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Тема: Весняні зміни в житті звірів. Піклування про потомство.
Мета: Формувати уявлення про тварин, уміння розпізнавати їх за зовнішніми
ознаками; розширювати уявлення дітей про весняні зміни в природі, про
особливості життя тварин у цю пору року;
розвивати спостережливість, увагу, уяву, логічне мислення, зв’язне мовлення;
виховувати дбайливе ставлення до тварин.

Ключові компетентності:
вміння вчитися:
навчально-організаційні: своєчасно готується до уроку; співпрацює в групі;
переключається з одного виду роботи на інший;
загальномовленнєві: зосереджено слухає вчителя і товаришів, говорить не
поспішаючи, чітко, вільно в процесі діалогічного і монологічного мовлення;
виконує творчі завдання;
загальнопізнавальні: виконує творчі завдання в контексті навчальних завдань;
інформаційно-комунікативна: знаходить у повідомленні конкретні відомості;
створює висловлювання з опорою на власний досвід та почуту інформацію;
загальнокультурна: діє згідно з прийнятими правилами поведінки на уроці;
громадянська: прагне охороняти природу рідного краю;
здоров’язбережувальна: дотримується санітарно-гігієнічних норм під час уроку.

Предметні компетентності
- визначає весняні зміни в житті звірів;
знаходить необхідну інформацію (за завданням вчителя) у підручнику або
інших джерелах про весняні явища в житті звірів, обговорює знайдену інформацію;
виконує завдання «Закінчи речення»;
-

відтворює природознавчі знання про звірів в інших видах діяльності;

-

розповідає про піклування звірів про своє потомство;

-

виконує тестове завдання з метою перевірки вивченого;

Високий рівень:
- встановлює відповідність між весняними природними явищами в житті звірів та

їх зображенням ;
-

характеризує весняні зміни у житті звірів;

висловлює оцінні судження щодо істинності прогнозування погоди навесні за
народними прикметами
складає розповідь за малюнком про те, як звірі турбуються про своє
потомство навесні;
-

презентує виконане творче завдання;

- оцінює власну діяльність.

Тип уроку: комбінований урок.
Особливості проведення уроку: урок розроблений з використанням
інтерактивних технологій: «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Незакінчене
речення», «Робота в парах, групах, мультимедійна презентація».

Хід уроку
I.

Організаційний момент
Емоційний настрій уроку
Добрий день! Сідайте, діти,
Домовляємось не шуміти
Руку гарно піднімати, на уроці не дрімати,
Щоб не було мороки. Всі готові до уроку?
Тож тепер часу не гаймо і урок наш починаймо.
На уроці нас чекають
Відкриття на кожнім кроці.
Знову в гості до природи йдемо,
Цікаві знання собі візьмемо.
Наш девіз: Думати – швидко,
Відповідати – чітко
Працювати – дружно,
Запам’ятовувати – міцно.

II.

Хвилинка спостереження

Народна мудрість каже: Трапляється такий год, що не день, то сім погод.

.

.

Для кожної пори року характерна своя погода.
У класі постійно працює гідрометцентр.
Слово нашому синоптику.

Доповідь маленького синоптика
А зараз про погоду
Сьогодні………
Температура повітря………..
Стан неба…………….
Вітер…………….
Опади…………..
Погода сьогодні у селі, у школі,у другому класі сприятлива, отож всім бажаєм.
Гарного настрою, цікавих знань і відкриттів.

1. Робота в зошитах.
III. Актуалізація опорних знань, мотивація навчальної
діяльності
1. Слухання вірша
Все прокидається поволі
Все прокидається поволі,
Зі сну зимового встає.
Радіє гай, радіє поле,
Земля поталу воду п’є.
Скресає і щезає крига,
Бурульки падають з дахів,
І вітерець прозорокрилий
Додому підганя птахів.
А в лісі на галяві теплій
Поміж ялинок запашних
Уперше спалахнув метелик Тендітний вогничок весни.
А. Костецький

Мозковий штурм

Гра «Мікрофон»
-

Що змінилося природі з настанням весни?
Які птахи звуться найкращими майстрами, будівельниками?
З чого вони в’ють свої гнізда?
Які птахи облаштовують свої гнізда в дуплах? (дятли, синиці,шпаки).
Де будують свої гнізда солов’ї і жайворонки? (на землі).
Яка пташка не висиджує і не доглядає своїх пташенят?
Чому люди мають охороняти птахів?
Як ви піклуєтеся про пернатих друзів? (взимку підгодовуємо, весною
будуємо шпаківні, не можна турбувати птахів, коли вони висиджують
пташенят,руйнувати гнізда, брати яєчка в руки).

ФІЗХВИЛИНКА (пальчикова гімнастика)
- Діти, а птахи, поки ми відпочивали, дуже захотіли пити. Тож давайте їх
напоїмо. «Птах п‘є воду» пальці склали пучкою – це «дзьоб». Не
відриваючи лікоть від столу, дзьобом торкнутися столу. Взяли воду,
підняли голову, поклацали дзьобами. Пташку ми напоїли. Тепер вона
хоче полетіти до свого гніздечка. «Птах летить».
- Руки розташувати перед собою (долонями до себе). Великі пальці
«сплети»- це «голова» пташки. Решта пальців – «крила». Помахайте
ними. Пташечка вам подякувала і полетіла додому.

IV. Повідомлення теми і мети уроку
А зараз ми перенесемося у незвичайний і загадковий світ звірів. І більше
дізнаєтеся про зміни, що відбуваються в їхньому житті з настанням тепла.

V. Вивчення нового матеріалу.
Весна вносить великі зміни в життя звірів. На початку весни прокидаються від
зимового сну ведмеді, борсуки, їжаки. Хутрові звірі линяють, скидаючи теплу
шерсть, змінюючи її на легший, літній весняний покрив. (у кінці травня в
більшість звірів линяння закінчується).
Весна в житті тварин – період розмноження. У багатьох звірів
з’являється потомство.

1. Робота за підручником (с. 107-109)+(відеоролик)
https://www.youtube.com/watch?v=nGnTbyzutmE
А) Зайчик
- Що ви дізналися про зайченят?

Б) Білка
- Які новонароджені білченята?
В) Лисиця
- Що ви прочитали про лисицю і її дитинчат?
Г) Ведмідь
- Коли народжуються ведмежата?
Д) Оленята
- Що ви прочитали про малят козуль і оленів?
Е) Вовк
- Якими народжуються вовченята?
Є) Дикий кабан.
Окрім батьків, вихованням малюків займаються діти – няньки. У ведмедів
таку няньку називають пестуном, у вовків – переярком (молодий вовк).
Період, коли в лісі народжуються малята – називається часом тиші, тому звірі
виховують своїх малят, а ми трішечки спочинемо і виконаємо
фізкультхвилинку.

2. Робота в групах.
1 група
Прочитайте текст.
Прийшла весна - треба зайчикові з теплою шубкою попрощатися.
Навесні він починає линяти. Зимова шерсть у нього вилазить, а замість
неї виростає інша - сіра, гладенька. Бігає заєць по густих кущах, то тут,
то там клапоть зимової шерстки залишить.
У зайців малята (від 8 до 12) народжуються в березні, коли
морози ще досить міцні, тому їх ще називають настовиками (в цей час
сніг удень підтає, а вночі замерзає, утворюючи міцний наст).
Народжуються вони розвиненими, з відкритими очима. Зайчиха ситно
годує їх, а потім залишає. Далі годувати їх може будь-яка зайчиха, яка
пробігає мимо. Досить 3—4 годувань, тому що через тиждень у
зайченят виростають зуби, і вони починають живитися самостійно.
Знайдіть в тексті, які зміни відбуваються в житті зайців навесні.
Обговоріть здобуту інформацію. Розкажіть про зміни в житті
звірів своїми словами.

2 група
Прочитайте текст.
У березні у молодих ведмедиць народжуються ведмежата. З
барлогу ведмедиці виходять у середині квітня. Тала вода підмочує
ведмедю бік, і звір залишає своє зимове сховище. Вийшов з барлогу
ведмідь. Підняв голову, потягнув носом - весною пахне... Потерся
патлатим боком об дерево, стрепенувся, залишив біля себе багато
хутра - линяє ведмідь. Насамперед він вирушає шукати мурашники.
Цілі дні ходить від однієї купи до іншої, розворушує їх своїми
пазурами. Ведмедиці розламують гнилі пні і відшукують в них
личинки жуків, викопують цибулини й бульби рослин, ловлять жаб
тощо. Ось вилізли з барлогу малі ведмежатка. Туляться по матері,
лячно їм у величезному лісі.
Знайдіть в тексті, які зміни відбуваються в житті ведмедів
навесні.
Обговоріть здобуту інформацію. Розкажіть про зміни в житті
звірів своїми словами.

3 група
Прочитайте текст.
Дивіться - білочка пострибала по деревах. Не сидиться їй в
дуплі. Вискочила, покрутилась туди - сюди, почухала лапкою за вухом
і задумалась - весна... Майже в цей же час з'являється потомство у
білки. У березні в неї з'являється 3-5 сліпих, голих і зовсім
безпомічних білчат. Чотири тижні очі білченят закриті, але у
півторамісячному віці вони вже швидко бігають, добре тримаються на
гілках. Мама - білка має багато турбот - прогодувати й зігріти своїх
малят, захистити від ворогів.
Знайдіть в тексті, які зміни відбуваються в житті білки навесні.
Обговоріть здобуту інформацію. Розкажіть про зміни в житті
звірів своїми словами.

4 група
Прочитайте текст.
Вовки влаштовують нори найчастіше у глухих, зарослих
ярах, обов'язково недалеко від води. В березні у старих вовчиць з'яв-

ляються ранні виводки: 8—10 сліпих вовченят. Мати годує їх молоком,
піклується про них, хоробро захищає. У вихованні дитинчат допомагає
і батько-вовк, який приносить здобич, навчає вовченят.
Знайдіть в тексті, які зміни відбуваються в житті вовків навесні.
Обговоріть здобуту інформацію. Розкажіть про зміни в
життізвірів своїми словами.

5 група
Прочитайте текст.
На початку травня щеняться лисиці. Малята живуть у глибокій норі,
виритій у глухих місцях. У лисиці з'являються 3 - 7 сліпих попелястосірих лисенят. Лисенята дуже подібні на вовченят, але їх легко
розрізнити через білий кінчик хвоста. Більше місяця мати-лисиця
годує малят молоком. Поки лисенята сплять, мати йде на полювання.
Три - чотири місяці лисенята ще живуть з матір'ю. А коли вони
підростуть, лисиця їм живу здобич носити почне. Принесе мишку,
пустить і дивиться, як її діти до полювання привчаються. Батьки
турбуються про малят, годують і захищають їх. Восени молодь
розходиться, а наступної весни вже в них з'являються малята.

Знайдіть в тексті, які зміни відбуваються в житті лисиць навесні.
Обговоріть здобуту інформацію. Розкажіть про зміни в житті
звірів своїми словами.

3. Фізкультхвилинка.
VII. Узагальнення й систематизація знань.
1. Інсценізація «Білченя, Їжаченя, Зайченя»
— Що нового ви дізналися про життя тварин навесні?

Інсценізація «Білченя, їжаченя, Зайченя»
— Послухайте, що вам розкажуть про своє народження Білченя,
їжаченя,
Зайченя.Діти у масках-шапочках розігрують сценку.
Б і л ч єн я. Ой, їжачок, який ти колючий!

їжаченя. Так, шубка у мене колюча. Але, маючи таку шубку, нікого
не боюся. З'явиться небезпека — згорнуся в клубок — спробуй торкнися
мене, відразу отримаєш тисячу уколів!
Білченя.А народився ти теж з голками?
їжаченя. їжаки народжуються без голок і сліпі. На рожевому тілі у
нас тільки безліч горбків. Голки на їхньому місці з'являються через декілька
годин. Спочатку вони м'які і світлі, але поступово тверднуть і темніють.
Голки мої ростуть дуже швидко.
Білченя. А я теж народився голим і сліпим. Але в нашому дуплі мені
не було холодно, тому, що моя дбайлива мама зігрівала мене й укутувала
м'якою підстилкою.
Зайченя. Ая свою маму не пам'ятаю! І домівки у мене немає!
Білченя. Як це? Чому?
Зайченя. Я народився прямо на землі відразу зрячим, вкритим
шерстю. Мама мене погодувала молоком, залишила під кущем і втекла.
їжаченя.І тобі не хотілося їсти?
Зайченя. Ні, молоко у мами поживне і жирне, тому 3-4 дні я
неголодний.
Білченя. А як же наступні дні?
Зайченя. Ая коли захочеться, їсти, починаю пересуватися, залишаючи
пахучий слід від лапок. По цьому сліду мене знаходить будь-яка зайчиха і
годує молоком. І знову вистачає на 3-4 дні. А коли я підросту, я починаю
живитися травою.
1. Що нового ви дізналися про народження і перші дні життя звірів?
2. Яким народжується їжаченя?
3. Чому білці не холодно в дуплі?
Повідомлення вчителя з елементами бесіди
— А яка тварина найбільша в нашому краю? (Ведмідь)

2. Робота в зошитах.
3. Робота в парах.
А) Складання правил поведінки в природі
Люди завжди спостерігали за живою природою і помічали найцікавіше.
Б) Гра «Збери прикмету»

Ворони і галки сідають на землю -

на дощ

Якщо весною багато лебедів -

до відлиги

Качани і гуси кричать, пірнають і б’ють крилами -

буде тепла весна

В) Збери приказку
І соловейко не співає
Вночі блищить, тріщить

а весну в гості запрошує
як їсти не має

Березень березовим віником зиму виганяє

а вдень хлюпотить.

VIII. Підбиття підсумків. Рефлексія.
1.
2.
3.
4.

Весняна карусель.
Які весняні явища відбуваються в житті звірів? (заміна хутра,
пробудження від зимової сплячки, народження малят).
Як батьки піклуються про своїх дитинчат? (оберігають від ворогів,
годують, учать знаходити корм, рятуватися від ворогів, полювати).
Навіщо вони це роблять? (готують дитину до дорослого життя).
Як зустрічають весну звірі? ( прокидаються від зимового сну ведмеді,
борсуки, їжаки. У багатьох тварин народжуються дитинчата. Звірі
линяють).

Технологія «Незакінчене речення»
Продовжіть думку
На уроці я….
Дізнався……..
Зрозумів……….
Знаю……….
Якщо хтось з вас випадково в лісі натрапив на звірят, не намагайтеся
забрати їх з лісу. Знайте: їх мама поблизу і пильнує за ними.
Віршоване слово
Наш дивний світ такий, як казка:
Он в небі хмаронька пливе
Тож бережи його, будь ласка,

Все в ньому гарне і живе
Он квітка полум’ям палає,
І ясне сонечко блищить,
Чарівна пташечка співає.
Все в дивосвіт прийшло щоб жить.

IX.Домашнє завдання.(диференційовано)
1 гр. Скласти ланцюги живлення у весняному світі.
2 гр. Підготувати розповіді про весняні зміни в природі.
3 гр. Намалювати малюнок «Тварини у весняному лісі».
Вчитель:
З природою живи у дружбі,
То буде вона тобі у службі.

Пам’ятайте! Що рослини і тварини
потребують вашого захисту і любові.
Будьте природі другом!

Список використаної літератури:
1. «Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних
закладів із навчанням українською мовою, 1-4 класи», К.,»
Освіта» 2013.

2. «Сходинки творчого зростання. Робота з обдарованими
дітьми. 1-4 класи», Т., «Навчальна книга «Богдан», 2007.

3. Журнали «Колосок»
4. Інтернет ресурс.
https://www.youtube.com/watch?v=nGnTbyzutmE

