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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий 
матеріал до уроку

урОК 1

тема. У країні давнини.
Мета. Ознайомити з підручником В. Науменко, умовними позначеннями; роз-

вивати навички роботи з підручником, творчу уяву, зв’язне мовлення; 
виховувати повагу до історичної спадщини.

Обладнання. Картки.

Хід уроку

і. Бесіда з елементами розповіді.

— В цьому навчальному році ми будемо працювати за підручником В. Нау-
менко «Літературне читання». Ви прочитаєте багато цікавих творів українських 
і зарубіжних авторів. Зверніть увагу на умовні позначення, які зустрінуться у 
підручнику. Прочитайте звернення автора до вас. 

Запам’ятайте! Читайте уважно, вдумливо, аналізуйте і визначайте, про що 
говорить з вами автор твору, що важливе для себе ви візьмете із цього спілку-
вання.

Прочитайте прислів’я про книжку.
— Чого вони навчають, до чого закликають?
— Як про книгу говорить І. Франко?

іі. Ознайомлення з новим розділом.

— Прочитайте текст (с. 4).
— Що оживає на сторінках цього розділу?
— Кому відкриються таємниці?
— А кому запам’ятаються ці твори?

іII. вивчення нового матеріалу.
1. Повідомлення теми і мети уроку.
— Сьогодні ми ознайомимось із новою для вас темою «Міфи». Наука, яка 

вивчає міфи, називається міфологією.
2. Розповідь учителя.
— У давні часи, намагаючись пояснити явища навколишнього світу, люди 

створили чимало цікавих історій, які передавалися з уста в уста, з покоління 
в покоління.

ці історії й отримали назву міфи. Присвячені вони виникненню життя, 
силам, що керують Землею та Всевітом (богам), надзвичайним людям (геро-
ям), надприродним явищам та істотам. 

Слово міф грецького походження, означає «переказ». Міфи відрізняються 
від казок тим, що казки завжди сприймалися, як плід людської фантазії, а 
міфи вважалися правдивими.

Кожен народ має свої міфи. Найвідомішими є міфи Стародавної Греції, 
Єгипту.

3. Читання учнями статті «Міфи» (с. 4). 
4. Аналіз змісту тексту.
— Що таке міф?
— Яка наука займається вивченням міфологічних образів?
— Де живуть міфічні герої і сьогодні?
— Які вислови з міфів прийшли до нас?
— Що вони означають?
5. Робота над змістом крилатих висловів.
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а) Читання карток.

         Картка 1         Картка 2
    
  Скринька Пандори   Ахіллесова п’ята

      Картка 3          Картка 4

    Чумацький Шлях        Геркулес

                             Картка 5

                             Нарцис 

б) Гра «Попрацюємо разом».
Один учень називає вислів, а інший — його значення.
Фізкультхвилинка.
6. Робота в зошиті.

IV. підсумок.

— Що нового дізналися на уроці?
— Що таке міф?
— Які ви знаєте міфи?
— Які міфічні висловлювання ви запам’ятали?

V. Домашнє завдання.

Опрацювати статтю «Міфи» (с. 4–5). 
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий 
матеріал до уроку

урОК 2

тема. Єгипетські міфи. «Бог сонця Ра».
Мета. Продовжувати ознайомлювати учнів з міфами; збагачувати словнико-

вий запас; розвивати творчу уяву, зв’язне мовлення; удосконалювати 
навички читання.

Обладнання. Відео-презентація про Єгипет.

Хід уроку

і. етап «До читання».

1. «Читання у потоці букв».
Знайдіть серед поданих букв слова і прочитайте їх.
 Опрсміфитуфміфологіясіш
2. Читання за Едігеєм.
 соАхівалле тап’я, каскньри доПарин, лесГерку, цисНар.

іі. етап «у ході читання».

1. Актуалізація опорних знань.
— Що таке міф? 
— Міфи яких народів ви знаєте?
— Чим відрізняється міф від казки?
2. Повідомлення теми і мети уроку.
— Сьогодні на уроці ми познайомимось із єгипетськими міфами.
3. Розповідь учителя.
— Кожен народ складав міфи про життя на Землі. Сьогодні ми прочитає-

мо, як, за єгипетськими уявленнями, створювався світ.
4. Читання «ланцюжком» інформації «Єгипетські міфи» (с. 5).
— Що обожнювали єгиптяни і як вони зображували богів?
— Який бог був у них найголовнішим?
— Чому?
— Прочитайте про річку Ніл.
5. Опрацювання міфу «Бог сонця Ра» (с. 5).
а) Читання тексту мовчки.
б) Аналіз тексту і вибіркове читання.
— Прочитайте опис Всесвіту.
— За яких обставин зникла пітьма і все ожило?
— Як народився бог сонця Ра?
Фізкультхвилинка.

III. етап «після читання».

1. Робота в парах.
— Перекажіть один одному міф близько до тексту.
2. Робота в зошиті.
3. Гра «Так чи ні».
1) Колись не було ні землі, ні неба.
 Так чи ні.
2) Всесвіт нагадував безмежний океан води.
 Так чи ні.
3) Спочатку серед води з’являлася долина.
 Так чи ні.
4) На пагорбі розкрилась дивовижна квітка кульбаби.
 Так чи ні.
5) Між пелюстками було сховане немовля.
 Так чи ні.
6) цьому дитяті судилося стати богом Ра.
 Так чи ні.
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IV. підсумок.

— Які єгипетські міфи прочитали?
— Кого обожнювали і складали про них міфи стародавні єгиптяни?

V. Домашнє завдання.

Переказати міф близько до тексту (с. 5).
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий 
матеріал до уроку

урОК 3

тема. Єгипетські міфи. «Ра та Апоп».
Мета. Продовжувати формувати уявлення про міф як жанр; удосконалювати 

уміння визначати тему твору і послідовність сюжету; розвивати уміння 
переказувати, створювати уявний малюнок; удосконалювати техніку чи-
тання.

Хід уроку

і. етап «До читання».

1. Обмін думками.
— Які асоціації виникають, коли промовляємо слово міф?
2. Читання за Едігеєм. 
 світВсе, лязем, тосло, мовляне, горбпа.
— Об’єднайте ці слова в міф і назвіть його.
3. Перевірка домашнього завдання.
— То за яких обставин зникла пітьма і все ожило?
— Як, за єгипетською міфологією, бог Ра перепливає річку?

іі. етап «у ході читання».

— Прочитайте заголовок міфу і скажіть, про кого розповідається у цьому міфі.
1. Читання абзацами.
— Хто був Апоп? 
— Яким він був?
— Де жив змій?
— Що вирішив змій Апоп?
— Прочитайте битву Ра з Апопом.
— Як радів народ перемозі бога Ра над змієм Апопом?
— Чому триває вічна боротьба між світлом і пітьмою, добром і злом.
2. Робота парах.
— Перекажіть близько до тексту ту частину, у якій розповідається про 

битву Ра з Апопом.
Фізкультхвилинка.
3. Самостійне перечитування міфу для складання порівняльної характе-

ристики.
ііі. етап «після читання».

1. Робота в зошиті.
2. Гра «Займи позицію».
Хто вважає, що на Землі переможе добро — одна позиція.
А хто переконаний, що триватиме вічна боротьба між добром і злом — 

інша позиція.
— Доведіть свої міркування.

іV. підсумок.

— Виберіть правильне твердження теми твору і головної думки.
Розповідь про бога Ра і змія Апопа.
Розповідь про вічну боротьбу між пітьмою і світлом, добром і злом.

V. Домашнє завдання.

Виконати творче завдання в зошиті на основі змісту міфу.
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урОК 4

тема. Міфи Давньої Греції. Чарівні перетворення.
Мета. Збагачувати уявлення про міфи Давньої Греції; привернути увагу до від-

мінностей міфу від оповідання, вказуючи на чарівні перетворення; удо-
сконалювати навички читання; розвивати уміння знаходити в тексті роз-
думи, міркування; виховувати інтерес до самостійного читання міфів.

Обладнання. Відео-презентація Давньої Греції.
Хід уроку

і. етап «До читання».
— Які думки виникають, коли читаєте про Ра і Апопа?
— Чим ці герої відрізняються один від одного?
— Поясніть вислів: «Вічна боротьба між добром і злом».

іі. етап «у ході читання».
1. Самостійне ознайомлення з інформацією «Міфи Давньої Греції» (с. 7).
— До кого греки ставилися з великою повагою?
— В образі кого вони уявляли богів?
2. Повідомлення теми і мети уроку.
— Сьогодні прочитаємо міф «Пандора» і навчимося визначати чарівні пе-

ретворення.
3. Словникова робота.
— Прочитайте і запам’ятайте слова із зошита (с. 10).
4. Читання вчителем або підготовленими учнями логічно завершених частин.
а) Кара Зевса.
б) Витвір Гефеста і обдарування богів.
в) «Той, хто думає потім».
г) Сховок амфори на горі Олімп.
ґ) Подарунок Зевса Пандорі.
д) Непослух Пандори і зло на Землі.
е) Сліпа надія.
5. Повторне перечитування міфу. 
6. Відповіді на запитання.
— Назвіть персонажів міфу.
— Які чарівні перетворення описано в ньому?
— За що Зевс розгнівався на Прометея? (За те, що він подарував людям 

вогонь і їхнє життя засяяло радістю і теплом.)
— Чим боги обдарували Пандору?
— Чи добре вчинила Пандора?
Фізкультхвилинка.

ііі. етап «після читання».
1. Робота за малюнком (с. 9).
— Опишіть вираз обличчя, поставу Пандори.
— Чи відповідає малюнок тексту?
— Поміркуйте, чому художник ілюстрував саме цей епізод, а не інший.
2. Робота в зошиті.
3. Гра «Влучне слово».
— Поясніть вислів: «Скринька Пандори». (Осередок нещасть, підступний 

дарунок, страждання, злигодні, тяжкі хвороби, горе.)
іV. підсумок.

— Як ви пов’яжете зі змістом міфу вислів: «Надія живе найдовше».
V. Домашнє завдання.

Поміркуйте ще над цим удома і запишіть.

Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий 
матеріал до уроку


