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Орієнтовне календарно-тематичне планування
№
з/п

Тема уроку

1

Мова і мовлення. Мова — жива скарбниця історії народу. Державний Гімн України.

2

Розвиток мови. Старі та нові слова.

3

Культура мовлення та спілкування.

4

Текст. Тема, основна думка, заголовок тексту.

5

Тема, основна думка в текстах — розповідях, описах, міркуваннях.

6

Засоби зв’язку речень у тексті.

7

Поділ тексту на частини. План тексту.

8

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання запитань і відповідей на задану тему.

9

Текст-міркування: твердження, докази, висновки.

10

Удосконалення умінь у складанні текстів-міркувань.

11

Текст-опис.

12

Художній і науково-популярний тексти-описи.

13

Замітка в газету.

14

Контроль навчальних досягнень учнів.

15

Речення. Речення за метою висловлювання та інтонацією. Повторення вивченого.

16

Головні та другорядні члени речення.

17

Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір на основі вражень від екскурсії.

18

Зв’язок слів у реченні.

19

Поширення речень словами та словосполученнями.

20

Однорідні члени речення. Головні та другорядні однорідні члени речення.

21

Однорідні члени речення. Інтонації перелічування та протиставлення (кома,
сполучники.

22

Складання речень з однорідними членами.

23

Закріплення знань про однорідні члени речення.

24

Слово. Значення слова. Повторення й узагальнення вивченого про слово.

25

Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова.

26

Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом: переставляння частин текст, додавання кінця.

27

Контроль навчальних досягнень учнів.

28

Частини мови. Узагальнення й повторення вивченого.

29

Іменник. Іменник як частина мови. Повторення вивченого.

30

Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників.

31

Рід іменників.

32

Змінювання іменників за числами.

33

Відмінювання іменників за відмінками. Початкова форма іменників.

34

Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом (заміна
недоречно повторюваних слів).
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Дата

Стор.

35

Контроль навчальних досягнень учнів. Аудіювання.

36

Відмінювання іменників жіночого і чоловічого роду із закінченнями -а, -я.

37

Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в родовому відмінку однини.

38

Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в орудному відмінку однини.

39

Змінювання іменників чоловічого роду без закінчень в орудному відмінку
однини.

40

Закінчення іменників чоловічого роду на -ар, -яр у родовому й орудному відмінках однини.

41

Відмінювання іменників чоловічого роду — назв істот у давальному та місцевому відмінках однини.

42

Відмінювання іменників середнього роду.

43

Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ тексту з елементами опису.

44

Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з], [ц], [с] перед закінченням -і в іменниках
різного роду.

45

Закріплення чергування приголосних [г], [к], [х] на [з], [ц], [с] перед закінченням -і в іменниках різного роду.

46

Чергування кореневих звуків [о], [е] з [і] в іменниках жіночого та чоловічого
роду з основою на приголосний.

47

Відмінювання іменників у множині.

48

Закріплення знань правопису відмінкомих іменників в однині і множині.

49

Урок розвитку зв’язного мовлення. Детальний переказ тексту з творчим завданням.

50

Контроль навчальних досягнень учнів.

51

Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні.

52

Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми. Уживання прикметників
у прямому та переносному значеннях.

53

Уживання прикметників у художніх і науково-популярних текстах.

54

Змінювання прикметників за родами й числами в сполученні з іменниками.

55

Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині.
Відмінкові закінчення прикметників з основою на твердий приголосний.

56

Відмінювання прикметників з основою на м’який приголосний в однині та
множині.

57

Контроль навчальних досягнень учнів. Списування. Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників.

58

Детальний переказ тексту за колективно складеним планом.

59

Уживання знака м’якшення перед закінченням іменників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини.

60

Закріпленя знань у вживанні прикметників у різних відмінках.

61

Вимова та написання закінчення -ій у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках.

62

Вимова й написання найуживаніших прикметників на -ський-, -цький-, -зький-.

63

Контроль навчальних досягнень учнів. Диктант.

64

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання новорічних та різдвяних привітань.
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Мова i мовлення
Урок 1

Дата ____________
Клас ____________
___________________

Тема. Мова — жива скарбниця історії народу. Державний Гімн України.
Мета. Закріпити знання про мову як найважливіший засіб спілкування;
зосередити увагу учнів на необхідності вивчення рідної мови;
навчити дітей диференціювати зміст термінів «мова» і «мовлення»; виховувати інтерес до мови як до неоціненної скарбниці
знань, повагу до державних символів.
Обладнання: аудіозапис Гімну України; таблиця «Мова і мовлення»,
ілюстрації з теми.

Додатковий
матеріал до уроку

Хід уроку
І. Організаційний момент.
— Ось і закінчилося літо. Попереду новий навчальний рік. Хочу побажати,
щоби він був для вас цікавим, успішним і результативним.

ІІ. Ознайомлення з новим підручником «Українська мова» (авт. Захарійчук М.Д., Мовчун А.І.).
1. Робота зі структурою підручника. Пояснення умовних позначень.
2. Робота з текстом Державного Гімну України.
а) Вправа «Доповни текст».
— Прочитайте на дошці запис, доповніть речення словами за змістом.
У кожного народу є своя мова. Вона для нього найдорожча. Найкращою для
нас є _______________мова, бо ми _________________ і живемо в ________.
Україна — одна з найбільших у Європі держав.
У Карпатах, у містечку Рахів, знаходиться географічний центр Європи.

Здавна слава про Україну ширилася по усьому світі. Багато завойовників
хотіли володіти цими землями. Про нелегку долю українського народу, його
незламну волю, героїзм, самовідданість, прагнення до свободи і незалежності
оспівується в урочистій патріотичній пісні, що уславлює державу — Державному
Гімні України.
б) Показове читання вчителем тексту Державного Гімну України, аналіз
змісту.
в) Слово вчителя.
— Незламність духу українців побачив увесь світ під час Революції гідності
(Євромайдану) у 2013-2014 роках, коли у містах і селах усієї України люди
постали проти свавілля влади. Революція гідності не тільки сколихнула країну
хвилею нечуваного патріотизму, а й показала важливість національної ідеї.
Нині саме за неї триває боротьба, і те, наскільки ця боротьба буде успішною,
залежить від кожного з нас.
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Про Україну, українців та їх прагнення до свободи і незалежності почули
люди в усіх країнах світу. Державний Прапор, Державний Герб, Державний
Гімн України — символи держави супроводжували українців у найважчі хвилини життя.
г) Слухання Гімну (аудіозапис).

ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Первинне сприймання та
усвідомлення нового матеріалу.
			
Як нема без зірок небозводу,
			
як блакиті без сонця нема,
			
так і мови нема без народу,
			
і народу без мови нема.
					 Володимир Забаштанський
— Сьогодні ми розпочинаємо тему «Мова і мовлення».
а) Колективне опрацювання вправи 2, с. 5. Перевірка виконання письмових
завдань.
— Якими мовами розмовляють різні народи світу? Усно доповніть речення.
Українець — українською, росіянин — ____________, білорус — ___________,
чех — _____________, німець — ____________, японець — ___________, китаєць
— ____________, грузин — _____________, португалець — _________________.
б) Поміркуємо разом!
— Почитайте текст вправи 3, с. 5.
— Для чого людям потрібна мова?
— Чому мову називають одним із найкоштовніших скарбів народу?
— Як людина пізнає багатство мови?
в) Графічне пояснення термінів за допомогою креслення кілець.
— Діти, уявіть собі дивовижний океан, що складається із безлічі слів, які
існують від часу створення нашої мови до сьогоднішніх днів. Це — мова. Але
жодна людина не здатна ними оволодіти. Чому? Давайте разом поміркуємо.
				МОВА
г) Логічне завдання. З’єднайте стрілочками.
Орієнтовний словниковий запас
дітей
знає 5-10 простих слів

7 років

близько 300 слів

5 років

майже 500 слів

1 рік

близько тисячі слів

2 роки

1,5 — 2 тисяч слів

3 роки

до 5 тисяч слів

4 роки

від 4 до 7 тисяч слів

6 років

Вік дитини

— Звичайно ви, учні 4 класу, знаєте більше, ніж першокласники. Ваші
батьки знають більше від вас, учені-лінгвісти — ще більше, але усіх слів усе ж
ніхто не знає.
					 МОВА
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МОВЛЕННЯ

ІV. осмислення знань.
— Розвиток мовлення часто залежить від сім’ї, умов проживання, навчання,
виховання.
Ðобота з фотоілюстраціями.
— Розгляньте зображення.
Поміркуйте, у якій сім’ї в дитини буде краще розвиватися мовлення. Доведіть.

— Хто із дітей, на вашу думку, буде мати більший словниковий запас слів?
Обґрунтуйте відповідь.

— Яке із оточень є хорошим для розвитку мовлення дитини?

V. Закріплення знань.
1. Робота з таблицею «Мова і мовлення».
Мова

звуки
слова (їх значення, будова)
сполучення слів
речення
текст

спілкування
читання
Писання
— Мова підкоряється нормі (закону), яка формується спеціалістами-мовознавцями і зберігається у вигляді словників. Мовлення також підкоряється
нормі літературної мови, однак порушення норми є, оскільки мовлення, на
відміну від мови, — індивідуальне.
Мовлення

2. Гра «Будь уважним».
— Мовлення буває усним (слухаємо і говоримо) і писемним (пишемо і
читаємо).
Якщо я назву усне мовлення — плесніть у долоні.
Розмова по телефону, лист, sms, розповідь вчителя, текст у книжці, телеграма.

3. Робота з фотоілюстраціями.
— Розгляньте зображення. Спробуйте розмістити їх у хронологічній послідовності.
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4. Слово вчителя.
— Рідну мову ми чуємо з перших хвилин свого життя. З нею ми народжуємося, вона супроводжує нас усе життя.
До рідного слова торкаюсь душею,
боюсь очорнити чи зрадить його.
З цих слів наша мова, пишаємось нею —
це музика й пісня народу мого.
У шелесті трав, у цвітінні калини
я чую цю мову у сні й наяву.
Вона в моїм серці, — це вся Україна,
я дихаю нею, я нею живу!
Віктор Геращенко

5. Самостійна робота учнів. Письмове виконання завдань вправи 3, с. 6.
VІ. Домашнє завдання.
Вправа 4, с. 6. (Див. інформацію для вчителя.)

VІІ. Підсумок уроку.
—— На які два види поділяється мовлення?
—— Яке із двох понять «мова» і «мовлення» ширше?
—— Як ви можете розвивати своє мовлення?
—— Яку роль відіграє мова у навчанні, праці?
—— Яке значення має мова у житті народу?
—— Поміркуйте, який вид мовлення ви використовуєте, коли молитесь чи
читаєте мовчки. (Внутрішнє усне мовлення.)
Додатковий матеріал для індивідуальної роботи з учнями.

Робота в парах.
Картка 1.
• Складіть речення. Як ви розумієте слово «скарбниця»?
жива, скарбниця, Мова —, народу.
(Мова — жива скарбниця народу.)
Картка 2.
• «Розшифруйте» речення, поясніть його зміст.
оотЗло бувадоють із млезі, а знання — з никжок.
(Золото добувають із землі, а знання — з книжок.)
Картка 3.
• Впорядкуйте слова. Як ви розумієте зміст речення?
це, віконце, Мова —, яке, через, бачить, світ, людина.
(Мова — це віконце, через яке людина бачить світ.)
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Інформація для вчителя.
1. Словник української мови дає таке визначення: «Спілкування — це процес
взаємодії між людьми, в якому відбувається обмін діяльністю, інформацією,
досвідом, умінням і навичками, результатами праці».
Жодна людина не існує сама по собі. Кожен із нас може жити лише серед
людей і зв’язаний з ними безліччю найрізноманітніших стосунків.
Якщо людину позбавити на тривалий час можливості спілкування з собі
подібними, можуть втратити набуті ними раніше людські якості. Наприклад,
боцман А. Селькірк — прототип Робінзона Крузо, який чотири роки прожив
самотньо на безлюдному острові, не лише розучився розмовляти, а й втратив
здатність правильно розуміти, що з ним відбувається.
Якби з народження людина була позбавлена можливості спілкуватися з людьми, вона ніколи не стала би цивілізованим, культурно і морально розвиненим
громадянином, була би до кінця життя приреченою залишатися напівтвариною,
і лише зовні, нагадувала б людину. Це в мультфільмах та казках (про Мауглі)
ми бачимо, що людина серед тварин уміла розмовляти людською мовою.
Кожній людині тією чи іншою мірою властива потреба у спілкуванні. З
одного боку, це потреба в нових враженнях, почуттях, знаннях. З іншого — це
потреба поділитися з кимсь власними переживаннями і думками. Саме через
спілкування відбувається навчання і виховання людини, засвоєння нею різних
форм соціального досвіду. Водночас саме у спілкуванні проявляють себе і розкриваються різноманітні риси і властивості людини, її внутрішній світ, який
стає доступним для інших.
У Біблії записано: «Спочатку було слово». Ніщо не має такої ваги, як Слово.
Слова, слова... Вони в собі всі різні:
тривожні й тихі, радісні й сумні;
є терпеливі, є жорстокі й грізні,
лукаві й чесні, мудрі і смішні...
Не грайся словом, є святі слова,
що матері з доріг вертають сина.
Спіши до неї, доки ще жива,
допоки розум і допоки сила.

М. Ткач
— Що таке усне мовлення? (Це форма безпосереднього спілкування між двома або кількома особами, розповідь однієї людини, промова на зборах, по радіо,
телебаченню…)
— Як оволодіти усним мовленням? (Усним мовленням володіє той, хто вміє
говорити, знає мову. У кожної людини її власне мовлення індивідуально забарвлене,
тому ми часто впізнаємо ту чи іншу людину за її умінням довести інформацію до
співбесідників. Слухаючи мовлення, ми можемо визначити хто вона за професією,
який словниковий запас, чи читає книжки. Мовлення дає можливість відрізнити
вчену людину від неука.)
— Які вимоги до усного мовлення? (Усне мовлення має бути правильним,
виразним, зрозумілим для слухачів, без «слів-паразитів».)
— Чим ще користуються люди під час усного мовлення? (Жестами, мімікою,
положенням тіла, дотиком, інтонацією, гучністю, темпом, тембром, тональністю,
а також вкрапленням у голосі — сміхом, плачем, покашлюванням, паузами, дикцією
тощо.) Навіть при значних зусиллях і не зважаючи на наполегливі тренування людині не вдається цілковито контролювати свою поведінку. Наприклад,
у скрутній ситуації у людини пітніє чоло, червоніє обличчя, тремтять руки,
розширюються зіниці, бігає погляд, тощо.
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Писемне мовлення виникло у зв’язку з потребою зберегти інформацію,
передати її у просторі і часі. Сучасній людині воно допомагає пізнати далеке
минуле, зберегти і передавати свої знання майбутнім поколінням.
Писемне мовлення спирається на усне і є вторинним. У писемному мовленні
точніший добір лексики. Одиницею писемного мовлення є текст.
Писемне мовлення передається не лише словами й літерами, а й графічними
знаками, схемами, таблицями, малюнками тощо.
2. За офіційними джерелами, Рахів заснований у 1447 р. на перехресті шляхів
з Галичини і Буковини до Румунії і Угорщини. За 12 км від Рахова, біля села
Ділове, на узбіччі автотраси стоїть старий геодезичний знак і сучасна стела.
На знакові латинський напис: «Locus Perennis Dilicentissime cum libella
librationis quae est in Austria et Hungaria confectacum mensura gradum meridionalium
et paralleloumierum Europeum. MD CCC LXXXVII». («Постійне, точне, одвічне
місце. Дуже точно, із спеціальним апаратом, виготовленим в Австро-Угорщині,
за шкалою меридіанів і паралелей, встановлено — Центр Європи. 1887».) Саме в
цій точці перетинаються лінії між Лісабоном і Уралом, землею Франца-Йосипа
і Босфором. До Києва звідси 700 км, до Будапешта — 510, до Праги — 900, до
Відня — 750.
3. Революція гідності — національно-патріотичні, протестні акції
в Україні, передусім, проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил
спецпризначення, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої
політики України.
Протести розпочалися 21 листопада 2013 року як реакція на рішення Кабінету Міністрів України про призупинення процесу підготування до підписання
Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом і значно поширилися після
силового розгону демонстрації в Києві вночі 30 листопада. У рамках поняття
протестів кінця 2013 року відбувалися зокрема мітинги, демонстрації, студентські страйки.
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Урок 2
Тема. Розвиток мови. Старі та нові слова.
Мета. Продовжити роботу з формування поняття про мову, її важливу
роль у житті людини, учити працювати з тлумачним словником;
розвивати мовлення, спостережливість учнів, інтерес до вивчення мови; сприяти розвитку правильної вимови слів, уміння «зазирнути» у слово.
Обладнання: тлумачний словник, фото княгині Ольги, зображення телескопа та марсохода, планет сонячної системи.
Хід уроку
І. Перевірка домашнього завдання.
1. Читання записаних учнями віршів про мову.
2. Підготувати відповіді на запитання.
— Якими словами автор підкреслює свою любов до рідної мови?
— Поясніть як ви розумієте слово «держава».
— Чи погоджуєтеся ви з думкою, що для усіх людей планети найкращою є
українська мова?
— Чи потрібно поважати інші мови?

ІІ. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу.
1. Слово учителя.
—— Як ви розумієте вислів: «Скільки ти мов знаєш — стільки разів ти людина»?
Людина може знати дві, три, навіть десять мов, вільно спілкуватися ними.
І це допомагає їй у спілкуванні з іншими людьми. Адже кожному на цій землі
буде приємно почути звертання рідною мовою, тому що це виявлення поваги
до людини, її національної культури, її гідності. І жителі кожної країни знають
і поважають свою мову, плекають її. Тому, приїжджаючи в іншу країну, ми
намагаємося вивчити хоча б два слова тією мовою, якою там говорять.

2. Самостійна робота учнів із підручником за вправою 5, с. 6 (читання
та переказ тексту).
Коли якесь слово вам незрозуміле, на допомогу прийде тлумачний словник.
У ньому пояснюється значення багатьох слів, наводяться приклади їхнього
вживання. Давайте спробуємо попрацювати з ним і відшукати деякі слова,
наприклад, аеродром.

3. Робота з тлумачним словником.
Аеродром, також летовище — комплекс спеціально підготовлених земельних
ділянок, споруд і обладнання, що забезпечують зліт, посадку, розміщення і
обслуговування літаків.
Космос — Всесвіт як єдине ціле. Поняття походить зі стародавньої Греції,
де слово Космос вживалося на позначення встановленого Богом (Богами, Божеством) всесвітнього Ладу, Порядку на противагу Хаосу — всесвітньому Безладу.
У загальному значенні Космос — це надскупчення галактик, які розкидані у
просторі та у часі на величезній відстані.
Космодром — територія, на якій розміщується комплекс споруд, призначений
для запуску космічних апаратів у космос. Назва створена за аналогією з аеродромом для літаків. Зазвичай, космодроми займають велику площу і розташовані
на віддалі від густонаселених місць, щоб при падінні ступенів ракет-носіїв не
завдати пошкоджень населеним пунктам або сусіднім стартовим майданчикам.
Буква до букви — слово вродилось,
заусміхалось, заколосилось,
серце зраділо слову, як брату,
слово — це щастя, слово — це свято.
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку

Слово до слова — думка вродилась,
з уст, ніби пісня, щиро полилась.
Ніжна, красива, мудра, крилата,
думка — це радість, думка — це свято.
Вчимося, друзі, слово любити.
Слово до слова — й думка сповита.
Люди без думки — птиці безкрилі,
з думкою люди мудрі й щасливі.
Л. Лужецька

ІІІ. Закріплення та систематизація знань.
1. Робота над вправою 6, с. 7 (завдання 1).
— Знаючи мову, можна простежити не тільки її історію, а й історію усього
народу. Саме у мові людина знаходить своє коріння, розуміє, що вона є лише
часточкою великого цілого. Тому необхідно плекати і берегти рідну мову, щоб
не губилися корені, щоб люди не забували свого минулого і намагалися передати
нащадкам у спадок свою велику любов до рідної землі.

2. Робота над новими словами (вправа 6, с. 8 (завдання 2)).
а) Марсохід — «той, що ходить по Марсі».

Марсохід — космічний апарат, планетохід призначений для дослідження
планети Марс. За весь час досліджень Марса на поверхні працювали чотири
марсоходи, двоє з них працюють станом на кінець 2012 року. Усі вони керуються дистанційно командами із Землі і передали дослідникам різну інформацію.
Будь кмітливим!
— Поясніть значення слова «місяцехід».
(Космічний апарат, планетохід, призначений для дослідження Місяця.)
б) Телескоп — (від давньогрецької  — далеко + дивлюсь) — інструмент, який
допомагає спостерігати віддалені предмети.

Гра «Будь уважним!».
На дошці записані назви планет. Завдання: розмістити (записати цифри над
словами) назви планет у алфавітному порядку:
Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун.
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Будь кмітливим!
— Поясніть значення слів «планетологія» (наука, що вивчає планети і супутники), «планетолог» (астроном, що вивчає планети; планетознавець).

3. Робота над старими словами.
а) Слобода — вид поселення в Росії, Білорусії та Україні. На момент заснування мешканці отримували звільнення («свободу») від будь-якого державного
обов’язку (трудового, військового).
б) Віче — загальні збори громадян міст Київської Русі для розгляду громадських справ.

4. Диференційовані завдання для самостійної роботи учнів.
1) творче завдання (вправа 5, с. 7)
2) письмове завдання (3) до вправи 6, с. 8.

ІV. Інструктаж стосовно домашнього завдання.
— Прочитайте завдання вправи 8.
— У якій послідовності потрібно записувати подані слова?
— Скільки речень потрібно скласти? З якими словами?
— Додаткове завдання для допитливих: довідатися походження слів «республіка», «революція».

V. Підсумок уроку.
— Якими шляхами збагачується мова? (Запозичення з інших мов, словотворення, у зв’язку із розвитком науки, нових технологій…)
— Що нового ви довідалися на уроці?
— Що вас найбільше зацікавило?
Інформація для вчителя.
1. Княгиня Ольга правила Київською Руссю з 945 до 962 року після жорстокого вбивства її чоловіка, Великого князя Київського Ігоря. Вона першою з
правителів прийняла християнство ще до хрещення Русі її онуком Володимиром.

2. Художня література для школярів про космос:
• Я.К. Голованов «Дорога на космодром»;
• В. Кащенко «Сузір’я драконів»;
• П.О. Клушанцев «Про що розповів телескоп»;
• О.А. Скоролупова «Підкорення космосу»;
• М. Носов «Незнайко на місяці».
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Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку

Урок 3
Тема. Культура мовлення та спілкування.
Мета. Актуалізувати отримані знання з мовної культури; ознайомити з
основними характеристиками культурного мовлення, виробляти
уміння застосовувати їх у житті; розвивати усне мовлення, уміння працювати самостійно й колективно; виховувати культуру
мовленнєвого спілкування.
Обладнання: таблиця, індивідуальні картки з приказками і прислів’ями.
Хід уроку
І. Перевірка домашнього завдання (вправа 8).
а) Прочитати записані нові слова, складені з ними речення.
б) Прочитати записані старі слова, складені з ними речення.
в) Пояснити значення слів «республіка», «революція». Поділити слова на
склади та для переносу.

ІІ. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання.
—— З індивідуальних карток прочитайте прислів’я та приказки про мову.
Як ви їх розумієте?
yyЛихо говіркому, та не добре й мовчазному.
yyПтицю пізнати по пір’ю, а людину по мові.
yyБудь господарем своєму слову.
yyСлово — не горобець, вилетить — не спіймаєш.
yyВід меча рана загоїться, а від лихого слова — ніколи.
yyВід теплого слова і лід розмерзається.
yyДе слова з ділом розходяться, там непорядки водяться.
yyКраще переконувати словами, як кулаками.
yyНе кидай слова на вітер.
yyЯзик до Києва доведе, а в Києві заблудить.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми уроку.
— Скажіть, яке прислів’я сподобалось вам найбільше. Чому?
— Чи важливо вміти правильно спілкуватись?
— На сьогоднішньому уроці ми будемо навчатися культури мовлення.

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Бесіда.
— Що ви розумієте під культурою мовлення? (Чистота, правильність, виразність, точність.)
— Про чистоту мови прочитайте у тексті вправи 9, с. 9.

2. Гра «Розвідники».
Учитель зачитує речення, учні повинні відшукати суржики.
yyМама купила своїй донечці красиві носочки. (Шкарпетки.)
yyТато попросив сина зібрати і вибросіть мусор. (Викинути сміття.)
yyБабуся підійшла до телефону, взяла трубку. (Слухавку.)
— Альо, драстє! Це квартіра Ярмоленків? — Драстє, да. — А можна Даші
дать трубку? — Даша зараз занята, подожди одну сікунду. — Харашо. — Альо,
прівєт! — О, прівєт! Як діла? Шо робиш? — Все харашо, урокі вчіла. Ти шо?
— Та скучно дома сидіть, дак рішила до тебе позвонить. Гулять будеш? — Та
не знаю. Може, і получіться. Єслі шо, я тобі звякну. — Харашо. Ну всьо тоді,
пока. — Пока.
— Що ви можете сказати про культуру мовлення бабусі й дівчаток?

3. Письмове завдання до вправи 9, с. 9.
4. Культура мовлення і культура спілкування. Вправа 10, с. 9.
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5. Робота з таблицею.
Де як прийнято говорити і поводитись
На урочистій лінійці; зі
сцени; відповідаючи на
уроці перед класом.

Голосно, виразно, щоб було добре
чути в різних кінцях залу, класу.

У громадському транспорті,
у фойє театру, кінотеатру,
в парку відпочинку, бібліотеці, у весняному лісі тощо.

Напівголосно, щоб було чути тільки
співрозмовнику. Не привертати до
своїх розмов увагу інших. Не заважати
людям, які відпочивають, читають; не
полохати пташок, що висиджують у
цей час малят.

У залі театру, кінотеатру,
в читальному залі, в музеї,
на уроці з сусідом по парті.

У разі нагальної потреби — тихо або,
навіть, пошепки, щоб не заважати, не
відволікати від самостійної роботи,
слухання.

На спортивному майданчику, стадіоні, катку, під
час ігор на повітрі, змагань, в осінньому та зимовому лісі, на сніговій
гірці тощо.

Підвищеним голосом, можна навіть
голосно вигукувати, кричати, виражати вголос радість, задоволення,
підтримку команді.

У церкві.

Мовчазним уклоном привітайтесь зі
знайомими, навіть з особливо близьким
не вітайтесь за руку та не заводьте бесіду — будьте скромні. Не цікавтеся та не
вглядайтесь у людей, які навколо вас, а
моліться з відвертими почуттями, зосереджуючись на порядку та змісті служби.

V. Закріплення вивченого та систематизація знань.
1. Письмове завдання до вправи 10, с. 10.
2. Робота зі словниковими словами «будь ласка», «до побачення».
Будь ласка — ввічлива форма звертання до кого-небудь з якимсь
проханням.
До побачення — На все добре! Бувай здоров! Бувайте здорові! Ідіть
здорові! Щасливо! Щасливої дороги! З Богом!

3. Письмове виконання вправи 11, с. 10.
4. Робота в зошитах з друкованою основою.
VІ. Підсумок уроку.
— Прочитайте уривок вірша М. Рильського (запис на дошці). Як
ви розумієте виділені словосполучення?
Як парость виноградної лози плекайте мову.
Пильно й ненастанно політь бур’ян.
Чистіша від сльози вона хай буде.
— Як берегти і примножувати багатство рідної мови?
— Як зробити своє мовлення культурним?
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Дата ____________
Клас ____________
___________________

Текст
Урок 4

Додатковий
матеріал до уроку

Тема. Тема, основна думка, заголовок тексту.
Мета. Узагальнити і систематизувати знання учнів про текст; удосконалювати вміння молодших школярів визначати тему та мету
текстів, добирати заголовок до них; розвивати зв’язне мовлення
учнів, спостережливість, уяву, інтерес до вивчення української
мови; виховувати любов до природи.
Обладнання: таблиці «Текст», «Будова тексту», картинки із зображенням театрів України, завдання на картках.
Хід уроку
І. Перевірка домашнього завдання.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
1. Робота з таблицею «Текст».
2. Продовж речення.
Текстом називають ... (зв’язані за змістом речення).
Те, про що йдеться у тексті, — це його ... (тема).
Кожен текст чогось навчає. Це його ... (мета).
До тексту можна дібрати ... (заголовок).
Текст можна поділити на ... (абзаци). Кожен абзац починається з ... .

3. Складання схеми «Будова тексту».
Будова тексту

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку.
— Сьогодні ми узагальнимо знання про текст, його тему і мету, будемо
вправлятися у доборі заголовків.

1. Робота на вправою 13, с. 11. Виконання усних та письмових завдань.
2. Словникова робота. Гра «Мікрофон».
— Поясніть значення слів:
«вранці» — ... (час доби — дуже рано, на світанку);
«вдень» — ... (час доби — засвітла, поки видно).
— Що ви можете сказати про особливості вживання та правопису слів «вдень,
удень» та «в день, у день»?
• Вдень і вночі я усюди літатиму,
доки без сил не впаду,
всюди питатиму, всюди шукатиму,
доки тебе не знайду.
• В день свого народження Оля одягнула нову сукню.
• У вихідний день Галинка разом з батьками любить ходити у театр.

3. Підготовка до виконання вправи 14.
— Чи знаєте ви, що означає слово «театр»?
Виявляється, таке звичне для нас слово «театр» запозичене із грецької мови
і в перекладі означає «місце видовища».
(Учитель пропонує учневі прочитати з картки визначення з тлумачного словника.)
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ТеŠтр — вид сценічного мистецтва, що відображає життя в сценічній дії,
яку виконують актори перед глядачами, а також установа, що здійснює
сценічні вистави певним колективом артистів і приміщення, будинок, у
якому відбуваються вистави. Театр як мистецтво називають також й театральним мистецтвом, а наука, що вивчає теорію та практику театрального
мистецтва називається театрознавство. Окрім театрів, ролі в яких люди
виконують безпосередньо, є ляльковий театр, де головні герої — іграшки,
якими керують.

Тернопільський академічний
обласний драматичний театр
ім. Т.Г. Шевченка 		

Одеський національний
театр опери і балету 		

Львівський національний академічний
театр опери та балету
ім. Соломії Крушельницької

Національний академічний драматичний
театр ім. І.Я. Франка

Вінницький обласний академічний
музично-драматичний театр 		
ім. М.К. Садовського 			

Херсонський обласний академічний
музично — драматичний театр
ім. М. Куліша

4. Робота над вправою 14, с. 11. Виконання усних і письмових завдань.
— Відвідувати театр люблять діти й дорослі, у містах і селах. Про це ми
довідаємося, опрацювавши вправу 14.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.
1. Усний добір заголовків до текстів із вправ 13, 14 (вправа 15, с. 12).
2. Творча робота. Складання тексту, заголовком якого є «Солодкі ягоди».
1) Учитель пропонує 4 учням прочитати загадки про ягоди.
І солодкі, і корисні
чорні грона в мене,
а червоні дуже кислі,
бо іще зелені.
(Смородина)

Пахне грядка невеличка –
швидко виросли сестрички, —
чепурушки круглолиці
заховались у травиці.
Чорні крапочки на личках…
Здогадалися? ... (Сунички)

Рвали ягоди малята,
годі їх тепер впізнати.
Лиш блищать очиці,
бо їли … (чорниці).

Є у кошику суниці,
і малина, й полуниці.
Спробуйте слівце дібрати,
щоб разом усе назвати.
(Ягоди)
2) Усне складання тексту про солодкі ягоди.
3) Самостійна робота учнів: запис власного тексту.
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V. Підсумок уроку.
——
——
——
——

Що називається текстом?
Як визначити тему тексту?
Що таке мета тексту?
Як дібрати заголовок до тексту?

VІ. Домашнє завдання.
— Сьогодні у мене були хороші учні — помічники, які допомогли зробити
урок цікавим. Яку допомогу ви можете надати батькам вдома? Про це напишіть
текст на тему «Моя допомога в сім’ї» — вправа 16, с. 12.
(Див. інформацію для вчителя.)
Додаткова інформація для вчителя.
1. Презентація про історію створення театру:
http://svitppt.com.ua/kultura/istoriya-stvorennya-ta-rozvitku-teatru.html.
2. Вірш про полуниці (допомога батькам в сім’ї — перед подачею домашнього
завдання).
Полуниця від бабусі
У літній день Маруся
зібралась до бабусі,
взяла її матуся
в наряднім капелюсі.
Садочок є в бабусі
росте там полуниця,
із мамою завзято
зберуть аж два відерця.
Та ягоди вродили:
солодкі і смачненькі,
бо сонечку всміхались,
тому і червоненькі.
Та приготують разом
варення з полуниці,
щоб потім смакувати
і пісеньку співати.
Пшиченко Ірина
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Урок 5
Тема. Тема, основна думка в текстах — розповідях, описах, міркуваннях.
Мета. Повторити вивчене про текст; ознайомити учнів з різними типами текстів; навчити знаходити характерні ознаки типів текстів;
виховувати любов до природи, рідної мови.
Обладнання: таблиця «Типи речень», картинки із зображеннями метеликів, карти з текстами про комаху сонечко.
Хід уроку
І. Перевірка домашнього завдання.
1. Усне опитування.
—— Що називається текстом?
—— Як визначити тему тексту?
—— Що таке мета тексту?

2. Перевірка складених текстів на тему «Моя допомога сім’ї».
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.
1. Повторення вивченого про види текстів.
— Ви вже знаєте, що текст — це речення, що пов’язані між собою за змістом.
Вчені виділяють три види текстів, вони залежать від мети і змісту висловлювання.

2. Робота над текстом-розповіддю.
1) Усне опитування.
— Як називається текст, у якому про щось розповідається, про якісь події?
— Яке питання можна поставити до такого тексту? (Що відбулося?)
— Текст-розповідь розкриває тісно зв’язані між собою події, явища, дії,
які відбувалися в минулому або відбуваються в теперішньому часі. Даний тип
тексту представляє світ у подіях і діях.
2) Робота над вправою 17, с. 12:
а) ознайомлення з текстом-розповіддю, визначення його теми і мети;
б) добір заголовка;
в) самостійна робота учнів над визначенням і записом речень, які допомагають окреслити основну думку тексту;
г) словникова робота:
восени — тоді, коли буває осінь, осінньої пори.
—— Прочитайте речення із вправи 17, де вживається це слово.
—— Складіть усно речення з даним словом.
—— Що найчастіше відбувається восени у природі? (Падають дощі.)
—— Чим займаються селяни восени?
—— Як готуються тварин восени до зимівлі?

3. Робота над текстом-описом.
1) Усне опитування.
— Як називається текст, в якому розповідається, яким є предмет?
— Яке питання можна поставити до предмета? (Який?)
2) Виконання вправи 18, с. 13:
а) ознайомлення з текстом-описом, визначення його теми і мети;
б) добір заголовка;
в) самостійна робота учнів над визначенням і записом речень, у яких описано сонечко;
г) назвати слова, які описують комаху і відповідають на питання який?, яка?,
які?, якого?, яким?, якої?, яких?.
— Полічіть, скільки у 8 реченнях даного тексту використано слів-описів.
(14: яскрава, червоні, чорними, прозорі, чорного, червоного, жовтогарячого, чорні,
химерним, чорненьких, швидкі, красивої, великий, шкідливих.)
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку

д) Розберіть за будовою слова «чорними», «чорного», «чорні», «чорненьких».

4. Робота над текстом-міркуванням.
1) Усне опитування.
— Часто у текстам можна прочитати роздуми над дослідженням предметів,
явищ, розкриттям їх внутрішніх ознак шляхом аргументації (пояснення). Відразу виникає питання «Чому саме так, а не інакше?». Щоб на нього відповісти,
треба висловити основну думку, обґрунтувати (довести) цю думку за допомогою
доказів, зробити висновок. Такі тексти ми зустрічаємо у шкільних підручниках,
у наукових працях, енциклопедіях.
— Чи здогадалися ви, про який вид тексту йде мова?
2) Виконання вправи 19, с. 13-14;
а) ознайомлення з текстом-міркуванням, визначення його теми і мети;
б) добір заголовка;
в) самостійна робота учнів над визначенням і записом речень — доказів;
г) зверніть увагу на вживання слів, яких не було у попередніх текстах (по-перше, по-друге, на мою думку);
д) що є спільним і відмінним у трьох текстах?

ІІІ. Закріплення та осмислення знань.
1. Робота з таблицею «Типи текстів».
— На які 3 види поділяться тексти?
— Що для них є спільним? відмінним?

2. Розповідь «Цікаве навколо нас».
Учитель пропонує 3 учням-помічникам прочитати додаткову цікаву інформацію
про сонечка.
1. У світі існує 5200 видів сонечок. Вони поширені по всьому світу і
зустрічаються на всіх континентах крім Антарктиди. Заселяють ці жуки
відкриті простори з трав’янистою рослинністю — луки, лісові галявини,
сади, степи, рідше густі ліси. Живуть вони поодинці, скупчення утворюють тільки під час зимівлі. Зазвичай сонечка повзають по стеблах рослин
у пошуках їжі, але також охоче перелітають на значні відстані. Політ їх
легкий, швидкий і абсолютно безшумний.
Розмножуються сонечка кілька разів на рік. Самка відкладає на стебла від
200 до 1500 дрібних жовтих яєць поруч зі скупченнями жертв (попелиць).
Таким чином личинки сонечок з перших хвилин життя забезпечені їжею,
втім, розшукати харч для них не складає труднощів, оскільки личинки
рухливі і швидко бігають.
2. Навіщо ж сонечку таке яскраве вбрання?
Щоб не чіпали, не кривдили. Забарвленням попереджає про те, що воно
неїстівне. Якщо випадково притулиш комашку, вона випускає помаранчеву
краплю. Це — отрута. Для людини вона безпечна, але птах, що ризикнув
проковтнути сонечко, обпече собі горло. Іншим разом він більше сонечка
не зачепить.
3. Живуть сонечка недовго, приблизно рік, але користі приносять людям
багато. За день одне сонечко з’їдає від 50 до 200 попелиць.
Деяких жуків-сонечок навіть завозять з інших країн, розмножують і випускають на поля й у сади.
Сонечко цінується свою корисністю і вважається символом удачі. В Європі ця комаха — поширений мотив на поштових марках
і листівках з побажаннями щастя.

ІV. Підсумок урок.
—— Чого ви научилися на цьому уроці?
—— Що нового довідались?

V. Домашнє завдання.
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Вправа 20, с. 14.
Скласти текст-опис метелика.
(Див. інформацію для вчителя.)

1. Ознайомлення з пам’яткою про складання тексту-опису.
1) Виділи ознаки предмета.
2) Подумай, які слова можна вжити, щоб опис був точним і яскравим, які
порівняння використати.
3) Добери влучний заголовок до тексту.

2. Демонстрація картинок із зображеннями метеликів. (Учні можуть скористатися малюнками при підготовці домашнього завдання.)

Варіант 1. Опис метелика
Я часто бачу в саду метеликів-кропивниць або ж кропив’янок. Вони невеликі, але помітні. У цих метеликів цегляно-червоні крильця з великими чорними
цятками. Метелики цього виду, звичайно, носять таку назву не тому, що п’ють
кров. Просто їхні гусениці виростають на кропиві.
Крила кропивниць гарної форми, верхня їхня частина виступає в порівнянні
з нижньою. Зубчасті краї крилець мережані чорно-білим. Завдяки цим прикметам кропивницю не сплутаєш з будь-яким іншим метеликом.
Якщо метелик сидить на квітці, то можна побачити також нижню частину
його крил. Але вона зовсім неяскрава, сіро-бурого кольору з широкою жовтою
смугою.
Я люблю спостерігати за цими метеликами. Особливо, коли по саду їх літає
декілька. Або коли метелик сидить на квітці, рівненько розправивши крила.
Здається, простягнеш руку та обережно візьмеш у долоні це диво. Але варто
потягнутися за нею, як кропив’янка вже знову тріпоче крильцями в повітрі.
Варіант 2. Опис метелика
Один з найцікавіших метеликів — це «павине око». Називається він так, тому
що на його крилах розташовані чотири плями. Ці цятки дуже схожі на очі. Вони
навіть підфарбовані блакитним кольором, ніби райдужна оболонка справжнього
ока. А ще вони — один в один «вічко» на хвості у павича. Коли «павине око»
розгортає свої крильця, здається, ніби метелик на тебе пильно дивиться.
Крила цього метелика яскраві, червоно-коричневі. Бувають також червоно-оранжеві метелики. А тільце метелика сіро-бежеве, непримітне. Два прямих
довгих вусика стирчать попереду майже непомітної голівки. Такі ж сіро-бежеві,
як тільце, смужки облямовують яскраві зубчасті крильця метелика. Від цього
контрасту він виглядає ще гарнішим.
Варіант 3. Твір про метелика
Я хочу розповісти про екзотичного метелика. У нього навіть є своє власне
ім’я. Це Грета Ото, або скляний метелик. Він так називається тому, що у нього
прозорі крильця.
На прозорих крильцях видно павутинку вен. Краї крилець непрозорі. Вони
коричневі або червонуваті, з білою плямою вгорі. Тільце метелики дуже тонке,
довге.
Грета Ото — дивовижний, витончений метелик. Він водиться в тропіках.
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку

Урок 6
Тема. Засоби зв’язку речень у тексті.
Мета. Поглиблювати знання учнів про текст; вчити їх використовувати лексичні засоби зв’язку в тексті; розвивати усне і писемне мовлення, збагачувати словниковий запас школярів, вчити
використовувати синоніми, споріднені слова, сполучники для
уникнення повторів у тексті; розширювати світогляд учнів; виховувати повагу до художнього слова, природи.
Обладнання: зображення Знайка і Незнайка, картки з текстами літературних персонажів, картинки із зображенням кульбаби.
Хід уроку
І. Перевірка домашнього завдання.
1. Аналіз записаних учнями текстівописів метеликів.
2. Повторення правопису та значення вивчених словникових слів: «восени», «вдень», «вранці».
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів та мотивація навчання.
— Сьогодні у нас на уроці відомі літературні персонажі Знайко і Незнайко.
—— Вони отримали завдання скласти текст про осінь з використанням поданих слів.
—— Пропоную послухати як вони справилися. (Учні-помічники зачитують
2 тексти.)
Восени
Як чудово навкруги! Повітря ще до настання холодів напоєне пахощами,
які бувають тільки восени.
Дерева одягнулися у багряне, жовте листя, що потихенько спадає додолу.
Десь у кущах шелестить білочка, напевно, збирає щедрий осінній врожай
горішок.
Горобці літають навкруги і дзвінко цвірінчать, тому що їм нікуди поспішати.
Лише перелітні птахи збираються у великі зграї для осіннього перельоту.
Восени
Восени погода стає холоднішою.
Восени всі дерева жовті.
Восени перелітні птахи відлітають у вирій.
Восени білочка збирає урожай.
—— Який текст вам сподобався більше? Чому?
—— Що можна сказати про словниковий запас Знайка і Незнайка?

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку.
—— Сьогодні ми будемо вчитися писати тексти з використанням синонімів,
споріднених слів, сполучників, щоб уникати подібних помилок.

ІV. Первинне сприймання та усвідомлення нового матеріалу.
1. Робота з підручником.
а) Ознайомлення з пам’яткою на с. 15 (в рамочці).
б) Виконання вправи 21, с. 14.
в) Порівняльний аналіз тексту вправи і тексту, записаного учнями.

2. Словникова робота.
— Правопис слів «напам’ять» і «на пам’ять» різні. Якщо маєте на увазі вивчити вірш, правило, якість дані так, щоб не забути, не зазирати у текст, тоді
пишемо «напам’ять». Наприклад: у школі задали вивчити вірш напам’ять.
Якщо мова йде про те, що можна щось узяти, подарувати, купити, отримати
для того, щоб пам’ятати про щось, не забувати про подорож, друзів, мандрівку…
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і між прийменником «на» та словом «пам’ять» можна вставити допоміжне слово,
тоді пишемо «на пам’ять», наприклад: «на (довгу, незабутню, вічну) пам’ять».
Наприклад: Галинка подарувала мені фотографію на пам’ять.

V. Закріплення вивченого матеріалу.
1. Гра «Знавці літери «А».
Учитель називає слово, учні добирають до нього синоніми.
(Синоніми — це слова, які відрізняються одне від одного звуковим складом, але
означають назву одного поняття з різними відтінками в його значенні або з різним стилістичним забарвленням. Синоніми допомагають нам якомога чітко висловити думку,
а також уникати частих повторів тих самих слів у невеличких відрізках мовлення).
АЗБУКА… (алфавіт, абетка, букви, літери).
АВТОМОБІЛЬ… (авто, автомашина, машина).
АЕРОПЛАН… ( літак, літальний апарат, вертоліт, гелікоптер).
АНАЛІЗУВАТИ… (розглядати, обмірковувати, обговорювати, досліджувати,
вивчати, студіювати).
АНГЕЛ… (посланець Божий, вісник, охоронець, ангел-хоронитель, небесне
сотворіння, янгол).
АСТРОЛОГ… (звіздар, ворожбит на зорях, зорезнавець).
АСТРОНАВТ… (космонавт, зореплавець).

2. Виконання усних і письмових завдань вправи 22, с. 15.
3. Робота з упорядкування вірша із вправи 23, с. 15.
VІ. Домашнє завдання.
1. Ознайомлення із завданнями.
2. Повторення правил написання тексту-розповіді.
3. Інформація про кульбабу.
— Що вам відомо про цю рослину?
— Коли вона зацвітає?
— Як розповсюджується?
— Які корисні властивості рослини?
			
КУЛЬБАБА
Кульбаба — бабакуля, 		
Взяла вона гребінчик —
розкудлана бабуля, 		
свій сонячний промінчик,
пухлинка-літунець, 		
що клала під лопух.
візьми та розчешися. 		
Та тільки почесала —
Не будь, як та Орися, 		
голівка гола стала,
що губить гребінець! 		
обвіявсь кучер-пух!
						Володимир Коломієць

VІІ. Підсумок уроку.
—— Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці?
—— Як уникнути помилок у побудові тексту?
Інформація для вчителя
Кульбаба
Рослина заввишки 10-40 см з довгим стрижневим, гіллястим коренем.
Головний корінь відносно товстий, зазвичай вертикальний, малогіллястий.
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Корені, розрізані на шматочки навіть у півсантиметра, дають листочки і потім
цілі рослинки.
Стебла квіток безлисті, порожнисті, зверху павутинясті, закінчуються поодинокими кошиками.
Жовта головка кульбаби — не окрема квітка, а цілий «кошик» з квітами:
кожна квітка має вигляд трубочки з п’ятьма зрощеними пелюстками, з прирослими до них п’ятьма тичинками, бічні квітки мають пелюстки, які виросли
в довгі язички.
Суцвіття-кошики закриваються в другу половину дня і у вологу погоду, оберігаючи пилок від намокання. У ясну погоду кошики відкриваються о шостій
годині ранку і закриваються о третій годині дня. За суцвіттям кульбаби можна
дізнаватися час.
Квітне у травні-липні; сім’янки дозрівають приблизно через місяць після
початку цвітіння. Нерідко спостерігається повторне цвітіння та плодоношення
протягом усього літа.
У кульбаби велика здатність розповсюджуватися. Дозрівши плоди-сім’янки
розправляють зверху парасолькою білі волоски, як парашут, і летять за вітром
у різні сторони. Один кошик квіток дає до двохсот насінин, а вся рослина —
до трьох тисяч.
У народній медицині цю рослину застосовують як апетитний, кровоочисний, сечогінний, жовчогінний, проносний засіб, при хворобах жовчного міхура, печінки, при водянці, діабеті, базедовій хворобі, геморої, хворобах нирок
і сечового міхура, для поліпшення обміну речовин. Корені застосовують при
венеричних хворобах, болях у животі, квітки — при ревматизмі, підвищеному
тиску крові, безсонні. Молочним соком закапують очі при трахомі, запаленні
очей, застосовують його при сухій екземі.
З косметичною метою використовують напар з квіток кульбаби, ними
зводять бородавки, пігментні плями і ластовиння, кульбаба входить до складу
противугревого лосьйону.
При укусі бджоли, молочний сік кульбаби позбавляє болю і опухлості.
Про кульбаби існує величезна кількість легенд. Одна з них розповідає, що
якось богиня спустилася з неба, щоб вибрати улюблену квітку. Їй хотілося, щоб
квітка міг рости всюди і не вимагав постійного догляду.
Спочатку погляд богині впав на троянду, але та захотіла жити
в розкішному саду, щоб її плекали щодня не менше дюжини садівників. Тюльпан
теж зажадав догляду та захоплення. Навіть фіалка сказала, що вона не може жити
без уваги і любові. Богиня ходила від квітки до квітки і чула схожі відповіді.
І лише кульбаба, яку вона спочатку навіть не помітила, сказала, що готова
жити скрізь, де є діти, тому що їх гучні ігри і сміх відповідають її іскрометному
характеру. Зраділа богиня і вигукнула: «Ось моя улюблена квітка!». І розселилась кульбаба по всій планеті. Тепер росте він на галявинах, у скверах, парках,
дворах і на узбіччях доріг, радіючи сміху дітей і приносячи людям радість з
весни до осені.
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Урок 7
Тема. Поділ тексту на частини. План тексту.
Мета. Продовжувати формувати вміння ділити текст на логічно завершені частини, складати план тексту, компонувати зв’язну розповідь за планом; розвивати вміння переказувати за планом; розвивати усне та писемне мовлення учнів; виховувати любов до
української мови.
Обладнання: картинки із зображеннями дарів осіннього лісу, кросворд.
Хід уроку
І. Перевірка домашнього завдання.
1. Аналіз текстів-розповідей про кульбабу, записаних учнями.
2. Відповіді на питання: що було спочатку?, потім?, чим завершилася розповідь?.
3. Повторення відомостей про побудову тексту (зачин, основна частина,
кінцівка).
4. Вживання у текстах синонімів, споріднених слів, сполучників для уникнення повторення тих самих слів.

ІІ.

Мотивація
і мети уроку.

навчальної

діяльності

учнів.

Повідомлення

теми

— У деяких текстах, складених учнями, не було чіткого поділу на логічно
завершені частини. Думка першого речення, наприклад, продовжувалася у
четвертому, замість того, аби продовжити її у другому реченні. Сьогодні ми
навчимося правильно ділити тест на частини, складати план тексту.

ІІІ. Робота над темою уроку.
1. Робота з підручником (вправа 26, с. 16).
— Прочитайте перший абзац. Про що розповідає автор?
— Скільки доньок було у року?
— Що помітив автор у характерах доньок?
— Прочитайте другий абзац.
— Як характеризує автор весну? Чим зустрічали її струмки, річечки та джерельця?
— Прочитайте третій абзац. Хто найбільше радіє літу?
— Чи можна назвати літо щедрим?
— Прочитайте четвертий абзац.
— Що зробила осінь з деревами, пташками, комашками?
— Чим укрила зима усе навколо?
— Чому вона усіх вложила спати?
— Прочитайте останній абзац. Який за жанром цей текст?
— Доведіть, що це казочка.

2. Робота над кросвордом на основі прочитаної казки.
— Знайдіть у тексті слова і запишіть їх у кросворд. Назвіть ключові слова.
Що вони означають?
1
2
3
4
5
6
7
8
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку

1. Що співали струмочки, річки, джерельця? (Пісні.)
2. Запишіть ім’я золотавої доньки. (Осінь.)
3. Які характери мали доньки? (Різні.)
4. Запишіть ім’я білолицьої доньки. (Зима.)
5. Якою була Весна? (Грайливою.)
6. Кого зустрічає Осінь і проводжає Весна? (Літо.)
7. Кого Осінь загнала у щілини? (Комашок.)
8. Яку доньку чекатимуть усі після Зими? (Весну.)
—— Який заголовок можна дібрати до тексту?

3. Колективне складання плану тексту.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Батько Рік та його чарівні доньки.
Непосидюча Весна.
Літо всім дарує радість.
Холодний подих Осені.
Зима усіх заколисала.
Ось і казочці кінець, а хто слухав — молодець.

ІV. Закріплення вивченого.
1. Робота над текстом вправи 25, с. 16.
— Прочитайте зачин, основну частину, кінцівку.
— Випишіть кінцівку, використовуючи вказані слова.

2. Творча робота (вправа 27, с. 17).
3. Словникова робота.
Влітку — літом, літньою порою. Літо — одна з чотирьох пір року між весною
і осінню з найвищою середньодобовою температурою повітря.
(Див. інформацію для вчителя.)

V. Домашнє завдання.
Вправа 28, с. 17.
— Розкажіть, які дари осіннього лісу радують людей і тварин.
— Чим корисні гриби, ягоди, плоди шипшини, горобини?
— Про що слід пам’ятати, збираючи гриби?
— Що запасають на зиму дикі оси?
— Які припаси в дуплах білочок?
— Пригадайте, яких правил слід дотримуватися при складанні тексту-розповіді.
(Див. інформацію для вчителя.)

VІ. Підсумок уроку.
— Чого ви навчилися на сьогоднішньому уроці? Що нового довідалися?
— Де і коли нам знадобиться вміння ділити текст на частини і складати план?
— З яким новим словом познайомилися?
Інформація для вчителя.
1. Підготовчий матеріал для написання тексту за поданим планом (вправа 27).
В хвойнім лісі я живу,
там пісні співаю,
шишки дуже я люблю,
з них зернятка маю.
В лісі я ще санітар,
а зовуть мене ... (шишкар).
Навряд чи знайдеться ще якесь дерево, до якого так горнуться лісові мешканці, як до ялини. Полюбляють шишки звірі, а ще більше — птахи. Щоправда, більшість із них ласують смачними зернятками лише зрідка, вряди-годи, але є й такі,
що й дня не можуть прожити без них. Це — шишкарі. Не важко помітити на дереві
шишкарів. Особливо вирізняються на фоні темно-зеленої ялини яскраво — червоні, вогнисті самці. Побачити такого красеня у зимовому лісі — і очам своїм не
повіриш: птах то сидить на гілці, чи горить новорічний ліхтарик? Таким дзьобом,
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як у шишкаря, не піднімеш з землі насінину, не схопиш жука чи гусінь, не піймаєш метелика. А от зернята з шишки видобувати ним зручно — тільки торкнеш,
а вона вже й розкрилася. Хоча пташенята шишкарів народжуються
з рівними дзьобами — цим викривленням потрібно завдячити їхньому способу
живлення. Життя шишкарів одноманітне, просте. Зранку до вечора лузають
вони насіння, злітаючи на землю раз або двічі, щоб втамувати спрагу сніжком
і знову взятися до діла. Шишкарі не завжди обробляють шишки там, де вони їх
зірвали. У них є так звані їдальні. Найчастіше це великі старі ялини, які ростуть
на десь на галявині окремо.
Оскільки потомство з’являється на світ в холодному січні або лютому (навіть
при 35-градусному морозі), вони ретельно облаштовують свої гнізда в ялинових
гілках, утеплюючи мохом, шерстю, пір’їнками і пухом. Поки мама сидить на
яйцях, зігріваючи їх своїм теплом, тато видобуває корм. До речі, крім шишок
вони харчуються також насінням клена та ясена, а в неврожайні роки не гребують ягодами й комахами.
2. Зразок написання тексту-розповіді на тему «Дари лісу».
Зачин. Чого тільки не знайдеш в лісі восени! Це справжня комора природи!
Основна частина. Під ніжними променями сонечка блищить чорна бузина,
розчервонілися соковиті плоди барбарису, калини, шипшини.
Синьо-сизі ягідки глоду на початку осені дуже терпкі. Як тільки вдарить
перший мороз, стануть вони солодкими і смачними.
У вересні достигають горіхи на ліщині. Збирають їх білочки й борсуки, бурундуки й ведмеді. Охоче ласують ними дорослі і діти.
Кінцівка. Ми повинні завжди пам’ятати, що можна збирати в лісі лише деякі
гриби, ягоди, горіхи, не руйнуючи при цьому грибницю, не ламаючи гілок, не
знищуючи коріння. Це потрібно для того, щоб рослини змогли відновитися,
щоб дерева і кущі давали влітку прохолоду, а взимку затримували сніг, захищали
землю від морозів, аби наступного року знову дарувати людям і тваринам свої
плоди та красу.
(А.П. Каніщенко, Н.О. Будна. Прикметник. Збагачення активного словника
молодших школярів. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2010 — с. 35.)
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку

Урок 8
Т ем а . Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання запитань і відповідей на задану тему.
Мета. Ознайомити учнів з один із найдавніших жанрів народної словесності — колисковими піснями; розвивати усне дітей, мислення, любов до рідного слова, повагу до батьків, своїх родичів;
сприяти розвитку поетичних здібностей школярів; учити дітей
складати запитання і відповіді на задану тему; узагальнити поняття «діалог».
Обладнання: звукозапис колискової пісні, маска білочки, зображення
білочки взимку, картки з індивідуальними завданнями.
Хід уроку
І. Робота над новим матеріалом.
Звучить колискова пісня (фонозапис або спів учителя).
— Чи впізнали ви пісеньку, яка прозвучала? Як її можна назвати? (Колискова.)

ІІ. Ознайомлення з метою та завданнями уроку.
— Сьогодні на уроці ми будемо вести мову про те, як піклуються наші рідні
про відпочинок своїх малюків. З давніх-давен аби приспати своє дитятко матусі,
бабусі співали ліричні пісні — колискові.

1. Ознайомлення з колисковими пісеньками.
Колискові пісні — один з найдавніших жанрів народної словесності. Основним виразником колискової пісні є мелодія, яка навіває дитині сон.
Мати і дитя — це найпрекрасніший образ із загальнолюдської скарбниці
духовності.
Чуттєвий зв’язок, що з дня народження існує між матір’ю та дитям, дістає
вірне відбиття у зворушливо щирих і безпосередніх колисанках.
Всю любов, ніжність, бажання бачити своє дитя щасливим, розумним, здоровим, матір вкладає в невибагливі рядки і простеньку мелодію, організовану
ритмом гойданням колиски.
У багатьох колискових мотив присипляння пов’язаний з ще однією істотою
— котом. Кіт у слов’янських культах займає вагоме місце, він символ оберегу
дому (спить на печі; стереже спокій; не відходить далеко від дому, завжди повертається).
Монотонний тихесенький наспів і пестливі слова мають заспокоїти, приспати дитя, тому м’якесенькими лапками підступає до мальованої колисочки
пухнастий, волохатий, муркотливий котик, голуби приносять на крилечках
сон-дрімоту, і фантастичні Сонко і Дрімота в колискових піснях діють як люди,
що цілком відповідають дитячому світосприйняттю.

2. Уточнення знань учнів про діалог.
— Діалог — це різновид прямої мови, що передає розмову двох осіб.
— А-а, киця-мура, де ти була? Я гукала, ти не чула.
— А-а-а, я сиділа під столом, їла кашку з молочком.

3. Робота з підручником (вправа 29, с. 18).
а) Прослухайте колискову пісню «Ой місяцю, місяченьку».
— Ой, місяцю, місяченьку, срібнолиций стороженьку! Що сторожеш ти? —
Я сторожу в тиху нічку гай і поле, ліс і річку, і сільські хатки. — Ой, місяцю,
місяченьку, срібнолиций стороженьку, хто є в тих хатах? — Там сплять діти в
постілочках, сон цілує їх по очках, водять мрії в снах...
— Ой, місяцю, місяченьку, срібнолиций стороженьку, про що мрії ті? — Про
край рідний, край єдиний, про майбутність України сплять діти малі. — Ой,
місяцю, місяченьку, срібнолиций стороженьку, чи здійсняться сни? — Стануть
діти підростати, Україні помагати — і здійсняться сни!
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б) Дайте відповіді на питання.
— До кого звертаються діти?
— Чому вони називають місяць «стороженком»?
— Кого стереже місяць? Чому? Від кого їх оберігає?
б) Робота над текстом пісеньки.
— Визначення меж слів автора і місяченька (звернути увагу на розділові
знаки).
— Вибіркове читання: прочитати з тексту питальні речення? Які слова потрібно вставити у 1, 2, 3 питальних реченнях? (Сторожеш, хатах, мрії.)
г) Спишіть з дошки слова пісні, яких немає у підручнику.
— Ой, місяцю, місяченьку, срібнолиций стороженьку, чи здійсняться сни?
— Стануть діти підростати, Україні помагати — і здійсняться сни!
Далі учитель працює над завданнями підручника на с. 18, вправа 29. Якщо у
дітей відсутні окремі зошити з розвитку мовлення, урок можна продовжити із
запропонованим матеріалом.

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу.
1. Робота над віршем «Білочка».
На дошці текст вірша, який учитель пропонує прочитати двом учням.
			Білочка
— Де ти, білочко, живеш?
Що ти, білочко, гризеш?
— У зеленому ліску,
у дуплі, у сосняку.
Я гризу горішки
і гриби, і шишки.
— А в морози люті, злі
ти не мерзнеш у дуплі?
— Мене добре зігріва
моя шубка хутрова.
І тому зимові дні
мені зовсім не страшні!
Т. Демченко

2. Аналіз тексту, відповіді на питання.
— У якій місцевості живе білочка?
— Які припаси у білочки в дуплі?
— Чому білочці зима не страшна?
— Прочитайте слова автора, білочки. Чи можлива така розмова у справжньому зимовому лісі? Чому?
— Як потрібно прочитати речення, якщо ми ставимо знак питання? знак
оклику?

3. Прочитайте 1 і 2 питальні речення, вкажіть слова, які уточнюють
місце (де живеш?), предмет (що гризеш?).
4. Словникова робота.
Мерзнеш — відчувати холод, страждати від низької температури (повітря,
предметів), твердіти від морозу, перетворюватися на лід, вкриватися кригою.
— Зверніть увагу на розділові знаки при звертанні до білочки.

5. Письмове завдання.
1 варіант: Запишіть питальні речення.
(Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? А в морози люті, злі ти не
мерзнеш у дуплі?)
2 варіант: Запишіть слова білочки про шубку та окличне речення.
(Мене добре зігріва моя шубка хутрова. І тому зимові дні мені зовсім не страшні!)
Індивідуальні картки для учнів (5).
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Розібрати за будовою слова «білочка», «горішки», «хутрова», «ліску»,
«грибочки». Скласти питальне речення про горішки, грибочки.
Запиши речення, що відповідає схемі.
…… …….. ========= ……. __________ …… .
Встанови зв’язок слів у реченні.
Прочитай текст про білочку. Випиши речення, у яких сказано, як
влаштоване гніздо звірятка. Підготуйся про це розповісти.
• Білці взимку ні мороз, ні вітер не страшні. Як закрутить завірюха-негода — білка мерщій до свого гнізда поспішає. Гніздо
у білки як у птаха влаштовано: з гілочок, з сучків. Та як зроблене
спритно — ніби велика куля, кругле, а збоку лазівка! Всередині
гніздо сухою м’якою підстилкою вистелене: затишно в ньому, тепло.
Забереться білочка в гніздо, а щоб холодний вітер не задував, ще
лазівку підстилкою закриє. Потім згорнеться клубочком, пухнастим
хвостиком прикриється і спить.
Прочитай текст про білочку. Випиши речення, у яких сказано, як
переносить негоду звірятко. Підготуйся про це розповісти.
• Білці взимку ні мороз, ні вітер не страшні. Як закрутить завірюха-негода — білка мерщій до свого гнізда поспішає. Гніздо у
білки як у птаха влаштовано: з гілочок, з сучків. Та як зроблене
спритно — ніби велика куля, кругле, а збоку лазівка! Всередині
гніздо сухою м’якою підстилкою вистелене: затишно в ньому, тепло. Забереться білочка в гніздо, а щоб холодний вітер не задував,
ще лазівку підстилкою закриє. Потім згорнеться клубочком, пухнастим хвостиком прикриється і спить. А зовні крижаний вітер
так і виє, так і несе дрібний колючий сніг. Вщухне негода, білочка
з гнізда вилізе, струснеться й поскаче з дерева на дерево — їжу собі
здобувати: де ялинову шишку зірве, де сухий гриб розшукає, який
сама влітку на гілці залишила.
Прочитай текст про білочку. Випиши речення, у яких сказано, які
припаси зробила білочка з осені. Підготуйся про це розповісти.
• Білці взимку ні мороз, ні вітер не страшні. Як закрутить завірюха-негода — білка мерщій до свого гнізда поспішає. Гніздо
у білки як у птаха влаштовано: з гілочок, з сучків. Та як зроблене
спритно — ніби велика куля, кругле, а збоку лазівка! Ззовні крижаний вітер так і виє, так і несе дрібний колючий сніг. Вщухне
негода, білочка з гнізда вилізе, струснеться й поскаче з дерева на
дерево — їжу собі здобувати: де ялинову шишку зірве, де сухий
гриб розшукає, який сама влітку на гілці залишила. Спритно скаче звірятко. Хвіст у нього пухнастий, довгий. Перестрибне з однієї гілки на іншу, візьме в передні лапки ялинову шишку і почне
її обгризати, вибирати смачне насіння. Але головна їжа в білки
ще з осені в комірці запасена — в дуплі старого дерева. Там у неї
і жолуді, і горіхи є — на всю зиму запасів вистачить.

6. Вивчення діалогу напам’ять.
7. Двоє учнів декламують вірш (учитель визначає, хто буде автором).
8. Ознайомлення з додатковою інформацією про білочку (розповідають
учні, які отримували індивідуальні завдання).
9. Робота в зошиті з друкованою основою.
ІV. Домашнє завдання (диференційовано).
1 група: скласти (віршований, прозовий) діалог про зайчика.
2 група: дібрати і записати колискову пісеньку у формі діалогу.
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V. Підсумок уроку.
—— Над якою темою ми працювали на уроці?
—— Які знаки пунктуації ставимо в питальному, окличному та розповідному
реченнях?
—— Що таке діалог?
—— Які розділові знаки ставимо при звертанні?
—— З яким новим словом ми познайомилися?
Інформація для вчителя.
1. Розмірковування про мрії, сподівання сучасних дітей.
— Чи можна сказати, що записані слова колискової пісеньки є актуальними
сьогодні? Чи здійснюються мрії дітей? (Відповіді дітей про боротьбу українського
народу за свою незалежність, свідками та учасниками якої вони є чи були.)

2. Діалог у колискових піснях.
Ой ходить сон коло вікон, а дрімота коло плота. Питається сон дрімоти:
— Де ми будем ночувати?
— Де хатинка тепленькая, де дитинка маленькая, там ми будем ночувати,
мале дитя присипляти. Щоб виросло, не змарніло, щоб тяженько не хворіло,
сили й розуму набрало, своїх батьків потішало.
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку

Урок 9
Тема. Текст-міркування: твердження, докази, висновки.
Мета. Вчити розрізняти типи текстів; формувати в учнів уявлення про
текст-міркування, про його характерні ознаки; вчити визначати твердження, доказ (доведення) і висновки, сприяти розвитку
вміння працювати за зразком, самостійно складати власні міркування; розвивати зв’язне мовлення, збагачувати словниковий
запас новими словами.
Обладнання: опорна таблиця «Текст-міркування», картки із завданнями
для групової роботи.
Хід уроку
І. Перевірка виконання домашнього завдання. Актуалізація опорних знань
учнів.
1. «Мозковий штурм».
— Що таке діалог? Яка його будова?
— Які розділові знаки використовують при записі діалогів?

2. Перевірка письмових завдань.
1 група: зачитати складені діалоги про зайчика; визначити слова автора,
зайчика, звернути увагу на розділові знаки.
2 група: зачитати колискові з використанням діалогів.
— При виконанні домашніх завдань ви користувалися, здебільшого, текстами-розповідями. Вони мають відповідну будову і завдання.

ІІ. Повідомлення теми та завдань уроку.
— Сьогодні ми розглянемо інший вид текстів, а саме текст-міркування.
— Якою, на вашу думку, буде його характерна ознака? (Ми будемо розмірковувати про когось чи щось.)

ІІІ. Основна частина уроку.
1. Спостереження за мовним матеріалом.
— Продовжте речення-міркування.
yyВзимку день короткий, тому що … (сонце піднімається високо над горизонтом).
yyЗайцеві легше бігти під гору, тому що … (в нього задні ноги довші за
передні).
yyВовк — хижа тварина, оскільки … (він полює і їсть інших тварин).
yyЦю невеличку рослину в лісі недарма називають чорницею, бо вона …
(чорного кольору).

2. Робота із завданнями вправи 30, с. 19.
а) Ознайомлення зі змістом тексту;
б) визначення теми і мети тексту;
в) аналіз змісту кожного абзацу. Визначення характерних ознак твердження,
доказу (доведення), висновку, їх правильна послідовність.
г) аналіз підкреслених слів у тексті;
ґ) ознайомлення з пам’яткою на с. 19 (в рамочці);
д) самостійне виконання письмового завдання.

3. Робота над побудовою текстів-міркувань. Вправа 31, с. 19-20.
а) Визначення поданих частин тексту-міркування;
б) доведення того, якої частини не вистачає;
в) усне складання висновку до поданого тексту;
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Візьміть до уваги! У тексті-міркуванні цілком виправдане використання великої кількості ввідних слів (по-перше, по-друге, і
наостанок), що дозволяють позначити логіку розповіді.
г) самостійний запис висновку.

ІV. Закріплення вивченого.
1. Робота в групах.
Вчитель роздає дітям картки із завданнями.
Складіть усний текст-міркування «Чи потрібен дитині дорогий
мобільний телефон?».
Складіть усний текст-міркування «Чому дітям не можна керувати
автомобілем?».
Складіть усний текст-міркування про користь реклами.
Складіть усний текст-міркування про вплив комп’ютера на здоров’я дитини.

2. Аналіз побудови, переконливості складених текстів-міркувань.
3. Творча робота за вправою 32, с 20.
V. Підсумок уроку.
1. Розмістіть у правильному порядку складові тексту-міркування.
Висновок. Доказ. Твердження.
(Твердження + доказ + висновок.)

2. Робота з таблицею «Текст-міркування».
твердження
для того, щоб
тому що,
адже,
бо якщо, тоді
коли

+

доказ

+

(доведення)

висновок

може і не бути

VІ. Домашнє завдання.
Вправа 33, с. 20.
Скласти текст-міркування за поданим твердженням «У народі кажуть, що
бджілка — домашній лікар». (Див. інформацію для вчителя.)
Інформація для вчителя.
Бджола з’явилася на п’ятдесят-шістдесят тисяч років раніше від людини.
Близько 6000 років тому населення Єгипту, поряд з голубами і курми, розводило і бджіл. Стародавні єгипетські піраміди і гробниці підтверджують, що
єгиптяни вживали мед не лише як їжу, але і як лікувальний, косметичний та
консервуючий засіб.
Римлянам були відомі не тільки харчові та лікувальні, але і консервуючі
властивості меду. Магометани були ревнивими бджолярами і споживали велику
кількість меду. Сам Магомет говорив хворим: «Їжте мед і видужаєте». Великий
представник арабської медицини Авіценна рекомендував мед як ліки та їжу,
яка продовжує життя людей.
Бджільництво було улюбленим заняттям стародавніх слов’ян. На Русі були
відомі поживні та лікувальні властивості меду. Його застосовували при лікуванні
певних захворювань, зокрема зовнішніх ран.
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку

Урок 10
Тема. Удосконалення умінь у складанні текстів-міркувань.
Мета. Закріпити знання учнів про типи текстів, удосконалювати уміння складати тексти-міркування, використовуючи тексти-розповіді; розвивати вміння співпрацювати з однолітками, навчати
поважати думку інших; формувати у молодших школярів навички проектної діяльності: вибирати, накопичувати матеріал, аналізувати і зіставляти дані, приймати рішення; сприяти розвитку
вміння висловлювати, аргументувати та захищати свої думки,
навички самоорганізації; розширювати кругозір учнів, розвивати
мовлення, мислення, уважність; виховувати бережливе ставлення до природи.
Обладнання: картки із завданнями для груп, картинки із зображеннями
дуба та жолудя.
Хід уроку
І. Перевірка домашнього завдання.
а) Учні читають складені тексти-міркування про бджолу як домашнього
лікаря.
б) Аналіз побудови текстів-міркувань, вживання вставних слів.

ІІ. Фронтальне опитування.
— Які типи текстів ми розглянули?
— Поясніть різницю між тектом-розповіддю та текстом-міркуванням.
— Які вставні слова використовують у тектах-міркуваннях?

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку.
— Сьогодні ми продовжимо роботу над текстами-міркуваннями, навчимося
перебудовувати віршовані та прозові тексти у тексти-докази, поринемо у чарівний світ природи, проведемо цікаве дослідження.
— Іноді ми шукаємо незвичайні явища у далеких мандрівках, серед чужих
пейзажів та екзотичних рослин. Проте чимало цікавого можна спостерігати
в природі, яка оточує нас. Навіть звичайні та поширені види рослин стають
дивовижними, якщо ближче познайомитися з ними.

ІV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу.
1. Робота в групах.
Учні обирають групу, до якої хочуть увійти для подальшої роботи.
1 група — «Науковці».
2 група — «Дослідники».
3 група — «Охоронці природи».
4 група — «Юні історики».
5 група — «Цілителі».
Зайнявши місця, школярі отримують від учителя завдання і працюють над
його виконанням.
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Завдання групи «Науковці».
Вибрати із двох запропонованих текстів наукові дані про дуб, місця проростання.
• Дуб — сонцелюбне дерево, його плоске широке листя дає можливість світлу
пройти крізь нього до самої землі, де росте безліч більш дрібних рослин, а
коріння дружить із грибами, і тому в дібровах так багато боровиків, лисичок,
груздів.
Якщо нападе на дерево гусінь, інші дерева можуть загинути — лише не дуб.
Він виживе — того ж літа на ньому з’являться листочки. Дуб не загине навіть
тоді, коли його зрубають лісоруби.
Дуб — рід багаторічних рослин родини букових, що налічує близько 600 видів. Його представники поширені переважно у помірних областях Північної
півкулі.
Росте на родючих ґрунтах, але може й на бідних супіщаних. Хоч він і світлолюбний, проте непогано почувається й під покровом сосни.
В Україні найбільш поширений тільки один вид — черещатий дуб, що має
два різновиди.
У наших лісах дуб доживає до 800 років. Найстарішому дубу України близько
1300 років, який росте у селі Стужиця на Закарпатті.
Завдання групи «Дослідники».
Упорядкувати (пронумерувати) текст так, щоб можна було встановити поетапний ріст дерева, його плодоношення.
• Плоди з’являться лише через 30-40 років у вільному стані і у 50-60 віці —
у насадженні. Плодоносить дуб хоч і щедро, однак рідко — раз на 6-8 років.
З 8 до 15-20 років він росте швидко — на 50-70 см щорічно.
До 8 років дерево росте повільно. В цей час воно розвиває могутню кореневу
систему.
Уже за перший рік життя коріння дуба проникає на глибину 1 м і більше.
Восени жолудь починає проростати. До настання холодів у нього встигає
прорости корінь, а навесні починає розвиватися надземна частина. Кількома
гілочками піднімається він під небо, такими тонесенькими, що диву даєшся,
як вони тримаються. Дуб — дивовижне дерево. Адже виріс він із малесенького,
але щасливого жолудя (далеко не всі жолуді проростають), якого загубила чи
сойка, чи білочка і не знайшов дикий кабан.
Завдання групи «Юні історики».
Вибрати із текстів інформацію про використання дубів у побуті.
• Дуб у багатьох народів вважався найкрасивішим деревом, і до нього ставилися з пошаною і любов’ю.
У давнину з дубових колод зводили фортеці, будували мости, господарські
будівлі, вітряки і водяні млини, ними цямрували криниці, мостили шляхи й
гатки. З деревини дуба виробляли відра, діжки, ряжки, колеса до возів.
Велику цінність має і кора дуба. У ній міститься до 20 % дубильних речовин —
танінів, без яких не виготовити добротного шкіряного взуття.
Дуб широко використовують у меблевій та машинобудівній промисловості,
при будівництві житла,  гідротехнічних  споруд,   в суднобудуванні тощо.
Танін, виділений з кори та листя дуба, легко розчиняється у воді і спирті.
Розчин його використовують при запальних процесах у порожнині рота і горла,
для лікування виразок та опіків. Кору молодих гілок вживають як в’яжучий
і зміцнюючий судини засіб. При надмірному потінні ніг роблять ванночки
з відваром дубової кори. Відваром дубової кори у суміші з відваром інших
рослин лікують флюс, стоматит, рахіт, шлункові кровотечі, золотуху, пролежні
та деякі інші хвороби. Відваром кори миють голову при лупі.
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Завдання групи «Цілителі».
Вибрати із тексту інформацію про використання кори і листя дуба для лікування.
• Танін (дубильна речовина), виділений з кори та листя дуба, легко розчиняється у воді і спирті. Розчин його використовують при запальних процесах у
порожнині рота і горла, для лікування виразок та опіків. Кору молодих гілок
вживають як в’яжучий і зміцнюючий судини засіб. При надмірному потінні
ніг роблять ванночки з відваром дубової кори. Відваром дубової кори у суміші
з відваром інших рослин лікують флюс, стоматит, рахіт, шлункові кровотечі,
золотуху, пролежні та деякі інші хвороби. Відваром кори миють голову при
лупі.
Дуб у багатьох народів вважався найкрасивішим деревом, і до нього ставилися
з пошаною і любов’ю.
У давнину з дубових колод зводили фортеці, будували мости, господарські
будівлі, вітряки і водяні млини, ними цямрували криниці, мостили шляхи й
гатки. З деревини дуба виробляли відра, діжки, ряжки, колеса до возів.
Велику цінність має і кора дуба. У ній міститься до 20 % дубильних речовин —
танінів, без яких не виготовити добротного шкіряного взуття.
Завдання групи «Екологи»
Вибрати із тексту інформацію про довговічність дубів.
• Дуб гарний медонос. Велику цінність мають і жолуді. Вони корисні і поживні, оскільки містять 57 % крохмалю, 7 — білків, 10 — цукру і 5 % жиру.
З них роблять борошно і каву. В Кіровоградській області археологи знайшли
поселення, мешканці яких ще 5000 р. тому пекли хліб із розтертих на борошно
жолудів. Сьогодні жолуді — високопоживний корм для тварин.
У Франції виявлено кілька дубів, вік яких коливається близько 2000 р. Коли
один дуб зрубали, то у величезному дуплі знайшли залишки жертовних судин
і монети самкітскої чеканки. Другий дуб — патріарх ріс у французькому місті
Сент. Крона того дерева досягала 20 метрів, а в обхваті дуб налічував 9 метрів.
Існувало повір’я, що під цим дубом відпочивали воїни Цезаря.
Найстаріше дерево в світі росте в Північній Америці. Вік цього дерева оцінюється вченими в 13 000 років.
Дуби — патріархи росли або до цих пір ростуть в різних країнах. Так у Вірменії до 1974 року зростав дуб віком понад 1520 років. Обхват його стовбура
становив 10 метрів.
Найстарішому дубу України близько 1300 років, який росте у селі Стужиця
на Закарпатті.

2. Робота над завданнями, які виконували групи.
— Cкажіть, про яку рослину ви прочитали у своїх завданнях. (Представник
кожної групи відповідає.)
а) Ознайомлення з виконанням завдання групи «Науковці».
Представник групи зачитує науковий текст.
Дуб — рід багаторічних рослин родини букових, що налічує близько 600 видів.
Його представники поширені переважно у помірних областях Північної півкулі.
Росте на родючих ґрунтах, але може й на бідних супіщаних. Хоч він і світлолюбний, проте непогано почувається й під покровом сосни.
б) Oзнайомлення з виконанням завдання групи «Юні історики».
У давнину з дубових колод зводили фортеці, будували мости, господарські
будівлі, вітряки і водяні млини, ними цямрували криниці, мостили шляхи й
гатки. З деревини дуба виробляли відра, діжки, ряжки, колеса до возів.
Велику цінність має і кора дуба. У ній міститься до 20 % дубильних речовин — танінів, без яких не виготовити добротного шкіряного взуття.
Дуб широко використовують у меблевій та машинобудівній промисловості,
при будівництві житла, гідротехнічних споруд, в суднобудуванні тощо.
в) Ознайомлення з виконанням завдання групи «Цілителі».
Танін (дубильна речовина), виділений з кори та листя дуба, легко розчиняється у воді і спирті. Розчин його використовують при запальних процесах у
порожнині рота і горла, для лікування виразок та опіків. Кору молодих гілок
вживають як в’яжучий і зміцнюючий судини засіб. При надмірному потінні
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ніг роблять ванночки з відваром дубової кори. Відваром дубової кори у суміші
з відваром інших рослин лікують флюс, стоматит, рахіт, шлункові кровотечі,
золотуху, пролежні та деякі інші хвороби. Відваром кори миють голову при лупі.
г) Ознайомлення з виконанням завдання групи «Екологи».
У Франції виявлено кілька дубів, вік яких коливається близько 2000 років.
Коли один дуб зрубали, то у величезному дуплі знайшли залишки жертовних
судин і монети самкітскої чеканки. Другий дуб — патріарх ріс у французькому
місті Сент. Крона того дерева досягала 20 метрів, а в обхваті дуб налічував 9
метрів. Існувало повір’я, що під цим дубом відпочивали воїни Цезаря.
Найстаріше дерево в світі росте в Північній Америці. Вік цього дерева оцінюється вченими в 13 000 років.
Дуби — патріархи росли або до цих пір ростуть в різних країнах. Так у Вірменії до 1974 року зростав дуб віком понад 1520 років. Обхват його стовбура
становив 10 метрів.
Найстарішому дубу України близько 1300 років, який росте у селі Стужиця
на Закарпатті.

3. Узагальнення набутих знань.
а) Відповіді на запитання вчителя.
— Що нового ви довідалися про дуб?
— Чи можна стверджувати, що дуб — це незвичайне дерево? Доведіть свою
думку.
б) Робота над вправою 35, с. 21:
yyознайомлення з тектом вправи, завданнями до ного;
yyдобір вставних слів (перш за все, унікальне, вкрай важливим, наостанок,
отож, справді, на мою думку, я так вважаю, безперчно…);
yyколективний запис твору-міркування про дуб.
(Дуб — незвичайне дерево.
Перш за все, треба сказати, що дерево є довговічним. Воно може жити до
двох тисяч років і, навіть, більше. Особливістю рослини є те, деревина дуже міцна, що є вкрай важливим у столярній справі. Не менш важливим є його лікувальні
здібності, адже настоянки з кори убивають мікроби, лікують запалення і опіки.
І, наостанок, не можна забувати, що його плоди — жолуді — чудовий корм для
тварин і птахів.
Отож, дуб, справді, унікальне дерево, яке приносить багато користі людям і
тваринам. Про це варто пам’ятати і дбайливо ставитися до рослини.)

4. Демонстрація зображення дуба з плодами. Бесіда.
— Розгляньте малюнок. Що вам відомо про жолуді?
Ознайомлення з виконанням завдання групи «Дослідники».
Дуб — дивовижне дерево. Адже виріс він із малесенького, але щасливого
жолудя (далеко не всі жолуді проростають), якого загубила чи сойка, чи білочка
і не знайшов дикий кабан.
Восени жолудь починає проростати. До настання холодів у нього встигає
прорости корінь, а навесні починає розвиватися надземна частина. Кількома
гілочками піднімається він під небо, такими тонесенькими, що диву даєшся,
як вони тримаються. Уже за перший рік життя коріння дуба проникає на глибину 1 м і більше.
До 8 років дерево росте повільно. В цей час воно розвиває могутню кореневу систему.
З 8 до 15-20 років він росте швидко — на 50-70 см щорічно.
Плоди з’являться лише через 30-40 років у вільному стані і у 50-60 віці —
у насадженні. Плодоносить дуб хоч і щедро, однак рідко — раз на 6-8 років.

5. Робота над завданнями вправи 34, с. 20.
а) Ознайомлення з віршем Галини Кирпи.
— Як автор вірша говорить про жолудь?
— Розгяньте зображення жолудя у підручнику. Про яку шапку йде мова?
б) Колективне складання речення-доведення про ріст жолудя.
(Маленький жолудь спочатку лягає у холодну землю, потім проростає, знімаючи
шапку, і починає рости.)
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V. Підсумок уроку.
—
—
—
—
—
—
—

Що нового ви дізналися про дуб?
Які його властивості?
Як ви розумієте вислів «міцний, як дуб»?
Яких правил слід додержуватися при написанні твору-міркування?
Які вставні слова можна використовувати в тексті?
Чим відрізняється тект-розповідь від тексту-міркування?
Доповніть речення «Я вважаю, що дуби слід охороняти, тому що …».

VІ. Домашнє завдання.
Вправа 37, с. 21.
— Про кого ви будете писати у тексті-міркуванні?
— Чому птахів можна вважати окрасою землі?
— Назвіть птахів, яких ви знаєте.
— Послухайте твір-міркування «Чому птахів треба берегти», складений учнем
4 класу. Що із нього ви можете запозичити?
Чому птахів треба берегти
Птахи — це окраса природи. Кожен полюбляє милуватися ними та слухати
їхні мелодійні співи.
Інколи пташки шкодять тим, що поїдають вишні, виноград та інші ягоди. Проте, їх треба берегти, бо вони, по-перше, добрі помічники людини у
збереженні врожаю. Птахи харчуються комахами та гусеницями, які шкодять
посівам на полях та дошкуляють людям, як-от комарі. Дятла недарма називають
лісним лікарем, бо він з’їдає паразитів, які псують дерева, а короїд очищує ліс
від слабких рослин.
А взагалі, я вважаю, що у природі в кожної живої істоти є важлива роль, а
в людини є можливість дбати про них.
Інформація для вчителя.
1. Античний світ вважав, що саме це дерево Боги створили першим. В дереві
дуба — центр світу, а вік дуба дорівнює вікові Всесвіту.
За міфами Стародавньої Греції дуб вважали священним і пов’язували з Богом
блискавки і неба — Зевсом. Дуб був небесними воротами, через які Бог може
з’явитися перед людьми, деревом, у якому живуть боги.
Наші предки слов’яни теж вважали дуб священним деревом . Ніхто не мав
права його зрубати, зламати гілку. Розплатою за неповагу до дуба була смерть.
За царя Петра І людина, що зрубає дуб, піддавалась страті.
Дуб — символ сили і могутності. Садили їх на ознаменування великих подій
історії, на честь особливо поважних людей. У давнину у тіні дубів вирішували
важливі справи, вибирали ватажка війська, влаштовували свята. Дубовий вінок
у Стародавньому Римі був найвищою нагородою для переможця. Зображення
дубових листків можна зустріти на військовій формі, гербах, щитах.
2. За твердістю та міцністю деревини дуб і справді богатир. Особливо цінується деревина мореного дуба, який багато століть пролежав у во
логому
непроникному для повітря середовищі. У воді без доступу повітря дуб не лише
не гниє, а стає ще міцнішим. Його дубильні речовини вступають у реакцію з
солями заліза і поступово забарвлюють дерево у сріблясто-чорний колір. Деревина мореного дуба відзначається високою міцністю й стійкістю (в р. Дон у піску
на глибині 6 м знайшли дубовий човен, який пролежав під водою 4000 років),
відмінно полірується, зберігає колір і блиск. З мореного дуба виготовляють
особливо цінні інкрустовані меблі, сувеніри.
3. Завдяки розгалуженню густої крони, великій висоті і глибокому корінню
дуби надійно захищають землю від водної ерозії і пилових бур, посіви — від посух
та суховіїв. Дуб добре скріплює землю, сприяє нагромадженню вологи в грунті,
переводить поверхневий стік вологи у підґрунтовий, а за вітростійкістю і впливом на вітровий режим він посідає перше місце. Дуб відмінно очищає повітря
від пилу та інших шкідливих домішок. Він виділяє велику кількість фітонцидів,
тому в дубовому лісі почувають себе добре всі, особливо хворі на гіпертонію.
Один дуб 50-річного віку очищає повітря наскільки, як 1000 молодих дерев.
4. Дуб приносить людині велику користь і його треба берегти, садити на
непридатних для сільськогосподарського використання землях, скрізь, де він
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може рости. Слід відмітити, що дубові ліси України дуже виснажені надмірними
рубками в минулому. Особливо скоротились площі дубових лісів у Карпатах.
Якщо у 1888 р. вони становили понад 300 тис. га, то тепер — лише 100 тис. га,
тобто в 3 рази зменшились.
5. Найстаріший дуб України, який має понад 1350 років, росте на півночі
Рівненщини. За поважний вік його назвали деревом князя Ігоря. Він має висоту
20 м, в обхваті — 8,5 м. Стовбур ледве охоплює 5 людей. Дуб занесено до книги
рекордів України, це пам’ятка загальнодержавного значення — одна з 7 чудес
України. Гітлер під час Великої Вітчизняної війни наказав вивезти з Хортиці
найстаріший дуб (700 р.), який вистояв перед кількома танками-тиграми. Для
Гітлера дуб був символом перемоги арійського духу над слов’янським.
Конкурс «Чи знаємо ми казку?».
— В чому знаходилась смерть Кощія на заповідному дубі?
1. У жолуді. 2. У дуплі 3. У скриньці. 4. У чоботі.
— Що шукав Вінні-Пух на дубі?
1. Кульку. 2. Мед. 3. Сову. 4. Хмарку.
— Хто сидів на гілках зеленого дуба у Лукомор’я в казці О.С. Пушкіна?
1. Русалка. 2. Змій Горинич. 3. Баба Яга. 4. Сова.
— Злякавшись величезного дуба, Їжачок в тумані загубив…
1. яблуко; 2. друга-ведмедика; 3. голки; 4. вузлик з малиновим варенням.
Прислів’я і приказки про дуб
* Який дуб, такий клин, який батько, такий син.
* Криком дуба не зрубаєш.
* Олень з дубом бився, та й роги обломав.
* Старий дуб не швидко зламається.
* Кого словом не проймеш, того дубом не проб’єш.
* З одного удару дуба не звалиш.
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку

Урок 11
Тема. Текст-опис.
Мета. Продовжувати ознайомлювати дітей із типами текстів; вчити
складати текст-опис, виділяти його характерні ознаки; розвивати усне та писемне мовлення учнів; виробляти вміння влучно
відтворювати словами побачене; виховувати любов до природи.
Обладнання: зображення тюльпанів, парку Кекенхоф, картки з інформацією про тюльпани, таблиці «Типи текстів», «Текст-опис».
Хід уроку
І. Перевірка домашнього завдання.
а) Учні читають складені тексти-міркування за поданим твердженням.
б) Аналіз побудови текстів-міркувань, вживання вставних слів.

ІІ. Фронтальне опитування.
— Які типи текстів ми розглянули? Допишіть назви текстів у таблицю.
Мета тексту

Питання

Тип тексту

Розповідаємо про якусь подію.

Що сталося?

…(розповідь)

Хочемо довести або спростувати якийсь факт.

Чому?

...(міркування)

Описуємо зовнішній вигляд
предмета або особи.

Який?

...(?)

— Над яким із типів тексту ми ще не працювали?

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку.
— Сьогодні ми ознайомимося з типом тексту, в якому описується зовнішній
вигляд предмета або особи. Це — текст-опис.
— На уроці навчимося складати тексти-описи предмета (квітки), знаходити
і виправляти недоліки в змісті, будові та мовному оформленні власних висловлювань, ознайомимося зі світом рослин.

ІV. Актуалізація опорних знань учнів.
— На попередньому уроці ми провели дослідження про дерево дуб. Які інші
дерева ви знаєте?
а) Прочитайте речення на дошці і скажіть, яке узагальнююче слово треба
дописати.
Ромашка, нагідки, лілії, піони, чорнобривці, гладіолуси — це …(квіти).
— Що ви можете розповісти про квіти?
— Розгляньте малюнки до вправи 40, с. 22. Назвіть весняні та осінні квіти.
б) Усно складіть текст-розповідь «Весняний букет для мами» (3-4 речення).
в) Відгадайте загадку про цю квітку (вправа 38, с. 21).
г) Звуко-буквений аналіз слова «тюльпан».
ґ) Гра «Невідоме про відоме».
— Ваші однокласники нададуть вам давати інформацію про квітку, а ви
повинні дати відповіді на питання (на парті в кожного учня листок з переліком
питань).
Учень 1.
Перші відомості про тюльпани ми зустрічаємо в Персії. Звідти тюльпани
потрапили в Туреччину.
У 1554 посланець австрійського імператора в Туреччині відправив велику
партію цибулин і насіння тюльпанів до Відня. У 16 столітті торговці і купці
завезли їх в Австрію, Францію, Німеччину. З того часу почалося тріумфальне
завоювання тюльпанами Європи. Спочатку дивовижні квіти розводили при
королівських дворах, вони стали символом багатства і знатності, їх почали
колекціонувати.
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Учень 2.
Одна з найвідоміших і найулюбленіших весняних квіток — це тюльпан.
У нього довге та міцне, але гнучке стебельце, і широкі видовжені листки,
які розташовуються попарно.
Квітка тюльпана має шість довгих ніжних пелюсток. Вони бувають у різних
рослин різного кольору : від білого до синє — чорного.
Коли сонце сходить, то ці пелюстки відкривають теплу і світу своє чорне
денце з пахучими тичинками. А як темнішає або збирається дощ, то квіточка
закривається, ніби захищається від негоди та темряви.
Тюльпан пахуча рослинка. У неї ніжний, приємний аромат.
Ця квітка дуже ціниться не тільки в нашій країні, але й по всьому світу.
Учень 3.
У Голландії перші екземпляри тюльпанів з’явилися в 1570 році. Люди так
полюбили ці квіти, що це стало початком безумного захоплення цілого народу, відомого під ім’ям тюльпаноманії. За рідкісні екземпляри цієї квітки
віддавали власні будинки, поля, магазини. Багато промисловців кидали своє
виробництво і бралися за розведення тюльпанів.
Учень 4.
На територію України тюльпани потрапили з Голландії на початку 17
століття. Доступні вони були тільки заможним людям. У кінці 19 століття
починається промислова розведення цих квітів на узбережжі Криму.
Зараз у нашій країні тюльпани популярна весняна культура. А завдяки
колекціонерам деякі древні сорти збереглися до наших днів.
Питання
1. Чи могли колись прості люди купити собі тюльпани?_______
2. Ви погоджуєтеся, що тюльпан — це квітка — мандрівниця?______
3. Скільки пелюсток у тюльпана? ____
4. Що робить квіточка перед дощем?________
5. Тюльпани бувають чорного кольору. Так чи ні?____
6. Чи погоджуєтеся ви, що тюльпан став улюбленою квіткою голландців? ___
7. Де почали вирощувати тюльпани в Україні? _____________________

V. Основна частина уроку.
1. Узагальнення знань про тюльпан.
— Що нового ви довідалися про тюльпани?
— Розгляньте зображення плантацій тюльпанів у Голландії.
Особливу насолоду від цвітіння тюльпанів можна відчути у квітні в парку Кекенхоф.

2. Опис квітки.
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— Мабуть, уже ніхто не залишився байдужим до цієї квітки. Справді, а яка
ж вона? Давайте спробуємо її описати.

3. Робота з таблицею.
Що таке опис?

Опис — це один із типів мовлення, за допомогою якого ми характеризуємо предмети,
називаючи найбільш важливі для них ознаки.

Що таке ознака?

Ознака — це характерна властивість, за якою
ми пізнаємо предмет.

До ознак належать:

обсяг, розмір, колір, форма, запах, смак, вік,
зовнішність, характер.

— Текст-опис складається з трьох частин: загальне враження від побаченого;
опис найважливіших частин (у певній послідовності); висновок.

4. Робота над письмовим завданням вправи 38, с. 21.
— Прочитайте поданий план, визначте кількість абзаців.
— Що вам незрозуміле?
— Послухайте текст-опис, складений однією зі школярок. Використайте
вдалі ознаки квітки.
Тюльпан
Тюльпан — декоративна рослина висотою 15-40 см, з великими різноколірними квітками (червоними, білими, синіми, жовтими) на верхівках струнких
безлистих стебел. Біля основи стебло обгортають 3-4 сизуватих, трохи закручених листки.
Пелюстки в тюльпана надають неповторний вигляд квітці, створюють атмосферу дружелюбності і вірності. Вони бувають різними: інколи гострі, інколи
схожі на сердечка, інколи вигадливо порізані.

5. Самостійна робота учнів над складанням тексту-опису тюльпана.
VІ. Закріплення вивченого матеріалу.
1. Робота над завданнями вправи 39, с. 22.
а) Ознайомлення з текстом.
б) Робота зі словниковими словами «взимку», «щотижня», «температура».
Взимку — похідне слово від «зимŠ» — однієї з чотирьох пір року між осінню і весною. Це кліматичний сезон з найнижчими температурами повітря.
Щотижня — кожного тижня.
Температура — на побутовому рівні температура пов’язана із суб’єктивним
сприйняттям «тепла» і «холоду». Теплі тіла мають більшу температуру, холодні — меншу.
У Міжнародній системі одиниць для вимірювання температури застосовуються шкала Кельвіна, Цельсія і Фаренгейта.
Ми з вами користуємося шкалою Цельсія, де 0 °C відповідає температурі
замерзання води, 100 °C — температурі кипіння води.
Здебільшого температура за шкалою Цельсія позначається маленькою латинською літерою t.
в) Розгляд інструкції по вирощуванню квітки тюльпана.
г) Робота над зміною речень інструкції, використовуючи запропоновані
слова.
(Щоб виростити квітку тюльпана, я спочатку візьму горщик середньої величини, потім наповню його землею.
Тоді посаджу цибулину тюльпана і щотижня поливатиму водою, температура
якої буде не більше +9°C.
Тепер я буду милуватися тюльпанами не лише весною, а й узимку.)

VІІ. Підсумок уроку.
— Допишіть в таблиці, як називається тип тексту, над яким сьогодні працювали (текст-опис).
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— Назвіть характерні ознаки цього виду текстів.
— Яка мета таких текстів?

VІІІ. Домашнє завдання.
Вправа 41, с. 22.
Скласти текст-опис улюбленої осінньої квітки. (Див. інформацію для вчителя.)
Інформація для вчителя.
https://www.youtube.com/watch?v=HMuBRDcG2pM —
тюльпани Голландії.
https://www.youtube.com/watch?v=BaASPGNbEsY —
комбайн для тюльпанів.
Хризантеми
Восени розквітає багато квітів. Деякі тримаються аж до холодів. Останніми
наприкінці осені квітнуть хризантеми. Вже все відшуміло, відцвіло, зів’яла трава,
на багатьох деревах вже зовсім немає листя. А вони гордо стоять, здається, що
їм навіть подобається прохолода.
Хризантеми бувають різних кольорів: білі, жовті, темно-червоні. Можуть
рости на одній стеблині цілим букетом з невеликих, з терпким гіркуватим запахом, квітів. Але мені більше подобаються великі білі квіти. На довгій стеблині,
прикрашеній темно-зеленим зубчатим листям, красується біла куля. Вона має
багато білих пелюсток, трохи ніби кучерявих.
Мені ця квітка нагадує сніжок. Вона ніби говорить нам про те, що скоро
прийде зима з білим пухнастим снігом. Є й жовті хризантеми. На фоні темної
вологої землі, зів’ялої трави, серед сірого осіннього дня ці квіти схожі на маленькі сонечка. Вони веселі, жовті, кругленькі. Вони наче зігрівають все навколо
себе жовтими, теплими пелюстками-промінчиками. Мені взагалі подобаються
квіти. Але хризантеми — особливі. Вони — останній привіт літа перед довгою,
похмурою, холодною зимою.
Квітковий кросворд
1

2

3

4

5

6
7

8

9
10

По горизонталі:
1. Перший раз цвіла — жовтою була, як дозріла — побіліла, схопилася,
полетіла знову десь рости й жовто зацвісти. (Кульбаба.)
6. Синьоока чарівниця часто в полі в нас вертиться. Де вінки вона спліта —
пшениці ростуть й жита. (Волошка.)
7. Із перлин разочок, зелений листочок. Аромат духмяний тішить ліс весняний. (Конвалія.)
8. Наче сонце, серединка, пелюстків біла хустинка. Знає бджілка і мурашка,
що звуть квіточку ... (ромашка).
10. Фіолетові фіранки у світлиці та на ґанку. Фіолетові малята весну люблять
зустрічати. (Фіалки.)
По вертикалі:
2. Лист зелений не пропав, а під снігом задрімав, щоб у синю сукенчину
одягнуть весняну днину. (Барвінок.)
3. Я найперша зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка,
бо мене не стане влітку. (Пролісок.)
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4. Золотисте ситечко покотилось в літечко. Загляда в віконечко, наче справжнє сонечко. (Соняшник.)
5. Навесні я сіяла насіннячко, доглядало квіти тепле літечко. А тепер на
свято любій мамі подарую я червоні ... (мальви).
9. Запалали в чистім полі, наче галстуки червоні. То палає в полі так польовий червоний... (мак).
(http://www.megaznaika.com.ua/)
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Урок 12
Т е ма. Художній і науково-популярний тексти-описи.
Мета. Вчити складати тексти-описи за власним спостереженням у науково-популярному та художньому стилях; удосконалити творчі
вміння аналізувати тексти-описи названих стилів, розуміти істотну відмінність наукового і художнього описів предметів; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння учнів будувати тексти-описи, ураховуючи ситуацію спілкування, викладати матеріал логічно
й послідовно, використовуючи мовні засоби відповідно до комунікативного завдання і додержуючись єдності стилю мовлення;
виховувати любов до природи.
Обладнання: індивідуальні таблиці на порівняння художнього та наукового текстів, зображення зозулі.
Хід уроку
І. Перевірка домашнього завдання.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
— Які типи мовлення вам відомі? (Опис, розповідь, роздум.)

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку.
— Сьогодні ми продовжимо роботу над складанням текстів-описів. Розглянемо їх два види: художній та науковий, навчимося відрізняти науковий текстопис від художнього. Дізнаємося більше про птахів, їх спільні та відмінні риси.

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Робота над вправою 42, с. 23.
а) Ознайомлення із змістом вірша Любові Пшеничної.
б) Визначення типу тексту. Бесіда.
— Пригадайте, що належить до ознак. (До ознак належать: обсяг, розмір,
колір, форма, запах, смак, вік, зовнішність, характер.)
— Прочитайте такі слова. (Сіра, червона, зелена, зелені — вказують на колір.)
в) Визначення типів речень за інтонацією.
— Випишіть питальні речення.

2. Виконання вправи 43, с. 23.
а) Ознайомлення з двома текстами, їх аналіз.
— Що ми довідалися про ворона з першого тексту? (Його розмір, парування,
місце побудови гнізда, розвиток пташенят, тривалість життя.)
— Який висновок про тип тексту-опису можна зробити, читаючи такі слова:
«тільки» (парами), «зазвичай», «вже можуть», «тривалість життя»? (Точність,
лаконічність висловлювань.)
— Які речення за метою висловлювання вживаються?
— На чому зосереджує увагу автор другого тексту? (Особливість відтінків
чорного кольору, краса пір’я, сила пазурів, розмір дзьоба, рухливість голови, гострий зір, відмінний слух, хороше пристосування до різних температур.) Про що
свідчать такі описи?
— Зверніть увагу, із якого джерела використано перший текст. Про це може
свідчити? (Науковість матеріалу.)
б) Списування художнього тексту-опису.

V. Закріплення вивченого.
1. Визначення характерних особливостей, сфери вживання наукового і
художнього стилів.
— Із попередніх класів ви знаєте про розмовний і діловий стилі мовлення.
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку

— Пригадайте, де використовується розмовний стиль. (У повсякденному
спілкуванні.) Чим він характеризується? (Слова місцевої говірки, запозичені, не
літературні слова, мовлення емоційне, часто з уживанням вставних слів.)
— Чим відрізняється діловий стиль від розмовного? (Діловий стиль використовується у наказах, пам’ятках, правилах, законах, офіційних листах, оголошеннях,
довідках. Характеризується конкретністю, точністю, стислістю. Мовлення без
емоцій.)
— Які особливості наукового і художнього текстів? Доберіть визначення до
поданих пояснень.
Чим характеризуються?

Де використовуються?

Стиль

Синоніми, антоніми, слова з
переносним значенням, порівняння, прикметники (який?,
яка?, яке?, які?). Мовлення
емоційне, містить фантазію
літератора.

Художні твори: казки, вірші, оповідання,
байки, легенди, пісні,
усмішки.

__________

Спеціальні наукові терміни,
достовірність фактів, ясність,
логічна послідовність, переконливість, однозначне пояснення. У мовленні точність викладу, строгість, об’єктивність,
наявність схем, таблиць, мап;
відсутність емоцій.

Наукові статті у журналах, словниках, довідниках, підручниках,
енциклопедіях. Лекції,
реферати, наукові доповіді, дискусії, реклама.

__________

2. Робота над вправою 44, с. 24.
— Відгадайте загадку. Що ви знаєте про цю пташку?
Може скрізь вона літати,
бо нема своєї хати.
Яйця іншим підкидає,
скільки кому жити — знає!
					(Зозуля)
— Послухайте інформацію про зозулю. Який це стиль опису?
Учень 1.
Зозуля має довге тіло — 40 см, крила — 22 см, закруглений хвіст (на кшталт
сходинок) розміром 18 см. Хвіст майже дорівнює довжині гострого довгого
крила. Вага зозулі — до 100 г.
Забарвлення переважно сіре. Самці мають спину та хвіст темно-сірі, горло,
зоб, груди світло-сірі, інший бік пір’я білий з темною поперечною смугою,
дзьоб чорнуватий, ноги короткі. Самки бурі зверху, спина іржаво-руда з
широкими чорними і вузькими білими поперечними смугами. Молоді птахи
сіруваті зверху, руді з темною смугою по всьому тулубу.
Зозуля живе у лісах, степах, лісостепах, у горах до 3000 м над рівнем моря.
Птах перелітний. Зимує у Південній Африці, південному Китаї.
Місце зимування залишає рано, проте до місць гніздувань пересувається
поступово й не досить швидко, зазвичай у другій половині квітня. Спочатку
прилітає самець. Він 2-3 дні облаштовується, вивчає територію, після чого
починає кликати самку криками «ку-ку». Самка у відповідь видає звуки
«клі-клі».
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Учень 2.
Зозулі звичайні своїх гнізд не будують і яєць не насиджують. Чому? Річ у
тім, що ці птахи відкладають яйця з великими інтервалами в часі і коли
зноситься останнє яйце кладки— з першого вже давно вилупилось пташеня. В одному гнізді неможливо одночасно насиджувати яйця і годувати
пташенят. Отже, зозуля, виходячи з цього скрутного становища, відкладає
яйця в гнізда інших птахів.
Відомо близько 150 різних видів птахів, яким зозуля підкладає свої яйця.
Це насамперед, очеретянка, вільшанка, плиска, кропив’янка та інші дрібні співочі пташки. Зозулине яйце має вагу близько 3 г, тоді як у птахів її
розмірів вага яйця становить 15 г. ЇЇ яйце схоже не тільки за розміром і
формою, а й за кольором на яйце тієї пташки, в гніздо якої зозуля підкладає
своє. Коли маленьке зозуленя з’являється на світ, воно викидає всіх інших
маленьких пташенят або яйця з гнізда, тому що воно дуже багато їсть і
таким чином позбувається конкурентів Пташеня користуються турботою
своїх «прийомних батьків» доти, доки не вилетить із гнізда.
Знищуючи чималих комах, переважно шкідників лісу, зозуля поїдає навіть
великих волохатих гусениць, яких не їдять інші птахи. Отже, вона дуже
корисна.
— Що нового ви довідалися про зозулю?
— Кого порівнюють в народі з цією птахою?
— З якого джерела можна було отримати таку інформацію?

3. Самостійна робота учнів. Написання тексту-опису за власним вибором, використовуючи подані слова вправи 44.
VІ. Підсумок уроку.
—
—
—
—

Над якими стилями мовлення ми сьогодні працювали?
Назвіть їх характерні особливості.
Чим вам запам’ятався урок?
Про кого чи про що ви б хотіли довідатися?

VІІ. Домашнє завдання.
Вправа 45, с. 24.
Інформація для вчителя.
Ворон (Крук). У слов’янських міфах ворон називається «птицею віщою», яка
вміє говорити людською мовою. У казках ворон виступає власником золота, срібла і самоцвітів, які зберігаються в його гнізді, він приносить «живу» і «мертву»
воду, дістає молодильні яблука. Як свідчить давньоскандинавський епос, ворони
Гугін і Мунін були посланниками Одіна, якому щодня приносили звістку про всі
події, які відбувалися в світі. Оскільки птахи літають у просторі, вважалося, що
вони більше чують і бачать, тому й знають краще від людей, про те, що відбувається в світі. Якщо зграї ворон супроводжували військо, то вважали, що вони
віщують поразку і загибель багатьох воїнів. Траплялося, що орли й ворони летіли
разом. Це знак, де буде запекла битва: хтось одержить перемогу, а хтось — поразку (Іпатієвський літопис 1249 р., опис битви Ростислава з Данилом Галицьким).
В українських народних думах ворон, який «кряче», віщує смерть козака. У
германців, навпаки, оскільки ворон — помічник Одіна, вірили, що він — вісник
перемоги. Слов’яни переконані, що в Чистий четвер ворон перший купає своїх
дітей у цілющій воді, наділеній чарівними властивостями. Вважалося, що цей
обряд, виконаний людиною «до ворона», приносить надзвичайну силу. Ворон
також віщує непогоду: якщо каркає — до вітру, бурі, заметілі (залежно від пори
року). Вороняче каркання вважають поганою прикметою. Щоб захиститися від
негативної прикмети, слід відповісти вороні: «Кар — на твою голову!»
Зозуля — віща птиця, присвячена Богині Весни Живі, символ людської
долі. Свято богині Живи відмічали під час воскресіння природи. Їй приносили
пожертви ті, хто навесні вперше почув голос зозулі. Вважалося, що сам Бог чи
Богиня в образі зозулі літає лісами і віщує роки. Зозулю запитували скільки літ
житиме та чи інша людина, скільки матиме дітей тощо. А після того, скільки
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разів вона «накує», робили висновки про тривалість того, про що запитували.
Тому зозуля пов’язана з Богинею Долі. Про це говорить українська приказка:
«Зозулечка кувала, літечка казала». За повір’ями зозуля вважається посередницею між світами Нави, Яви та Прави. Вона прилітає останньою і відлітає до
Вирію першою тому, що вона відчиняє зачиняє небесну браму як «ключниця»
Вирію. Побутують такі прикмети: якщо зозуля вперше закує на сході сонця і
при зеленому дереві — на врожай, якщо увечері і на «голе дерево» — до неврожаю, голоду та епідемій. Якщо закує після співу солов’я, то буде гарне літо,
коли ж почути зозулю раніше солов’я — переслідуватимуть невдачі. Хто зачує
зозулю на голодний шлунок, тому буде невдача. Якщо ж зозуля не закує аж до
Купайла, буже неврожай, голод, мор. Почувши вперше зозулю, слід побряжчати
монетами, «щоб водились гроші». Про це й приказка: «Сховай грошульку на
зозульку», бо якщо в цей час грошей не виявиться, не буде їх протягом року.
Зозуля перестає кувати після Перунових свят (у християнстві після Петрівки).
Якщо ж почути її після цього часу — на біду. Щоб запобігти негативній магії
(не дати їй кувати після вказаного часу), з пшеничного борошна, яєць та сиру
випікали спеціальні пампушки — «мандрики». В такому випадку кажуть, що
«зозуля мандрикою подавилась». В Україні господині також варили вареники з
сиром і казали: «Будемо давити зозулю вареником». Крім того, вважалося, що
це хліб, який зозуля бере із собою на дорогу («у мандри») до Вирію.
Кування зозулі поблизу хати віщувало весілля, особливо, якщо вона сяде
на калину. Магічною силою наділялося пір’я зозулі або сучки з того дерева, на
якому вона кувала.
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Урок 13
Т е ма. Замітка в газету.
Мета. Визначити правила написання замітки в газету та її характерні
особливості; вчити учнів добирати матеріал та писати замітки в
газету; вчити правильно і зрозуміло викладати думки письмово;
збагачувати словниковий запас учнів; розвивати спостережливість, аналітичні вміння.
Обладнання: газети, пам’ятка «Як читати газети».
Хід уроку
І. Перевірка домашнього завдання.
— Який текст-опис ви написали?
— Назвіть відмінності між художнім та науковим текстом-описом.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми і мети уроку.
1. Бесіда.
— Кожен день, у будь-яку погоду людина отримує безліч інформації про
оточуючий світ. Ми дізнаємось про новини та події, які відбулися в різних країнах, де знайшли залізну руду, де побудували завод, які відкриття зробили вчені,
яких рекордів досягли спортсмени, з різних джерел інформації: телебачення,
радіо, Інтернету, телефону, скайпу, розмов людей, книжок, журналів, газет.
До появи радіо, телебачення, Інтернету найбільшу популярність мали газети.
Газета — періодичне газетне видання з постійною назвою, що виходить через
певні, короткі проміжки часу, містить офіційні документи, оперативну інформацію і матеріали з актуальних громадсько-політичних, наукових, виробничих
та інших питань, а також літературні твори, фотографії та рекламу.
Газети набули комерційної цінності після винаходу друкування, почали
випускатися в Німеччині в 1609, в 1616 у Нідерландах. У 1622 з’явилася перша
газета англійською мовою («Віклі ньюс»— «Щотижневі новини»).
Вдосконалення поліграфії, винахід парового верстата в 1814, роторної машини в 1846 у США та в 1857 в Англії, газетного паперу
і підвищення грамотності збільшило випуск газет.
Попередниками газет традиційно вважаються новинні повідомлення, що
розповсюджувалися в Стародавньому Римі про події, що відбулися в місті.
Переписували від руки сувої під назвою «Щоденні справи римського народу»,
вивішувалися на площах і доставлялися політикам чи просто знатним городянам.
Римські газети являли собою дерев’яні дощечки, на яких записували хроніку
подій. Новинні зведення, як правило, мали неофіційний характер, поки Юлій
Цезар не розпорядився в обов’язковому порядку поширювати звіти про засідання сенату, доповіді полководців і послання правителів сусідніх держав.
Разом з газетами до людей у будинок приходять незвичайні люди: поети,
композитори, вчені, винахідники, мандрівники, політичні діячі та інші. Звідкіля
газета так швидко взнає новини?
В усіх куточках світу у газети є свої кореспонденти, які уважно слідкують
за життям і про найцікавіше негайно повідомляють до газети. По радіо, телефону, телеграфу приходять до редакції новини. А на наступний день ці новини
з’являються в газеті. Газети та журнали друкують великим тиражем на спеціальних машинах в друкарні. Тому одночасно свіжі номери періодики читають
мільйони людей. Багато людей беруть участь у виданні газет — кореспонденти,
редактори, художники, друкарі, складальники та інші люди, які працюють на
друкарських та складальних машинах. А готову продукцію розвозять в усі кінці
світу машини, поїзди, літаки, пароплави.
Сучасні газети діляться:
yyза принципом територіального поширення та охопленням аудиторії —
республіканські, обласні, крайові, місцеві;
yyза тематикою — ділові, загальнополітичні, розважальні, змішані;
yyза віковим принципом — дитячі, молодіжні, газети для пенсіонерів тощо;
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yyза періодичністю — щоденні (ранкові або вечірні), щотижневі, щомісячні;
yyза стилем оформлення — кольорові, чорно-білі і чорно-білі з кольоровими
вставками;
yyза вартістю — платні та безкоштовні.

В чому переваги газети над іншими засобами інформації?
Газету можна читати як вдома, так і в будь-якому іншому місці; вона призначена для невизначеного кола осіб, читачем її може стати будь-яка людина; багато рішень (розпорядження, закони тощо) владних органів усіх рівнів
вступають в силу тільки після їх офіційного опублікування в газеті або іншому
друкованому виданні.

2. Аналіз газет, розміщених на партах учнів.
— Розгляньте газету. Що ви можете про неї сказати? (Назва газети «Долонька», видана в Україні, тексти подані українською мовою, видається 1 раз
у 2 місяці. Інформація подана на 8 сторінках, призначена для дітей молодшого
шкільного віку. Дописувачами є учні початкових класів з різних міст України. Тут
розміщено багато віршів, оповідань, загадок, кросвордів, лабіринтів, скоромовок.)
— Чим корисна ця газета для вас? (Відповіді учнів.)
— Сьогодні ми будемо вчитися аналізувати газетні замітки, удосконалювати
їх зміст.

ІІІ. Основна частина уроку.
1. Робота над вправою 46, с. 24.
2. Ознайомлення з порадами щодо написання замітки — с. 25.
3. Порівняльний аналіз текстів вправ 47 і 48.
4. Удосконалення тексту вправи 47 так, щоб його можна було вважати
заміткою (не дібрано заголовку, немає послідовності думок, не розкрито того, що було цікавим в Музеї води, Музеї хліба, не висловлено власного ставлення до того, про що розповів, не підписано текст). Запис
порад авторові.
ІV. Підсумок уроку.
— Розгляньте пам’ятку «Як читати газету».
Як читати газети
1. Читай газету кожен день. Газета допоможе тобі дізнатися про найважливіші події, що відбуваються у світі, про життя і справи твоїх ровесників,
які живуть у нашій країні і за кордоном.
2. Починай читання газети з перегляду заголовків усіх статей. Це допоможе
тобі вибрати потрібний, важливий і цікавий для тебе матеріал.
3. Читай кожну статтю уважно, визначаючи, що головне в ній і чого вона
вчить.
4. Звертай увагу на незрозумілі слова. Їх пояснення знайдеш у словнику.
5. Візьми книгу про те, що особливо зацікавило тебе при читанні газети.
— Продовжте речення одним словом.
yyЩоденна газета — газета, яка видається …. (щодня).
yyЩотижнева газета — газета, яка видається … (щотижня).
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— Подумайте, які «пастки» можуть бути у словах «щотижня», «щоденно».
— Чого ви навчилися на уроці?
— Чи можете ви стверджувати, що можете легко справитися із завданням
редактора про написання замітки в газету? Що для того вам потрібно ще знати?

V. Домашнє завдання.
Вправа 49, с. 26.
Підготуватись до контрольної роботи.
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