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Дата

Поетична збірка 3
Уроки 60-61
Прийшла зима біловолоса
Матеріал уроку. Микола Вороний “Сніжинки”.
Мета. Розширити уявлення дітей про красу природи взимку; розвивати читацькі уміння і навички, творчу уяву; вчити дітей правильно, виразно читати
поетичні твори, зв’язно висловлювати свої думки; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати спостережливість, любов до природи.
Обладнання. Фотоілюстрації зими, картки зі складами.
Хід уроку
І. Мовна розминка.
1. Відгадування загадки.
Чудо сани прилетіли.
Скакуни в тих санях білі.
В санях тих сидить цариця,
білокоса, білолиця.
Рукавом махає,
сріблом все вкриває. (Зима.)
— Які слова допомогли відгадати загадку?
2. Фонетична зарядка.
— Як вітер виє взимку? (У-у-у)
— Як дерева шелестять голими вітами? (Ш-ш-ш)
— Як земля від морозу тріщить? (Трісь-трісь-трісь)
— Нам холодно. Погріємо долоньки: хух-хух-хух.
3. Читання анаграм. Гра “Перекладачі”.
— Які з поданих слів “зайві”? Чому?
ісечнь (січень) 			
гінс (сніг)
юлийт (лютий) 		
тивік (квіти)
еберзень (березень) 		
разом (мороз)
другень (грудень) 		
тімельаз (заметіль)
— Прочитайте зимові місяці? Чому їх так назвали?
4. Робота зі скоромовкою.
На дуби і на ялинки тихо падають сніжинки
 Промовити повільно;
 промовити швидше;
 промовити із здивуванням;
 промовити весело.
5. Створення асоціативного куща.
— Розгляньте фотоілюстрації зими.
Які почуття викликає у вас зима?
радість
задоволення

ЗИМА

сум

захоплення
турбота
6. Продовж міркування.
Зима — це погано, тому що…
Зима — це добре, тому що…
7. Гра “Доповни слово”.
Учитель показує картку зі складом, учні читають, доповнюють, щоб утворилися слова.
Сні (жок, жинка, говій, говик); хо (лод, лодний); заме (тіль, ти).
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.
— Як ви знаєте, картини природи можна створювати і з допомогою слова. Сьогодні на уроці ми будемо читати вірш Миколи Вороного “Сніжинки”,
збагачувати свою мову образними висловами, порівняннями, які вживає поет.
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___________________
Додатковий
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ІІІ. Опрацювання вірша.
1. Читання вірша вчителем.
— Яку картину ви уявили, слухаючи вірш.
2. Словникова робота.
Вправа на розширення периферичного зору. Читання слів, записаних пірамідою.
— Увага! Зосередьте погляд на вертикальній лінії. Намагайтесь побачити
букви, які записані зліва і справа.
			
зи ма 				
зем ля
зе
лень
хма
ра
віт
рець
мете
лиця
пу
шиночки
мату
ся
сні
жиночки
ков
дра
спатоньки 			злючою
вродилися 			
буйнесенький
спустилися 			
легесеньким
крутилися 			дурнесенький
носилися 			пахучою
				
колосистої
				
променистої
— Прочитайте слова у І колонці зверху вниз і знизу верх. Що їх усіх об’єднує?
(Це — дієслова.) Яке слово “зайве”? (Спатоньки.) Чому? (Не римується з іншими.)
— Прочитайте слова у ІІ колонці. На що вони вказують? (На ознаку. Це —
прикметники). Прочитайте слова парами, відшукавши риму. (Злючою — пахучою.)
— Яке слово не має рими? (Легесеньким.) Доберіть риму.
3. Повторне читання вірша учнями вголос. Відповіді на запитання.
— Із чим порівнюються сніжинки?
— Простежте, як змінюється настрій сніжинок від веселого до сонливого.
Чому так відбувалося?
— Про що турбуються сніжинки?
4. Вправи на розвиток швидкості читання.
а) Читання “ланцюжком”;
б) вибіркове читання.
— Прочитайте рядки, у яких передано веселий настрій сніжинок.
— Знайдіть у тексті вказівки на сонливий настрій.
— Прочитайте звернення сніжинок до вітру.
— Знайдіть рядки, у яких автор передав стурбованість сніжинок.
5. Азбука віршування.
а) “Римування”.
— Знайдіть риму до слів: сніжиночки, води, носилися, зими, спатоньки, малі.
— Відшукайте у вірші слова, що римуються.
б) Гра “Шукачі”.
— Знайдіть порівняння. (Сніжиночки легенькі, як пушиночки, спатоньки, як
дітоньки малі …)
в) Вправа для збагачення словникового запасу.
— Помилуйтеся рухом сніжинок у повітрі.
— Доберіть дієслова, щоб передати цей процес: летять, кружляють, танцюють, …
г) Хвилинка-цікавинка.
— Чи знаєте ви, що всі сніжинки шестикутні, але кожна іншої форми?
Зазвичай вони мають діаметр близько 5 мм, але під час снігопаду у США була
зафіксована найбільша сніжинка у світі, яка мала діаметр 38 см.
ґ) Творча робота.
— Спробуйте передати рух сніжинок, відтворивши їхній танок на папері.
6. Виразне читання вірша.
7. Робота з зошитом (с. 34).
IV. Підсумок уроку.
— Що нового ви дізналися на уроці?
— Про що ще ви хотіли б дізнатися?
1. Гра “Хто більше?”
— З букв слова “сніжинка” утворіть нові слова.
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