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Різноманітність тварин

Дата
Клас

Мета: поглибити знання школярів про різноманітність тварин; формувати в
учнів уявлення про групи тварин (черви, молюски, ракоподібні, павуко- Додатковий
подібні, комахи, риби, земноводні, плазуни, птахи і звірі), види тварин; матеріал до уроку
розвивати уміння аналізувати і порівнювати тварин, визначати істотні
ознаки, впізнавати тварин; удосконалювати уміння доводити й робити
висновки, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, здобувати інформацію з підручника; формувати потребу в пізнанні тваринного світу;
розвивати спостережливість, мислення; виховувати естетичне сприйняття тваринного світу.
Обладнання: таблиці, ілюстративний матеріал, дидактичні картки.
Хід уроку
І. Організація класу до уроку.
До уроку приготуйтесь,
На роботу налаштуйтесь.
Руку гарно підіймайте
Й на уроці не дрімайте.
Будемо тварин вивчати
Й нові знання здобувати.
ІІ. Хвилинка спостережень.
Аналіз показників погоди (стану неба, хмарності, опадів, температури повітря, вітру), висоти Сонця над горизонтом. Заповнення календаря природи.
ІІІ. Актуалізація опорних знань, повідомлення теми уроку.
— Яке царство живої природи ми вивчили? Щоб дізнатися, яке царство
будемо вивчати, розв’яжіть кросворд.
1
1. Хто це землю вигортає,
Мов купини навертає?
2
То підземний хід
3
Риє, риє … (кріт).
4
2. Хто це сіру і липку
5
Ловчу сітку тче в кутку?
6
Як на неї мушка сяде –
7
Враз прилипне. Жити б рада,
Та вже доленька така:
Їй не вилізти з сачка. (Павук)
3. У зеленому жакеті галасує в очереті,
хоч і плавати мастак,
а не риба і не рак. (Жаба)
4. Ні рак, ні риба, ні звір, ні птиця,
Голос тоненький, а ніс довгенький;
Хто його уб’є, той свою кров проллє. (Комар)
5. У воді вона живе, немає дзьоба, а клює. (Риба)
6. Як зима — вона на гілці,
І співа, мов на сопілці…
Жовті груди, чорні крила,
Кусень сала сама з’їла. (Синиця)
7. Що за тварина
має голову і ріжки,
Повільно так повзе,
На собі свій дім везе? (Равлик)
— Прочитайте слово у виділеному стовпці. Протягом декількох уроків ми
вивчатимемо царство Тварини. Науку, яка вивчає тварин, називають зоологією.
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Вчені поділяють царство Тварин на декілька груп. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про різноманітність тварин.
ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Бесіда з елементами розповіді, роботою з підручником з метою формування уявлення про тварин — живих організмів.
— Чи можна уявити природу без тварин? Розгляньте таблицю, ілюстрації,
мал. 78, 79 підручника. Назвіть тварин, зображених на малюнках.
— Де живуть тварини? Яких тварин можна зустріти у лісі? Яких тварин
можна побачити на луках? Які тварини живуть у воді? Яких тварин можна
побачити поблизу водойм? Які тварини живуть у ґрунті? Яких тварин можна
побачити у повітрі? Пригадайте, що потрібно тваринам для життя.
— Тварини живуть скрізь, де для них є їжа, схованка від ворогів та місце
для влаштування житла: у воді та на суші, під землею і в повітрі. Їх можна зустріти в усіх куточках нашої планети.
— Тварини, як і рослини, — це живі організми. Пригадайте, які ознаки
властиві живим організмам.
— Чи можуть тварини прожити без повітря? Чому? (Повітря потрібне тваринам для дихання.) Який газ потрібний тваринам для дихання. (Кисень.) Який
газ тварини видихають під час дихання? (Вуглекислий газ.)
— Пригадайте, як розмножуються звірі, птахи, риби. (Звірі народжують
малят, птахи відкладають яйця і висиджують пташенят, риби відкладають
ікринки, з яких з’являються мальки.)
— Отже, тварини розмножуються. Вони народжуються, ростуть, розвиваються і вмирають.
— Тривалість життя у тварин різна. Так, миша може прожити до 3-х років,
собака — до 24 років, індійський слон — до 77 років, а гігантська черепаха — більше 200 років. Вчені спостерігають за гренландським китом, який є
справжнім гігантом Північного Льодовитого океану. Він вже прожив 211 років
і невідомо, скільки ще проживе. Існують комахи-одноденки, які гинуть через
декілька годин після народження, проте у вигляді личинок вони можуть прожити 1 рік.
— Ростуть тварини не протягом усього життя, а лише в молодому віці. Пофантазуйте і уявіть собі, які б розміри мала б собака, якби вона росла протягом
усього життя.
— Розгляньте зображення тварин. Пригадайте, чим живляться тварини,
зображені на ілюстраціях. Чим живиться дикий кабан? (Плодами, коренеплодами і бульбами рослин, черв’яками й комахами.) Чим живиться вовк? (Зайцями,
косулями, оленями.) Чим живиться білка? (Горіхами, грибами, насінням шишок.)
— Отже, тварини живляться рослинами і тваринами, грибами. Поїдаючи
їжу, вони отримують готові поживні речовини. Споживаючі готові поживні
речовини їжі, тварини дістають енергію, яка їм необхідна для життя.
— Як тварини здобувають їжу? (Вони бродять у пошуках їжі, полюють,
тобто постійно переміщуються з одного місця на інше, рухаються.) Тварини
переміщуються також, рятуючись від ворогів, шукаючи місця для влаштування
житла.
— Розгляньте ілюстрації тварин. Як рухаються тварини, зображені на малюнках? (Щуки, карасі, дельфіни і кити — плавають; голуби, горобці, метелики,
летючі миші — літають; жаби, зайці, зелені коники — стрибають; олені, вовки,
лисиці — бігають; змії, дощові черв’яки — повзають.)
— Поміркуйте, чому тварини пересуваються різними способами. Розгляньте на ілюстраціях кінцівки тварин. Чи однакові вони у тварин, які плавають,
літають, бігають, повзають? (У тварин різноманітні кінцівки. Плавці є у тварин,
які плавають; крила — у тих, які літають; міцні ноги — у тих, хто стрибає і
бігає; ті, які не мають кінцівок, — повзають.)
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вітрям і теплом. Ознакою родючості ґрунту є кількість зібраного людиною
врожаю. Пригадайте, який ґрунт є найбільш родючим. (Чорнозем.) Завдяки
родючості ґрунту людина отримує рослинні продукти, які необхідні їй для харчування і виробництва.
— Навіщо людина вносить у ґрунт органічні добрива? (Щоб збагатити
ґрунт поживними речовинами.)
— Якими органічними добривами збагачує ґрунт людина? (Перегній, компост, гній, пташиний послід, коров’як.)
— Щоб підвищити родючість ґрунту, люди вносять не лише органічні добрива, а й мінеральні. Потрібно повертати стільки поживних речовин, скільки
їх забрали рослини. Якщо людина вносить забагато мінеральних добрив, то
вони забруднюють ґрунт.
— Чи впливає вологість на родючість ґрунту? Що слід робити за умов нестачі природного зволоження ґрунту? (Штучно поливати землю.)
— Слід пам’ятати, що надмірне поливання рослин спричиняє засолення
ґрунту. На засолених ґрунтах культурні рослини не ростуть.
— Пригадайте, що ще слід робити, щоб збагатити ґрунт вологою, окрім
поливання. (Треба проводити затримання і накопичення снігу на полях.)
— Пригадайте, у якому ґрунті краще ростуть рослини: у твердому чи пухкому? (У пухкому ґрунті.) Чому? (У пухкий ґрунт краще проникає вода і повітря.)
Що потрібно робити, щоб ґрунт був пухким? (Орати, перекопувати, постійно
розпушувати, водночас видаляючи бур’яни.)
— Поміркуйте, навіщо потрібно видаляти бур’яни з поля. (Бур’яни поглинають з ґрунту поживні речовини і пригнічують ріст культурних рослин.)
— Поміркуйте, навіщо для підвищення родючості ґрунту люди вносять
торф з піском.
— Поміркуйте, чому не можна знищувати дощових черв’яків. (Вони відіграють важливу роль у підвищенні родючості ґрунту.)
Це цікаво знати.
На одному гектарі землі буває до двох мільйонів дощових черв’яків. Вони
прокладають в землі ходи, які полегшують проникнення повітря та води до
коренів рослин, зменшують щільність землі, що сприяє росту коренів. Дощові
черв’яки перемішують різні шари ґрунту, виносячи наверх землю з нижніх шарів і затягуючи рештки рослин на глибину. Дощові черв’яки разом з рештками
рослин заковтують і ґрунт, земля, що пройшла через їх кишківник збагачується мікроорганізмами, різними поживними для рослин речовинами.
— Важливу роль у підвищенні родючості ґрунту відіграють і ґрунтові бактерії. Для того, щоб підвищити родючість ґрунту, людина вирощує на полях
рослини (горох, конюшину, квасолю), на коренях яких оселяються бульбочкові бактерії. Вони здатні вбирати азот з повітря і перетворювати його на речовини, які потрібні рослинам.
Висновок. Ґрунт потребує догляду, підвищення родючості, охорони.
Фізкультхвилинка.
Встаньте, діти, посміхніться,
Землі нашій поклоніться
За щасливий день вчорашній.
І до сонця потягніться.
В різні боки нахиліться.
Веретеном покрутіться.
Раз — присядьте, два — присядьте.
І за парти тихо сядьте.
VІ. Закріплення знань, умінь і навичок.
1. Індивідуальна робота з дидактичними картками.
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2. Бесіда.
— До яких наслідків призводить господарська діяльність людини на Землі?
Назвіть заходи, спрямовані на поліпшення властивостей ґрунту. Доведіть, що
зруйновані території слід відновлювати.
3. Робота в парах.
— Поясніть, чому вважають, що чорнозем — найбільше багатство України.
VІІ. Підсумок уроку.
— Про що ви дізналися? Що вам найбільше сподобалось на уроці?
VІІІ. Домашнє завдання.
Поспостерігайте за життям рослин і тварин влітку. Для цього оберіть дватри об’єкти для спостереження. Результати записуйте у зошит для спосте
режень.
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