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Урок 36

Дата

Як розмножуються рослини?
Мета:

поглибити знання школярів про способи розмноження
квіткових рослин, формувати уявлення про умови проростання насіння; розвивати уміння описувати і розпізнавати насіння, аналізувати, порівнювати, узагальнювати,
робити висновки, доводити свою думку; формувати потребу в пізнанні рослин, проведенні дослідів і спостережень
за рослинами; стимулювати кмітливість, спостережливість,
мислення.

Обладнання: таблиці, ілюстративний матеріал, дидактичні картки,
колекція насіння, блюдця з пророщеними насінинами,
цибулина, бульба картоплі, цибулина в склянці з водою,
висаджена в ґрунт цибулина, гілочка пеларгонії в склянці
з водою, два горщики із землею, листок фіалки в склянці
з водою.

Хід уроку
I.

Організація класу до уроку.
Пролунав дзвінок —
Починаємо урок.
Працюйте, будь ласка, старанно,
Щоб почути у кінці,
Що усі ви — молодці.

II.

Хвилинка спостережень.

Аналіз показників погоди (стану неба, хмарності, опадів, температури повітря, вітру), висоти Сонця над горизонтом. Заповнення
календаря природи.
ІІІ.	Перевірка домашнього завдання.
1.	Тестова перевірка знань (с. 65–67).
2.

Фронтальна бесіда.

— Наведіть приклади вологолюбних рослин. Як вони пристосувались до життя в умовах надмірної вологи? Наведіть приклади
посушливих місць зростання. Як вони пристосувались до життя в
посушливих місцях? Розкажіть, які умови потрібні для життя вашій
улюбленій кімнатній рослині.
IV.	Актуалізація опорних знань, повідомлення теми уроку.
— Рослини — це живі організми, а отже, вони розмножуються.
Що означає розмножуватись? (Розмножуватись — це давати потомство.) Ви, напевно, бачили, як рослини ростуть групами у лісі — берези, кущі ліщини, на луках — конюшина, кульбаба. Вони утворилися
внаслідок розмноження.
Яке значення насіння в житті квіткових рослин? (Квіткові рослини
розмножуються насінням. З насіння виростає нова рослина.) Що треба
зробити, щоб виростити рослину з насіння? (Треба висіяти насіння
в ґрунт.) Насіння яких рослин вам доводилося висівали в ґрунт?
— Чи можна виростити рослину без насіння? Чи допомагали ви
своїм рідним садити картоплю, цибулю чи часник? Чи використовували ви для цього насіння?
— Сьогодні ми дізнаємося, як розмножуються рослини.
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Клас
Додатковий матеріал
до уроку

V.	Вивчення нового матеріалу.
1.

Бесіда з елементами розповіді, проведенням практичної роботи з метою формування умінь розпізнавати насіння рослин
та формування уявлення про розвиток рослини з насіння.

— Розгляньте видані вам колекції насіння — квасолі, гороху,
соняшника, калини, каштана, гарбуза, кавуна, горіха, огірка, гречки.
Знайдіть малюнки цього насіння на ілюстраціях, таблиці. Яке насіння
за розмірами, формою, забарвленням? Насіння квасолі — біле (або
іншого кольору), продовгувате з тупими кінцями, гороху — кругле і
зелене (або жовте), соняшника — біле, видовжене з одним гострим
кінцем, каштана — коричневе і округле, калини — серцеподібне і
блідо-жовтувате, гарбуза — біле і видовжене, кавуна — чорне, видовжене, в горіха — світло-жовте, округле, в гречки — світло-коричневе, трикутне, в огірка — біле, видовжене. Найбільше за розмірами
насіння у каштана, горіха, найменше — у калини, гречки.
Отже, насіння різних рослин відрізняється за зовнішнім виглядом.
Чим схожі усі насінини? Розгляньте малюнки на таблиці. Що на
них зображено? (Як рослина розвивається із насінини.) Який орган
першим з’являється? (Корінь.) Поміркуйте, чому корінь першим з’являється під час проростання насінини. (Корінь вбирає воду і поживні
речовини з ґрунту. Вони необхідні для росту й розвитку рослини.) Які
органи з’являються після корінця? (Стебло з листками.)
— Зовні насінина вкрита шкірочкою. Усередині кожної насінини
є маленький корінець, стебельце, листочки і поживні речовини. З корінця виростає корінь рослини, з стебельця — стебло, з листочків —
листки. Навіщо у насінині містяться поживні речовини? (Поживні
речовини потрібні для проростання насінини.)
Висновок. Насінина складається з корінця, стебельця, листочків і поживних речовин.
2.

Бесіда з елементами розповіді з метою формування уявлення про умови проростання насіння.

— Що відбувається з насінням, якщо його кинути в ґрунт? (Воно
проростає.) За яких умов насіння проростає?
— Розглянемо результати проведених нами дослідів (за тиждень
до уроку вчитель разом з трьома групами учнів заклав досліди).
У першому досліді на блюдце на добре зволожену тканину ми
поклали декілька насінин квасолі і накрили такою самою тканиною.
Блюдце поставили у тепле місце.
У другому досліді на блюдце на добре зволожену тканину поклали
кілька насінин квасолі і накрили такою самою тканиною. Блюдце
поставили у холодне місце.
У третьому досліді на блюдце поклали кілька насінин квасолі
і залили їх водою так, щоб вона повністю вкривала їх. Поставили
блюдце у тепле місце.
У якому досліді проросло насіння? (Насіння проросло в першому
досліді.) Чому? Які умови були у першому досліді? (Тепло, волога і
повітря.)
— Які умови були у другому досліді? (Волога і повітря.) Чому
насіння не проросло у другому досліді? (Насіння було в холодному місці.)
— Які умови були у третьому досліді? (Волога, тепло.) Чому
насіння не проросло у третьому досліді? (Насіння було залито водою,
не було повітря, воно не мало, чим дихати.)
Висновок. Для проростання насіння потрібні тепло, волога і повітря.
Це цікаво знати. Для деяких видів рослин для проростання насіння
потрібне і світло.
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5. Не менш корисна їжа. (Овочі)
6. Те, що міститься у 4-му й у 5-му пункті цього кросворда.
(Вітаміни)
7. Окріпнуть, якщо вживатимеш багато того, що у 6-му пункті.
(М’язи)
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VIII.	Підсумок уроку.
1.

Бесіда.

— Що означає вести здоровий спосіб життя?
— Як ви можете зберегти своє здоров’я?
— Як потрібно турбуватися про чистоту свого тіла, одягу, житла?
— Яке харчування вважають корисним?
— Якими видами відпочинку не слід надмірно захоплюватися?
— Які шкідливі звички руйнують здоров’я?
2.	Пояснити прислів’я: «Бережи одяг, поки новий, а здоров’я,
поки молодий».

ІХ.	Домашнє завдання.
Опрацювати статтю в підручнику, вміти відповідати на запитання і переказувати.
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Урок 68

Дата
Клас
Додатковий матеріал
до уроку

Узагальнення знань з теми.
Контрольна робота
Мета:

узагальнити і перевірити знання учнів з теми; розвивати
уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити
висновки, доводити свою думку; активізувати спостережливість, мислення; виховувати любов до природи.

Обладнання:

таблиці, зошит для контрольних робіт.

Хід уроку
І.

Організаційний момент.

ІІ.	Підсумок фенологічних спостережень.
ІІІ.	Робота в зошиті для контрольних робіт (с. 21-23).
ІV.	Підсумок уроку.
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