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ПЕРЕДМОВА

Пропоноване видання  створене з метою надання методичної допомоги вчи-
телям, які викладають курс «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований 
курс)» для 6 класу при проведенні уроків  узагальнення.

Ðозробки уроків запропоновані у формі гри. Вони містять змістовний, 
систематизований матеріал, дидактичні ігри, різнорівневі матеріали для про-
ведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів.

Навчальні ігри – це цікава для школярів форма навчальної діяльності, в 
умовних ситуаціях спрямована на формування знань, умінь та  навичок.

Уроки узагальнення, на яких здійснюється тематичне оцінювання навчаль-
них досягнень учнів є обов’язковими для визначення рівня компетентності 
учня  в опрацюванні певного матеріалу.

Методичний практикум пропонує вчителям використати на своїх  уроках 
узагальнення дидактичні історичні ігри, оскільки  вони залишаються одним 
із перевірених способів мотивації навчальної діяльності учнів та формування 
у школярів пізнавальних інтересів.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ  
«ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ»

Мета: узагальнити знання учнів з теми, розвивати вміння застосування знань, 
аналізу та порівняння історичних фактів; âèõîâóâàòè інтерес до вивчен-
ня історії, а також вміння застосовувати отримані знання працювати 
в команді; âèõîâóâàòè почуття колективізму, толерантного ставлення 
одне до одного

Тип уроку: перевірки та корекції знань. 

ХІД УРОКУ

I. Повідомлення теми і мети уроку.

II. Узагальнення і систематизація знань учнів.

Гра «Машина часу»

Клас розділяється на три команди: «Мисливці», «Скотарі», «Землероби». 
«Машиною часу» переносимось у первісні часи.

Перша зупинка

Складання повідомлень з поданих термінів і понять:

1. «людина», «кроманьйонець», «сучасна», «австралопітек», «льодовик», 
«вогонь», «виникнення».
2. «обожнювання тварин», «магія», «мистецтво», «релігія», «виникнен-
ня», «фетишизм». 
3. «рід», «плем’я», «община», «старійшина», «вождь», «народні збори».

Друга зупинка

Що було раніше чи пізніше
1. Поява «людини розумної» чи «людини вмілої»; заселення Австралії 
чи Азії.
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2. Виникнення родової общини чи племені; палеоліт чи енеоліт.
3. Виникнення загінного полювання чи скотарства; існування трипіль-
ської археологічної культури чи середньостогівської. 

Третя зупинка
Викресліть зайве слово і мотивуйте свої дії.

1. Мотика, серп, спис, плуг, зернотерка; стадо, держава, рід, плем’я. 

2. Палеоліт, мезоліт, енеоліт, неоліт; людина вміла, пітекантроп, не-
андерталець, шимпанзе, кроманьйонець.

3. Ткацтво, землеробство, гончарство, скотарство, збиральництво; мен-
гіри, палеолітична Венера, книжкова мініатюра, дольмени.

Музичні інструменти первісної людини.

Четверта зупинка

На стоянці первісних людей було знайдено музичні інструменти з кісток 
мамонта – цілий оркестр. Спробуйте зіграти.

П’ята зупинка

Картинний вернісаж: презентація малюнків на тему «Я в первісному 
суспільстві».

Шоста зупинка

Кросворд 

1

9

5

3

11

7

2

10

6

4

8
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Якщо  правильно розгадати  кросворд, то у виділених клітинках можна 
буде прочитати  ключове слово – назву первісної людини, рештки якої було 
знайдено на острові Ява в Індонезії.

1. Одне зі знарядь праці кроманьйонця.
2. Сонце, вітер, вогонь, блискавку, грім первісні люди вважали живими… 

(продовжіть речення потрібним словом в орудному відмінку). 
3. Віра у спільне походження й кровну спорідненість між людиною та 

певним видом тварин.
4. Ðіч чи документ, виставлені як музейні експонати.
5. Ðід — це … родичів.
6. Учений, який здійснює розкопки в пошуках давніх речових джерел для 

своїх досліджень.
7. Тварини, кістки яких було знайдено в печері Киїк-Коба в Криму (в 

множині).
8. Африканська країна, на території якої було знайдено залишки олдвай-

ської людини.
9. Частина знаряддя праці, яку кроманьйонці виготовляли для зручності.
10.  Візерунок на посуді, рушнику, яким людина приписувала ритуальні й 

магічні властивості.
11.  Як називали найдавніших людей, що жили в епоху палеоліту? (при-

кметник в множині).

В³äïîâ³ä³: 1. Проколка. 2. Істотами. 3. Тотемізм. 4. Експонат. 5. Колектив. 
6. Археолог. 7. Носороги. 8. Танзанія. 9. Ðукоятка. 10. Орнамент. 11. Первісні.

Ключове слово: Пітекантроп.

Вільний мікрофон.
Чому нам необхідні знання про первісне суспільство?
Чого не вміє робити сучасна людина порівняно з первісною?  

ІІІ. Підбиття підсумків уроку.
Визначення команди переможця.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ»

Мета: систематизувати знання учнів із теми «Стародавній Єгипет», розвивати  
аналітичне  мислення, вміння застосовувати знання, вчити робити ви-
сновки; âèõîâóâàòè в учнів інтерес до спадщини минулого людства.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Повідомлення теми і мети уроку.

II. Узагальнення і систематизація знань учнів.

1. У картинній галереї (відгадати, про якого діяча йдеться)

             
Нефертіті                                           Тутанхамон

  

      Хатшепсут в образі сфінкса                        Рамзес II

Його портрет відомий дуже добре. Тіло цієї людини досліджено, хоча при-
чини смерті не встановлено. Відомо лише, що помер він молодим у віці 18 
років. (Тóòàíõàìîí)


