Рівненський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний
заклад» № 17 рівненської міської ради

Конспект інтегрованого
уроку в 5-му класі

Брати Я. і В. Грімм. Німецька народна
казка «Пані Метелиця».
Характеристика образів

Підготували: вч. зарубіжної літератури
Грекова І.Ю.
вч. основ здоров’я Приходько Н.А.
вч. німецької мови Мельник Л.Є.

Тема: Брати Я. і В. Грімм. Німецька народна казка «Пані Метелиця».
Характеристика образів
Мета: Навчальна: формувати предметні компетентності:
власне читацьку: - уміння аналізувати зміст твору, художні особливості;
характеризувати героїв твору, порівнювати їх;
- уміння давати особисту оцінку прочитаному на основі читацьких вражень та
авторської позиції.
ціннісно-світоглядну: - уміння осмислювати значення братів Грімм у збиранні й
збереженні німецького фольклору
комунікативно-мовленнєву: - уміння висловлювати власну думку;
- оволодіння комплексом умінь (слухати, дискутувати, аргументувати власну
думку);
інформаційну: - уміння самостійно та продуктивно працювати з різноманітними
друкованими й електронними джерелами інформації.
Розвивальна: розвивати ключові компетентності:
спілкування державною мовою: - уміння обговорювати прочитаний твір.
спілкування іноземними мовами: - уміння наводити цитати з прочитаного твору
мовою оригіналу.
уміння вчитися: - спонукати учнів до самостійного пошуку; розвивати навички
самостійної роботи, роботи з підручником, командної роботи, уміння критично
оцінювати матеріал;
ініціативність і підприємливість: - уміння обговорювати прочитаний твір,
знаходити потрібну інформацію та презентувати її;
екологічна грамотність і здорове життя: - розуміння значення художньої
літератури для духовного здоров’я людини як засобу протидії насильству,
аморальності, агресії та іншим негативним явищам сучасного світу.
Виховна: 1) виховувати шанобливе ставлення до одвічних людських цінностей,
прагнення до щирості й гармонійних стосунків; працелюбність, взаємодопомогу та
гуманізм.
2) виховувати високоморальну особистість на прикладах героїв казки.
Реалізація наскрізних ліній:
«Громадянська відповідальність» Формування відповідального члена громади й
суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування через
колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти.
«Здоров'я і безпека» Становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства,
здатного вести здоровий спосіб життя й формувати навколо себе безпечне
життєве середовище.
Обладнання: підручник, ментальні карти, опорно-логічні схеми, ляльковий театр
Міжпредметні зв'язки: історія, географія, німецька мова, ОЗ, технології, музика.
Тип уроку: інтегрований урок засвоєння нових знань.
Епіграф:
Казка – вигадка, проте
Щось тут, браття, не пусте
О. Пушкін

Хід уроку
I.
Організація класу
II.
Мотивація навчальної діяльності
1. Вступне слово
Один мудрий порівняв наше життя з пішохідною зеброю – смужка біла, смужка
чорна. Аналогічно виглядає і шахова дошка – клітинка біла, клітинка чорна. На вашу
думку таке порівняння нашого життя доречне чи ні? І що то воно значить – біла
смуга, чорна смуга? (Відповіді учнів). Нажаль, така чорна смуга настала в житті
всього людства і назву вона має – коронавірус. Не хочеться надокучати вам
повтореннями, але вони в цій ситуації не будуть зайвими. Не забуваємо
дотримуватися правил особистої безпеки. Іноді прості речі можуть врятувати життя.
Спробуємо в цій ситуації знайти білі смуги, тобто щось позитивне. Ви знаєте,
що вжито невідкладні заходи, одними з яких є обмеження пересування. Тому ми не
зможемо подорожувати, але наші літературні мандри продовжуються. Нещодавно
ми здійснили уявну мандрівку і повернулися з Азії. Куди ж ми помандруємо сьогодні
пропоную відгадати. Хто здогадався піднімає руку. Даю декілька підказок:
1. Цей континент – найстаріший
2. Цей континент – найрідніший. Правильно – це Європа.
3. Яка країна?
4. Найпотужніша економіка
5. Виробник найпопулярнішої марки автомобілів? Німеччина.
Молодці, впоралися з підказками.
ІІІ. Оголошення теми уроку
1. Слово вчителя.
*Продовжуємо віртуальну подорож Німеччиною і завітаємо на гостини до
відомих упорядників народних казок братів Грімм. Отож тема нашого уроку:
Брати Я. і В. Грімм. Німецька народна казка «Пані Метелиця».
Характеристика образів казки. (слайд 1)
2. Обговорення епіграфа
* Поміркуйте над словами Олександра Пушкіна, відомого російського казкаря.
Яку думку доносить до нас поет? (Відповіді учнів). Дякую, глибоке міркування,
уміння робити висновки та узагальнення.
3. Цілепокладання.
* Спробуємо, виходячи з теми, визначити очікувані результати
Очікувані результати: (слайд 2)
Знаннєві: знає діяльність братів Грімм з упорядкування казок; сюжет казки «Пані
Метелиця»
Діяльнісні: характеризує образи головних героїв твору, уміє порівнювати
персонажів, працювати в команді
Ціннісні:

дає оцінку вчинкам персонажів; робить висновки для подальшого

наслідування в житті
Отож, що ми повинні зробити на уроці.
План (слайд 3)
1. Біографічна довідка про Якоба і Вільгельма Грімм
2. Сюжет казки «Пані Метелиця»
3. Характеристика головних героїв твору
IV. Основна навчальна діяльність
• Прямуємо за планом і слово я надаю вчителю німецької мови Мельник
Людмилі Євгеніївні.
(Виступ Мельник Л.Є.) (Додаток № 1)
* Сподіваюся ви запам’ятали, що брати Грімм були не казкарями, а упорядниками.
А які відомі вам казки вони включили до складу своєї збірки ми довідаємося
зігравши в мімічну гру «Відгадай казку».(Умови гри. Учні записують в зошити
назви казок)
Казка стукає у двері
Привітаємо її.
І щоб там не говорили,
Ми впізнаємо її (слайд 4)
1) «Бременські музиканти»
2) «Кіт у чоботях»
3) «Спляча красуня»
4) «Хлопчик-мізинчик»
5) «Вовк і семеро козенят»
6) «Пані Метелиця»
* Дякую. Ви гарно впоралися із завданням. Ми виконали перший пункт плану. І
можемо переходити до опрацювання змісту казки «Пані Метелиця». Пропоную
один з прийомів вивчення змісту – переказ з елементами театралізованої
діяльності (за допомогою лялькового театру)
(слайд 5)
V. Тихо-тихо ми сиділи
Затікли коліна й спинки
Хай відновить наші сили
Фізкультурная хвилинка.
VI. Практична діяльність
1. Слово вчителя
* Порухалися фізично, продовжуємо рухатися до вершин знань і переходимо до
виконання третього пункту плану. При підготовці наступного завдання мене
підвів комп’ютер і переплуталися завдання на інформаційній картці. Без вашої
допомоги я не впораюся.
2. Завдання називається «Асоціативний вибірковий диктант». Я називатиму
характеристику падчірки чи рідної доньки, а ви розподілите їх у дві колонки. За

правильне виконання завдання ви отримаєте 4 бали:
Падчірка

Рідна дочка

Гидка, попелюшка, бідна дівчина, лінива, гарна, роботяща, сердита, чесна,
дружелюбна, вперта, бридка, має великі зуби, сумує за домівкою, неввічлива,
вірно служить, байдужа до страждань інших, корислива, стара баба,
старанна, ледащиця, заздрісна.
* Чи помітили ви, що висловів більше, ніж ви розмістили в таблицю. Як це
пояснити? ( Два вислови стосуються пані Метелиці)
* Правильно впоралися із завданням, умієте аналізувати вчинки персонажів та
давати їм оцінку. Уважні. Дякую. Ускладнюємо завдання і спробуємо перевірити
ваше вміння працювати в команді. Передаю слово вчителю Основ Здоров’я
Приходько Наталії Анатоліївні.
(Виступ Приходько Н.А.) (Додаток № 2)
3. Технологія створення силуету для ментальної карти
4. Робота в групах. (Виступ Приходько Н.А.) (слайд 6, 7) (Додаток № 3)
VIІ. Рефлексія
1. Слово вчителя.
* Ми виконали всі пункти плану, впоралися з усіма завданнями. Більшість з вас були
дуже активними, хтось менше активним. Пропоную підсумувати все почуте і
зроблене, виконавши
інтерактивну вправу «Павутинка». За допомогою
незакінченої конструкції сплетемо свої висновки від уроку. По черзі завершуємо
речення (слайд 8)
1. Сьогодні я дізнався …
2. Було цікаво …
3. Було важко …
4. Я виконував завдання …
5. Я зрозумів, що …
6. Тепер я можу …
7. Я відчув, що …
8. Я навчився …
9. Я зміг …
10. Я спробую …
11. Мене здивувало …
12. Цей урок дав мені для життя…
VIIІ. Оцінювання. Цінування.
ІХ. Прощання з класом.
* Пам’ятайте уроки, які нам дарують казки. Будьте людяними і дружелюбними.
Працюйте над собою, бережіть себе і своїх близьких. (слайд 9) І будьмо всі разом
оптимістами, тоді навіть чорна смуга в житті стане злітною смугою.

Додаток № 1
Виступ учителя німецької мови.
Guten Tag. Ich freue mich euch zu sehen.
Як ви уже зрозуміли, мова в нас іде про Німеччину. На дошці зображена карта цієї
держави.

Завдання 1. Створення маршрутного листа життєтворчості братів Грімм.
Прослухайте факти з життя братів Грімм.
1. Auf diesem Foto sind Bruder Grimm. Jakob wurde im 1785 Jahre geboren.
Wilhelm wurde im 1786 Jahre geboren.

2. Sie wurden in der Stadt Hanau geboren.

3. In ihrer Familie waren neun Kinder.

4. Bruder Grimm besuchten das Gymnasium Kassel

5. Dann studierten sie an der Universitat Marburg .Jakob und Wilhelm studirten dort
Wissenschaft.

6. Nach der Universitat arbeiteten Bruder Bibliotheker im Kassel und Gottingen.

7. Sie wanderten viel.
8. Bruder Grimm sammelten 200 Marchen. Ihre Sammlung heisst "Kinder und
Hausmarchen".

9. Im 1841 Jahre wurden Jakob und Wilhelm Professoren an der Berliner Universitat.

10. Sie haben in Berlin das Grosse Deutsche - Worterbuch und Deutsche Grammatik
geschrieben.

11. In der Stadt Hanau befindet sich das Bruder Grimm Denkmal.

Робота в групах.
Завдання 2. Перевірка прослуханого матеріалу. Ви отримуєте картки із
запитаннями і маєте відтворити факти у співвідношенні до ілюстрацій.
Картка 1.

1) Де народилися брати Грімм?
2) Скільки дітей було у сім'ї Грімм?

Картка 2.
3) Студентами, якого університету стали брати Грімм?
4) Яку науку вивчали брати?

Картка 3.
5) Ким вони працювали?
6) Як називалося перше видання?

Картка 4.
7) Кількість зібраних казок.
8) Які заслуги мали брати?

Додаток № 2
Виступ учителя основ здоров’я

Додаток № 3
На уроках основ здоров’я ми вивчаємо чотири складові здоров’я – фізичну,
соціальну, психічну і духовну. В цій казці прослідковуються всі чотири складові.
Пасербиця – багато працює, тобто вона фізично активна, не переїдає – тому
має добре здоровя. Рідна дочка – лінива, мало рухається, немає обмежень в
харчуванні, і скоріш за все, має проблеми зі здоров’ям, але якщо ще немає, то
матимете в майбутньому.
Щодо соціальної складової, то вона простежується у вмінні пасербиці
спілкуватися з Метелицею. І за свою чесну працю і хороший характер отримала
нагороду.
Психічна і духовна складові здоров’я. Пасербиця, незважаючи на складні
життєві обставини, несправедливе ставлення до неї – була оптимістично
налаштована. Потрапивши в колодязь, вона не втратила віру в щось хороше –
допомогла яблуні, пічці. А дочка була заздрісна, сердита, лінива – отже, психічно і
духовно нездорова.
- Щоб краще охарактеризувати головних героїв ми з вами створимо
інтелект-карту. (Це ментальна карта, карта розуму. Вона буває різною –
графічною, схематичною, творчою, з елементами візуалізації. Вона допомагає
систематизувати думки. За допомогою ментальних карт учитель може: пояснити
нову тему; систематизувати, візуалізувати, структурувати інформацію;
Організувати й проводити контроль знань; використовувати, як план свого
пояснення; для узагальнення знань. Інтелектуальні карти пов’язують процес
пам’яті й творчості, що особливо важливо для організації процесу навчання на
уроках).
- На сьогоднішньому уроці ми з вами створимо творчу інтелект –карту з
використанням трафаретів та візуалізації.
- Ми маємо силует дівчинки. Будемо використовувати дві сторони. І перше
ваше завдання – домалювати обличчя, емоції, одяг героїнь: з одного боку –
пасербиці, з іншого – рідної дочки.
- Чому обличчя, емоції вийшло такими? (Відповіді учнів.) Так, це пов’язано
з їхнім внутрішнім світом.
- Чи звернули ви увагу, що головні героїні казки «Пані Метелиця» не мають
імен?
Дайте їм імена. Ви можете скористатися підказкою німецьких імен і їх
значень. А можете запропонувати якісь інші. (Відповіді учнів)

- Чому саме такі імена ви обрали?
- Охарактеризувати головних героїв нам можуть допомогти народні
приказки, прислів’я, вислови.
- Назвіть прислів’я, приказки, які характеризують героїнь.
- Я дібрала інші. Вам потрібно з’єднати дані прислів’я, записавши їх на
яблучках і прикріпити до силуета пасербиці чи рідної дочки. (Діти розділяють їх,
характеризуючи героїнь).
Прислів’я та приказки
1. Що вміти – за плечима не носити.
2. Трудиться – завжди пригодиться.
3. Без труда нема плода.
4. Любиш медок – люби й холодок.
5. Хочеш їсти калачі – не сиди на печі.
6. В гостях добре, а вдома – краще.
7. Хто дбає, той і має.
8. У невмілого руки не болять.
9. Лінивий у своїй хаті змокне.
10. У ледачого робота з рук валиться.

- Молодці, ви гарно справилися з цим завданням, пояснили, чому віднесли
те чи інше прислів’я до героїнь.
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