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Урок 1. Поетичні перлинки
Мàтеðіàл уðîêу. І. Фðàíêî «Дð³ìàюòü ñåëà».
Метà уðîêу. Пîãëèбèòè óÿâëåííÿ ä³òåй ïðî êàðòèíè ïðèðîäè 

âîñåíè; ïðèâ÷àòè ó÷í³â ÷åðåз õóäîжíє ñëîâî бà÷èòè õóäîжí³й îбðàз 
îñåí³ з ¿¿ ð³зíîбàðâí³ñòю, ùåäð³ñòю, бàãàòñòâîì; óäîñêîíàëюâàòè 
íàâè÷êè âèðàзíîãî ÷èòàííÿ; ðîзâèâàòè îбðàзíå ìèñëåííÿ, òâîð÷ó 
óÿâó; âèõîâóâàòè åñòåòè÷í³ ñìàêè, ëюбîâ äî ð³äíî¿ ïðèðîäè.

оáлàднàння. Рåïðîäóêö³ÿ êàðòèíè «Кè¿âñüêà îñ³íü» М. Гëóùåí-
êà, ³ëюñòðàòèâíèй ìàòåð³àë íà òåìó «Оñ³íü»; П. І. Чàйêîâñüêèй 
«Пîðè ðîêó»; êàðòêè äëÿ ãðóïîâî¿ ðîбîòè.

Хід уðîêу

І. рîзумîвà ðîзминêà.
1. Ãðà «Çнàйди слîвî».

— Вèêîíàâшè ä³¿, ïðî÷èòàй зàïèñàí³ ñëîâà.
Перо – о + ëин + кава – ва (ïерëина)
— Щî ж òàêå ïåðëèíà?
Пåðëèíêà – äîðîãîö³ííèй êàì³íü, зíàйäåíèй íà äí³ ìîðÿ.
Поëе – ëе + е + ти÷ + наøа – øа (ïоети÷на)
— В³ä ÿêîãî ñëîâà óòâîðèëîñÿ ñëîâî ïоети÷на? (Поети, ïоеçія.)
— Пîєäíàâшè óòâîðåí³ ñëîâà, ñêëàä³òü ñëîâîñïîëó÷åííÿ. 

    (Поети÷на ïерëинка.)
2. Інтеðàêтивнà впðàвà «Мîзêîвий штуðм».

— Яê âè ðîзóì³єòå âèñë³â «Пîåòè÷íà ïåðëèíêà»? 
(Вñі ñвої ïриïущення у÷ні çаïиñуютü на äоøöі.)

ІІ. огîлîшення теми і мети уðîêу.
1. Вступне слîвî вчителя.

— Íàшà óêðà¿íñüêà ìîâà – íàïðî÷óä бàãàòà, äзâ³íêà, í³жíà ³ 
ìèëîзâó÷íà. У í³й â³ä÷óâàєòüñÿ ³ ïîäèõ бóð³, ³ í³жí³ñòü òðîÿíäî-
âèõ ïåëюñòîê, ñï³â ïîò³÷êà âåñåëîãî ³ шóì äð³ìó÷îãî ë³ñó, шåï³ò 
êîëîñèñòî¿ íèâè, ³ ñï³â ñîëîâ’ÿ. Уêðà¿íñüêà ìîâà – öå ìîâà íà-
шî¿ ïðèðîäè, íàðîäíî¿ ï³ñí³ ³, зâè÷àйíî, ïîåз³¿. Аäжå â³ðш³ – öå 
ùå îäèí íåîö³íåííèй ñêàðб, ìîâíà ïåðëèíà. Оñîбëèâî ò³ â³ðш³, ó 
ÿêèõ êðàñîю ñëîâà îïèñàíî êðàñó ïðèðîäè.

— Íà ñüîãîäí³шíüîìó óðîö³ ìè ïîзíàйîìèìîñÿ з â³ðшåì  
І. Фðàíêà «Дð³ìàюòü ñåëà».
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5. Пеðевіðêà ðîзуміння пðîчитàнîгî. Інтеðàêтивнà впðàвà «кà-
ðуселü».

(У÷ні-«у÷итеëі» ñтавëятü çаïитання, а у÷ні-«äіти» äаютü короткі 
віäïовіäі.)

1) Сê³ëüêè ðîê³â бóëî Яðèíö³? (7)
2) Щî зíàйшëà ìàìà ñåðåä îäÿãó? (Соро÷ку.)
3) Чè äîâãî бóëà Яðèíêà òàêîю ìàëåíüêîю? (Тиæäенü.)
4) Дå ïåðåä öèì бóëà ä³â÷èíêà? (Її ще не буëо на ñвіті.)
5) Щî òîä³ бóëî äîâêîëà? (Вñе.)
6) Кóäè збèðàëàñÿ йòè ä³â÷èíêà? (До øкоëи.)
7) Íàä ÷èì зàìèñëèëàñü ä³â÷èíêà? (Як вñе öе буëо беç неї.)

6. Читàння твîðу в îсîáàх.
(Переä öим ç’яñувати, що ñëова мами ïотрібно ÷итати ëаãіäно, ніæ-

но. Сëова Яринки – çäивовано, а ñëова автора – роçïовіäним тоном).

7. Мîвнî-лîгічне зàвдàння.
Íà äîшö³ ïðèêð³ïëåí³ ìàëюíêè ìàìè ³ ä³â÷èíêè òà зàïèñàí³ 

ïðèêìåòíèêè: турботëива, äобра, ніæна, уваæна, акуратна, ма-
ëенüка, береæëива, çäивована.

— Ç’єäíàйòå ñëîâà ³з ìàëюíêàìè. Вèб³ð ñâ³й îбґðóíòóйòå, ïî-
ñèëàю÷èñü íà òåêñò.

Фізкультхвилинка
Вñòàíüòå, ä³òè, ïîñì³õí³òüñÿ,
зåìë³ ð³äí³й ïîêëîí³òüñÿ,
зà ùàñëèâèй äåíü â÷îðàшí³й.
І äî ñîíöÿ ïîòÿãí³òüñÿ,
â ð³зí³ бîêè íàõèë³òüñÿ,
âåðåòåíîì ïîêðóò³òüñÿ.
Рàз ïðèñÿäüòå, äâà ïðèñÿäüòå
³ зà ïàðòè òèõî ñÿäüòå.

IV. рîáîтà нàд îпîвідàнням В. Ñухîмлинсüêîгî «Пî вîлî-
синöі».
1. Ñлîвниêîвà ðîáîтà.

Чèòàííÿ ï³ðàì³äîê ñë³â:
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10. Впðàвà «Бігун».
— У îïîâ³äàíí³ «Жèâà êàзêà» âè ïîзíàйîìèëèñÿ ³з êðàñíîï³ð-

êîю, бàбêàìè, îêóíåì, âèäðîю. Щå б³ëüшå ïðî íèõ ä³зíàєòåñÿ, 
êîëè âïðàâíî ïîãðàєòå â ãðó «Á³ãóí». Рåзóëüòàò âàшèõ зíàíü бóäå 
ó âåëèê³й ì³ð³ зàëåжàòè â³ä «б³ãóíà», ÿêèй ñïðèòíî б³ãàє, âèðàзíî, 
шâèäêî ÷èòàє, äîбðå зàïàì’ÿòîâóє ³ ïðàâèëüíî ïåðåäàє ³íфîðìà-
ö³ю.

1 гðупà
ÁАÁКи – öå êîìàõè, ó ÿêèõ ÿñêðàâî зàбàðâëåíå ò³ëî, âåëèêà ³ íå-

ðóõîìà ãîëîâà, äâ³ ïàðè êðèë. Вîíè зàõèùàюòü íàñ â³ä êîìàð³â.

2 гðупà
ÎКУÍь – öå õèжà ðèбà, õîâàєòüñÿ â ÿìêàõ, з ÿêèõ зðó÷íî ïîëю-

âàòè íà äð³бíèõ ðèбîê. Жèâèòüñÿ ðà÷êàìè, ³êðîю, ðèбîю.

3 гðупà
ВиДÐА – âîäÿíèй õèжàê, ÷óäîâî ïëàâàє. П³ðíàє, âåäå í³÷íèй 

ñïîñ³б жèòòÿ, ñåëèòüñÿ ó ãëèбîêèõ íîðàõ, ÿê³ ðèє ó âîäîйìàõ.
11. Хвилинêà фàнтàзії.

— Яê бè âè ïðîäîâжèëè êàзêó?

IV. Підсумîê уðîêу.
— Чè ñïîäîбàâñÿ âàì óðîê?
— Щî ìè з âàìè âñòèãëè зðîбèòè íà óðîö³?
— Чîãî âè íàâ÷èëèñü? Пðî ùî ä³зíàëèñÿ?
— Кîìó б õîò³ëè ïîäÿêóâàòè зà ñï³âïðàöю? 



45

ÇМІÑТ

Урок 1. Поетичні перлинки.  
                 І. Франко «Дрімають села» ..................................3
Урок 2. Мовні цікавинки.  
                 Загадки. Прислів’я ...............................................7
Урок 3. Посади калину біля хати,  
                 будуть довго пам’ятати. 
                 Г. Демченко «Калина», загадки ..........................13
Урок 4. Нема без кореня рослини, а нас,  
                 людей, без Батьківщини. 
                 А. Костецький «Батьківщина»,  
                 М. Чернявський «Рідний край»,  
                 В. Сухомлинський «Дідова колиска» .................17
Урок 5. Цікавий світ навколо тебе. 
                 В. Сухомлинський «Як же все це було  
                 без мене?», «По волосинці» ...............................23
Урок 6. Небилиці– небувалиці. 
                 П. Воронько «Картина»,  
            Т. Коломієць «Диваки» .......................................29
Урок 7. Не боїмося ми погроз,  
                 і не лякає нас мороз! 
                 О. Бунець «Чи є зима?» ......................................33
Урок 8. Скільки цікавого відкривається тому, 
                 хто вміє фантазувати. 
                 В. Струтинський «Жива казка» ..........................39



Íав÷аëüне виäання
Сåð³ÿ “Іíòåðàêòèâí³ фîðìè ðîбîòè íà óðîêàõ”

ÇАÁРОЦüКА Сâ³òëàíà Гðèãîð³âíà
ЯРІШ Гàëèíà Пåòð³âíà

ЧиТАННЯ
ІНТЕрАкТиВНІ ФорМи роБоТи НА УрокАХ

2 клАÑ

Гîëîâíèй ðåäàêòîð Áоãäан Áуäний
Рåäàêòîðè Любов Лев÷ук, Íатаëя Шоñт

Обêëàäèíêà Воëоäимира Áаñаëиãи 
Кîìï’юòåðíà âåðñòêà Îëени Çахарій÷ук

П³äïèñàíî äî äðóêó 05.08.2010. Фîðìàò 60ґ84/16. Пàï³ð äðóêàðñüêèй. 
Гàðí³òóðà Òàйìñ. Уìîâí. äðóê. àðê. 7,44. Уìîâí. фàðбî-â³äб. 7,44.

Вèäàâíèöòâî «Íàâ÷àëüíà êíèãà – Áîãäàí»
Сâ³äîöòâî ïðî âíåñåííÿ äî Дåðжàâíîãî ðåєñòðó âèäàâö³â

 ДК №370 â³ä 21.03.2001 ð.

46008, ì.Òåðíîï³ëü, âóë. Òàíöîðîâà, 14. А/ñ 529.
òåë./фàêñ (0352) 43-00-46; 25-18-09; 25-37-53

Е-mail: publishing@budny.te.ua 
www.bohdan-books.com




