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2005000003028
У посібнику подано розгорнуті конспекти 8-и уроків позакласного читан-

ня у 2 класі.
Автори пропонують різні види мовних та фонетичних розминок, ціка-

ві завдання для розвитку навички читання, інтерактивні вправи для роботи 
в малих групах, кооперативного навчання, технології опрацювання дискусій-
них питань із використанням інтерактивних технологій. Крім того, даються 
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іншу інтерактивну вправу.

Завдання спрямовані на розвиток творчої особистості учнів. 
Для вчителів початкових класів, студентів педагогічних навчальних за-
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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».

ÁÁК 74.268.3 Уêð
Ç12

Сåð³ю “Іíòåðàêòèâí³ фîðìè ðîбîòè íà óðîêàõ” зàïî÷àòêîâàíî 2009 ðîêó.
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2. Інтеðàêтивнà впðàвà «Дисêусія». 
— Пîäóìàйòå ³ ñêàж³òü, ÷îìó ñàìå «äð³ìàюòü» ñåëà. (У÷ні на-

воäятü ñвої арãументи, ñïере÷аютüñя і, нареøті, ïрихоäятü äо ºäи-
ної äумки. Дрімаютü тому, що ïрийøëа оñінü, а моæëиво і çима. В 
ïрироäі ñтаëиñя çміни – наñтаëа ïора віäïо÷инку і äëя ñеëян, і äëя 
ïрироäи.) 

ІІІ. опðàöювàння віðшà І. Фðàнêà «Дðімàютü селà».
1. Впðàвà «Çнàю сàм і пîділюся з вàми». 

(Ðоçïовіäü çаçäаëеãіäü ïіäãотовëеноãо у÷ня ïро äитинñтво І. Франка.)

2. Виðàзне читàння віðшà вчителем.
«Інтерв’ю». 
— Щî íàйб³ëüшå âàñ âðàзèëî â öüîìó â³ðш³?
— Яêèй äåíü îïèñàâ ïîåò?
— Яêà êàðòèíà ïîñòàëà ó âàш³й óÿâ³?

3. Ñлîвниêîвà ðîáîтà. Ãðà «Блисêàвêà».
Сëîâà íà êàðòêàõ¦ ñеëо, яñен, ñонöе, хатки, çеëенії, ïотяãаº, äо-

вãим, тоном, в’ºтüñя, наä çаãоном
4. Читàння віðшà учнями пî стðîфàх. 

à) Чèòàííÿ ìîâ÷êè І ñòðîфè â³ðшà.
— Дîâåä³òü ñëîâàìè â³ðшà, ùî öå îñ³íü.
á) Чèòàííÿ âãîëîñ ІІ ñòðîфè â³ðшà.
— Яêó êàðòèíó зìàëüîâóюòü íàñòóïí³  4 ðÿäêè â³ðшà?
— Пðî÷èòàйòå îïèñ ñàäê³â. Кîëè òàê бóâàє?

Фізкультхвилинка
Òðàâà íèзåíüêà-íèзåíüêà.
Дåðåâà âèñîê³-âèñîê³.
В³òåð äåðåâà êîëèшå, ãîйäàє,
òî ïðàâîðó÷, òî ë³âîðó÷ íàõèëÿє,
òî âãîðó, òî âíèз íàãèíàє.
Пòàõè ëåòÿòü-â³äë³òàюòü,
à ó÷í³ òèõåíüêî зà ïàðòè ñ³äàюòü.

ІV. рîáîтà в пàðàх «оáличчям дî îáличчя».
(У÷ні обãоворюютü, äе необхіäно çробити ïауçи, в якому темïі ÷ита-

ти вірø, äомовëяютüñя, хто яку ñтрофу буäе ÷итати, а ïотім наïів-
ãоëоñно ÷итаютü оäин оäному).

1. Впðàвà «Дîчитàй дàлі».
(У÷итеëü ÷итаº ñëова ç вірøа, а у÷ні, віäøукавøи їх, äо÷итуютü ря-

äок äо кінöя).
… ÿñíî … (ùå îñ³ííє ñîíöå ñÿє);
òà õîëîäîì … (îñ³íí³ì âжå â ïîâ³òð³ ïîâ³âàє):
òåìíî – зåëåí³¿ … (ñàäêè äð³ìàюòü âжå бåз ïëîäó)
… òèõî ... (ãð³юòüñÿ õàòêè)

2. Ãðà «кðàщий диêтîð телеáàчення».
(У÷ні ïовинні вираçно ïро÷итати вірø, ïеріоäи÷но віäриваю÷и ïоãëяä,  

щоб ïоäивитиñя на «ãëяäа÷ів».)

3. Дифеðенöійîвàнà гðупîвà ðîáîтà «Аêвàðіум».
(У÷ні вãоëоñ обãоворюютü çавäання, ïриймаютü ñïіëüне ріøення і 

оçву÷уютü йоãо.)

1 гðупà

Вèбðàòè з â³ðшà ñòðîфó, ÿêà íàйб³ëüшå ñïîäîбàëàñÿ. Вèðàзíî 
ïðî÷èòàòè ¿¿. Обґðóíòóâàòè ñâ³й âèб³ð.

2 гðупà

В³äíàйòè ó â³ðш³ ñëîâà-ðèìè. Çà÷èòàòè ¿õ.
Сÿє – ïîâ³âàє.
Сàäêè – õàòêè.
Дð³ìàюòü – äèâëÿòüñÿ.
Щå – âжå.
(По моæëивоñті, ñамоñтійно äібрати рими на тему «Îñінü».)

3 гðупà

Сêëàñòè íåâåëè÷êèй òâ³ð-ì³í³àòюðó «Оñ³íí³й äåíü».

4 гðупà

— Яê âè ãàäàєòå, ùî ïîä³бíîãî є ó â³ðш³ й íà êàðòèí³?
(Ðоçãëяä реïроäукöії картини Гущенка «Київñüка оñінü», моæëива 

інøа).

— Аâòîð êàðòèíè òîíêî â³ä÷óâàâ ïðèðîäó, óì³â бà÷èòè ³ â³ä-
òâîðèòè фàðбàìè íà ïîëîòí³ ¿¿ êðàñó. Хóäîжíèê íå âèбðàâ ÿêî-
ãîñü íåзâè÷àйíîãî êðàєâèäó. В³í зîбðàзèâ ïàãîðб, óêðèòèй ðîñ-
ëèíí³ñòю, äåðåâàìè, ÿêèõ óжå òîðêíóëàñÿ îñ³íü ñâî¿ìè ÷óäîâèìè 
бàðâàìè, íåшèðîêó äîðîãó, âäàëèí³ – зàë³зíèöю. Дèâëÿ÷èñü íà 
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Урок 5. Цікавий світ навколо тебе 
Мàтеðіàли уðîêу. В. Сóõîìëèíñüêèй «Яê жå âñå öå бóëî бåз 

ìåíå?», «Пî âîëîñèíö³».
Метà уðîêу. Озíàйîìèòè ó÷í³â ³з зíà÷åííÿì ñëîâà «îïîâ³äà-

ííÿ»; ðîзâèâàòè ï³зíàâàëüí³ ³íòåðåñè; óäîñêîíàëюâàòè íàâè÷êè 
âèðàзíîãî ³ ïðàâèëüíîãî ÷èòàííÿ òà íàâè÷êè ë³òåðàòóðíîãî àíàë³зó 
òâîðó; â÷èòè зàìèñëюâàòèñü íàä âëàñíèì бà÷åííÿì зîâí³шíüîãî ³ 
ñâîãî âíóòð³шíüîãî ñâ³òó; âèêëèêàòè бàжàííÿ бðàòè êðàùå з ë³òå-
ðàòóðíèõ äжåðåë äëÿ ñàìîâèõîâàííÿ.

оáлàднàння. Пîðòðåò В. Сóõîìëèíñüêîãî; êàðòêè äëÿ ãðóïîâî¿ 
ðîбîòè, òàбëèöÿ ñêëàä³â, êàðòêè äëÿ ÷èòàííÿ; ìàëюíêè ìàìè ³ ä³-
â÷èíêè.

Хід уðîêу

І. оðгàнізàöія учнів дî уðîêу.
Пðîäзâåí³â ³ ñòèõ äзâ³íîê,
ïî÷èíàєòüñÿ óðîê.
Вñ³ зà ïàðòè òèõî âñ³ëèñü
³ íà ìåíå ïîäèâèëèñü.

— Сüîãîäí³шí³й íàш óðîê бóäå ïðîõîäèòè ï³ä äåâ³зîì: «Дèâ-
íîю êàзêîю âèäàєòüñÿ ñâ³ò». А ÷è бóäå â³í äèâíîю êàзêîю? Цå зà-
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Кàжå: Д³òè â÷àòüñÿ … , в пîлі
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• Пîíàä 15 ðîê³â ïðàöюâàâ ó÷èòåëåì ³ äèðåêòîðîì шêîëè.
• В³í â³â ùîäåííèê, ó ÿêîìó зàïèñóâàâ ñâî¿ ñïîñòåðåжåííÿ зà 

        ïîâåä³íêîю ä³òåй.
• Йîãî ðîзäóìè âèëèëèñÿ íà ïàï³ð ³ ñòàëè êíèãàìè.
• Вèйшëè зб³ðêè йîãî îïîâ³äàíü ³ êàзîê äëÿ ä³òåй: 
  «Гàðÿ÷à êâ³òêà», «Кóäè ïîñï³шàëè ìóðàшêè», 
  «Пшåíè÷íèй êîëîñ», «Кàзêè шêîëè ï³ä ãîëóбèì íåбîì»,
  «Чèñòà êðèíèöÿ».
• Уñ³ òâîðè В. Сóõîìëèíñüêîãî з³бðàí³ ó ï'ÿòèòîìíîìó âè-
   äàíí³.

2. рîáîтà нàд зàгîлîвêîм.
«Дисêусія» (³íòåðàêòèâíà òåõíîëîã³ÿ).
— Яê âè ðîзóì³єòå зàãîëîâîê «Яê жå âñå öå бóëî бåз ìåíå?»
— А ÷è óÿâëÿєòå ñîб³ öåй ñâ³ò бåз âàñ? Чè зàäóìóâàëèñü âè íàä öèì?

3. Ñлухàння îпîвідàння, яêе читàє вчителü.
Пðîбëåìíå зàïèòàííÿ: Щî зäèâóâàëî Яðèíêó?

4. Ñлîвниêîвà ðîáîтà. кîнтðîлü швидêîсті читàння.

зàâòðà шê³ëüíå ìèíóëî ìàòè ìîâ÷àëà

шêîëà ìåíшà äîâãî Яðèíêà äóìàëà

äîíüêà òð³шå÷êè äîâêîëà âñå бóëî

ñâÿòî â³äêðèòèìè ñåðåä ä³â÷èíêà äèâèëàñÿ
(Сëова ÷итаютü 2 раçи, фікñую÷и кіëüкіñтü ïро÷итаних ñëів).
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íÿ â íîâèõ ãðóïàõ, ñêëàäàюòü ïëàí, зà ÿêèì ïîò³ì ìîжíà ïåðåêà-
зàòè îïîâ³äàííÿ.)

Фізкультхвилинка
6. Впðàвà «Çнàйди і пðîчитàй ðечення, в яêîму îписàні тàêі 

пîдії»:
 òèõî ïðèñ³äàє;
 âò³êàю÷è, зàñòðèбàëà;
 ï³äñòàâèëà;
 з³òõíóëà;
 ñòîìèëàñÿ òàíöюâàòè;
 àïëîäóâàëè;
 ïî÷èíàєòüñÿ.

7. рîáîтà  в пàðàх.
— У òâîð³ є бàãàòî ïîð³âíÿíü. Пåðåâ³ðòå, ÷è âè ¿õ зàïàì’ÿòàëè. 

Пîєäíàйòå ë³âó й ïðàâó ÷àñòèíè ñëîâîñïîëó÷åíü.

Хîäèòè òèõî, ÿê äîëîíÿ.

Оêóíü ïðîì÷àâ, ÿê ñîíå÷êî.

Çåëåíèй ëèñòî÷îê, ÿê âåðòîëüîòèêè.

Пðîзîðîêðèë³ бàбêè, ÿê ñòð³ëà.

8. Дифеðенöійîвàнà ðîáîтà з ілюстðàöією підðучниêà.
(У÷ні об’ºäнуютüñя у äві ãруïи.)

1 гðупà
— Пðî÷èòàйòå òåêñò, âèä³ë³òü òó ÷àñòèíó, ùî ñòîñóєòüñÿ ìàëюí-

êà. Пîð³âíÿйòå зì³ñò òåêñòó з³ зì³ñòîì ìàëюíêà.

2 гðупà
— Рîзãëÿíüòå ³ëюñòðàö³ю ó ï³äðó÷íèêó. Дàйòå â³äïîâ³äü íà зà-

ïèòàííÿ:
Яê³ î÷³ ó õëîï÷èêà?
У ùî îäÿãíåíèй õëîï÷èê?
Кóäè íàïðàâëåíèй йîãî ïîãëÿä, зà êèì â³í ñïîñòåð³ãàє?
Яêà ïðèðîäà íàâêîëî Сåðã³йêà? 

9. Ãðà «кðàщі диêтîðи телеáàчення».
(Вибір і ÷итання у÷нями уривків, які їм найбіëüøе ñïоäобаëиñü.)

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? 
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