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спеціаліст вищої категорії
Урок позакласного читання 4 клас
Тема: Зима – білосніжка. Зимові свята.
Мета уроку:
 Вчити учнів бачити й відчувати красу природи, знайомити зі
звичаями і традиціями українського народу, пов’язаними з
Різдвяно-новорічними святами.
 Розвивати мислення учнів, увагу.
 Виховувати дбайливе ставлення до природи, любов і повагу до
традицій українського народу.
Обладнання: Малюнки, кросворд,
колядки,щедрівки, сніжинки із загадками.

гра

«Мозаїка»,

прислів’я,

Хід уроку:
I. Організація класу.
Любі діти! У наш клас
Завітали гості щирі!
Привітайте в добрий час
Гостей посмішкою й миром!
Ми Вам раді, люди добрі
І вітаєм щиро Вас
І запрошуєм ласкаво на урок в 4 клас!
II. Повідомлення теми і завдань уроку.
- Діти, давайте розгадаємо кросворд і слова-відгадки запишемо в пусті
клітинки.
Діти по одному підходять до столу, беруть сніжинку, на якій записана
загадка, читають її і клас розгадує.
1. Зроду рук своїх немає, а узори вишиває (мороз).

2. Дві дощечки, дві сестри
Несуть мене з гори. (лижі).
3. Сніг на полях, лід на річках
Хуга гуляє. Коли це буває? (Взимку).
4. Зелену сукню має,
Ніколи не знімає.
Один єдиний раз на рік
Зірками прикрашає. (Ялинка).
- Яке ключове слово в кросворді утворилося?
- А ще давайте розгадаємо акрозагадку.
- Пригадайте, що таке акрозагадка?
Сіють, сіють,
Ніби з сита
І земля вже
Гарно вкрита.
- Яке слово-відгадка? (Сніг).
- Якій порі року притаманні слова-відгадки?
- Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами будемо говорити про зиму і
зимові свята.
III. Актуалізація опорних знань.
- Які є зимові місяці?
- Чому саме такі назви вони мають?
(Розповідь дітей про назви зимових місяців).
- А які свята святкують взимку?
Вивчення нового матеріалу.
1. В.Сухомлинський «Ласкавий вітер і холодний вітрюга»

А) читання казки учнями мовчки.
- Чому автор вживає слова вітер і вітрюга? Яка між ними різниця?
Б) словникова робота.
Підбір синонімів до слова хуртовина.
В) Читання казки вголос (ланцюжком)
Г) Вибіркове читання.
- Прочитайте, що приніс на землю вітрюга?
- Які зміни відбулися з появою ласкавого Вітру?
2. Фізкультхвилинка.
3. Робота в групах.
1-ша група читає твори «Сійся-родися».., «Сію, сію, посіваю».
- Про яке свято йдеться в цих творах?
- Знайдіть прислів’я і прочитайте. Як ви його розумієте?
- Діти, а що це за твори ви читали? (посівалки).
- А коли ходять посівати?
- Сьогодні до нас у клас теж завітав посівальник. Дозволимо йому посіяти?
Заходить посівальник і посіває клас.
2-га група працює над творами, «Ой радуйся земле!», «Небо і земля».
- Про яке свято ви читали?
- Коли святкуємо це свято?
- Які традиції з відзначенням цього свята на Україні визнаєте?
- А ви вмієте колядувати?Яку колядку заколядуєте?
Діти колядують колядку «Добрий вечір тобі».
3-тя група читає твори «Щедрик», «Ой сивая тай зозуленька».
- Що це за твори?

- А коли ходять щедрувати?
- Які традиції з цим святим вечором пов’язані?
- А які щедрівки знаєте ви?
(Стукають до класу щедрівники і просяться щедрувати).
- Діти, дозволимо щедрувати? (щедрують).
-Скільки страв готують на святу вечерю? А ви знаєте які?
Кутю з маком
Солону рибу з червоним раком. З олією вареники,
Картопляні печеники, тертяники, кнедлі,
Чорнослив у повидлі,
Капусту, грибочи.
Смачні огірочки
І підливу з часником
Хрін з червоним буряком,
Голубці із перцем
Та все із щирим серцем!
Ще салатів і приправ
Ось і всі дванадцять страв!
Робота з прислів’ями. Гра «Мозаїка».
1.

По

кинь

ни

ри

са

бе

віз.

- Прочитайте прислів’я. Якого зимового місяця стосується дане прислів’я?
Чому?
2. Складіть і прочитай те прислів’я.
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- Як ви його розумієте?
3. А зараз пограємо гру «Мозаїка».
Я вам даю склади, а ви повинні з них скласти зимові слова.
(мороз, бурулька, сніжинка).
Підсумок уроку.
- Про яку пору року говорили на уроці?
- Якою постала у вашій уяві зима-білосніжка? (Показую малюнок зими).
Хто хоче розповісти вірші про зиму?
Що цікавого дізналися про зимові свята?
Домашнє завдання.
Намалювати малюнок «Колядники»

