі (÷èòàííÿ ïðіçâèù ïîåòіâ, òâîðè ÿêèõ âèâ÷àëè â
2, 3 êëàñàõ, ðîçãëÿä çîáðàæåíèõ çáіðîê ïîåçіé).

5. Ñëóõàííÿ ïіñíі íà ñëîâà Ò. Øåâ÷åíêà «Çîðå ìîÿ âå÷іðíÿÿ».
6. Ðîçïîâіäі ó÷íіâ ïðî æèòòєâèé øëÿõ Ò. Øåâ÷åíêà.

ІІ етап «Під час читання»
1. ×èòàííÿ ó÷íÿìè ìîâ÷êè ñòàòòі ïðî Ò. Øåâ÷åíêà. Ðîêè

æèòòÿ ìèòöÿ. «Êîáçàð» – ñâÿòèíÿ íàøîãî íàðîäó (ßê ðîçóìіòè öі
ñëîâà? ×îìó òàê íàçâàíî çáіðêó âіðøіâ? Ùî ó÷íі çíàþòü ïðî êîá-
çàðіâ? Ñêіëüêè ðîêіâ ïðîæèâ íàø ãåíіàëüíèé ñïіââіò÷èçíèê?).

2. ×èòàííÿ óðèâêó ïðî äèòèíñòâî Êîáçàðÿ ç êíèæêè Áîãäàíà
Ëåïêîãî «Ïðî æèòòÿ і òâîðè Òàðàñà Øåâ÷åíêà».

3. Ðîáîòà â ïàðàõ íàä çìіñòîì ïðî÷èòàíîãî çà çàïèòàííÿìè.
4. Óòî÷íåííÿ, êîíêðåòèçàöіÿ ðîçóìіííÿ ïðî÷èòàíîãî ïіä êå-

ðіâíèöòâîì ó÷èòåëÿ:
– Õòî áóëè áàòüêè Øåâ÷åíêà? (Êðіïàêè. Êðіïàöòâî – öіëêî-

âèòà çàëåæíіñòü âіä ïàíà, íåâîëÿ, ç ÿêîї âàæêî áóëî âèðâàòèñÿ
òàëàíîâèòîìó Òàðàñó). ßêèì áóâ ðіä Øåâ÷åíêà? Ðîçêàæіòü ïðî
éîãî áàòüêà, ìàòіð, äіäà, ñåñòðó Êàòåðèíó. Ç ÿêèì îáðàçîì
ïèñüìåííèê ïîðіâíþє îáðàç ìàòåðі ïîåòà? ßêèì çàëèøèâñÿ
öåé îáðàç ó äóøі Òàðàñà? Ðîçêàæіòü, ÿê îáðàç ìàòåðі âòіëåíî
ïîåòîì ó éîãî òâîðàõ.

5. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà (çìіñò ðîçðîáëåíî â çîøèòі). ßêèìè êâі-
òàìè áàãàòà âåñíà? Êîëè ðîçöâіòàє áàðâіíîê, ðÿñò? ßêîãî êîëüîðó
êâіòè ðÿñòó? Ðîçãëÿä ôîòîãðàôії – óñÿ çåìëÿ âêðèòà ðÿñòîì.
Óêðèòà çåìëÿ êâіòàìè. À ÿê ìîæíà ùå ñêàçàòè? Ïîñëóõàòè, ÿê
îïîåòèçóâàâ âåñíó Òàðàñ Øåâ÷åíêî.

6. Ñëóõàííÿ ìóçè÷íîãî òâîðó Ï. ×àéêîâñüêîãî «Ïіñíÿ æàéâî-
ðîíêà». ßêі êàðòèíè âäàëîñÿ óÿâèòè, ñëóõàþ÷è ìóçèêó?
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×èòàííÿ âіðøà â÷èòåëåì. ßê ñêàçàâ ïîåò ïðî âåñíÿíó çåìëþ?
(Óêâіò÷àíà, óáðàíà).

7. ×èòàííÿ ó÷íÿìè âіðøà ìîâ÷êè. Àíàëіç ñàìîñòіéíî çà ìàòå-
ðіàëàìè ïіñëÿ òåêñòó.

8. Ñëîâåñíå ìàëþâàííÿ óÿâëþâàíèõ êàðòèí, âèçíà÷åííÿ ðîëі
åïіòåòіâ, ìåòàôîð ó ÿñêðàâîìó ñïðèéíÿòòі ïîåòè÷íîãî îáðàçó ïðî-
áóäæåííÿ âіä ñíó ç ïðèõîäîì âåñíè. Ðîçãëÿä ìàëþíêà, ïіäïèñó-
âàííÿ éîãî ñëîâàìè ç âіðøà.

9. Ñàìîñòіéíå âèêîíàííÿ çàâäàíü ó çîøèòі (4–6).
10. Âèçíà÷åííÿ òîíó, òåìïó, ñèëè ãîëîñó, ïàóç. Âèðàçíå ÷è-

òàííÿ âіðøà. Ñïðîáà ïðî÷èòàòè éîãî ç ïàì’ÿòі.

ІІІ етап «Після читання»
1. Âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 7 ó çîøèòі.
2. Óçàãàëüíþþ÷à áåñіäà.
– Õòî íàïèñàâ âіðø, ÿêèé âè ïðî÷èòàëè? ßêîþ óÿâèëè âåñíó?

×îìó îñòàííіé ðÿäîê çàêіí÷óєòüñÿ òðüîìà êðàïêàìè?
3. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèâ÷èòè âіðø íàïàì’ÿòü. Ñïðîáóâàòè äі-

çíàòèñÿ ïðîäîâæåííÿ âіðøà і âèçíà÷èòè íàñòðіé öèõ ðÿäêіâ òâîðó.



Äàòà____________________

Êëàñ_____________________
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(22) Тема. Дніпро – символ України. Дніпро в поезії Тараса Шевченка
Орієнтовна навчальна мета. Розширити уявлення про Т. Шевченка,

його любов до України, Дніпра, відображення цього почуття в поетичних
творах. Ознайомити з відомим уривком з поеми «Причинна». Навчати по-
рівнювати зображення Дніпра в поезії, прозі, живопису, музиці. Формувати
вміння виразно читати, передавати голосом грізну силу Дніпрових хвиль
під час бурі, замилування красою річки в тиху погоду.

Матеріал до уроку. Т. Шевченко, Реве та стогне Дніпр широкий.
М. Гоголь, Чудовий Дніпро... (с. 36–38 підручника), пісня «Реве та стогне
Дніпр широкий» Д.

Перевірка домашнього завдання
1. Ïðî÷èòàòè âèðàçíî ç ïàì’ÿòі âіðø «Âñòàëà é âåñíà...».
2. ßêèé íàñòðіé âіðøà? Ç ÿêîãî òâîðó âçÿòî öі ðÿäêè? ×è âäà-

ëîñÿ âіä÷óòè íàñòðіé?

І етап «До читання»
1. Áåñіäà ïðî âåëè÷íó ðі÷êó Óêðàїíè – Äíіïðî.
 Ïðèãàäàòè, ÿêîþ ðі÷êîþ ïðèïëèâëè Êèé, Ùåê, Õîðèâ і Ëè-

áіäü.
 ßêà ðі÷êà ðîçäіëÿє Êèїâ íà ëіâîáåðåæíó і ïðàâîáåðåæíó

÷àñòèíè, äå ïðîòіêàє, êóäè íåñå ñâîї âîäè, ÿêі ïðèòîêè Äíіïðà,
÷è ïðîòіêàє Äíіïðî àáî éîãî ïðèòîêà â ìіñöåâîñòі, äå æèâóòü
ó÷íі, ÿêà öå ðі÷êà?

Äíіïðî – ñèìâîë Óêðàїíè, îñïіâàíèé ó ïіñíÿõ, ëåãåíäàõ, ïîåçії.
2. Ðîçãëÿä ôîòîãðàôіé ç âèäàìè Äíіïðà.
3. ×èòàííÿ ñòàòòі «Òàðàñ Øåâ÷åíêî ëþáèâ Äíіïðî» (ñ. 37 ïіä-

ðó÷íèêà). Ñëóõàííÿ ïіñíі «Ðåâå òà ñòîãíå Äíіïð øèðîêèé» ó âè-
êîíàííі Íàöіîíàëüíîї çàñëóæåíîї êàïåëè áàíäóðèñòіâ іìåíі
Ã. Ìàéáîðîäè (Ä).

4. Îáìіí âðàæåííÿìè: ÿêі âіä÷óòòÿ âèêëèêàëà ïіñíÿ, õòî àâ-
òîð ñëіâ, ìóçèêè?

5. ×èòàííÿ äîäàòêîâîãî òåêñòó «×è çíàєø òè?» ó÷íÿìè ìîâ÷-
êè, âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ, ñôîðìóëüîâàíі ïåðåä ÷èòàííÿì.

6. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà. Ïîÿñíåííÿ çíà÷åííÿ ñëіâ і ôðàçåîëîãіç-
ìіâ: ñè÷і, òðåòі ïіâíі (ó çîøèòі).

ІІ етап «Під час читання»
1. ×èòàííÿ â÷èòåëåì âіðøà. ×è ñõîæі âіä÷óòòÿ âèêëèêàëè â 

ó÷íіâ âіðø і ïіñíÿ íà òі ñàìі ñëîâà? À ìóçèêà, ñïіâ? Äâà ìèñòå-
öòâà (ëіòåðàòóðà і ìóçèêà) і òðåòє (âèêîíàâñüêå) âèêëèêàþòü ñõî-
æі âіä÷óòòÿ: âåëè÷і, ãðіçíîї ñèëè ñèâîãî Äíіïðà.

2. ×èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè ñàìîñòіéíî.
3. Àíàëіç âіðøà (çà çàïèòàííÿìè ïіñëÿ òåêñòó).
4. Ðîçãëÿä ðåïðîäóêöії êàðòèíè Ì. Áóðà÷åêà «Ðåâå òà ñòîãíå

Äíіïð øèðîêèé». Áåñіäà çà çàïèòàííÿìè (ñ. 36, 37 ïіäðó÷íèêà).
Ïåéçàæ ñòâîðåíî çà äîïîìîãîþ ïåíçëÿ і ôàðá. Òåìíі ôàðáè – öå
ðîçáóðõàíі ñèëüíèì âіòðîì âіòè äåðåâ, óêðèòå õìàðàìè íåáî,
ëåäü îñâіòëåíå Ìіñÿöåì, çäèáëåíі õâèëі. Ìè áà÷èìî áóðþ íà Äíі-
ïðі. Óÿâëÿєìî її ãðіçíå ðåâіííÿ. À êîëè ÷èòàєìî, ñëóõàєìî ïіñ-
íþ, òî áà÷èìî áóðþ â óÿâі, ÷óєìî її. Ó ñëîâàõ ïåðøèõ äâîõ ðÿä-
êіâ âіðøà çà äîïîìîãîþ [ð], â îñòàííüîìó ðÿäêó â ñëîâі ñêðèïіâ
÷óєìî çâóêè áóðі.

5. Ïіäãîòîâêà äî âèðàçíîãî ÷èòàííÿ âіðøà. Ïåðåíåñåííÿ іíòî-
íàöії, ç ÿêîþ âèêîíóâàëè ïіñíþ áàíäóðèñòè. Âèðàçíå ÷èòàííÿ
âіðøà ó÷íÿìè.

6. ×èòàííÿ ó÷íÿìè ìîâ÷êè îïèñó Äíіïðà Ì. Ãîãîëÿ â ïåðå-
êëàäі Ì. Ðèëüñüêîãî, àíàëіç òåêñòó çà çàïèòàííÿìè (ñ. 38 ïіäðó÷-
íèêà).
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7. Ïîäіë îïèñó íà ÷àñòèíè, âèâ÷åííÿ îäíієї íàïàì’ÿòü.
8.  Ðîáîòà â ïàðàõ. ×èòàííÿ âèâ÷åíîї ÷àñòèíè îïèñó ç ïàì’ÿòі.

ІІІ етап «Після читання»
1. Óçàãàëüíþþ÷à áåñіäà.
 ßêèé Äíіïðî ó âіðøі Òàðàñà Øåâ÷åíêà? ßêèé – â îïèñі

Ìèêîëè Ãîãîëÿ?
 Ó Øåâ÷åíêà Äíіïð øèðîêèé. ßêèìè ñëîâàìè ïðî øèðî-

÷іíü Äíіïðà ãîâîðèòü Ìèêîëà Ãîãîëü?
 Ïðîäîâæèòè ðÿä ñëіâ, ÿêèìè îïèñàíî Äíіïðî ó äâîõ òâî-

ðàõ: øèðîêèé, ... (÷óäîâèé, ðîçêіøíèé, íåìàє ðіâíîї éîìó ðіêè â 
ñâіòі).
 Äå ìðіÿâ äîæèòè âіêó Òàðàñ Øåâ÷åíêî? Äå éîãî ïîõîâàíî?
 ×èòàííÿ «Çàïîâіòó».
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíî ÷èòàòè (âèâ÷èòè íàïàì’ÿòü) âіðø 

«Ðåâå òà ñòîãíå Äíіïð øèðîêèé». Âèêîíàòè çàâäàííÿ â çîøèòі.



Äàòà____________________

Êëàñ_____________________
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(23) Тема. Почуття поета, викликані картинами природи
Орієнтовна навчальна мета. Навчати розуміти поезію Т. Шевченка,

почуття, відображені в ній. Ознайомити зі сторінками життя поета на за-
сланні, де розрадою для нього було написання віршів. Формувати вираз-
ність читання, бажання вивчати вірші Т. Шевченка напам’ять.

Матеріал до уроку. Т. Шевченко, За сонцем хмаронька пливе, Б. Леп-
кий, уривок з книжки «Про життя і твори Тараса Шевченка» (с. 39–41 під-
ручника), репродукції картин Т. Шевченка, створених на Кос-Аралі Д.

Перевірка домашнього завдання
1. Ïðî÷èòàòè âèðàçíî âіðø «Ðåâå òà ñòîãíå Äíіïð øèðîêèé».
2. Ïðî÷èòàòè éîãî ç ïàì’ÿòі îäíå îäíîìó (ðîáîòà â ïàðàõ).

І етап «До читання»
1. Ðîáîòà â ãðóïàõ. Ñêëàäàííÿ ðîçïîâіäі íà òåìó: «Ùî ìè çíà-

єìî ïðî âåëèêîãî ñïіâöÿ óêðàїíñüêîãî íàðîäó». (Ðîêè æèòòÿ,
ñêіëüêè ðîêіâ Òàðàñ áóâ âіëüíèì, ñêіëüêè ÷àñó ïðîâіâ ó çàñëàííі,
çà ùî âіäïðàâèâ éîãî öàðñüêèé óðÿä äàëåêî âіä Óêðàїíè? Ïîêàç
ðåïðîäóêöіé êàðòèí, ñòâîðåíèõ Øåâ÷åíêîì íà çàñëàííі).

2. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà: ïîëà, ïåëåíà (ïîÿñíåííÿ â ïіäðó÷íèêó).

ІІ етап «Під час читання»
1. ×èòàííÿ âіðøà â÷èòåëåì.
2. Ïåðåâіðêà ïåðâèííîãî ñïðèéìàííÿ. ßêèé íàñòðіé íàâіþє

âіðø? ×è îäíàêîâèé âіí íà ïî÷àòêó і â êіíöі âіðøà?
3. ×èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè òà éîãî àíàëіç.
 Ïðî÷èòàòè âіðø ìîâ÷êè. Âèêîíàòè â çîøèòі ïåðøèõ äâà 

çàâäàííÿ.
 Ïðî÷èòàòè âіðø îäíå îäíîìó, ïðàöþþ÷è â ïàðі. Ïîäіëèòè 

éîãî íà äâі ÷àñòèíè.
 Ïðî÷èòàòè ïåðøó ÷àñòèíó âãîëîñ. ßêі ïî÷óòòÿ òóò ïåðåäà-

íî? Ïðî÷èòàòè ùå ðàç öþ ÷àñòèíó ñïîêіéíî, íåãîëîñíî, íіæíî,
ïîäіáíî äî òîãî, ÿê ñïіâàþòü êîëèñêîâó.
 Ñêіëüêè ÷àñó òðèâàє ëþáà î÷àì і ñåðöþ êàðòèíà? Ïðî÷èòàòè

öі ðÿäêè.
 Ïðî÷èòàòè äðóãó ÷àñòèíó. Іç ÷èì ïîåò ïîðіâíþє òóìàí?

ßêèìè ñëîâàìè îïèñóє íàáëèæåííÿ íî÷і é ñòàí äóøі? ßêùî ñåð-
öå îäïî÷èíå ãîäèíî÷êó, ïîêè ñîíöå éäå íà çàõіä, òî ñêіëüêè ñòðàæ-
äàє äóøà ïîåòà, îïîâèòà òüìîþ íіìîþ? (Äîêè ñòàíå ñâіòëî).
 Ðîçãëÿä ìàëþíêà. Äî ÿêîї ÷àñòèíè âіðøà éîãî ñòâîðåíî?

Äîâåñòè.
 Ðîçêàçàòè, ÿêèìè êîëüîðàìè çàôàðáóâàëè êëіòèíêè. ßêі

êîëüîðè ìîæíà âçÿòè, ùîá âèêîíàòè ìàëþíîê äî ïåðøîї ÷àñòè-
íè; äî äðóãîї?
 Âіäøóêàòè і ïðîìîâèòè ç âіäïîâіäíîþ іíòîíàöієþ ïåñòëèâі 

ñëîâà. ßêå ïîðіâíÿííÿ âèêîðèñòîâóє ïîåò, ùîá ïåðåäàòè ñâіé
ñòàí â î÷іêóâàííі ñâіòëà? Ç êèì ïîðіâíþє ñâіòëî?

4. Ðîáîòà â ãðóïàõ (çà çàâäàííÿìè íà ñ. 40 ïіäðó÷íèêà).
5. ×èòàííÿ ìîâ÷êè ñòàòòі ïðî Á. Ëåïêîãî. Ôîðìóëþâàííÿ ó÷íÿ-

ìè çàïèòàíü çà çìіñòîì ñòàòòі. Âіäïîâіäі íà íèõ. Óòî÷íåííÿ âіä-
ïîâіäåé ó÷èòåëåì.

ІІІ етап «Після читання»
1. Âèêîíàííÿ çàâäàíü ó çîøèòі (3–5).
2. ×èòàííÿ âіðøіâ Ò. Øåâ÷åíêà ç ïàì’ÿòі.
3. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíî ÷èòàòè âіðø і óðèâîê ç êíèæêè 

Á. Ëåïêîãî, âìіòè ðîçïîâіñòè ïðî æèòòÿ Øåâ÷åíêà çà çìіñòîì
óðèâêó. Çà áàæàííÿì âіðø âèâ÷èòè íàïàì’ÿòü.
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(24) Тема. Позакласне читання. Віночок поетичних творів, у яких 
оспівано природу України

Орієнтовна навчальна мета. Розширити знання про твори пейзаж-
ної лірики та їх авторів (класиків і сучасних). Формувати вміння визначати
тему, художні засоби зображення картин природи словом; виразно читати
вірші, у тому числі з пам’яті.

Матеріал до уроку. Самостійно дібрана учнями пейзажна лірика.

(25) Тема. Іван Якович Франко – поет-лірик. Полудень. Українське 
поле, степ у поезії, прозі, живописі

Орієнтовна навчальна мета. Розширити знання про творчість І. Фран-
ка, його ліричні твори. Навчати розуміти настрій поета, викликаний карти-
нами природи, порівнювати, як зображено схожі картини в поезії, прозі,
живописі. Виховувати здатність сприймати красу картин природи України.

Матеріал до уроку. І. Франко, Полудень. М. Гоголь, Степ дедалі гарні-
шав... (с. 42–45 підручника).

Перевірка домашнього завдання
1. Ïðî÷èòàòè âèðàçíî âіðø Ò. Øåâ÷åíêà «Çà ñîíöåì õìàðîíüêà

ïëèâå».
2. Ïðî÷èòàòè âіðø ç ïàì’ÿòі (õòî âèâ÷èâ).
3. Ðîáîòà â ïàðàõ. Ïðî÷èòàòè âèðàçíî óðèâîê ç òâîðó Á. Ëåï-

êîãî.
4. Ðîçïîâіñòè ïðî æèòòÿ ïîåòà íà çàñëàííі ó ñêëàäі åêñïåäèöії 

íà Àðàë.

І етап «До читання»
1. Îçíàéîìëåííÿ ç òåìîþ і çàâäàííÿìè óðîêó.
2. Ïðèãàäóâàííÿ òâîðіâ І. Ôðàíêà, ÿêі ÷èòàëè â 2, 3 êëàñàõ. 

Âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 2 â çîøèòі (ñàìîñòіéíî).
3. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà. Çàâäàííÿ 1 ó çîøèòі.
4. ×èòàííÿ ó÷íÿìè ìîâ÷êè ñòàòòі ïðî æèòòєâèé і òâîð÷èé 

øëÿõ І. Ôðàíêà. Ïåðåêàç çìіñòó çà àáçàöàìè.
5. Âèðàçíå ÷èòàííÿ âіðøà Ð. Çàâàäîâè÷à. Âèêîíàííÿ â çîøèòі 

çàâäàííÿ 3.
6. Ïðèãàäóâàííÿ ïðàâèëà ïіä ïîçíà÷êîþ «çîëîòèé êëþ÷èê».

Òâіð âіäêðèâàє ñâîї òàєìíèöі òîäі, êîëè ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ ðîçìіð-
êîâóєìî, óÿâëÿєìî, ïðèäèâëÿєìîñÿ, ïðèñëóõàєìîñÿ. Ñàìå òàê
ñëіä ÷èòàòè âіðø І. Ôðàíêà «Ïîëóäåíü».

7. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà: ïîëóäåíü, òðіùàòü (ïîÿñíåííÿ â çîøèòі).

ІІ етап «Під час читання»
1. ×èòàííÿ âіðøà â÷èòåëåì. ßêó êàðòèíó ïðèðîäè, ó ÿêó ïîðó 

ðîêó ìàëþє ïîåò ó âіðøі? ßêèé âîíà íàâіþє íàñòðіé? (Ñïîêіéíèé).
2. ×èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè ìîâ÷êè, ïîòіì – óãîëîñ. Àíàëіç çà 

çàïèòàííÿìè ïіñëÿ òåêñòó ïіä êåðіâíèöòâîì ó÷èòåëÿ. Âèêîíàííÿ
çàâäàíü 5, 6 ó çîøèòі (ñàìîñòіéíî) – ó÷íі îïèñóþòü óÿâëþâàíó
êàðòèíó: ùî áà÷ó, ÷óþ, óÿâëÿþ.

3. Ðîçãëÿä ðåïðîäóêöії êàðòèíè Â. ×åðâàòþêà «Ïîëóäåíü». Ïî-
 ðіâ  íÿííÿ êàðòèíè ïðèðîäè â ïîëóäåíü ó òâîðàõ ðіçíèõ âèäіâ ìèñ-
òåöòâ. (Îäíàêîâå: íàçâà, áåçëþäíî, òðàâè áàðâèñòі, öâіòóòü, óñå
ïðîíèçàíå ñïîêîєì, òåïëîì. Ðіçíå: íà êàðòèíі çîáðàæåíî óçëіññÿ,
ó âіðøі – ïîëå).

4. «Åêñêóðñіÿ â ñòåï». ×èòàííÿ іíôîðìàöії ïðî òàâðіéñüêі
ñòåïè, ñó÷àñíó Àñêàíіþ-Íîâó.

– Ïîäèâèìîñÿ íà êâіòè, ïòàõіâ, ÿêèõ ìîæíà ïîáà÷èòè â ñòåïó. 
(Ôîòîãðàôії â çîøèòі). Ïðî íèõ ãîâîðèòü ó ñâîєìó îïèñі Ìèêîëà 
Ãîãîëü. Ïåðåêëàä çðîáèâ óêðàїíñüêèé ïèñüìåííèê Âàñèëü
Øêëÿð.
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5. ×èòàííÿ ó÷íÿìè òåêñòó ïðî ñòåï (íàãàäàòè ïðî ïîçíà÷êó
«çîëîòèé êëþ÷èê»).

6. Âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ (1–3) â ïіäðó÷íèêó.
7. ×èòàííÿ ÷àñòèíè òåêñòó îïèñó «ñíіãîâîþ êóëåþ» (äèâ. îïèñ

öüîãî ïðèéîìó â ðîçäіëі І)*. 
8. Ðîáîòà â ïàðàõ. ×èòàííÿ ç ïàì’ÿòі âèâ÷åíèõ ÷àñòèí îïèñó.

ІІІ етап «Після читання».
1. Óçàãàëüíþþ÷à áåñіäà.
 Òâîðè ÿêèõ àâòîðіâ ñüîãîäíі ïðî÷èòàëè (àáî: ç ÿêèìè àâòî-

ðàìè ñüîãîäíі ñïіëêóâàëèñÿ, íà ÿêó òåìó)?
 Ùî âäàëîñÿ ïîáà÷èòè, ïî÷óòè, ÿêîþ óÿâèëè óêðàїíñüêó ïðè-

ðîäó â ïîëóäåííèé ëіòíіé ÷àñ?
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíî ÷èòàòè (çà áàæàííÿì – âèâ÷èòè

íàïàì’ÿòü) âіðø І. Ôðàíêà «Ïîëóäåíü». Ïîâòîðèòè âèâ÷åíó ÷àñ-
òèíó îïèñó, ðîçïîâіäàòè її ç ïàì’ÿòі. Âèêîíàòè çàâäàííÿ 2, 3 äî
îïèñó ñòåïó (ó çîøèòі).

*  Íàïðèêëàä, ó÷åíü âèáèðàє ÷àñòèíó îïèñó — îäíå ðå÷åííÿ: «Êðіçü
òîíêі...». ×èòàє âñå ðå÷åííÿ, ç’ÿñîâóє, ùî â íüîìó ñïî÷àòêó îïèñàíî âî-
ëîøêè, ïîòіì – äðîê, äàëі – áіëó êàøêó і ïøåíè÷íèé êîëîñîê. ßê îïè-
ñàíî âîëîøêè? ×èòàє îäèí ðàç, óÿâëÿє і çàïàì’ÿòîâóє, ïîòіì ïîâòîðþє ç
ïàì’ÿòі. ßê îïèñàíî äðîê? Äàëі ó÷åíü äіє çà àëãîðèòìîì. ×èòàє, óÿâëÿє,
çàïàì’ÿòîâóє. Ïîâòîðþє öþ ÷àñòèíó ðå÷åííÿ ç ïàì’ÿòі, ïîòіì ïîâòîðþє
ïåðøó ÷àñòèíó (ïðî âîëîøêè) і äðóãó (ïðî äðîê). ×èòàє, óÿâëÿє і
çàïàì’ÿòîâóє, ÿê îïèñàíî áіëó êàøêó. Ïîâòîðþє öþ ÷àñòèíó ðå÷åííÿ ç
ïàì’ÿòі, ïîòіì ïåðøó ÷àñòèíó (ïðî âîëîøêè), äðóãó (ïðî äðîê) і òðåòþ
(ïðî áіëó êàøêó); òàê ñàìî çàïàì’ÿòîâóє, ÿê îïèñàíî ïøåíè÷íèé êîëî-
ñîê, і ïîâòîðþє âñå ðå÷åííÿ ç ïàì’ÿòі.



53

Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(26) Тема. Зимові картини та їх настрій у поезії Івана Франка і Васи-
ля Симоненка

Орієнтовна навчальна мета. Навчати читати вірші І. Франка, розуміти 
їх настрій, викликаний картинами природи. Ознайомити з життєвим і твор-
чим шляхом В. Симоненка. Формувати уявлення про його вірші, навчати ви-
значати спільне й відмінне у віршах двох авторів. Розвивати навич ку вираз-
ного читання: передавати голосом настрій віршів.

Матеріал до уроку. І. Франко, Сипле, сипле, сипле сніг. В. Симоненко 
(с. 46, 47 підручника), В. Симоненко, Матері (с. 58–60 «Перлинки»).

Перевірка домашнього завдання
1. Ðîáîòà â ïàðàõ. Âçàєìîïåðåâіðêà çàâäàíü, âèêîíàíèõ ó çî-

øèòі.
2. Âèðàçíå ÷èòàííÿ (÷èòàííÿ ç ïàì’ÿòі) âіðøà І. Ôðàíêà «Ïî-

ëóäåíü». Ïîÿñíèòè, ÿêі õóäîæíі çàñîáè âèêîðèñòàâ ïîåò, ùîá ïå-
ðåäàòè ïîëóäåííèé ñïîêіé, êðàñó ëіòíüîї ïðèðîäè.

3. ×èòàííÿ ç ïàì’ÿòі îïèñó (âèâ÷åíîї ÷àñòèíè). Âіäïîâіäі íà 
çàïèòàííÿ äî òåêñòó.

І етап «До читання»
1. Ñêëàäàííÿ ðîçïîâіäі ïðî І. Ôðàíêà (çà çìіñòîì ñòàòòі, òâî-

ðàìè).
– Ìè çíàєìî òâîðè ïåéçàæíîї ëіðèêè І. Ôðàíêà, ó ÿêèõ çâó-

÷àòü ñïîêіé («Ïîëóäåíü»), ðàäіñòü («Íàäіéøëà âåñíà ïðåêðàñíà»).
À ÿêèé íàñòðіé çèìîâèõ ïåéçàæіâ ïîåòà?

2. Ðîçãëÿä ìàëþíêà. Ñêëàäàííÿ îïèñó çîáðàæåíîї êàðòèíè
ïðèðîäè, âèçíà÷åííÿ її íàñòðîþ.

3. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà (ïîÿñíåííÿ çíà÷åííÿ ñëіâ, ñ. 46 ïіäðó÷-
íèêà).

ІІ етап «Під час читання».
1. ×èòàííÿ âіðøà â÷èòåëåì. Ïåðåäà÷à ãîëîñîì ñìóòêó.
2. Îáìіí âðàæåííÿìè. ßêèé íàñòðіé íàâіþє âіðø? ßêà êàðòè-

íà ïðèðîäè âèêëèêàє â ïîåòà ñìóòîê?
3. ×èòàííÿ ó÷íÿìè âіðøà ñàìîñòіéíî, âèçíà÷åííÿ íåçðîçóìі-

ëèõ ñëіâ, äóìîê. Ïîÿñíåííÿ çíà÷åííÿ ñëіâ îäóáіííÿ, îòóïіííÿ
(ó çîøèòі).

4. ×èòàííÿ âіðøà âãîëîñ іç çóïèíêàìè äëÿ ïîÿñíåííÿ õóäîæ-
íіõ çàñîáіâ: ïîâòîð – äëÿ çîáðàæåííÿ îäíîìàíіòíîñòі é áåçíàäіé-
íîñòі, ùî ñíіã êîëèñü ïðèïèíèòüñÿ; åïіòåòè é ïîðіâíÿííÿ (íåáî – 
ñіðà áåçîäíÿ, ñíіã – ìåòåëèêè õîëîäíі; óñå çàñèïàíå ñíіãîì,
îäíîìàíіòíå, õîëîäíå, ìîâ æóðà, ëèõàÿ äîëÿ). Îñîáëèâî ïðîíèê-
ëèâî ïåðåäàíî ïî÷óòòÿ â îñòàííіõ äâîõ ñòðîôàõ.

5. Ðîáîòà â ïàðàõ. Âèêîíàííÿ çàâäàíü ó çîøèòàõ.
6. Âèçíà÷åííÿ òîíó, òåìïó ÷èòàííÿ, ñèëè ãîëîñó. Âèðàçíå ÷è-

òàííÿ âіðøà.
7. Ðîáîòà â ãðóïàõ. ×èòàííÿ ñòàòòі â ïіäðó÷íèêó, «Ïåðëèíöі» 

ïðî Â. Ñèìîíåíêà. Ðîçïîâіäü ïðî æèòòєâèé і òâîð÷èé øëÿõ ïîåòà.
8. ×èòàííÿ âіðøà Â. Ñèìîíåíêà «ß íå ëþáëþ çèìè – âîíà 

òàêà óáîãà...» (ó çîøèòі).
9. ×èòàííÿ ÷àñòèíè âіðøà â ïіäðó÷íèêó. Âіäïîâіäі íà çàïè-

òàííÿ. Âèêîíàííÿ â çîøèòі çàâäàííÿ (îäíå íà âèáіð ç êіëüêîõ
çàïðîïîíîâàíèõ).

10. Ïîðіâíÿííÿ çèìîâèõ êàðòèí ó âіðøàõ І. Ôðàíêà і Â. Ñèìî-
íåíêà (íàñòðіé îäíàêîâèé – æóðëèâèé, àëå ó Â. Ñèìîíåíêà çèìî-
âі êàðòèíè õî÷à é îäíîìàíіòíі, ïðîòå êðàñèâі (ñíіã іñêðèòüñÿ íà
êîëіÿõ äîðіã)). 

11. Ðîáîòà â ãðóïàõ. І ãðóïà ÷èòàє âіðø Â. Ñèìîíåíêà «Çåìëå 
ðіäíà» (ó çîøèòі), ІІ ãðóïà — âіðø «Ìàòåðі» (ó «Ïåðëèíöі»).
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12. ×èòàííÿ âіðøіâ óãîëîñ. Îáìіí äóìêàìè: Â. Ñèìîíåíêî
ïîåò-ëіðèê, ïîåò-ïàòðіîò.

ІІІ етап «Після читання»
1. Óçàãàëüíþþ÷à áåñіäà.
 Íàçâàòè àâòîðіâ òâîðіâ, ðàçîì ç ÿêèìè ó÷íі ïåðåæèâàëè

«çèìîâі» ïî÷óòòÿ, áà÷èëè çàñèïàíі ñíіãîì ïîëÿ і ëóêè, áëèñêіò-
êè-çîðі íà êîëіÿõ äîðіã, óÿâëÿëè ñàìó ãîñïîäàðêó-çèìó.
 ×îìó çèìà âèêëèêàє æóðáó? À ÿêі ïî÷óòòÿ âèíèêëè â äіòåé?
2. Ðîáîòà â ãðóïàõ. ×èòàííÿ ç ïàì’ÿòі îäíîãî ç âіðøіâ (ðÿäêіâ

âіðøà).
3. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíî ÷èòàòè âіðø І. Ôðàíêà «Ñèïëå,

ñèïëå, ñèïëå ñíіã». Ñêëàñòè ðîçïîâіäü ïðî æèòòєâèé і òâîð÷èé
øëÿõ Â. Ñèìîíåíêà (çà çìіñòîì ïðî÷èòàíîї ñòàòòі é âіðøіâ). Ïî-
âòîðèòè âіðøі Ëåñі Óêðàїíêè, ÿêі ÷èòàëè â ïîïåðåäíіõ êëàñàõ,
ñàìîñòіéíî àáî ïðèíåñòè їõ íà óðîê.



55

Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(27) Тема. Читаємо Лесю Українку. Роль порівнянь у створенні об-
разу моря, сприйнятті його кольору та почуттів від споглядання за-
ходу сонця на морі 

Орієнтовна навчальна мета. Розширити знання про творчість Лесі 
Українки. Навчати розуміти її пейзажну лірику, зображені почуття і картини
природи, що їх викликають. Розкрити роль порівнянь у зображенні кольо-
рів моря в час заходу сонця. Викликати захоплення мужністю, працьови-
тістю, талантом відомої у всьому світі української поетеси.

Матеріал до уроку. Леся Українка, Вже сонечко в море сіда (с. 47–49
підручника), репродукція картини І. Айвазовського «Вечір на морі» Д.

Перевірка домашнього завдання
1. ×èòàííÿ âіðøà І. Ôðàíêà «Ñèïëå, ñèïëå, ñèïëå ñíіã». Âè-

çíà÷åííÿ ñëіâ, ÿêèìè ïîåò ïåðåäàâ ïî÷óòòÿ, âèêëèêàíі çèìîâèì
ñíіãîïàäîì (ñіðà áåçîäíÿ íåáà, ìåòåëèêè õîëîäíі, ìîâ æóðà, ëèõàÿ 
äîëÿ, êèëèì çàáóòòÿ, îäóáіííÿ, îòóïіííÿ, îãîíü â äóøі ìåðê íå,
ñëàáíå, ïîãàñàє).

2. Ðîáîòà â ïàðàõ. Ðîçïîâіäü ïðî æèòòÿ і òâîð÷іñòü Â. Ñèìî-
íåíêà (ó ìåæàõ îïðàöüîâàíîãî ìàòåðіàëó), 80-ðі÷÷ÿ âіä äíÿ
íàðîäæåííÿ ÿêîãî âіäçíà÷àëè ó 2015 ð.

І етап «До читання»
1. Îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ ç òåìîþ і çàâäàííÿìè óðîêó.
2. Ïðèãàäóâàííÿ íàçâ îïðàöüîâàíèõ âіðøіâ, êàçîê Ëåñі Óêðà-

їíêè.
3. Ïîåòè÷íà õâèëèíêà «×èòàєìî Ëåñþ Óêðàїíêó».
4. Áåñіäà çà êàðòèíîþ І. Àéâàçîâñüêîãî «Âå÷іð íà ìîðі» (Ä):

ÿêó êàðòèíó ïðèðîäè çîáðàæåíî (õóäîæíèê çìàëþâàâ ìîðå), ÿêі
ôàðáè äіáðàíî, ÿêèé íàñòðіé âîíè íàâіþþòü?

5. Ðîçïîâіäü ó÷íіâ ïðî ñâîї âðàæåííÿ, ÿêі âèêëèêàє çàõіä ñîí-
öÿ íà ìîðі (íà ùî âîíè íàé÷àñòіøå çâåðòàþòü óâàãó, ÷è ìîæóòü
ïðèãàäàòè êîëіð ìîðÿ î öіé ïîðі, çâіäêè ñïîñòåðіãàëè çàõіä
ñîíöÿ).

6. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà: ìàðìóð, îêñàìèò.

ІІ етап «Під час читання»
1. ×èòàííÿ ó÷íÿìè ñòàòòі ïðî æèòòєâèé øëÿõ Ëåñі Óêðàїíêè.
2. Ðîçïîâіäü ïðî Ëåñþ Óêðàїíêó çà ïëàíîì (ó çîøèòі).
3. ×èòàííÿ âіðøà â÷èòåëåì.
4. Ïåðåâіðêà ïåðâèííîãî ñïðèéìàííÿ.
 ßêі ïî÷óòòÿ âèêëèêàâ âіðø?
 ßêó êàðòèíó ïðèðîäè çìàëþâàëà Ëåñÿ Óêðàїíêà? Äå âîíà 

ñïîñòåðіãàëà öåé ïåéçàæ?
5. ×èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè ìîâ÷êè. Âèêîíàííÿ çàâäàíü ó çî-

øèòі.
6. ×èòàííÿ âіðøà âãîëîñ ïî ñòðîôàõ. Ïîøóê ïîðіâíÿíü, ïî-

ÿñíåííÿ їõ (ÿêà îñîáëèâіñòü âîäè íàãàäàëà ïîåòåñі îêñàìèò, ÷èì 
âіäáëèñêè ñîíöÿ íà õâèëÿõ ñõîæі íà áëèñêàâêó, ÷èì ñëіä âіä 
êîðàáëÿ íàãàäóє ñíіã, ìàðìóð).

7. Ïîâòîðíå ÷èòàííÿ âіðøà. Ñëîâåñíå ìàëþâàííÿ óÿâëþâàíèõ
êàðòèí. (Ñêіëüêè êàðòèí çà çìіñòîì âіðøà âè á íàìàëþâàëè? Ùî 
íàìàëþєòå íà ïåðøіé êàðòèíі? (Ñîíöå â ìîðå ñіäàє, ìîðå ñïîêіé-
íå). ßêі ôàðáè âàì ïîòðіáíі? ßê ïåðåäàñòå îêñàìèòîâó ìîðñüêó
ïîâåðõíþ? Ùî íàìàëþєòå íà äðóãіé êàðòèíі? À äàëі?).

8. Áåñіäà çà ìàëþíêîì. Ïіäïèñóâàííÿ éîãî ñëîâàìè ç âіðøà.
9. Ïіäãîòîâêà äî âèðàçíîãî ÷èòàííÿ âіðøà: âèçíà÷åííÿ ñëіâ,

ÿêі ïіäêàçóþòü ñèëó ãîëîñó (ó òèõîìó ìîðі), òåìï (ñîíå÷êî ñіäà, 
òðåìòÿòü, ïðîáіã êîðàáåëü, çàáëèñíå, òî çãàñíå). Ïîøóê ñëіâ,
ÿêі òðåáà ïðî÷èòàòè òåïëî, íіæíî (ñîíå÷êî); îïèñàíèõ êàðòèí,
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ÿêі òðåáà ïðî÷èòàòè øâèäøå, ãîëîñíіøå (áëèñêàâêà ç òåìíîї 
òó÷і òà іí.). Âèçíà÷åííÿ íàñòðîþ âіðøà.

10. Âèðàçíå ÷èòàííÿ âіðøà ïіä êåðіâíèöòâîì ó÷èòåëÿ.
11. ×èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè (ðîáîòà â ïàðàõ).
12. Âèâ÷åííÿ íàïàì’ÿòü óñüîãî âіðøà àáî êіëüêîõ ñòðîô.

ІІІ етап «Після читання»
1. Óçàãàëüíþþ÷à áåñіäà.
 Õòî àâòîð âіðøà? ßêèé çàãîëîâîê ìîæíà ïðèäóìàòè äî íüîãî?

Ñïðîáóâàòè äîâåñòè, ùî âіðø ïåðåäàє çìіñò çìàëüîâàíîї Ëåñåþ
Óêðàїíêîþ êàðòèíè і ïî÷óòòÿ, ÿêі öÿ êàðòèíà âèêëèêàє.
 ßêà ëþäèíà ìîæå òàê ÿñêðàâî, êðàñèâî і çàäóøåâíî ñëîâîì

çìàëþâàòè ïåéçàæ? Äî ÿêèõ ïðàãíåíü ñïîíóêàє ïîåòåñà? Ùî
ñàìå ó÷íі ïðèãàäàþòü, ïåðåáóâàþ÷è áіëÿ ìîðÿ, ùî õî÷óòü òàì ïî-
áà÷èòè?

3. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíî ÷èòàòè âіðø. Çà áàæàííÿì âè-
â÷èòè éîãî (÷àñòèíó âіðøà) íàïàì’ÿòü.
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(28) Тема. Краса літнього вечора в поезії Лесі Українки і прозі Марка 
Вовчка

Орієнтовна навчальна мета. Навчати розуміти зображені картини в
поезії Лесі Українки, почуття, які вони викликають. Формувати вміння ви-
значати у вірші художні засоби, за допомогою яких картина природи ожи-
ває. Ознайомити з творчістю Марка Вовчка, навчати порівнювати твори
різних авторів на ту саму тему, визначати спільне й відмінне у змалюванні
картин природи.

Матеріал до уроку. Леся Українка, Плине білий човник... Марко Вов-
чок, Надійшов теплий тихий... (с. 49–51 підручника).

Перевірка домашнього завдання
1. Ïðî÷èòàòè âèðàçíî âіðø Ëåñі Óêðàїíêè «Âæå ñîíå÷êî â ìîðå

ñіäà».
2. Ïðî÷èòàòè âіðø (àáî éîãî ÷àñòèíó) ç ïàì’ÿòі.

І етап «До читання»
1. Áåñіäà, ïіä ÷àñ ÿêîї äіòè äіëÿòüñÿ âðàæåííÿìè ïðî âіä÷óòòÿ

ëіòíüîãî âå÷îðà áіëÿ âîäîéìè.
2. Ðîçâèòîê óÿâè, ìîâëåííÿ: ÷è äîâîäèëîñÿ ñïîñòåðіãàòè çà 

õìàðêàìè, ÿêі ïëèâóòü ïî íåáó? Ùî âîíè íàãàäóþòü? Іç ÷èì їõ 
ìîæíà ïîðіâíÿòè? Ïðèãàäàòè, ÿê ïèñàâ ïðî õìàðó Ò. Øåâ÷åíêî
ó âіðøі «Çà ñîíöåì õìàðîíüêà ïëèâå».

3. «Õòî ç íàñ àñòðîíîì?» Ðîçêàçàòè, äå і êîëè ñõîäèòü âå÷іðíÿ 
çîðÿ. ×è äîâîäèëîñÿ ó÷íÿì áà÷èòè її áëèçüêî áіëÿ Ìіñÿöÿ, êîëè
ùå іíøèõ çіð íå âèäíî íà âå÷іðíüîìó íåáі?

ІІ етап «Під час читання»
1. Âèðàçíå ÷èòàííÿ âіðøà ó÷íåì. ßêó êàðòèíó âäàëîñÿ óÿâè-

òè? ßêèìè âðàæåííÿìè õî÷åòüñÿ ïîäіëèòèñÿ ç îäíîêëàñíèêàìè?
2. ×èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè ìîâ÷êè. Ïåðåâіðêà ðîçóìіííÿ îïè-

ñàíîї êàðòèíè, âèêîíàííÿ çàâäàíü ó çîøèòі (1–5).
3. Ïîâòîðíå ÷èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè. Àíàëіç çà çàïèòàííÿìè â 

ïіäðó÷íèêó òà äîäàòêîâèìè, ÿêі ìîæóòü áóòè òàêèìè:
 ßêèì ó÷íі óÿâèëè ÷îâíèê? ßêùî áіëèì, òî áіëîãî êîëüîðó

÷è ç áіëèì âіòðèëîì? ßêі ñëîâà ç âіðøà äîïîìàãàþòü äàòè âіäïî-
âіäü (ïëèíå áіëèé ÷îâíèê, âіòåð ëåäâå äèøå, ëåäâå ïîâіâàє)?
 Ùî íàãàäóþòü õìàðèíêè? ßêèé ìàëþíîê íàìàëþþòü äіòè

äî äðóãîї ñòðîôè?
 ×è äîâîäèëîñÿ ó÷íÿì áà÷èòè ïåðåëèâ÷àñòó ìіñÿ÷íó äîðіæ-

êó íà âîäі? ßê ïðî öå ãîâîðèòü ïîåòåñà?
 ßêó ùå êàðòèíó ñïîñòåðіãàє Ëåñÿ Óêðàїíêà? ßêі ïî÷óòòÿ

âèêëèêàє â íåї ìіñÿ÷íà íі÷ íà ìîðі? ×è ìîæíà áóëî á ñàìå òàêè-
ìè ïîáà÷èòè ìîðå і íåáî, ÿêáè ÷îâíèê íå ïëèâ ïîâіëüíî? Âèáðàòè 
і ïðîìîâèòè ñëîâà, ÿêі çâó÷àòü ëàãіäíî, ìèëî.

4. Ñïîñòåðåæåííÿ çà äîâæèíîþ ðÿäêіâ âіðøà, ðèìàìè.
5. Ïіäãîòîâêà äî âèðàçíîãî ÷èòàííÿ. Ùîá ïåðåäàòè ãîëîñîì

çàìèëóâàííÿ êðàñîþ îïèñàíîãî, ñëіä ÷èòàòè ïðèòèøåíèì ãîëî-
ñîì (ó÷íі äîâîäÿòü, ÷îìó ñàìå òàê), íå ïîñïіøàþ÷è, ñïîêіéíî.

6. Âèðàçíå ÷èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè. ×èòàííÿ ðÿäêіâ, óñüîãî âіð-
øà ç ïàì’ÿòі.

7. Êðàñà ëіòíüîãî âå÷îðà, ëіòíüîї íî÷і є òåìîþ íå ëèøå ïîå-
òè÷íèõ òâîðіâ, à é ïðîçîâèõ. ×èòàííÿ ó÷íÿìè ìîâ÷êè ñòàòòі ïðî 
Ìàðêà Âîâ÷êà. Ïåðåâіðêà ðîçóìіííÿ ñëіâ, çàñâîєííÿ іíôîðìàöії
(çàâäàííÿ 1, 2 â çîøèòі: çíà÷åííÿ ñëîâà ôîëüêëîðèñòèêà, ïëàí
äî ñòàòòі äëÿ ïåðåêàçó її çìіñòó).

8. ×èòàííÿ ó÷íÿìè îïèñó ìîâ÷êè çà âіäîìèì ïðàâèëîì: ÷èòà-
єìî, óÿâëÿєìî, ïðèäèâëÿєìîñÿ, ïðèñëóõàєìîñÿ, ðîçóìієìî. Ùî ç 
îïèñàíîãî ìîæíà íàìàëþâàòè, ùî – âіä÷óòè? Ùî äіòè çðîçóìіëè
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ç îïèñàíîãî? (Ïèñüìåííèöÿ ìèëóєòüñÿ êðàñîþ ïðèðîäè). Ùî її
çà÷àðîâóє? Íàçâàòè ñëîâà-îçíàêè, ïîðіâíÿííÿ, ñëîâà â ïåðå íîñ-
íîìó çíà÷åííі, ÿêі äîïîìàãàþòü çìàëþâàòè êðàñó ïîáà÷åíîãî âіä-
÷óòòÿ її.

9. Àíàëіç ñõåìè äî òåêñòó â çîøèòі (ó÷íі ïîâèííі ïîìіòèòè,
ùî íå âå÷іð îáãîðòàє çåìëþ, à íі÷íà ïіòüìà і ïðîõîëîäà. Ðåøòà
âñå ïîçíà÷åíî ïðàâèëüíî).

10. Äîïîâíåííÿ ñõåìè ñëîâàìè ç òåêñòó. Äîïîâíåíà ñõåìà ìà-
òèìå òàêèé âèãëÿä:

óãîðі ñâіòÿòüñÿ   çîðі
óíèçó íà âîäі ñâіòÿòüñÿ  
óãîðі    ìіñÿöü
ïіä òîáîþ ïëèâå
ïëåñî ðі÷êè âіäáèâàє   íåáåñíó äàëå÷іíü

11. Ïîðіâíÿííÿ êàðòèí ëіòíüîãî âå÷îðà, çìàëüîâàíèõ Ëåñåþ
Óêðàїíêîþ і Ìàðêîì Âîâ÷êîì. Çàïîâíåííÿ ñõåìè â çîøèòі. Äіòè
äіéäóòü âèñíîâêó: â îáîõ òâîðàõ çìàëüîâàíî êàðòèíó ëіòíüîãî âå-
÷îðà, íî÷і. Ó Ëåñі Óêðàїíêè íà ìîðі, ó Ìàðêà Âîâ÷êà — íà ðі÷öі.
Â îáîõ òâîðàõ ïëèíå (ïëèâå) ÷îâåí. Ìіñÿöü і çîðі íà íåáі. Òèõî.
Íàâіòü ðîæåâèé êîëіð є â îáîõ òâîðàõ. Ó Ëåñі Óêðàїíêè ðîæåâå
ñâіòëî ðîçñèïàє ìіñÿ÷åíüêî, à â Ìàðêà Âîâ÷êà ðîæåâèé âå÷іð
(îñòàííі ïðîìåíі ñîíöÿ). Ó âіðøі ðîæåâå ñâіòëî çìіíþєòüñÿ ñðіá-
íèì і ïîðіâíþєòüñÿ ç âîãíåì, ùî ïàëàє. Îáèäâі àâòîðêè çà÷àðîâà-
íі êðàñîþ ëіòíüîї ìіñÿ÷íîї çîðÿíîї íî÷і íà âîäі.

ІІІ етап «Після читання»
1. Ñòâîðåííÿ ìàëþíêà äî âіðøà Ëåñі Óêðàїíêè. Äîáіð çàãîëîâ-

êà äî âіðøà.
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíî ÷èòàòè (âèâ÷èòè íàïàì’ÿòü) âіðø

Ëåñі Óêðàїíêè «Ïëèíå áіëèé ÷îâíèê», âèðàçíî ÷èòàòè îïèñ Ìàðêà
Âîâ÷êà, óìіòè ðîçïîâіñòè ïðî ïèñüìåííèöþ çà çìіñòîì ñòàòòі.
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(29) Тема. Чому сумувала сосна? Народні пісні-веснянки
Орієнтовна навчальна мета. Розширити знання пейзажної лірики 

Лесі Українки. Навчати розуміти мову твору, викликати захоплення змалю-
ванням зимової природи, включенням у сюжет зразків народної творчості
(веснянок). Формувати вміння стежити за побудовою твору, виразно читати.

Матеріал до уроку. Леся Українка, Сосна (с. 51, 52 підручника).

Перевірка домашнього завдання
1. Âèðàçíå ÷èòàííÿ âіðøà Ëåñі Óêðàїíêè «Ïëèíå áіëèé ÷îâíèê».
2. Âèðàçíå ÷èòàííÿ îïèñó Ìàðêà Âîâ÷êà (ðîáîòà â ïàðàõ).
3. Ðîçïîâіäü ïðî Ìàðêà Âîâ÷êà (ðîáîòà â ãðóïàõ).
4. Âèâ÷åííÿ îïèñó âå÷îðà (íî÷і) íàïàì’ÿòü. ×èòàííÿ âèâ÷åíî-

ãî îïèñó ç ïàì’ÿòі (çà áàæàííÿì).

І етап «До читання»
1. Áåñіäà çà ìàëþíêîì ó ïіäðó÷íèêó (ñ. 51): ÿêó ïîðó ðîêó çî-

áðàæåíî, ÿêå öå äåðåâî, ÿêèé íàñòðіé âèêëèêàє âñÿ êàðòèíà?
Ïðèãàäàòè îñòàííі ðÿäêè âіðøà І. Ôðàíêà «Ñèïëå, ñèïëå, ñèïëå
ñíіã». Ïîâ’ÿçàòè çі çìіñòîì öèõ ðÿäêіâ ìіðêóâàííÿ ùîäî òîãî,
÷îìó ñîñíі ñóìíî. ßê âåñíà çìіíèòü ñîñíó? Àäæå âîíà â óñі ïîðè 
ðîêó çåëåíà! ßê çìіíèòüñÿ íàñòðіé ó ëþäåé? ßêèìè ïіñíÿìè çó-
ñòðі÷àëè âåñíó â äàâíèíó? Ùî òàêå âåñíÿíêè? 

2. ×èòàííÿ ó÷íÿìè ñòàòòі â ðóáðèöі «×è çíàєø òè?». Äîïîâ-
íåííÿ іíôîðìàöії ïðî âåñíÿíêó «Çåëåíèé øóì» (ó çîøèòі).

3. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà: äіáðîâà.

ІІ етап «Під час читання»
1. ×èòàííÿ âіðøà «Ñîñíà» â÷èòåëåì.
2. Ïåðåâіðêà ïåðâèííîãî ñïðèéìàííÿ.
 ßêі äóìêè âèêëèêàâ âіðø?
 ×îìó Ëåñÿ Óêðàїíêà íàçâàëà éîãî «Ñîñíà»?
3. ×èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè ìîâ÷êè. Âèêîíàííÿ â çîøèòі çà-

âäàííÿ 2. Âіä ÷èéîãî іìåíі âåäå ðîçïîâіäü ïîåòåñà? Õòî їé ðîçêà-
çàâ ïðî íàñòðіé ñîñíè, äіáðîâè, ïðî òå, ùî íå ñêîðî ïðèéäå âåñíà?

4. Óÿâíà ïîäîðîæ ó äіáðîâó ðàçîì ç àâòîðîì âіðøà. (Çóïèíіìîñÿ
áіëÿ ñîñíè. Ïðèäèâіìîñÿ: ÿêîþ її áà÷èìî? (Çåëåíîþ). Ïðèñëóõàé-
ìîñÿ: ÷óòè ðîçìîâó ñîñíè ç âåñíÿíèì âіòðîì. ßêà öÿ ðîçìîâà?
(×óòíî â ãîìîíі òÿæêó çèìîâóþ äóìó). ßêі çâóêè ÷óòè çèìîâèì
ðàíêîì ó äіáðîâі? Çåëåíå âåðõîâіòòÿ ñîñíè ëåãåíüêî øóìèòü (çå-
ëåíèé øóì), àëå ÷îìó öå çâó÷èòü ñóìíî?).

5. Âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ ïіñëÿ òåêñòó â ïіäðó÷íèêó.
6. ×èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè âãîëîñ; çóïèíèòèñÿ íà õóäîæíіõ çà-

ñîáàõ: åïіòåòàõ, ìåòàôîðàõ, ïîðіâíÿííі, çâóêîïèñі; ïîÿñíèòè, ÿê
âîíè äîïîìàãàþòü óÿâèòè îïèñàíó êàðòèíó і çâóêè â äіáðîâі (çâó-
êîïèñ: ó ñëîâàõ øóì, øåïòàëà – ø-ø-ø). Âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 1 
ó çîøèòі.

7. Âèçíà÷åííÿ òåìïó (ïîìіðíèé), òîíó (íåâåñåëèé), ñèëè ãîëîñó 
(íåãîëîñíî), òðèâàëîñòі ïàóç. Âèðàçíå ÷èòàííÿ âіðøà.

ІІІ етап «Після читання»
1. Ïîâòîðåííÿ ïðî÷èòàíèõ âіðøіâ Ëåñі Óêðàїíêè (ñ. 52 ïіä-

ðó÷íèêà). Äîâåñòè, ùî öå ïåéçàæíà ëіðèêà.
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Íà âèáіð: 1 – âèðàçíî ÷èòàòè àáî âèâ÷èòè 

äâі ñòðîôè âіðøà «Ñîñíà» íàïàì’ÿòü; 2 – âèêîíàòè çàâäàííÿ 4 â
çîøèòі («×îìó, íà òâîþ äóìêó, çèìà íàâіþє ñìóòîê? À òè ìîæåø 
ñïðèéìàòè çèìó ïî-іíøîìó. Ïîäіëèñÿ ñâîїìè âðàæåííÿìè. Ñâîþ 
âіäïîâіäü ìîæåø äîïîâíèòè ìàëþíêàìè, ôîòîãðàôіÿìè, âіðøàìè»).

3. Ïðèãàäàòè âèâ÷åíі âіðøі Ë. Êîñòåíêî àáî ïðèíåñòè їõ òåê-
ñòè íà óðîê.
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(30) Тема. Позакласне читання. Прозові твори про неповторний
світ природи

Орієнтовна навчальна мета. Формувати вміння самостійно читати й
усвідомлювати твори різних жанрів, об’єднані однією темою, орієнтувати-
ся у збірках творів, хрестоматіях. 

Матеріал до уроку. Дібрані самостійно твори (у бібліотеці, у хресто-
матіях). Книжка для позакласного читання «Вікно у світ» (с. 60–78).

(31) Тема. Осінні акварелі Ліни Костенко. Звуковий образ осінньої 
ночі

Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з творами пейзажної ліри-
ки Л. Костенко. Навчати розуміти мову, передані почуття. Формувати вмін-
ня сприймати звукові образи, викликати захоп лення поетичною майстер-
ністю їх створення. Виховувати бажання знати, вивчати вірші Л. Костенко.

Матеріал до уроку. Л. Костенко, Здивовані квіти (с. 52, 53 підручника),
Ф. Шопен «Мелодія осені» Д. 

Перевірка домашнього завдання
1. Âèðàçíå ÷èòàííÿ (àáî ÷èòàííÿ ç ïàì’ÿòі) âіðøà Ëåñі Óêðà-

їíêè.
2. Ïðåçåíòàöіÿ âèêîíàíîãî çàâäàííÿ â çîøèòі.

І етап «До читання»
1. Îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ ç òåìîþ і çàâäàííÿìè óðîêó.
2. Ïðèãàäóâàííÿ âіðøіâ Ë. Êîñòåíêî.
3. Ïîåòè÷íà õâèëèíêà «×èòàєìî Ëіíó Êîñòåíêî» («Áіëî÷êà âî-

ñåíè», «Áàáà Âіõîëà», «Ïðÿëÿ», «Ñîëîâåéêî çàñòóäèâñÿ», «Øèï -
øèíà âàæêî âіääàє ïëîäè» òà іí.). Ó ÿêîìó âіðøі éäåòüñÿ ïðî
êðàñó ïðèðîäè і òóðáîòó ïðî íåї, ïîäàíî çàñòåðåæåííÿ íå íèùèòè
її? ßêà çèìà â Ë. Êîñòåíêî? ßêà Âіõîëà, ÿêà ïðÿëÿ? Ïðî îñіíü
ïîåòåñà ðîçêàçàëà çà òóðáîòàìè áіëî÷êè.

4. «Íà êðèëàõ ôàíòàçії». ×è ïîìі÷àëè ó÷íі ïðèõіä îñåíі â ìіñ-
òî ÷è ñåëî? Ïîôàíòàçóâàòè, ÿê öå âіäáóâàєòüñÿ. Ñëóõàííÿ ìóçè÷-
íîãî òâîðó Ô. Øîïåíà «Ìåëîäіÿ îñåíі» (Ä).

ІІ етап «Під час читання»
1. ×èòàííÿ ñòàòòі ïðî Ë. Êîñòåíêî, її âіðøі, ïðèñâÿ÷åíі îñåíі.
2. Ðîáîòà â ïàðàõ. Ôîðìóëþâàííÿ ó÷íÿìè çàïèòàíü äî çìіñòó

ïðî÷èòàíîãî. Âіäïîâіäі íà íèõ.
3. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà: àêâàðåëі (÷èòàííÿ ïîÿñíåííÿ íà ñ. 53

ïіäðó÷íèêà, äåìîíñòðàöіÿ àêâàðåëåé).
4. ×èòàííÿ íàçâè âіðøà (çîøèò, ïіäðó÷íèê).
5. Âèñëîâëåííÿ ìіðêóâàíü: ÷è ìîæóòü êâіòè áóòè çäèâîâàíè-

ìè, ÷èì?
– Ïîáóäüòå õâèëèíêó àêòîðàìè: ïîêàæіòü âèðàçîì îáëè÷÷ÿ

çäèâóâàííÿ. À âè çäèâîâàíі, ùî êâіòè çäèâîâàíі? ßêèìè îçíàêà-
ìè, âëàñòèâèìè ëþäèíі, íàäіëåíî êâіòè â çàãîëîâêó âіðøà?

ІІ етап «Під час читання»
1. Êîëè ïðèéøëà îñіíü? ×èòàííÿ âіðøà â÷èòåëåì.
2. Ïåðåâіðêà ïåðâèííîãî ñïðèéìàííÿ. Êîëè ïðèéøëà îñіíü?

(Óíî÷і). ßê âîíà ïðèéøëà?
3. Ðîáîòà â ãðóïі. ×èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè.
– Ïðèñëóõàéòåñÿ, ÿêèé çâóê ÷àñòî ïîâòîðþєòüñÿ ìàéæå â

êîæíîìó ðå÷åííі. Ïîâòîðіòü éîãî. Ìè ÷óєìî, ÿê іäå îñіíü. ×óєìî
é іíøі çâóêè. Îäíі çâóêè ïîåòåñà ïåðåäàє çâóêîíàñëіäóâàííÿì
(ñòàðèé âîðîí çóñòðіâ îñіíü ÷õàííÿì: àï÷õè!). Іíøі çâóêè ìè óÿâ-
ëÿєìî çà çìіñòîì: ñîéêà êðè÷àëà, êâіòêà ïèòàëà, і ìè ÷óєìî її
çàïèòàííÿ. Ïðî÷èòàéòå éîãî ç іíòîíàöієþ çäèâóâàííÿ.
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4. ×èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè ìîâ÷êè. Àíàëіç çà çàïèòàííÿìè é 
çàâäàííÿìè.
 Ïðî÷èòàòè, ÿêі çîðі â öþ íі÷. À ÿêі âîíè âëіòêó? Ç êèì ïî-

åòåñà ïîðіâíþє çîðі? ×îìó ç íàëÿêàíèìè їæà÷êàìè?
 Êîëè íàéáіëüøå ãàëàñóє ñîéêà? Êîëè îáіçâàâñÿ âîðîí?
 Ùî çäèâóâàëî êâіòêó? ßê êâіòè âіä÷óëè, ùî âæå îñіíü?
 Äîâåñòè, ùî çîðі çîáðàæåíî ÿê æèâèõ іñòîò, ñîéêó, âîðîíà,

êâіòè íàäіëåíî îçíàêàìè ëþäèíè.
5. Áåñіäà çà ìàëþíêîì. ßêó ïîðó ðîêó, ÷àñòèíó äîáè çîáðàæå-

íî? ßêі ôàðáè âèáðàâ õóäîæíèê? ßê ñèäÿòü ïòàõè?
6. Ïіäãîòîâêà äî âèðàçíîãî ÷èòàííÿ. ßêèé òîí ÷èòàííÿ ïіä-

êàçóþòü çàãîëîâîê, ðîçäіëîâі çíàêè? (Çäèâóâàííÿ). ßêó іíòîíà-
öіþ òðåáà âèáðàòè äëÿ ïåðåäà÷і òîãî, ùî âіäáóâàëîñÿ â öþ íі÷?

7. Âèðàçíå ÷èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè.
8. Çàïîâíåííÿ ñõåìè â çîøèòі. ×èòàííÿ âіðøà ç ïàì’ÿòі (çà 

ñõåìîþ).

ІІІ етап «Після читання»
1. Ìіðêóâàííÿ íàä çàãîëîâêîì. ×îìó âіðø ìàє òàêó íàçâó,

àäæå éäåòüñÿ é ïðî çîðі, ñîéêó, âîðîíà? (Çîðі çìіíèëèñÿ, ñîéêà 
êðè÷àëà, à âîðîí ÷õíóâ. Ñàìå â öþ íі÷. Òîáòî â÷îðà áóëî íå òàê.
Êâіòè íå çìіíèëèñü, àëå âіä÷óëè îñіíü. ßêі êâіòè ìîãëè âåñòè ðîç-
ìîâó?).

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Íàâ÷èòèñÿ âèðàçíî ÷èòàòè âіðø ç ïàì’ÿòі. 
Ïіäãîòóâàòèñÿ äî іíñöåíіçàöії. Ïðèíåñòè íà óðîê êëåíîâі ëèñòî÷êè.



Äàòà____________________

Êëàñ_____________________
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(32) Тема. Краса осені й почуття, які вона викликає
Орієнтовна навчальна мета. Навчати читати і розуміти пейзажну лі-

рику, у якій зображено осінню красу і передано почуття. Формувати вміння
визначати своє ставлення до описаного і передавати його під час виразно-
го читання. Викликати бажання зрозуміти метафоричність мови поезії, за-
хоплюватися її виразністю.

Матеріал до уроку. Л. Костенко, Красива осінь вишиває клени (с. 53
підручника), П. Чайковський, Осіння пісня (із циклу «Пори року»), кленові
осінні листочки Д.

Перевірка домашнього завдання
1. Ïðî÷èòàòè âèðàçíî âіðø «Çäèâîâàíі êâіòè» (ðîáîòà â ïàðàõ)
2. Ïðî÷èòàòè âèðàçíî âіðø ç ïàì’ÿòі.
3. Ðîçïîäіë ðîëåé. Ðîçіãðóâàííÿ.

І етап «До читання»
1. Îçíàéîìëåííÿ ç òåìîþ óðîêó, ëіòåðàòóðîçíàâ÷èì çàâäàí-

íÿì (ÿêі ïî÷óòòÿ âèêëèêàє êðàñà?).
2. Ñêëàäàííÿ ðîçïîâіäі íà òåìó «Êîëè îñіíü êðàñèâà».
3. Ñëóõàííÿ ìóçè÷íîãî òâîðó (Ï. ×àéêîâñüêèé, Îñіííÿ ïіñíÿ

(іç öèêëó «Ïîðè ðîêó»)) (Ä). Äіòè ðîçïîâіäàþòü, ÿêèé íàñòðіé
âèêëèêàâ ó íèõ ìóçè÷íèé òâіð.

ІІ етап «Під час читання»
1. ×èòàííÿ çàãîëîâêà. Ìіðêóâàííÿ íàä çìіñòîì òâîðó: ìîâà

éòèìå ïðî îñіíü, âîíà êðàñèâà, ìàéñòðèíÿ. ×îìó îñіíü âèøèâàє?
×îìó ñàìå êëåíè?

2. Ðîçãëÿä ëèñòêіâ êëåíà, їõíіõ êîëüîðіâ, ðîçêëàäàííÿ ëèñòÿ
íà ïàðòàõ àáî, ÿêùî є ìîæëèâіñòü, ïðèêðіïëåííÿ ìàãíіòàìè íà
äîøöі íà âåëèêîìó çîáðàæåííі êëåíà. ßêèé âèéøîâ êëåí? Õòî
éîãî òàê ðîçôàðáóâàâ? Ó ÿêі êîëüîðè? Ëіíà Êîñòåíêî ãîâîðèòü:
«êðàñèâà îñіíü âèøèâàє êëåíè». ×èì ðîáîòà îñåíі ïîäіáíà äî âè-
øèâàííÿ? ×è íà іíøèõ äåðåâàõ òàêå ñàìå ãàðíå ëèñòÿ, ùî é íà
êëåíі? Îñіíü âèøèâàє. ßê çîáðàæåíî îñіíü? (ßê ëþäèíó).

3. ×èòàííÿ âіðøà â÷èòåëåì.
4. Ïåðåâіðêà ïåðâèííîãî ñïðèéìàííÿ. ßêèé íàñòðіé âèêëèêàâ

âіðø? 
5. ×èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè ìîâ÷êè. Âèêîíàííÿ çàâäàííÿ â çî-

øèòі (ïîêëàñòè íà ïàïåðі ìàçêè òèõ êîëüîðіâ, ó ÿêі îñіíü âáèðàëà
êëåíè). Ìіðêóâàííÿ ïðî òå, ÿê ïàëіòðó ñâіòëèõ êîëüîðіâ çìіíþє
äîäàâàííÿ ÷îðíîї ôàðáè. Ðîçãëÿä ìàëþíêà. ×èòàííÿ ðÿäêіâ âіð-
øà, ÿêі âіäïîâіäàþòü ìàëþíêó.

6. ×èòàííÿ é àíàëіç âіðøà çà çàïèòàííÿìè і çàâäàííÿìè ïіñëÿ
òåêñòó. (Äіòè äîõîäÿòü âèñíîâêó: õî÷ îñіíü ïèøàєòüñÿ çîëîòîì і 
áàãðÿíöåì, òà öåé ÷àñ øâèäêî ìèíå — ëèñòÿ îáëåòèòü. Äî ïî÷óò-
òÿ çàìèëóâàííÿ êðàñîþ äîäàєòüñÿ ñìóòîê).

7. Ïіäãîòîâêà äî âèðàçíîãî ÷èòàííÿ. Ó÷íі âèçíà÷àþòü, ÿê ãî-
ëîñîì ïåðåäàòè êðàñó êëåíіâ, ïðîõàííÿ ëèñòÿ ïåðøîãî і äðóãîãî
ðàçó (ñëîâà: «Äàé íàì òîї âòіõè! Ñàäè ïðåêðàñíі...» òðåáà ïðî÷è-
òàòè ïåðåêîíëèâî, òàê, ùîá ãîëîñîì ïåðåäàòè ñèëüíó âîëþ äî
æèòòÿ), à çìіñò îñòàííіõ ÷îòèðüîõ ðÿäêіâ (ëîãі÷íèé íàãîëîñ íà
ùî і âñå îäíî) – ç âіä÷àєì).

8. Âèðàçíå ÷èòàííÿ âіðøà.
9. Ðîçіãðóâàííÿ îïèñàíîї êàðòèíè (÷èòàííÿ ñëіâ àâòîðà і ëèñòÿ).

ІІІ етап «Після читання»
1. Óçàãàëüíþþ÷à áåñіäà.
 ×îìó âіðø ìàє òàêó íàçâó? ßêó îñіíü çîáðàæåíî ó âіðøі?

Àâòîð âіðøà íå ïðîñòî îïèñóє êðàñó îñåíі, à íàïîâíþє öþ êàðòè-
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íó ïî÷óòòÿìè. Ìè ÷óєìî і ðîçóìієìî, ùî ãîâîðÿòü ëèñòî÷êè, ÷îãî
âîíè õî÷óòü. Àëå îñіíü ùå íå âèøèëà êëåíè, à âèøèâàє. À ÷è
çäàòíі òі êëåíîâі ëèñòî÷êè, ùî äіòè ïðèíåñëè íà óðîê, ùîñü ïðî-
ñèòè?
 Ïðèãàäàòè îïîâіäàííÿ Â. Ñóõîìëèíñüêîãî, ñêàçàòè, ó ÷îìó 

õëîï÷èê ïîáà÷èâ êðàñó. (Êâіòî÷êà ôіàëêè ðîñëà, äèâèëàñü, ìèëó-
âàëà ñâîєþ íåçâè÷àéíîþ êðàñîþ і âèêëèêàëà ðàäіñòü). Êðàñà âè-
êëèêàє ðіçíі ïî÷óòòÿ, öèì âîíà çáàãà÷óє ëþäåé. À ñüîãîäíі õòî
ïîäàðóâàâ êðàñó õóäîæíüîãî ñëîâà, îñåíі, âèêëèêàâ áàæàííÿ 
ïðèäèâèòèñÿ äî òîãî, ùî íàâêðóãè?

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèâ÷èòè âіðø íàïàì’ÿòü. Çà áàæàííÿ âè-
êîíàòè ìàëþíîê äî âіðøà.
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(33) Тема. Осінь наповнена звуками й незвичайними кольорами.
Мова віршів Ліни Костенко

Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з віршем Ліни Костенко,
у якому описано осінь, майстерно передано звуки природи. Навчати помі-
чати в тексті звукопис, під час читання прислухатися, думати, уявляти. 
Формувати вміння сприймати образність поетичної мови віршів пейзажної 
лірики Ліни Костенко. Виховувати бажання знати вірші й читати їх із пам’яті.

Матеріал до уроку. Л. Костенко, Осінь, ось вона, осінь. Стоять ліси сма-
рагдово-руді (с. 54, 55 підручника). Голоси перепілки і цвіркунів у записі Д.

Перевірка домашнього завдання
×èòàííÿ âіðøà «Êðàñèâà îñіíü âèøèâàє êëåíè» ç ïàì’ÿòі.

Ïðåçåíòàöіÿ âèêîíàíèõ ìàëþíêіâ.

І етап «До читання»
1. Ïðèãàäàòè âіðøі Ë. Êîñòåíêî, ó ÿêèõ çèìó, îñіíü çîáðàæå-

íî ÿê ìàéñòðèíü («Ïðÿëÿ», «Êðàñèâà îñіíü âèøèâàє êëåíè»).
×èì äії çèìîâîї õóðòîâèíè íàãàäóþòü ðîáîòó ïðÿëі? Çàîõîòèòè
ó÷íіâ ñïðîáóâàòè óÿâèòè òàêèé îáðàç çèìè ïіä ÷àñ ñíіãîïàäó.
À ÿêèé îáðàç âèíèêàє â óÿâі âîñåíè, êîëè íàäâîðі ñêðіçü ÷åðâîíі
é çîëîòі ëèñòî÷êè?

2. Áåñіäà. ßê îñіíü ïîâіäîìëÿє ïðî 
ñâіé ïðèõіä? Ïîäèâіòüñÿ íà ëіñè, ïîëÿ,
ëóêè, ó íåáî, ïðèñëóõàéòåñÿ äî ïòàøèíî-
ãî ãîìîíó, øóðõîòіííÿ òðàâè ïіä íîãàìè.

3. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà: ñåðï, ÷åìîäàí, 
áðàìà. Âіä ÿêîãî ñëîâà ïîõîäèòü ñëîâî
ñåðïåíü? Ùî òàêå ñåðï, ùî íèì ðîáëÿòü? 
Ðîçãëÿä êàðòèíè Ìèêîëè Ïèìîíåíêà
«Æíèöÿ».

Íèíі óðîæàé çåðíîâèõ øâèäêî çáèðà-
þòü ñó÷àñíі êîìáàéíè, ñåðï ìîæíà ïî-
áà÷èòè õіáà ùî â ìóçåї. Â óæèòêó çàëè-
øèëàñÿ ëèøå íàçâà îñòàííüîãî ëіòíüîãî
ìіñÿöÿ – ñåðïåíü.

Õòî çìîæå íàìàëþâàòè ÷åìîäàí íà 
äîøöі? ßê ùå íàçèâàþòü âèðіá äëÿ ïåðå-
âåçåííÿ ðå÷åé?

Äіáðàòè ñèíîíіì äî ñëîâà áðàìà.
4. «Õâèëèíêà òåàòðó». (Êëàñ äіëèòüñÿ íà äâі ãðóïè. Êîæíà

ãðóïà ñòâîðþє æóðàâëèíèé êëþ÷). – Êóäè òðåáà «ëåòіòè» âîñåíè? 
(Òàê і ñòàíåìî êëþ÷åì íà ïіâäåíü). Çíà÷åííÿ ñëіâ: êëþ÷åì çàìè-
êàòè, êëþ÷åì ëåòÿòü æóðàâëі. Ñëîâî êëþ÷ áàãàòîçíà÷íå.

ІІ етап «Під час читання».
1. ×èòàííÿ âіðøà â÷èòåëåì. (Çàâäàííÿ ïåðåä ÷èòàííÿì: ñëóõàòè,

óÿâëÿòè, áà÷èòè êàðòèíè ïðèðîäè і çâóêè, ÿêèìè âîíè íàïîâíåíі).
2. Ïåðåâіðêà ïåðâèííîãî ñïðèéìàííÿ. ßêі êàðòèíè ïðèðîäè

óÿâèëè, «ïîáà÷èëè», ùî ïî÷óëè.
3. ×èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè ìîâ÷êè. Âèáіð çàâäàííÿ â çîøèòі òà

éîãî âèêîíàííÿ.
4. Ïðåçåíòàöіÿ ó÷íÿìè âèêîíàíèõ çàâäàíü (óâåñü êëàñ âêëþ-

÷àєòüñÿ â їõ óñâіäîìëåííÿ).
5. ×èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè âãîëîñ. Àíàëіç.
 Ùî ðîçïîâіëà ïîåòåñà ïðî îñіíü? Ðîçêàçàòè.
 Äîâåñòè ñëîâàìè ç òåêñòó âіðøà, ùî ëіòî çàêіí÷èëîñÿ. Ùî

îçíà÷àþòü ñëîâà: âæå áðàìè ëіòà çàìèêàє îñіíü? (Çàìêíóëà áðà-
ìó і ñàìà âñòóïàє ó âîëîäіííÿ). Ïðî÷èòàòè íàñòóïíå ðå÷åííÿ.
Ïðîìîâèòè ïðîòÿæíî [ø]. Ó ÿêîìó ñëîâі ÷óòè øóì äîùó?

Ì. Ïèìîíåíêî. Æíèöÿ.
1889 ð.
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 Ïðîìîâèòè âèäіëåíå ðå÷åííÿ і ïðèñëóõàòèñÿ. ×è ÷óòè õëþ-
ïàííÿ êðàïåëü äîùó? ßêèé îáðàç âèíèê â óÿâі? (Äîù, êàëþæі, 
ïіä íîãàìè õëþïàє). Ïðèãàäàòè і çàïàì’ÿòàòè – öå çâóêîïèñ. 
Ïðî÷èòàòè íà ñ. 54 ïîÿñíåííÿ, ùî òàêå çâóêîïèñ.
 Ùî õîòіëà ñêàçàòè ïîåòåñà íàñòóïíèì ðå÷åííÿì? Äіáðàíі ïî-

åòåñîþ ñëîâà ñåðïåíü âèïóñòèâ ñåðï ñòâîðþþòü îñîáëèâèé îáðàç.
 ×îìó àâòîð âіðøà ãîâîðèòü ïðî êîíöåðò öâіðêóíіâ і ïåðåïі-

ëî÷îê óëіòêó? (Ó÷èòåëü âìèêàє çàïèñ öâіð÷àííÿ öâіðêóíіâ і ïіä-
ïàäüîìêàííÿ ïåðåïіëîê). Îñü öåé êîíöåðò ïðèïèíèâñÿ. ×îìó?
 ßê çáèðàâñÿ ó âèðіé ÷îðíîãóç? Ïðî÷èòàòè âіäïîâіäü, à ïî-

òіì ïðîìîâèòè її ç ïàì’ÿòі. Óïіçíàâàííÿ ÷îðíîãóçà, ïðèãàäóâàííÿ
іíøèõ íàçâ öüîãî ïòàõà.
 Ïðî ùî çàïèòóє ïîåòåñà? Êóäè ëіòî ïîäàëîñü? ßêó âіäïîâіäü

äàäóòü äіòè? À ÿêà є ó âіðøі? Ïðî÷èòàòè îäíå îäíîìó äâà íàñòóï-
íèõ ðå÷åííÿ. (Îñіíü, îñü âîíà, îñіíü. Îñіíü, îñü âîíà, îñü). Ïðèñëó-
õàòèñÿ. ßêі çâóêè ÷àñòî ïîâòîðþþòüñÿ? (Î-î-î, ñ, ñü). Ãîëîñíèì [î] 
ïîåòåñà íàãîëîøóє: î, îñіíü, îñü âîíà, îñü. ßê íàçèâàєòüñÿ öåé
ïðèéîì? (Çâóêîïèñ). Çà äîïîìîãîþ çâóêîïèñó ÷óòè îñіíü. ßê òðå-
áà ïðî÷èòàòè öі ðå÷åííÿ? (Íå ïîñïіøàþ÷è, ùîá ïî÷óòè îñіííі
çâóêè é ïіäêðåñëèòè їõ ãîëîñîì (ñü, ñü, ñü...)).
 Ë. Êîñòåíêî âëó÷íî âèêîðèñòîâóє äâà çíà÷åííÿ ñëîâà êëþ÷і

â îñòàííüîìó ðå÷åííі. Äå âçÿëèñÿ â íåáі æóðàâëèíі êëþ÷і? Ñêà-
çàòè ñëîâàìè ç âіðøà.

6. Ïîâòîðíå ÷èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè ìîâ÷êè: çâåðíóòè óâàãó íà
äîâæèíó ðå÷åíü.

7. Âèðàçíå ÷èòàííÿ âіðøà.
8. Ðîáîòà â ãðóïàõ.
 Ðîçãëÿä ìàëþíêà. Ñêëàäàííÿ çà íèì і âіðøåì îïèñó îñåíі.
 Ïîðіâíÿííÿ âіðøіâ «Êðàñèâà îñіíü âèøèâàє êëåíè» òà

«Îñіíü, îñü âîíà, îñіíü» (òàáëèöÿ â çîøèòі).
9. ×èòàííÿ âіðøà «Ñòîÿòü ëіñè ñìàðàãäîâî-ðóäі» ìîâ÷êè. Ïî-

ÿñíåííÿ çíà÷åííÿ ñëіâ: ñìàðàãäîâèé – çåëåíèé, ðóäèé – ÷åðâîíî-
æîâòèé.

10. Ìàëþâàííÿ â çîøèòі êðàïåëèñòîãî ëèñòî÷êà òà äîïîâíåí-
íÿ ìàëþíêà çà çìіñòîì âіðøà.

11. Âèðàçíå ÷èòàííÿ âіðøà.

ІІІ етап «Після читання»
1. Óçàãàëüíþþ÷à áåñіäà.
 ßêà îñіíü ó âіðøі «Îñіíü, îñü âîíà, îñіíü»? Ïðîìîâèòè íà-

çâó âіðøà. ßê çîáðàæåíî îñіíü? (Íàäіëåíî âëàñòèâîñòÿìè ëþäè-
íè: çàìèêàëà áðàìè, ïîãóáèëà êëþ÷і). Êîëè âîíà çàìèêàëà áðà-
ìè? (Âíî÷і). Ó ÿêîìó âіðøі òåæ іäåòüñÿ ïðî ïðèõіä îñåíі âíî÷і?
 ßêà îñіíü ó âіðøі «Ñòîÿòü ëіñè ñìàðàãäîâî-ðóäі»? (Ãëèáøàє

îñіíü, àëå âîíà ùå íå ïіçíÿ).
 Ïîáà÷èâøè â îñіííüîìó íåáі æóðàâëèíèé êëþ÷, ÿêі ðÿäêè

âіðøà ìîæíà ïðèãàäàòè?
 ßêèìè ôàðáàìè äîïîâíèëèñÿ îñіííі àêâàðåëі? (Ñìàðàãäîâî-

ðóäèìè).
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèâ÷èòè îäèí ç âіðøіâ (çà áàæàííÿì îáè-

äâà) íàïàì’ÿòü.
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(34) Тема. Осінній день у поезії Ліни Костенко і в описі Івана Нечуя-
Левицького. Мова і настрій творів

Орієнтовна навчальна мета. Розширити знання про осінь у віршах
Л. Костенко. Удосконалювати вміння відчувати й розуміти в тексті вірша
звукопис, його значення для передачі почуттів і уславлення осені. Збага-
тити словниковий запас, почуття дітей. Навчати відчувати особливості
мови та настрою творів різних жанрів.

Матеріал до уроку. Л. Костенко, Осінній день. І. Нечуй-Левицький,
День був ясний, сонячний (с. 55, 56 підручника). Фотографії: «Листопад»,
«Квітка айстра» Д.

Перевірка домашнього завдання
×èòàííÿ âіðøіâ ç ïàì’ÿòі. (Ñïî÷àòêó â ïàðàõ – ó÷íі ÷èòàþòü

îäíå îäíîìó).

І етап «До читання»
1. Îçíàéîìëåííÿ ç òåìîþ óðîêó.
2. Ïðèãàäóâàííÿ äіòüìè ÿêîїñü ïîäії ç їõíüîãî æèòòÿ. Ó ÿêó

ïîðó ðîêó öå áóëî? Ùî çà ïîäіÿ? ×è ïðèíåñëà âîíà ðàäіñòü, çàäî-
âîëåííÿ? Êîëè äіòè ïðî íåї çãàäóþòü?

3. Âèñëîâëåííÿ ìіðêóâàíü, êóäè ïîäіëîñÿ ëіòî. ßêó âіäïîâіäü
äàñòü ó âіðøі ïîåòåñà?

4. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà: îñàííà (ïîÿñíåííÿ â ïіäðó÷íèêó), áàã-
äàäñüêèé çëîäіé (ïîÿñíåííÿ â çîøèòі), ãîðіëèöü (îáëè÷÷ÿì óãîðó),
çàéòèñÿ áîëåì (òåðïіòè áіëü).

5. Ðîçãëÿä ôîòîãðàôії «Àéñòðà» Ä.

ІІ етап «Під час читання»
1. ×èòàííÿ âіðøà â÷èòåëåì. Ïåðåäà÷à ãîëîñîì çâóêîïèñó, ïî-

÷óòòіâ.
2. Ïåðåâіðêà ïåðâèííîãî ñïðèéìàííÿ. ßêі ïî÷óòòÿ âèêëèêàâ

âіðø? ×îìó?
3. ×èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè ìîâ÷êè. Ôîðìóëþâàííÿ çàïèòàíü,

ÿêі âèíèêëè ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ. Âіäïîâіäі íà íèõ.
4. ×èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè âãîëîñ (âñëóõàòèñÿ ó çâó÷àííÿ ñëіâ).

ßêі çâóêè íàé÷àñòіøå ïîâòîðþþòüñÿ? (Î, ñü, ñ). Ó ÿêîìó âіðøі
âæå òðàïëÿâñÿ çâóêîïèñ? Ïîâòîðèòè öі ðÿäêè. (Îñіíü, îñü âîíà,
îñіíü). ×è îäíàêîâі îáðàçè ìè ñïðèéìàєìî çà äîïîìîãîþ öüîãî
õóäîæíüîãî çàñîáó? ×è îäíàêîâèé íàñòðіé? (Íàñòðіé ñóìíèé, ñïî-
êіéíèé â îäíîìó âіðøі; íåâåñåëèé, ñõâèëüîâàíèé – ó äðóãîìó).

5. ×èòàííÿ âіðøà, âèçíà÷åííÿ ñëіâ, îñîáëèâîñòåé ïîáóäîâè ðå-
÷åíü, ÿêèìè ïåðåäàíî ïî÷óòòÿ ñìóòêó (çîáðàæåíî éîãî): î ñóì,
íåâæå öå îñіíü, îñіíü, î! – òà ñàìà, îñòàííі àéñòðè çàéøëèñÿ
áîëåì, ïëà÷å êîíèê. 

6. Ìіðêóâàííÿ íàä çìіñòîì ðå÷åíü: «Íåâæå öå îñіíü» (ìîæëè-
âî, öåé îñіííіé äåíü íàâіÿâ ÿêіñü çãàäêè. Ôîòî «Ëèñòîïàä» Ä);
«Îñòàííі àéñòðè» (àéñòðè âіäöâіòàþòü, à їì ùå õî÷åòüñÿ öâіñòè.
Ïðèãàäàòè, ïðî ùî ïðîñèëî îñіíü ëèñòÿ); «Ãåí êèëèì, âèòêàíèé
іç ïòèöü, ëåòèòü íàä ïîëåì» (ó íåáі áàãàòî ïòàõіâ, îäíі ëåòÿòü
êëþ÷åì, іíøі êëèíîì, çãðàєþ – îáðàçíî, êðàñèâî ñêàçàëà ïðî
ïåðåëіò ïòàñòâà Ë. Êîñòåíêî). Äå æ ïîäіëîñÿ ëіòî? ×îìó ïëà÷å
êîíèê? (Âіí îçèâàєòüñÿ ñóìíî, íå ñïіâàєòüñÿ éîìó òàê âåñåëî, ÿê
óëіòêó, – íåìàє ëіòà, áðàêóє ìåëîäіé).

7. Âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 2 â çîøèòі.
8. Âèðàçíå ÷èòàííÿ âіðøà, ãîëîñîì ïіäêðåñëèòè î, ñ, ñü ó ñëî-

âàõ, ïåðåäàòè ñóì.
9. «×èòàєìî âèâ÷åíі âіðøі Ëіíè Êîñòåíêî» (ó÷íі ÷èòàþòü âіð-

øі ç ïàì’ÿòі, ðîçïîâіäàþòü, ÿêèìè êîëüîðàìè é çâóêàìè íàïîâ-
íåíî îñіíü ó ïîåòåñè, äîâîäÿòü, ùî âîíà ñëîâîì ñòâîðèëà îñіííі
àêâàðåëі, ÷óäîâі îáðàçè îñåíі).
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10. ×èòàííÿ ó÷íÿìè îïèñó І. Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî âãîëîñ. Âіä-
ïîâіäі íà çàïèòàííÿ ïіñëÿ òåêñòó.

11. ×èòàííÿ îïèñó ó÷íÿìè ìîâ÷êè. Çíàéòè â òåêñòі, ùî ñêàçà-
íî ïðî äåíü, íåáî, ñîíöå, âіòåð. Ïðî÷èòàòè îêðåìî êîæíå ðå÷åí-
íÿ, íàìàãàþ÷èñü çàïàì’ÿòàòè. Âèêîíàòè çàâäàííÿ 1 ó çîøèòі (äî-
ïèñàòè ðå÷åííÿ ç òåêñòó ç ïàì’ÿòі). Çíàéòè â òåêñòі, ùî ñêàçàíî
ïðî ëèñòÿ íà âåðáàõ, òîïîëÿõ, îñîêîðàõ, îçèìèíó. Çà ïàì’ÿòàòè,
ÿêèõ êîëüîðіâ áóëè ëèñòÿ é îçèìèíà. Âèêîíàòè çàâäàííÿ 2 â çî-
øèòі (çàôàðáóâàòè ñìóæêè ïіä íàçâàìè òèìè êîëüîðàìè, ïðî ÿêі
éäåòüñÿ â òåêñòі).

ІІІ етап «Після читання»
1. Óçàãàëüíþþ÷à áåñіäà.
 ßêèìè ñëîâàìè ïî÷èíàєòüñÿ âіðø Ë. Êîñòåíêî, ÿêèé îïðà-

öþâàëè íà óðîöі?
 ßêèìè ñëîâàìè ïî÷èíàєòüñÿ îïèñ І. Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî?
 ×èì îñîáëèâèé îñіííіé äåíü ó ïîåçії Ë. Êîñòåíêî і ÷èì – â 

îïèñі І. Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî? (Ìîâà òâîðіâ, ãëèáèíà ïî÷óòòіâ).
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíî ÷èòàòè âіðø Ë. Êîñòåíêî òà îïèñ

І.   Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî (÷àñòèíó îïèñó ïåðåêàçóâàòè áëèçüêî äî
òåêñòó). Çà áàæàííÿ âіðø âèâ÷èòè íàïàì’ÿòü, íàìàëþâàòè â çî-
øèòі îñіíü çà ïðî÷èòàíèìè âіðøàìè – «îñіííіìè àêâàðåëÿìè».
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(35) Тема. Ліричні твори-роздуми. Читаємо Дмитра Павличка
Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з ліричними творами-

роздумами, їх особливостями. Розкрити зміст поняття «ліричний герой».
Навчати розуміти думки ліричного героя, разом з ним міркувати. 

Матеріал до уроку. Д. Павличко, Плесо (с. 57 підручника). Запис плюс-
коту хвиль на річці Д.

Перевірка домашнього завдання
1. Âèðàçíå ÷èòàííÿ âіðøà Ë. Êîñòåíêî «Îñіííіé äåíü».
2. ×èòàííÿ îïèñó І. Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî, ïåðåêàç ÷àñòèíè îïèñó

áëèçüêî äî òåêñòó.
3. ×èòàííÿ âіðøà ç ïàì’ÿòі (õòî âèâ÷èâ çà âëàñíèì áàæàííÿì)

і ïðåçåíòàöіÿ ìàëþíêà «Îñіíü» çà çìіñòîì âіðøіâ – «îñіííіõ
àêâàðåëåé» Ë. Êîñòåíêî.

І етап «До читання»
1. Îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ ç òåìîþ і çàâäàííÿìè óðîêó.
2. Ïðèãàäóâàííÿ íàçâè ðîçäіëó, îïðàöüîâàíèõ òâîðіâ. Íàçâàòè

âіðøі ïåéçàæíîї ëіðèêè, ïðèãàäàòè її îñîáëèâîñòі.
3. «ß – ëþäèíà, íàäіëåíà ïî÷óòòÿìè». Ëþäèíó ìîæóòü ïåðå-

ïîâíþâàòè ïî÷óòòÿ ëþáîâі àáî çíåâàãè, çàõîïëåííÿ ÷è âіäðàçè.
Ìè ðàäієìî, ñìієìîñÿ, ñóìóєìî. Іíêîëè ïëà÷åìî, ïіäâèùóєìî íà
êîãîñü ãîëîñ. Öå – âèÿâ íàøîãî ñòàâëåííÿ äî íàâêîëèøíüîãî, äî
ñâîїõ â÷èíêіâ, â÷èíêіâ іíøèõ ëþäåé. Íàìàãàєìîñÿ ðîçіáðàòèñÿ â
íèõ, äàòè їì îöіíêó. Ó âіðøàõ òåæ ïåðåäàíî ïî÷óòòÿ, âèêëèêàíі
íå ëèøå êàðòèíàìè ïðèðîäè. Òîáòî äî ëіðè÷íèõ òâîðіâ íàëåæèòü
íå ëèøå ïåéçàæíà ëіðèêà. Ç òàêèìè òâîðàìè ó÷íі îçíàéîìëÿòüñÿ
íà óðîöі.

4. ×èòàííÿ ïîÿñíåííÿ ïðî òâîðè-ðîçäóìè (ñ. 56 ïіäðó÷íèêà).
5. Ðîçêðèòòÿ ïîíÿòòÿ «ëіðè÷íèé ãåðîé» (ïîÿñíåííÿ â çîøèòі) –

ÿêùî ó âіðøі âåäåòüñÿ ðîçïîâіäü âіä ïåðøîї îñîáè (ÿ, ìè), òîäі
ãîâîðÿòü ïðî íàÿâíіñòü ëіðè÷íîãî ãåðîÿ.

6. Ïðèãàäóâàííÿ âіðøіâ Ä. Ïàâëè÷êà, ÿêі ÷èòàëè â 3 êëàñі
(«Âіòðÿê», «Íà ùàñòÿ»). Íàä ÷èì ìіðêóє ïîåò ó öèõ âіðøàõ? Ùî
ðîáèâ âіòðÿê óäåíü і ùî – óíî÷і? ßêèé ÷óäîâèé ïîëіò ôàíòàçії â
àâòîðà âіðøà!

7. «Âêëþ÷àєìî ñâîþ ôàíòàçіþ». Íà ùî ñõîæà ùóêà? Ìîæå,
ïðî ùóêó éòèìåòüñÿ ó âіðøі?

ІІ етап «Під час читання»
1. ×èòàííÿ ó÷íÿìè ñòàòòі ïðî Ä. Ïàâëè÷êà (ñ. 56). Áåñіäà çà

ïðî÷èòàíèì: äå íàðîäèâñÿ Äìèòðî Ïàâëè÷êî? Ç ÿêèìè âіðøàìè
âè îçíàéîìèòåñÿ?

2. ×èòàííÿ çàãîëîâêà âіðøà «Ïëåñî». Ùî îçíà÷àє öå ñëîâî?
Õòî ìîæå ñëîâàìè ïîÿñíèòè ÷è íàìàëþâàòè?

3. ×èòàííÿ âіðøà â÷èòåëåì (ïåðøèé ðÿäîê: «Ëþáëþ ÿ çàãëÿ-
äàòè â ïëåñî» і îäíî÷àñíå ñëóõàííÿ ó çàïèñі ïëþñêîòó õâèëü íà
ðі÷öі (Ä)). Ó÷íі ñëóõàþòü ïðîòÿãîì õâèëèíè. Ïîòіì âèñëîâëþþòü
ìіðêóâàííÿ, ÷è ìîæíà ïîáà÷èòè äíî, êîëè «ãóëÿþòü-êîòÿòüñÿ»
õâèëі. Íі, êîëè ïëåñî ÷èñòå, âîäà íå âîðóõíåòüñÿ, òîäі âèäíî ãëè-
áèíó. Ùî æ ìîæíà ïîáà÷èòè? (Ó÷íі âèñëîâëþþòü ïðèïóùåííÿ).

4. ×èòàííÿ â÷èòåëåì âіðøà âіä ïî÷àòêó äî êіíöÿ.
5. Ïåðåâіðêà ïåðâèííîãî ñïðèéìàííÿ.
 Ùî æ ïîáà÷èâ ëіðè÷íèé ãåðîé íà äíі ðі÷êè?
 ×îìó ñàìå ðі÷êè? Àäæå ïîåò æîäíèì ñëîâîì íå îáìîâèâñÿ

ïðî ðі÷êó. (Ùóêà æèâå â ðі÷öі).
6. Ïîâòîðíå ÷èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè ìîâ÷êè. Ðîçâ’ÿçàííÿ ïðî-

áëåìíîãî çàâäàííÿ: ç’ÿñóâàòè çі ñëіâ ïî äíó çàñòåëåíà áëàêèòü і 
ìіñÿöü âіäáèâàєòüñÿ ó âîäі, êîëè ñàìå ëіðè÷íèé ãåðîé äèâèâñÿ â
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ðі÷êó – óäåíü, óâå÷åðі, óíî÷і? (Ìàáóòü, óâå÷åðі, êîëè ùå áëàêèò-
íå íåáî, àëå âæå âèäíî íà íüîìó ìіñÿöü). Ïðèãàäàòè, ÿê ïèñàëè
ïðî ìіñÿöü íàä âîäîþ Ëåñÿ Óêðàїíêà, Ìàðêî Âîâ÷îê. (Ìåðåõ-
òèòü ìіñÿ÷íå ñâіòëî; ìіñÿöü âãîðі, ìіñÿöü âíèçó).

7. ×èòàííÿ âіðøà âãîëîñ іç çóïèíêàìè íà çàñîáàõ õóäîæíüîї
âèðàçíîñòі. Ïåðøà ñòðîôà: ÷èì ïðèâàáëþє ïëåñî ëіðè÷íîãî ãå-
ðîÿ? Іç ÷èì ïîðіâíþєòüñÿ øâèäêå ìåëüêàííÿ ó âîäі ùóêè? Ùóêà 
ïåðåòèíàє ïîãëÿä, êîëè ëіðè÷íèé ãåðîé õîòіâ ùî ïîáà÷èòè? (Äî-((
ñÿãòè î÷èìà äíà). Äðóãà ñòðîôà: ÿêó íàãîðîäó îäåðæàâ ëіðè÷íèé
ãåðîé çà ñâîþ íàïîëåãëèâіñòü? (Ïîáà÷èâ äіðÿâó Ìіñÿöÿ ïіäêîâó).
×èì âіäáëèñê Ìіñÿöÿ íàãàäàâ àâòîðó ïіäêîâó? ×îìó äіðÿâó? (Ïіä-
êîâà äіðÿâà, áî її êðіïèëè êîíåâі, і àâòîð ïåðåíіñ öå íà îáðàç
Ìіñÿöÿ, òà ùå é ìåðåõòèòü éîãî ñÿéâî). ßêèì ñëîâîì îïèñàíî
ãëèáèíó? Òðåòÿ ñòðîôà: ÿêèì ñëîâîì ïåðåäàíî çäèâóâàííÿ? Ùî
çäèâóâàëî ëіðè÷íîãî ãåðîÿ? Ðîçêàçàòè. Íàçâàòè ñëîâà: îçíàêè,
ïîðіâíÿííÿ, óæèòі â ïåðåíîñíîìó çíà÷åííі.

Ó÷íі ôàíòàçóþòü, íà ùî ñõîæà ùóêà, іç ÷èì її ìîæíà ïîðіâíÿòè.
Ùî óÿâèâ ëіðè÷íèé ãåðîé, äèâëÿ÷èñü íà äíî ðі÷êè? (Ïîëіò ðàêåòè
íà Ìіñÿöü).

8. Âèêîíàííÿ çàâäàííÿ â çîøèòі. Ïåðåâіðêà ïåðøîãî çàâäàííÿ 
çà ïіäðó÷íèêîì. Ïðåçåíòàöіÿ ñâîїõ ìàëþíêіâ ó÷íÿìè.

9. Âèðàçíå ÷èòàííÿ âіðøà. Îáìіí âðàæåííÿìè: ùî íàéáіëüøå
ñïîäîáàëîñÿ ó âіðøі, ùî âèêëèêàëî çàõîïëåííÿ?

ІІІ етап «Після читання»
1. Ñêëàäàííÿ êàçêè ïðî òå, ùî ìîæíà ïîáà÷èòè, î÷èìà «äî-

ñÿãíóâøè» äíà.
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíî ÷èòàòè âіðø. Çà áàæàííÿ âèâ÷è-

òè âåñü âіðø àáî éîãî ÷àñòèíó íàïàì’ÿòü.

(36) Тема. Позакласне читання. Біля книжкової полиці в бібліотеці. 
Відкритий фонд бібліотеки 

Орієнтовна навчальна мета. Удосконалювати вміння самостійно
орієнтуватися у світі дитячих книжок, здійснювати пошук потрібної книжки.
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(37) Тема. Що таке вдячність? Розуміння думок ліричного героя
і передача їх у самостійно складеній казці

Орієнтовна навчальна мета. Навчати читати і розуміти вірші Д. Пав-
личка. Навчати міркувати над вчинками героїв творів, давати їм оцінку. Ви-
ховувати відчуття художнього слова.

Матеріал до уроку. Д. Павличко, Синиця, Яблуко (с. 57, 58 підручни-
ка). «Голоси птахів: синичка» Д.

Перевірка домашнього завдання
1. Âèðàçíå ÷èòàííÿ âіðøà Ä. Ïàâëè÷êà «Ïëåñî» (ðîáîòà â ïà-

ðàõ).
2. ×èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè ç ïàì’ÿòі.

І етап «До читання»
1. Ïîâіäîìëåííÿ òåìè і çàâäàíü óðîêó.
2. Ìіðêóâàííÿ ó÷íіâ ïðî òå, ùî òàêå âäÿ÷íіñòü. Ïðîãíîçóâàí-

íÿ, ÿêèé çâ’ÿçîê ìіæ öèì ïîíÿòòÿì і âіðøàìè, ÿêі íàçèâàþòüñÿ
«Ñèíèöÿ» òà «ßáëóêî». (Ïіñëÿ ðîçìіðêîâóâàíü ó÷íі, î÷åâèäíî,
ðîçêàæóòü, ùî ñèíè÷êà çèìóє â íàñ, ó ëþòі ìîðîçè òà ñíіãîïàäè
їé âàæêî çíàéòè їæó, òîìó âîíà ïðèëіòàє äî îñåëü, ëþäè îáëà-
øòîâóþòü ãîäіâíè÷êè, à ùîäî ÿáëóêà – ïðèãàäàþòü íàðîäíó
ïðèò ÷ó «ßáëóíÿ»).

3. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà: êîðèôåé, ñêðèïàëü-êîðèôåé (âèäàòíèé
äіÿ÷ ìèñòåöòâ, ìóçèêàíò).

4. Ñëóõàííÿ ïіñíі ñèíè÷êè â çàïèñі (Ä). ßê ñïіâàє ñèíè÷êà:
âåñåëî ÷è ñóìíî? Êîëè âîíà òàê ñïіâàє?

ІІ етап «Під час читання»
1. Ðîçãëÿä ìàëþíêà. Âèñëîâëåííÿ ìіðêóâàíü, ÷îìó ñèíè÷êó

çîáðàæåíî íà êâіòó÷іé ãіëöі, ÷èì âîíà çàéíÿòà. Ñëóõàííÿ âіðøà,
ïîøóê âіäïîâіäі.

2. ×èòàííÿ âіðøà â÷èòåëåì. Óòî÷íåííÿ âèñëîâëåíèõ ìіðêó-
âàíü.

3. Ïîâòîðíå ÷èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè ìîâ÷êè. Âèêîíàííÿ çà-
âäàíü ó çîøèòі.

4. ×èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè âãîëîñ. Àíàëіç.
 ×îìó ñèíè÷êà ïðèëіòàëà äî âіêíà â õîëîä? ×îìó ïðèëіòàëà

òîäі, êîëè ìèíóëèñÿ õîëîäè? ßêèìè ñëîâàìè ïîåò ãîâîðèòü, ùî
â ñèíè÷êè ñòàëî âäîñòàëü їäè? Ïðî÷èòàòè.
 ßê ñèíè÷êà äÿêóâàëà çà òå, ùî її ïіäãîäîâóâàëè â õîëîäè?

Àâòîð ãîâîðèòü, ùî ïòàøêà íå ñïіâàëà, à ãðàëà. Ïðî ùî âîíà ñïі-
âàëà ëþäÿì? Ç êèì ïîðіâíþєòüñÿ її ãðà-ñïіâ? Ùî õîòіâ öèì ñêà-
çàòè ïîåò?
 Ïîìіðêóâàòè íàä çìіñòîì îñòàííіõ äâîõ ðÿäêіâ. Ùî íàé-

âàæëèâіøå õîòіâ ñêàçàòè àâòîð âіðøà? (Çðîáëåíå äîáðî ïðèíî-
ñèòü ëþäÿì ùàñòÿ). ×è ïðàâèëüíèìè áóëè ìіðêóâàííÿ äіòåé ïðî
òå, õòî æ âèÿâèâ âäÿ÷íіñòü ó âіðøі «Ñèíè÷êà»?

5. Ïîÿñíåííÿ çíà÷åííÿ ñëіâ і âèñëîâіâ ç âіðøà «ßáëóêî»:
ùåïà, âàæêèé ãðіõ, íåäîñòèãëèé ãðіõ (ó çîøèòі).

6. ×èòàííÿ âіðøà «ßáëóêî» (ó÷èòåëü àáî ó÷åíü, ÿêèé ÷èòàє
âèðàçíî). Ïðî ùî éäåòüñÿ ó âіðøі: ïðî âäÿ÷íіñòü ÷è íåâäÿ÷íіñòü,
ñïðè÷èíåíå çëî, ÿêå ìó÷èòü? Íàä ÷èì ìіðêóє ïîåò? ×è ìîæíà
öåé âіðø âіäíåñòè äî òâîðіâ-ðîçäóìіâ?

7. Ïîâòîðíå ÷èòàííÿ âіðøà. Àíàëіç çà çàïèòàííÿìè ïіñëÿ òåê-
ñòó (ñ. 58). Âèçíà÷åííÿ îñíîâíîї äóìêè (äóìàé, ùî ðîáèø, ùîá
ïîòіì íå ìó÷èëà ñîâіñòü).

8. Ïіäãîòîâêà äî âèðàçíîãî ÷èòàííÿ (ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ çìіíþ-
єòüñÿ òîí: òî ëіðè÷íèé ãåðîé êàðòàє ñåáå, ðîçäóìóє, ç êàÿòòÿì
çâåðòàєòüñÿ äî ÿáëóíüêè, ðîáèòü âèñíîâîê).
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9. Âèðàçíå ÷èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè.
10. Ñêëàäàííÿ êàçêè. Ãîëîâíèé ïåðñîíàæ – ÿáëóíüêà. Âîíà 

ðîçïîâіäàє ïðî òå, ùî ñòàëîñÿ, ïðî ñâіé áіëü.

ІІІ етап «Після читання»
1. Ïðèãàäóâàííÿ ïðî÷èòàíèõ âіðøіâ Ä. Ïàâëè÷êà. Íàä ÿêèìè

ïðîáëåìàìè ó÷íі ìіðêóâàëè ç àâòîðîì, ç éîãî ëіðè÷íèì ãåðîєì? 
ßêîãî âèñíîâêó äіéøëè?

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíî ÷èòàòè âіðøі «Ñèíè÷êà», «ßáëóêî». 
Ïіäïèñàòè ìàëþíêè äî âіðøà «ßáëóêî» ñëîâàìè ç òåêñòó âіð øà.

(38–39) Тема. Хліб виростає із зернини. Хліб – це життя, це багат-
ство країни* 

Орієнтовна навчальна мета. Навчати усвідомлювати основну думку 
творів різних авторів на ту саму тему. Формувати вміння визначати особ-
ливості розкриття теми кожним автором, міркувати разом з ним. Розвивати
вміння висловлювати оцінні судження, виразність читання. Виховувати по-
вагу до хліба, ставлення до нього як до святині.

Матеріал до уроку. Д. Павличко, Зернина. І. Драч, Етюд про хліб. 
С. Жупанин, Ходімо в поле, сину. Обжинкові пісні. Пісня «Зеленеє жито».
Фотографії пшеничного, житнього полів. Пшенична зернина і колосок.
Решето.

*  Íà îäíîìó óðîöі îïðàöüîâóþòüñÿ âіðøі Ä. Ïàâëè÷êà «Çåðíèíà» é 
І. Äðà÷à «Åòþä ïðî õëіá». Íà äðóãîìó – îáæèíêîâі ïіñíі é âіðø Ñ. Æó-
ïàíèíà «Õîäіìî â ïîëå, ñèíó». Óðîê ïî÷àòè çі ñëóõàííÿ ïіñåíü, ó ÿêèõ
îñïіâàíî õëіá, ç êîëüîðіâ Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà, ðîçãëÿäó ôîòîãðàôіé
ïøåíè÷íèõ ïîëіâ. Äàëі – ïðîáëåìíå çàâäàííÿ: ó ðóêàõ ó÷èòåëÿ ïøå-
íè÷íà çåðíèíà. Ùî ñõîâàíî â íіé? Êîëîñîê – ùî ñõîâàíî â íüîìó?

Ïåðåä ÷èòàííÿì âіðøà «Çåðíèíà» òðåáà ïðèãàäàòè ïðèò÷ó Ëåîíàðäî 
äà Âіí÷і «Ìóðàøêà і ïøåíè÷íà çåðíèíà», àäæå â íіé òåæ іäåòüñÿ ïðî òå,
ÿê çåðíèíà ïðîñèëà ìóðàøêó çàëèøèòè її íà ïîëі, à ïðèéòè òîäі, êîëè
ç íåї âèðîñòå êîëîñîê.

Àâòîðè âіðøіâ çàõîïëþþòü óâàãó ÷èòà÷à ïîñëіäîâíіñòþ ñâîїõ ìіðêó-
âàíü íàä ïðîáëåìîþ, ÿñêðàâèì îïèñîì, âèêëèêàþòü áàæàííÿ ïîáà÷èòè,
âіä÷óòè, çðîçóìіòè îïèñàíå.

Ó çîøèòі ïîäàíî çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñòіéíîãî âèêîíàííÿ ó÷íÿìè òà 
ìàòåðіàëè, ùî äîïîìîæóòü äіòÿì óÿâèòè äîìàøíþ ïі÷, ó ÿêіé âèïіêà-
þòü õëіá.
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(40) Тема. Узагальнення знань з теми «Лірика». Визначення на-
вчальних досягнень за тестовими завданнями для тематичного
контролю

Орієнтовна навчальна мета. Узагальнити знання про особливості
ліричних віршів (пейзажної лірики, віршів-роздумів). Визначити навчальні
досягнення учнів з теми.

Матеріал до уроку. Повтори і пригадай (с. 62 підручника), тестові за-
вдання (с. 8, 9 «Зошита для оцінювання навчальних досягнень»), П. Усен-
ко, Заметільниці-метілі, вірші-роздуми. А. Костецький, Космічні переванта-
ження (с. 62–65, 70–72 «Перлинки»).

Òåìà âèâ÷àєòüñÿ â òàêіé ïîñëіäîâíîñòі, ÿê ïîäàíî â çàçíà÷å-
íèõ ìàòåðіàëàõ äî óðîêó òà â çîøèòі. Áàæàíî ïðî÷èòàòè âіðø
Ï.   Óñåíêà, îçíàéîìèòè ó÷íіâ ç ïîåòîì, ðîçêðèòè éîãî ñòèëü і îðè-
ãіíàëüíіñòü ìèñëåííÿ. Ñèñòåìàòèçóє çíàííÿ ó÷íіâ ïðî âіðøі-ðîç-
äóìè ñòàòòÿ, à òàêîæ âіðø À. Êîñòåöüêîãî. Ïðîáëåìà, äî ìіðêó-
âàííÿ íàä ÿêîþ çàïðîøóє ïîåò, áàãàòüîì äіòÿì áëèçüêà, òîìó
ïîåò і éîãî òâіð ñïîäîáàþòüñÿ їì.

(41) Тема. Пейзаж у прозових творах. Навчаємось уявляти, відчува-
ти, розуміти

Орієнтовна навчальна мета. Розширити уявлення про пейзаж у ху-
дожніх творах (пейзажна лірика, проза). Навчати розуміти залежність між 
сприйманням картин природи і почуттями персонажів твору. Ознайомити з
прийомом формулювання запитань до незвичайних слів у описах.

Матеріал до уроку. Пейзаж у прозових творах. Пейзаж відповідає на-
строю персонажів твору. І. Сенченко, Чимчикують наші хлопці.

І етап «До читання»
1. Îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ ç òåìîþ óðîêó.
2. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà: êîðàëîâèé êîëіð (ïîÿñíåííÿ â çîøèòі çà

äîïîìîãîþ ìàëþíêіâ).
3. ×èòàííÿ ó÷íÿìè ñòàòòі (ñ. 62, 63 ïіäðó÷íèêà). Îáìіí äóì-

êàìè. ×è çàâæäè ëþäè ñïðèéìàþòü êàðòèíè ïðèðîäè òàê, ÿê їõ
îïèñóє ïèñüìåííèê? ×îìó? (Ïîñïіøàєìî, íå çàâæäè óâàæíі, çà-
ëåæèòü âіä íàñòðîþ).

4. ×èòàííÿ ó÷íÿìè ðÿäêіâ ç ïîçíà÷êîþ «ëіëіÿ». Ñïðîáè ñêëàñòè
ðå÷åííÿ çà àíàëîãієþ.

5. ×èòàííÿ íàçâ ðîñëèí: ïîäîðîæíèê, ñïîðèø, êàøêà, ñîáà÷à
ðîæà, áóðêóí, áóäÿêè, ëîáîäà, âåäìåæі âóøêà, âîëîøêè, ïåòðîâі
áàòîãè, ñîêèðêè. Âèçíà÷åííÿ ðîñëèí çà ìàëþíêîì.

ІІ етап «Під час читання»
1. ×èòàííÿ ó÷íÿìè ðå÷åííÿ: «Ïåéçàæ âіäïîâіäàє íàñòðîþ ïåð-

ñîíàæіâ òâîðó» (ãàðíî íà äóøі – ãàðíî íàâêîëî). Ïðîãíîçóâàííÿ
çìіñòó òâîðó: ÿêèé ïåéçàæ âіäêðèєòüñÿ ïåðñîíàæàì òâîðó?

2. ×èòàííÿ òåêñòó ó÷íÿìè ìîâ÷êè.
3. Ïåðåâіðêà ïåðâèííîãî ñïðèéìàííÿ. Äå éøëè õëîïöі? ßê їõ

çâàòè? ßêèé íàñòðіé ó íèõ áóâ? ×è äîâîäèëîñÿ ó÷íÿì êîëèñü
áà÷èòè ñòіëüêè òðàâ і êâіòіâ?

4. ×èòàííÿ ïåðøîãî àáçàöó. ×îìó àâòîð âèáðàâ ñëîâî ÷èì÷è-
êóþòü, à íå éäóòü? (Ðóõàþòüñÿ íå ïîñïіøàþ÷è, ðîçäèâëÿþ÷èñü,
ìèëóþ÷èñü). Ìіæ ÿêèìè òðàâàìè é êâіòàìè éøëè õëîïöі? Ïðî-
÷èòàòè. ßêèìè êîëüîðàìè öâіëè êâіòè? (Îäèí ó÷åíü íàçèâàє
êâіòêó, іíøèé – її êîëіð). ×èì ïîëîíèëà óâàãó õëîïöіâ ðîñëèíà
âåäìåæå âóøêî? À äæìіëü? Ïðî÷èòàòè ñàìîñòіéíî.

5. Âèêîíàííÿ çàâäàíü (1–3) ó çîøèòі. ßêèìè êîëüîðàìè і çâó-
êàìè áóëî íàïîâíåíå âñå äëÿ õëîïöіâ? Çâіäêè äîâіäàëèñÿ, ùî ó 
õëîïöіâ áóâ ãàðíèé íàñòðіé?
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6. ×èòàííÿ òåêñòó äî êіíöÿ. Õòî äî õëîïöіâ, çäàâàëîñÿ їì,
ïðîìîâëÿâ? ßê і ïðî ùî ðîçïîâіäàâ? ×îìó õëîïöÿì ñàìå öå ÷óëî-
ñÿ? Ìіæ êèì, íà äóìêó ó÷íіâ, âåäåòüñÿ äіàëîã? ×è çíàþòü õëîï-
öі, êóäè éäóòü?

Ïîìіðêóâàòè íàä çìіñòîì îñòàííіõ òðüîõ ðå÷åíü (Íå çíàþòü і 
íå äóìàþòü, ùî ïîïåðåäó. Äèòèíñòâî – ïðåêðàñíà ïîðà). ×è âіä-
÷óëè äіòè åìîöіéíіñòü, äèíàìі÷íіñòü òåêñòó? Âèçíà÷èòè, ñêіëüêè
â íüîìó ðå÷åíü çі çíàêîì îêëèêó.

7. Âèçíà÷åííÿ çàñîáіâ іíòîíàöіéíîї âèðàçíîñòі. Âèðàçíå ÷è-
òàííÿ òåêñòó.

ІІІ етап «Після читання»
1. Óñíå ñêëàäàííÿ ñöåíàðіþ êіíîôіëüìó. (Âèçíà÷åííÿ ìіñöÿ і 

÷àñó çéîìîê, êіëüêîñòі ðîëåé. Îïèñ êàäðіâ, îçâó÷åííÿ).
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíî ÷èòàòè òåêñò. Ñïðîáóâàòè ðîç-

øóêàòè çîáðàæåííÿ ðîñëèí, êâіòіâ, ÿêі âèêëèêàëè çàõîïëåííÿ ó 
Æåíüêè é Ëåâêà.

(42) Тема. Позакласне читання. Малі форми усної народної твор-
чості

Орієнтовна навчальна мета. Узагальнити знання про особливості 
малих форм усної народної творчості. Виховувати бажання більше їх зна-
ти, використовувати в життєвих ситуаціях.

Матеріал до уроку. Загадки, лічилки, скоромовки. Збірки усної народ-
ної творчості (с. 8–12 «Перлинки»*).

*  Íà ñòîðіíêàõ «Ïåðëèíêè» ðîçðîáëåíî ïîñëіäîâíіñòü ðîáîòè іç öèìè
òâîðàìè.
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(43) Тема. Пейзаж змінюється зі зміною настрою персонажа твору
Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з такою особливістю: час-

то на настрій персонажа художнього твору впливають картини природи.
Навчати помічати слова в описі природи, які визначають зміну настрою
персонажа твору. Розвивати уяву, увагу, розуміння художнього образу.

Матеріал до уроку. В. Чухліб, Чомга і весна (с. 65, 66 підручника).
П. Чайковський, Пори року. Зима. Весна Д.

Перевірка домашнього завдання
1. Ïðî÷èòàòè âèðàçíî òåêñò «×èì÷èêóþòü íàøі õëîïöі».
2. Îïèñàòè ïåéçàæ (ÿêùî ó÷íі ïðèíåñóòü çîáðàæåííÿ ðîñëèí і 

êâіòіâ, òîäі äîöіëüíî áóäå ðîçïîâіäàòè ïðî ðîñëèíó, ÿêîþ ìèëóâà-
ëèñÿ õëîïöі, é ïðèêðіïëþâàòè її íà äîøöі – ïðèéîì «Ðóõîìà
êàðòèíà»).

І етап «До читання»
1. Âñòóïíà áåñіäà.
– Ïðèãàäàéòå ðÿäêè ç âіðøіâ Ëіíè Êîñòåíêî ïðî âіäëіò ïòàõіâ

(«Ãåí êèëèì âèòêàíèé іç ïòèöü», «îñіíü.... ïîãóáèëà ó íåáі
æóðàâ  ëèíі êëþ÷і»). Êóäè âіäëіòàþòü ïòàõè? Äå çèìóþòü äèêі
êà÷êè? À òèì ïòàõàì, ùî çàëèøàþòüñÿ íà çèìó â íàøîìó êðàї,
ÿê æèâåòüñÿ? ßêîї ïîðè âîíè ÷åêàþòü? Є ðіçíі äèêі êà÷êè, ñåðåä
íèõ – ÷îìãà. (Ïîêàç ÷îìãè íà ôîòîãðàôії, ÷èòàííÿ ðîçïîâіäі ïðî
íåї (ìàòåðіàë ó çîøèòі)).

2. ×èòàííÿ ó÷íÿìè òåìè óðîêó ç ïіäðó÷íèêà.

ІІ етап «Під час читання»
1. ×èòàííÿ çàãîëîâêà. Ïðîãíîçóâàííÿ çìіñòó òâîðó, ïåéçàæіâ,

íàñòðîþ êà÷êè.
2. ×èòàííÿ ó÷íÿìè òâîðó ìîâ÷êè.
3. Ïåðåâіðêà ïåðâèííîãî ñïðèéìàííÿ.
 Íàçâàòè ïåðñîíàæіâ òâîðó (×îìãà, êàìіíü Âàëóí, êà÷óð, êà-

÷åíÿòà), âèçíà÷èòè ãîëîâíîãî ïåðñîíàæà.
 Äå çèìóâàëà ×îìãà? Äå âîíà çèìîþ ïëàâàëà, çіãðіâàëàñÿ?
4. Ïîâòîðíå ÷èòàííÿ òâîðó ó÷íÿìè ìîâ÷êè. Ïіäãîòóâàòè âіäïî-

âіäü íà çàïèòàííÿ: õòî òàêà ×îìãà? Âèáðàòè çàâäàííÿ іç çàïðîïî-
íîâàíèõ і âèêîíàòè éîãî. (Ó çàâäàííÿõ ó÷íі âèçíà÷àþòü õóäîæíі
çàñîáè, ïîÿñíþþòü, ÷îìó ëіòî íàçâàíå çîëîòèì, à âåñíà – êðàñíîþ,
ïðåçåíòóþòü íàìàëüîâàíèé íèìè ïåéçàæ, ïåðñîíàæіâ).

5. ×èòàííÿ òâîðó âãîëîñ, âèçíà÷åííÿ íàñòðîþ ×îìãè; ïîäіë
òåêñòó íà ÷àñòèíè âіäïîâіäíî äî çìіíè íàñòðîþ ïòàøêè. Ïîçíà-
÷åííÿ ìåæ êîæíîї ÷àñòèíè.

6. ×èòàííÿ òâîðó ÷àñòèíàìè, âèçíà÷åííÿ â êîæíіé ÷àñòèíі
îïèñó ïðèðîäè, ñëіâ, ÿêі ñïðè÷èíþþòü çìіíó íàñòðîþ ïåðñîíàæіâ
òâîðó (ó ëіñîâîìó Ñèíü-îçåðі, õіáà є äå êðàùå ìіñöå; ñіðîìó íåáî-
çâîäі; âèùå ïіäíіìàëîñÿ ñîíöå, êðèãà âіäñòóïàëà âіä îïîëîíêè;
âèãëÿíóëî óìèòå ñîíöå...).

7. Ðîçïîâіäü ó÷íіâ ïðî òå, ÿê çìіíþâàâñÿ íàñòðіé ×îìãè çі çìі-
íîþ ïåéçàæó.

8. Âèðàçíå ÷èòàííÿ òâîðó. Ãîëîñîì ïåðåäàòè íàñòðіé êàðòèí
ïðèðîäè і ïåðñîíàæіâ.

ІІІ етап «Після читання»
1. «Ñòâîðåííÿ âіäåîôіëüìó». Íà îñíîâі ÿêîї îïèñàíîї êàðòèíè

ó÷íі õîòіëè á ñòâîðèòè âіäåîôіëüì? ßêó íàçâó éîìó äàëè á?
2. Ïіäâåäåííÿ äî âèñíîâêó: çі çìіíîþ êàðòèí ïðèðîäè çìіíþ-

âàâñÿ íàñòðіé ×îìãè, Âàëóíà. Âåñíà ïðèíåñëà ×îìçі ùàñòÿ.
3. Çàâäàííÿ äîäîìó. Ïåðåêàçóâàòè òâіð (âèáðàòè âèä ïåðåêàçó:

áëèçüêî äî òåêñòó, âèáіðêîâî – çà ñêëàäåíèì íà óðîöі ïëàíîì,
êîðîòêî, òâîð÷î — âіä іìåíі ×îìãè).
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(44) Тема. Коли краса навколишнього не викликає радості: пейзаж 
чудовий, а на душі персонажа – смуток. Спокій у природі – спокій
на душі

Орієнтовна навчальна мета. Навчати розуміти стан персонажів тво-
ру, усвідомлювати, як вони сприймають пейзаж; удосконалювати вміння
читати й уявляти, придивлятися, прислухатися, розуміти. Збагатити знан-
ня про творчість Марка Вовчка, Михайла Коцюбинського.

Матеріал до уроку. Марко Вовчок, Другого дня притомилась я дуже. 
М. Коцюбинський, На небі сонце... (с. 66–68 підручника).

Перевірка домашнього завдання
1. Ïåðåêàçàòè êàçêó Â. ×óõëіáà «×îìãà і âåñíà»:
 áëèçüêî äî òåêñòó
 âіä іìåíі ×îìãè
 êîðîòêî
 ðîçêàçàòè ïðî ×îìãó; ÷îìó ñóìóâàâ ñèâèé Âàëóí і êîëè âіí 

óñìіõíóâñÿ.

І етап «До читання»
1. Ïðèãàäóâàííÿ îïèñó âå÷îðà, íî÷і Ìàðêîì Âîâ÷êîì.
2. ×èòàííÿ ñòàòòі ïðî Ìàðêà Âîâ÷êà (ñ. 50 ïіäðó÷íèêà). ßêà

òåìà òâîðіâ ïèñüìåííèöі áóëà âèçíà÷àëüíîþ?
3. Ñàìîñòіéíå îçíàéîìëåííÿ ç іíôîðìàöієþ: ùî îçíà÷àє æèòî

ïîëîâіє, ÿêèé ëüîí (ìàòåðіàë ó çîøèòі).

ІІ етап «Під час читання»
1. ×èòàííÿ ó÷íÿìè ìîâ÷êè óðèâêà ç òâîðó Ìàðêà Âîâ÷êà.
2. Ïåðåâіðêà ïåðâèííîãî ñïðèéìàííÿ. ×è çíàþòü ó÷íі ëþäèíó,

ÿêà ðîçïîâіëà, ùî áà÷èòü äîâêîëà? (Öå ãåðîїíÿ òâîðó, ç ïîäàíîãî
â öіé ÷àñòèíі òåêñòó íåçðîçóìіëî, êóäè é ÷îìó âîíà éäå).

3. Ïîâòîðíå ÷èòàííÿ. Àíàëіç çà çàâäàííÿìè â ïіäðó÷íèêó.
4. Âèáіð îäíîãî çàâäàííÿ ç òðüîõ çàïðîïîíîâàíèõ. Âèêîíàííÿ 

éîãî.
5. Âèðàçíå ÷èòàííÿ òåêñòó îïèñó ó÷íÿìè; ïðåçåíòàöіÿ ñâîїõ 

ìàëþíêіâ. (ßêі ôàðáè ïåðåâàæàþòü? Æîâòèé ç âêðàïëåííÿì ãî-
ëóáîãî, ñèíіé, çîëîòàâèé. Ãåðîїíÿ çäàòíà ñïðèéìàòè êðàñó, õî÷
їé íåðàäіñíî íà äóøі).

6. Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî æèòòєâèé øëÿõ Ì. Êîöþáèíñüêîãî.
Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷ Êîöþáèíñüêèé (1864–1913) íàðîäèâñÿ íà Âіí-

íè÷÷èíі. Áóâ ëþäèíîþ âèñîêîї êóëüòóðè, äóøåâíîї êðàñè é áëàãîðîä-
ñòâà. Ïîíàä óñå ëþáèâ êâіòè é ñîíöå. Âіí – ìàéñòåð îïèñіâ ïðèðîäè,
âíóòðіøíüîãî ñòàíó ãåðîїâ òâîðіâ.

7. ×èòàííÿ ó÷íÿìè îïèñó ìîâ÷êè. ×è âäàëîñÿ âіä÷óòè ñïîêіé
ó ïðèðîäі, ñïîêіé íà äóøі ãåðîÿ òâîðó?

8. Ïîâòîðíå ÷èòàííÿ òåêñòó îïèñó. Äîâåñòè, ùî ãåðîé ñàì ñå-
ðåä áåçìåæíîãî ìîðÿ ïøåíèöі é æèòà і éîìó äîáðå.

9. Îçíàéîìëåííÿ ç ïëàíîì äî òåêñòó (ó çîøèòі).
10. ×èòàííÿ òåêñòó і ïîäіë éîãî íà ÷àñòèíè çà ïëàíîì. Âèêî-

íàííÿ çàâäàíü äî êîæíîї ÷àñòèíè (ñ. 68 ïіäðó÷íèêà).
11. Âèêîíàííÿ â çîøèòі çàâäàííÿ 2.

ІІІ етап «Після читання»
1. Ðîçïîâіäü ó÷íіâ ïðî òå, ÷è äîâîäèëîñÿ їì áà÷èòè ïøåíè÷íå

(æèòíє) ïîëå. ßêå âіä÷óòòÿ âèíèêëî? ×è áà÷èëè ïîëå, íà ÿêîìó
äîçðіâàє ÿ÷ìіíü? Áà÷èëè âóñà íà êîëîñêàõ? ßêó ëåãåíäó ïðî âî-
ëîøêè äіòè çíàþòü і ìîæóòü ðîçïîâіñòè?. ßêùî є ìîæëèâіñòü,
ó÷èòåëü ïðèíîñèòü íà óðîê ïøåíè÷íèé àáî æèòíіé êîëîñîê, äàє
ó÷íÿì ïîòðèìàòè éîãî, ùîá âîíè âіä÷óëè éîãî íà äîòèê.

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèâ÷èòè ÷àñòèíó îïèñó Ì. Êîöþáèíñüêî-
ãî íàïàì’ÿòü. Âèðàçíî ÷èòàòè òåêñò îïèñó Ìàðêà Âîâ÷êà.
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(45) Тема. Пейзаж визначає настрій твору
Орієнтовна навчальна мета. Удосконалювати вміння сприймати

пейзаж у творі, передбачати за ним настрій твору. Розвивати уяву, мислен-
ня, збагачувати почуття. 

Матеріал до уроку. Олесь Гончар, Солов’їна сторожа (с. 68–71 підруч-
ника).

Перевірка домашнього завдання
1. ×èòàííÿ âèâ÷åíîї ÷àñòèíè îïèñó Ì. Êîöþáèíñüêîãî ç ïàì’ÿ-

òі. Âèçíà÷åííÿ õóäîæíіõ çàñîáіâ.
2. Âèðàçíå ÷èòàííÿ îïèñó Ìàðêà Âîâ÷êà. Âèçíà÷åííÿ ñëіâ,

ÿêèìè ïåðåäàíî ñòàí ïåðñîíàæà òâîðó.

І етап «До читання»
1. Âñòóïíà áåñіäà.
– ×èì âіäîìå ìіñòî Êàíіâ? Äå âîíî ðîçòàøîâàíå? Êîìó äîâî-

äèëîñÿ áóâàòè â Êàíåâі? Íà ìîãèëі Òàðàñà Øåâ÷åíêà? Ó ìóçåї
Êîáçàðÿ?

2. Êîðîòêà ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî Îëåñÿ Ãîí÷àðà. Ïîêàç ïîð-
òðåòà (Ä).

Îëåñü Ãîí÷àð (1918–1995) – óêðàїíñüêèé ïèñüìåííèê, íàðîäèâñÿ íà
Äíіïðîïåòðîâùèíі. Äèòèíñòâî ìèíàëî íà Ïîëòàâùèíі. Ïèñàâ òâîðè ïå-
ðåâàæíî äëÿ äîðîñëèõ і äіòåé ñòàðøîãî âіêó.

ІІ етап «Під час читання»
1. ×èòàííÿ çàãîëîâêà îïîâіäàííÿ. Ìіðêóâàííÿ íàä éîãî çìіñ-

òîì. (Äå â’є ãíіçäå÷êî ñîëîâåé? Ùî îçíà÷àє âèñëіâ âåñü ÷àñ íà
÷àòàõ? ×îìó îïîâіäàííÿ ìàє òàêó íàçâó?).

2. ×èòàííÿ îïîâіäàííÿ. Ïî÷èíàє ÷èòàòè â÷èòåëü і çóïèíÿєòü-
ñÿ íà ñëîâàõ: «Ãàðíà ÿêà!». ßêèé íàñòðіé ñïîâíþâàâ äіâ÷à і äî-
ðîñëèõ? À ÿê ïî÷èíàâñÿ ðàíîê? Ïðîäîâæóþòü ÷èòàòè ó÷íі.

3. Ïåðåâіðêà ïåðâèííîãî ñïðèéìàííÿ.
 Äå áóëî ñîëîâ’їíå ãíіçäå÷êî? Íà ÷îìó âîíî áóëî?
 ×îìó â ïðèñóòíіõ öå âèêëèêàëî çàõîïëåííÿ? (Ëþäè ïðè-

õîäèëè і éøëè, à ñîëîâ’ї âåñü ÷àñ áóëè â ãíіçäå÷êó áіëÿ âõîäó â
ìóçåé – íіáè ñòîðîæà).

4. Ïîâòîðíå ÷èòàííÿ îïîâіäàííÿ. Âіäïîâіäі íà òåñòîâі çàâäàí-
íÿ â çîøèòі. Àíàëіç çà çàïèòàííÿìè і çàâäàííÿìè, ïîäàíèìè â
ïіäðó÷íèêó.

5. Ðîáîòà â ãðóïàõ. І ãðóïà – ó÷íі äîâîäÿòü, ùî ïîäîðîæ ïî-
÷àëàñÿ і ïðîäîâæóâàëàñÿ çàõîïëåííÿì (ðóíè ãîðîõó, âîëîøêè â
õëіáàõ, ãîëîñ ïåðåïіëêè, ñîëîâ’їíå ãíіçäå÷êî íà âõîäі â ìóçåé, íà
êóùі òðîÿíäè), íàçèâàþòü ñëîâà, ÿêèìè ïåðåäàíî ïî÷óòòÿ, åìîöії
ïåðñîíàæіâ òâîðó (Âñþäè æ òàêà êðàñà! Ãàðíà ÿêà! Äіâ÷à â çà-
õâàòі, äëÿ äîðîñëèõ öå òàêîæ ðàäіñòü, äèâî ç äèâ, òàêîãî íå âè-
ãàäàєø), çàçíà÷àþòü, ùî â òåêñòі áàãàòî ðå÷åíü іç çíàêîì îêëèêó.
Îòæå, òâіð åìîöіéíèé. Öі åìîöії âèêëèêàíі êàðòèíàìè ïðèðîäè;
ІІ ãðóïà – âèáіð çàâäàíü ó ïіäðó÷íèêó, âèêîíàííÿ їõ.

6. Ïåðåâіðêà âèêîíàíèõ çàâäàíü: âèðàçíå ÷èòàííÿ îïîâіäàí íÿ,
ðîçіãðóâàííÿ äіàëîãіâ (ñàìîñòіéíî ðîçïîäіëèòè ðîëі, ïіä ÷àñ ÷è-
òàííÿ ïåðåäàòè іíòîíàöіþ çàõîïëåííÿ); îïèñ ñöåíàðіþ äëÿ êіíî-
ôіëüìó (ìіñöå – ïøåíè÷íå ïîëå, ìóçåé Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ÷àñ –
ëіòî; ïåéçàæі, ðîëі, ìóçèêà, îçâó÷åííÿ); ïðèãàäóâàííÿ ñêîðî ìîâêè
іç ñëîâîì ïåðåïіëêà (ðîáîòà â çîøèòі). ×èì ïåðåïіëêà ïðèâåðíóëà
óâàãó? (Äіòè áàãàòî äіçíàëèñÿ ïðî ïåðåïіëêó, ïåðåæèëè ðàçîì іç
äіâ÷àì çàõîïëåííÿ ïóñòóíêîþ, æàðòіâíèöåþ).

ІІІ етап «Після читання»
1. Óçàãàëüíþþ÷à áåñіäà.
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Õòî àâòîð îïîâіäàííÿ? ×îìó âîíî ìàє òàêó íàçâó? ×è âïëèíóâ
äîù íà íàñòðіé ïåðñîíàæіâ, ÿêèé íàñòðіé ñóïðîâîäæóâàâ їõ ïðî-
òÿãîì äíÿ? ßêі êàðòèíè ïðèðîäè âèçíà÷èëè íàñòðіé òâîðó і ïåð-
ñîíàæіâ? Íàçâàòè їõ. Êîãî ç íèõ ìîæíà áà÷èòè і ÷óòè, êîãî – 
òіëüêè áà÷èòè?

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Íà âèáіð: 1 – ïðî÷èòàòè âñå îïîâіäàííÿ
(áåç ñêîðî÷åííÿ); 2 – ïåðåêàçàòè îïîâіäàííÿ âіä іìåíі äіâ÷àòêà; 
3 – ñêëàñòè ïëàí îïîâіäàííÿ.
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(46) Тема. На Тарасовій горі
Орієнтовна навчальна мета. Удосконалювати вміння читати і розу-

міти, які почуття переживає автор твору, перейнятися ними. (Переді мною – 
Україна, моя рідна земля. Я її син (донька). Слово поетове – моя рідна
мова, чиста криниця, без якої не зможу жити). 

Матеріал до уроку. В. Сухомлинський, Ми їздили в Канів. Прислів’я
про рідний край Д.

Перевірка домашнього завдання
1. Ïðî÷èòàòè ÷àñòèíè îïîâіäàííÿ â ïіäðó÷íèêó.
2. Ïðî÷èòàòè ïëàí îïîâіäàííÿ.
3. Ïåðåêàçàòè âіä іìåíі äіâ÷àòè ÷àñòèíè: «Ðóíè ãîðîõó. Äå æ 

ïîâíèé ñòðó÷îê?», «Ïіäïàäüîì òî òóò, òî òàì».
4. Íàçâàòè æàíð, àâòîðà і çàãîëîâîê òâîðó, ïåðñîíàæіâ, âèçíà-

÷èòè íàñòðіé òâîðó.

І етап «До читання»
1. Âñòóïíà áåñіäà.
– Ñêіëüêè ðîêіâ âіä äíÿ íàðîäæåííÿ Êîáçàðÿ âіäçíà÷àâ ñâіò ó

2014 ðîöі? (Ä). Äå ìðіÿâ äîæèâàòè âіêó Òàðàñ Ãðèãîðîâè÷ Øåâ-
÷åíêî, ïîâåðíóâøèñü іç çàñëàííÿ? ×è ñóäèëîñÿ éîìó?

– Ùî çàïîâіâ ìèòåöü ó ñâîєìó òâîðі «Çàïîâіò»? Ïðî÷èòàéòå
âіðø. Ùî íàéáіëüøå ëþáèâ Òàðàñ Øåâ÷åíêî? ßêó Óêðàїíó çàïî-
âіäàâ íàñòóïíèì ïîêîëіííÿì? (Øåâ÷åíêî ëþáèâ Óêðàїíó, íàðîä,
ðіäíó ìîâó. Ìîâà Òàðàñà Øåâ÷åíêà – íàøà ðіäíà ìîâà).

– ßê íàçèâàєòüñÿ ãîðà, íà ÿêіé ïîõîâàíî Øåâ÷åíêà? (×åðíå÷à
ãîðà). Õòî áóâ íà ìîãèëі Êîáçàðÿ? ßê ïіäíÿëèñÿ íà ãîðó? Ñêіëüêè
ñõіäöіâ ïîäîëàëè? Ùî áà÷èëè çâіäòè? ×è âèêîíàëè íàùàäêè çà-
ïîâіò Òàðàñà Øåâ÷åíêà?

2. Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî Â. Ñóõîìëèíñüêîãî – ïåäàãîãà, ó÷å-
íîãî, ïèñüìåííèêà. Ñâîїìè âðàæåííÿìè âіä ïîїçäêè íà ìîãèëó
Êîáçàðÿ âіí äіëèòüñÿ ó òâîðі.

ІІ етап «Під час читання»
1. ×èòàííÿ îïîâіäàííÿ ó÷íÿìè.
2. Ïåðåâіðêà ïåðâèííîãî ñïðèéìàííÿ. Ùî íàéáіëüøå ñõâèëþ-

âàëî ïèñüìåííèêà?
3. Ïîâòîðíå ÷èòàííÿ. ßêі êàðòèíè âіäêðèëèñÿ ïåðåä àâòîðîì?

Ùî âіä÷óâ, çðîçóìіâ ïèñüìåííèê? Ïîÿñíèòè éîãî äóìêè ïðî
Óêðàїíó, ñëîâî ïîåòîâå – ðіäíó ìîâó.

4. Ðîçãëÿä çîáðàæåííÿ ìîãèëè Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Õòî ñêóëüï-
òîð? Ùî áіëÿ ìîãèëè?

5. ×èòàííÿ îïîâіäàííÿ ó÷íÿìè ìîâ÷êè. Âèêîíàííÿ çàâäàíü ó 
çîøèòі. ßêèì ðÿäêàì Ì. Ãîãîëÿ ñïіâçâó÷íèé îïèñ Äíіïðà?

ІІІ етап «Після читання»
1. ßêå áàæàííÿ âèíèêëî â ó÷íіâ ïіñëÿ ïðî÷èòàííÿ òâîðó? ßê

ïî÷èíàє îïîâіäàííÿ Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé? ßê – Îëåñü Ãîí-
÷àð? (Ìè їçäèëè.., ìè їäåìî...). Íà ìîãèëó Øåâ÷åíêà, îñîáëèâî â
ëіòíіé ÷àñ, íå ïðèïèíÿєòüñÿ ëþäñüêèé ïîòіê. Äîðîñëі é äіòè,
íàøі ñïіââіò÷èçíèêè é çàðóáіæíі ãîñòі ïðàãíóòü ïîáóâàòè íà ìî-
ãèëі Âåëèêîãî Êîáçàðÿ, âêëîíèòèñÿ éîãî òàëàíòó, âîëåëþáíіé
ñèëі.

2. ×èòàííÿ âіðøіâ Ò. Øåâ÷åíêà, ñëóõàííÿ ïіñåíü íà ñëîâà
ïîåòà.

3. Çàâäàííÿ äîäîìó. Äіáðàòè ïðèñëіâ’ÿ ïðî ðіäíèé êðàé. Ñïðî-
áóâàòè âіäøóêàòè âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ, íà ÿêі íå çìîãëè âіäïî-
âіñòè íà óðîöі.
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(47) Тема. Узагальнення знань з розділу «Краса світу в художньому 
творі». Визначення навчальних досягнень з теми «Пейзаж у прозових
творах» за тестовими завданнями для тематичного контролю

Орієнтовна навчальна мета. Узагальнити знання з вивченої теми, 
розкрити ті таємниці, які відкрилися дітям під час читання творів. Визна-
чити навчальні досягнення учнів з теми «Пейзаж у прозових творах».

Матеріал до уроку. Повтори і пригадай (с. 72 підручника), тестові за-
вдання (с. 10, 11 «Зошита для оцінювання навчальних досягнень»). Твори
з розділу «Поезія» («Перлинка»).

Óðîê ïðîâîäèòüñÿ â òàêіé ïîñëіäîâíîñòі, ÿê âèçíà÷åíî â ìàòå-
ðіàëàõ äî íüîãî. Ó÷íі äіëÿòüñÿ ñâîїìè âіäêðèòòÿìè: ùî â їõíüîìó 
ðîçóìіííі є êðàñà, ÿêі òàєìíèöі ïåéçàæíîї ëіðèêè, ïðîçîâèõ òâî-
ðіâ. ×èòàþòü ç ïàì’ÿòі âіðøі é òåêñòè-îïèñè. Ó ІІ ñåìåñòðі âîíè
âèâ÷àòèìóòü òіëüêè ãóìîðèñòè÷íі âіðøі. Òîìó â І ñåìåñòðі òðåáà
âèâ÷èòè 8 ëіðè÷íèõ âіðøіâ, äâà óðèâêè ïðîçîâèõ òâîðіâ (çà ïðî-
ãðàìîþ), òà âîäíî÷àñ äîáðå, ÿêùî äіòè çà âëàñíèì áàæàííÿì ÷è-
òàòèìóòü ç ïàì’ÿòі áіëüøå âіðøіâ.

(48) Тема. Позакласне читання. Твори про твоїх ровесників 
Орієнтовна навчальна мета. Розширити тематику читання. Удоско-

налювати вміння визначати головних і другорядних, позитивних і негатив-
них персонажів твору, давати їм характеристику. Виховувати інтерес до
пізнання того, як жили, училися, у які ігри грали їхні ровесники колись, чим
цікавилися в роки суворих випробувань і мирні. Підготувати учнів до робо-
ти над творами розділу «У країні дитинства».

Матеріал до уроку. Розділ з книжки для позакласного читання «Вікно
у світ» (с. 35–54).
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(1) Тема. У країні дитинства. Про що будемо читати в розділі з такою
назвою? Дитинство – найцікавіша пора

Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з відомостями про життє-
вий та творчий шлях А. Костецького; удосконалювати читацькі навички;
розвивати вміння аналізувати твір та усне мовлення; збагачувати словни-
ковий запас; виховувати почуття організованості та самостійності.

Матеріал до уроку. А. Костецький, Космічні перевантаження.
Обладнання. Портрет А. Костецького; ілюстрації із зображенням кос-

мосу та режимних моментів Д.

Перевірка домашнього завдання
І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) Ðîáîòà ç òàáëèöåþ Øóëüòå (Ä).
2) Âïðàâà «Àêòîðè! Íà ñöåíó!». ×èòàííÿ ðå÷åííÿ ç âіäïîâіä-

íîþ іíòîíàöієþ.

Íåçàáàðîì, óæå çà ìіñÿöü, ÿ ëå÷ó â êîñìîñ.

· ðàäіñíî
· ïîøåïêè 
· õâèëþþ÷å
· ïî ñåêðåòó

· ãîëîñíî
· íàïіâãîëîñíî 
· æåñòàìè

Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî À. Êîñòåöüêîãî (Ä).

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

ïëàâàííÿ        êàòàííÿ            ìàëþâàííÿ
ìàêðàìå         ðîçïëþùèâ         ñâіòàííÿ
îñîííÿ           áîñîíіæ            ïîðèíàþ

2. Ñàìîñòіéíå ÷èòàííÿ ó÷íÿìè ïîåçії À. Êîñòåöüêîãî ìîâ÷êè.
3. Áåñіäà çà çìіñòîì ïðî÷èòàíîãî.
– Õòî є ãåðîєì òâîðó? Îïèøіòü, ÿêèì âіí ïîñòàâ ó âàøіé óÿâі

(âіê, õàðàêòåð).
– Íàä ÷èì ðîçìіðêîâóє õëîï÷èê? ×èì âіí çàéìàєòüñÿ? ×è є â

íüîãî âіëüíèé ÷àñ, ÿêèé âіí ïðîâîäèòü íà ñâіé ðîçñóä, ÷è âіäïî-
÷èâàє? ×è ñàì âіí îáèðàâ ñîáі çàíÿòòÿ? ×îìó âіí õî÷å ñòàòè ñàìå
êîñìîíàâòîì? ßêі ðèñè õàðàêòåðó ïðèòàìàííі êîñìîíàâòó? ßê
âè ãàäàєòå, ÷è âòіëèòü õëîï÷èê ñâîþ ìðіþ â æèòòÿ?

4. ×èòàííÿ âãîëîñ ó÷èòåëåì ïîåçії. Ó÷íі ïëåùóòü ó äîëîíі, ïî-
÷óâøè íàçâó çàíÿòòÿ, òà ïіäðàõîâóþòü êіëüêіñòü çàíÿòü.

5. Âèðàçíå ÷èòàííÿ ïîåçії âãîëîñ êіëüêîìà ó÷íÿìè.
6. Âèáіðêîâå ÷èòàííÿ:
 ÿêå çàíÿòòÿ ñõâàëþâàëà õëîï÷èêîâà ìàìà
 ùî ïîâèííà âìіòè êóëüòóðíà ëþäèíà, íà äóìêó òàòà
 ïîëіò ó êîñìîñ – ñîí õëîï÷èêà
 çàíÿòòÿ íàïåðåäîäíі «âіäëüîòó â êîñìîñ»
 ïî÷àòîê äíÿ äèòèíè – ìàéáóòíüîãî êîñìîíàâòà.
7. Ñêëàäàííÿ ãðàôіêó çàíÿòü, ÿêі âіäâіäóє õëîï÷èê. (Óñíî).
8. Âèðàçíå ÷èòàííÿ ïîåçії â îñîáàõ.

ІІІ етап «Після читання»
1. Áåñіäà.
– ×è âñі çàçíà÷åíі ó òâîðі çàíÿòòÿ ïîòðіáíі õëîï÷èêîâі? ×è

ìîæíà çíàéòè ÷àñ äëÿ âіäïî÷èíêó õëîï÷èêà â òàêîìó ùіëüíîìó
ðîçïîðÿäêó?

II cåìåñòð
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2. «Õâèëèíè ðîçäóìіâ»: çàïðîïîíóâàòè ãåðîєâі òâîðó іãðè, â 
ÿêі âіí ìîæå ïîãðàòè íà äîçâіëëі.

3. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíå ÷èòàííÿ ïîåçії À. Êîñòåöüêîãî.

(2) Тема. Оповідання. Оповідання, цікаві своїми темами
Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з відомостями про життя та

творчість І. Малковича; учити читати оповідання, переказувати його зміст,
розуміти й емоційно переживати описані події; удосконалювати вміння ви-
значати настрій персонажів, описи в тексті, тему та основну думку твору;
виховувати почуття взаємної любові та поваги в родинних стосунках.

Матеріал до уроку. І. Малкович, Золотий павучок (Різдвяна історія).
Обладнання. Портрет І. Малковича; ілюстрації із зображенням павуч-

ка, ялинки; аркуші із зображенням ялинки; звукозапис пісні «Нова радість
стала» (Д).

Перевірка домашнього завдання
×èòàííÿ êіëüêîìà ó÷íÿìè âèðàçíî ïîåçії À. Êîñòåöüêîãî.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) Ðîçó÷óâàííÿ ñêîðîìîâêè.

À â íåíüêè, íåíüêè
Ðó÷åíüêè áіëåíüêі, 
Êðóãîì ñòîëó õîäèòü,  
Âàðåíèêè ðîáèòü.

2) Ðîç÷èòóâàííÿ çà ñêëàäîâîþ òàáëèöåþ (Ä).
Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî І. Ìàëêîâè÷à (Ä).

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

Ñâÿòâå÷іð           Íàñòóñÿ           áðè÷êà
çîëîòîãðèâèé        îãîðíóëî          çâå÷îðіëî
ñèðîòëèâî           ùóëèëàñÿ         ðіçíîêîëüîðîâі
ñòàєíêà             êîëÿäêà          ãàëàñóâàëè

2. Âèðàçíå ÷èòàííÿ îïîâіäàííÿ â÷èòåëåì óãîëîñ âіä ïî÷àòêó
òâîðó äî ñëіâ «...çàëèøèëèñÿ ñàìі».

3. Ñàìîñòіéíå ìîâ÷àçíå ÷èòàííÿ îïîâіäàííÿ ó÷íÿìè äî êіíöÿ
òåêñòó.

«Õâèëèíè ðåôëåêñії»: ñëóõàííÿ çâóêîçàïèñó êîëÿäêè.
4. Áåñіäà çà çìіñòîì ïðî÷èòàíîãî òâîðó.
– Âіä ÷èéîãî іìåíі éäå ðîçïîâіäü â îïîâіäàííі? Ïðî êîãî öÿ

іñòîðіÿ? Êîëè âіäáóâàëèñü îïèñàíі ïîäії? Ùî áóëî êàçêîâèì äëÿ
ðîäèíè? Íàçâіòü ïåðñîíàæіâ òâîðó. ßê àâòîð íàçèâàє äіòåé? ßê
äî íèõ çâåðòàєòüñÿ їõíÿ ìàìà? Äîâåäіòü, ùî æèòòÿ äіòåé áóëî íà-
ïîâíåíå òåïëîì і ëàñêîþ.

– ßêå âåëèêå ãîðå ñïіòêàëî âñіõ ëþäåé? ßêèì áóâ ðіçäâÿíèé
âå÷іð ó öіé ñіì’ї? ßê ìàìà ðîçâàæàëà äіòåé? ßêі êàçêîâі ïîäàðóí-
êè îäåðæàëà ñіì’ÿ? ßê çìіíþєòüñÿ íàñòðіé òâîðó, ãåðîїâ? Âèñëî-
âіòü ìіðêóâàííÿ, ÷îìó òâіð ìàє òàêó íàçâó.

5. Âèáіðêîâå ÷èòàííÿ:
 ñêëàä ñіì’ї, ÿêó îïèñàíî â òåêñòі
 ðîçâàãè äіòåé
 ÿê ðàíіøå ïðèêðàøàëè ÿëèíêó â ðîäèíі
 ÿêèé ïîäàðóíîê íà ïîïåðåäíє Ðіçäâî äіòè ìàëè âіä òàòêà
 ÿêå äèâî âіäáóëîñÿ ç ÿëèíêîþ íà ñâÿòî
 ïіñåíüêà äëÿ ïàâó÷êà.
6. Ðîáîòà íàä ïîáóäîâîþ òà ìîâîþ òâîðó.
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– ×è є ó òâîðі õóäîæíі çàñîáè âèðàçíîñòі? ßêі âëàñíå àâòîð-
ñüêі ñëîâà є ó òâîðі? Âèçíà÷òå òåìó òà îñíîâíó äóìêó òâîðó. Âè-
çíà÷òå ñëîâà â òåêñòі, ÿêі ïåðåäàþòü åìîöіéíèé ñòàí ãåðîїâ. Ïðî-
÷èòàéòå їõ.

7. Ïåðåêàçóâàííÿ çìіñòó òâîðó.

ІІІ етап «Після читання»
1. ×è ñõîæå öå îïîâіäàííÿ íà êàçêó? Çà ÿêèìè îçíàêàìè? ×è

ñïîäîáàëàñü öÿ іñòîðіÿ ó÷íÿì? ×èì ñàìå?
2. «Òâîð÷à ìàéñòåðíÿ». Ðîçôàðáóâàòè ÿëèíêó çà îïèñàìè â 

òåêñòі: ÿê ðàíіøå ïðèêðàøàëè ÿëèíêó â ðîäèíі; ÿê ÷àðіâíî ïðè-
êðàñèëàñü ÿëèíêà çà âіäñóòíîñòі òàòêà.

3. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíî ÷èòàòè îïîâіäàííÿ І. Ìàëêîâè÷à
òà ïåðåêàçóâàòè éîãî çìіñò.

(3) Тема. Незабутня дитяча дружба
Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з відомостями про життя та

творчість Б. Грінченка; розвивати вміння аналізувати зміст твору за запитан-
нями; удосконалювати навички читання прозових творів з відповідною інто-
нацією та виразністю; повторити правила безпечної поведінки в лісі; вихову-
вати почуття товариськості, вірності й відданості дружнім стосункам.

Матеріал до уроку. Б. Грінченко, Ксеня.
Обладнання. Портрет Б. Грінченка; складова таблиця (на екран); ілю-

страції із зображенням лісу.

Перевірка домашнього завдання
Áåñіäà çà çìіñòîì òâîðó І. Ìàëêîâè÷à.

І етап «До читання»
1. Âñòóï äî ðîçäіëó (÷èòàííÿ ó÷íÿìè ñàìîñòіéíî òåêñòó íà

ñ. 73 ïіäðó÷íèêà).
– Âè íіáèòî âæå é äîðîñëі, òà âîäíî÷àñ іùå äіòè, çîêðåìà äëÿ

ñâîїõ áàòüêіâ, і òàêèìè çàëèøàòèìåòåñÿ äëÿ íèõ óñå æèòòÿ. Âè
ìàєòå äîðîæèòè êîæíîþ ìèòòþ ñâîãî äèòèíñòâà. Ñêіëüêè òåïåð
ðàäîñòі, іãîð, ðîçâàã äëÿ äіòåé! Âàøі äіäóñі é áàáóñі ïðî òàêі іãðè 
é ðîçâàãè ìîãëè ëèøå ìðіÿòè. Ó ÿêі іãðè âè ãðàєòå âäîìà, ç äðó-
çÿìè?

×èòàííÿ ñëіâ Є. Ãóöàëà ç ïіäðó÷íèêà.
2. Ðîáîòà ç ëіòåðàòóðíèì ñëîâíè÷êîì.
– Ó ïîïåðåäíіõ êëàñàõ íà óðîêàõ ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ âè 

÷èòàëè áàãàòî òâîðіâ ðіçíèõ æàíðіâ. Ñüîãîäíі ÷èòàòèìåòå òâіð, 
ÿêèé çà æàíðîì є îïîâіäàííÿì. Ïðèãàäàéìî éîãî õàðàêòåðíі 
îçíàêè (íåâåëèêèé çà ðîçìіðàìè ïðîçîâèé òâіð, ó ÿêîìó є êіëüêà 
ãåðîїâ, îïèñàíî ïîäії ç їõíüîãî æèòòÿ).

– Ïðî÷èòàéòå ïðî îïîâіäàííÿ íà ñ. 75 òà ïåðåâіðòå ñâîї ìіðêó-
âàííÿ.

3. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) Ñêëàäîâà òàáëèöÿ.

ïëà ïòà íñó òðі

âðå ëèñ êâі ñòі

ëіñ òâî ñíó äðå

òëà íëі òíі ïíå

– ßêі іç öèõ ñêëàäіâ є ïîâíîçíà÷íèìè ñëîâàìè? ×è ìîæíà 
îá’єäíàòè їõ â îäíó ãðóïó? Çà ÿêîþ îçíàêîþ?
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2) «Äîáàâëÿíêà».
Àòü, àòü, àòü – ìè äî ëіñó éøëè ãóë... 
Ëè, ëè, ëè – êîøèêè âçÿ...
Іâ, іâ, іâ – íàçáèðàєìî ãðèá...
Іä, іä, іä – òà ùå òðîøå÷êè ÿã...
Ìè ó ëіñі áóäåì ãðàòü,
І âîâêè íàñ íå ç’їäÿòü.

3) Áåñіäà ïðî ïðàâèëà áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè â ëіñі.
– Ç êèì ìîæíà éòè äî ëіñó? Íà ÿêó áåçïå÷íó âіäñòàíü ìîæíà âіä-

õîäèòè âіä äîìó? ßê ïîâîäèòèñü ó ëіñі, êîëè çàáëóêàєø? Ïðèãàäàéòå
ïðèðîäíі îðієíòèðè, ÿêі äîïîìîæóòü âèçíà÷èòè íàïðÿìîê ó ëіñі.

– ßãîäè ÿêèõ ðîñëèí ìîæíà çáèðàòè? ßêі âè çíàєòå їñòіâíі
ãðèáè? ×èì äëÿ íàñ íåáåçïå÷íі îòðóéíі ãðèáè? ßê ïîâîäèòèñü ó 
ëіñі ç òâàðèíàìè?

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

çðóá 
Êñåíÿ 
äîâіêó 

ïàëàє
ñíóâàòèñÿ
ïðîìіòòÿ

2. Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî Á. Ãðіí÷åíêà – óêðàїíñüêîãî ïèñü-
ìåííèêà, ó÷èòåëÿ, ãðîìàäñüêîãî äіÿ÷à (Ä).

3. ×èòàííÿ â÷èòåëåì ïî÷àòêó îïîâіäàííÿ íà ñ. 75 ïіäðó÷íèêà.
4. Áåñіäà çà ïðîñëóõàíèì óðèâêîì.
– Êîëè âіäáóâàëàñÿ îïèñóâàíà ïîäіÿ? Õòî є ãåðîÿìè îïîâіäà-

ííÿ? Õòî çãàäóє ïðî ñâîє äèòèíñòâî? Âіä ÷èéîãî іìåíі éäå ðîçïî-
âіäü â îïîâіäàííі? Õòî çàëèøèâ ãëèáîêèé ñëіä ó ïàì’ÿòі îïîâіäà-
÷à? ßêèìè áóëè áàòüêè ãåðîїâ?

5. Ñàìîñòіéíå ÷èòàííÿ ïðîäîâæåííÿ îïîâіäàííÿ ó÷íÿìè ìîâ÷êè.

ІІІ етап «Після читання»
1. Áåñіäà çà çìіñòîì ïðî÷èòàíîãî óðèâêà.
– Ñêіëüêè ÿãіä çáèðàâñÿ ç’їñòè Âàñèëüêî? ×è íàїëàñÿ Êñåíÿ 

ÿãіä? ×îìó Êñåíÿ ïîñïіøàëà äîäîìó? ßê äîâãî äіòè ïåðåáóâàëè â 
ëіñі? Ùî ñòàëîñÿ ç íèìè, êîëè ñìåðêëî? ×îìó äіòÿì çàõîòіëîñÿ
ïëàêàòè? ×îãî âîíè íàéáіëüøå áîÿëèñÿ? ßêèé ïîðÿòóíîê çàïðî-
ïîíóâàâ Âàñèëüêî? Ùî íàëÿêàëî äіòåé íà äåðåâі? Ùî îçíà÷àëî
òðіùàííÿ êóùіâ, ãóêàííÿ â ëіñі? ×èé ãîëîñ ðîçïіçíàëè äіòè ñåðåä 
øóìó? ßê âîíè çðåàãóâàëè íà ïîÿâó áàòüêà?

– ×è õâèëþâàëèñÿ âè ïðî äîëþ äіòåé, ÿêі çàáëóêàëè â ëіñі? 
ßêèé åïіçîä âèêëèêàâ íàéáіëüøó òðèâîãó? ßê âè ãàäàєòå, ÷îìó
áàòüêî íå ñâàðèâ Âàñèëüêà? ßêùî ñïðîáóâàòè óÿâèòè ïðîäîâæåí-
íÿ îïèñàíîї â îïîâіäàííі ïîäії, ÷è ñâàðèòèìå áàòüêî ñèíà?

2. Âèáіðêîâå ÷èòàííÿ:
 îïèñ ïîøóêó äîðîãè â ëіñі
 îïèñ òîãî, ÿê äіòè âèëàçèëè íà äóáà
 îïèñ ïîÿâè Ìіñÿöÿ
 îïèñ ïîÿâè ïòàøêè
 îïèñ ïîâåäіíêè äіòåé ïіä ÷àñ ãóêàííÿ òà øóìó.
3. Ðîáîòà â ïàðàõ. ×èòàííÿ â îñîáàõ ðîçìîâè äіòåé.
4. ×èòàííÿ â÷èòåëåì óðèâêà ïðî òå, ó ÿêèõ óìîâàõ çðîñòàëè 

äіòè (ñ. 79).
– ßê âè ãàäàєòå, ùî ïîєäíóâàëî ïåðñîíàæіâ îïîâіäàííÿ?
5. Âïðàâà «Ëіòåðàòóðíі äîñëіäíèêè».
 Ïîëі÷èòè, ñêіëüêè ðàçіâ ó òâîðі (ó ïîäàíîìó óðèâêó) òðà-

ïëÿєòüñÿ ñëîâî Êñåíÿ â óñіõ éîãî ôîðìàõ. (16 ðàçіâ).
 Âіäøóêàòè â òåêñòі òâîðó ñëîâà, ÿêі íàçèâàþòü ïî÷óòòÿ, 

åìîöії. (Ïåñòóâàííÿ, ëþáîâ, ðàäîùі, ïіêëóâàííÿ, ñóâîðèé, äîáðèé,
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Äàòà____________________
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ãîðå, êîõàííÿ, äîðîãà, ñòàëî âåñåëіøå, õîòіëîñÿ ïëàêàòè, çðàäі-
ëè, ñòðàøíî é ñîðîìíî).
 Âіäøóêàòè òà ïîëі÷èòè, ñêіëüêè â òåêñòі є îêëè÷íèõ ðå÷åíü.
 Âіäøóêàòè ñïîëó÷åííÿ ñëіâ, ÿêі íàçèâàþòü êîëüîðè òà їõ

âіäòіíêè. ßêèìè ÷àñòèíàìè ìîâè âîíè âèðàæåíі? (Áіëіøå îáëè÷-
÷ÿ, ÷îðíèé ëіñ, Ìіñÿöü ÷åðâîíèé, âîãíÿíèé, ñðіáíå ëèñòÿ). 
 Âіäøóêàòè ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ó ÿêèõ є âêàçіâêà íà ðîçìіðè.

(Âåëèêà ñîâà, Ìіñÿöü ñòàâ áіëüøàòè).
6. Áëіöîïèòóâàííÿ. Âïðàâà «Ìіêðîôîí».
 ×è ñïîäîáàëîñü âàì îïîâіäàííÿ? ×èì?
 Õòî ç ãåðîїâ âàì ñïîäîáàâñÿ? ×èì?
 ßê áè âè â÷èíèëè â ñèòóàöії, ó ÿêіé îïèíèëèñÿ äіòè âíî÷і?
7. Çàâäàííÿ äîäîìó. Ïåðå÷èòàòè îïîâіäàííÿ Á. Ãðіí÷åíêà

«Êñåíÿ».

(4) Тема. Персонажі оповідання «Ксеня», їх характеристика
Орієнтовна навчальна мета. Учити визначати слова та словосполу-

чення для складання характеристики персонажів; удосконалювати нави-
чки виразного, вдумливого читання; розвивати усне та писемне мовлення,
спостережливість, мислення, вміння аналізу та порівняння в роботі з ху-
дожнім твором; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати почуття
взаємоповаги та допомоги у скрутній ситуації.

Матеріал до уроку. Б. Грінченко, Ксеня.
Обладнання. Аркуші паперу та кольорові олівці; портрет Б. Грінченка;

таблиця «Характеристика персонажів оповідання»; звукозапис «Звуки
природи. Вечір у лісі» Д.

Перевірка домашнього завдання
1. Áåñіäà çà çìіñòîì ïðî÷èòàíîãî òâîðó.
– Õòî є ïåðñîíàæàìè òâîðó Á. Ãðіí÷åíêà? Ùî ïîєäíóâàëî öèõ

äâîõ äіòåé? Ó ÿêèõ óìîâàõ òà ðîäèíàõ âèõîâóâàëèñÿ äіòè? ßêà
ïðèãîäà òðàïèëàñÿ ç íèìè? ×îãî íàéáіëüøå áîÿëèñÿ äіòè â ëіñі?
Õòî ïðèéøîâ äî íèõ íà ïîðÿòóíîê?

2. Áëіöîïèòóâàííÿ.
 Õòî є àâòîðîì îïîâіäàííÿ «Êñåíÿ»?
 ßêі îñíîâíі âèäè äіÿëüíîñòі öüîãî àâòîðà ìîæåòå íàçâàòè?
 Çі ñêіëüêîõ òîìіâ ñêëàäàâñÿ «Áóêâàð», àâòîðîì ÿêîãî є Áî-

ðèñ Ãðіí÷åíêî? (5).

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) ×èòàííÿ ñêîðîìîâêè. Ïîñòóïîâî ç íàðîñòàííÿì òåìïó. Íà-

ïðèêіíöі óðîêó ìîæíà ïðîâåñòè êîíêóðñ ñêîðîìîâöіâ.
Îáåðåæíèé õèòðèé ëèñ
Äî íîðè âå÷åðþ íіñ.
Áіã äîäîìó ëіñîì ëèñ,
Øåëåñòіâ íàä ëèñîì ëіñ.

2) Òàáëèöÿ Øóëüòå (Ä).

8 4 15 6 11

20 17 1 19 24

14 9 12 3 16

25 2 7 21 23

22 13 18 10 5

– Íà ñüîãîäíіøíüîìó óðîöі ìè ïðîäîâæèìî ïðàöþâàòè íàä
îïîâіäàííÿì «Êñåíÿ», çі çìіñòîì ÿêîãî îçíàéîìèëèñÿ íà ïîïåðåä-
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íüîìó óðîöі. Âëàñíå, òåïåð çîñåðåäèìîñÿ íà õàðàêòåðèñòèöі ïåð-
ñîíàæіâ òâîðó.

ІІ етап «Під час читання»
1. Ïåðåêàç çìіñòó òâîðó áëèçüêî äî òåêñòó.
2. Ðîáîòà ç òàáëèöåþ.
Âíåñåííÿ äàíèõ äî òàáëèöі «Õàðàêòåðèñòèêà ïåðñîíàæіâ îïî-

âіäàííÿ “Êñåíÿ”».

Õàðàêòåðèñòèêà Êñåíÿ Âàñèëüêî

Çîâíіøíіñòü

Ðèñè õàðàêòåðó

Óìîâè, ó ÿêèõ âèõîâó-
âàëàñÿ äèòèíà

Óëþáëåíå çàíÿòòÿ

Êîëî ñïіëêóâàííÿ

Ïîâåäіíêà â íåçâè÷àé-
íіé ñèòóàöії

3. «Õâèëèíè ðåôëåêñії»: ñëóõàííÿ çâóêîçàïèñó «Çâóêè ïðè-
ðîäè. Âå÷іð ó ëіñі».

– ßêó êàðòèíó ïðèðîäè âè óÿâèëè? ×è ïîáà÷èëè çàõіä ñîíöÿ?
Ñïіâ ÿêèõ ïòàõіâ ïî÷óëè?

ІІІ етап «Після читання»
1. Іíòåðàêòèâíà âïðàâà «Êðіñëî».
Äåÿêі ó÷íі âèñëîâëþþòü ñâîї äóìêè ïðî òå, íà êîãî ç ïåðñîíà-

æіâ òâîðó âîíè õîòіëè á áóòè ñõîæèìè, ñіäàþ÷è íà îñîáëèâèé 
ñòіëåöü, ùî ñòîїòü ïîñåðåä êëàñó. Ó÷èòåëü òà іíøі ó÷íі íå ïåðå-
áèâàþòü òà íå âèïðàâëÿþòü äîïîâіäà÷à, àäæå êîæåí ìàє ïðàâî íà
âèñëîâëåííÿ âëàñíîї äóìêè. (Öå äàє ìîæëèâіñòü äіòÿì âèñëîâëþ-
âàòè âëàñíі äóìêè, çíàþ÷è, ùî ïðè öüîìó їõ íіõòî íå çàñóäæóâà-
òèìå. Âîäíî÷àñ öÿ âïðàâà ñïðèÿє ðîçâèòêó óñíîãî ìîâëåííÿ
ó÷íÿ, âìіííþ áóäóâàòè âèñëîâëþâàííÿ, ñîöіàëіçàöії äèòèíè â êî-
ëåêòèâі îäíîëіòêіâ). Âèñëîâèòèñÿ ìîæóòü íå âñі ó÷íі êëàñó, ðå-
øòà – âèêîíóâàòèìå ïîäіáíå çàâäàííÿ íàñòóïíîãî ðàçó, ÷èòàþ÷è
іíøèé òâіð.

2. «Òâîð÷å çàâäàííÿ» (äèôåðåíöіéîâàíî): íàìàëþâàòè ïåðñî-
íàæà îïîâіäàííÿ, ÿêèì éîãî óÿâèëè. Äіâ÷àòêà ìàëþþòü Êñåíþ,
à õëîï÷èêè – Âàñèëüêà. Íàïðèêіíöі óðîêó ìîæíà âëàøòóâàòè
âèñòàâêó äèòÿ÷èõ ìàëþíêіâ.

3. Çàâäàííÿ äîäîìó. Íà âèáіð: 1 – äî÷èòàòè òâіð äî êіíöÿ; 2 – 
íàïèñàòè ëèñòà ïåðñîíàæó îïîâіäàííÿ, ÿêèé íàéáіëüøå ñïîäî-
áàâñÿ.
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(5) Тема. Поділ оповідання на частини. Складання плану
Орієнтовна навчальна мета. Учити ділити текст твору на частини та

добирати назви до них; удосконалювати вміння аналізувати зміст твору за
частинами та планом; розвивати мислення, спостережливість; виховувати
читацький інтерес.

Матеріал до уроку. Б. Грінченко, Ксеня.
Обладнання. Індивідуальні картки.

Перевірка домашнього завдання
Õàðàêòåðèñòèêà ïåðñîíàæіâ îïîâіäàííÿ çà àñîöіàòèâíèìè êó-

ùàìè (õëîï÷èêè îïèñóþòü Êñåíþ, à äіâ÷àòêà – Âàñèëüêà).

Ксеня Василько

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) Âïðàâà «Óïіçíàé ñëîâî». Äîäàâøè áóêâè íà ïîçíà÷åííÿ ãî-

ëîñíèõ çâóêіâ, ðîçïіçíàòè ñëîâî òà íàçâàòè éîãî.
äçâ..í..ê         ë..ñò..÷..ê         â..â÷..ñüê..
ì..ò..íê..        ì..÷..íê..         ñ..í..÷ê..
÷..ò..íí..        ä..â÷..íê..        äð..æá..

2) Âïðàâà «Íà îäíîìó äèõàííі». ×èòàííÿ ëàíöþæêà ñêëàäіâ
íà îäíîìó äèõàííі.

Áðà – áðàï – áðàïî – áðàïîê – áðàïîêà
Êâі – êâіê – êâіêі – êâіêіí – êâіêіíà – êâіêіíàê

3) Ðîáîòà çà іíäèâіäóàëüíèìè êàðòêàìè.
Âіäøóêàòè â òàáëèöі íà êàðòöі ñëîâà, ÿêі òðàïëÿëèñÿ â òåêñòі

îïîâіäàííÿ.

ë ñ ç ÿ ã î ä è ç ñ

â î â ê è ç å ó ç ò

à â і ê ç ë ð ç á å

ñ à ò ç і ë å ó â æ

è ë è ç ç ã â ë á ê

ë è ñ ò ÿ ã î ç à à

ü ç ï ð î ì і ò ò ÿ

ê ñ å í ÿ â ç ë ü ë

î ë â å ÷ і ð ç ê ç

ç ì і ñ ÿ ö ü ç î à

Ñëîâà ìîæíà âіäøóêàòè ïî äіàãîíàëі, ïî âåðòèêàëі é ïî ãîðè-
çîíòàëі. (ßãîäè, ñîâà, áàòüêî, âîâêè, ìіñÿöü, ñòåæêà, êіãîòü, Êñå-
íÿ, ïðîìіòòÿ, Âàñèëüêî, äåðåâî, äóá, çðóá, âіòè, ëèñòÿ, ãіëêà).

ІІ етап «Під час читання»
1. Âèçíà÷åííÿ òåìè òâîðó òà îñíîâíîї äóìêè.
– ßêà òåìà îïîâіäàííÿ «Êñåíÿ» Á. Ãðіí÷åíêà? Çà ÿêèìè îçíà-

êàìè âè âèçíà÷èòå îñíîâíó äóìêó?
2. Ðîáîòà â ïàðàõ. ×èòàííÿ îïîâіäàííÿ â îñîáàõ. Çà âèáîðîì

êіëüêà ïàð çà÷èòóþòü äіàëîãè âãîëîñ óñüîìó êëàñîâі. Òåêñòè äëÿ
ïàðíîãî ÷èòàííÿ: äіàëîã äіòåé, êîëè âîíè çáèðàëè ÿãîäè; äіàëîã
Âàñèëüêà òà Êñåíі, êîëè âèÿâèëîñü, ùî âîíè çàáëóêàëè; äіàëîã
äіòåé, êîëè âîíè ñèäіëè íà äåðåâі âíî÷і.

3. Ðîáîòà íàä ïîáóäîâîþ òâîðó. Ïîäіë îïîâіäàííÿ íà ÷àñòèíè.
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– Çà ÿêèìè îçíàêàìè ìîæíà ïîäіëèòè òåêñò îïîâіäàííÿ íà
÷àñòèíè?

Äîáіð íàçâè äî êîæíîї ÷àñòèíè. Ñêëàäàííÿ ïëàíó.
Ïëàí (îðієíòîâíèé)
1. Çãàäêà ïðî ïîäðóãó.
2. Äî ëіñó ïî ÿãîäè.
3. Âå÷іð ó ëіñі.
4. Çàãóáëåíà ñòåæêà.
5. Ñòàðèé ÷îðíèé ëіñ.
6. Ïîðÿòóíîê íà äóáі.
7. Íі÷íà çíàõіäêà.

Ïåðåêàç çìіñòó îïîâіäàííÿ çà ïëàíîì, ñêëàäåíèì êîëåêòèâíî. 
(Ìîæíà ñêîðèñòàòèñü óìîâíèìè ìàëþíêàìè ÷è ñëîâàìè-àñîöіàöі-
ÿìè äëÿ êðàùîãî çàïàì’ÿòîâóâàííÿ). Ó÷íі ïåðåêàçóþòü ïî ÷åðçі.

ІІІ етап «Після читання»
1. Áåñіäà.
– ×îãî â÷èòü íàñ îïîâіäàííÿ? ×è ñòàíóòü ó ïðèãîäі çíàííÿ, 

ÿêі âè çäîáóâàєòå íà óðîêàõ ïðèðîäîçíàâñòâà? ßêèé ñïîñіá ïî-
ðÿòóíêó ìîãëè á çàïðîïîíóâàòè âè, ÿêáè òàєìíè÷î îïèíèëèñÿ â 
ëіñі?

2. Âïðàâà «Ïðîãíîçóâàííÿ».
Ñïðîáóâàòè îïèñàòè ñèòóàöіþ, ó ÿêіé äіòè íàçáèðàëè á ïî êî-

øèêó ÿãіä ó ëіñі. ßê âîíè ïîâåðòàëèñÿ á äîäîìó? Ùî áóëî á äàëі?
3. Çàâäàííÿ äîäîìó. Ñêëàñòè òà çàïèñàòè ïàì’ÿòêó äëÿ ó÷íіâ-

ðîâåñíèêіâ «Ïðàâèëà ïîâåäіíêè â ëіñі».
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(6) Тема. Складна життєва ситуація. Як знайти правильне рішення?
Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з відомостями про життє-

вий і творчий шлях В. Нестайка та його літературну спадщину; розвивати
вміння аналізувати твір; удосконалювати навички вдумливого, зосередже-
ного читання; збагачувати словниковий запас; виховувати почуття спра-
ведливості.

Матеріал до уроку. В. Нестайко, Троє за парканом.
Обладнання. Портрет В. Нестайка; виставка книжок автора; ілюстрації 

«Зимові розваги»; кросворд за змістом оповідання.

Перевірка домашнього завдання
Ó÷íі ïðèêðіïëþþòü ñêëàäåíі íèìè ïàì’ÿòêè íà äîøêó.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) Ñêëàäîâà òàáëèöÿ.

âòðó âòðà âòðå âòðè âòðі

ñòâî ñòâå ñòâà ñòó ñòâі

öòâî öòâà öòâå öòâі öòâó

òïðі òïðà òïðå òïðó òïðî

êëñó êëñà êëñі êëñå êëñî

2) Âïðàâà «Äіáðàòè ïî÷àòîê».
Äіáðàòè ïî÷àòîê äî îäíîãî іç ñêëàäіâ öòâî çі ñêëàäîâîї òàáëè-

öі, ùîá óòâîðèëèñÿ ïîâíîçíà÷íі ñëîâà.
Ëіñíè- 
Ïðîðî-
Âèðîáíè-          -öòâî
Áîðòíè-
Áäæіëüíè-
Òâàðèííè-
Ðîñëèííè-

2. Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî Â. Íåñòàéêà (Ä).
– Íà ñüîãîäíіøíüîìó óðîöі ìè çíîâó ïîðèíåìî ó ñâіò ïðèãîä і

âèòіâîê ç ïåðñîíàæàìè òâîðó Âñåâîëîäà Íåñòàéêà. Ç éîãî òâîðà-
ìè âè íåîäíîðàçîâî îçíàéîìëþâàëèñÿ. Ïіñëÿ їõ ïðî÷èòàííÿ çà-
âæäè ëèøàþòüñÿ çàïèòàííÿ äî ñàìèõ ñåáå: àäæå àâòîð ïèøå ïðî
íàøå äèòèíñòâî, ïðî íàøі áóäíі, ÿêі ñïëèâàþòü ùîäíÿ, òà ìè íå
çàìèñëþєìîñÿ íàä ñèòóàöіÿìè, ùî âèíèêàþòü. ßê ñàìå àâòîð
ñïîíóêàє íàñ äî ìіðêóâàíü? Öåé òâіð íå âèíÿòîê. Ñïðîáóéòå äàòè
âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ äî îïîâіäàííÿ «Òðîє çà ïàðêàíîì».

3. Âïðàâà «Ìîçêîâèé øòóðì».
– ßêі òâîðè Âñåâîëîäà Íåñòàéêà âè ÷èòàëè ðàíіøå? Íàçâіòü їõ.

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

ïîòèëèöÿ
ïîíóðî 
íåïðèÿçíî 

íàâïî÷іïêè 
êàðáóþ÷è 
çàöіïåíіëà

2. ×èòàííÿ îïîâіäàííÿ «Òðîє çà ïàðêàíîì» (ñêîðî÷åíà âåðñіÿ
òâîðó) ó÷èòåëåì óãîëîñ âіä ïî÷àòêó òåêñòó äî ñëіâ: «...І ðàïòîì
ïîáà÷èëà...».

3. Âïðàâà «Ïðîãíîçóâàííÿ».
– ßê âè ãàäàєòå, ùî ÷è êîãî ïîáà÷èëà äіâ÷èíêà?
– Ïðî ÿêі ïîäії ìîæå éòèñÿ â îïîâіäàííі?
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– ×è ìîæóòü áóòè ïîâ’ÿçàíі âàøі çäîãàäêè ç íàçâîþ îïîâі-
äàí íÿ?

4. ×èòàííÿ ó÷íÿìè ñàìîñòіéíî îïîâіäàííÿ äî êіíöÿ.
– ×è âèïðàâäàëèñÿ âàøі ïðîãíîçóâàííÿ? Õòî áóâ íàéáëèæ÷èì

äî ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі?

5. Áåñіäà çà çìіñòîì ïðî÷èòàíîãî òâîðó.
 ßêîї ïîðè ðîêó âіäáóâàëàñÿ îïèñóâàíà ïîäіÿ?
 Âèáåðіòü íà іëþñòðàöіÿõ òі ðîçâàãè, ÿêі îïèñàíî â îïîâі-

äàí íі.
 Ñêіëüêè äіòåé ãðàëè â ñíіæêè?
 ßêèé êîñòþì äіâ÷èíêà ïîøèëà ñîáі íà ñâÿòî?
 ×îìó ïîäðóæêè çàçäðèëè äіâ÷èíöі?
 ßêîї øêîäè õëîïöі çàâäàëè äіâ÷èíöі?
 ßêîãî âіêó áóëà äіâ÷èíêà ç îïîâіäàííÿ?
 ßê ãåðîїíÿ ç îïîâіäàííÿ âïіéìàëà õëîïöÿ?
 Ùî â öåé ÷àñ ðîáèëè іíøі õëîïöі?
 ßêèõ çàõîäіâ âæèëà äіâ÷èíêà ùîäî õëîï÷èêà-äðóãîêëàñ-

íèêà?
 ßê âè ãàäàєòå, ÷îìó ñàìå òàê âîíà îáіéøëàñÿ ç õëîï÷èêîì?
 ×îìó õëîï÷èê, íå áîÿ÷èñü, ïіäіéøîâ äî äіâ÷èíêè?
 Õòî íàñïðàâäі êèíóâ çíîâó ñíіæêó â äіâ÷èíêó?
 ×è ìîæíà õëîï÷à÷ó êîìïàíіþ íàçâàòè äðóæíîþ?
 ßêèé óðîê ÷åñíîñòі äàâ õëîï÷èê òèì òðüîì, ÿêі ñòîÿëè çà 

ïàðêàíîì? ßê їõ íàçèâàє ïèñüìåííèê? ×îìó?
 ßêі ïî÷óòòÿ ó âàñ âèíèêàþòü äî õëîï÷èêà-äðóãîêëàñíèêà?

À äî äіâ÷èíêè, ÿêó îáðàçèëè?

Âіäòâîðåííÿ ðóõіâ äіòåé, ÿêі ðîçâàæàþòüñÿ âçèìêó:

 êàòàííÿ íà êîâçàíàõ
 êàòàííÿ íà ëèæàõ
 ãðà â ñíіæêè
 ëіïëåííÿ ñíіãîâîї áàáè

6. Âèáіðêîâå ÷èòàííÿ (âіäøóêàòè â òåêñòі ïîòðіáíó ÷àñòèíó òà 
ïðî÷èòàòè її).
 ßêèì ñòàâ êîìіðåöü íà ñóêíі äіâ÷èíêè?
 ßê ïîâîäèâñÿ õëîï÷èê, êîëè äіâ÷èíêà çàïèòóâàëà éîãî?
 Îïèñ çîâíіøíîñòі õëîï÷èêà.
 Ó ÿêèõ êëàñàõ íàâ÷àëèñÿ äіòè?
7. Âïðàâà «Ëіòåðàòóðíі äîñëіäíèêè».
 Äіáðàòè ñëîâà – ñèíîíіìè äî ñëîâà ïàðêàí.
 Âіäøóêàòè â òåêñòі ÷èñëіâíèêè. ßê їõ ìîæíà îõàðàêòåðèçó-

âàòè ç òî÷êè çîðó óêðàїíñüêîї ìîâè (êàòåãîðії)?
 Âіäøóêàòè ñëîâà – íàçâè ÷àñòèí ëþäñüêîãî òіëà.
 Ïðîñòåæèòè, íà ñêіëüêè ðîêіâ äіâ÷èíêà ñòàðøà çà õëîï÷è-

êà-äðóãîêëàñíèêà.
 Âіäøóêàòè âèñëіâ-ïîðіâíÿííÿ. ßê ïîÿñíèòè éîãî çìіñò?

(Ìîâ ñëіïå êîøåíÿ).

ІІІ етап «Після читання»

1. Áåñіäà.
– ßêі ëþäñüêі ðèñè õîòіâ ïîêàçàòè Âñåâîëîä Íåñòàéêî ó ñâîє-

ìó îïîâіäàííі? Ùî âіí çàñóäæóє, à ÷èì çàõîïëþєòüñÿ? ßêі âè
çíàєòå ïðèñëіâ’ÿ ïðî äðóæáó?
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2. Ðîçãàäóâàííÿ êðîñâîðäó çà çìіñòîì îïîâіäàííÿ.

2 4 6

1 3 5

7 9

8

10

Ïî ãîðèçîíòàëі:
1. Àâòîð îïîâіäàííÿ (Íåñòàéêî)
7. Âîíà áóëà äóæå ñëèçüêà é êðóòà (ãіðêà)
8. Âîíè êóìåäíî ñòèð÷àëè ç-ïіä øàïêè (âóõà)
10. ßêàñü ... áóëà â öüîìó ïåðåëÿêàíîìó îáëè÷÷і õëîï÷èêà (ìóæ-

íіñòü)

Ïî âåðòèêàëі:
2. Êîñòþì, ÿêèé ãîòóâàëà äіâ÷èíêà (Ñíіãóðîíüêà)
3. ×èì óëó÷èëè â äіâ÷èíêó (ñíіæêà)
4. Іç-çà ÷îãî âèãëÿäàëè õëîïöі (ïàðêàí)
5. Êóäè çáèðàëàñÿ äіâ÷èíêà (êàðíàâàë)
6. ßê íàçâàâ àâòîð òðüîõ õëîïöіâ (áîÿãóçè)
7. ßêó ðèñó âіäñòîÿâ äðóãîêëàñíèê (ãіäíіñòü)
9. Äіâ÷èíêà ïіäíÿëà її і ìàõíóëà (ðóêà(( )

3. Çàâäàííÿ äîäîìó. Ïðî÷èòàòè òåêñò îïîâіäàííÿ. Äіáðàòè
ïðèñëіâ’ÿ ïðî ëþäñüêó ãіäíіñòü.
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(7) Тема. Характеристика персонажів оповідання
Орієнтовна навчальна мета. Учити визначати слова та вислови для

складання характеристики персонажів; удосконалювати навички виразно-
го, вдумливого, вибіркового читання; розвивати усне та писемне мовлен-
ня, спостережливість, мислення, вміння аналізу та порівняння в роботі з
художнім твором; збагачувати словниковий запас; виховувати почуття гід-
ності, товариськості, справедливості.

Матеріал до уроку. В. Нестайко, Троє за парканом.
Обладнання. Індивідуальні картки.

Перевірка домашнього завдання
Çà÷èòóâàííÿ äіáðàíèõ ïðèñëіâ’їâ ïðî ëþäñüêó ãіäíіñòü.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) ×èòàííÿ ïіðàìіäîê ñëіâ.
            ãó áè                    ðó  êè
          ãіð    êà                 âàæ    êî
         ïàð     êàí             õëîï      öі
       ñíіæ       êà             ãіä         íіñòü
      ìóæ          íіñòü        ñíіãî          âèê

– ßêå іç çàçíà÷åíèõ ñëіâ íå òðàïèëîñÿ â îïîâіäàííі Â. Íåñòàé-
êà? (Ñíіãîâèê). Äîáåðіòü äî íüîãî ñëîâà, áëèçüêі çà çíà÷åííÿì.
Óòâîðіòü ç íèõ ëàíöþæîê, ðîçïî÷àâøè ç íàéêîðîòøîãî ñëîâà.

2) ×èòàííÿ äåôîðìîâàíîãî òåêñòó. Êîëåêòèâíå ðåäàãóâàííÿ.

ІÂÒÐ
Ó ëàêñі õîòè і çàøíîòè. Ìè ñâі ñèìîäå ÷êèìîâ. òåðåÏ êîæìèí 

ïіäíèêðó÷, øèòçî àò ÷êàðó. íіÑüîãîä èì áóìîäè ñàòèïè ðòâі íà
ìóòå «éÌі ðäóã». Î, ñêіêèëü ÿ ìîãòè íàñàïåòè? Àäæå ÿ çíèòà, îù 
іìé ðãóä – êðàíàééùè.

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

ñіïàâñÿ            òðèìàëà         ùóïëåíüêèé
íåïðèÿçíî          íåáåçïåêà        âіäëóïöþâàòè
ïðèíèçèëà          êóìåäíî         ñòèð÷àëè
áåøêåòóâàòè        êàðáóþ÷è        âіäñòîþâàâ

2. Ðîáîòà ç òåêñòîì îïîâіäàííÿ. Ïðî÷èòàòè ðÿäêè, ó ÿêèõ:
 âіäáóâàєòüñÿ ïåðøå çíàéîìñòâî ç ïåðñîíàæàìè
 îïèñàíî ïîâåäіíêó ïåðñîíàæіâ ó êóëüìіíàöіéíèé ìîìåíò
 îïèñàíî ïîâåäіíêó ïåðñîíàæіâ íàïðèêіíöі ïîäії.
Îáãîâîðåííÿ êîæíîї ñèòóàöії.
3. Ðîáîòà ç òàáëèöåþ (çà іíäèâіäóàëüíèìè êàðòêàìè) і òåêñòîì.

Õàðàêòåðèñòèêà Äіâ÷èíêà Äðóãîêëàñíèê Òðîє õëîïöіâ

Çîâíіøíіñòü

Ðèñè õàðàêòåðó

Âіê ïåðñîíàæà

Âèä äіÿëüíîñòі ïåðñîíà-
æà äî îïèñóâàíîї ïîäії

Ïîâåäіíêà â íåçâè÷àéíіé
ñèòóàöії

Ñòàâëåííÿ äî іíøèõ
ïåðñîíàæіâ

Âèñíîâîê ïåðñîíàæà
ïіñëÿ ïîäії
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

ІІІ етап «Після читання»
1. Âïðàâà «Äîïîâíè ðå÷åííÿ» (ðîáîòà çà іíäèâіäóàëüíîþ êàðò-

êîþ).
Ó÷íі ïðîáóþòü óïèñàòè â ðå÷åííÿ çàìіñòü êðàïîê ç ïàì’ÿòі òі

ñëîâà, ÿêі ïіäõîäÿòü çà çìіñòîì òà áóëè â òåêñòі, à ïîòіì, ïðàöþ-
þ÷è ç òåêñòîì, ïåðåâіðÿþòü ñåáå.

Âîíà âçÿëà éîãî çà ... é ïіäíÿëà íàä ... . Âіí ñìіøíî é áåçïîðàäíî çà-
äðèãàâ ... . Òåïåð âіí ... íà íåї ç áåçñèëîþ ëþòòþ – âîíà ïðèíèçèëà éîãî
... ... .

2. «Õâèëèíè ôàíòàçії»: ñêëàñòè ïðîäîâæåííÿ îïîâіäàííÿ, à
ñàìå: çóñòðі÷ äðóãîêëàñíèêà ç õëîïöÿìè çà ïàðêàíîì. Ùî âіí ìіã
áè ñêàçàòè їì?

3. Çàâäàííÿ äîäîìó. Ïåðåêàçóâàòè çìіñò îïîâіäàííÿ. Íàïèñàòè
ëèñòà ñâîєìó âіðíîìó äðóãîâі (ïîäðóçі). Çàïðîïîíóâàòè ïðî÷èòàòè
öå îïîâіäàííÿ. Äіçíàòèñÿ éîãî (її) äóìêó ùîäî ïðî÷èòàíîãî.

(8) Тема. Позакласне читання. Повісті, казки Всеволода Нестайка
Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з книжками В. Нестайка та

їх різножанровістю; розширювати коло читання; навчати коротко переказу-
вати зміст творів та давати характеристику персонажам; виховувати лю-
бов до читання творів вітчизняних письменників.

Матеріал до уроку. В. Нестайко, Казка про Жарт-Птицю, про братів-
чарівників, про Веселицю Прекрасну та її сестер.

Обладнання. Портрет В. Нестайка; виставка книжок письменника.

(9) Тема. Найцікавіші книжки у світі – про природу. З якої книжки
твій ровесник багато дізнався про природу Африки?

Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з відомостями про життє-
вий та творчий шлях письменника М. Слабошпицького; учити розпізнавати
жанр твору за короткою анотацією; удосконалювати навички вибіркового
читання; розвивати вміння аналізувати текст за запитаннями та опорними
словами; виховувати інтерес до читання творів, які містять пізнавальну ін-
формацію.

Матеріал до уроку. М. Слабошпицький, Славко і жако.
Обладнання. Портрет М. Слабошпицького; ілюстрації за змістом тво-

ру; презентація «Африка» (Д).

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) «Ôîòîîêî». Çàïàì’ÿòàòè çàïèñàíі ñëîâà, à çàêðèâøè çàïèñ,

âіäòâîðèòè їõ.

êèò
êíèãà
ðåêîðä
òâàðèíà
ëіõòàðèê
ñíіãîâіé
âåðáîëіç

– ßêå ñëîâî òðåòє çãîðè? ßêå – äðóãå çíèçó? ßêå ñëîâî є ÷åò-
âåðòèì ó ñòîâï÷èêó?

2) «Ëіòåðàòóðíі îá÷èñëåííÿ».
Àâòî – âòî + ôðі – і + ïèëêà – ïë = ... (Àôðèêà(( )
Åìó – ìó + íіñ – іñ + öèêëîï + ìåä – ì + îëіÿ – îë = ... (åíöèêëî-
ïåäіÿ)

Äàòà____________________

Êëàñ_____________________
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3) ×èòàííÿ ñêîðîìîâêè òà її ðîçó÷óâàííÿ.
Âîäîâіç âіç âîäó
ç âîäîïðîâîäó.

2. Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî Ì. Ñëàáîøïèöüêîãî (Ä).
– ßê âè ðîçóìієòå ñëîâà Ìèõàéëà Ñëàáîøïèöüêîãî: «ßêùî òè 

âìієø ïåðåìàãàòè ñåáå, òè ïåðåìàãàòèìåø áóäü-ÿêі òðóäíîùі»?

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

ãðèìêîòÿòü        ðîç’їçä            ÷åðåïè÷íà
êðіâëÿ            íåòåðïіííÿ        ñàìіñіíüêà
ãðóáåçíèìè        æîâòåçíèõ         çíàìåíèòèé
ìàíãóñò           ñòâîðіííÿ         ïðèðó÷àþòü
ñåðâàë            íåïðîëàçíі        ïðîìèñåë

2. Ðîáîòà ç ëіòåðàòóðíèì ñëîâíè÷êîì.
– Ìèíóëîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó âè îçíàéîìèëèñÿ ç ëіòåðàòóð-

íèì ïîíÿòòÿì «ãîëîâíèé ãåðîé». Ïðèãàäàéòå, çà ÿêèìè îçíàêà-
ìè âèçíà÷àþòü öüîãî ïåðñîíàæà, íà âіäìіíó âіä іíøèõ. ×èòàþ÷è
îïîâіäàííÿ «Ñëàâêî і æàêî», ñïðîáóéòå âèçíà÷èòè ãîëîâíîãî ãå-
ðîÿ öüîãî òâîðó.

3. ×èòàííÿ îïîâіäàííÿ â÷èòåëåì âіä ïî÷àòêó äî ñëіâ: «...ëèñòè
âіä áàòüêà».

4. ×èòàííÿ ïðîäîâæåííÿ îïîâіäàííÿ ó÷íÿìè ñàìîñòіéíî ìîâ÷-
êè äî àáçàöó іç çàïèòàííÿìè.

5. «Õâèëèíêà âіäïî÷èíêó». Âіäòâîðåííÿ ðóõіâ і ìàíåð ïîâå-
äіíêè òâàðèí – ìåøêàíöіâ Àôðèêè.

6. Âèçíà÷åííÿ â îïîâіäàííі ãîëîâíîãî ãåðîÿ. Öå õëîï÷èê Ñëàâ-
êî ÷è ïàïóãà æàêî?

7. Áåñіäà çà çìіñòîì ïðî÷èòàíîãî.
– Âіäøóêàéòå ïîðіâíÿííÿ â öіé ÷àñòèíі îïîâіäàííÿ. Ïðî ùî 

ìðіÿâ ãîëîâíèé ãåðîé òâîðó? Äå ïåðåáóâàâ òàòî õëîï÷èêà? Êîëè
âіí òóäè ïîїõàâ? ßêі îáîâ’ÿçêè ìàâ Ñëàâêî? Ùî ïîäàðóâàâ òàòî
íà äåíü íàðîäæåííÿ ñèíîâі? ×è çðàäіâ õëîï÷èê òàêîìó ïîäàðóí-
êó? Çâіäêè â òàòêà âçÿëèñÿ òðè ÷óäîâі êíèæêè? Õòî є àâòîðîì
öèõ êíèæîê? ßêà їõíÿ íàçâà? Ùî öіêàâîãî äіçíàâñÿ Ñëàâêî ç 
êíèæîê Áðåìà? ßêó іäåþ âèñëîâèâ õëîï÷èê ó ëèñòі äî òàòà?

8. Äîáіð íàçâè äî ïðî÷èòàíîї ÷àñòèíè.
9. Âèáіðêîâå ÷èòàííÿ:
 îïèñó ìіñöåâîñòі, ó ÿêіé ïðîæèâàâ Ñëàâêî
 îïèñіâ òâàðèí, ïðî ÿêèõ õëîï÷èê äіçíàâñÿ ç êíèæîê.

10. Âіäòâîðåííÿ çìіñòó òåêñòó çà îïîðíèìè ñëîâàìè.

Будиночок 
у вишняку

Від’їзд
татка

Подарунок 
татка

Цікаві 
книжки

Лист до
татка

ІІІ етап «Після читання»
1. Ïåðåãëÿä ïðåçåíòàöії «Àôðèêà». Ùî ùå öіêàâîãî ó÷íі çíà-

þòü ïðî æèòåëіâ Àôðèêè?
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. ×èòàííÿ òà ïåðåêàçóâàííÿ çìіñòó ïåðøîї

÷àñòèíè îïîâіäàííÿ. Ïіäãîòóâàòè іíôîðìàöіþ ïðî òâàðèííèé òà
ðîñëèííèé ñâіò Àôðèêè, ïðî íіìåöüêîãî â÷åíîãî Àëüôðåäà Åä-
ìóíäà Áðåìà.
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(10) Тема. Як Славко проводив канікули в колі друзів і який подару-
нок одержав від тата. Звукопис

Орієнтовна навчальна мета. Учити переказувати зміст твору близь-
ко до тексту; розвивати вміння аналізувати текст, мислення; удосконалю-
вати навички виразного, вибіркового, усвідомленого читання; збагачувати
словниковий запас; виховувати допитливість.

Матеріал до уроку. М. Слабошпицький, Славко і жако.
Обладнання. Звукозапис «Звуки природи. Африка»; портрет М. Слабо-

шпицького; пошукова таблиця.

Перевірка домашнього завдання
Ïåðåêàçóâàííÿ çìіñòó ïåðøîї ÷àñòèíè îïîâіäàííÿ. Âèñòóïè

ó÷íіâ ç іíôîðìàöієþ ïðî ðîñëèííèé і òâàðèííèé ñâіò Àôðèêè.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) «Äîáàâëÿíêà».

Ëÿ, ëÿ, ëÿ – ìè æèòåëі ïëàíåòè Çåì..
Іòó, іòó, іòó – і ìåøêàíöі âåëèêîãî ñâ..
Їíі, їíі, їíі – ìè æèâåìî â Óêðà..
Ñè, ñè, ñè – êðàїíі íåçâè÷àéíîї êðà..
ßìè, ÿìè, ÿìè – äåñü äàëåêî çà ìîð..
Êà, êà, êà – є êîíòèíåíò Àôðè..
Іò, іò, іò – òàєìíè÷èé äëÿ íàñ ñâ..

2) «Àêòîðè! Íà ñöåíó!» (÷èòàííÿ ðå÷åííÿ, äіáðàíîãî â÷èòåëåì,
ç âіäïîâіäíîþ іíòîíàöієþ).

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

áіáëіîòåêà            íàãàíÿâøèñü        ïåðåáà÷èâ
âåðåñåíü             ïåðåðâà            âàòàãà
àôðèêîçíàâñòâî        äåðåí÷ëèâî         ðîçãðèçåíèé

2. ×èòàííÿ äðóãîї ÷àñòèíè îïîâіäàííÿ ñàìîñòіéíî ó÷íÿìè.
3. Áåñіäà çà çìіñòîì òâîðó äëÿ ïåðåâіðêè ðîçóìіííÿ ïðî÷èòà-

íîãî.
 Êóäè ïîїõàâ Ñëàâêî âіäïî÷èâàòè íà êàíіêóëè?
 ×îìó õëîï÷èê íå âçÿâ іç ñîáîþ â òàáіð êíèæêè Áðåìà?
 ßê õëîïöі ïðîâîäèëè ÷àñ ó òàáîðі?
 ×èì çàéìàëèñÿ õëîïöі âå÷îðàìè?
 ×îìó äèâóâàëèñÿ îäíîêëàñíèêè Ñëàâêà?
 Êîãî îäíîãî ðàçó áіëÿ øêîëè ïîáà÷èâ õëîï÷èê?
 ×îìó òàòî íàçâàâ ñèíà äîêòîðîì àôðèêîçíàâñòâà?
 Êîãî â ïîäàðóíîê áàòüêî ïðèâіç Ñëàâêîâі?
 ×è çäèâóâàëèñÿ á âè, îäåðæàâøè òàêèé ïîäàðóíîê?
 ßê âè ãàäàєòå, ÿê ðîçãîðòàòèìóòüñÿ äàëі ïîäії ó òâîðі?
Ïðèäóìóâàííÿ íàçâè ïðî÷èòàíіé ÷àñòèíі îïîâіäàííÿ.
4. Çâóêîïèñ. Ëіòåðàòóðíå ïîíÿòòÿ. Âіäøóêàòè â òåêñòі ðå÷åí-

íÿ, ó ÿêèõ òðàïëÿєòüñÿ öåé ïðèéîì. Ïðî÷èòàòè öі ðå÷åííÿ.
5. Âèáіðêîâå ÷èòàííÿ:
 îïèñó òàòêà, ÿêîãî çóñòðіâ Ñëàâêî ïî äîðîçі çі øêîëè
 äіàëîãó Ñëàâêà ç òàòîì ïðî çàãàäêîâèé ïîäàðóíîê
 îïèñó ïàïóãè.
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6. Ðîáîòà ç ïîøóêîâîþ òàáëèöåþ.

Æèðàô Ãåïàðä Àíòèëîïà Ñëîí 

1
2
3
4

Ñóðìè
Êíèæêè

Ïîïåëÿñòèì
Õëîïöі

Ì’ÿ÷
Øêîëà
Æîâòàâі
Äðóæíî

Áåãåìîò
Òâàðèíè
Ïðèÿçíî
Äèâèíà

Êàíіêóëè
Áðåì
Ïòàõ

Äåðåí÷ëèâèé

Æîâ-
òèé

1
2
3
4

Çîîïàðê
Êðîêîäèë

Íàáіê
Âàæêі

Áàòüêî
Ìàíãóñò
ßñêðàâå
Ïіäêèíóâ

Ñëàâêî
Äîêòîð
Ðàäіñíî

Ïіäõîïèâ

Òàáіð
Õâіñò

Ïіäõîïèâ
Ïîäàðóâàâ

Çåëå-
íèé

1
2
3
4

Ðîñëèíè
Ïîðòôåëü

Çàєöü
Çàïèòàâ

Íàìåò
Î÷і

Êàðëèêîâі
Ïðèâіç

Áіáëіîòåêà
Àôðèêîçíàâñòâî

Çâіðі
Öіêàâі

Àôðèêà
Íі÷

Çäîáè÷
Õâàëèâ

×åð-
âî-
íèé 

1
2
3
4

Ñåðâàë
Ðîæåâèé

Ëèñò
Íàêóïàâøèñü

Çàñìàãëèé
Íàéðîçóìíіøèé

Ïðîïîçèöіÿ
Äóæі

Êëіòêà
Ïàïóãà

Àâòîðèòåòíî
Ñëóõàëè

Ìіöíå
Æàêî

Ïіäìîðãíóâ
Âåðåñåíü

Êî-
ðè÷-

íåâèé

 Íàçâіòü êîîðäèíàòè ñëіâ, ÿêі íàëåæàòü äî òåìè «áàòüêî».
 Íàçâіòü êîîðäèíàòè ñëіâ, ÿêі íàëåæàòü äî òåìè «Ñëàâêîâі

êàíіêóëè».
 Íàçâіòü êîîðäèíàòè ñëіâ, ÿêі íå âіäïîâіäàþòü çìіñòó òåêñòó.

ІІІ етап «Після читання»
1. ×è âèïðàâäàëèñÿ ñïîäіâàííÿ ó÷íіâ ùîäî ïðîäîâæåííÿ îïî-

âіäàííÿ? ßêі ïîäії ìîæóòü ïðîäîâæèòè éîãî?
«Òâîð÷à ìàéñòåðíÿ»: íàìàëþâàòè ïàïóãó âіäïîâіäíî äî ëіòåðà-

òóðíîãî îïèñó.
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Ïðî÷èòàòè äðóãó ÷àñòèíó îïîâіäàííÿ, ïå-

ðåêàçóâàòè її çìіñò.
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(11) Тема. Чому зажурився жако? Характеристика персонажів, ви-
значення основної думки твору

Орієнтовна навчальна мета. Учити визначати настрій твору за певни-
ми описами подій, поведінки персонажів; удосконалювати навички аналізу
та характеристики персонажів, визначення основної думки твору; розвивати
навички вибіркового читання, усне та писемне мовлення; виховувати дбай-
ливе та поважне ставлення до наших менших друзів – домашніх тварин.

Матеріал до уроку. М. Слабошпицький, Славко і жако.
Обладнання. Кольорові олівці та аркуші паперу; аркуші для тестування.

Перевірка домашнього завдання
Ëàíöþæêîâå ïåðåêàçóâàííÿ äðóãîї ÷àñòèíè îïîâіäàííÿ.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) Òàáëèöÿ Øóëüòå (Ä).
2) Ðîç÷èòóâàííÿ çà ñêîðîìîâêîþ. Ðîçó÷óâàííÿ її íàïàì’ÿòü.

Âèáіã Ãðèøêà íà äîðіæêó, 
Íà äîðіæöі ñèäèòü êіøêà, 
Âçÿâ ç äîðіæêè Ãðèøêà êіøêó –
Õàé ïіéìàє êіøêà ìèøêó.

Â. Ëó÷óê

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

ïðèñìèðíіëèé         æîâòàâі          ãðèìêîòëèâî
ñïàëàõóþ÷è          ïîðòôåëü         ïîòüìÿíіëè
ïåðåñòóê             ìèãòіííÿ         ñïàëàõíóòü

2. Ðîáîòà â ïàðàõ. ×èòàííÿ ó÷íÿìè îäèí îäíîìó òðåòüîї ÷àñ-
òèíè îïîâіäàííÿ «Ñëàâêî і æàêî». Ó÷íі ìàþòü ïîäіëèòè öþ ÷àñ-
òèíó íàâïіë äëÿ ÷èòàííÿ êîæíîãî ç ïàðè.

3. Ïèñüìîâå òåñòóâàííÿ íà ïåðåâіðêó ðîçóìіííÿ ïðî÷èòàíîãî
òåêñòó îïîâіäàííÿ.

Ïðàâèëüíà âіäïîâіäü (+), íåïðàâèëüíà (–). Çà êîæíó ïðàâèëü-
íó âіäïîâіäü çàðàõîâóєòüñÿ ïî 1 áàëó.

1. Âîñåíè Ñëàâêî çàõâîðіâ (+)
2. Óíî÷і ó íüîãî ðàïòîâî çàáîëіâ æèâіò (–)
3. Æàêî ñèäіâ áіëÿ õâîðîãî і íå çâîäèâ ç íüîãî ïîãëÿäó (+)
4. Äіäóñü íàïåðåä çíàâ, ùî ñêàæå ëіêàð ïðî õâîðîáó Ñëàâêà (–)
5. Ëіêàð ñêàçàâ, ùî ó õëîï÷èêà íàäñêëàäíà ôîðìà çàõâîðþâàííÿ (–)
6. Ñëàâêîâі ïіä ÷àñ õâîðîáè íå äîçâîëÿëè âèõîäèòè íà âóëèöþ (–)
7. Єäèíîþ ðîçâàãîþ äëÿ õâîðîãî õëîï÷èêà áóâ æàêî (+)
8. Ñëàâêîâі áóëî ïðèêðî, ùî îäíîêëàñíèêè æîäíîãî ðàçó éîãî íå
ïðîâіäàëè (–)
9. Æàêî âìіâ íÿâêàòè, ãàâêàòè, êóêóðіêàòè (+)
10. Ñëàâêî ìðіÿâ ïðî òå, ùîá äèòèíñòâî íіêîëè íå çàêіí÷óâàëîñÿ (–)
11. Ñëàâêî çíàâ, ùî, êîëè âіí ó øêîëі, æàêî íóäèòüñÿ é ñóìóє (+)
12. Іäó÷è äî øêîëè, Ñëàâêî ðîçìіðêîâóâàâ, ùî âіí íà íàñòóïíі ëіòíі
êàíіêóëè âіääàñòü æàêî òіòöі, ùîá íå âîçèòè éîãî çà ñîáîþ (–)

Êîëè ó÷íі çäàäóòü ñâîї ðîáîòè íà àðêóøàõ, ïðîâåñòè êîëåê-
òèâíó ïåðåâіðêó óñíî.

4. Áåñіäà çà çìіñòîì ïðî÷èòàíîãî.
 ßêó ïîäіþ ç æèòòÿ Ñëàâêà îïèñàíî â îñòàííіé ÷àñòèíі îïî-

âіäàííÿ?
 ßêі îçíàêè õâîðîáè ìàâ õëîï÷èê?
 ßê æàêî ñïіâïåðåæèâàâ õâîðîìó Ñëàâêîâі?
 Ùî ðîáèâ æàêî, êîëè ïðèõîäèëè îäíîêëàñíèêè ïðîâіäóâà-

òè Ñëàâêà?
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 Ïðî ùî ìðіÿâ õëîï÷èê, óäèâëÿþ÷èñü ó ìèãòіííÿ âіêîí ïî-
їçäà?
 ßê çóñòðі÷àâ æàêî Ñëàâêà çі øêîëè?
 ßê âè ãàäàєòå, ÷è ìîæíà Ñëàâêà é æàêî íàçâàòè äðóçÿìè? 

×îìó?
 ßêà òåìà òâîðó (ïðî ùî ðîçïîâіäàєòüñÿ â òåêñòі)?
 ßêà îñíîâíà äóìêà òâîðó (ùî õîòіâ ñêàçàòè, íà ÷îìó íàãî-

ëîñèòè ñâîїì òâîðîì ïèñüìåííèê)?
5. ×èòàííÿ óðèâêó ç òâîðó â îñîáàõ (çà âèáîðîì).
6. Ñêëàäàííÿ ïëàíó äî îïîâіäàííÿ.

ІІІ етап «Після читання»
1. «Òâîð÷à ìàéñòåðíÿ»: íàìàëþâàòè òó òâàðèíó, ðîçïîâіäü ïðî

ÿêó â ïðî÷èòàíîìó îïîâіäàííі íàéáіëüøå ñïîäîáàëàñü. Âèñòàâêà
ìàëþíêіâ.

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. ×èòàííÿ é ïåðåêàçóâàííÿ çìіñòó îñòàí-
íüîї ÷àñòèíè îïîâіäàííÿ. Òâîð÷å çàâäàííÿ: îïèñàòè ñâîþ äîìàø-
íþ òâàðèíó òà ðîçêàçàòè ïðî íåї. Íàìàëþâàòè її. ßêùî âäîìà
íåìàє òâàðèí, íàïèñàòè ïðî òó òâàðèíó, ÿêó ó÷åíü ìðіє ìàòè.
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(12) Тема. Тема сім’ї і дружби в оповіданнях Василя Чухліба
Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з відомостями про життя

та творчість письменника; удосконалювати навички визначення теми та
основної думки твору, виразного та вибіркового читання; розвивати усне
мовлення; збагачувати словниковий запас та уявлення про різноманітний
світ ігор та розваг; виховувати почуття любові та поваги до родини, сім’ї.

Матеріал до уроку. В. Чухліб, Гойдарики.
Обладнання. Портрет В. Чухліба; ілюстрації із зображенням гойдалок 

різних видів; презентація «Дитячі іграшки та розваги».

Перевірка домашнього завдання
1. Ïåðåêàçóâàííÿ çìіñòó òðåòüîї ÷àñòèíè îïîâіäàííÿ «Ñëàâêî

і æàêî».
2. Çà÷èòóâàííÿ êіëüêîìà ó÷íÿìè ñâîїõ òâîðіâ ïðî äîìàøíþ

òâàðèíó.
3. Âèñòàâêà ìàëþíêіâ íà òåìó «Ìîÿ äîìàøíÿ òâàðèíà – ìіé äðóã».

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) «Ôîòîîêî».

âіí
ñіíî
ïàëüòî
ëàíöþæîê
êðàâàòêà
çìàãàííÿ

2) Ðîç÷èòóâàííÿ çà ëàíöþæêîì ñêëàäіâ íà îäíîìó äèõàííі â
ïðÿìîìó òà çâîðîòíîìó íàïðÿìêàõ.

Ïðà – ïðàâ – ïðàâëå – ïðàâëåê – ïðàâëåêàð
Êëі – êëіï – êëіïñ – êëіïñà – êëіïñàðè – êëіïñàðèêîí

2. Ó ìèíóëîìó ðîöі ìè ÷èòàëè îïîâіäàííÿ Âàñèëÿ ×óõëіáà,
ÿêі ñïîâíåíі äîáðîòè, ïîâ÷àëüíîї іäåї òà âîäíî÷àñ ñïîñòåðåæëè-
âîñòі. Ïðèãàäàéìî, ùî ìè çíàєìî ïðî ïèñüìåííèêà.

Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî Â. ×óõëіáà (Ä).

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

Ðóäüêî            áåðåçà             ãîéäàëêà
ñïîõìóðíіâ         ãîéäàðèêè          ìîâëÿâ

2. Ïåðåãëÿä іëþñòðàöіé іç çîáðàæåííÿìè ãîéäàëîê ðіçíèõ âè-
äіâ (Ä).

3. ×èòàííÿ îïîâіäàííÿ ó÷íÿìè ñàìîñòіéíî.
4. Áåñіäà çà çìіñòîì ïðî÷èòàíîãî.
 Äå ïðèëàøòóâàâ òàòî ãîéäàëêó?
 ×îìó ñâàðèëèñÿ äіòè?
 Õòî ïåðøèì ãîéäàâñÿ íà ãîéäàëöі?
 ßêó ïіñåíüêó ïðèäóìóâàëà Òåòÿíêà ïіä ÷àñ êàòàííÿ?
 Õòî òðåòіì ïðèìîñòèâñÿ íà ãîéäàëöі?
 Õòî ñàì ñòðèáíóâ íà ãîéäàëêó?
 Ùî ðîáèâ òàòî â òîé ÷àñ, êîëè äіòè ãîéäàëèñÿ?
 ßê ðåàãóâàëà íà òàêå êîëåêòèâíå êàòàííÿ íà ãîéäàëöі

ìàìà?
 ×èì çàêіí÷èëîñÿ êàòàííÿ?
 ×è áîëÿ÷å áóëî äіòÿì ïіñëÿ ïàäіííÿ? Êîìó áóëî áîëÿ÷å?
 ßêі ïî÷óòòÿ ïåðåæèâàëè äіòè?
5. Ïåðåêàçóâàííÿ çìіñòó îïîâіäàííÿ: âіä іìåíі Òåòÿíêè; Òàðà-

ñèêà; òàòà.
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

6. Âïðàâà «Ðåæèñåðè».
Íàïèñàòè ñöåíàðіé ï’єñè çà çìіñòîì îïîâіäàííÿ òà çàïèñàòè â 

çîøèò. Âàðòî ðîçïî÷àòè іç çàïèñó äіéîâèõ îñіá. Äàëі îïèñàòè ìіñ-
öå ïîäії. Ïіñëÿ öüîãî ðîçïîäіëèòè òà çàïèñàòè ñëîâà äіéîâèõ îñіá,
ó äóæêàõ çàçíà÷èòè ðåìàðêè (ïðèìіòêè äî ïîâåäіíêè äіéîâèõ
îñіá).

ІІІ етап «Після читання»
1. Ïåðåãëÿä ïðåçåíòàöії «Äèòÿ÷і іãðàøêè òà ðîçâàãè».
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Ïåðå÷èòóâàííÿ îïîâіäàííÿ «Ãîéäàðèêè».

Ïіäãîòóâàòè ðîçïîâіäü ïðî ñâîþ óëþáëåíó ãðó.

(13) Тема. Тема природи і дбайливого ставлення до неї в оповіда-
ннях Василя Чухліба

Орієнтовна навчальна мета. Удосконалювати навички визначення 
теми та мети твору; вдосконалювати навички виразного, вибіркового чи-
тання та переказування тексту; розвивати вміння аналізу змісту тексту,
мислення та усне мовлення; виховувати почуття любові та бережного
ставлення до природи.

Матеріал до уроку. В. Чухліб, Дикі каченята.
Обладнання. Портрет В. Чухліба; ілюстрації із зображеннями каченят; 

презентація «Качка».

Перевірка домашнього завдання
Ïåðåêàçóâàííÿ êіëüêîìà ó÷íÿìè îïîâіäàííÿ «Ãîéäàðèêè» âіä 

іìåíі ìàìè.
Ðîçïîâіäі ó÷íіâ ïðî ñâîþ óëþáëåíó ãðó.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) «Àêòîðè! Íà ñöåíó!».

Ïòàøêà ãîëîñíî òà âåñåëî ó ñàäêó ùåáå÷å.

 ïåðåëÿêàíî
 çàõîïëåíî
 ãîëîñíî
 ðîçäðàòîâàíî

 ïîøåïêè
 òðèâîæíî
 ëàãіäíî

2) ×èòàííÿ çà ñêëàäîâîþ òàáëèöåþ (Ä).

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

÷îâåí              íàòðàïëÿþòü        ôóðêíå
âèñèäæóє          äóïëî             çåëåíåíüêі
çâіäñіëÿ            õóò÷іø            êðèæåíü
ïàðàøóòèêè        êàõêàííÿ          ðîçіëëєòüñÿ
âåñëà              êðóæëÿëà          çàïëåñêàëà

2. Ïåðåãëÿä ïðåçåíòàöії «Êà÷êà» (Ä).
3. Ñàìîñòіéíå ÷èòàííÿ îïîâіäàííÿ ó÷íÿìè ìîâ÷êè.
4. Âèçíà÷åííÿ îñíîâíîї äóìêè òâîðó.
5. Çíàéòè ïіäïèñ äî ìàëþíêà òà çà÷èòàòè âіäïîâіäíå ðå÷åííÿ.
«Õâèëèíè ðåôëåêñії» òà âіäïî÷èíêó ïіä ìåëîäіþ «Òàíîê êà÷å-

íÿò».
6. Ïîâòîðíå ÷èòàííÿ îïîâіäàííÿ.
7. Áåñіäà çà çìіñòîì òâîðó.
 ßêó ïîäіþ ç æèòòÿ Òåòÿíêè îïèñàâ ïèñüìåííèê?
 Ùî ëþáèòü ðîáèòè Òåòÿíêà ç òàòêîì?
 ßêîї ïîðè ðîêó ðîçëèâàєòüñÿ Äåñíà?
 Ç êèì çóñòðіëèñÿ òàòêî ç Òåòÿíêîþ?
 ×è âèïðàâäàëèñÿ äóìêè òàòêà?
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 Ñêіëüêè ÿє÷îê áóëî â ãíіçäі êà÷êè?
 Êîëè âèëóïëþþòüñÿ äèòèí÷àòà â êà÷êè êðèæíÿ?
 Ùî ïîáà÷èëè òàòêî ç Òåòÿíêîþ ÷åðåç êіëüêà äíіâ?
 ×îìó ìàìà-êà÷êà ïåðåæèâàëà, òóðáóâàëàñÿ?
 ßê ëåòіëè êà÷åíÿòà ó âîäó? Ïðî÷èòàòè îïèñ êà÷åíÿò.
 ×è çàñïîêîїëàñÿ ìàìà-êà÷êà ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ?
 ßê âè ãàäàєòå, àâòîð óâàæíî ñïîñòåðіãàє çà êà÷êîþ ÷è çà-

ñòåðіãàє âіä íåîáåðåæíîãî ïîâîäæåííÿ ç íåþ? Äîïîâíіòü ñâîþ
äóìêó ñëîâàìè ç òåêñòó.
 ßêі ïî÷óòòÿ ïåðåæèâàâ êîæåí ç ïåðñîíàæіâ óïðîäîâæ îïî-

âіäі?
8. ×èòàííÿ ðîçìîâè òàòà ç Òåòÿíêîþ â îñîáàõ (äî ñëіâ: «Ìèíó-

ëî êіëüêà äíіâ»).

ІІІ етап «Після читання»
1. Ïåðåêàçàòè çìіñò îäíîãî ç îïîâіäàíü Â. ×óõëіáà.
2. Òâîð÷å ìіðêóâàííÿ: íà îñíîâі ïðî÷èòàíèõ òâîðіâ äîâåñòè,

ùî àâòîð çàêëèêàє äî äáàéëèâîãî òà áåðåæíîãî ñòàâëåííÿ äî ïðè-
ðîäè.

3. Çàâäàííÿ äîäîìó. Ïðî÷èòàòè îïîâіäàííÿ, ïåðåêàçóâàòè éîãî
çìіñò. Çà áàæàííÿ ïіäãîòóâàòè іíôîðìàöіþ ïðî äèêó êà÷êó.
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(14) Тема. Узагальнення знань з теми «У країні дитинства. Оповіда-
ння». Урок-гра «У пошуках скарбів». Визначення навчальних досяг-
нень за тестовими завданнями для тематичного контролю

Орієнтовна навчальна мета. Удосконалювати знання з теми, уміння 
виразного та інтонаційного, вибіркового читання; розвивати вміння аналізу
та синтезу текстів творів; збагачувати словниковий запас учнів; виховува-
ти пізнавальний та читацький інтерес.

Матеріал до уроку. Твори розділу.
Обладнання. Карти для кожної команди; скринька; табло – таблиця із 

загальними результатами.

Вступне слово
– Äèòèíñòâî – ïîðà íåâіäîìîãî òà íåïåðåäáà÷óâàíîãî, íåïðî-

äóìàíîãî òà íåî÷іêóâàíîãî. Äіòè ïîñòіéíî â ðóñі: ó ïîøóêàõ, âè-
ãàäêàõ і ïðèãîäàõ, іãðàõ і ðîçâàãàõ. Ñàìå ñüîãîäíі ìè ðàçîì ïî-
ðèíåìî â ãðó. Óïðîäîâæ íåї ìè øóêàòèìåìî ñêàðáè – ïåðëèíêè 
ëіòåðàòóðíèõ òâîðіâ ç òåìè, ÿêó îïðàöüîâóâàëè. Òîæ ïî÷íіìî!

Умови гри «У пошуках скарбів»
Êіëüêіñòü êîìàíä âèçíà÷àє â÷èòåëü (öå ìîæå áóòè êіëüêіñòü

ðÿäіâ ïàðò, âàðіàíòіâ òîùî).
 Êîæíà êîìàíäà çà âèêîíàíå çàâäàííÿ ìàє ìîæëèâіñòü îäåð-

æàòè çîëîòі äóáëîíè, ÿêі çáåðіãàòèìóòüñÿ ó ñêðèíüöі êîìàíäè.
 Íàéáіëüøà êіëüêіñòü äóáëîíіâ çà ïîâíіñòþ ïðàâèëüíî âè-

êîíàíå çàâäàííÿ – 3, çà ÷àñòêîâî âèêîíàíå – 2, çà ðîáîòó íàä
çàâäàííÿì – 1 äóáëîí.
 Êîìàíäà, ÿêà íàçáèðàє íàéáіëüøó êіëüêіñòü äóáëîíіâ, є ïå-

ðåìîæöåì ãðè.

Розминка 
«Ëіòåðàòóðíі îá÷èñëåííÿ».

Äèñò – ñ + èâî – âî + íñ + àòñ – àñ + âî = ... (äèòèíñòâî)
Àãðî – àî + à = ... (ãðà)
Ìàñêà – ìà + ðіä – іä + êðàáè – êðà = ... (ñêàðáè)

Хід гри
1-é ïóíêò – Ãîëîâíі ïåðñîíàæі.
Íàçâàòè ãîëîâíèõ ïåðñîíàæіâ êîæíîãî òâîðó. Îõàðàêòåðèçó-

âàòè їõ. Ñêëàäåíó õàðàêòåðèñòèêó ïðåäñòàâíèê âіä êîìàíäè çà-
÷èòóє âãîëîñ.

2-é ïóíêò – Ïîäії ó òâîðі.
Íàçâàòè ïîäії, ÿêі âіäáóâàëèñÿ â êîæíîìó òâîðі. Ùî ïåðåäóâà-

ëî öèì ïîäіÿì?
3-é ïóíêò – Îïèñè ïðèðîäè.
Âіäøóêàòè îïèñè ïðèðîäè òà îçíàêè ïîðè ðîêó, êîëè âіäáóâà-

єòüñÿ ïîäіÿ. Ïðî÷èòàòè öі óðèâêè.
4-é ïóíêò – Êіíöіâêà òâîðó.
Çàçíà÷èòè, ÿê çàâåðøóєòüñÿ ëіòåðàòóðíèé òâіð ÷è éîãî óðè-

âîê: ïîçèòèâíî ÷è íåãàòèâíî. ×è ñõîæі êіíöіâêè â ïðî÷èòàíèõ
òâîðàõ?

5-é ïóíêò – Õóäîæíі çàñîáè.
Íàçâàòè õóäîæíі çàñîáè, ÿêі âèêîðèñòàëè àâòîðè òâîðіâ. Çà-

÷èòàòè âіäïîâіäíі ðÿäêè ç òåêñòіâ.
6-é ïóíêò – Îñíîâíà äóìêà òâîðó.
Ó÷íі íàçèâàþòü îñíîâíó äóìêó êîæíîãî ëіòåðàòóðíîãî òâîðó.

Ïðåäñòàâíèê êîæíîї êîìàíäè âèñëîâëþє çàãàëüíó âіäïîâіäü êî-
ìàíäè, ç’ÿñîâóє, ÷è ïîäіëÿþòü іíøі êîìàíäè öþ äóìêó.

Çàâäàííÿ äîäîìó. Íàìàëþâàòè іëþñòðàöіþ äî îäíîãî ç òâîðіâ 
çà âèâ÷åíîþ òåìîþ.
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(15) Тема. Позакласне читання. Зі скарбниці української художньої 
літератури. Вірші на тему «Повірте у такі дива»

Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з поезією як жанром, у
якому також розкриваються дитячі пригоди та дива; учити визначати у тво-
рах елементи незвичайного та дивовижного; розвивати вміння орієнтува-
тися у виборі книжки потрібного жанру; збагачувати читацький світогляд;
виховувати інтерес до читання творів української літератури.

Матеріал до уроку. Збірки поезій українських поетів. «Вікно у світ»
(с. 125–135).

Óðîê ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ çà öієþ òåìîþ ìîæíà ïðîâåñòè â 
áіáëіîòåöі. Äіòè ÷èòàþòü òà îáèðàþòü òі ïîåòè÷íі òâîðè, ÿêі ÷èòà-
òèìóòü óñüîìó êëàñîâі.

(16, 17) Тема. Олесь Донченко, його закоханість у край над тихою
Сулою. Повість. Улянка – головна героїня повісті О. Донченка «Лісни-
чиха»

Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з відомостями про життє-
вий та творчий шлях О. Донченка; учити розрізняти такі жанри літератури,
як повість та оповідання, за характерними ознаками; розвивати вміння ді-
лити текст на частини, визначати основну думку й тему твору; збагачувати
словниковий запас; розвивати спостережливість, уважність; виховувати
читацький інтерес до читання творів цих жанрів.

Матеріал до уроку. О. Донченко, Лісничиха.
Обладнання. Портрет О. Донченка; ілюстрації із зображенням лісу

(у різні пори року); мапа України Д.

Перевірка домашнього завдання

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
Ðîáîòà çà òàáëèöåþ Øóëüòå (Ä).
2. Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî Î. Äîí÷åíêà (Ä).
Òåîðіÿ ëіòåðàòóðè: ëіòåðàòóðíèé æàíð – ïîâіñòü. 
Ïîðіâíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà ëіòåðàòóðíèõ æàíðіâ ïîâіñòі òà

îïîâіäàííÿ. Ïîäіáíå é âіäìіííå ó ïîäàíèõ æàíðàõ. ßêó ïîâіñòü
÷èòàëè ó 3 êëàñі òà õòî її àâòîð?

Ïîíÿòòÿ «ëіòåðàòóðíèé ïîðòðåò». ×èòàííÿ ñòàòòі â ïіäðó÷íè-
êó.

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

ëіñíèê             ëіñíè÷èõà 
ïëåñî              âіäáèòîê
ïðÿìîâèñíі         óâіí÷óþòü

ßêі ç ïðî÷èòàíèõ ñëіâ íåçðîçóìіëі äіòÿì çà çìіñòîì? Ïîÿñíåí-
íÿ çíà÷åííÿ íåçðîçóìіëèõ ñëіâ ó÷èòåëåì.

2. ×èòàííÿ ïî÷àòêó ïîâіñòі â÷èòåëåì äî ñëіâ: «...Óëÿíêà-êóëü-
áàáêà».

3. Áåñіäà çà ïðîñëóõàíèì.
– ßêîї ïîðè ðîêó âіäáóâàєòüñÿ ïîäіÿ, îïèñàíà ó òâîðі? Äå âіä-

áóâàєòüñÿ îïèñàíà ïîäіÿ? (Îãëÿä ìàïè Óêðàїíè). Êîãî ìè çóñòðі-
÷àєìî ó ñëîâåñíîìó îïèñі îñіííüîãî ëіñó? Çâіäêè ïîâåðòàëàñÿ äіâ-
÷èíêà? ×è ïîñïіøàëà âîíà äîäîìó? Ùî ðîáèëà äіâ÷èíêà áіëÿ
ñòðóìêà? ßêі â íåї áóëè ðóêè? Êîëè âîíà ñòàëà ñõîæîþ íà êóëü-
áàáêó? ßê êëèêàëè äіâ÷èíêó â øêîëі ïîäðóæêè?

4. Ñàìîñòіéíå ÷èòàííÿ ïðîäîâæåííÿ ïîâіñòі ó÷íÿìè ìîâ÷êè äî
çàâåðøåííÿ âìіùåíîї ÷àñòèíè.

Äàòà____________________

Êëàñ_____________________
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

5. Áåñіäà çà çìіñòîì ñàìîñòіéíî ïðî÷èòàíîї ÷àñòèíè.
 ßê ðåàãóє Óëÿíêà íà çìіíè, ùî âіäáóëèñÿ â îñіííüîìó ëіñі?
 Êîãî äіâ÷èíêà íàçèâàє ñåñòðè÷êàìè?
 ×îìó çàñìóòèëàñÿ äіâ÷èíêà?
 Ïðî ùî äóìàє Óëÿíêà?
 Äî ÷îãî âîíà ïðèñëóõàєòüñÿ?
6. Âèáіðêîâå ÷èòàííÿ:
 ñëіâ ïðî òå, ùî äóìàëà äіâ÷èíêà
 ïðî òå, ùî áóëî ïåðåêèíóòå ÷åðåç ñòðóìî÷îê
 ÿê äіâ÷èíêà éøëà ñòåæêîþ
 ÿê її íàçèâàëè â øêîëі.

ІІІ етап «Після читання»
1. Ïðî êîãî éäåòüñÿ ó òâîðі? ßêîþ çà õàðàêòåðîì є Óëÿíêà?

×îìó äіâ÷èíêà çàæóðåíà?
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíå ÷èòàííÿ òà ïåðåêàçóâàííÿ çìіñòó

ïðî÷èòàíîї ÷àñòèíè òâîðó.

(18) Тема. Літературний портрет. Словесне малювання уявлюваних 
картин. Вивчення напам’ять портрета Улянки

Орієнтовна навчальна мета. Учити визначати у творі описи та ху-
дожні засоби; удосконалювати читацькі вміння та навички; розвивати усне
та писемне мовлення; збагачувати словниковий запас; формувати уявлен-
ня про складання літературного портрета; виховувати почуття поважного
ставлення один до одного.

Матеріал до уроку. О. Донченко, Лісничиха (уривок).
Обладнання. Портрет О. Донченка; аркуші паперу та кольорові олівці; 

картка з таблицею «Художні засоби у творі “Лісничиха”».

Перевірка домашнього завдання
Áåñіäà.
– Õòî є ïåðñîíàæåì ïîâіñòі? Êîëè âіäáóâàþòüñÿ îïèñóâàíі ïî-

äії? ×è ëþáèòü äіâ÷èíêà ëіñ? ×îìó ñóìóє Óëÿíêà?

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) «Äîáàâëÿíêà».

Іñ, іñ, іñ – ìè ïіøëè â îñіííіé ë..
Òå, òå, òå – ëèñòÿ â ëіñі çîëî..
Åçè, åçè, åçè – òàì ñòîÿòü ñòðóíêі áåð..
Åíè, åíè, åíè – íàäàëåêî òàì є êë..
Îê, îê, îê – ïðîòіêà äçâіíêèé ñòðóì..

2) Ïðèãàäóâàííÿ âіäîìîñòåé ç òåîðії ëіòåðàòóðè ïðî ëіòåðàòóð-
íèé ïîðòðåò.

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

òåðåí                ñàìіñіíüêà        ïðèïå÷åíèé
çíåíàöüêà            øåðøàâі         äçþð÷èòü
ïàëàõêîòÿòü          ôðîíò          

2. Ñòèñëèé ïåðåêàç çìіñòó ïðî÷èòàíîї ÷àñòèíè òâîðó.
3. Ðîáîòà íàä ìîâîþ òâîðó.
 Âèêîðèñòàííÿ ðå÷åíü ç äâîìà òà áіëüøå îñíîâàìè.
 Íàñè÷åíіñòü îïèñàìè.
 Ðіçíі òèïè ðå÷åíü çà ìåòîþ âèñëîâëþâàííÿ.
4. Ðîáîòà çà òàáëèöåþ «Õóäîæíі çàñîáè âèðàçíîñòі ó òâîðі 

“Ëіñíè÷èõà”». (Çàïîâíåííÿ òàáëèöі òðèâàє âïðîäîâæ âèâ÷åííÿ
òâîðó).
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5. Ñëîâåñíå çìàëþâàííÿ:
 îñіííüîãî ëіñó
 çîâíіøíüîãî âèãëÿäó äіâ÷èíêè
 ÿê âîíà éøëà ñòåæêîþ
 îïèñó її ðóê
 áåðіçîê-ñåñòðè÷îê.
– ×è ïîãîäæóєòåñÿ âè ç òèì, ùî â îïèñі ïîðòðåòà äіâ÷èíêè 

ïèñüìåííèê ïіäêðåñëþє âíóòðіøíіé çâ’ÿçîê äî÷êè ëіñíèêà ç ëі-
ñîì: ÿêі î÷і, íà ùî ñõîæі ëè÷êî, íіñ? Іç ÷èì ïîðіâíþþòüñÿ õóñ-
òèíêà, âîëîññÿ, ðóêè? ßêèé îáðàç äіâ÷èíè-áåðåçÿíêè óÿâèëà
Óëÿíêà, ñèäÿ÷è іç çàïëþùåíèìè î÷èìà áіëÿ ñòðóìêà? Ïðî÷èòàé-
òå öþ ÷àñòèíó ïîâіñòі îäèí îäíîìó, ïåðåêàæіòü áëèçüêî äî òåê-
ñòó. ßêå çíà÷åííÿ âіäіãðàþòü îïèñè ó òâîðі? ×è ìîæåòå âè óÿâè-
òè öåé òâіð áåç íèõ?

6. Âèêîíàííÿ çàâäàííÿ íà âèáіð:
1) ïåðåêàçàòè áëèçüêî äî òåêñòó îïèñ ëіñó áіëÿ Ñóëè (ïåðøèé

àáçàö);
2) âèâ÷èòè íàïàì’ÿòü äðóãèé àáçàö òâîðó (ïîðòðåò Óëÿíêè).
7. Ðîáîòà â çîøèòі.

ІІІ етап «Після читання»
1. ×è ìîæíà çà îïèñàìè ñòâîðèòè ïîâíèé ñëîâåñíèé ïîðòðåò

äіâ÷èíêè? ×è ìîæíà çà ñëîâåñíèì îïèñîì íàìàëþâàòè ñïðàâæ-
íіé ïîðòðåò?

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèâ÷èòè íàïàì’ÿòü ïîðòðåò Óëÿíêè.
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(19, 20) Тема. Читання частини повісті «На лісовій галявині». Поділ 
тексту на частини

Орієнтовна навчальна мета. Удосконалювати навички поділу тексту
на частини та складання плану за змістом твору; розвивати вміння аналі-
зувати твір та переказувати його зміст, читацькі навички; збагачувати мов-
лення шляхом уведення нових слів; виховувати почуття любові та береж-
ного ставлення до природи.

Матеріал до уроку. О. Донченко, Лісничиха.
Обладнання. Портрет О. Донченка; ілюстрації до твору.

Перевірка домашнього завдання
Âèñòóï êіëüêîõ ó÷íіâ іç ÷èòàííÿì ç ïàì’ÿòі âèâ÷åíîãî óðèâêà.

І етап «До читання»
Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ. Ðîçó÷óâàííÿ ñêî-

ðîìîâêè.
Äìèòðî äèâèâñÿ íà Äíіïðî,
Äíіïðî íå äèâóâàâñÿ.
×îìó Äìèòðî òà íà Äíіïðî
Äèâèâñü і äèâóâàâñÿ?

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

ëèñòîïàä            çàñòóï
íåçðÿ÷і             äіëüíèöÿ
ñіÿíöі              òîðіøíіé

2. ×èòàííÿ ó÷íÿìè ñàìîñòіéíî ìîâ÷êè ÷àñòèíè òâîðó äî êіíöÿ.
3. Áåñіäà çà çìіñòîì ïðî÷èòàíîãî.
 ßêèé ìіñÿöü îïèñàíî?
 Êóäè çàçèðàє Óëÿíêà?
 Ùî ñìіÿëîñÿ äî Óëÿíêè?
 Ùî îáіéøëà äіâ÷èíêà òà ÷îìó?
 Ùî çäèâóâàëî äіâ÷èíêó áіëÿ ãðóøі?
 ßê íàçèâàє àâòîð ãðóøó?
 ßêîþ ñòàëà ñòåæêà?
 Êóäè ïðèâåëà ñòåæêà äіâ÷èíêó?
 Äëÿ ÷îãî Óëÿíêà êîïàëà ÿìêè â ëіñі?
 Ùî çàäóìàëà çðîáèòè äіâ÷èíêà?
 Äëÿ ÷îãî Óëÿíêà õîòіëà ïîñàäèòè äóáêè?
 Êîãî ïîáà÷èëà äіâ÷èíêà â ëіñі? Ùî áóëî äèâíèì?
 Íà êîãî ïåðåòâîðèëàñÿ Óëÿíêà?
 Ùî çìîãëà ïîáà÷èòè Óëÿíêà çàâäÿêè óÿâі, ñíó?
 ßêîþ áóëà ïîâåäіíêà âîâêà?
4. Âèáіðêîâå ÷èòàííÿ:
 îçíàê îñåíі
 îïèñó ëèñòÿ
 îïèñó ãðóø
 îïèñó ñòåæêè
 ðÿäêіâ ïðî ñîí, ùî íàñíèâñÿ Óëÿíöі
 îïèñó âîâêà.
5. Ïîäіë òåêñòó íà ÷àñòèíè. Ñêëàäàííÿ ïëàíó ÷àñòèíè òâîðó.

Ïëàí
1. ßêèì áà÷èòü ëèñòîïàä Óëÿíêà?
2. ßêèì ïîñòàâ ïåðåä äіâ÷èíêîþ ïîðіäіëèé ëіñ?
3. ßêèì ïîáà÷èëà äіâ÷èíêà ñõіä ñîíöÿ íà Ñóëі?
4. Äëÿ ÷îãî ïðèéøëà Óëÿíêà íà âèðóáàíó äіëÿíêó?
5. ßêèé ñîí ïðèñíèâñÿ äіâ÷èíöі? 
6. Ùî çäèâóâàëî âîâêà?
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

6. Ðîáîòà çà òàáëèöåþ «Çàñîáè õóäîæíüîї âèðàçíîñòі ó òâîðі
«Ëіñíè÷èõà». (Äîïîâíåííÿ).

ІІІ етап «Після читання»
1. ×è çðîçóìіëè ó÷íі, ÷îìó ñóìóâàëà äіâ÷èíêà? ×è äîáðó ñïðà-

âó âîíà ðîáèòü? ×è çðàäіє ëіñíèê òàêіé ðîáîòі ñâîєї äîíüêè, êîëè
ïîâåðíåòüñÿ ç ôðîíòó?

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Ïåðåêàçóâàòè çìіñò òâîðó.

(21, 22) Тема. Художні засоби в описах природи. Внутрішній стан
дівчинки. Вивчення змісту частини повісті «На лісовій галявині» за
запитаннями. Самостійна робота над кожною частиною тексту «На лі-
совій галявині» за поданими в підручнику завданнями

Орієнтовна навчальна мета. Учити визначати основну думку та
тему твору, аналізувати його зміст та характеризувати персонажа твору;
удосконалювати навички читання: вибіркового, усвідомленого; розвивати
уяву, фантазію та творче мислення; виховувати працелюбність.

Матеріал до уроку. О. Донченко, Лісничиха.
Обладнання. Портрет О. Донченка; ілюстрації до твору; таблиця

«Художні засоби у творі “Лісничиха”». 

Перевірка домашнього завдання

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) «Äîáåðè êіíöіâêó».

Ëі.. (òî, ñ, ñíèê, ñíè÷èõà, ãâî, êè, êóâàòè)

2) Ðîçó÷óâàííÿ ñêîðîìîâêè. Êîíêóðñ ñêîðîìîâöіâ.

Їõàâ ëèñ ÷åðåç ëіñ,
Ëèñåíÿòàì êàïöі âіç,
Ùîá ñîñíîâі øèøêè
Íå êîëîëè íіæêè.

Â. Êàëèí÷óê

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñòèñëèé ïåðåêàç çìіñòó âñüîãî ïðî÷èòàíîãî òâîðó (ó ñêîðî-

÷åíîìó âàðіàíòі).
2. Áåñіäà.
ßêå çíà÷åííÿ äëÿ çàãàëüíîãî çìіñòó òâîðó ìàþòü îïèñè ïðè-

ðîäè? ×è äîñÿãíóâ áè àâòîð òàêîãî åìîöіéíîãî çàáàðâëåííÿ òâîðó
áåç îïèñіâ ïðèðîäè? ßêèé ç óðèâêіâ – îïèñіâ ïðèðîäè – âàì íàé-
áіëüøå ïðèïàâ äî äóøі? ×îìó? Çà÷èòàòè éîãî.

3. Ñàìîñòіéíà ðîáîòà çà ïîäàíèìè â ïіäðó÷íèêó çàâäàííÿìè.
Âèêîíàòè çàâäàííÿ (íà âèáіð):

1) Óÿâèòè, ùî òðåáà çðîáèòè äî òâîðó âіäåîêàäðè. Âèáðàòè
÷àñòèíó. Ùî íàéâàæëèâіøå òðåáà ïîêàçàòè? ßê îçâó÷èòè?

2) ×è õî÷åòüñÿ äіçíàòèñÿ, ÿêèé äóáîâèé ÷îðíèëüíèé ãîðіøîê
áà÷èëà ââі ñíі Óëÿíêà?

4. Ðîáîòà ç òàáëèöåþ «Õóäîæíі çàñîáè ó òâîðі “Ëіñíè÷èõà”».
(Çàïîâíåííÿ òàáëèöі òðèâàє âïðîäîâæ âèâ÷åííÿ òâîðó).

5. Âèêîíàííÿ çàâäàíü ó çîøèòі іç ÷èòàííÿ.
6. Âèêîíàííÿ çàâäàíü 1 і 2 äî òâîðó íà ñ. 102 ïіäðó÷íèêà.

ІІІ етап «Після читання»
1. Êðîñâîðä (Ä).
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Ïåðåêàçóâàòè çìіñò óðèâêà ïîâіñòі âіä

іìåíі Óëÿíêè.
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(23) Тема. Виразне читання частин повісті «Дівчинка над струмком» 
і «На лісовій галявині»

Орієнтовна навчальна мета. Удосконалювати вміння виразного та 
вибіркового читання, визначення теми та основної думки твору; розвивати
усне мовлення; збагачувати словниковий запас шляхом опису уявних кар-
тин; виховувати інтерес до читання літературних творів.

Матеріал до уроку. О. Донченко, Лісничиха.
Обладнання. Портрет О. Донченка; ілюстрації до твору.

Перевірка домашнього завдання
Ïåðåêàç çìіñòó ïîäàíîãî óðèâêà âіä іìåíі Óëÿíêè.

І етап «До читання»
Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ
Ãðà «Ñëîâíè÷îê». Ç áóêâ ïîäàíîãî ñëîâà ïðèäóìàòè ÿêíàé-

áіëüøå íîâèõ ñëіâ.
Ëіñîíàñàäæåííÿ – ëіñ, íàñ, ñàä, ...

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.
– ßêі ñëîâà ïіñëÿ ÷èòàííÿ òâîðó çìóñèëè âàñ ïîäèâèòèñÿ íà òі 

ñàìі ïðåäìåòè ÷è ÿâèùà ïî-іíøîìó? (Íàïðèêëàä, ãðóøà-ìàòè).
2. Ðîáîòà â ãðóïàõ. Ñêëàäàííÿ ðîçïîâіäі ïðî Óëÿíêó – ãîëîâ-

íó ãåðîїíþ ïîâіñòі; âèçíà÷åííÿ îñíîâíîї äóìêè ïðî÷èòàíèõ ÷àñ-
òèí ïîâіñòі; ÷èòàííÿ ç ïàì’ÿòі îïèñіâ ïðèðîäè.

3. Ðîáîòà çà ìàòåðіàëàìè ðóáðèêè «×è çíàєø òè?».
4. Âèêîíàííÿ çàâäàíü ïіñëÿ òåêñòó â ïіäðó÷íèêó.
5. Çíàéòè ïіäïèñ äî ìàëþíêà òà ïðî÷èòàòè éîãî (ñ. 101 ïіä-

ðó÷íèêà). Ïðî÷èòàòè ÷àñòèíó òâîðó, äî ÿêîї éîãî âèêîíàíî. ßêè-
ìè äåòàëÿìè ìîæíà äîïîâíèòè ìàëþíîê?

6. Òâîð÷å çàâäàííÿ: ÿê áè ó÷íÿì õîòіëîñÿ çàêіí÷èòè ïîâіñòü?
Ïðèäóìàòè äâà-òðè âàðіàíòè.

ІІІ етап «Після читання»
1. ×è ñïîäîáàëàñÿ ó÷íÿì ïîâіñòü Î. Äîí÷åíêà «Ëіñíè÷èõà»?

×èì? Ïðèãàäàòè, ÿêà îñíîâíà äóìêà òâîðó. ×è ïîðàäèëè á äіòè 
ïðî÷èòàòè éîãî ñâîїì ðîâåñíèêàì? ×îìó?

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Íàïèñàòè ëèñòà Óëÿíöі.
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(24) Тема. Позакласне читання. Прозові твори про неповторний
світ природи. Оповідання

Орієнтовна навчальна мета. Учити розпізнавати жанровість літера-
турних творів за їх обсягом та жанровими особливостями; збагачувати
уявлення про розмаїтий та різноплановий світ літератури; розвивати усне
мовлення шляхом читання описів природи та її явищ; збагачувати словни-
ковий запас, читаючи вживані у творах власне авторські слова та звороти
під час опису краси навколишнього світу; виховувати любов до читання
прозових творів про неповторний світ природи.

Матеріал до уроку. Оповідання українських письменників про красу
природи.

Обладнання. Презентація «Мальовнича Україна» (Д). «Вікно у світ»
(с. 55–78).

(25) Тема. Олександр Довженко. Кіноповість – повість, написана з
урахуванням специфіки кіно. «Зачарована Десна» – ліричний, авто-
біографічний твір

Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з відомостями про життє-
вий та творчий шлях Олександра Довженка; дати визначення учням про
поняття «кіноповість»; розвивати вміння розпізнавати характерні ознаки
даного жанру; збагачувати словниковий запас учнів; удосконалювати вмін-
ня виразного та вибіркового читання; виховувати почуття гордості за тала-
новитих земляків.

Матеріал до уроку. О. Довженко, Зачарована Десна.
Обладнання. Портрет О. Довженка; мапа України; ілюстрація із зобра-

женням річки Десни.

Перевірка домашнього завдання
Çà÷èòóâàííÿ êіëüêîìà ó÷íÿìè ëèñòà äî Óëÿíêè.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ. Ðîçó÷óâàííÿ

ñêîðîìîâêè.
Âåðõ çà âåðõîì – âåðõîâèíà.
Їäå âåðõè äіä äî ñèíà.
Їäå âåðõè – âèð ìèíàє:
Âåðõîâèíà âèðîñòàє.

Î. Êîíîíåíêî

2. Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî Î. Äîâæåíêà (Ä).
– Ñüîãîäíі íà óðîöі âè îçíàéîìèòåñÿ ç òâîðîì âіäîìîãî óêðà-

їíñüêîãî ïèñüìåííèêà – îñíîâîïîëîæíèêà óêðàїíñüêîãî êіíî –
Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà. Òâіð àâòîáіîãðàôі÷íèé. ßê âè öå ðîçóìіє-
òå? Ãîëîâíèé ãåðîé, ìàëèé Ñàøêî, ó ìàéáóòíüîìó – Îëåêñàíäð
Äîâæåíêî. Ó òâîðі çãàäóєòüñÿ íàçâà ðі÷êè Äåñíè.

Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî ðі÷êó. Ïîêàç іëþñòðàöіé. Êðàñó äåñ-
íÿíñüêîї ïðèðîäè îïèñàíî ó òâîðі. Çíàõîäæåííÿ íà ìàïі Óêðàїíè
ìіñöÿ, äå íàðîäèâñÿ àâòîð.

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

íåâіãëàñ          ëàéêà         ãàéäà
âåðñòâà          êðó÷à         âèñèï

2. Ñàìîñòіéíå ìîâ÷àçíå ÷èòàííÿ óðèâêà òâîðó ó÷íÿìè.
3. Áåñіäà çà çìіñòîì òâîðó íà ðîçóìіííÿ ïðî÷èòàíîãî.
 Âіä ÷èéîãî іìåíі âåäåòüñÿ ðîçïîâіäü?
 Ùî òàêå êîñîâèöÿ?
 Êóäè ïîòðіáíî áóëî їõàòè?
 Ñêіëüêè ÷àñó çáèðàëèñÿ íà êîñîâèöþ?

Äàòà____________________

Êëàñ_____________________



109

 ×îìó íå õîòіëè áðàòè ìàëîãî Ñàøêà?
 ßê ëÿêàëè õëîï÷èêà êîñîâèöåþ?
 ßê ìàìà âèïðîâîäæàëà áàòüêà ç äâîðó?
 Êóäè âåçëè ìàëîãî Ñàøêà íà âîçі?
 ßêà âіäñòàíü äî Äåñíè?
 Ùî âêàçóє äîðîãó êîñàðÿì?
 ×îìó Ñàøêîâі äóæå õîòіëîñÿ íà êîñîâèöþ?
4. Âèáіðêîâå ÷èòàííÿ:
 îáðÿäó, ÿêèé âèêîíóâàëà ìàòè Ñàøêà âïðîäîâæ áàãàòüîõ

ðîêіâ
 ÿê ëåæàâ Ñàøêî, їäó÷è íà âîçі
 ÿêèé âіç ó êîñàðіâ
 îïèñó äîðîãè äî Äåñíè
 ùî ïî÷óâ Ñàøêî, êîëè âðàíöі ïðîêèíóâñÿ íà âîçі
 îïèñó êðàñè íà Äåñíі.
5. Âïðàâà «Ëіòåðàòóðíі äîñëіäíèêè».
 Âіäøóêàòè íàçâè ïðîäóêòіâ òà ñòðàâ ó òåêñòі.
 Âіäøóêàòè â òåêñòі íàçâè òðàâ, ðîñëèí.
 Ñêіëüêè ðàçіâ â óðèâêó ïîâіñòі âæèòî çàéìåííèê ÿ? Ïðî ùî 

öå ñâіä÷èòü?
6. ×èòàííÿ â îñîáàõ òієї ÷àñòèíè òâîðó, äå ðîçïîâіäàєòüñÿ ïðî

çáîðè íà êîñîâèöþ. (Ç âіäïîâіäíîþ іíòîíàöієþ – ñëîâà ìàòåðі, 
áàòüêà é Ñàøêà).

7. Ïåðåêàçóâàííÿ óðèâêà ïðî ïåðåáóâàííÿ Ñàøêà íà Äåñíі âіä 
éîãî іìåíі.

ІІІ етап «Після читання»
1. ×è ïîãîäæóþòüñÿ ó÷íі ç òèì, ùî öÿ ïîâіñòü є àâòîáіîãðàôі÷-

íîþ? ×è ìàþòü áàæàííÿ ïðî÷èòàòè ïîâіñòü ó ïîâíîìó îáñÿçі? ×è 
ñïîäîáàâñÿ їì îïèñ ïðèðîäè?

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. ×èòàííÿ òà ïåðåêàçóâàííÿ çìіñòó ïðî÷è-
òàíîãî òâîðó Î. Äîâæåíêà «Çà÷àðîâàíà Äåñíà».
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(26) Тема. Про українські традиції, красу свят. Колядки у згадках
Олександра Довженка

Орієнтовна навчальна мета. Учити працювати з текстом шляхом
аналізу; удосконалювати читацькі навички; розвивати вміння знаходити
описи у творі; збагачувати словниковий запас включенням нових слів з
українського фольклору; виховувати почуття поваги до українських тради-
цій та свят.

Матеріал до уроку. О. Довженко, Зачарована Десна.
Обладнання. Портрет О. Довженка; презентація «Колядка»; аркуші па-

перу для письмового опитування та складання словесного ланцюжка по-
дій – плану.

Перевірка домашнього завдання
Ñòèñëèé ïåðåêàç çìіñòó ïðî÷èòàíîї ÷àñòèíè ïîâіñòі.

І етап «До читання»
1. Âïðàâà íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ «Äîäàé êіíöіâ-

êó».
×î..  (áіòîê, ëîâіê, âãàòè, âåí, ...)

2. Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî óêðàїíñüêі ñâÿòà çà êàëåíäàðíèì öè-
êëîì òà їõíі îñîáëèâîñòі.

3. Ïåðåãëÿä ïðåçåíòàöії «Êîëÿäêà».

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

Êîëÿäà         âëÿãàëè          òåñîâії
ëèíóëè         áóäåííå          ïіþòü
òàëàí          íåòëіííà         іðæóòü

Àâòîðñüêèé âèñëіâ ÿáëóêàòèé êіíü – êіíü, íà øåðñòі ÿêîãî є
ïëÿìè òåìíîãî êîëüîðó, çà ôîðìîþ ïîäіáíі äî ÿáëóê.

2. Ñàìîñòіéíå ÷èòàííÿ òåêñòó ó÷íÿìè ìîâ÷êè.
3. Áåñіäà çà çìіñòîì òâîðó.
 Õòî ïðîñèâñÿ äî Ñàøêîâîї õàòè êîëÿäóâàòè?
 Êîìó ñòàëè êîëÿäóâàòè äіâ÷àòà òà ñêіëüêè їõ áóëî?
 ßê ñïіâàëè äіâ÷àòà?
 Äî êîãî â êîëÿäöі Ñàøêî ìàâ çâåðòàòèñÿ çà ïîðàäîþ?
 Ùî óÿâëÿâ Ñàøêî, ñëóõàþ÷è êîëÿäêó?
 ×îìó õëîïåöü íàçèâàє ñåáå ùàñëèâèì?
4. Âèáіðêîâå ÷èòàííÿ:
 êîëÿäêè äіâ÷àò
 ÿê ëóíàëà êîëÿäêà.
5. «Õâèëèíè òâîð÷îñòі»: ÿêі êîëÿäêè çíàþòü äіòè? Ïðîäåêëà-

ìóâàòè їõ.
6. Âèðàçíå ÷èòàííÿ ó÷íÿìè ëàíöþæêîì óðèâêà ç òåêñòó ïðî

êîëÿäóâàííÿ òà óÿâó õëîïöÿ.
7.  Ñòâîðåííÿ ñëîâåñíîãî ëàíöþæêà ïîäіé – ïëàíó çà çìіñòîì

êîëÿäêè, îïèñàíîї ó òâîðі.

ІІІ етап «Після читання»
1. Ïèñüìîâå îïèòóâàííÿ.
 Õòî ïðèõîäèâ êîëÿäóâàòè äî îñåëі Ñàøêà?
 Ïðåäñòàâíèêè ÿêèõ íàðîäíîñòåé íàñíèëèñÿ ìàëîìó õëîïöåâі?
 ßêà òâàðèíà áóëà ïîðó÷ іç Ñàøêîì óâі ñíі?
 Ùî çàëèøèëîñÿ â Ñàøêîâіé óÿâі?
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíå ÷èòàííÿ òà ïåðåêàçóâàííÿ óðèâ-

êà àâòîáіîãðàôі÷íîї ïîâіñòі Î. Äîâæåíêà «Çà÷àðîâàíà Äåñíà».
Íàìàëþâàòè іëþñòðàöіþ íà òåìó «Ñâÿòà çèìîâîãî öèêëó».
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(27) ТемаТТ . Визначення основної думки твору, створення малюнко-
вого плану уявного сценарію кінофільму за прочитаними частинами
твору

Орієнтовна навчальна мета. Удосконалювати вміння визначення
теми та основної думки твору та навички читання; розвивати навички ство-
рення сценарію за прочитаним твором та усне й писемне мовлення; збага-
чувати словниковий запас учнів; виховувати почуття поваги до людей про-
фесії кіно та любов до рідного краю.

Матеріал до уроку. О. Довженко, Зачарована Десна.
Обладнання. Портрет О. Довженка; презентація «Кіностудія ім. О. Дов-

женка»; аркуші паперу та кольорові олівці.

Перевірка домашнього завдання
Ñòèñëèé ïåðåêàç óðèâêà ç ïðî÷èòàíîãî òâîðó «Çà÷àðîâàíà 

Äåñíà». Êîíêóðñ êîëÿäîê.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) ×èòàííÿ ñêëàäіâ íà îäíîìó äèõàííі.

Çàíð-çàíð-çàíð-çàêð-çàíð-çàïð-çàíð
Õіò-õіò-ñіò-ñіò-õіò-õіò-õіò-ôіò-õіò-õіò

2) «Ôîòîîêî».
Ñі÷
ïі÷
ëóêè
äåðåâî
þõòà
çàìåòіëü
äè÷èíà

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

æåì÷óã           òðóäíî
íåçàáóòíі          áîñèé
âèñèïè           íåäîëÿ
áóäåííå           øàáëі

2. Áåñіäà.
 ßêèé ç óðèâêіâ àâòîáіîãðàôі÷íîї ïîâіñòі áіëüøå ñïîäîáàâñÿ 

òà ÷èì?
 ×è õîòіëè á ó÷íі îïèíèòèñÿ â õàòі Ñàøêà íà Ðіçäâî ÷è íà 

êîñîâèöі ïîðó÷ ç ìàëèì õëîï÷àêîì?
 ßêèì óÿâëÿєòüñÿ Ñàøêî? Îïèñàòè éîãî. Äî ÷îãî çàêëèêàє ó 

ñâîєìó òâîðі ïèñüìåííèê? (Ëþáèòè ðіäíèé êðàé òà éîãî òðàäè-
öії).
 Âèçíà÷èòè îñíîâíó äóìêó òâîðó.
 ×îìó Ñàøêî âèðіøèâ ñòàòè ðåæèñåðîì òà ñòâîðèòè êіíî-

ñòóäіþ? Ìіðêóâàííÿ äіòåé.
3. Óÿâèòè ñåáå ðåæèñåðàìè. Ñòâîðåííÿ ìàëþíêîâîãî ïëàíó

óÿâíîãî ñöåíàðіþ êіíîôіëüìó çà ïðî÷èòàíèìè ÷àñòèíàìè òâîðó.
4. Ïðåçåíòàöіÿ ñâîїõ ïëàíіâ ó÷íÿìè.

ІІІ етап «Після читання»
1. Ïåðåãëÿä ïðåçåíòàöії «Êіíîñòóäіÿ іì. Î. Äîâæåíêà».
2. Ïåðåãëÿä óðèâêà ç êіíîïîâіñòі «Çà÷àðîâàíà Äåñíà» (Ä).
3. Çàâäàííÿ äîäîìó. Íàïèñàòè âіäãóê íà ïðî÷èòàíèé òâіð.
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(28) Тема. Олександр Дерманський – сучасний дитячий письмен-
ник. Читання та аналіз початку повісті-казки «Чудове чудовисько»

Орієнтовна навчальна мета. Нагадати відомості про життя й твор-
чість О. Дерманського; удосконалювати вміння аналізувати текст твору та
його зміст; розвивати читацькі навички та усне мовлення; збагачувати
словниковий запас; виховувати інтерес до читання фантастичних творів.

Матеріал до уроку. О. Дерманський, Чудове чудовисько.
Обладнання. Портрет О. Дерманського; виставка книжок цього автора;

аркуші паперу та кольорові олівці.

Перевірка домашнього завдання
Çà÷èòóâàííÿ êіëüêîìà ó÷íÿìè âіäãóêó íà òâіð Î. Äîâæåíêà

«Çà÷àðîâàíà Äåñíà».

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) Ðîáîòà ç òàáëèöåþ Øóëüòå (Ä).
2) ×èòàííÿ àíàãðàì.

ÿóõðåäèëö (õóðäåëèöÿ)        ëñіîâ÷èîê (ëіñîâè÷îê)
ãàåïåðîì (ïåðåìîãà)           ÿíè÷àòí (÷èòàííÿ)

2. Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî Î. Äåðìàíñüêîãî (Ä).
Ñêëàäàííÿ àñîöіàòèâíîãî êóùà çі ñëîâîì ×óäîâèñüêî.
   ùîñü ñòðàøíå

Чудовисько

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

õèñò               ÷óäîâèñüêî           âñіëÿêèõ
îçâàëàñÿ            íіêóäèøíіé           â÷óâàþòüñÿ
çàãèêóþ÷èñü         êåïñüêóâàòî          çàïåâíèëî
îøåëåøåíî          ÷åìïіîíêà            çàëàçÿ÷è

2. Ñàìîñòіéíå ìîâ÷àçíå ÷èòàííÿ ïîâіñòі-êàçêè ó÷íÿìè.
3. Áåñіäà çà çìіñòîì òâîðó íà ðîçóìіííÿ ïðî÷èòàíîãî.
 Õòî є ãîëîâíèì ïåðñîíàæåì òâîðó?
 ×èì çàéìàëàñÿ Ñîíÿ?
 ×îìó â íåї íі÷îãî íå âèõîäèëî?
 Äå ñèäіëà äіâ÷èíêà, ëіïëÿ÷è áàðàíöÿ?
 Ùî òà ÷îìó Ñîíі áóëî çàáîðîíåíî?
 ×è ñïðàâåäëèâî ïîêàðàíî äіâ÷èíêó?
 ßêîї ïîðè ðîêó âіäáóâàþòüñÿ îïèñàíі ïîäії? Ùî є äîêàçîì

òîãî? Ïðî÷èòàòè öі ðÿäêè, ñëîâà.
 ×îìó ç äіòåé íіõòî íå ãðàâñÿ íà âóëèöі?
 Ùî ïðèâèäіëîñÿ äіâ÷èíöі?
 ßê Ñîíÿ çàïåâíÿëà ñåáå, ùî ïîáà÷åíå íåþ – âèãàäêà? Ïðî-

÷èòàòè öі ðÿäêè.
 ßê ÷óäîâèñüêî ïîçíàéîìèëîñÿ ç äіâ÷èíêîþ?
 ßêèì âîíî âèÿâèëîñÿ: äîáðèì ÷è ïîãàíèì?
4. ×èòàííÿ ðîçìîâè Ñîíі іç ÷óäîâèñüêîì â îñîáàõ.
5. Âïðàâà «Ëіòåðàòóðíі äîñëіäíèêè».
 Âіäøóêàòè ñëîâà – íàçâè êîëüîðіâ òà їõíіõ âіäòіíêіâ.
 Âіäøóêàòè ñëîâà, ÿêі ìîæíà îá’єäíàòè ñïіëüíîþ òåìîþ

«çèìà».
 Âіäøóêàòè ÷èñëіâíèêè.
 Ñêіëüêè ðàçіâ ó òåêñòі çãàäóєòüñÿ ñëîâî ïëàñòèëіí â óñіõ

éîãî ôîðìàõ?
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 Âіäøóêàòè ñëîâà – íàçâè ÷àñòèí ëþäñüêîãî òіëà.
6. Çìіñò òà âèêîðèñòàííÿ õóäîæíіõ çàñîáіâ ó ïîâіñòі-êàçöі (ïî-

ðіâíÿííÿ, óîñîáëåííÿ, çâóêîïèñ).
7. Âèñëîâëåííÿ ìіðêóâàíü ó÷íіâ ïðî òå, ÷îìó àâòîð äіáðàâ

ñàìå òàêó íàçâó ñâîєìó òâîðó.
«Õâèëèíè ìіðêóâàíü»: äіáðàòè âëàñíó íàçâó äî ïîâіñòі-êàçêè.
8. Ðîáîòà â çîøèòі іç ÷èòàííÿ.

ІІІ етап «Після читання»
1. Ó÷íі ïðî÷èòàëè ëèøå ïî÷àòîê òâîðó, ó ÿêîìó âñüîãî 26 ÷àñ-

òèí. ×è ìîæíà íàçâàòè éîãî ïîâіñòþ-êàçêîþ? Àðãóìåíòàöіÿ
ó÷íÿìè ñâîїõ âіäïîâіäåé. Çà ÿêèìè îçíàêàìè öåé òâіð ïîäіáíèé
äî êàçêè?

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíå ÷èòàííÿ ïîâіñòі-êàçêè òà ïåðåêàç
її çìіñòó.

(29) Тема. Позакласне читання. Цікаві та дивовижні твори О. Дер-
манського

Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з різноманіттям книг О. Дер  -
манського; удосконалювати читацькі навички та вміння аналізувати твори;
збагачувати словниковий запас; виховувати читацький інтерес до значних за
обсягом творів.

Матеріал до уроку. О. Дерманський, Млин.
Обладнання. Виставка книжок О. Дерманського; портрет письменника.

(30) Тема. Узагальнення знань з теми «У країні дитинства. Повість».
Урок – літературна вікторина. Визначення навчальних досягнень за
тестовими завданнями для тематичного контролю

Орієнтовна навчальна мета. Повторити та узагальнити набуті зна-
ння за розділом; удосконалювати читацькі навички: вибіркове читання, чи-
тання в особах; формувати вміння аналізувати та порівнювати твори за
сюжетом, змістом, персонажами; збагачувати словниковий запас; розви-
вати мисленнєві процеси: увагу, спостережливість, умовивід, фантазію;
виховувати читацький інтерес.

Матеріал до уроку. Твори з підручника за вивченим розділом.
Обладнання. Картка учасника вікторини; ілюстрації до прочитаних тво-

рів; музичний супровід.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) Ðîçó÷óâàííÿ ñêîðîìîâêè.

Ó ñòîçі – ïøåíèöÿ,
Ïіä ñòîãîì – êðèíèöÿ,
Òàì ùóêà-ðèáà ãðàëà,
Çîëîòå ïåðî ìàëà,
Ñàìà ñîáі äèâóâàëà,
Ùî õîðîøå âèãðàâàëà.

2) Êðîñâîðä (Ä).
(Âіäïîâіäі: ëіñíèê, Ñàøêî, ëіñ, Äåñíà, ãîéäàëêà, áåðіçêè, æàêî,

çèìà, Ñîíÿ, êà÷åíÿòà, îñіíü, âîâêè, Àôðèêà).
2. Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî ïðàâèëà ïðîâåäåííÿ ëіòåðàòóðíîї âіê-

òîðèíè.
Âіêòîðèíà ñêëàäàєòüñÿ іç øåñòè òóðіâ. Êàðòêà ó÷àñíèêà âіêòî-

ðèíè ìіñòèòü óìîâè äëÿ çàïèñó äàíèõ. Çà êîæíó ïðàâèëüíó âіä-
ïîâіäü çàðàõîâóєòüñÿ 2 áàëè.

1-é òóð: óïіçíàòè òà íàçâàòè ïðіçâèùå ïèñüìåííèêà çà êîðîò-
êèìè áіîãðàôі÷íèìè âіäîìîñòÿìè.

Äàòà____________________

Êëàñ_____________________
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2-é òóð: óïіçíàòè çà îïèñîì ãåðîÿ òâîðó.
3-é òóð: íàçâàòè êіíöіâêó òâîðó ç ïіäðó÷íèêà.
4-é òóð: âèçíà÷èòè æàíð òâîðó.
5-é òóð: ðîçïіçíàòè çà îïèñîì ÿâèùå ÷è êàðòèíó ïðèðîäè òà

âèçíà÷èòè íàçâó òâîðó.
6-é òóð: äàòè âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ òà âèêîíàòè çàâäàííÿ â

ïіäðó÷íèêó íà ñ. 113.
 Ïðèãàäàòè, ïåðñîíàæàìè ÿêîãî òâîðó є Êñåíÿ і Âàñèëü.
 Ñïðîáóâàòè ïîÿñíèòè, ÷îìó îïîâіäàííÿ Á. Ãðіí÷åíêà íàçè-

âàєòüñÿ «Êñåíÿ».
 Ðîçêàçàòè ïðî ãîëîâíîãî ãåðîÿ îïîâіäàííÿ Ì. Ñëàáîøïèöü-

êîãî «Ñëàâêî і æàêî» (âіê, çàõîïëåííÿ, ìðії, ñòîñóíêè ìіæ ÷ëå-
íàìè ðîäèíè; â÷èíêè õëîï÷èêà òà éîãî ñòàâëåííÿ äî äðóçіâ, äî
æàêî; ïåðåäàòè ñâîє ñòàâëåííÿ äî ãåðîÿ).
 Íàçâàòè іìåíà äіâ÷àòîê ç òâîðіâ ðîçäіëó. Õòî òàêà ëіñíè÷è-

õà? Ðîçêàçàòè ïðî àâòîðà òâîðó.
 Ïðî÷èòàòè îïîâіäàííÿ Â. ×óõëіáà «Ãîéäàðèêè». Çíàéòè

ñïіëüíå â îáðàçі ìàìè â îáîõ òâîðàõ: îïîâіäàííі é êіíîïîâіñòі
Î. Äîâæåíêà.
 Ðîçêàçàòè, ùî çàïàì’ÿòàëîñÿ ïðî äèòÿ÷і ðîêè Î. Äîâæåíêà.
 Âèñëîâèòè ìіðêóâàííÿ ïðî òå, ÷è ñòàíóòü äðóçÿìè Ñîíÿ é 

÷óäîâèñüêî.
 Ïðî÷èòàòè ðîçìîâó ìàìè іç Ñàøêîì â îñîáàõ.
3. Ðîáîòà â çîøèòі ç òåñòîâèìè çàâäàííÿìè äëÿ òåìàòè÷íîãî

êîíòðîëþ. Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ãðè. Âіòàííÿ ïåðåìîæöіâ.
4. Çàâäàííÿ äîäîìó. Íàìàëþâàòè іëþñòðàöіþ äî îäíîãî ç ïðî-

÷èòàíèõ òâîðіâ, ÿêèé íàéáіëüøå ñïîäîáàâñÿ.
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(31) Тема. У країні гумору. Жартівливі вірші. Смішне в характері пер-
сонажів, у життєвих ситуаціях

Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з відомостями про життє-
вий та творчий шлях Грицька Бойка; удосконалювати читацькі навички; роз-
вивати вміння визначати смішне та дотепне у творах, логічне мислення, спо-
стережливість; виховувати інтерес до читання гумористичних творів.

Матеріал до уроку. Г. Бойко, Хвастунець, Відпочити ніколи.
Обладнання. Портрет Г. Бойка; ілюстрації із зображенням комічних си-

туацій; фразеологічний словник.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) Øâèäêå ÷èòàííÿ ç âèçíà÷åííÿì çàéâîãî ñêëàäó.

Êëè-êëè-êëè-êëè-êëè-êëè-êìè-êëè-êâè
Òðî-ðî-òðî-òðî-òðè-òðî-òðî-òðі-òðî-òðà-òðî-òðî

2) Ãðà «Ñëîâíè÷îê». Ç áóêâ ïîäàíîãî ñëîâà óòâîðèòè ÿêíàé-
áіëüøå íîâèõ ñëіâ.

Êîñìîíàâò – ñîì, îñà, ...

2. Ìèíóëîãî ðîêó âèâ÷åííÿ êóðñó «Ëіòåðàòóðíå ÷èòàííÿ» çà-
âåðøóâàëîñÿ õóäîæíіìè òâîðàìè ç ðîçäіëó «Ñâіò ãóìîðèñòè÷íèõ 
òâîðіâ». Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî Ãðèöüêà Áîéêà (Ä).

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

õâàñòóíåöü         ñòàâ             ÿùіðêà
ïåðåëÿê            ìåðùіé          íàâòіê
ïðèêóñèòü          ґàíîê            ñòåæêà
çàãîðàòè           ñêóïàâñÿ         ëіæêî

2. Ðîáîòà íàä òâîðîì «Õâàñòóíåöü».
1) ×èòàííÿ æàðòіâëèâîãî âіðøà «Õâàñòóíåöü» âèðàçíî â÷èòå-

ëåì.
2) Ñàìîñòіéíå ÷èòàííÿ âіðøà ó÷íÿìè.
3) Áåñіäà çà çìіñòîì ïîåçії.
 ßê çâàëè õëîï÷èêà ó âіðøі?
 ßêîþ ðèñîþ ñâîãî õàðàêòåðó âіí âèõâàëÿâñÿ?
 Ùî ïîòðàïèëî ïіä íîãè Òîëі?
 ßê çðåàãóâàâ õâàëüêî íà ïîÿâó ÿùіðêè?
 ßêі áóëè íàñëіäêè éîãî ïîâåäіíêè?
 ßêó ðèñó õàðàêòåðó âèñìіþє àâòîð?
4) Çíàéòè â òåêñòі âіðøà òà ïðî÷èòàòè ïіäïèñ äî ìàëþíêà.
5) Ðîáîòà íàä íàïèñàííÿì òâîðó.
– ßêèé ôðàçåîëîãіçì âèêîðèñòàâ Ã. Áîéêî ó ñâîєìó âіðøі? Ïî-

ÿñíіòü éîãî çìіñò.
– Êîðèñòóþ÷èñü ôðàçåîëîãі÷íèì ñëîâíèêîì, äîáåðіòü іíøі

ôðà çåîëîãіçìè, ÿêі âіäïîâіäàþòü çìіñòó âіðøà.
6) Äîáіð ïðèñëіâ’їâ ïðî õâàëüêóâàòіñòü, ñìіëèâіñòü, áîÿãóçòâî.
7) ×èòàííÿ âèðàçíî ïîåçії êіëüêîìà ó÷íÿìè.
3. Ðîáîòà íàä òâîðîì «Âіäïî÷èòè íіêîëè».
1) Âèðàçíå ÷èòàííÿ ïîåçії â÷èòåëåì.
2) ×èòàííÿ ïîåçії ó÷íÿìè ìîâ÷êè.
3) ×èòàííÿ ïîåçії êіëüêîìà ó÷íÿìè âãîëîñ.
4) Áåñіäà çà çìіñòîì ïðî÷èòàíîãî.
 ×èì çàéìàâñÿ õëîï÷èê, ùî íå ìàâ çìîãè âіäïî÷èâàòè íà

êàíіêóëàõ?
 Êîëè âіí âèõîäèâ íà ґàíîê?
 Êóäè âіí іøîâ äàëі?
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 ×è ñïðàâäі õëîï÷èê ÷èòàâ òðè äíі ïîñïіëü, ÿê âè ââàæàєòå?
 ßêі áóëè íàñëіäêè òðèäåííîãî ÷èòàííÿ?
 ßê âè ââàæàєòå, ÷îìó çàõâîðіâ õëîï÷èê?
 ßêó ïðîáëåìó âіí íå ìîæå ðîçâ’ÿçàòè?
 ßêі ïîðàäè ùîäî âіäïî÷èíêó âè äàñòå õëîï÷èêîâі?
5) Ðîáîòà íàä ïîáóäîâîþ òâîðó. Íàçâàòè îçíàêè òîãî, ùî öåé

òâіð âіðøîâàíèé. ßêі çàñîáè õóäîæíüîї âèðàçíîñòі âèêîðèñòàâ
ïîåò ó íàïèñàííі ñâîãî òâîðó? (Óîñîáëåííÿ – ñòåæêà âåëà). Íà-
çâàòè ñëîâà, ÿêі ðèìóþòüñÿ.

6) ßêà îñíîâíà äóìêà òâîðó?

ІІІ етап «Після читання»
1. Êîíêóðñ ÷èòöіâ ïîåçії Ã. Áîéêà.
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíå ÷èòàííÿ ïîåçіé. Çà áàæàííÿì âè-

â÷èòè ïîåçіþ íàïàì’ÿòü.

(32) Тема. Основна думка жартівливих віршів Грицька Бойка
Орієнтовна навчальна мета. Удосконалювати читацькі навички та

вміння визначати основну думку твору; розвивати усне мовлення; збагачу-
вати словниковий запас; виховувати почуття гумору.

Матеріал до уроку. Г. Бойко, Де Іванко?, Викрутився.
Обладнання. Портрет Г. Бойка.

Перевірка домашнього завдання
Âèðàçíå ÷èòàííÿ ïîåçіé Ã. Áîéêà. Çà áàæàííÿ ó÷íі ÷èòàþòü

ïîåçіþ ç ïàì’ÿòі.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) Ðîç÷èòóâàííÿ çà ñêëàäîâîþ òàáëèöåþ.
2) «Äîäàé ñëîâî».

Òè÷èíà, Ôðàíêî, Ëåñÿ Óêðàїíêà, ...
Äåðìàíñüêèé, Òþòþííèê, Äîâæåíêî, ...
Âåðáà, ëèïà, êàøòàí, ...
Áóçîê, êàëèíà, ëіùèíà, ...

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

âèêðóòèâñÿ         ñòðіâñÿ          ïðîâàëèâñÿ
â÷îðà              ïîçàâ÷îðà        êðіçü
ïîëàìàâ           äîäîìó           éäó÷è

2. Ðîáîòà íàä òâîðîì «Âèêðóòèâñÿ».
1) Ñàìîñòіéíå ÷èòàííÿ ïîåçії ó÷íÿìè.
2) Áåñіäà íà ðîçóìіííÿ ïðî÷èòàíîãî.
 Ïðî ùî çàïèòóâàâ ó÷èòåëü Ìèêîëêó?
 Ùî ñòàëîñÿ ç õëîï÷èêîì ïîçàâ÷îðà ïî äîðîçі äî øêîëè?
 Ñêіëüêè ëіêàðіâ ïðèõîäèëî äî õâîðîãî?
 Ç êèì çóñòðіâñÿ Ìèêîëêà ïî äîðîçі äî øêîëè â÷îðà?
 ßê âè ãàäàєòå, ÷è ñïіëêóâàâñÿ õëîï÷èê ç ëіêàðåì áіëÿ áó-

äèíêó â÷èòåëÿ?
 ßêі ñëîâà є ïіäòâåðäæåííÿì òîãî, ùî Ìèêîëêà – ôàíòàçåð?
 ×è âäàëî àâòîð äіáðàâ çàãîëîâîê äî âіðøà? ßêèé çàãîëîâîê

çàïðîïîíóєòå âè?
 Ïðî ÿêó ðèñó õàðàêòåðó õëîï÷èêà ïîåò ãîâîðèòü ç ãóìîðîì?
3) Âèáіðêîâå ÷èòàííÿ (ïðî÷èòàòè ðÿäêè):
 ñêіëüêè äíіâ Ìèêîëêè íå áóëî ó øêîëі
 ïåðøîї âіäïîâіäі Ìèêîëêè íà çàïèòàííÿ â÷èòåëÿ
 äðóãîї âіäïîâіäі â÷èòåëþ.
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4) Ðîáîòà â ïàðàõ. ×èòàííÿ âіðøà – òðåíóâàííÿ.
5) ×èòàííÿ âіðøà â îñîáàõ (ç âіäïîâіäíîþ іíòîíàöієþ äëÿ ïå-

ðåäà÷і îñîáëèâîñòåé õàðàêòåðó êîæíîãî ïåðñîíàæà).
3. Ðîáîòà íàä òâîðîì «Äå Іâàíêî?».
1) ×èòàííÿ ñìіõîâèíêè â÷èòåëåì.
2) Áåñіäà íà ðîçóìіííÿ ïî÷óòîãî.
 Êîãî çàïèòóâàâ ó÷èòåëü ïðî âіäñóòíіñòü Іâàíêà?
 ßêîþ áóëà âіäïîâіäü Òîìè?
 ×è ìîæå íàñïðàâäі áіãàòè ëþäèíà ç òàêîþ òðàâìîþ?
3) ×èòàííÿ ñìіõîâèíêè ó÷íÿìè ìîâ÷êè. Ïîòіì – óãîëîñ ñêîðî-

ìîâêîþ.
4) Áåñіäà ïðî òðàâìóâàííÿ – ïåðåëîì êіíöіâêè: îçíàêè òà íà-

ñëіäêè.

ІІІ етап «Після читання»
1. ßêà òåìà ïðî÷èòàíèõ òâîðіâ Ãðèöüêà Áîéêà? (Ïîäії â øêîëі). 

ßêèé іç âіðøіâ íàéáіëüøå ñïîäîáàâñÿ? Ó ÿêіé ôîðìі їõ íàïèñàíî?
(Äіàëîã).

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíå ÷èòàííÿ ïîåçіé Ã. Áîéêà.
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(33) Тема. З гумором – про неорганізованість у житті
Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з відомостями про життє-

вий та творчий шлях І. Жиленко; удосконалювати вміння визначати тему та
основну думку твору, аналізу твору; розвивати читацькі навички, зокрема
вибіркового читання; збагачувати словниковий запас; виховувати вміння
організовувати свій день та планувати власну діяльність.

Матеріал до уроку. І. Жиленко, Павучок – рудий бочок.
Обладнання. Портрет І. Жиленко; аркуші паперу та кольорові олівці;

аркуші для тестування Д.

Перевірка домашнього завдання
×èòàííÿ êіëüêîìà ó÷íÿìè ïîåçіé-ñìіõîâèíîê Ã. Áîéêà. Ñòèñ-

ëå ïåðåêàçóâàííÿ çìіñòó êîæíîї ç íèõ.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) Ðîçó÷óâàííÿ ñêîðîìîâêè.

Îäóä êàæå – Äó-äó-äó!
ß çàãðàþ íà äóäó. 
Îáіçâàëàñü îäóäèõà
Äî îäóäà òèõî-ñòèõà:
– Òè, îäóäå, íå ãóäè,
Äіòî÷îê íå ïîáóäè.
Ñïëÿòü ìàëі îäóäåíÿòà,
Â ñíі ìіöíіþòü â íèõ êðèëÿòà.

Ã. Õðàïà÷

2) Òàáëèöÿ Øóëüòå (Ä).
2. Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî І. Æèëåíêî (Ä).

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

ðóäèé              íàäâå÷іð            ðåòåëüíî
ëîñêîòó              çàãàð               ïóñòóéòå
òðіøêè             íåâæå               àíіòðіøêè
âåðåäëèâà           ïàí÷іøêà           óïèðàëàñü
âåñіëëÿ             âіäòîïòàëà           êâàïèòü
íàçäîãíàòè          çàõîäèëàñÿ          ïîçåëåíіëà

2. Ðîáîòà íàä òâîðîì І. Æèëåíêî «Ïàâó÷îê – ðóäèé áî÷îê».
1) ×èòàííÿ â÷èòåëåì ïîåçії âãîëîñ.
2) Ñàìîñòіéíå ìîâ÷àçíå ÷èòàííÿ ïîåçії ó÷íÿìè.
3) Áåñіäà íà ïåðåâіðêó ðîçóìіííÿ çìіñòó ïîåçії.
 ßêèì áóâ ïàâó÷îê?
 Ùî âіí íàäâå÷іð ðîáèâ?
 Ùî ëþáèëà ðîáèòè ï’ÿòà íіæêà?
 ×îãî áîÿëàñÿ øîñòà íіæêà?
 ×îãî íå ëþáèëà ñüîìà íіæêà?
 ×îìó êðè÷àëà âîñüìà íіæêà?
 Ïðî ùî ïðîñèâ ïàâó÷îê ñâîї íіæêè?
 ×è ìîæíà íàçâàòè ïàâó÷êà ñìіøíèì?
 ßê âè ãàäàєòå, ÷îìó â ïàâó÷êà áóëà òàêà ïðîáëåìà ç íіæêàìè?
4) ×èòàííÿ êіëüêîìà ó÷íÿìè ïîåçії âèðàçíî ç âіäïîâіäíîþ іí-

òîíàöієþ äëÿ ïåðåäà÷і îñîáëèâîñòåé õàðàêòåðó êîæíîї íіæêè.
5) Âèáіðêîâå ÷èòàííÿ:
 îïèñó ïàâó÷êà, éîãî õàðàêòåðèñòèêè
 ÿê ïàâó÷îê äîãëÿäàâ çà íіæêàìè
 îïèñó êîæíîї íіæêè
 ñëіâ-áëàãàíü ïàâó÷êà
 êîëè âіäáóâàëàñÿ ëі÷áà.
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ІІІ етап «Після читання»
1. Ùî ó÷íі ìîæóòü çàïðîïîíóâàòè ãåðîþ âіðøà? ßêó ðèñó ïî-

âåäіíêè âèñìіþє òà âèñòàâëÿє íàïîêàç àâòîðêà? (Íåîðãàíіçîâà-
íіñòü ó æèòòі). Òâîð÷å çàâäàííÿ: íàìàëþâàòè ãåðîÿ òâîðó, ùî
÷èòàëè íà óðîöі. Êîíêóðñ ñêîðîìîâöіâ.

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíå, іíòîíàöіéíå ÷èòàííÿ ïîåçії. Íà-
ìàëþâàòè áóäèíî÷îê ïàâó÷êà.

(34) Тема. З гумором про маленьких сплюхів. Вірші-безконечники
Орієнтовна навчальна мета. Удосконалювати читацькі навички: ін-

тонаційну виразність; розвивати вміння визначати головну думку твору;
збагачувати словниковий запас; виховувати почуття організованості.

Матеріал до уроку. І. Світличний, Я їм про Хому, а вони про Ярему.
Обладнання. Портрет І. Світличного.

Перевірка домашнього завдання
Âèðàçíå ÷èòàííÿ ïîåçії êіëüêîìà ó÷íÿìè. Âèñòàâêà ìàëþíêіâ

іç çîáðàæåííÿì æèòëà ïàâó÷êà.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) «Ôîòîîêî».

ãðіì
ãðîçà
òàáåëü
âåäìіäü
àïåëüñèí
ëіõòàðèê

2) «Ïðèãàäàé ãåðîÿ».
Ó òàáëèöі çàçíà÷åíî ñëîâà, ÿêі є àñîöіàöіÿìè äî òèõ, ùî ïî-

òðіáíî ïðèãàäàòè, – íàçâ ãåðîїâ òâîðó.

ëіñ ëіä ñìіëèâіñòü

Àôðèêà ñíіæêà êðèæåíü

êîñàðі áàðàíåöü ÿãîäè

2. Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî І. Ñâіòëè÷íîãî (Ä).
Âіðø-áåçêîíå÷íèê – âіðø, ÿêèé íå ìàє êіíöÿ.

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

ãîäі           ïîâñòàâàëè         ïðîñïàëè
ñïëþõ         ëåäàùî            íå÷åìà
âèâåðíè        ïîñêîðіøå          ðîçäÿãàéñÿ
íå ãàéñÿ       íàïðèäóìàëè       âäÿãàíêè

2. ×èòàííÿ ïîåçії â÷èòåëåì.
3. Ñàìîñòіéíå ÷èòàííÿ ïîåçії ó÷íÿìè.
4. Ðîáîòà â ïàðàõ. ×èòàííÿ ïîåçії ó÷íÿìè îäèí îäíîìó.
5. Áåñіäà çà çìіñòîì ïðî÷èòàíîãî.
 ßê çâàëè ãåðîÿ òâîðó?
 ×è ëåãêî ðîçïî÷èíàєòüñÿ äåíü ó õëîï÷èêà?
 ×è ëåãêî éîìó ïðîêèäàòèñÿ âðàíöі?
 Ùî çàïðîïîíóâàâ ñèíîê ìàòóñі?
 ßê õëîï÷èê íàäÿãàâ ñîðî÷êó, øòàíöі?
 Ùî éîìó íå ïîäîáàëîñÿ ðîáèòè?
 ßêі ñëîâà є ïіäòâåðäæåííÿì òîãî, ùî öÿ ïîåçіÿ є ãóìîðèñ-

òè÷íîþ?
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 ßê âè ðîçóìієòå íàçâó âіðøà? Ïîÿñíіòü ñâîþ äóìêó.
 Ïðèãàäàéòå âіðøі, ó ÿêèõ ðîçïîâіäàєòüñÿ ïðî äіòåé óðàíöі.
6. Âèðàçíå ÷èòàííÿ ïîåçії êіëüêîìà ó÷íÿìè.

ІІІ етап «Після читання»
1. ×îãî íå âèñòà÷àє ãåðîþ âіðøà? Âèçíà÷èòè îñíîâíó äóìêó

òâîðó.
«Õâèëèíè ðîçäóìіâ»: ïðèäóìàòè ñëîâà, ÿêèìè ìîæíà ðîçáó-

äèòè ßðåìó.
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíå ÷èòàííÿ ïîåçії. Íàïèñàòè ñâіé

ðîçïîðÿäîê äíÿ.

(35) Тема. Кумедні ситуації у поезіях. Читання віршів у порівнянні
Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з відомостями про твор-

чий шлях Я. Бжехви та особливостями творів цього письменника; удоско-
налювати вміння виразного та вибіркового читання, вміння порівняння;
розвивати усне мовлення; збагачувати словниковий запас; виховувати по-
чуття гумору.

Матеріал до уроку. Я. Бжехва (переклад І. Світличного), Стонога.
Обладнання. Презентація «Ситуації бувають різні...».

Перевірка домашнього завдання
Âèðàçíå ÷èòàííÿ ïîåçії êіëüêîìà ó÷íÿìè.
Îçíàéîìëåííÿ ç ðîçïîðÿäêîì äíÿ êіëüêîõ ó÷íіâ.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ. Ðîçó÷óâàííÿ

ñêîðîìîâêè Ã. Áîéêà.
ÑÒÎÍІÆÊÀ

Ãîñòþâàòè éøëà ñòîíіæêà,
Çàáðóäíèëà íîãè òðіøêè.
Íà ïîðîçі áіëÿ õàòè
Ñòàëà íîãè âèòèðàòè.
Âñі ñòî íіæîê îáìіòàëà. 
Âñі ñòî íіæîê âèòèðàëà.
À ÿê ñòàëà íà ïîìîñòі –
Іç ãîñòåé âåðòàëèñü ãîñòі.

2. Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî ß. Áæåõâó (Ä).

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

âåñіëëÿ            âіäòîïòàëà          êâàïèòü
íàçäîãíàòè         çàõîäèëàñÿ         ïîçåëåíіëà

2. Ñàìîñòіéíå ÷èòàííÿ ó÷íÿìè òâîðó.
3. Òåñòóâàííÿ íà ðîçóìіííÿ ïðî÷èòàíîãî.

Ìåøêàëà Ñòîíîãà áіëÿ ìіñòà Ñіðà. (–)
Ðàç Ñòîíîãó çàïðîñèëè â Áіëó íà âåñіëëÿ. (+)
Âèñêî÷èëà íà äîðîãó і ïîïëóòàëà âñі íîãè. (+)
Ñïëóòàëîñü àæ òðèäöÿòü íіã. (–)
Çàõîäèëàñÿ ïîñåðåä äîðîãè âïîðÿäêîâóâàòè íîãè. (+)
Ðàõóâàëà Ñòîíîãà íîãè, àæ ïîêè íå ïîñèíіëà. (–)

4. ×èòàííÿ âіðøà â÷èòåëåì óãîëîñ.
5. Áåñіäà çà çìіñòîì òâîðó.
 ×îìó â Ñòîíîãè ïåðåïëóòàëèñÿ íîãè?
 ßê âè ãàäàєòå, ùî є ñïðàâæíüîþ ïðè÷èíîþ öієї ïëóòàíèíè?
6. Ðîáîòà â ïàðàõ. ×èòàííÿ òâîðó ó÷íÿìè îäèí îäíîìó.
7. Êîíêóðñ íà êðàùîãî ÷èòöÿ òâîðó.
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ІІІ етап «Після читання»
1. Ïåðåãëÿä ïðåçåíòàöії «Ñèòóàöії áóâàþòü ðіçíі...».
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíå ÷èòàííÿ ïîåçії ß. Áæåõâè «Ñòî-

íîãà».

(36) Тема. Узагальнення знань з теми «У країні гумору. Жартівливі
вірші». Визначення навчальних досягнень за тестовими завданнями
для тематичного контролю

Орієнтовна навчальна мета. Узагальнити набуті знання з теми; удо-
сконалювати вміння визначати основну думку та тему твору, смішне та
жартівливе в поезії; розвивати читацькі навички та усне мовлення; вихову-
вати почуття гумору.

Матеріал до уроку. А. Качан, Балакучий язик, І. Кульська, На зупинці
Западинці, Д. Білоус, Як сойка бабусю підвела.

Обладнання. Портрети авторів творів.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
Ãðà «Ñëîâíè÷îê». Óòâîðèòè ÿêíàéáіëüøå íîâèõ ñëіâ іç áóêâ

ïîäàíîãî.
Ìàøèíîáóäóâàííÿ – äóá, ìàøèíà, ...

2. Ñàìîñòіéíå ÷èòàííÿ ó÷íÿìè òâîðіâ ìîâ÷êè.
3. Ðîáîòà â ïàðàõ. ×èòàííÿ îäíîãî òâîðó (íà âèáіð) ñâîєìó ñó-

ñіäîâі ïî ïàðòі.
4. Îáãîâîðåííÿ çìіñòó êîæíîãî òâîðó òà âèçíà÷åííÿ îñíîâíîї

äóìêè.
5. Ìîæíà ïîãðàòè â ãðó «Çіïñîâàíèé òåëåôîí» (íà óðîöі äëÿ

äіòåé öå áóäå íåçâè÷íî òà âîäíî÷àñ âåñåëî).
6. ×èòàííÿ ãóìîðèñòè÷íèõ âіðøіâ çі çáіðêè òâîðіâ Ã. Áîéêà.
7. «Ïîåòè÷íà ìàéñòåðíÿ»: ç ïîäàíèõ ñëіâ, ðèìóþ÷è їõ, ñêëàñ-

òè é çàïèñàòè íåâåëèêèé ãóìîðèñòè÷íèé âіðø: îäèíèöÿ, çóïèí-
êà, ñåñòðè÷êà, ëèïó÷êà, ñïіäíè÷êà, ñóíèöÿ, øêîëà, õâèëèíêà,
äîâêîëà, ðó÷êà. (Äëÿ çâ’ÿçêó ñëіâ ó ðå÷åííÿõ ìîæíà âèêîðèñòî-
âóâàòè ñëóæáîâі ñëîâà é òі, ùî íàëåæàòü äî ñàìîñòіéíèõ ÷àñòèí
ìîâè). ×èòàííÿ ó÷íÿìè ñàìîñòіéíî ñêëàäåíèõ âіðøіâ.

ІІІ етап «Після читання»
1. ßêі ãóìîðèñòè÷íі âіðøі íàéáіëüøå ñïîäîáàëèñÿ ó÷íÿì òà

÷èì ñàìå? ßêèé ãåðîé íàéêðàùå çàïàì’ÿòàâñÿ?
2. Ðîáîòà â çîøèòі äëÿ îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü çà 

òåñòîâèìè çàâäàííÿìè äëÿ òåìàòè÷íîãî êîíòðîëþ.
3. Çàâäàííÿ äîäîìó. Íàìàëþâàòè іëþñòðàöіþ äî îäíîãî ç ïðî-

÷èòàíèõ çà ðîçäіëîì òâîðіâ.
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(37) Тема. Гумористичні оповідання
Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з відомостями про життя й

творчість Остапа Вишні – відомого українського гумориста; удосконалюва-
ти читацькі навички під час читання гумористичних творів; розвивати вмін-
ня визначати особливості гумористичних творів та аналізувати їх; збагачу-
вати словниковий запас; виховувати пізнавальний інтерес.

Матеріал до уроку. Остап Вишня, Мисливські усмішки, Бекас.
Обладнання. Портрет Остапа Вишні; ілюстрації із зображенням собак 

мисливських порід та птаха бекаса.

Перевірка домашнього завдання
Âèñòàâêà іëþñòðàöіé äî ïðî÷èòàíèõ òâîðіâ ç ïîïåðåäíüîãî ðîç-

äіëó.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) «Ôîòîîêî».

äçâіí
ùàñòÿ
ðîçïîâіäü
áàêëàæàí
æóðáà
îëåíü

 ßêå ñëîâî є îñòàííіì?
 ßêå ñëîâî є ÷åòâåðòèì çãîðè?
 ßêå ñëîâî є òðåòіì çíèçó?
 ßêå ñëîâî є äðóãèì çãîðè?
2) Ðîç÷èòóâàííÿ çà ñêëàäîâîþ òàáëèöåþ (Ä).
2. Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî Îñòàïà Âèøíþ (Ä). Áàãàòî òâîðіâ Îñòà-

ïà Âèøíі çіáðàíî ïіä çàãàëüíîþ íàçâîþ «Ìèñëèâñüêі óñìіøêè».

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

ìèñëèâåöü           áåêàñ           òâåðäæåííÿ
áåçïîñåðåäíüî        ëÿãàâèé         ïîëþâàííÿ
ïîòðóõè             äçüîá           çèãçàã 
íàâіæåíèé           ïóçî 

2. ×èòàííÿ â÷èòåëåì ãóìîðèñòè÷íîãî òâîðó.
3. Áåñіäà íà ðîçóìіííÿ ïî÷óòîãî òâîðó.
 Êîãî íàçèâàþòü ìèñëèâöåì?
 Õòî òàêèé áåêàñ íàñïðàâäі?
 Êèì äëÿ ìèñëèâöіâ є áåêàñ?
 Äëÿ ÷îãî ìèñëèâöі áåðóòü áåêàñà іç ñîáîþ íà ïîëþâàííÿ?
 ×îìó àâòîð òâîðó Îñòàï Âèøíÿ ïî-ðіçíîìó îïèñóє äâîõ áå-

êàñіâ: ïòàõà é ñîáàêó?
 ßêі ðÿäêè ç òâîðó âèêëèêàþòü ñìіõ?
 ×îìó, íà âàøó äóìêó, ïèñüìåííèê íå ìîæå âèçíà÷èòèñü,

ïðî êîãî ðîçïîâіäàòè: ïðî ñîáàêó ÷è ïðî ïòàõà?
 ×è çàâæäè âïðîäîâæ ðîêó ìîæóòü ïîëþâàòè ìèñëèâöі?

(Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî îñîáëèâîñòі òà ïåðіîäè ïîëþâàííÿ).
 ßêі âè çíàєòå ñòðàâè, ùî ìîæíà ïðèãîòóâàòè ç äè÷èíè? ×è

êóøòóâàëè їõ?
4. Ñàìîñòіéíå ÷èòàííÿ òâîðó ó÷íÿìè ìîâ÷êè.
5. Âèáіðêîâå ÷èòàííÿ:
 îïèñó áåêàñà-ïòàõà
 îïèñó ñîáàêè
 îïèñó ïðîöåñó ïðèãîòóâàííÿ áåêàñà
 îïèñó ñìàêîâèõ ÿêîñòåé ïðèãîòîâàíîї ñòðàâè.
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6. Âèðàçíå ÷èòàííÿ åïіçîäіâ òâîðó:
 ÿê ãîòóâàòè áåêàñà
 ùî òàêå ñîáàêà.
7. «Ëіòåðàòóðíі äîñëіäíèêè».
 Ñêіëüêè ðàçіâ ó òåêñòі òðàïëÿєòüñÿ ñëîâî áåêàñ ó âñіõ éîãî

ôîðìàõ?
 Âіäøóêàòè ðå÷åííÿ çі âñòàâíèìè ñëîâàìè òà ïðî÷èòàòè їõ.

Ïîÿñíèòè äîöіëüíіñòü óæèâàííÿ òàêèõ ñëіâ.

ІІІ етап «Після читання»
1. Âèçíà÷èòè òåìó òà îñíîâíó äóìêó òâîðó. ×è ñïîäîáàâñÿ

òâіð? ×èì ñàìå? ×è ìîæíà íàçâàòè öå îïîâіäàííÿ ìèñëèâñüêèì?
Çà ÿêèìè îçíàêàìè? Ïåðåãëÿä іëþñòðàöіé іç çîáðàæåííÿì ñîáàê
ìèñëèâñüêèõ ïîðіä.

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíî ÷èòàòè òâіð Îñòàïà Âèøíі òà ïå-
ðåêàçóâàòè éîãî çìіñò.

(38) Тема. Григір Тютюнник. Зустріч зі знайомим персонажем його 
оповідань – дідом Арсеном

Орієнтовна навчальна мета. Пригадати відомості про життєвий та
творчий шлях Гр. Тютюнника; розвивати навички порівнювати та аналізу-
вати літературні твори з однаковими героями, усне мовлення; удоскона-
лювати вміння визначати головного та другорядних персонажів твору, чи-
тацькі навички; збагачувати словниковий запас; виховувати почуття
бережного ставлення до птахів – символу добра та щастя.

Матеріал до уроку. Гр. Тютюнник, Біла мара.
Обладнання. Портрет Гр. Тютюнника; ілюстрації із зображенням леле-

ки та річкових пейзажів; презентація «Лелека».

Перевірка домашнього завдання
Ïåðåêàçóâàííÿ çìіñòó ãóìîðèñòè÷íîãî îïîâіäàííÿ Îñòàïà Âè-

øíі. ×èòàííÿ îïèñó áåêàñà. Îïèñ ïðîöåñó ïðèãîòóâàííÿ ñòðàâè ç 
äè÷èíè.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) Ðîç÷èòóâàííÿ çà ïіðàìіäêàìè ñëіâ.

        ëèñ             ãàé             ðіê
      êî    ëî         ëі    ñè        æè     òî
    îñî      êà      îñè      êà       ðó      æà
  ëåïå          õà   î÷å         ðåò  ðîç         ìàõ

Ïîÿñíèòè çíà÷åííÿ ïîäàíèõ ñëіâ. ßêі ñëîâà ìîæíà îá’єäíàòè
îäíієþ òåìîþ?

2) Ðîçó÷óâàííÿ ñêîðîìîâêè.
Õîäÿòü ëåëåêè ïî ëóçі, 
Õîäÿòü ëåëåêè ó òóçі:
Çàâòðà ó âèðіé äàëåêèé 
Áóäóòü ëåòіòè ëåëåêè.

Ì. Ïîçíàíñüêà

ßêі ëіòåðàòóðíі òâîðè ÷èòàëè ìèíóëîãî ðîêó ïðî ëåëåê? Íà-
çâàòè їõ àâòîðіâ. ßêèé іç òâîðіâ íàéáіëüøå çàïàì’ÿòàâñÿ? ×èì?
Ùî ó÷íі çíàþòü ïðî öüîãî ïòàõà? ßêі іìåíà ìàє ëåëåêà?

2. Ïåðåãëÿä ïðåçåíòàöії «Ëåëåêà».
3. Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî Ãð. Òþòþííèêà (Ä). Ñàìîñòіéíå ÷è-

òàííÿ ñòàòòі ïðî ïèñüìåííèêà ó÷íÿìè.
– Ç òâîð÷іñòþ Ãðèãîðà Òþòþííèêà âè âæå îçíàéîìèëèñü ó 

òðåòüîìó êëàñі. Ïðèãàäàéòå çìіñò òâîðó «Áóøëÿ» òà éîãî ãåðîїâ.
Õòî òàêèé Áóøëÿ?
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ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

îáðіé             çàæåâðіє        ãàéäà
ïîìàëó           іçíÿâñÿ         ÷èì÷èêóє
ãîëîïóöüêè        êðó÷à          øåïåëÿâèòü

Ïðèïóòåíü – äèêèé ëіñîâèé ãîëóá; ïîãîìîíèòü – ïîãîâîðèòü;
óáãàє – âñóíå â áëÿøàíêó; êóòÿ – òóò: êàøà äëÿ ïðèíàäè ðèáè;
áóøëÿ – íàçâà ïòàõà; ìàðà – ïðèâèä, іñòîòà ÷è ïðåäìåò, ùî êî-
ìóñü óÿâëÿєòüñÿ; ïîâіòêà – ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêå ïðèìіùåííÿ
äëÿ óòðèìàííÿ õóäîáè ÷è ÿêîãîñü ãîñïîäàðñüêîãî çíàðÿääÿ; ïè-
ñîê – ìîðäî÷êà; ïðóã – òóò: ëіíіÿ ãîðèçîíòó.

2. ×èòàííÿ îïîâіäàííÿ â÷èòåëåì âіä ïî÷àòêó äî ñëіâ: «...ó êó-
ùàõ âåðáîëîçó – ñèëüíà òå÷іÿ».

3. Áåñіäà íà ïåðåâіðêó ðîçóìіííÿ ïî÷óòîãî.
 Õòî є ãîëîâíèì ïåðñîíàæåì òâîðó «Áіëà ìàðà»?
 Ñêіëüêè ðàçіâ íà òèæäåíü óëіòêó Àðñåí õîäèâ íà ðèáîëîâëþ?
 ßê іøîâ äî ðі÷êè äіä?
 Êîãî ïîáà÷èâ Àðñåí ïî äîðîçі?
 Ùî ðîáèëè ëåëåêè?
 Ùî ãîâîðèâ ÷îëîâіê ëåëåêàì?
 ßê íàçèâàє Àðñåí ìàëèõ ëåëå÷àò?
4. ×èòàííÿ ó÷íÿìè îïîâіäàííÿ âіä ñëіâ: «...ó êóùàõ âåðáîëî-

çó – ñèëüíà òå÷іÿ» ñàìîñòіéíî ìîâ÷êè é äî êіíöÿ.
5. Áåñіäà íà ðîçóìіííÿ ïðî÷èòàíîãî.
6. Êîëåêòèâíå ïåðåêàçóâàííÿ çìіñòó òâîðó.

ІІІ етап «Після читання»
1. ×è ïîäіëÿþòü äіòè äóìêó ïðî òå, ùî ëåëåêà – ïòàõ äîáðà òà

ùàñòÿ? ×è â êîæíîìó îáіéñòі âіí ìîæå çâèòè ãíіçäî? ßê æèâå
ïàðà ëåëåê? Ïðèãàäàòè ëåãåíäè ïðî öèõ ïòàõіâ.

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíå ÷èòàííÿ îïîâіäàííÿ òà ïåðåêàçó-
âàííÿ éîãî çìіñòó.

Òâîð÷å çàâäàííÿ: íàìàëþâàòè äèòèí÷àò ëåëåê – ãîëîïóöüêіâ.
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(39) Тема. Мова твору. Комічність описаної ситуації в оповіданні
Г. Тютюнника «Біла мара»

Орієнтовна навчальна мета. Удосконалювати читацькі навички у
вибірковому читанні та читанні в особах; розвивати вміння визначати в
творі комічну ситуацію; збагачувати словниковий запас шляхом викорис-
тання у власному мовленні порівнянь; виховувати почуття любові до рід-
ного краю.

Матеріал до уроку. Г. Тютюнник, Біла мара.
Обладнання. Портрет Г. Тютюнника; ілюстрації із зображеннями їжака

та лелек.

Перевірка домашнього завдання
Ïðèãàäóâàííÿ âіäîìîñòåé ïðî ïèñüìåííèêà Ã. Òþòþííèêà.

Ñòèñëèé ïåðåêàç çìіñòó òâîðó ëàíöþæêîì ó÷íÿìè. Âèñòàâêà ìà-
ëþíêіâ іç çîáðàæåííÿìè ìàëèõ ëåëå÷àò.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ:
1) Ðîç÷èòóâàííÿ çà ñêîðîìîâêîþ ó íàðîñòàþ÷îìó òåìïі. Ìîæ-

íà ïðîâåñòè ñåðåä êіëüêîõ äіòåé êîíêóðñ ñêîðîìîâöіâ.
Ëåëåêà ëåáåäþ ëåëå÷å:
– Îé, ëåëå! Ñêіëüêè òóò ìàëå÷і! 
І ëåáіäü ëåáåäèòü: Ëåëåêî!
Äîãëÿíóòü ëåáåäÿò íåëåãêî.

Ã. Õðàïà÷

2) Ãðà «Ñëîâíè÷îê».
Íàðîäîçíàâñòâî – íàðîä, ðàäà, ...

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

êðîõíå          âåðáîëîçè       âàéëóâàòі
ëÿùóêè         ïðèíàäà        ùîäíèíè
çàíåäóæàâ       áåçñîííÿ        íà÷èííÿ
áàëêà          ÷óäîâèñüêî      ÷åðâîíóâàòі

2. Êîëåêòèâíå ïåðåêàçóâàííÿ çìіñòó òâîðó çà îïîðíèìè ñëîâàìè.
Äіä Àðñåí  çáіð íà ðèáàëêó  äîðîãà äî ðі÷êè

ïîâåðíåííÿ äîäîìó  áіëà ïðèìàðà  òóìàí íà ðі÷öі  ëåëåêè 

3. Ïåðå÷èòóâàííÿ îïîâіäàííÿ ó÷íÿìè âãîëîñ ñïîñîáîì «ïåðå-
äàþ ñëîâî». (Ó÷åíü, ÿêèé ÷èòàâ, ïåðåäàє ñëîâî äëÿ ÷èòàííÿ íà-
ñòóïíîìó ó÷íåâі, íàçèâàþ÷è éîãî íà іì’ÿ).

4. Ðîáîòà ç âèçíà÷åííÿ êîìі÷íèõ ñèòóàöіé ó òâîðі.
– ×è îäíó òàêó ñèòóàöіþ îïèñàíî ó òâîðі? Âіäøóêàéòå їõ îïè-

ñè â òåêñòі òà ïðî÷èòàéòå.
5. Ðîáîòà ç âèçíà÷åííÿ õóäîæíіõ çàñîáіâ, âèêîðèñòàíèõ àâòîðîì,

òà ç ìîâîþ íàïèñàííÿ òâîðó. Ùîðàçó ó÷íі íàâîäÿòü ïðèêëàäè.
– ×è ïðèòàìàííå Ãðèãîðó Òþòþííèêó âæèâàííÿ â òåêñòі ïî-

ðіâíÿíü òà åïіòåòіâ? ×è âèêîðèñòîâóє àâòîð ïðèéîì óîñîáëåííÿ?
À çâóêîíàñëіäóâàííÿ òà çâóêîïèñó? ×è âæèòî â òåêñòі òâîðó âëàñ-
íå àâòîðñüêі ñëîâà? Íàçâіòü їõ. Ïîÿñíіòü çíà÷åííÿ ñëіâ ç òåêñòó: 
ãóáè éîìó çâåëî îä ñòðàõó, çîâñіì íå ñòàëî âèäíî, øåïåëÿâèòü ó 
êóùàõ ñèëüíà òå÷іÿ, äðåìåíå ãåòü, âåðáà ó âîäó âïàëà, âñÿêі
äóìêè â ãîëîâó ëіçóòü, âèñіâ áëіäèé ðіæîê ìіñÿöÿ, óï’ÿâñÿ î÷èìà, 
ïî ñïèíі ìóðàõàìè ïîáіã ìîðîçåöü.

6. «Ëіòåðàòóðíі äîñëіäíèêè».
 Ïîëі÷èòè, ñêіëüêè ðàçіâ ó òâîðі òðàïëÿþòüñÿ ñëîâà äіä, Àð-

ñåí ó âñіõ ôîðìàõ.
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 Âіäøóêàòè â òåêñòі ñëîâà, íàïèñàíі ç âåëèêîї áóêâè, òà ïî-
ÿñíèòè їõíє íàïèñàííÿ.
 Ïîëі÷èòè, ñêіëüêè â òåêñòі òâîðó є îêëè÷íèõ ðå÷åíü. Ïî-

ÿñíèòè âæèâàííÿ çíàêà îêëèêó.
 Âіäøóêàòè â òåêñòі ñëîâà – íàçâè ðèá.
 Âіäøóêàòè â òåêñòі ñëîâà – íàçâè ÷àñòèí ëþäñüêîãî òіëà.
 Âіäøóêàòè â òåêñòі ñëîâà, ÿêі íàçèâàþòü åìîöії òà ñòàí ëþ-

äèíè. ßêèìè ÷àñòèíàìè ìîâè âîíè âèðàæåíі?

ІІІ етап «Після читання»
1. ßêîþ ïîñòàє ïðèðîäà â öüîìó òâîðі? ×èì âîíà çà÷àðîâóє

÷èòà÷à? Ïðèðîäà íàøîãî ðіäíîãî êðàþ íåâè÷åðïíî êðàñèâà é ÷à-
ðіâíà. Ïèñüìåííèêè îñïіâóþòü її äèâîâèæíó äîâåðøåíіñòü.

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíî ÷èòàòè îïîâіäàííÿ Ã. Òþòþííè-
êà. Ïåðåêàçóâàòè çìіñò òâîðó âіä іìåíі äіäà Àðñåíà.

(40) Тема. Описи в оповіданні Г. Тютюнника «Біла мара». Характе-
ристика головного героя твору, визначення основної думки, складан-
ня плану, переказ змісту твору

Орієнтовна навчальна мета. Удосконалювати читацькі навички та
вміння аналізувати твір, давати характеристику головного персонажа;
розвивати усне та писемне мовлення, логічне мислення й пам’ять; збага-
чувати словниковий запас шляхом добору слів для характеристики ге-
роя; виховувати почуття гумору та читацький інтерес до гумористичних
творів.

Матеріал до уроку. Г. Тютюнник, Біла мара.
Обладнання. Портрет Г. Тютюнника; аркуш із таблицею для характе-

ристики персонажа.

Перевірка домашнього завдання

1. Ó÷íі ïî ÷åðçі ïåðåêàçóþòü çìіñò îïîâіäàííÿ âіä іìåíі ãîëîâ-
íîãî ãåðîÿ òâîðó.

2. «Õâèëèíè ìіðêóâàíü»: ïåðåêàçàòè çìіñò òâîðó âіä іìåíі
äðóæèíè Àðñåíà.

3. «Õâèëèíè àêòîðñüêîї ìàéñòåðíîñòі»: ðîçіãðàòè äіàëîã ñïіë-
êóâàííÿ äіäà Áóøëі ç äðóæèíîþ, êîëè òîé ïîâåðíóâñÿ äîäîìó
ïіñëÿ çóñòðі÷і ç «áіëîþ ìàðîþ».

І етап «До читання»

1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) Ðîáîòà ç òàáëèöåþ Øóëüòå (Ä).
2) Âïðàâà «Óòâîðè íîâі ñëîâà» (çà ïîäàíèì ïî÷àòêîì).

              ñìàãà
              
Çà             

(Çàðîñòі, çàòèøîê, çàòіíîê, çàòîêà, çàéíÿòіñòü, çàõâàò, çà-
õèñò, çàõіä, çàìàëþâàòè, çà÷àðóâàòè, çà÷іñêà, çàÿâà, ...)

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

îäõåêóâàâñÿ        îêðóòíóâñÿ          ðîçâèäíіëîñÿ
çàòîïèëè           ïðîâàãàâøèñü        ïðèâåðçëîñÿ
ïîâîëåíüêè         íàïîãîòîâі           ðåãіò
÷àїëàñÿ            áîÿãóç              ñòèøèâ

2. Ðîáîòà çà òàáëèöåþ íàä õàðàêòåðèñòèêîþ ãîëîâíîãî ãåðîÿ.
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Õàðàêòåðèñòèêà Äіä Àðñåí

Çîâíіøíіñòü

Ðèñè õàðàêòåðó

Âіê ïåðñîíàæà

Ñіìåéíèé ñòàí, ðîäèíà

Ìіñöå ïðîæèâàííÿ

Âèä äіÿëüíîñòі ïåðñîíàæà äî
îïèñóâàíîї ïîäії

Ïîâåäіíêà â îïèñóâàíіé ñèòóàöії

Ñòàâëåííÿ äî іíøèõ ïåðñîíàæіâ

Ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè

Âèñíîâîê ïåðñîíàæà ïіñëÿ ïîäії

Ó÷íі ñàìîñòіéíî, êîðèñòóþ÷èñÿ ïіäðó÷íèêîì, çàïîâíþþòü 
òàá ëèöþ. Ïîòіì, ïî çàêіí÷åííі ñàìîñòіéíîї ðîáîòè íàä òàáëèöåþ,
âàðòî ïðîâåñòè êîëåêòèâíå îáãîâîðåííÿ ùîäî її çàïîâíåííÿ. Ó÷íі
âèñëîâëþþòü äóìêè ç ïðèâîäó ñâîїõ çàïèñіâ.

3. Âèçíà÷åííÿ òåìè òà îñíîâíîї äóìêè òâîðó.
– ßê âè ãàäàєòå, ç ÿêîþ ìåòîþ àâòîð îçíàéîìëþє íàñ іç ïî-

äієþ? Ùî є îñíîâíîþ äóìêîþ òâîðó?
4. Ðîáîòà íàä íàïèñàííÿì òâîðó: âèçíà÷åííÿ ðîëі îïèñіâ ó 

òâîðі. ßêå çíà÷åííÿ ìàþòü îïèñè? ×èòàííÿ îïèñіâ: ùî áåðå іç
ñîáîþ Àðñåí, ñòåæêè äî ðі÷êè, ðàíêó, «áіëîї ìàðè», ñöåíè áіëÿ
äіäîâîї âåðáè.

5. Çíàéòè ïіäïèñè äî ìàëþíêіâ òà ïðî÷èòàòè ðÿäêè ç òåêñòó.
6. Ñêëàäàííÿ ïëàíó òâîðó. Ïåðåêàç òâîðó çà ñêëàäåíèì ïëàíîì.

ІІІ етап «Після читання»
1. Ïîðіâíÿíî ç іíøèìè ãóìîðèñòè÷íèìè îïîâіäàííÿìè, ÷èì 

öå ñõîæå íà ïîïåðåäíі, à ÷èì – âіäìіííå? Ùî íàçèâàþòü ãóìîðåñ-
êîþ, óñìіøêîþ? Òâîð÷à ðîáîòà: íàïèñàòè ëèñòà àâòîðîâі òâîðó,
âèñëîâèâøè âëàñíі âðàæåííÿ âіä îïîâіäàííÿ.

2. Іíòåðàêòèâíà âïðàâà «Êðіñëî àâòîðà». Ó÷åíü ïîñіäàє âèçíà-
÷åíå â÷èòåëåì ìіñöå ó êëàñі («êðіñëî») і ÷èòàє ñâîãî ëèñòà 
(2–3 ó÷íі).

3. Çàâäàííÿ äîäîìó. Ïîâòîðèòè çìіñò îïîâіäàíü ðîçäіëó, ïіä-
ãîòóâàòèñÿ äî óçàãàëüíþþ÷îãî óðîêó. Âіäøóêàòè é ïіäãîòóâàòè
ñìіøèíêó íà íàñòóïíèé óðîê.



Äàòà____________________

Êëàñ_____________________
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(41) Тема. Узагальнення знань з теми «У країні гумору. Гумористичні
оповідання». Визначення навчальних досягнень за тестовими за-
вданнями для тематичного контролю

Орієнтовна навчальна мета. Узагальнити та систематизувати зна-
ння за темою; розвивати вміння аналізувати твори та давати характерис-
тику персонажам; удосконалювати читацькі вміння; виховувати інтерес до
читання гумористичних творів.

Матеріал до уроку. Твори за темою «У країні гумору».
Обладнання. Мультфільм «Петрик П’яточкин»; проектор чи телевізор;

аркуш із кросвордом.

1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ. Ðîçó÷óâàííÿ
ñêîðîìîâêè.

Ïіâäíÿ ïðàöþâàâ ïàâó÷îê,
Íàòêàâ ïàâóòèíîê ïó÷îê.
Ïî÷àâ ïîìàëåíüêó ïðèâ÷àòè
Ïàí÷іøêè ïëåñòè ïàâó÷àòîê.

Ì. Çàєöü

2. ×èòàííÿ ãóìîðèñòè÷íèõ ñèòóàöіé ó òâîðàõ ðîçäіëó. Îáãîâî-
ðåííÿ їõ. 

Òâîð÷à ðîáîòà: ðîçìіðêîâóâàííÿ òà îáãîâîðåííÿ іíøîї êіíöіâ-
êè êîìі÷íîї ñèòóàöії â êîæíîìó òâîðі.

3. ×èòàííÿ ó÷íÿìè ñìіøèíîê, ÿêі âîíè äіáðàëè, ãîòóþ÷èñü äî
óðîêó.

4. Ïåðåãëÿä ìóëüòôіëüìó «Ïåòðèê Ï’ÿòî÷êèí». Îáãîâîðåííÿ ç 
ó÷íÿìè êîìі÷íèõ ñèòóàöіé ó ìóëüòôіëüìі. Îïèñ õàðàêòåðó òà ïî-
âåäіíêè õëîï÷èêà. Ó÷íÿì ìîæíà çàïðîïîíóâàòè äàòè ïîðàäè äëÿ
ãàðíîãî òà ïðèєìíîãî ñíó, ÿêèìè âîíè ìîæóòü ïîäіëèòèñÿ ç ãåðî-
єì ìóëüòôіëüìó.

5. Ðîçãàäóâàííÿ êðîñâîðäó.

2 3 13

1 14

5 12

4 8

9

6

7 11

10

15

16 17

Ïî ãîðèçîíòàëі:
1. Âîíà âïàëà ó âîäó, êîëè Àðñåí ùå áóâ ìîëîäèé (âåðáà)
4. Âèøóêàíà ñòðàâà (äåëіêàòåñ)
5. Ñòîíіæêà ðàõóâàëà ñâîї ... (íіæêè)
6. Ó íüîãî ðóäåíüêèé áî÷îê (ïàâó÷îê)
7. Âіí ìîëîäåöü, òіëüêè òðіøêè õâàñòóíåöü (Òîëÿ)
9. Âîíà çâіòóâàëà ïðî âіäñóòíіñòü îäíîêëàñíèêà â÷èòåëþ (Òîìà)
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10. Éîãî çëÿêàâñÿ Àðñåí (їæàê)
11. Âè ïîëþáèëè éîãî ãóìîðèñòè÷íі âіðøі (Áîéêî)
14. Ñòîíîãà ìåøêàëà áіëÿ ìіñòà... (Áіëà)
15. Ïðіçâèùå ïèñüìåííèêà, ãåðîєì áàãàòüîõ îïîâіäàíü ÿêîãî є äіä 

Àðñåí (Òþòþííèê)
16. Âіäïðàâëÿâ ìàìó çàìіñòü ñåáå ó äèòñàäîê (ßðåìà)
17. Ó ðі÷öі âîäèëèñÿ ëÿùі, âóñàòі ... (ñîìè)

Ïî âåðòèêàëі:
2. Ñòàðèé ðèáàëêà, ùî çóñòðіâ ìàðó (Àðñåí(( )
3. Ó öåé ïåðіîä õëîï÷èê äóæå áàãàòî ÷èòàâ і çàñìàãàâ (êàíіêóëè)
6. Øîñòà íіæêà íå äàâàëà çíÿòü ... (ïàí÷іøêó)
8. Âîíà ìåøêàëà áіëÿ ìіñòà – ñòîíîãà – ... (ñòîíіæêà)
11. Áåç íüîãî íå îáõîäÿòüñÿ ìèñëèâöі (áåêàñ)
12. Ñâіòëè÷íèé ... (Іâàí)
13. Âîíè áîÿòüñÿ äіäîâîãî êàøëþ (ëіñîâèêè)

6. Ðîáîòà çà çàïèòàííÿìè é çàâäàííÿìè ðóáðèêè «Ïîâòîðè і 
ïðèãàäàé» (ñ. 128 ïіäðó÷íèêà).

7. Ðîáîòà â çîøèòі äëÿ îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü çà 
òåñòîâèìè çàâäàííÿìè äëÿ òåìàòè÷íîãî êîíòðîëþ.

8. Çàâäàííÿ äîäîìó. Íàìàëþâàòè іëþñòðàöіþ äî îäíîãî ç ãó-
ìîðèñòè÷íèõ òâîðіâ, ÿêèé íàéáіëüøå ñïîäîáàâñÿ.
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(42) Тема. Позакласне читання. Є країна Навпаки. Читання значних
за обсягом творів. Усвідомлення цілісного змісту твору

Орієнтовна навчальна мета. Учити усвідомлювати значення твору
за повним його змістом; удосконалювати вміння аналізувати твори та ви-
значати основну думку, тему; розвивати читацькі вміння, мислення, логіку;
збагачувати словниковий запас; виховувати читацький інтерес та бережне
ставлення до книжки.

Матеріал до уроку. «Вікно у світ» (с. 138–159).

(43, 44) Тема. У Країні знань. Оповідання з науковою інформацією.
Читання оповідання, визначення наукової інформації

Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з особливостями науково-
художнього твору та відомостями про життєвий і творчий шлях письменни-
ка Анатолія Давидова; учити визначати в тексті ознаки науковості; удоско-
налювати навички вибіркового читання та читання в особах; формувати
інтерес до читання науково-пізнавальної літератури.

Матеріал до уроку. А. Давидов, Свідки минулих епох.
Обладнання. Портрет А. Давидова; ілюстрація із зображенням хохулі;

аркуші паперу для тестування.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ. «Äîáàâëÿíêà».

Ëè, ëè, ëè – ìè äàëåêî їõà..
Ðà, ðà, ðà – ïðèâàë áіëÿ îçå..
Òàì, òàì, òàì – íàìåò ðîçáèëè ñàìå ...
Àòî, àòî, àòî – òóò öіêàâîãî áàã..
Àòè, àòè, àòè – áóäåìî ñïîñòåðіã..
Èòè, èòè, èòè – ïðèðîäó áóäåìî ëþá..

– ßê âàì óæå ñòàëî çðîçóìіëî, ìîâà íà ñüîãîäíіøíüîìó óðîöі
ïіäå ïðî ïîäîðîæ, ÿêà ñòàíå äëÿ áàãàòüîõ іç âàñ ñïðàâæíіñіíüêèì
âіäêðèòòÿì.

Íàñàìïåðåä âè äіçíàєòåñÿ ïðî âèä òâîðіâ, ÿêі íå ëèøå ïåðå-
êàçóþòü іñòîðіþ, à é âіäêðèâàþòü íàì íàóêîâі òàєìíèöі. ßêі ùå
є âèäè ëіòåðàòóðíèõ òâîðіâ, ïðî÷èòàéòå íà ñ. 129 ïіäðó÷íèêà.

2. Ñàìîñòіéíå ìîâ÷àçíå ÷èòàííÿ ó÷íÿìè ñòàòòі. ßêі òâîðè íà-
çèâàþòü íàóêîâî-õóäîæíіìè? ßêі – іñòîðè÷íèìè?

3. Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî À. Äàâèäîâà (Ä).

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

øàòðî            ñòîëіòòÿ             ôіçіîíîìіÿ
åâîëþöіÿ          öóöåíÿ             áóðêíóëà
ôîòîàïàðàò        òåëåîá’єêòèâ         ìîëþñêè
êіãòèñòі           ìàíіïóëÿöії         äåðêà÷

2. ×èòàííÿ â÷èòåëåì ïî÷àòêó îïîâіäàííÿ äî ñëіâ: «...çðàäіëà
òàêіé ïðîïîçèöії».

3. Áåñіäà íà ðîçóìіííÿ ïî÷óòîãî.
 Íàçâіòü ãåðîїâ îïîâіäàííÿ, ç ÿêèìè ìè çíàéîìèìîñü íà éîãî

ïî÷àòêó. 
 ßêîþ äîðîãîþ їõàëè ïîäîðîæíі?
 ×è äàâíî õëîïöі òîâàðèøóþòü?
 ßêі â íèõ ñïіëüíі іíòåðåñè?
 Êîãî ç ãåðîїâ òâîðіâ ç ìèíóëîãî ðîêó íàãàäóþòü Ñëàâêî і

Ïåòüêî?
 ßê äî ïîäîðîæі äîëó÷èëàñÿ Іðèíêà?
 Ùî âè çíàєòå ïðî Âîëîäèìèðà Іâàíîâè÷à?
 ßê âè ãàäàєòå, ùî ÷åêàє ïîïåðåäó íà ãåðîїâ?
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4. ×èòàííÿ ó÷íÿìè ïðîäîâæåííÿ îïîâіäàííÿ «ëàíöþæêîì».
5. Òåñòóâàííÿ íà ïåðåâіðêó ðîçóìіííÿ ïðî÷èòàíîãî. Ïðàâèëü-

íó âіäïîâіäü îáâåñòè êðóæêîì.
1) Ïîçíà÷, íà ÿêîìó àâòîìîáіëі âèðóøèëè â ïîäîðîæ ãåðîї.
À «Æèãóëі»      Á «Íіññàí»      Â «Ìåðñåäåñ»

2) Âèáåðè, õòî ïåðøèì ïіðíóâ ç ðîçãîíó â îçåðöå.
À Іðèíêà         Á Ñëàâêî        Â Ïåòüêî

3) Ïîçíà÷, ùî áóëî âêðèòå ñòðіëèöåþ òà æîâòèì ëàòàòòÿì.
À ðі÷êà          Á äæåðåëî       Â îçåðî

4) Ïîçíà÷ ìіñöå, ÿêå âèáðàëè äіòè äëÿ çéîìîê.
À áіëÿ îñîêè      Á áіëÿ âåðáîëîçó       Â áіëÿ ìàøèíè

5) Âèáåðè, ùî òðèìàëà â çóáàõ õîõóëÿ, ÿêà âèðèíóëà ç âîäè.
À ìîëþñêà       Á çåëåíå ñòåáåëüöå     Â êàìіí÷èêà

6) Âèáåðè çàêіí÷åííÿ ðå÷åííÿ: Ñëàâêî çíіìàâ õîõóëþ íà êіíî-
êàìåðó, Ïåòüêî – íà ôîòîàïàðàò, à Іðèíêà êîðèñòóâàëàñü...
À áіíîêëåì       Á ïіäçîðíîþ òðóáîþ    Â ëóïîþ

7) Âèáåðè çàêіí÷åííÿ ðå÷åííÿ: Êîðîòêîçîðà õîõóëÿ ìàє äîá-
ðèé...
À íþõ           Á ñëóõ               Â ñìàê

8) Âèáåðè çàêіí÷åííÿ ðå÷åííÿ: Õîõóëі õàïàþòü òіëüêè òó çäî-
áè÷, ÿêà...
À âòіêàє         Á ñèäèòü             Â ñïіâàє

9) Ïîçíà÷, õòî ãîòóâàâ îáіä.
À Іðèíêà òà Ïåòüêî 
Á Іðèíêà òà Âîëîäèìèð Іâàíîâè÷
Â Іðèíêà òà Ñëàâêî

10) Ïîçíà÷, äëÿ êîãî, íà äóìêó Іðèíêè, ðàíіøå áіëüøå øèëè 
øóáè.
À äëÿ äіòåé, áî òåïëіøà     Á äëÿ æіíîê   Â äëÿ ÷îëîâіêіâ

11) Âèáåðè çàêіí÷åííÿ ðå÷åííÿ: Іðèíêà äіçíàëàñÿ âіä Âîëîäèìè-
ðà Іâàíîâè÷à, ùî íà ìіñöі, äå âîíè çóïèíèëèñÿ, ïîáóäóòü ùå...
À ÷îòèðè äíі      Á òèæäåíü            Â ìіñÿöü

Çà êîæíó ïðàâèëüíó âіäïîâіäü çàðàõîâóєòüñÿ 1 áàë. Äîäàòêîâî
1 áàë – çà îõàéíіñòü ðîáîòè.

6. Ðîáîòà íàä ìîâîþ òåêñòó òâîðó.
 Âіäøóêàòè ñïіëüíîêîðåíåâі ñëîâà çі ñïіëüíîþ ÷àñòèíîþ

êіíî.
 Ó íàïèñàííі òâîðó âèêîðèñòàíî áàãàòî ñêëàäíèõ ñëіâ. Âіä-

øóêàòè їõ òà íàçâàòè.
 Ïîÿñíèòè çíà÷åííÿ âèñëîâó ðîáîòè íåïî÷àòèé êðàé, óæè-

òîãî â òåêñòі òâîðó.

ІІІ етап «Після читання»
1. ×è ñïîäîáàëîñü ó÷íÿì îïîâіäàííÿ? ×è ìîæíà íàçâàòè öåé

òâіð íàóêîâî-õóäîæíіì? Çà ÿêèìè îçíàêàìè?
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíå ÷èòàííÿ îïîâіäàííÿ.



Äàòà____________________

Êëàñ_____________________
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(45, 46) Тема. Цікаве про незвичайних тварин хохуль в оповіданні
«Свідки минулих епох»

Орієнтовна навчальна мета. Продовжити опрацювання твору А. Дави-
дова; удосконалювати читацькі навички, зокрема вибіркового читання; фор-
мувати вміння знаходити в тексті описи та відповідати на запитання; розви-
вати усне й писемне мовлення; виховувати бережне ставлення до тварин.

Матеріал до уроку.уу А. Давидов, Свідки минулих епох.
Обладнання. Портрет А. Давидова; ілюстрації із зображенням хохуль;

енциклопедії.

Перевірка домашнього завдання
Ñòèñëèé ïåðåêàç çìіñòó òâîðó À. Äàâèäîâà.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
2. Ãðà «Óòâîðè ñëîâà» çі ñëîâà ðîçïëàñòàëàñÿ (ç îïîâіäàííÿ).
– Íà ñüîãîäíіøíüîìó óðîöі ìè áіëüøå ïðèäіëèìî óâàãè òâàðè-

íàì, ÿêèõ îïèñàâ ó îïîâіäàííі Àíàòîëіé Äàâèäîâ, – õîõóëÿì.

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

áàéáàê            âèáîїíè               ãàëüìóâàâ
âåíòèëÿòîð        ôîòîïîëþâàííÿ         ðіííèê
ïîâіíü            ïàñòêà                ïîæèâà

2. Áåñіäà çà çìіñòîì òâîðó.
 ×è î÷іêóâàëè äіòè çóñòðіòèñÿ ç òàêèìè òâàðèíàìè, ÿê õîõóëі?
 Ñêіëüêè ðîêіâ іñíóє öåé âèä òâàðèí?
 ßê âè ãàäàєòå, ÷è ìàòèìóòü äіòè áàæàííÿ áіëüøå äіçíàòèñÿ

ïðî õîõóëü ïіñëÿ ïîâåðíåííÿ äîäîìó?
 ×è ìіã àâòîð óíèêíóòè â òåêñòі òâîðó îïèñó ãåðîїâ? Ùî ðîç-

ïîâіâ ïðî ãåðîÿ éîãî ïîðòðåò?
3. Âèáіðêîâå ÷èòàííÿ:
 іìåí ãåðîїâ òâîðó
 îïèñó їõíüîї çîâíіøíîñòі
 ïåðøîї çóñòðі÷і ç õîõóëåþ
 îïèñó õîõóëі
 îïèñó ãðè õîõóëü
 іíôîðìàöії ïðî æèâëåííÿ òâàðèí
 їõ іñòîðії æèòòÿ
 öіêàâîãî ïðî îðãàíè ÷óòòÿ õîõóëі
 ïðî óìîâè æèòòÿ öèõ òâàðèí
 ïðè÷èí çíèêíåííÿ õîõóëü
 ïðî òâàðèí, ÿêі òàêîæ ìåøêàþòü íà öіé òåðèòîðії.
4. Ðîáîòà ç íàóêîâî-ïіçíàâàëüíîþ ëіòåðàòóðîþ: ïîøóê âіäî-

ìîñòåé, öіêàâîї іíôîðìàöії ïðî õîõóëþ â åíöèêëîïåäіÿõ òà çà÷è-
òóâàííÿ її.

5. Ðîçïîâіäü âіä іìåíі ïåðñîíàæіâ òâîðó ïðî õîõóëþ òà çóñòðі÷
іç íåþ.

6. Âïðàâà «Äî÷èòàé êіíöіâêó ðå÷åííÿ» çà ïîäàíèì ïî÷àòêîì.
«Ïåòüêî çäèâîâàíî îãëÿíóâñÿ...»
«Øèðîêèé íіñ і âåëèêèé ðîò...»
«Ãîäèíàìè ïðîñèäæóâàëè íà áåðåçі...»
«Çâåðíóëèñÿ çà ïîðàäîþ...»
«Âîäà â íüîìó ÷èñòà-ïðå÷èñòà...»
«Âîíà íà ÿêóñü ìèòü ðîçïëàñòàëàñÿ...»
«Ç óñіõ áîêіâ çàõîäèâ...»
«Òîäі äіòè ñïóñòèëèñÿ ïî ñòàðèöі...»
«À ÿêùî òâàðèíêà àáî ÿêàñü êîìàõà...»
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

ІІІ етап «Після читання»
1. Äî ÿêîãî óðèâêà òåêñòó ó÷íі õîòіëè á âèêîíàòè ìàëþíîê? 

Ðîçãëÿíóòè ìàëþíîê ó ïіäðó÷íèêó. Óÿâèòè ñåáå áіëÿ öüîãî îçåðà. 
Îïèñàòè ñâîї âіä÷óòòÿ (çàõîïëåííÿ, çäèâóâàííÿ, ðàäіñòü, áàéäó-
æіñòü, ñóì).

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Ïåðåêàçóâàòè çìіñò òâîðó.

(47, 48) Тема. Оповідання «Свідки минулих епох». Поділ тексту на
частини за поданим планом. Визначення основної думки та особли-
востей науково-художнього оповідання

Орієнтовна навчальна мета. Формувати вміння ділити текст на час-
тини, складати план, переказувати зміст, аргументувати свої думки; на-
вчати аналізувати твір, висловлювати власні думки; розвивати пізнавальні
інтереси; удосконалювати навички визначати основну думку твору та його
тему; виховувати пізнавальний інтерес та підтримувати бажання читати
науково-пізнавальні твори.

Матеріал до уроку. А. Давидов, Свідки минулих епох.
Обладнання. Портрет А. Давидова; ілюстрації із зображенням хохуль; 

рухома картина.

Перевірка домашнього завдання
Áåñіäà çà çìіñòîì òâîðó. Ó÷íі íàçèâàþòü ãåðîїâ îïîâіäàííÿ

À. Äàâèäîâà «Ñâіäêè ìèíóëèõ åïîõ», ðîçïîâіäàþòü, ÷èì çàõî-
ïëþâàëèñÿ äðóçі, ÿê ïðèєäíàëàñÿ äî ÷îëîâі÷îї êîìïàíії Іðèíêà,
ç ÿêèìè òâàðèíàìè çóñòðіëèñÿ äіòè ïіä ÷àñ ïîäîðîæі, ùî íîâîãî
äіçíàëèñÿ ïðî äèâîâèæíèõ òâàðèíîê õîõóëü ãåðîї òâîðó і ñàìі 
ó÷íі, êîãî ùå ñïîäіâàëèñÿ çóñòðіòè ìàíäðіâíèêè é äîñëіäíèêè.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) Ðîç÷èòóâàííÿ çà ïіðàìіäêàìè ñëіâ.

        ñòåï                      äîù
      ðі÷    êà                  âî    äà
     îçå   .   ðî                ðóñ  .   ëî
    õóò   .    ðî             ñòðó    .   ìîê
   êîí    .    êóðñ           òâà    .    ðèíà
   õî     .     õóëÿ         áàé     .     áàê

2) Ðîçó÷óâàííÿ ñêîðîìîâêè.
Âîçîì âіç âåðáîëіç.
Âåðáîëіç íå äîâіç.
Íå äîâіç, ç âîçà çëіç:
Âåðáîëіç á’є äî ñëіç.

Ã. Áîéêî

ІІ етап «Під час читання»
1. Âèçíà÷åííÿ òåìè òà îñíîâíîї äóìêè òâîðó. (Õîõóëþ çàíå-

ñåíî äî ×åðâîíîї êíèãè Óêðàїíè).
2. Ïîäіë òåêñòó íà ÷àñòèíè çà ïîäàíèì ïëàíîì òà ïåðåêàç çà 

íèì çìіñòó òâîðó.
3. Âïðàâà «Ëіòåðàòóðíі äîñëіäíèêè».
 Ñêіëüêè ðàçіâ ó òåêñòі âæèòî ñëîâî õîõóëÿ â óñіõ éîãî ôîðìàõ?ÿ
 Âіäøóêàòè â òåêñòі íàçâè âîäîéì òà ðîçòàøóâàòè їõ ó ïî-

ðÿäêó çðîñòàííÿ çà ðîçìіðîì.
 Âіäøóêàòè ïèòàëüíі ðå÷åííÿ â òåêñòі òâîðó òà ïîëі÷èòè їõ 

êіëüêіñòü.
 Âіäøóêàòè â òåêñòі ñëîâà, ÿêі âêàçóþòü íà êîëіð. Äî ÿêèõ 

÷àñòèí ìîâè âîíè íàëåæàòü?
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

 Âіäøóêàòè â òåêñòі ñëîâà, ÿêі є ïîðіâíÿííÿìè.
 Âіäøóêàòè â òåêñòі ñëîâà, ÿêі âêàçóþòü íà åìîöіéíèé ñòàí

і íàñòðіé òà íàçèâàþòü їõ.
4. Ðîáîòà çà ïðèéîìîì «Ðóõîìà êàðòèíà». Âіäòâîðåííÿ çìіñòó

îïîâіäàííÿ çà äîïîìîãîþ ðóõîìèõ êàðòèí, ÿêі ïðèêðіïëþþòüñÿ
ìàãíіòàìè. Ó÷íі ïî ÷åðçі ñóïðîâîäæóþòü äîáіð ìàëþíêіâ ïîÿñ-
íåííÿì-ïåðåêàçóâàííÿì çìіñòó.

ІІІ етап «Після читання»
1. ßêі ó÷íі ùå çíàþòü ëіòåðàòóðíі òâîðè, ùî ìіñòÿòü íàóêîâі

âіäîìîñòі? ×è ïîðàäÿòü ñâîїì äðóçÿì ïðî÷èòàòè îïîâіäàííÿ
À. Äàâèäîâà? ×îìó?

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Íàìàëþâàòè іëþñòðàöіþ äî òієї ÷àñòèíè
îïîâіäàííÿ, ÿêà íàéáіëüøå ñïîäîáàëàñü.

(49) Тема. Паола Утевська. Цікава інформація про винахід паперу
і форма її подання у творі

Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з відомостями про життє-
вий та творчий шлях П. Утевської; формувати вміння знаходити цікаву ін-
формацію у творі; удосконалювати читацькі навички; розвивати логічне
мислення, допитливість, усне мовлення; збагачувати словниковий запас
шляхом уведення до лексикону нових слів; підтримувати пізнавальний ін-
терес.

Матеріал до уроку. П. Утевська, Гості з далеких берегів.
Обладнання. Портрет П. Утевської; ілюстрації із зображеннями квітко-

вих рослин та зразки паперу; енциклопедії та довідники.

Перевірка домашнього завдання
Âèñòàâêà ó÷íіâñüêèõ іëþñòðàöіé äî îïîâіäàííÿ À. Äàâèäîâà

«Ñâіäêè ìèíóëèõ åïîõ».

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) Ðîáîòà çà òàáëèöåþ Øóëüòå (Ä).
2) «Ëіòåðàòóðíі îá÷èñëåííÿ».

Îêî – îî + àêò – ò + òóð – ð + ñîì – îì = ... (êàêòóñ)
Ôіñòàøêà – ñòø + ë = ... (ôіàëêà)
Ê + ñîâà – ñâà + í + âîíà – îí + ëіëіÿ – ëі = (êîíâàëіÿ)

Ó ÿêó ñïіëüíó ãðóïó ìîæíà îá’єäíàòè öі ñëîâà? (Ðîñëèíè).
ßêі ç íèõ êâіòêîâі? ×è âñі âîíè ðîñòóòü â îäíàêîâèõ óìîâàõ?
Âіäøóêàòè â óñіõ òðüîõ ñëîâàõ ñïіëüíó áóêâó, ÿêà ïîâòîðþєòüñÿ
4 ðàçè. (ê)

3) Âïðàâà «Àóêöіîí». Íàçâàòè ñëîâà – íàçâè êâіòîê, ÿêі ïî-
÷èíàþòüñÿ áóêâîþ ê. Ñëîâà íå ïîâòîðþâàòè.

2. Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî Ï. Óòåâñüêó (Ä).
– ×èòàþ÷è íàóêîâî-õóäîæíі îïîâіäàííÿ, ìè ïîðèíàєìî ó ñâіò

íàóêîâèõ âіäîìîñòåé òà ôàêòіâ, ïіçíàєìî áàãàòî íîâîãî é öіêàâî-
ãî. Îçíàéîìëþþ÷èñü іç íàñòóïíèì òâîðîì, äіçíàєìîñÿ òàєìíèöі
ðîñëèííîãî ñâіòó.

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

õèìåðíå                çàêîðòіëî
ïðàïðàáàáóñÿ            ïðàïðàäіäóñü
ïåðãàìåí                ïàïіðóñ
ïàïåðîïåðåðîáíà

2. Âèðàçíå ÷èòàííÿ â÷èòåëåì ïî÷àòêó îïîâіäàííÿ äî ñëіâ: «...є
òàêà êðàїíà – Іíäіÿ».
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3. Ñàìîñòіéíå ÷èòàííÿ îïîâіäàííÿ ìîâ÷êè ó÷íÿìè.
4. Áåñіäà çà çìіñòîì òâîðó.
 ×îìó äіäóñü íàçâàâ Êîñòèêà íåóâàæíèì?
 ×è ñïðàâäі Êîñòèê òàêèé, ÿêèì íàçâàâ éîãî äіäóñü?
 Çâіäêè ïðèїõàâ äî íàñ ôіêóñ?
 Ùî öіêàâîãî äіçíàëèñÿ ïðî ôіêóñ?
 Íà ÷îìó ïèñàëè ëþäè òðè òèñÿ÷і ðîêіâ òîìó?
 Ùî äіçíàëèñÿ ïðî ïàïіðóñ?
 Ùî òàêå ієðîãëіôè?
 ßêèì ÷èíîì ëþäè ðàíіøå ñïіëêóâàëèñÿ ìіæ ñîáîþ?
 Ùî äіçíàëèñÿ ïðî ïåðãàìåí?
 Ùî òàêå áåðåñòÿíà ãðàìîòà?
 ßê âèãîòîâëÿþòü ïàïіð, ÿêèì ìè êîðèñòóєìîñÿ íèíі?
 ßêå ïðèçíà÷åííÿ ñòàðîãî ãàí÷іð’ÿ?
 ßê âè ãàäàєòå, ïіñëÿ òîãî ÿê Êîñòèê äіçíàâñÿ ïðî ïîõîäæåí-

íÿ äåÿêèõ ðîñëèí òà ïàïåðó, ÷è áóäå âіí íàäàëі äîïèòëèâèì?
 ßêі êіìíàòíі ðîñëèíè є â ó÷íіâ óäîìà?
 ×è çíàþòü äіòè, ÿê öі ðîñëèíè ïîòðàïèëè äî їõíüîї äîìіâêè?
5. Ðîáîòà â ãðóïàõ. Êëàñ äіëèòüñÿ íà ãðóïè ïî 5 ó÷íіâ. Ïðàöþ-

þ÷è çà äîâіäíèêàìè òà åíöèêëîïåäіÿìè, êîæíà ãðóïà ãîòóє іí-
ôîðìàöіþ ïðî ïåâíó ðîñëèíó. Ïîòіì îäèí ïðåäñòàâíèê âіä ãðóïè
ïðåçåíòóє âñüîìó êëàñó çіáðàíó іíôîðìàöіþ. (Ðîñëèíè äëÿ ðîáî-
òè ãðóï: êàêòóñ, òðîÿíäà, ïîìіäîð, êàðòîïëÿ, àïåëüñèí òîùî – íà 
âèáіð ó÷èòåëÿ).

ІІІ етап «Після читання»
1. ×è ñïîäîáàâñÿ ó÷íÿì òâіð Ï. Óòåâñüêîї? ×è ìîæíà éîãî íà-

çâàòè íàóêîâî-õóäîæíіì, çà ÿêèìè îçíàêàìè? Äåìîíñòðàöіÿ
çðàçêіâ ïàïåðó.

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíî ÷èòàòè îïîâіäàííÿ «Ãîñòі ç äàëå-
êèõ áåðåãіâ». Ñòèñëî ïåðåêàçóâàòè çìіñò òâîðó. Òâîð÷å çàâäàííÿ
(çà áàæàííÿ ó÷íіâ): ïіäãîòóâàòè ôîòîêîëàæ «Ìîї êіìíàòíі ðîñ-
ëèíè».



Äàòà____________________

Êëàñ_____________________
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(50) Тема. Пізнаємо світ, читаючи художні твори з науковими відо-
мостями. Робота за текстом твору

Орієнтовна навчальна мета. Учити працювати над текстом твору: зна-
ходити цікаву інформацію, добирати відповіді на запитання, складати план;
удосконалювати читацькі навички: читання в особах та вибіркового читання;
розвивати логічне мислення, допитливість, усне та писемне мовлення; збага-
чувати словниковий запас шляхом уведення до лексикону нових слів; підтри-
мувати пізнавальний інтерес; виховувати бережливе ставлення до рослин.

Матеріал до уроку. П. Утевська, Гості з далеких берегів.
Обладнання. Портрет П. Утевської; ілюстрації із зображеннями квітко-

вих рослин та зразків паперу; енциклопедії, довідники.

Перевірка домашнього завдання
Ïåðåãëÿä ó÷íіâñüêèõ ôîòîêîëàæіâ «Ìîї êіìíàòíі ðîñëèíè».

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) «Ôîòîîêî».

êóá
ëіñè
ôëîêñà
ïіâíèêè
äèâàí
ñêàðàáåé

2) ×èòàííÿ ðÿäêіâ ñêëàäіâ íà îäíîìó äèõàííі.
Ðîñë – ðîñë – ðàñë – ðîñë – ðіñë – ðîñë
Òðàï – òðàï – òðàï – òðåï – òðîï – òðàï – òðàï – òðіï

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

ñêàðàáåé           ïàòëàòі         êàëà÷èê
÷îðíèëî            ïóñòåëÿ         âïðàâíі
çðîøóâàëüíі        öèïåðóñ         éìåííÿ

2. Ïîäіë òåêñòó îïîâіäàííÿ íà ÷àñòèíè çà ñêëàäåíèì ïëàíîì.
– Âè çíàєòå, ùî ïëàí ìîæå áóòè ïðîñòèì і ñêëàäíèì. Ó ñêëàä-

íîìó ïëàíі äî îäíîãî ïóíêòó ïðîïîíóþòüñÿ ïіäïóíêòè, ÿêі êîí-
êðåòèçóþòü éîãî.

Ïëàí
1. Íåçâè÷àéíèé ëіñ íà ìàëþíêó çàöіêàâèâ Êîñòèêà:
à) õëîï÷èê õî÷å ïîáà÷èòè öåé ëіñ;
á) Êîñòèê äіçíàєòüñÿ ïðî êіìíàòíі êâіòè.

2. Äіäóñü ðîçïîâіäàє Êîñòèêîâі ïðî Іíäіþ:
à) â Іíäії íå áóâàє ìîðîçіâ;
á) ó äæóíãëÿõ ðîñòå ðîäè÷ ôіêóñà;
â) íà ëèñòêàõ ôіêóñà ìîæíà ïèñàòè.

3. Ðîçïîâіäü äіäóñÿ ïðî âèíèêíåííÿ ïèñåìíîñòі:
à) ó Єãèïòі ðîñòå ïàïіðóñ;
á) ïèñåìíіñòü єãèïòÿí;
â) ãðåêè âèíàéøëè ïåðãàìåí;
ã) âèíàõіä êèòàéöÿ Öàé Ëóíÿ;
ґ) âèãîòîâëåííÿ ñó÷àñíîãî ïàïåðó.

Ïåðåêàçóâàííÿ çìіñòó òåêñòó çà ïëàíîì (ïåðøèì, äðóãèì àáî
òðåòіì ïóíêòîì).

3. «Ëіòåðàòóðíі äîñëіäíèêè»:
 ñêіëüêè ðàçіâ ó òâîðі çãàäóєòüñÿ ñëîâî ðîñëèíè â óñіõ éîãî

ôîðìàõ
 âіäøóêàòè ñëîâà, íàïèñàíі ç âåëèêîї áóêâè. Ïîÿñíèòè їõ

íàïèñàííÿ
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 âіäøóêàòè â òåêñòі ñëîâà, ÿêі âêàçóþòü íà êîëіð àáî éîãî
âіäòіíêè. ßêèìè ÷àñòèíàìè ìîâè âîíè є? (çåëåíіþòü, áіëó)
 âіäøóêàòè ñëîâà, ÿêі âêàçóþòü íà ðîçìіðè
 âіäøóêàòè ñëîâà, ùî íàçèâàþòü ìàòåðіàë, ç ÿêîãî âèãîòîâ-

ëåíî òі ÷è іíøі ïðåäìåòè
 âіäøóêàòè íàçâè äåðåâ.
4. ×èòàííÿ â îñîáàõ ñïіëêóâàííÿ äіäóñÿ ç õëîï÷èêîì – äіàëîãó. 
«Òâîð÷à ìàéñòåðíÿ»: ðîçïіçíàâàííÿ âèäіâ ïàïåðó òà âèãîòîâ-

ëåííÿ ç íüîãî іãðàøîê.
5. Ðîáîòà íàä ïîáóäîâîþ òà ìîâîþ òåêñòó.
Âèêîðèñòàííÿ õóäîæíіõ çàñîáіâ âèðàçíîñòі: ïîðіâíÿííÿ (ÿê ó 

íàøèõ ëіñàõ ðîñòóòü, ìîâ çìії, íåíà÷å ç êàçêè, ÿê ó íàñ, ÿê 
íàøі, ÿê ïàïіðóñ), óîñîáëåííÿ (ðîñëèíè æèâóòü, ôіêóñ ïðèìîñ-((
òèâñÿ, ôіêóñ ïðèїõàâ).

– ×è âèêîðèñòîâóє àâòîð ïðèéîì çâóêîïèñó? ßê âè ãàäàєòå,
÷è äîðå÷íèé âіí ó òàêîìó òåêñòі? ßêùî òàê, ñïðîáóéòå çàñòîñóâà-
òè éîãî äî òåêñòó. Ó ÿêіé ÷àñòèíі öå ìîæëèâî? (Öå ìîæóòü áóòè
çâóêè òà ãîëîñè ïòàõіâ, çâіðіâ, ùî ìåøêàþòü ó êðàїíàõ, ïðî ÿêі 
éäåòüñÿ).

6. Âïðàâà «Àñîöіàòèâíèé êóù». Ìîæíà äîäàòè ùå é âïðàâó 
«Ãðîíóâàííÿ». Àñîöіàöії íà òåìó «Ïàïіð».

     çîøèò       ïіäðó÷íèê      êíèæêà

                  Äåðåâî

ëåãåíі Çåìëі     êðàñà      ëіñ       êîðіíü

   ïîâіòðÿ

÷èñòå     çàáðóäíåíå

ІІІ етап «Після читання»
1. Êîíêóðñ: óòâîðèòè ÿêíàéáіëüøå íîâèõ ñëіâ âіä ñëîâà ïàïå-

ðîïåðåðîáíà.
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Ïåðåêàçóâàòè çìіñò îïîâіäàííÿ âіä іìåíі

Êîñòèêà.
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(51, 52) Тема. Науково-художні оповідання на тему «Історія вина-
ходів і відкриттів». Визначення навчальних досягнень з теми за тес-
товими завданнями для тематичного контролю

Орієнтовна навчальна мета. Учити визначати тип літературного
твору за його характерними особливостями; розвивати вміння аналізувати
зміст твору, складати план, робити висновки та умовиводи; удосконалюва-
ти читацькі навички, зокрема читання в особах, вибіркового читання; роз-
ширювати пізнавальний інтерес шляхом читання літературних творів, що
містять цікаву та наукову інформацію; виховувати бажання читати твори
українських письменників.

Матеріал до уроку. «Вікно у світ» (с. 113–121).
Обладнання. Зошит (с. 64–68); портрети авторів, твори яких читали в

розділі.

Óðîê-ãðà

Óðîê ìîæíà ïðîâåñòè ó âèãëÿäі ãðè «Òè – ìåíі, ÿ – òîáі».
Ó÷íі äіëÿòüñÿ íà 4 ãðóïè. Ó÷èòåëü ðîçïîäіëÿє ìіæ íèìè òâîðè,
çàïëàíîâàíі äëÿ ÷èòàííÿ. Îïðàöþâàâøè ñâіé òâіð, äіòè â ãðóïі
îáãîâîðþþòü éîãî çìіñò òà âèçíà÷àþòü îñíîâíó äóìêó. Òàê, ïðî-
÷èòàâøè òà îïðàöþâàâøè çìіñò îïîâіäàííÿ, êîæíà ãðóïà ïåðå-
êàçóє éîãî çìіñò іíøіé ãðóïі, ïіñëÿ ÷îãî ïåðåâіðÿє çà çàïèòàííÿ-
ìè, ÷è çðîçóìіëè òі çìіñò ïåðåêàçàíîãî.

Ó÷èòåëü óñòàíîâëþє ÷àñîâèé ðåãëàìåíò äëÿ ðîáîòè êîæíîї
ãðóïè; àáî æ îðієíòóєòüñÿ íà òå, ÿê âîíè âïîðàëèñü іç çàâäàííÿ-
ìè, – ñòàâèòü їõ ó ïåðåõðåñíîìó ïîðÿäêó; àáî æ ïðàöþþòü òіëüêè
äâі ãðóïè îäèí íà îäèí (âèä ðîáîòè êðàùå îáèðàòè, âіäøòîâõóþ-
÷èñü âіä òåìïó òà øâèäêîñòі ÷èòàííÿ, à òàêîæ óðàõîâóþ÷è іíäè-
âіäóàëüíі îñîáëèâîñòі ó÷íіâ). Ïîðÿäîê ðîáîòè ãðóï ïåäàãîã îáè-
ðàє íà ñâіé ðîçñóä (äèâ. ñõåìè).

Ó÷íі â ìåæàõ ãðóïè ñàìîñòіéíî îáèðàþòü îäèí іç òâîðіâ, çà-
ïðîïîíîâàíèõ äëÿ ðîáîòè íà óðîöі, é îáîâ’ÿçêîâî äîìîâëÿþòüñÿ
ìіæ ñîáîþ, ùî êîæíà ãðóïà îïðàöüîâóє îäíå îïîâіäàííÿ і òâîðè
íå ïîâòîðþþòüñÿ.

Ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ òàêîãî òèïó óðîêó â÷èòåëü âèçíà÷àє ñàìî-
ñòіéíî ÷àñ äëÿ âіäïî÷èíêó.

Íàñòóïíèé óðîê

Перевірка домашнього завдання
Ó÷íі ëàíöþæêîì ïåðåêàçóþòü çìіñò îïîâіäàííÿ «Ãîñòі ç äàëå-

êèõ áåðåãіâ» âіä іìåíі Êîñòèêà.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ. Ðîç÷èòóâàííÿ

çà ñêîðîìîâêîþ.
Íà ëèñòî÷êó ñêîðîìîâêà
Ñіðîìàíöÿ ñòðіëà âîâêà.
Ñêîðî ìîâèòü âîâê ïî÷àâ –
Ëåäü ÿçèê íå ïîëàìàâ!

Ã. ×óáàé
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– Ùîóðîêó ìè îçíàéîìëþєìîñÿ ç òâîðàìè õóäîæíüîї ëіòåðà-
òóðè, ïіçíàþ÷è ðîçìàїòèé ñâіò ïðèðîäè òà âèíàõîäіâ, ÷èòàþ÷è
îïèñè êàðòèí ïðèðîäè, ãðàþ÷èñü іç äіòëàõàìè ó ñíіæêè òà êàòà-
þ÷èñü íà ÷îâíі. Íàâіòü íå çàìèñëþєìîñü ïðî òå, ùî ëèøå íåáàé-
äóæà ëþäèíà çìîãëà âñі ñâîї äóìêè òà ñïîñòåðåæåííÿ âèêëàñòè
íà ïàïіð, ïîäіëèòèñÿ ç іíøèìè ñâîїìè äóìêàìè, çíàííÿìè.

Íà âàñ ÷åêàє ùå áàãàòî âіäêðèòòіâ. Ñüîãîäíі ïðî òàєìíèöі äі-
çíàєìîñÿ ç êíèæêè äëÿ ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ «Âіêíî ó ñâіò».

Òâîðè äëÿ îïðàöþâàííÿ: «Êðàé ÷îðíîãî çîëîòà» Â. Óòêіí;
«Êðàé òàєìíè÷èõ çàðîñòåé» Â. Óòêіí; «Íàéïåðøі ïіäâîäíі ÷îâ-
íè» Â. Óòêіí; «Ðàâëèê» À. Äàâèäîâ; «Õèòðà ëèñèöÿ» Ã. Ìàé-
ñòðåíêî; «Ëèñåíÿòà» Є. ×àðóøèí.

ІІ етап «Під час читання»
Âèêîíàííÿ çàâäàíü çà ðîçäіëîì ó çîøèòі іç ÷èòàííÿ íà çàçíà-

÷åíèõ ñòîðіíêàõ.

ІІІ етап «Після читання»
1. Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ðîáîòè – âïðàâà «Ìіêðîôîí». Ó÷èòåëü 

ãîòóє êіëüêà çàïèòàíü, ÿêі çàïèñóє íà äîøöі ÷è âèâîäèòü íà
åêðàí ïðîåêòîðà. Ó÷åíü, áåðó÷è ìіêðîôîí, äàє âіäïîâіäü íà òå çà-
ïèòàííÿ, ÿêå ñàì îáðàâ.

Îðієíòîâíі çàïèòàííÿ:
 ×è ñïîäîáàâñÿ õіä óðîêó? ×èì ñàìå? (ßêùî íі, ïîÿñíèòè

ñâîþ äóìêó).
 ×è ñïîäîáàëîñÿ ïðàöþâàòè â ãðóïі?
 ×è ñïîäîáàëîñü îïîâіäàííÿ, íàä ÿêèì ïðàöþâàëà âàøà ãðóïà?
 ×è çðîçóìіëî ïåðåêàçàëè çìіñò ñâîãî òâîðó ïðåäñòàâíèêè

іíøîї ãðóïè?
 ×è âèíèêëî áàæàííÿ ïðî÷èòàòè ñàìîñòіéíî òîé òâіð, ÿêèé

ïåðåêàçóâàëè?
 ×è є ïîáàæàííÿ, ïðîïîçèöії, äóìêè ç ïðèâîäó ñüîãîäíіø-

íüîãî óðîêó? Âèñëîâèòè їõ.
Ó÷èòåëü òîëåðàíòíî ñòàâèòüñÿ äî âèñëîâëåííÿ êîæíîї äóìêè,

äÿêóþ÷è ó÷íÿì çà ðîáîòó íà óðîöі. Öåé âèä ðîáîòè äàє ìîæëè-
âіñòü ñïіâïðàöþâàòè ó÷íÿì ó ãðóïі – çíàõîäèòè ñïіëüíó ìîâó; 
ó÷íі â÷àòüñÿ âèñëîâëþâàòè âëàñíó äóìêó, çíàþ÷è, ùî òîâàðèøі
òà íàñòàâíèê ïîâàæàþòü її, õî÷ ÿêîþ á âîíà áóëà; âðåøòі – çìіíà 
ôîðìè ïðîâåäåííÿ óðîêó – öå çàâæäè «ðîçðÿäêà» òà âîäíî÷àñ ïî-
çèòèâíå íàëàøòóâàííÿ íà íàñòóïíèé óðîê, ãàðíèé íàñòðіé.

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Ïðî÷èòàòè îäèí іç çàïðîïîíîâàíèõ äëÿ
÷èòàííÿ íà óðîöі òâîðіâ, ïåðåêàçóâàòè éîãî çìіñò. Íàïèñàòè âіä-
ãóê íà ïðî÷èòàíèé òâіð.
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(53, 54) Тема. Історичні оповідання, їх особливості. Цікаві оповіда-
ння, присвячені княжому періоду Київської Русі

Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з відомостями про життє-
вий та творчий шлях А. Лотоцького; дати уявлення про історичні твори,
викликати інтерес до читання зразків такої літератури; розвивати уміння
аналізувати твір, висловлювати власні думки; удосконалювати навички
виразного читання твору, вибіркового читання, створюючи уявні малюнки
та описуючи їх словесно; виховувати інтерес до читання історичних творів.

Матеріал до уроку. А. Лотоцький, Ольга Перевізниківна.
Обладнання. портрет А. Лотоцького; ілюстрації із зображеннями княги-

ні Ольги, київських князів.

Перевірка домашнього завдання
×èòàííÿ êіëüêîìà ó÷íÿìè âіäãóêіâ íà ïðî÷èòàíі òâîðè.

І етап «До читання»
Ðîç÷èòóâàííÿ çà ñêëàäîâîþ òàáëèöåþ (Ä).
Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî À. Ëîòîöüêîãî (Ä).

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

ëåâàäà          øóãíóëî           ñòàðåöü
ñèïëå          âîëîññÿ÷êî         íàâêîëіøêè
Êóïàëà         áàãàòòÿ             іãðèùà

Âіùèé – ÿêèé ïåðåäáà÷àє ìàéáóòíє; ÿñî÷êà – ãàðíåíüêà äіâ-
÷èíêà.

2. ×èòàííÿ â÷èòåëåì ïî÷àòêó îïîâіäàííÿ äî ñëіâ: «...áóäåø
ìóä ðà òà ðîçóìíà».

3. Áåñіäà íà ðîçóìіííÿ çìіñòó ïî÷óòîãî.
 Êîëè âіäáóâàëàñÿ îïèñóâàíà ïîäіÿ?
 Ùî áóëî çà ëåâàäîþ?
 Õòî âèáіã іç õàòèíêè?
 Ïðî ùî äóìàëî äіâ÷àòêî?
 Õòî ÷è ùî íàëÿêàëî äіâ÷èíêó?
 ßê âèãëÿäàâ äіäóñü?
 Êèì áóâ òàòî äіâ÷èíêè?
 Ïðî ùî ïîïðîñèâ äіäóñü Îëåíüêó?
 ×è ç ðàäіñòþ äіâ÷èíêà çàïðîñèëà äіäóñÿ äîäîìó íà âіäïî-

÷èíîê?
 ßê ðîçãîðòàòèìóòüñÿ ïîäії äàëі â îïîâіäàííі? Âèñëîâèòè

äóìêè. Ïåðåâіðèòè òàêèì ÷èíîì ñâîþ çäàòíіñòü ïåðåäáà÷àòè õіä
ïîäіé.

4. Ñàìîñòіéíå ìîâ÷àçíå ÷èòàííÿ ïðîäîâæåííÿ îïîâіäàííÿ
ó÷íÿìè.

5. Áåñіäà íà ðîçóìіííÿ çìіñòó ïðî÷èòàíîãî.
 Íà ÿêå ñâÿòî ïіøëà Îëüãà ç ïîäðóãàìè?
 ×îìó ïîäðóãè íàçèâàþòü äіâ÷èíó Ïåðåâіçíèêіâíîþ, êíÿãè-

íåþ?
 Äå âіäáóâàєòüñÿ çóñòðі÷ Îëüãè ç êíÿçåì?
 ×åðåç ÿêó ðі÷êó ïåðåïðàâëÿëà äіâ÷èíà êíÿçÿ ç äðóæèíîþ?
 ×îìó áàòüêî Ìèðîñëàâ íå ìіã ïåðåïðàâèòè ïîäîðîæóþ÷èõ

÷åðåç ðі÷êó?
 Êîãî ïåðøîãî ç ëèöàðіâ ïåðåâåçëà äіâ÷èíà?
 Äå âèðіøèâ çàíî÷óâàòè êíÿçü?
 Ùî ïðîñèâ êíÿçü Іãîð ó áàòüêіâ Îëüãè?
 ×è ïîãîäèëèñü áàòüêè âіääàòè çàìіæ äî÷êó?
 ×è çíàєòå âè, ÿê äàëі ñêëàëîñÿ æèòòÿ ó êíÿãèíі Îëüãè?

×èì âîíà ïîëþáèëàñÿ íàðîäó?
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 ×è âñі ôàêòè є ñïðàâæíіìè, íà âàøó äóìêó? À ùî є âèãàä-
êîþ?

6. Ïåðåãëÿä іëþñòðàöіé іç çîáðàæåííÿìè êíÿçÿ òà êíÿãèíі,
ïàì’ÿòîê àðõіòåêòóðè.

7. Âèáіðêîâå ÷èòàííÿ â îñîáàõ:
 äіàëîãó Îëþñі ç äіäóñåì
 äіàëîãó êíÿçÿ Іãîðÿ (çàöіêàâëåíî) ç Îëüãîþ (âïåâíåíî).

ІІІ етап «Після читання»
1. ×è ìîæíà îïîâіäàííÿ À. Ëîòîöüêîãî íàçâàòè іñòîðè÷íèì?

Çà ÿêèìè îçíàêàìè? ×èì ñïîäîáàëîñü ó÷íÿì îïîâіäàííÿ?
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíî ÷èòàòè îïîâіäàííÿ òà ïåðåêàçó-

âàòè éîãî çìіñò. Íàìàëþâàòè ÷îâåí áàòüêà Îëüãè.

(55) Тема. Визначення навчальних досягнень з теми «У Країні
знань». Історичні оповідання» за тестовими завданнями для тематич-
ного контролю

Орієнтовна навчальна мета. Узагальнити знання про історичні опо-
відання та їх особливості; удосконалювати читацькі навички; розвивати
усне мовлення та мислення учнів, уміння аналізувати художній твір; збага-
чувати словниковий запас; виховувати шанобливе ставлення до історич-
них надбань та пам’яток архітектури.

Матеріал до уроку. А. Лотоцький, Ольга Перевізниківна.
Обладнання. Зошит із читання (с. 68–70); портрет А. Лотоцького; ілю-

страції із зображенням княгині Ольги.

Перевірка домашнього завдання
Ñòèñëèé ïåðåêàç çìіñòó îïîâіäàííÿ À. Ëîòîöüêîãî.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
Ðîçó÷óâàííÿ ñêîðîìîâêè.

Ïîøèëè ñèíó øîâêîâó ñîðî÷êó. 
Ñòàðøîìó ñèíó ïîøèëè ñèíþ ñâèòèíó. 
Ìîëîäøîìó ñèíó ïîøèëè ñèíі øòàíè.

2. Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî ÷àñè ïðàâëіííÿ êíÿçÿ Іãîðÿ (êîðîò-
êî).

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

êíÿçü            êíÿçіâíà           áîÿðè
ïåðåïðàâà         âіùóâàííÿ          ïðîðîöòâî

1. Ñòèñëèé ïåðåêàç çìіñòó îïîâіäàííÿ À. Ëîòîöüêîãî «Îëüãà
Ïåðåâіçíèêіâíà».

2. Âèáіðêîâå ÷èòàííÿ çà òåêñòîì òâîðó.
 Äå çíàõîäèòüñÿ õàòèíêà ïåðåâіçíèêà?
 Ñêіëüêè ðîêіâ äіâ÷èíöі?
 ßê ïîâîäèëèñÿ êâіòè é òðàâè ùîäî äіâ÷èíêè?
 Ñëîâà, ç ÿêèìè çâåðíóâñÿ äіäóñü äî Îëі.
 Îïèñ ñâÿòêóâàííÿ Іâàíà Êóïàëà.
 Îïèñ ïëåòіííÿ âіíêіâ.
 Ñëîâà, ç ÿêèìè çâåðíóâñÿ êíÿçü äî Îëüãè, êîëè âîíà ïåðå-

âîçèëà éîãî ÷åðåç ðі÷êó.
 Âіäïîâіäü áàòüêà Îëüãè íà ïðîïîçèöіþ êíÿçÿ.
 ßê ðåàãóâàëà ìàòè íà ïðîïîçèöіþ çàìіææÿ äîíüêè?
3. Âïðàâà «Ëіòåðàòóðíі äîñëіäíèêè».
 Âіäøóêàòè â òåêñòі ÷èñëіâíèêè. Íàçâàòè íîìåð ðÿäêà íà 

ñòîðіíöі іç öèì ñëîâîì.
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 Âіäøóêàòè â òåêñòі ñëîâà – íàçâè êîëüîðіâ.
 Âіäøóêàòè â òåêñòі іìåíà ëþäåé. ßêèõ іìåí áіëüøå: ÷îëîâі-

÷èõ ÷è æіíî÷èõ?
 Ïîëі÷èòè, ñêіëüêè ðàçіâ ó òåêñòі çãàäóєòüñÿ іì’ÿ Іãîð.
 ßê çìіíþєòüñÿ ôîðìà іìåíі ãåðîїíі çàëåæíî âіä її âіêó? Ïî-

áóäóâàòè ëàíöþæîê ó ïîðÿäêó çðîñòàííÿ.
4. Ðîáîòà íàä ìîâîþ íàïèñàííÿ òâîðó òà âèêîðèñòàííÿì õó-

äîæíіõ çàñîáіâ âèðàçíîñòі â òåêñòі.
 Ïîðіâíÿííÿ â òåêñòі òâîðó.
 Ïåðåíîñíå çíà÷åííÿ.
 ×èì ñõîæі ïîäàíі äâà ðå÷åííÿ ç òåêñòó?

«Òàì, çà ëіñîì, çà ðіêîþ, ñåëî».
«Ëåâàäà âñÿ â êâіòàõ ïèøàєòüñÿ, çà ëåâàäîþ ñòîїòü õàòèíêà, óáîãà,

íèçåíüêà».

 Ïîáóäóâàòè ëàíöþæîê îäíîãî ç ðå÷åíü.
Ëåâàäà  õàòèíêà
Ëіñ  ðі÷êà  ñåëî

5. «Õâèëèíè ôàíòàçії»: ñïðîáóâàòè óÿâèòè, ÿê ðîçãîðíóëèñÿ á 
ïîäії îïîâіäàííÿ, ÿêáè íà Іâàíà Êóïàëà êíÿçÿ Іãîðÿ ïåðåâîçèâ
áàòüêî Îëüãè. ×è ìîãëà á êіíöіâêà òâîðó áóòè іíøîþ?

ІІІ етап «Після читання»
1. Âèêîíàííÿ çàâäàíü íà ñòîðіíêàõ çîøèòà іç ÷èòàííÿ çà çìіñ-

òîì îïðàöüîâàíîãî îïîâіäàííÿ.
2. Çàâäàííÿ äîäîìó (íà âèáіð).
 Íàìàëþâàòè іëþñòðàöіþ äî òâîðó.
 Ïіäãîòóâàòè іíôîðìàöіþ ïðî íàùàäêіâ êíÿçÿ Іãîðÿ òà êíÿ-

ãèíі Îëüãè.
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(56, 57) Тема. Повість-казка. Особливості повісті-казки
Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з відомостями про життя 

та творчість В. Близнеця; навчати визначати жанр літературного твору за
його характерними особливостями; нагадати жанрові особливості казки та
формувати вміння визначати їх у творі; привернути увагу до словесного
малювання картин, розгортання сюжету та композиції твору; заохочувати
та підтримувати інтерес до читання творів художньої літератури.

Матеріал до уроку. В. Близнець, Земля світлячків.
Обладнання. Портрет В. Близнеця; ілюстрації із зображеннями жуків-

світлячків.

Перевірка домашнього завдання
Ïåðåãëÿä іëþñòðàöіé äî òâîðó À. Ëîòîöüêîãî «Îëüãà Ïåðåâіç-

íèêіâíà». Âèñòóïè ó÷íіâ ç іíôîðìàöієþ ïðî íàùàäêіâ êíÿçÿ Іãî-
ðÿ òà êíÿãèíі Îëüãè.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) Âïðàâà «Ôîòîîêî».

ñóì
êèëèì
ðó÷êà
ïàçëè
ôëàìіíãî
çåìëÿ
ïåðåêîòèïîëå

2) Ðîáîòà çà òàáëèöåþ Øóëüòå (Ä).
2. Çà æàíðîì òâіð Â. Áëèçíåöÿ «Çåìëÿ ñâіòëÿ÷êіâ» – ïîâіñòü-

êàçêà. Ïîâіñòü-êàçêà – âåëèêèé çà îáñÿãîì ëіòåðàòóðíèé òâіð. 
Ó íüîìó îïèñàíî êіëüêà ïîäіé ç æèòòÿ ïåðñîíàæіâ і áàãàòî âè-
ãàäêè. Òâîðó âëàñòèâі òі ñàìі îçíàêè, ùî é êàçöі.

3. Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî Â. Áëèçíåöÿ (Ä).
– Ñüîãîäíі íà óðîöі ìè îçíàéîìèìîñÿ ç òâîðîì Âіêòîðà Áëèç-

íåöÿ, ç ÿêîãî äіçíàєìîñÿ, õòî æ îñâі÷óє äîðîãó âíî÷і, îêðіì ìіñÿ-
öÿ... Íà íàñ ÷åêàþòü ïðèãîäè ðàçîì ç íåçâè÷àéíèìè ãåðîÿìè, 
ïðî ÿêèõ äåõòî і íå çäîãàäóâàâñÿ, à äåêîãî ç âàñ âîíè, ìîæëèâî, 
âіäâіäóâàëè ó ñíàõ. Öіêàâî? Îòæå, ÷èòàéìî.

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

çãàðèñüêî          єñòâî 
ïðèìðóæåíі        çàñëіïëåííÿ
ïîòóõ             çàáðîäà
ïðàêîðіííÿ         ñòóñàí
ïàëі÷÷ÿ            êèðïàòóí÷èê

2. Ó÷èòåëü ÷èòàє ïî÷àòîê ïåðøîãî óðèâêó äî ñëіâ: «...Òèì ÷à-
ñîì...».

3. Ó÷íі ÷èòàþòü óãîëîñ ëàíöþæêîì ïðîäîâæåííÿ ïîâіñòі-êàç-
êè äî çàâåðøåííÿ ïåðøîї ÷àñòèíè.

4. Áåñіäà çà çìіñòîì ïðî÷èòàíîãî òâîðó.
 Íàçâіòü іìåíà íåçâè÷àéíèõ ãåðîїâ ïîâіñòі.
 Äå âіäáóâàþòüñÿ îïèñàíі ó òâîðі ïîäії?
 ßê âè ãàäàєòå, êèì íàñïðàâäі є íàøі ãåðîї?
 ×è ïîãîäèòåñÿ âè ç äóìêîþ ïðî òå, ùî íàøі ãåðîї – ëіñîâèé 

íàðîä?
 Ùî ïîáà÷èëè ñòîâóñè òà òðèâóñè, êîëè ïіäïëèâëè äî Âåðõ-

íüîãî îçåðà?
 ×èì çàéìàëèñü ãåðîї, ÿêі ìàëè ñïðàâè?
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 Ùî çàëèøèëîñÿ íåóøêîäæåíèì ç ìàéíà ãåðîїâ?
 Ïðî ùî ðîçìіðêîâóâàâ Ñèç ÕІІ?
 Ùî çàñòàëè ãåðîї ó Õâîðîùі?
 ßê òà ÷èì ïðèãîùàâ Õâîðîùà ñâîãî «ãîñòÿ»?
 ßêèé âèãëÿä ìàâ ïîëîíåíèé Õâîðîùі ïіñëÿ ãîäóâàííÿ?
 ×îìó Âåðòóòіé âіäïóñòèâ ïîëîíåíîãî?
 Êóäè âèðіøèëè їõàòè Âåðòóòіé òà Ñèç?
 ßê âè ãàäàєòå, ÷è ñõîæèé òåêñò ïîâіñòі-êàçêè âëàñíå íà êàç-

êó? Çà ÿêèìè îçíàêàìè?
 Ïîìіðêóéòå, ùî ìîæóòü îçíà÷àòè іìåíà ãåðîїâ.
5. Âïðàâà «Ëіòåðàòóðíі äîñëіäíèêè».
 Âіäøóêàòè â òåêñòі ïåðøîãî óðèâêà ñëîâà, ÿêі ïèøóòüñÿ ç

âåëèêîї áóêâè. Ïîÿñíèòè їõ íàïèñàííÿ.
 Âіäøóêàòè ñëîâà, ÿêі íàçèâàþòü êîëüîðè ÷è їõ âіäòіíêè.
 Âіäøóêàòè â òåêñòі ñëîâà ç ïðåôіêñîì íàé-. Ç ÿêîþ ìåòîþ

àâòîð âèêîðèñòàâ їõ ó òâîðі?
6. Ñòèñëèé ïåðåêàç çìіñòó ïåðøîї ÷àñòèíè òâîðó.
7. Ñêëàäàííÿ ìàëþíêîâîãî ïëàíó äî çìіñòó ïðî÷èòàíîãî òåêñòó.

ІІІ етап «Після читання»
1. – ßê âè ãàäàєòå, ÿê ðîçãîðòàòèìóòüñÿ ïîäії äàëі ó òâîðі

«Çåìëÿ ñâіòëÿ÷êіâ»? (Âèñëîâëþâàííÿ äóìîê ó÷íіâ). ×è ñïîäîáàâ-
ñÿ âàì ïî÷àòîê öієї ïîâіñòі? ×èì ñàìå? Ùî, íà âàøó äóìêó, є 
іíòðèãóþ÷èì òà çàõîïëþþ÷èì, õâèëþþ÷èì ìîìåíòîì? Ðîçêà-
æіòü.

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíå ÷èòàííÿ òâîðó Â. Áëèçíåöÿ òà
ïåðåêàç çìіñòó çà ìàëþíêîâèì ïëàíîì.
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(58, 61) Тема. Перебіг подій, характеристика персонажів твору. Ви-
значення наукової інформації, важливості вміння спостерігати, роби-
ти висновки у складних життєвих ситуаціях. Продовження роботи
над змістом повісті-казки В. Близнеця, характеристикою персонажів

Орієнтовна навчальна мета. Учити визначати частину тексту, яка
містить наукову інформацію; розвивати усне мовлення та вміння спостері-
гати і робити висновки у складних життєвих ситуаціях, характеризувати
персонажів твору; удосконалювати читацькі навички; збагачувати словни-
ковий запас; виховувати почуття гідності та організованості, виявом чого є
поведінка героїв твору.

Матеріал до уроку. В. Близнець, Земля світлячків.
Обладнання. Портрет В. Близнеця; ілюстрації із зображеннями жуків-

світлячків.

Перевірка домашнього завдання
Ïåðåêàçóâàííÿ çìіñòó ïåðøîї ÷àñòèíè ïîâіñòі-êàçêè Â. Áëèç-

íåöÿ çà ìàëþíêîâèì ïëàíîì.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) Âïðàâà «Äîáàâëÿíêà».

Ìè, ìè, ìè – éøëè äî ëіñó ...
Áè, áè, áè – òàì çáèðàëè ìè ãðè..
Êà, êà, êà – çóñòðіëè äèâíîãî æó..
Ñÿ, ñÿ, ñÿ – áà÷èìî – âіí ñâіòèòü..
×îê, ÷îê, ÷îê – ùî çà äèâíèé òî æó..
Îê, îê, îê – òî ìàëåíüêèé ñâіòëÿ÷..

2) Âïðàâà «Àêòîðè! Íà ñöåíó!».
Òàì, ïîñåðåä ëіñó, ìè áà÷èëè îñÿéíó ãàëÿâèíó.

· ñåðäèòî       · æàëіñíî
· ðàäіñíî       · ñóìíî
· áàäüîðî        · ïîøåïêè
· ãîëîñíî

2. Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî ðіçíîâèä æóêіâ.
Äîïîâíèòè ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ìîæóòü ó÷íі çà âèâ÷åíèì ìàòå-

ðіàëîì íà óðîêàõ ïðèðîäîçíàâñòâà.

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

ëóíàðèñòè           ìàíòіÿ         ëàâ÷èíà
íåçãàñàþ÷å          íóòðî         âèäþøå
âèïëîäæóєòüñÿ       âòîïòàíà       îâіâàëîñÿ

2. Ñàìîñòіéíå ÷èòàííÿ ó÷íÿìè äðóãîї ÷àñòèíè ïîâіñòі-êàçêè
«Çåìëÿ ñâіòëÿ÷êіâ» ìîâ÷êè.

3. Áåñіäà çà çìіñòîì îïðàöüîâàíîї ÷àñòèíè òâîðó.
 Êèì áóâ Âàðñàâà?
 ßê âіí çàïðîøóâàâ íà íàðàäó?
 Êîãî ïðîïóñòèëè éòè ïåðøèì ñõîäèíêàìè äî ïå÷åðè?
 Õòî çіáðàâñÿ ó Âàðñàâè íà íàðàäó?
 Ùî çáèðàє äîêóïè ëþäåé?
 Ùî íàãàäóâàëî Ñèçîâі ïіäçåìåëëÿ?
 Äå çàéìàâ ìіñöå ïіä ÷àñ íàðàäè ïðîôåñîð Âàðñàâà?
 Ùî ëþáèâ ïðîôåñîð?
 ßêå ïèòàííÿ îáãîâîðþâàëîñü?
 Êîìó äàâ ñëîâî Âàðñàâà?
 ×îìó ñàìå Ñèçîâі òà ×óáëèêó íàäàëè ñëîâî äëÿ âèñòóïó?
 Ñêіëüêè ïàð îêóëÿðіâ ìàâ ïðîôåñîð?
 Êîëè ïðîôåñîð çíÿâ ïåðøó ïàðó îêóëÿðіâ? Äðóãó? Òðåòþ?



146

 Ç ÿêèì çàïèòàííÿì çâåðíóâñÿ ïðîôåñîð äî ñâîїõ ñëóõà÷іâ?
 ßêó ïàñòêó âèðіøèâ çðîáèòè Ñèç äëÿ âîðîãіâ?
 Êîëè ìàâ çіáðàòèñÿ ëіñîâèé íàðîä, ùîá âëàøòóâàòè êðó÷ó

òà îáëîãè âîðîãіâ?
 ßê âè ãàäàєòå, ÷îìó Âàðñàâó ëіñîâèé íàðîä íàçèâàâ ïðîôå-

ñîðîì? ×è çàñëóãîâóє âіí íà òàêå çâàííÿ?
 ßêі çíàííÿ äîïîìîãëè ëіñîâîìó íàðîäó âèçíà÷èòè, ÿê áîðî-

òèñÿ ç ïðèáëóäàìè?
 Ùî â öіé ïîâіñòі є êàçêîâèì? ßêі îçíàêè êàçêè âè ïîìі-

òèëè?
 ßê ðîçãîðòàòèìóòüñÿ ïîäії â öüîìó òâîðі?
4. Âèáіðêîâå ÷èòàííÿ.
 Îïèñ ïіäçåìåëëÿ.
 Äå áóâ äåðåâ’ÿíèé ìіñòîê?
 Çóñòðі÷ Ñèçà òà ×óáëèêà ç âîðîãàìè.
 Ìóäðі ñëîâà Âàðñàâè.
5. Âïðàâà «Ëіòåðàòóðíі äîñëіäíèêè».
 Âіäøóêàòè â òåêñòі ñëîâà – íàçâè ìàòåðіàëіâ, ç ÿêèõ âèãî-

òîâëåíî îïèñàíі ó òâîðі ïðåäìåòè.
 Âіäøóêàòè ó äðóãіé ÷àñòèíі òåêñòó ñëîâà – íàçâè êîëüîðіâ

òà їõ âіäòіíêіâ.
 Âіäøóêàòè ñëîâà, ÿêі âêàçóþòü íà ðîçìіð.
 Âіäøóêàòè â òåêñòі ñëîâà – íàçâè ðîñëèí.
 Âіäøóêàòè â òåêñòі ñëîâà, ÿêі âæèâàþòüñÿ ç ÷àñòêîþ íå, òà

óñíî äіáðàòè äî íèõ ñèíîíіìè.
6. Õàðàêòåðèñòèêà ïåðñîíàæіâ ïîâіñòі-êàçêè (äðóãèé óðèâîê).

Ïåðñî-
íàæ

Ïðèáëèç-
íèé âіê
(ðîêè)

Çîâíіø-
íіñòü

Õàðàêòåð, 
ïîâåäіíêà

Ìіñöå
ïðîæèâàí-
íÿ, óìîâè

Ïîçèòèâíèé
÷è íåãàòèâ-
íèé ãåðîé

Ñèç

Ìàðìóñіÿ

Õâîðîù

Âåðòóòіé

×óáëèê

Âàðñàâà

7. Ðîáîòà íàä ìîâîþ íàïèñàííÿ òâîðó.
 Âèêîðèñòàííÿ ó òâîðі (ïåðøà òà äðóãà ÷àñòèíè) ïîðіâíÿíü.
 Âèêîðèñòàííÿ ó òâîðі ïðèéîìó óîñîáëåííÿ.
 ßêà êіëüêіñòü ðå÷åíü çà ìåòîþ âèñëîâëþâàííÿ ïåðåâàæàє â 

òåêñòі?
 ×è є â òåêñòі îïèñè?
 ×è є ìіñöå äіàëîãàì ó òâîðі?
 ×è âèêîðèñòàâ àâòîð ïіä ÷àñ íàïèñàííÿ òâîðó çàñіá õóäîæ-

íüîї âèðàçíîñòі – çâóêîïèñ?
8. Çíàéòè ïіäïèñè äî ìàëþíêіâ òà çà÷èòàòè öі ðå÷åííÿ.
9. Ðîáîòà â çîøèòі іç ÷èòàííÿ çà ñòîðіíêàìè òâîðó.

ІІІ етап «Після читання»
1. ßêèé ïåðñîíàæ ñïîäîáàâñÿ äіòÿì? ×èì? ßêèé, íà äóìêó

ó÷íіâ, ëіñîâèé íàðîä? Ñõàðàêòåðèçóâàòè éîãî.
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíå ÷èòàííÿ äðóãîї ÷àñòèíè òâîðó òà

ïåðåêàç çìіñòó ïðî÷èòàíîãî. Äàëі – íà âèáіð: 1 – íàìàëþâàòè
óëþáëåíîãî ïåðñîíàæà, ÿêèì âіí ïîñòàє â óÿâі; 2 – ñêëàñòè òðè
ðіçíèõ ïðîäîâæåííÿ ïîâіñòі-êàçêè «Çåìëÿ ñâіòëÿ÷êіâ». Îáґðóí-
òóâàòè, ÿêå ç íèõ є ïðàâèëüíèì.
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(62) Тема. Позакласне читання. Цілісний зміст повісті-казки Віктора 
Близнеця «Земля світлячків»

Орієнтовна навчальна мета. Учити цілісно оцінювати зміст твору та 
аналізувати його; удосконалювати читацькі навички; розвивати спосте-
режливість, уміння аналізувати твір та давати характеристику персона-
жам; виховувати пізнавальний інтерес.

Матеріал до уроку. В. Близнець, Земля світлячків.

(63) Тема. Узагальнення знань за розділом «У Країні знань». Урок-
подорож Країною знань

Орієнтовна навчальна мета. Пригадати та повторити зміст творів за 
розділом «У Країні знань»; удосконалювати вміння аналізувати твори та
характеризувати персонажів, визначати основну думку; розвивати усне та
писемне мовлення, навички публічного виступу; виховувати читацький
інтерес.

Матеріал до уроку. Прочитані раніше твори з розділу «У Країні знань».
Обладнання. Ілюстрації до прочитаних творів.

Перевірка домашнього завдання
Áåñіäà.
– ×è ñïîäîáàëàñü âàì ïîâіñòü-êàçêà «Çåìëÿ ñâіòëÿ÷êіâ»?
– ßêîþ є êіíöіâêà öüîãî òâîðó?
– ×è î÷іêóâàëè âè òàêîї êіíöіâêè â ïîâіñòі-êàçöі?
– Çà êîãî ç ãåðîїâ òâîðó âè ðàäієòå, à êîìó ñïіâ÷óâàєòå?

І етап
Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
Ãðà «Ñëîâíè÷îê». Óòâîðèòè íîâі ñëîâà çі ñëîâà Ïåðåâіçíèêіâíà.
– Îñü і äîáіãëà êіíöÿ ðîáîòà íàä ðîçäіëîì «Ó Êðàїíі çíàíü».

Óïðîäîâæ îïðàöþâàííÿ òâîðіâ ç òåìè âè çðîáèëè âåëèêèé êðîê 
ó ñâіò ïіçíàííÿ, äіçíàëèñÿ ïðî іñíóâàííÿ ëіñîâîãî íàðîäó, ïîìàí-
äðóâàëè ìîðÿìè, ùî îìèâàþòü áåðåãè Àôðèêè òà Іíäії, ïîäóìêè
âèçèðàëè ç-çà îñîêè, ñïîñòåðіãàþ÷è çà õîõóëÿìè.

ІІ етап
1) Çóïèíêà «Ñëîâîãðàé».
– Íàçâіòü ñëîâà çі ñëîâíèêîâèõ ðîáіò, ÿêі âè çàïàì’ÿòàëè

âïðîäîâæ ðîáîòè íà óðîêàõ çà òåìîþ. Ïîÿñíіòü їõ çíà÷åííÿ.
2) Çóïèíêà «Ïåðñîíàæ òâîðó».
 Âіí çíÿâ ïåðøó ïàðó îêóëÿðіâ і äëÿ ÷îãîñü ïðîòåð їõ. (Âàðñàâà).
 Її áàòüêè – ãåîëîãè – çáèðàëèñÿ íà öіëå ëіòî â çàêîðäîííå âіä-
ðÿäæåííÿ. (Іðà).
 І âæå õîòіâ ñіñòè ìàëþâàòè âåëèêèé ïàðîïëàâ. (Êîñòèê).
 І îò ùî âіí ïðèäóìàâ: êðó÷ó! (Ñèç).
 Âіí âіâ ìàøèíó ìàéñòåðíî. (Âîëîäèìèð Іâàíîâè÷).
 Äіâ÷àòà òàê і çâóòü її êíÿãèíåþ ñâîєþ. (Êíÿãèíÿ Îëüãà).
 Ñèëüíі ïëå÷і (îñü ùî òàêå áàñåéí!) òіñíî îáëÿãàëà ÷åðâîíà ôóò-
áîëêà. (Ñëàâêî).
 ×îðíèé êó÷åðÿâèé ÷óá ñïàäàâ íà òðîõè çàâåëèêі, ëåäü âіäñòîâ-
áóð÷åíі âóõà. (Ïåòüêî).
 – Ïåðåâåçè ïåðøîãî ìåíå! – ñêàçàâ âіí äî Îëüãè. (Êíÿçü Іãîð).

3) Çóïèíêà «Àâòîðñüêà».
Ó÷íі êîðîòêî ðîçïîâіäàþòü ïðî ïèñüìåííèêà, íàçèâàþòü éîãî

òâîðè, ÿêі âîíè ÷èòàëè ðàíіøå.
– Õòî àâòîð îïîâіäàííÿ «Ñâіäêè ìèíóëèõ åïîõ»?
– Õòî ðîçïîâіâ ïðî Îëüãó Ïåðåâіçíèêіâíó, ïðî òå, ÿê âîíà ñòà-

ëà êíÿãèíåþ?
– Âіä êîãî âè äіçíàëèñÿ ïðî âèíàéäåííÿ ïàïåðó?
– Õòî ðîçïîâіâ âàì ïðî æèòòÿ ëіñîâèõ ìåøêàíöіâ?
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4) Çóïèíêà äëÿ âіäïî÷èíêó.
Ñëóõàííÿ ñïîêіéíîї ìåëîäії – çâóêè ïðèðîäè (Ä).
5) Çóïèíêà «Îñíîâíà äóìêà».
Âèçíà÷åííÿ îñíîâíîї äóìêè êîæíîãî ç òâîðіâ çà îïðàöüîâàíèì

ðîçäіëîì, à òàêîæ ñïіëüíîї – äëÿ âñіõ òâîðіâ ðîçäіëó. Ç ÿêîþ ìå-
òîþ àâòîð ïіäðó÷íèêà äіáðàâ öі òâîðè, âîäíî÷àñ ñõîæі é ðіçíі?
Íàçâàòè ñïіëüíі òà âіäìіííі ðèñè.

6) Çóïèíêà «Îáèðàþ ñàì».
Çàâäàííÿ (íà âèáіð): 1 – ðîçêàçàòè, ùî âäàëîñÿ çàïàì’ÿòàòè

ïðî âèíàéäåííÿ ïàïåðó, êîðèñòóþ÷èñü ïëàíîì; 2 – ïåðåêàçàòè
êîðîòêî çìіñò òâîðó, ÿêèé íàéáіëüøå çàïàì’ÿòàâñÿ.

7) Çóïèíêà «Òâîð÷à».
Ó÷íіâ äіëÿòü íà ãðóïè çà ïðîâåäåíèì îïèòóâàííÿì: ÿêèé òâіð

ñïîäîáàâñÿ áіëüøå ç ïðî÷èòàíèõ ó ðîçäіëі. Ðîçïîäіëèâøèñü, êîæ-
íà ãðóïà ñêëàäàє òåêñò ðåêëàìè òîãî òâîðó, ÿêèé îáðàëà. Ïіñëÿ
çàêіí÷åííÿ âèçíà÷åíîãî ÷àñó íà âèêîíàííÿ öüîãî çàâäàííÿ îäèí
ïðåäñòàâíèê âіä òâîð÷îї ãðóïè çà÷èòóє ðåêëàìó íà çàãàë.

ІІІ етап
1. Ïіñëÿ âèñòóïó ïðåäñòàâíèêà îäíієї ãðóïè äî íüîãî ìîæå âè-

íèêíóòè êіëüêà çàïèòàíü ç áîêó ñëóõà÷іâ – ïðåäñòàâíèêіâ іíøèõ
ãðóï. Çàñëóõàòè їõ і âіäïîâіäі.

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Íàìàëþâàòè іëþñòðàöіþ äî îäíîãî ç ïðî-
÷èòàíèõ òâîðіâ çà ðîçäіëîì «Ó Êðàїíі çíàíü».
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

(64) Тема. У Країні світової літератури. Оповідання зарубіжних
письменників. Цілісний зміст оповідання

Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з відомостями про пись-
менника М. Носова, його творчістю та героями творів; розвивати творчу
уяву та мислення; удосконалювати навички виразного, інтонаційного, ви-
біркового читання; виховувати читацький інтерес до пізнання світу літера-
тури завдяки читанню творів зарубіжних письменників.

Матеріал до уроку. М. Носов, Мишкова каша.
Обладнання. Портрет М. Носова; виставка книжок автора; ілюстрації 

до творів М. Носова.

Перевірка домашнього завдання
Âèñòàâêà ó÷íіâñüêèõ іëþñòðàöіé äî ïðî÷èòàíèõ òâîðіâ çà ðîç-

äіëîì «Ó Êðàїíі çíàíü».

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) Ðîáîòà çà òàáëèöåþ Øóëüòå (Ä).
2) Ðîçó÷óâàííÿ ñêîðîìîâêè.

Ïðèñìàëèëàñü íàøà êàøà,
Ïî÷îðíіëà íàøà êàøà.
Äîâãî íà âîãíі òðèìàëè –
Íó é äіñòàëîñü íàì âіä ìàìè.

Êîíêóðñ ÷èòöіâ ñêîðîìîâêè ç ïàì’ÿòі.
2. Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî Ì. Íîñîâà (Ä).
– Ñüîãîäíі íà óðîöі ìè âіäêðèєìî äâåðöÿòà äî ðîçäіëó «Ó Êðà-

їíі ñâіòîâîї ëіòåðàòóðè», ó ÿêîìó îçíàéîìèìîñÿ çі çðàçêàìè òâî-
ðіâ çàðóáіæíèõ ïèñüìåííèêіâ. Öіêàâî, ïðî ùî æ âîíè ïèøóòü? 
Ìîæëèâî, ïðî äèòèíñòâî, ç éîãî âèòіâêàìè òà ôàíòàçіÿìè, ïðî 
ïðèðîäó òà âèíàõîäè? À ìîæå, ñâіò çàðóáіæíîї ëіòåðàòóðè çîâñіì 
íå ñõîæèé íà îïîâіäàííÿ, ïîåçіþ òà ïîâіñòі íàøèõ âëàñíå óêðàїí-
ñüêèõ àâòîðіâ? Íà öі çàïèòàííÿ ìè ðàçîì äàìî âіäïîâіäі íàïðè-
êіíöі îïðàöþâàííÿ ðîçäіëó.

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

äà÷à             ðîçáóõàþòü        êóìåäіÿ
ïóõíå           ðåñòîðàí          çâå÷îðà
êóõîëü          òåìíîòà           ðîçìàçíÿ
ïàòÿêàé          ñàìîâàð           êðàìíèöÿ
äèâàêè          ïі÷êóðі 
ñòðàøåííî        çíàìåíèòà 

2. ×èòàííÿ ïî÷àòêó îïîâіäàííÿ äî ñëіâ: «...Òà æ Ìèøêî çíàє».
3. ×èòàííÿ ïðîäîâæåííÿ îïîâіäàííÿ ó÷íÿìè ëàíöþæêîì äî

ñëіâ: «...çàðàç ïðèíåñó...».
4. Ñàìîñòіéíå ìîâ÷àçíå ÷èòàííÿ ó÷íÿìè ïðîäîâæåííÿ îïîâіäàííÿ.
5. Áåñіäà çà çìіñòîì òâîðó.
 Âіä ÷èéîãî іìåíі éäå ðîçïîâіäü ó òâîðі?
 Õòî ïðèїõàâ ó ãîñòі äî àâòîðà?
 ×îìó õëîïöі çàëèøèëèñü íà äà÷і ñàìі?
 Êîëè ìàìà ïîїõàëà äî ìіñòà, ùî ðîáèëè õëîïöі?
 Ùî âèðіøèëè õëîïöі ãîòóâàòè íà âå÷åðþ?
 Õòî ç õëîïöіâ ÷èì çàéìàâñÿ ïіä ÷àñ ïðèãîòóâàííÿ âå÷åðі?
 ßê òà êîëè ïîëіçëà êàøà?
 ßê õëîïöі ïåðåâіðÿëè, ÷îìó ñóõі êðóïè?
 ßêèé âèñíîâîê çðîáèâ íàø ïåðåïîâіäà÷, ÷îìó íå ìîæå çâà-

ðèòèñÿ êàøà?
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

 Ñêіëüêè ó õëîïöіâ áóëî ñïðîá íàáðàòè âîäè ç êîëîäÿçÿ?
 Ùî ñêàçàâ Ìèøêî ïðî íåñòåðïíå áàæàííÿ ïèòè?
 ßê õëîïöі íàáðàëè âîäè â êàñòðóëþ?
 ßêîþ íà ñìàê âèéøëà êàøà?
 ×îìó õëîï÷èê-îïîâіäà÷ ñóìíіâàâñÿ â ïðèãîòóâàííі ðèáè?
 ×è íàїëèñÿ ãîëîäíі õëîïöі ðèáîþ?
 ßê õëîïöі âèðіøèëè ïîáîðîòè ãîëîä?
 Ùî âîíè ðîáèëè â òіòêè Íàòàëêè, àáè òà íàãîäóâàëà їõ ñíі-

äàíêîì?
 ×è çàëèøèëè õëîïöі âñå âòîïëåíå â êîëîäÿçі?
 ×îìó õëîïöі ðàçîì іç ñóñіäîì Âîëîäåþ ïîëîëè áóð’ÿíè íà

ãîðîäі é ÷èєìó?

ІІІ етап «Після читання»
1. ×è ñïîäîáàâñÿ ó÷íÿì çìіñò îïîâіäàííÿ? Êîìó ç ãåðîїâ âîíè

ñèìïàòèçóþòü? ßê âіäðåàãóє ìàìà àâòîðà íà éîãî ðîçïîâіäü ïðî
ïðèãîäè õëîïöіâ? Íàâåñòè äóìêè іç öüîãî ïðèâîäó.

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíî ÷èòàòè îïîâіäàííÿ òà ïåðåêàçó-
âàòè éîãî çìіñò.

(65) Тема. Визначення виду оповідання М. Носова «Мишкова каша»
Орієнтовна навчальна мета. Продовжувати роботу з текстом твору

М. Носова; розвивати вміння визначати основну думку та тему твору, вид
оповідання, а також усне та писемне мовлення; удосконалювати читацькі
навички; збагачувати словниковий запас, ознайомлюючи з новими слова-
ми на кулінарну тематику; виховувати інтерес та прагнення до самостійно-
го приготування страв.

Матеріал до уроку.уу М. Носов, Мишкова каша.
Обладнання. Портрет М. Носова; горщики з різними видами круп, ка-

струля з кашею, столові прибори й тарілки.

Перевірка домашнього завдання
Ñòèñëèé ïåðåêàç ó÷íÿìè çìіñòó îïîâіäàííÿ «Ìèøêîâà êàøà».

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) Ðîç÷èòóâàííÿ çà ñêëàäîâîþ òàáëèöåþ (Ä).
2) Âïðàâà «Äîäàé ñëîâî».
Íàçâàòè îäíèì ñëîâîì êîæíó ãðóïó íàâåäåíèõ ñëіâ.

Ïіâîíіÿ, æàñìèí, àéñòðà, òþëüïàí – ... (êâіòè)
Âåäìіäü, çàєöü, їæàê, ëèñèöÿ – ... (çâіðі)
Ðîæåâèé, æîâòèé, ñèíіé, çåëåíèé – ... (êîëüîðè)
Ñîéêà, äÿòåë, çîçóëÿ, ñòðèæ – ... (ïòàõè)

2. Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî ïðèãîòóâàííÿ êàøі òà âèäè êðóï,
ÿêі ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ öüîãî.

ßê âàðіàíò, ìîæíà ïðîâåñòè óðîê ó їäàëüíі àáî ïðèíåñòè âæå
ïðèãîòîâàíó êàøó і âñі іíãðåäієíòè äî íåї.

– ßêèõ ïîìèëîê ïðèïóñòèëèñÿ õëîïöі, ãîòóþ÷è êàøó?
– Ùî їì ìîæíà ïîðàäèòè?

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

âèïàðóâàëàñü        êîëîäÿçü            ðîçìàçíÿ
âîëîñіíü            íàáàëàêóâàòè        ïóõêàòè 
ïîêóøòóâàòè         âèïëþíóâ

2. Âèáіðêîâå ÷èòàííÿ.
 Ñëîâà, ÿêèìè Ìèøêî çàïåâíèâ, ùî çíàє, ÿê ãîòóâàòè êàøó.
 Ðÿäêè ç íàñòàíîâàìè ìàìè ïåðåä âіä’їçäîì.
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 ßê õëîïöі ïðîâîäèëè ÷àñ áіëÿ ðі÷êè?
 ßê Ìèøêî êàøó âàðèâ?
 Ùî ðîáèâ Ìèøêî, êîëè êàøà ïîëіçëà?
 Ñëîâà Ìèøêà ïðî ñïðàãó.
 ßê çàêèïіëà êàøà?
 Ñìàêîâі ÿêîñòі çâàðåíîї õëîïöÿìè êàøі.
 ßêèìè âèéøëè ñìàæåíі ïі÷êóðі?
 Ïîõіä äî òіòêè Íàòàëêè.
 Õòî äèâóâàâñÿ øàëåíîìó àïåòèòó õëîïöіâ?
 ßê õëîïöі äîïîìàãàëè ñóñіäöі íà ãîðîäі?
 Ñëîâà Ìèøêà ïðî ðîáîòó íà ãîðîäі.
3. Âèêîðèñòàííÿ õóäîæíіõ çàñîáіâ ó íàïèñàííі òâîðó.
 Ïåðåíîñíå çíà÷åííÿ.
 Çâóêîïèñ (çà÷èòàòè ñëîâà).
4. Ðîáîòà ç òåêñòîì îïîâіäàííÿ.
– Ïîÿñíіòü, ÷îìó àâòîð äіáðàâ ñàìå òàêó íàçâó äëÿ ñâîãî îïî-

âіäàííÿ. ßêó á âè çàïðîïîíóâàëè?
 Âèçíà÷åííÿ âèäó îïîâіäàííÿ. Îçíàêè, çà ÿêèìè éîãî âèçíà-

÷àþòü (êîìі÷íі ñèòóàöії ó òâîðі).
 Âèçíà÷åííÿ òåìè òà îñíîâíîї äóìêè îïîâіäàííÿ.
 Ç ÿêîþ ìåòîþ àâòîð ðîçêàçóє íàì öþ іñòîðіþ?
5. Âèðàçíå ÷èòàííÿ îïîâіäàííÿ. Ñìàêóâàííÿ êàøåþ.

ІІІ етап «Після читання»
1. – ×è ñïîäîáàâñÿ âàì ñüîãîäíіøíіé óðîê? Ñìà÷íèì âіí áóâ?
– ßêó ïåðøó ïîìèëêó çðîáèâ Ìèøêî, êîëè ïî÷èíàâ âàðèòè

êàøó?
– ßêі á âè äàëè õëîïöÿì ïîðàäè?
– ×è ìàєòå áàæàííÿ ñàìîñòіéíî ïðèãîòóâàòè êàøó?
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Ïåðå÷èòóâàííÿ òâîðó Ì. Íîñîâà «Ìèø-

êîâà êàøà». Çàïðîïîíóâàòè áàòüêàì ïîáóòè åêñïåðòàìè ïіä ÷àñ
ñàìîñòіéíîãî ïðèãîòóâàííÿ êàøі.
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(66) Тема. Характери персонажів оповідання М. Носова «Мишкова
каша»

Орієнтовна навчальна мета. Учити давати характеристику персона-
жам твору; удосконалювати навички виразного читання, читання в особах;
розвивати усне та писемне мовлення учнів, уяву та фантазію, мислення;
формувати вміння висловлювати власну думку та ставлення до проблеми;
виховувати інтерес до читання гумористичних творів.

Матеріал до уроку. М. Носов, Мишкова каша.
Обладнання. Таблиця для характеристики персонажів оповідання.

І етап «До читання»
Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1. «Äîáàâëÿíêà».

Îñòі, îñòі, îñòі – Ìèøêî ïðèїõàâ ó ã..
Àëêó, àëêó, àëêó – ìè ñõîäèëè íà ðèá..
Åðþ, åðþ, åðþ – áóäåì ãîòóâàòü âå÷..
Àøó, àøó, àøó – çâàðèìî ñìà÷íó ìè ê..
Àøà, àøà, àøà – íå âäàëàñÿ íàøà ê..

2. «Ðåäàêòîðè». Âіäðåäàãóâàòè òåêñò.
Ìèøêî ïðåíіñ êàñòðóëüó і ïîñòàâèòè íà öüàìðèíó. ß іі íåïîìіòèâ,
çà÷åïèâ ëіãòåì і çàìàëèì íå ñêèíóòè ó êîëîäÿç.

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.
2. Âіäøóêàòè â òåêñòі ðÿäêè, ÿêі ìîæóòü áóòè ïіäïèñàìè äî

ìàëþíêіâ.
3. ×èòàííÿ îïîâіäàííÿ â îñîáàõ.
4. Âïðàâà «Ìіêðîôîí».
Ïðîáëåìíå çàïèòàííÿ: ÷îìó òîâàðèø íå çóïèíèâ Ìèøêà, êîëè

òîé çáèðàâñÿ ñìàæèòè ïі÷êóðіâ, ïîïðè òå ùî é êàøà â íüîãî íå
âèéøëà? (Íå ìіã ñàì ïðèãîòóâàòè, òîìó é ñïîäіâàâñÿ íà Ìèøêà;
íå õîòіâ îáðàçèòè òîâàðèøà; іíøå).

5. Õàðàêòåðèñòèêà ïåðñîíàæіâ.
ßêèìè ïèñüìåííèê çìàëþâàâ õëîï÷èêіâ ó òåêñòі? Äîâåñòè, ùî

âіí їì ñèìïàòèçóє. ßêîþ äієþ ç òåêñòó öå ìîæíà ïіäòâåðäèòè?

Õàðàêòåðèñòèêà Ìèøêî Òîâàðèø

Îðієíòîâíèé âіê

Óÿâíà çîâíіøíіñòü

Ðèñè õàðàêòåðó

Óìіííÿ êóõîâàðèòè

Ñòàâëåííÿ äî ñâîãî
òîâàðèøà

6. Çàâäàííÿ íà âèáіð.
 Äîâåñòè, ùî ïèñüìåííèê ç ãóìîðîì ðîçêàçàâ іñòîðіþ ïðî

êàøó.
 Ïîÿñíèòè, ÷îìó îïîâіäàííÿ íàçèâàєòüñÿ «Ìèøêîâà êàøà»,

àäæå êàøó âàðèëè âäâîõ.
 ×èì, íà äóìêó ó÷íіâ, Ìèøêî âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ñâîãî äðóãà?
 ×îìó âіä іìåíі äðóãà, à íå Ìèøêà, âåäåòüñÿ ðîçïîâіäü â îïî-

âіäàííі?

ІІІ етап «Після читання»
1. Ðîçïîâіäі ó÷íіâ ïðî ïðèãîòóâàííÿ âäîìà êàøі. ßê áàòüêè îöі-

íèëè їõíі ñòàðàííÿ òà ñìàê êàøі?
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2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Ïåðåêàçóâàííÿ çìіñòó îïîâіäàííÿ âіä іìå-
íі Ìèøêà. Çàïèñàòè ðåöåïò øâèäêîї òà ñìà÷íîї ñòðàâè äëÿ õëîï-
öіâ, ùîá âîíè ìîãëè ñêîðèñòàòèñÿ íèì çà íàñòóïíîї íàãîäè.

(67) Тема. Складання анотацій до прочитаних творів письменника
М. Носова

Орієнтовна навчальна мета. Узагальнити та систематизувати відо-
мості про твори М. Носова, їх зміст; розвивати усне та писемне мовлення
за допомогою створення порівняльної характеристики; розвивати вміння
порівняння, аналізу та синтезу; удосконалювати читацькі навички, зокрема
вибіркового читання; виховувати почуття гумору.

Матеріал до уроку. Твори М. Носова.
Обладнання. Портрет М. Носова; ілюстрації до творів; виставка кни-

жок автора; мультфільми за мотивами творів М. Носова.

Перевірка домашнього завдання
Êîëåêòèâíå ïåðåêàçóâàííÿ çìіñòó îïîâіäàííÿ âіä іìåíі Ìèøêà.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) «Ôîòîîêî».

ñîí
ëіòî
òîêàð
÷îëîâіê
äæåðåëî
ïîðіâíÿííÿ
íіãòèê

2) «Àêòîðè! Íà ñöåíó!».

Â÷îðà íà ñòàâêó ÿ âïіéìàâ îòàêåííó ðèáó!

· âåñåëî         · ïîøåïêè
· æàëіñíî        · íàïіâãîëîñíî
· ãóáàìè        · ñåðäèòî
· ãîëîñíî 

2. Ïðåäñòàâëåííÿ â÷èòåëåì êíèæîê Ì. Íîñîâà.
– Ó òðåòüîìó êëàñі âè îçíàéîìèëèñÿ ç òâîðîì «Âèòіâíèêè». 

Ùå ðàíіøå îäíèì іç âàøèõ óëþáëåíèõ ïåðñîíàæіâ ñòàâ Íåçíàé-
êî, à íà ìèíóëèõ óðîêàõ âè áóëè óÿâíèìè ñâіäêàìè ïðèãîòóâàí-
íÿ âå÷åðі äâîìà õëîï÷èêàìè. Ñüîãîäíіøíіé óðîê – êàëåéäîñêîï 
òâîðіâ Ìèêîëè Íîñîâà. Âè ìàòèìåòå ìîæëèâіñòü îçíàéîìèòèñÿ ç 
іíøèìè òâîðàìè öüîãî àâòîðà òà ïîðіâíÿòè їõ çà ñòèëåì íàïèñàí-
íÿ, íàñòðîєì.

ІІ етап «Під час читання»
1. Ïðèãàäóâàííÿ іñòîðіé, ãåðîєì ÿêèõ áóâ Íåçíàéêî.
– ×îìó ãîëîâíèé ãåðîé ìàє òàêå іì’ÿ?
2. Îáãîâîðåííÿ çìіñòó òâîðó «Âèòіâíèêè».
 Íàçâіòü іìåíà ãåðîїâ öüîãî òâîðó òà ïîÿñíіòü їõíі çíà÷åííÿ.
 ßêà ç ïðèãîä іç öüîãî òâîðó âàì íàéáіëüøå ñïîäîáàëàñÿ? 

×èì? Ðîçêàæіòü ïðî íåї.
3. Ïðèãàäóâàííÿ çìіñòó òâîðó «Ìèøêîâà êàøà».
 Íàçâіòü ãåðîїâ òâîðó.
 ßêà ïðèãîäà òðàïèëàñÿ ç íèìè?
 ×îìó öå îïîâіäàííÿ íàçèâàþòü ãóìîðèñòè÷íèì?
4. Ðîçïîâіäü ó÷íіâ ïðî ñàìîñòіéíî ïðî÷èòàíі òâîðè Ì. Íîñîâà.
5. Ñêëàäàííÿ àíîòàöіé, êîðîòêèé ïåðåêàç çìіñòó òâîðó, îáìіí

âðàæåííÿìè.
6. Ïåðåãëÿä ìóëüòôіëüìó ïðî Íåçíàéêà.
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ІІІ етап «Після читання»

1. – ßêèé іç òâîðіâ Ì. Íîñîâà âàì íàéáіëüøå ñïîäîáàâñÿ? ×èì?
Óïîðÿäêóâàííÿ êíèæå÷êè «Ðåöåïòè êëàñíèõ ñòðàâ».
2. Çàâäàííÿ äîäîìó (íà âèáіð).
 Íàìàëþâàòè іëþñòðàöіþ äî îäíîãî ç òâîðіâ Ìèêîëè Íîñîâà.
 Íàïèñàòè ëèñòà ñâîєìó òîâàðèøó, â ÿêîìó äàòè ïîðàäó ïðî-

÷èòàòè îäèí ç òâîðіâ ïèñüìåííèêà.

(68) Тема. Льюїс Керролл – автор повістей, головним персонажем
яких є дівчинка Аліса. Ознайомлення з фрагментами повісті-казки
«Аліса в Країні Чудес»

Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з відомостями про життє-
вий та творчий шлях письменника Л. Керролла; навчати захоплюватися
майстерністю змалювання персонажів, подій у фантастичному світі; допо-
магати зрозуміти, що Аліса – вигаданий образ, який втілює потаємні думки
та фантазії дітей; розвивати логічне мислення, уяву, фантазію та усне мов-
лення; виховувати інтерес до фантастичної літератури.

Матеріал до уроку. Л. Керролл, Аліса в Країні Чудес.
Обладнання. Портрет Л. Керролла; ілюстрації до твору.

Перевірка домашнього завдання
Âèñòàâêà іëþñòðàöіé äî îïîâіäàíü Ì. Íîñîâà.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) Ðîç÷èòóâàííÿ çà ïіðàìіäêàìè ñëіâ.
2) Êðîñâîðä (Ä).
Âіäøóêàòè â òàáëèöі ñëîâà, ÿêі òðàïëÿëèñÿ â ïîïåðåäíіõ òâî-

ðàõ (Ä).

ò ê î ë î ä ÿ ç ü ï ï ê

å à å ô і ê ó ñ ò å å à

ç ñ ë à â ê î ò å ò ð ø

í ò ò å à і í ä і ÿ ã à

і ð à ò ð ã å ò ò å à ò

ì ó å å ñ î ï à ë ü ì à

î ë ü ã à ð ò å ò å å ò

ê ÿ ì å â ò å ò å ì í å

ò ê è ò à é ò ì è ø ê î

(Êàøà, Ìèøêî, êîëîäÿçü, êàñòðóëÿ, Іðà, Ñëàâêî, Âàðñàâà, Îëü-
ãà, Іãîð, ïåðãàìåí, ôіêóñ, Іíäіÿ, Êèòàé, ïàëüìà, Ïåòÿ, çíіìîê).

2. Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî Ë. Êåððîëëà (Ä).
– Íà ñüîãîäíіøíüîìó óðîöі íà âàñ ÷åêàє çóñòðі÷ іç äіâ÷èíêîþ,

îáðàç ÿêîї âіäîìèé ó âñüîìó ñâіòі. Öå ìàëåíüêà, òåíäіòíà, ìóäðà
òà ðîçñóäëèâà Àëіñà.

Ïîâіñòü-êàçêà Ë. Êåððîëëà äî âïîäîáè ìіëüéîíàì ìàëèõ òà
äîðîñëèõ ÷èòà÷іâ, і íå ëèøå ÷èòà÷іâ, à é ãëÿäà÷іâ. Àäæå çà ìîòè-
âàìè òâîðó «Àëіñà â Êðàїíі ×óäåñ» áóëî çíÿòî ôіëüì, ñòâîðåíî
ìóëüòôіëüìè. Öåé ñþæåò çàöіêàâèâ áàãàòüîõ äðàìàòóðãіâ, íàäèõ-
íóâøè їõ íà òåàòðàëüíі âèñòàâè. ×èìàëî äіâ÷àòîê çàõîïëþþòüñÿ
Àëіñîþ òà ìðіþòü îïèíèòèñÿ ó ñõîæіé êàçêîâіé ñèòóàöії.
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ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

ðîçìîðèëî          ñòðіìãîëîâ        øàñíóâ
ãåîãðàôі÷íі         äîâãîòà          øèðîòà
òóíåëü             ãàäàëîñÿ         ïðèïðîøåííÿ
ñïîêóñëèâå         îòðóòà           ïàùà

2. ×èòàííÿ ïî÷àòêó òâîðó îäíèì іç êðàùèõ ÷èòöіâ êëàñó äî
ñëіâ: «...óíèç, óíèç, óíèç».

3. ×èòàííÿ â÷èòåëåì ïðîäîâæåííÿ òâîðó äî ñëіâ: «...І âñå òàê
ñàìî – óíèç, óíèç, óíèç...».

4. Ñàìîñòіéíå ÷èòàííÿ ó÷íÿìè ïðîäîâæåííÿ óðèâêà òâîðó
ìîâ÷êè äî éîãî êіíöÿ.

ІІІ етап «Після читання»
1. – ×è äîâîäèëîñÿ âàì ÷èòàòè öåé òâіð ðàíіøå? Ìîæå, áà÷è-

ëè ôіëüì ÷è ìóëüòôіëüì çà éîãî ìîòèâàìè? Ùî âàì áіëüøå ñïî-
äîáàëîñÿ: åêðàíіçàöіÿ (ôіëüì àáî ìóëüòôіëüì) ÷è äðóêîâàíèé
òâіð? ×èì ñàìå? ×è öіêàâî ÷èòàòè òàêі äåòàëüíі îïèñè ó äðóêîâà-
íîìó âèãëÿäі? Ùî ëþáèëà äіâ÷èíêà Àëіñà? ßêîþ âîíà áóëà?
Ó ÿêîìó òâîðі âè ðàíіøå çóñòðі÷àëè çîëîòèé êëþ÷èê? ×è çíàєòå
âè, õòî àâòîð òâîðó ç òàêîþ íàçâîþ? ×è ïîãîäæóєòåñÿ ç íàçâîþ 
êðàїíè, ó ÿêіé ïîáóâàëà Àëіñà? ßêáè ó âàñ áóëà ìîæëèâіñòü äі-
áðàòè âëàñíó íàçâó äî òâîðó, ÿêîþ á âîíà áóëà?

2. Âïðàâà «Ìіêðîôîí».
3. Çàâäàííÿ äîäîìó. Âèðàçíå ÷èòàííÿ òâîðó. Íàìàëþâàòè äіâ-

÷èíêó, ÿêîþ ó÷íі її óÿâëÿþòü.
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(69) Тема. Визначення спільного в особливостях сюжету повісті-
казки і чарівної казки. Описи у творі, пригоди з Алісою

Орієнтовна навчальна мета. Учити визначати спільні та відмінні
риси у творах різних літературних жанрів: повісті-казці та чарівній казці;
удосконалювати навички виразного, усвідомленого та вибіркового читан-
ня; розвивати вміння аргументовано оцінювати твір; виховувати бажання
читати твори різних літературних жанрів.

Матеріал до уроку.уу Л. Керролл, Аліса в Країні Чудес.
Обладнання. Портрет Л. Керролла; ілюстрації до твору.

Перевірка домашнього завдання
Âèñòàâêà ó÷íіâñüêèõ іëþñòðàöіé іç çîáðàæåííÿì äіâ÷èíêè Àëіñè.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ. Ãðà «Ñëîâíè-

÷îê».
Ïîïëåíòàëàñÿ – ëàí, ...

– Ïðèãàäàéòå êàçêè, ÿêі ÷èòàëè â äèòèíñòâі, ó ïîïåðåäíіõ
êëàñàõ, óïðîäîâæ öüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Íà ÿêі ãðóïè їõ ìîæ-
íà ðîçïîäіëèòè? (Ëіòåðàòóðíі òà íàðîäíі).

           ËІÒÅÐÀÒÓÐÍІ ÒÀ ÍÀÐÎÄÍІ ÊÀÇÊÈ

 êàçêè ïðî òâàðèí      ñîöіàëüíî-ïîáóòîâі     ÷àðіâíі

 Ïðèãàäàòè îñîáëèâîñòі êàçîê êîæíîї ãðóïè.
 Ïðèãàäàòè îñîáëèâîñòі ïîâіñòі-êàçêè. ×è ïîäіáíі çà îñîáëè-

âîñòÿìè ñþæåòó ïîâіñòü-êàçêà òà ÷àðіâíà êàçêà? ×è є â íèõ âіä-
ìіííîñòі?

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

ïîïëåíòàëàñÿ        ïîòîðãàâøè          ïîïіäðó÷êè
ñêëÿíèé            ïîì÷àëà            íàâêîëіøêè
ïіäçîðíà            çàçíàëè             êî÷åðãà
îáïå÷åøñÿ           ïîêóøòóâàòè         áіäîëàøíà
ïðåãàðíèé           íàìîðèëàñÿ          çíåìîãà

2. Áåñіäà çà çìіñòîì òâîðó.
 Ùî äóìàëà Àëіñà ïðî êíèæêè òà ÿêі ñàìå?
 Õòî ïðîøìèãíóâ ïîâç Àëіñó, ÿêà ñèäіëà íà ãàëÿâèíі?
 Ùî òðèìàâ ó ðóêàõ Êðîëèê?
 Êóäè ïîäіâñÿ Êðîëèê, ïåðåáіãøè ïîëå?
 Êóäè ïàäàëà Àëіñà?
 ×îãî íå õîòіëà ðîáèòè Àëіñà, ùîá íå âèäàòèñÿ áîÿãóçêîþ?
 ßêі çíàííÿ çі øêîëè ñòàëè Àëіñі â ïðèãîäі?
 ßê äіâ÷èíêà ðîçìіðêîâóâàëà ïðî êðàїíó, ó ÿêіé îïèíèëàñÿ?
 ßêі æåñòè ââі÷ëèâîñòі òà åòèêåòó âîíà ìàëà íàìіð âèêîðèñ-

òàòè?
 ßê çâàòè êіøêó äіâ÷èíêè?
 ßêі äóìêè íå ïîëèøàëè Àëіñó?
 Ñîí Àëіñè ïðî Äіíó.
 Äå îïèíèëàñÿ äіâ÷èíêà ïіñëÿ çóñòðі÷і ç Áіëèì Êðîëèêîì?
 Ùî ëåæàëî íà ñòîëèêó â çàëі?
 Ùî âіäêðèâ êëþ÷èê?
 Êóäè ïðèâіâ êîðèäîð÷èê Àëіñó?
 Íàä ÷èì ðîçìіðêîâóâàëà äіâ÷èíêà, êîëè çàçèðàëà äî ïàöþ-

÷îї íîðè?
 ßêîї êíèæêè íå âèñòà÷àëî Àëіñі ïіä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ â çàëі?
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 ×îìó Àëіñà áîÿëàñÿ ïèòè ðіäèíó ç ïëÿøå÷êè?
 ßêîþ íà çðіñò ñòàëà Àëіñà, êîëè âèïèëà âìіñò ïëÿøå÷êè?
 ×îãî çëÿêàëàñÿ äіâ÷èíêà, êîëè ïî÷àëà çìåíøóâàòèñÿ?
 Ïðî ùî âîíà çàáóëà?
 ßê ñåáå çàñïîêîþâàëà äіâ÷èíêà?
 Êîãî ëþáèëà âäàâàòè іç ñåáå Àëіñà?
 Ùî âîíà ïîìіòèëà ïіä ñòîëîì?
 ×îìó Àëіñà íå áîÿëàñÿ їñòè ïèðіæêà?
 ßê âè ãàäàєòå, ÷îìó íå çìіíèâñÿ çðіñò äіâ÷èíêè ïіñëÿ òîãî,

ÿê âîíà ïîñìàêóâàëà ïèðіæêîì?
3. Âèáіðêîâå ÷èòàííÿ.
 Îïèñ Êðîëèêà.
 Îïèñ íîðè Êðîëèêà.
 Îïèñ âèçíà÷åííÿ Àëіñîþ ìіñöåçíàõîäæåííÿ öåíòðà Çåìëі.
 Êіëüêà ñëіâ ïðî Äіíó.
 Îïèñ çàëè.
 ßêèì áóâ ñòîëèê ó çàëі?
 Äóìêè Àëіñè.
 ßêà ñòîÿëà íà ñòîëі ïëÿøå÷êà?
 Óìіñò ïëÿøå÷êè, ùî ñòîÿëà íà ñòîëі.
 ßêèì áóâ ïèðіæîê, ùî ëåæàâ ïіä ñòîëîì?
4. «Ëіòåðàòóðíі äîñëіäíèêè».
 Ñëîâà, ÿêі âêàçóþòü íà êîëіð òà éîãî âіäòіíêè.
 Ñëîâà, ùî ïîçíà÷àþòü ìàòåðіàëè, ç ÿêèõ âèãîòîâëåíî ïðåäìåò.
 Ñëîâà, ÿêі âêàçóþòü íà ðîçìіð.
 Íàçâè òâàðèí, ïðî ÿêèõ іäåòüñÿ â öüîìó óðèâêó òâîðó.
 Ïîâ÷àëüíі ñëîâà ñòàðøèõ.
 Âіäøóêàòè â òåêñòі ÷èñëіâíèêè.
 Âіäøóêàòè â òåêñòі òâîðó íàçâè ïðîäóêòіâ ÷è ñòðàâ.
 Ïіäïèñè, íàïèñè, âèêîðèñòàíі â òåêñòі òâîðó.
5. Ðîáîòà íàä òåîðåòè÷íèì ìàòåðіàëîì òà âèêîðèñòàííÿì çàñî-

áіâ õóäîæíüîї âèðàçíîñòі.
Âèçíà÷èòè, ÿêі åëåìåíòè òà îñîáëèâîñòі â òåêñòі êàçêè âêàçó-

þòü íà òå, ùî âîíà ÷àðіâíà, ôàíòàñòè÷íà.
 ×àðіâíі ïåðåòâîðåííÿ äіâ÷èíêè.
 ×àðіâíèé ïîìі÷íèê (Êðîëèê).
 Òâàðèíè ðîçìîâëÿþòü (Êðîëèê).
 Îïèñàíî æèòòÿ ïіäçåìíèõ іñòîò. (Ó òóíåëі õòîñü æèâå; áà-

íî÷êè ç âàðåííÿì).
 Ðå÷і òî ç’ÿâëÿþòüñÿ çíåíàöüêà, òî çíèêàþòü.
 Ôðàçåîëîãіçìè – ÿê ó âîäó âïàâ.
 Ïîâòîðè â òåêñòі òâîðó (óíèç, óíèç, óíèç).
– ßêі åìîöії òà âіä÷óòòÿ àâòîð ïåðåäàâ ó ïèòàëüíèõ ðå÷åííÿõ?

À â îêëè÷íèõ?
Çàñîáè õóäîæíüîї âèðàçíîñòі:
 ïîðіâíÿííÿ (ìîâ âіòåð)
 çâóêîíàñëіäóâàííÿ (áóáóõ!)
 åïіòåòè (ïîõìóðà çàëà).

ІІІ етап «Після читання»
1. ×è ïîãîäæóþòüñÿ äіòè ç òèì, ùî öþ ïîâіñòü-êàçêó ìîæíà 

íàçâàòè ÷àðіâíîþ? ×è ñïîäîáàâñÿ її çìіñò? ×è õîòіëè á âîíè îïè-
íèòèñÿ ïîðó÷ іç Àëіñîþ? ×è âèíèêëî áàæàííÿ ïðî÷èòàòè òâіð ó 
ïîâíîìó îáñÿçі?

2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Ïåðåêàçóâàòè çìіñò ïðî÷èòàíîãî óðèâêà.
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(70) Тема. Головний герой повісті-казки «Аліса в Країні Чудес», його
характерні особливості

Орієнтовна навчальна мета. Вчити визначати головного персонажа
твору; формувати вміння аналізувати вчинки та поведінку персонажа тво-
ру, давати йому характеристику; удосконалювати навички виразного та ви-
біркового читання; розвивати уяву, фантазію та спостережливість; вихову-
вати читацький інтерес учнів.

Матеріал до уроку. Л. Керролл, Аліса в Країні Чудес.
Обладнання. Портрет Л. Керролла; ілюстрації до твору; мультфільм

вітчизняного виробництва за мотивами повісті-казки.

Перевірка домашнього завдання
Áëіöîïèòóâàííÿ çà çìіñòîì òâîðó.
1. ßê çâàëè äіâ÷èíêó ç òâîðó?
2. ßêó òâàðèíó âîíà çóñòðіëà íà äîðîçі?
3. ßêîãî êîëüîðó áóâ Êðîëèê?
4. ßêîãî êîëüîðó î÷і ó Êðîëèêà?
5. ßêі êàðòè ïîáà÷èëà äіâ÷èíêà â òóíåëі?
6. ßê çâàòè êіøêó Àëіñè?
7. Ùî ëåæàëî íà ñòîëèêó â çàëі?
8. Íàçâà êíèæêè, ÿêó õîòіëà á ìàòè Àëіñà.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) Ðîçó÷óâàííÿ ñêîðîìîâêè.

Ìàìè ó Òîëèêà, Òàíі і Òàї
Âîäÿòü òðîëåéáóñè, âîäÿòü òðàìâàї.
À òàòóñі – âîäÿòü òàêñі.

2) Ðîç÷èòóâàííÿ çà ñêëàäîâîþ òàáëèöåþ (Ä).

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

íàâêðóãè            çàòðåìòіëà          ïðîøìèãíóâ
íåïðîãëÿäíà         íà ëüîòó           óÿâëåííÿ
íàñêðіçü            ñîöіàëüíî          ìðіâ

2. Ñêëàäàííÿ ñëîâåñíîãî ïëàíó-ñõåìè äî çìіñòó òâîðó.
Íóäíå ñèäіííÿ  Áіëèé Êðîëèê  ó êðîëÿ÷іé íîðі

Äèâíà çàëà  çãàäêà ïðî êіøêó  Äå ÿ?

Ïàöþ÷à íîðà  äèâíà ïëÿøå÷êà  ãàðíèé ñàä  ïèðіæîê

Ñòèñëèé ïåðåêàç çìіñòó òâîðó çà ñêëàäåíèì ïëàíîì.
3. Ðîáîòà çà ðÿäêàìè ç òåêñòó.
Ïðî ÿêі ðèñè õàðàêòåðó Àëіñè ñâіä÷àòü ïîäàíі ðÿäêè ç òåêñòó

òâîðó?
 Òàê ëіíüêè, íå õî÷åòüñÿ âîðóøèòèñü...
 Ïðîæîãîì êèíóëàñÿ çà íèì ó íîðó, íå ïîäóìàâøè íàâіòü...
 Íå êèíóëà áàíî÷êè, ùîá, áóâà, íå âáèòè êîãî- íåáóäü óíèçó, à
ïðèìóäðèëàñÿ ïîñòàâèòè її â ÿêèéñü áóôåò...
 Óäîìà ñêàæóòü: ÿêà õîðîáðà äіâ÷èíêà! Òà ùî òàì, ÿ ìîâ÷àòèìó,
ÿêùî íàâіòü óïàäó ç äàõó!
 ...çàðàç áóëà íå äóæå ñëóøíà íàãîäà õâàëèòèñÿ ñâîїìè çíàííÿ-
ìè, áî íіõòî íå ñëóõàâ, àëå ÷îìó á íå ïîâòîðèòè äëÿ ïðàêòèêè?
 ...їé ïîäîáàëîñÿ âèìîâëÿòè öі êðàñèâі â÷åíі ñëîâà.
 ...âîíà ùå é ñïðîáóâàëà ÷åìíî ïðèñіñòè – óÿâіòü ñîáі ðåâåðàíñ ó
ïîâіòðі!
 ÿêáè æ õî÷ íå çàáóëè ìîëî÷êà їé íàëèòè...
 Àëіñà, ìîâ âіòåð, ïîì÷àëà ñëіäîì...



159

Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

 Àëіñà îáіéøëà çàëó, ïîòîðãàâøè êîæíі äâåðі, і ñóìíî ïîïëåíòà-
ëàñÿ äîñåðåäèíè, ðîçäóìóþ÷è, ÿê æå їé âèáðàòèñÿ çâіäñè.
 ...ïðèïðîøåííÿ áóëî ñïîêóñëèâå, àëå ðîçóìíà ìàëåíüêà Àëіñà
âèðіøèëà íå ïîñïіøàòè.
 Ñіëà ñåðäåøíà ìàëà é çàïëàêàëà. – Àíó ïåðåñòàíü – íіÿêè -
ìè ñëüîçàìè ëèõó íå çàðàäèø! – ãðèìíóëà íà ñåáå Àëіñà äîñèòü 
ñòðîãî.
 ...äàâàëà ñàìà ñîáі äóæå äîáðі ïîðàäè (õî÷ ðіäêî äîòðèìóâàëàñÿ
їõ).
 ×è òàê ÷è іíàê ïîïàäó â ñàä, òî õàé áóäå, ùî áóäå.

4. Àñîöіàòèâíèé êóù.

äîïèòëèâà Àëіñà  ëþáèòü òâàðèí

ІІІ етап «Після читання»
1. Ïîôàíòàçóâàòè, ÿê ðîçãîðòàòèìóòüñÿ ïîäії äàëі.
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Íàïèñàòè ëèñòà ãåðîїíі ïîâіñòі-êàçêè 

Àëіñі.

(71) Тема. Позакласне читання. Цілісний зміст повісті-казки «Аліса
в Країні Чудес». Доповнення до уявлень про головну героїню

Орієнтовна навчальна мета. Учити аналізувати та давати оцінку тво-
ру за цілісним його змістом; удосконалювати читацькі навички; формувати
навички людини ХХІ століття: самостійність, уміння адаптуватись, здатність
приймати зважені рішення; розвивати мислення та уяву, удосконалювати
усне мовлення за допомогою побудови власного висловлювання; виховува-
ти інтерес до читання творів фантастичного характеру.

Матеріал до уроку.уу Л. Керролл, Аліса в Країні Чудес.
Обладнання. Портрет Л. Керролла; ілюстрації до твору; мультфільм,

фільм за мотивами твору.

(72) Тема. Узагальнення знань з теми «У Країні світової літератури.
Оповідання. Повість-казка». Визначення навчальних досягнень за
тестовими завданнями для тематичного контролю

Орієнтовна навчальна мета. Повторити зміст творів за опрацьова-
ним розділом; удосконалювати навички роботи з текстом та змістом твору;
розвивати вміння аналізувати та порівнювати, аргументовано висловлю-
вати власну думку; формувати усвідомлене розуміння того, що кожен літе-
ратурний твір має основну думку та мету написання; збагачувати словни-
ковий запас; виховувати читацький та пізнавальний інтерес.

Матеріал до уроку. Твори за розділом.
Обладнання. Ілюстрації до творів з опрацьованого розділу; портрети

письменників.

Перевірка домашнього завдання
Çà÷èòóâàííÿ êіëüêîìà ó÷íÿìè ëèñòіâ äî Àëіñè.

І етап «До читання»
Âïðàâà íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
×èòàííÿ íà îäíîìó äèõàííі.

Ïðàë – ïðàë – ïðàë – ïðóë – ïðàë – ïðіë – ïðàë
Âäå – âäå – âäó – âäå – âäå – âäà – âäó – âäå – âäè – âäó

ІІ етап «Під час читання»
1. Ðîáîòà ç ïîðіâíÿëüíîþ òàáëèöåþ çà ïðî÷èòàíèìè òâîðàìè ç 

òåìè.
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Õàðàêòåðèñòèêà «Ìèøêîâà êàøà» «Àëіñà ó Êðàїíі ×óäåñ»

Àâòîð òâîðó

Îáñÿã òâîðó (çà ïіäðó÷-
íèêîì і «Ïåðëèíêîþ»)

Ãîëîâíèé ïåðñîíàæ

Äðóãîðÿäíі ïåðñîíàæі

Çàñîáè õóäîæíüîї
âèðàçíîñòі

Íàÿâíіñòü äіàëîãіâ

Êіëüêіñòü ïîäіé, îïèñà-
íèõ ó òâîðі

Êіíöіâêà òâîðó
(çà ïіä      ðó÷íèêîì 
і «Ïåðëèíêîþ»)

Íàÿâíіñòü îïèñіâ ó òâîðі

Îïèñ ïðèðîäè ó òâîðі

Íàÿâíіñòü ó çìіñòі òâîðó
åëåìåíòіâ ÷àðіâíîñòі

Îñíîâíà äóìêà òâîðó

2. Ðîáîòà ç ïîøóêîâîþ òàáëèöåþ.

1
2
3
4

êàøà
äâåðі

òóíåëü
áóð’ÿíè

÷àéíèê
ñêîâîðіäêà
ÿðëè÷îê
íіæêà

ïëÿøå÷êà
ïі÷êóðі
ñâі÷êà
ñóñіäêà

âîäà
êîëîäÿçü
äâåðöÿòà
êðîêåò

Æîâòèé

1
2
3
4

ñòîëèê
Âîëîäÿ
ñìåòàíà
êàðàñі

Íîâà Çåëàíäіÿ
Ìèøêî

éîä
òðóáà

Äіíà
ðі÷êà
ïëå÷і
êîëіíà

ïèðіæîê
êðóïà

êëþ÷èê
ãîëîâà

Ñèíіé

1
2
3
4

ìîðå
áóôåò
çåìëÿ
âóäêà

êàæàíè
âàðåííÿ
äîâãîòà

àíòèïîäè

Êðîëèê
ìîòóçêà

ãîäèííèê
æèâîïëіò

ñàä
ïèðіã
õëіá

áàíî÷êà

×åðâîíèé 

1
2
3
4

çàëà
êî÷åðãà

ðîçìàçíÿ
êóõîëü

êіøêà
òàðіëêà
ðåñòîðàí
ìàãàçèí

Àâñòðàëіÿ
âіäðî
êðóïà
ëіêîòü

âîëîñіíü
ñàìîâàð
êíèæêè
øèðîòà

Çåëåíèé

 Ïðî÷èòàòè âñі ñëîâà, çàçíà÷åíі â òàáëèöі.
 Âіäøóêàòè ñëîâî çà êîîðäèíàòàìè: 2, ðîìá, æîâòèé. Íàçâà-

òè ñëîâî. Ó ÿêîìó òâîðі çãàäóâàëîñÿ öå ñëîâî?
 Íàçâàòè êîîðäèíàòè ñëіâ ç âåëèêîї áóêâè. Ïîÿñíèòè їõ

íàïèñàííÿ.
 ßêі ñëîâà â òàáëèöі є çàéâèìè, íå çóñòðі÷àëèñÿ â òåêñòі?

Íàçâàòè їõ êîîðäèíàòè.
 Âіäøóêàòè ñïіëüíîêîðåíåâі ñëîâà â òàáëèöі. Íàçâàòè їõ

êîîðäèíàòè.
 Âіäøóêàòè ñëîâî, ÿêå ïîâòîðþєòüñÿ ó äâîõ òâîðàõ.
 Âіäøóêàòè ñëîâî â òàáëèöі, ÿêå äâі÷і ïîâòîðþєòüñÿ. Íàçâà-

òè éîãî êîîðäèíàòè.
 Íàçâàòè êîîðäèíàòè ñëîâà, ÿêå íåïðàâèëüíî âèìîâèëà Àëіñà. 
 Âіäøóêàòè ñëîâà, ÿêі íàçèâàþòü ïðåäìåòè ïîñóäó, òà âêàçà-

òè їõíі êîîðäèíàòè.
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

 Іíøі ñëîâà (ó÷èòåëü îáèðàє àáî ïðîïîíóє ó÷íÿì ïîïðàöþâàòè
â ïàðàõ, çàäàþ÷è êîîðäèíàòè).

ІІІ етап «Після читання»
1. Áåñіäà.
– ×è ñõîæі ìіæ ñîáîþ ïðî÷èòàíі òâîðè? ×èì? ßêі ìіæ íèìè є 

âіäìіííîñòі? ßêèé іç òâîðіâ âàì áіëüøå ñïîäîáàâñÿ? ×èì ñàìå?
2. «Õâèëèíè ôàíòàçії».
– Óÿâіòü, ùî äî âàñ çâåðíóâñÿ àâòîð îäíîãî ç òâîðіâ öüîãî ðîç-

äіëó çà ïîðàäîþ: ùî á âè ìîãëè äîäàòè äî çìіñòó îïîâіäàííÿ ÷è
ïîâіñòі-êàçêè? Ùî âè éîìó ïîðåêîìåíäóєòå? Ñâîþ äóìêó îáґðóí-
òóéòå.

3. Çàâäàííÿ äîäîìó. Íàìàëþâàòè іëþñòðàöіþ äî îäíîãî ç òâîðіâ.

(73, 74) Тема. Алан Мілн. Повість-казка «Вінні-Пух і всі, всі, всі»
Орієнтовна навчальна мета. Ознайомити з відомостями про життє-

вий і творчий шлях Алана Мілна та його твором; пригадати особливості
літературного жанру повість-казка; удосконалювати навички усвідомлено-
го, вибіркового читання; розвивати вміння висловлювати власні думки,
аналізувати твір і порівнювати поведінку героїв твору; збагачувати словни-
ковий запас за допомогою введення нових слів іншомовного походження;
виховувати почуття товариськості.

Матеріал до уроку. А. Мілн, повість-казка «Вінні-Пух і всі, всі, всі».
(5-та пригода, у якій Паць зустрічається зі Слонопотамом, «Перлинка»).

Обладнання. Портрет А. Мілна; ілюстрації із зображеннями героїв тво-
ру А. Мілна; мультфільм за сюжетом твору.

Перевірка домашнього завдання
Âèñòàâêà ó÷íіâñüêèõ іëþñòðàöіé äî îäíîãî ç òâîðіâ ðîçäіëó.

І етап «До читання»
1. Âïðàâè íà âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê ÷èòàííÿ.
1) Ãðà «Ñëîâíè÷îê». Óòâîðèòè íîâі ñëîâà ç áóêâ ñëîâà ãëèáîêî-

äóìíà.
2) Ðîç÷èòóâàííÿ çà ïіðàìіäêàìè ñëіâ.

     ñèð                íі÷
   ñå    ëî            ëі    òî
  ðі÷   .   êà          ìіñ   .   òî
 ãëå    .    ÷èê       ëіæ   .    êî
ñîí    .     öå      ðà     .     íîê

2. Ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ ïðî À. Ìіëíà (Ä).
– Òâіð, çі çìіñòîì ÿêîãî ìè ñüîãîäíі ïðàöþâàòèìåìî, âàì äîá ðå 

çíàéîìèé. Íà ìóëüòôіëüìàõ ïðî êóìåäíîãî âåäìåäèêà âèðîñëî íå
îäíå ïîêîëіííÿ òàêèõ ó÷íіâ, ÿê âè. Çíàéîìòåñÿ – ïîâіñòü-êàçêà 
«Âіííі-Ïóõ і âñі, âñі, âñі»!

Ïðèãàäàòè îñîáëèâîñòі ëіòåðàòóðíîãî æàíðó ïîâіñòü-êàçêà.

ІІ етап «Під час читання»
1. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.

áåìöíóòè            áóáîíіâ               ãëèáîêîäóìíà
÷êóðíóâ             áåðêèöüíåòüñÿ         âèñëèçíå
çàìèãîòіëè           ïðèíàäëèâіøèé        ìëîñíèé
Ñëîíîïîòàì           çìèêèòèâ             òèöüíóâøèñü
çäèáàâñÿ             ïåðåâàëüöåì           ñòóãîíіëî
íåäáàëî              ïî÷âàëàâ              ïîì÷àâ
÷àëàïàëè             äåíöå                 íàâïðîñòåöü
ïðàëіñ               ïîòðþõàâ              ëàñèé
âåðåñ                ïðîçîðіëî             âіíöÿ
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– Ïðî÷èòàéòå ñëîâà. Âіäøóêàéòå òі, çíà÷åííÿ ÿêèõ äëÿ âàñ є 
íåçðîçóìіëèì. ßêі ñëîâà ñåðåä ïîäàíèõ ìîæíà íàçâàòè ñèíîíіìà-
ìè? Ïðî÷èòàéòå їõ. Ùî âîíè îçíà÷àþòü? Ãåðîÿìè óðèâêà òâîðó
áóäóòü Ïàöü – ïîðîñÿòêî, Âіííі-Ïóõ – âåäìіäü òà Êðіñòîôåð Ðî-
áіí – õëîï÷èê.

2. Ñàìîñòіéíå ÷èòàííÿ òâîðó ó÷íÿìè ìîâ÷êè âіä ïî÷àòêó äî
ñëіâ: «...à Âіííі-Ïóõ ïî÷àâ óêëàäàòèñÿ ñïàòè».

3. Áåñіäà.
 Õòî òàêèé, íà âàøó äóìêó, Ñëîíîïîòàì? Îïèøіòü éîãî.
 ßê óòâîðèëàñÿ íàçâà òàêîї òâàðèíè? Âàøі ìіðêóâàííÿ.
 ßê âèíèêëà â äðóçіâ іäåÿ âïіéìàòè Ñëîíîïîòàìà?
 ßê âèðіøèëè Âіííі-Ïóõ і Ïàöü óïіéìàòè Ñëîíîïîòàìà?
 ßê âè ãàäàєòå, äëÿ ÷îãî їì öå ïîòðіáíî? Âàøі ìіðêóâàííÿ.
 ×îìó ãåðîї òàê äîâãî îáèðàëè ïðèìàíêó?
 ×îìó çóïèíèëèñÿ íà ìåäîâі?
 ×îìó Ïàöü íå íàïîëіã íà òîìó, ùî äëÿ ïðèìàíêè âñå æ 

òàêè êðàùå âèêîðèñòàòè æîëóäі?
 ×îìó Âіííі-Ïóõ æàëêóâàâ, ùî âіí íå äîñèòü ðîçóìíèé?
 Ùî îçíà÷àâ íàïèñ íà äâåðöÿòàõ áóäèíêó Ïàöÿ «Ñòîðîííіì Â.»?
 Ùî íå äàâàëî ñïîêîþ Âіííі-Ïóõó âïðîäîâæ íî÷і?
 ßê âåäìåäèê íàìàãàâñÿ íàëàøòóâàòèñÿ íà ñîí, ùî ðîáèâ?
 ×îìó Ïàöü óðàíöі áîÿâñÿ éòè äî Ãëèáîêîї ßìè?
 Ùî ïåðåáîðîëî îñòðàõ Ïàöÿ?
 ×îìó Âіííі-Ïóõ îïèíèâñÿ â ÿìі?
 ×îãî çëÿêàâñÿ Ïàöü, ïіäіéøîâøè äî ÿìè?
 Õòî äîïîìіã Ïàöåâі?
 ×îìó Ïàöü äðåìåíóâ äîäîìó, êîëè ïîáà÷èâ äðóãà â ÿìі?
 ×îìó òîâàðèøàì íå âäàëîñÿ âïіéìàòè Ñëîíîïîòàìà?
4. Ðîáîòà íàä ìîâîþ òà áóäîâîþ òåêñòó òâîðó.
 Âèêîðèñòàííÿ çàñîáіâ õóäîæíüîї âèðàçíîñòі: ïîðіâíÿííÿ:

ãëå÷èê іç ìåäîì, íåíà÷å òіíü; åïіòåòè: ñîñíè ñóìíі òà æóðíі;
óîñîáëåííÿ: âèñëèçíå ñîíå÷êî, íі÷ òіêàëà ãåòü òîùî.
 Âèêîðèñòàííÿ ôðàçåîëîãіçìіâ: ëі÷èòè îâåöü, ñîí íà÷å ðóêîþ

çíÿëî, ñåðöå çàõîäèëî â ï’ÿòè, íà÷å õòî ãóáè ìåäîì íàìàñòèâ.
 Ïîÿñíіòü çíà÷åííÿ êîæíîãî ôðàçåîëîãіçìó.
 Íàïèñàííÿ ñëіâ ç âåëèêîї áóêâè. Ìіñöå ó òâîðі ïіñåíüêè

âåäìåäèêà. Âèêîðèñòàííÿ äіàëîãіâ.
– Âèçíà÷òå, ÿê çìіíþєòüñÿ íàñòðіé ó êàçöі. Âіä ÷îãî öå çàëå-

æèòü?
5. Ïåðå÷èòóâàííÿ ó÷íÿìè äðóãîї óìîâíîї ÷àñòèíè òâîðó ëàí-

öþæêîì óãîëîñ.
6. ×èòàííÿ îïîâіäàííÿ â îñîáàõ ç ðîçïîäіëåííÿì ðîëåé.
7. «Ëіòåðàòóðíі äîñëіäíèêè».
 Âіäøóêàòè â òåêñòі òâîðó ÷èñëіâíèêè òà íàçâàòè їõ. Ùî

âîíè îçíà÷àþòü ÷è íà ùî âêàçóþòü?
 Âіäøóêàòè â òåêñòі òâîðó íàçâó ìîëî÷íîãî ïðîäóêòó (ñèð) òà

ïîëі÷èòè, ñêіëüêè ðàçіâ òðàïëÿєòüñÿ öå ñëîâî ó òâîðі.
 Ïîëі÷èòè, ñêіëüêè ðàçіâ ó òâîðі òðàïëÿєòüñÿ ñëîâî Ñëîíîïî-

òàì ó âñіõ éîãî ôîðìàõ.
 Âіäøóêàòè â òåêñòі ñëîâà, ÿêі âêàçóþòü íà êîëіð òà éîãî

âіäòіíêè, íàçèâàþòü ñìàêîâі ÿêîñòі, âêàçóþòü íà ðîçìіð ÷îãî-íå-
áóäü.
 Ïîÿñíèòè çíà÷åííÿ ñëіâ ç ïðåôіêñîì íàé-.
8. Ïîäіëèòè òåêñò êàçêè íà ÷àñòèíè. Ïðî÷èòàòè ÷àñòèíàìè

âñþ êàçêó.
9. Õàðàêòåðèñòèêà ïåðñîíàæіâ ïîâіñòі-êàçêè: Ïàöÿ òà Âіííі-

Ïóõà.
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Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

Äàòà____________________

Êëàñ_____________________

 Îïèñ çîâíіøíîñòі.
 Õàðàêòåð.
 Ïîâåäіíêà.
 Õàð÷óâàííÿ.
 Óìîâè ïðîæèâàííÿ.
 Óìіííÿ òîâàðèøóâàòè.
 Ïîçèòèâíі òà íåãàòèâíі ÿêîñòі.
10. Ïåðåãëÿä ìóëüòôіëüìó çà ìîòèâàìè ïîâіñòі-êàçêè.
11. Âèêîíàííÿ çàâäàíü ó çîøèòі іç ÷èòàííÿ.

ІІІ етап «Після читання»
1. – ×è âèíèêëî ó âàñ áàæàííÿ ïðî÷èòàòè ïîâіñòü-êàçêó â ïîâ-

íîìó îáñÿçі?
– ßêîìó ç ïåðñîíàæіâ âè áіëüøå ñèìïàòèçóєòå? ×îìó?
– ßê âè ãàäàєòå, ÷è âåñåëå æèòòÿ ãåðîїâ ïîâіñòі-êàçêè?
– Ç êèì іç ïåðñîíàæіâ òâîðó âè õîòіëè á òîâàðèøóâàòè?
2. Çàâäàííÿ äîäîìó. Ñàìîñòіéíî äî÷èòàòè ïîâіñòü-êàçêó òà ïå-

ðåêàçóâàòè її çìіñò. Íàìàëþâàòè ãåðîÿ êàçêè, ÿêèé íàéáіëüøå
ïîäîáàєòüñÿ.

(75) Тема. Позакласне читання. Повість-казка А. Мілна про Вінні-
Пуха

Орієнтовна навчальна мета. Узагальнити знання про створення тво-
ру та вибір прототипів для персонажів; розвивати читацькі навички та вміння
аналізувати твір, давати характеристику персонажам; виховувати інтерес
до читання творів зарубіжних письменників.

Матеріал до уроку. А. Мілн, Вінні-Пух і всі, всі, всі. Цілісний зміст
твору.

Обладнання. «Вікно у світ» (с. 171–175); ілюстрації із зображеннями ге-
роїв твору (Д).

(76) Тема. Узагальнення прочитаних творів за рік 
Орієнтовна навчальна мета. Узагальнити знання та вміння, навич-

ки, ціннісні надбання, які формували протягом навчального року.
Матеріал до уроку. Твори в підручнику; підсумкові запитання та за-

вдання; А. Костецький, Канікули.
Обладнання. Портрети авторів творів; музичний супровід; зручне роз-

ташування парт і столів для підсумкового уроку-колажу; кольорові картки.

1. Îïðàöþâàííÿ ñòàòòі-çâåðíåííÿ äî ÷èòà÷іâ-÷åòâåðòîêëàñíèêіâ.
2. Îïðàöþâàííÿ ïîåçії À. Êîñòåöüêîãî «Êàíіêóëè».
 Ñàìîñòіéíå ÷èòàííÿ ó÷íÿìè ìîâ÷êè.
 Âèáіðêîâå ÷èòàííÿ: ùî òàêå êàíіêóëè?
 Âèðàçíå ÷èòàííÿ ïîåçії îäíèì ç ó÷íіâ êëàñó.
 Ðîçó÷óâàííÿ ïîåçії çà ìàëþíêîâèì àëãîðèòìîì.
3. Áåñіäà.
– ßê âè ïëàíóєòå ïðîâåñòè êàíіêóëè? ßê áóäåòå âіäïî÷èâàòè?

Äîáåðіòü êîëüîðè äëÿ îïèñó âàøîãî âіäïî÷èíêó – âіäïîâіäíі 
êàðòêè. Ùî îçíà÷àòèìå êîëіð, ÿêèé âè îáðàëè? Ç ÿêèìè åìîöіÿ-
ìè âіí ó âàñ àñîöіþєòüñÿ?

4. Âèñòàâêà іëþñòðàöіé, ÿêі äіòè ñòâîðþâàëè âïðîäîâæ ðîêó
çà çìіñòîì ïðî÷èòàíèõ òâîðіâ.

5. Âèêîíàííÿ çàâäàíü ó çîøèòі іç ÷èòàííÿ.
Óðîê ìîæíà ïðîâåñòè ó ôîðìі ãðè «Íàéðîçóìíіøèé», óÿâíîї

ïîäîðîæі àáî ãðè «Áðåéí-ðèíã». Ïàðòè ðîçòàøóâàòè ó äîâіëüíî-
ìó ïîðÿäêó, ùî íàëàøòîâóâàòèìå äіòåé íà ðîçêóòå ñïіëêóâàííÿ.
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Ïðîïîíóєìî ïîáóäóâàòè ïіäñóìêîâèé óðîê ó âèãëÿäі êîëàæó.
 Çãàäêà ïðî òâіð, ÿêèé íàéáіëüøå ñïîäîáàâñÿ (ïðîçîâèé òà

âіðøîâàíèé).
 Çãàäêà ïðî òâіð ç ðîçäіëó ïіäðó÷íèêà.
 Ïåðñîíàæ, ïîâåäіíêà òà â÷èíêè ÿêîãî íå çàëèøèëè áàéäó-

æèìè.
 Âèñíîâîê – îñíîâíà äóìêà òâîðó, ÿêà ìîæå ñòàòè «æèòòє-

âèì êðåäî» ó÷íÿ.
 Ùî äіçíàëèñÿ íîâîãî, îïðàöüîâóþ÷è òâîðè íà óðîêàõ ëіòå-

ðàòóðíîãî ÷èòàííÿ?
6. Âïðàâà «Ìіêðîôîí». Іíòåðâ’þ íà òåìó «ßêèé óðîê íàéáіëü-

øå çàïàì’ÿòàâñÿ?».
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