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технологій навчання та виховання з формування  загальнолюдських моральних 

цінностей, духовного розвитку учнів початкових класів на уроках мови та 

літератури, природознавства, що доповнюються розробками уроків та виховних 

заходів. 
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ВСТУП 

Дуже важливим є питання моралі й духовності в нашій державі. Ще 

Михайло Ломоносов говорив про небезпеку мати справу з людиною освіченою, 

але не вихованою. Це те саме, що віддати меч у руки божевільного. Або, 

скажімо, Василь Сухомлинський говорив, що людина освічена, але не вихована 

має гранітні груди і глиняні ноги. Ця суперечність, до речі, стала причиною 

страшних криз у суспільстві. 

Суспільне життя переконує, що без культивування таких моральних 

цінностей, як: добро, людяність, відповідальність, почуття власної гідності, 

творча ініціатива, підприємливість, толерантність - навряд чи можна 

розраховувати на поліпшення ситуації в нашій країні. Ці моральні феномени в 

період переходу до ринку, який ще не став цивілізованим, виконують функцію 

гармонізації особистих і суспільних інтересів. 

У сучасних умовах соціальної нестабільності, духовної кризи, 

роз’єднаності, агресивності особливої актуальності набуває важлива 

педагогічна проблема формування гуманістичних ціннісних орієнтацій 

особистості учня. 

На жаль, незважаючи на велике значення морально-духовних цінностей у 

житті людей, вони ще не зайняли належного місця в системі цінностей 

підростаючого покоління. Нині в учнівському середовищі зростає злочинність, 

озлобленість, нігілістичне ставлення до принципів моралі: спостерігається 

крайній егоцентризм, низький рівень культури спілкування, небажання 

покладати на себе відповідальність, недостатня сформованість патріотизму, 

втрата життєвого оптимізму та інші негативні прояви. 

Тому сьогодні важливо продовжити розробку та апробацію особистісно 

орієнтованих технологій, вести пошук резервів підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу. Для успіху такого пошуку в науці склалися 

серйозні передумови. 

Проблема цінностей була предметом дослідження у філософсько-

аксіологічному (О.Дробницький, І.Зязюн, М.Каган), соціологічному 
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(В.Водзінська, В.Ольшанський, В.Ядов), психологічному (І.Бех, 

М.Боришевський, О.Киричук) та педагогічному аспектах (О.Алексюк, 

Ш.Амонашвілі, В.Білоусова, Д.Донцов, Л.Пуховська).  

На мою думку, основним засобом усунення вказаної суперечності є 

активне впровадження в зміст навчально-виховного процесу системи духовних 

цінностей відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, 

основою яких, за моїм переконанням, є моральні цінності, системоутворююча з 

яких - добро. 

Я вважаю, що моральні цінності є провідним штрихом засвоєння та 

реалізації людиною всіх інших ціннісних систем (розумових, фізичних, 

естетичних, національних, громадянських, сімейних тощо). 

Ураховуючи концептуальний підхід сучасних науковців ( Вашуленко М.С., 

Зінченко Н.А. та інші) до якісного реформування освітньої системи, що 

здійснюється на основі реалізації Державного стандарту початкової загальної 

освіти, ефективне досягнення цілей без спеціально організованого процесу 

формування системи вище вказаних цінностей неможливе. 

Так, сучасний навчально-виховний процес є якісним у випадку, якщо він 

забезпечить якісний результат, яким є якісна особистість суб’єкту відповідного 

освітнього рівня (Зінченко Н.А.) 

Моральне відродження  і духовне вдосконалення людини – мета і засіб 

прогресивного розвитку українського суспільства та людства в цілому. 

Актуальність проблеми 

Процес становлення громадянського суспільства в Україні, прагнення до 

вдосконалення економічної, правової, освітньої, культурної сфер життя 

передбачає утвердження життєустрою країни на засадах цінностей і норм 

високої людяності. 

Традиційні християнські моральні цінності за своїм змістом співзвучні 

загальнолюдським, і під їх впливом упродовж тисячоліття формувалася 

культура українського народу. 



 

 6 

Потреба у формуванні істинних моральних цінностей продиктована 

поширенням через засоби масової інформації насильства, страху, аморальності 

тощо. 

Виховання духовно зрілої особистості, для якої поняття добра, 

справедливості, совісті, милосердя, обов’язку набули непохитності, стали 

власними ціннісними орієнтирами, – головна мета сучасної освіти, що і 

визначено в Державному стандарті початкової загальної освіти. Однак 

досягнення її – справа надзвичайно складна. 

Вихованця необхідно вчити набувати морально-духовної користі в процесі 

власного життя, а це означає, що його потрібно й орієнтувати в цьому 

напрямку. 
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ЗНАЧЕННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ЯК СУЧАСНА 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

Основні завдання та умови виховання загальнолюдських моральних цінностей. 

 

Основними  завданнями  виховання загальнолюдських моральних 

цінностей у молодших школярів є: 

 виховання почуття національної гідності; любові до свого народу, 

мови, культури, історії, рідного дому, сім′ї; 

 ознайомлення з етичними нормами спілкування: засвоєння вимог щодо 

зовнішнього вигляду (одягу, жестів, пози, міміки, постави); 

 формування елементарних умінь, навичок та звичок, які стосуються 

етики мовленнєвої поведінки; 

 виховання загальнолюдських цінностей (доброти, милосердя, 

чуйності, справедливості, скромності, товариськості, чесності та ін..); 

 розвиток почуття особистої гідності; 

 формування екологічної культури особистості (знання, переконання, 

свідоме дотримання норм поведінки в природі); 

 активізація діяльності для покращення природного середовища. 

Основними  умовами  ефективного  виховання загальнолюдських моральних 

цінностей у молодших школярів як основ якісної реалізації Державного 

стандарту початкової загальної освіти є: 

 Урахування вікових особливостей учнів кожного класу. 

 Залучення дітей до змістовних, емоційно забарвлених видів діяльності. 

 Вплив особистості педагога на взаємини, що виникають між 

вихователями та вихованцями.  

 Забезпечення сприйняття та засвоєння учнями поняття загально-

людських якостей як стереотипу прояву стійкого ставлення людини до 

самої себе, собі подібних, суспільних та природних об’єктів як носіїв 

відповідних цінностей, що реалізується в повсякденному житті. 
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Принципи виховання духовних цінностей в системі особистісного формування 

молодшого школяра в площині реалізації вимог Державного стандарту 

початкової загальної  освіти 

 

Методологічні засади  виховання духовних цінностей школярів 

ґрунтуються на принципах: 

 гуманізму, в основу якого закладена повага й доброзичливість стосовно 

іншої людини, доброта як джерело почуття, дії та ставлення до 

навколишнього світу; 

 індивідуалізму – утверджує, насамперед, цінність, унікальність і 

неповторність кожного індивіда; 

 колективізму – виступає одночасно і умовою, і результатом суспільної 

сутності людини;  

 соціального загартування – передбачає залучення учнів до ситуацій, які 

потребують вольового зусилля для подолання негативного впливу 

соціуму, вироблення соціального імунітету, стійкості від стресів; 

 толерантності й комунікативної спрямованості – спирається на визнанні 

продуктивної ролі індивідуалізму в його позитивному гуманістичному 

сенсі, передбачає прояв терпимості до інших людей, їх поглядів, 

цінностей, поведінки; 

 альтруїзму – проявляється у безкорисливій любові й турботі про благо 

іншої людини; 

 адекватності виховуючого середовища – передбачає  створення 

оптимальних умов для прояву творчості особистості; 

 відповідальності як моральної готовності відповідати за свої думки та дії, 

співвідносити їх з можливими наслідками; 

 боргу як усвідомлення й готовності до прояву своїх обов’язків перед 

державою, суспільством, людьми та самим собою; 

 совісності як регулятивної основи всієї життєдіяльності людини; 
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 почуття власної гідності як морального самоствердження на основі 

емоційно-рефлексивної та позитивної установки на самоповагу й повагу 

до іншої людини; 

 громадянськості як почуття любові до Батьківщини, нерозривного зв’язку 

з рідним краєм, причетності до його долі. 

Отже, навчально-виховний процес у сучасній школі має бути 

зорієнтованим на особистість школяра, формування його моральної свідомості, 

загально-людських моральних цінностей, що проявляються в його поведінці. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЯКІСНОГО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Методи формування моральних якостей дитини 

 

Одним із визначних науково-педагогічних досліджень сучасного періоду є 

пошук новітніх ефективних технологій досягнення державностандартної мети 

становлення освітньої системи України. 

Оскільки провідним класичним інструментом будь-якої педагогічної 

технології є методи здійснення навчально-виховної роботи по формуванню 

особистості учня молодшого шкільного віку, то найбільш ефективними серед 

них я вважаю:    

 Метод репродуктивного пояснення (бесіда, роз’яснювання, научування).  

 Метод привчання і вправлянь (доручення, чергування, показ і вправи).  

 Метод створення педагогічних ситуацій (ситуації співпереживання, 

морального вибору, моральної творчості).  

 Метод стимулювання моральної поведінки (заохочення, похвала, оцінка, 

нагорода та ін..)  

 

Використання можливостей сучасного уроку для формування 

загальнолюдських моральних цінностей  молодших  школярів як основи 

якісного досягнення Державного стандарту початкової загальної освіти 

 

Для формування духовного світу дитини потрібен системний підхід. Він 

передбачає: 

 цілісний, взаємозалежний і відкритий процес залучення дітей до 

цінностей у їх постійному розвитку й саморозвитку; 

 наступність і безперервність, тобто постійне ускладнення та 

урізноманітнення змісту і напрямів розвитку моральних чеснот,  
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 комплексність та інтегрованість, які полягають у взаємодії навчання 

і виховання, поєднанні зусиль сім'ї, школи, позашкільних закладів і 

дитячих об'єднань у виховному процесі. 

Мета  виховання загальнолюдських моральних цінностей - організація 

засвоєння норм гуманістичної моралі та культури взаємин в учнів початкових 

класів. 

Цю мету я досягаю через систему наступних завдань. 

Пробуджую в дитині бажання бути  моральною. 

Вироблення у школяра свідомого й позитивного ставлення до моральних 

норм і до їх дотримання відбувається в спілкуванні з дорослими, а в школі, у 

першу чергу, - з учителями.  

Допомагаю дитині усвідомити раціональність і необхідність певного 

морального вчинку, а своїм ставленням до вчинку  санкціоную певний тип 

поведінки. Пропоную описати свій добрий вчинок та художньо оформити. 

            

На тлі емоційної залежності від учителя у школяра розвивається потреба 

визнання, викликана прагненням отримати високу оцінку своїх досягнень. 

Якщо цю потребу не задовольнити, це спричинить небажані форми поведінки, 

брехливість, хвалькуватість, заздрість, упертість.  

Коли моральні норми суперечать  імпульсивним бажанням дитини, 

виникають конфліктні ситуації, які викликають такі емоції: страх, сором, 

почуття провини. Конфліктні ситуації негативно позначаються на встановленні 

єдності знань, переконань і діяльності, але саме тут виявляється моральна 

позиція школяра. 

Однією із стрижневих складових  формування моральної вихованості учнів 

є розвиток їхньої моральної свідомості, яка полягає у відображенні у свідомості 
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людини принципів моральності, тобто норм поведінки, що регулюють 

ставлення людей один до одного, до суспільства. Цей процес має базуватися на 

основі загальнолюдських цінностей: ідеалів добра, правди, милосердя, свободи, 

любові, дружби, справедливості, совісті, людської гідності. 

Знайомлю з основними духовно--моральними цінностями, поняттями 

чеснот і гріха, добра і зла, християнськими традиціями в Україні на зразках 

української літератури, народних традицій, життєвого досвіду. 

Молодший шкільний вік – це вік формування моральних почуттів і 

моральної поведінки. Дітям молодшого шкільного віку властиве активне 

ставлення до життя, до доброго і поганого, правильного і неправильного; їхня 

емоційна пам'ять фіксує прояви добра і зла, щирості і лицемірства, правди і 

брехні, вірності і зрадливості тощо. 

Оскільки діти молодшого шкільного віку ще не розрізняють відтінків у 

поведінці та вчинках інших, я повинна постійно спрямовувати їхню увагу на 

усвідомлення позитивного і негативного.  

Найбільше впливає на учнів усе те, що пов’язане із життям таких же 

хлопчиків і дівчаток, як вони. Особливого значення в моральному вихованні 

молодших школярів надаю художній літературі. Емоційне ставлення до 

прочитаного пояснюється відповідністю змісту твору особистим переконанням 

дітей, ціннісним орієнтаціям, смакам.  

Дитина здатна повністю ототожнювати себе з героєм художнього твору, 

сприймати як власні його переживання, турботи, манери, зовнішність. 

«Близькі» теми, сюжети, ситуації, що викликають сильні емоції, учні молодших 

класів оцінюють дуже високо. Вони вірять образам справжніх, хороших людей: 

їм потрібен приклад того, як вирости сильним і сміливим. Сила прикладу – 

одна з головних сил, що позначають розвиток і формування дитини. 

Наслідуючи улюбленого героя в повсякденному житті, молодші школярі 

утверджують у собі вірність переконанням, виявляють співчуття, чуйність. Під 

впливом художніх образів у дітей виникають конкретні уявлення про почуте й 
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прочитане. Вони сприймають не просто текст, окремі слова і речення, що 

входять до його складу, а реальну дійсність, виражену за допомогою слова. 

Твори художньої літератури розкривають перед дитиною систему 

загально-людських цінностей  через стосунки героїв з іншими людьми. Завдяки 

художньому слову, учні вчаться розуміти внутрішній світ літературного героя, 

його почуття, вчинки, ставлення до інших людей і природи. 

Особливого значення для формування моральних якостей особистості 

набувають твори, які розкривають етичні норми поведінки.  

Школярі вчаться оцінювати вчинки героїв, а через них – вчинки товаришів 

і власну поведінку. 

Зміст творів є своєрідним «регулятором» поведінки дитини, впливає на 

почуття, викликає бажання наслідувати позитивні та засуджувати негативні 

вчинки героїв. На цій основі в них формуються відповідні моральні уявлення й 

поняття, ставлення до навколишньої дійсності  

Формую в дітей поняття, що Україна – це наша земля, наш рідний край із 

славетною багатовіковою культурою і мудрими талановитими людьми, 

чарівною піснею, що дивує весь світ, багатющими народними традиціями, з 

мальовничою природою. 

З історією нашого народу знайомлю учнів на багатьох уроках. На 

інтегрованому уроці з довкілля, української мови, математики в 4 класі 

«Розташування України на карті. Київ – столиця України» показую дітям на 

слайдах місця, де оселилися й жили перші українці – с. Трипілля, архітектурні 

пам’ятки м. Києва, які дійшли до наших часів. Це Києво-Печерська лавра, 

Софійський собор, Андріївська церква тощо. На цьому уроці виховую в учнів 

любов до своєї Батьківщини, бережливе ставлення до її історії.  

 

 

 

 

 



 

 14 

Особливе місце у вихованні посідають такі форми й методи прилучення 

дітей до світу християнських цінностей, які передбачають поєднання за 

допомогою художньо-музичних образів, традиційних форм роботи з 

художньою діяльністю самих учнів. 

Намагаюся залучати дітей до  чудового творіння народу – мистецтва. 

Репродукції картин художників, музичні твори розповідають учням про 

героїчне минуле нашої Батьківщини, про боротьбу народу за свободу й 

незалежність, про його трудові досягнення, оспівують красу рідної природи. 

На уроці російської мови «А. Старостин. «Куликовська битва» знайомлю 

дітей за допомогою репродукцій картин художників М. Авілова «Поєдинок 

Пересвєта з Челубєєм» і А. Бубнова «Ранок на Куликовому полі» з полем, на 

якому відбулася ця дуже важлива для слов′янського народу битва; одягом та 

озброєнням давньоруських воїнів. 

   

Слухаючи музичний твір С. Прокоф’єва  «Русь під ігом монгольським», 

діти уявляють, як рухалася монголо-татарська орда по нашій землі, знищувала 

все живе, руйнувала міста, захоплювала в полон жінок та дітей. Очі школярів 

сяють,коли вони чують пісню: 

Вставайте, люди русские,                         Вставайте, люди вольные, 

На смертный бой, на грозный бой!         За нашу землю честную! 

Ось у такі хвилини й виховується в дітей почуття гордості за героїчне 

минуле своїх предків, національна самосвідомість, нерозривний зв'язок з 

Вітчизною, причетність до її долі. 
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Розглядаю християнські цінності як основу розвитку суспільно 

значущих рис і якостей особистості. 

Широкі можливості для морального виховання молодших школярів мають 

уроки української мови. Після виконання вправ, які містять текст чи речення на 

морально-етичні теми, можна провести бесіди відповідного змісту. 

  У 4 класі учні пишуть тексти-міркування, тексти-розповіді на морально-

етичні теми. Наприклад, вони складають розповідь про те, як школярі 

допомагають літнім людям, оберігають природу, висловлюють свої думки з 

приводу поведінки дійових осіб, розповідають про свої добрі вчинки. Ось один 

із творів.  

Чи хотів би ти бути рослиною? 

Багато рослин є в природі. Усі вони різні: є корисні для людини, а є і 

шкідливі. Але всі вони хочуть жити, як і люди. І не треба їх знищувати. 

Але ж не кожна людина хотіла б бути рослиною. Не хотіла б вона, щоб її 

зривали в букет, а потім викидали, щоб ходили по ній і топтали, щоб ламали 

гілочки для розваги. Рослина теж жива і їй боляче. 

Охороняйте рослини, не ображайте живу природу! Вони ж радують ваше 

око своєю красою, лікують вас, годують і очищують для вас повітря. 

                                                                             Слиський Олександр  

Напередодні Дня Перемоги учні писали твір «Ніхто не забутий, ніщо не 

забуто», де висловили свої думки щодо подвигу наших земляків у Великій 

Вітчизняній війні.  
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 Знайомлю з правилами та принципами християнської етики 

спілкування і стосунків між людьми, з правилами і звичаями доброчесного 

життя.  

Велике значення в житті людини має спілкування з природою. Любов до 

природи невіддільна від бережного ставлення до неї. Під впливом учителя учні 

усвідомлюють закономірності розвитку живої природи, у них формується 

матеріалістичний погляд на природні явища, з′являється бажання охороняти 

рідну природу. Учні дізнаються про роль праці у справі охорони  природи й 

приходять до висновку, що навколишню красу створюють люди: висаджують 

дерева, розбивають клумби, розводять квіти, вивішують шпаківні, оберігають 

ліси, зелені насадження, тварин. Неодноразово на уроках довкілля відвідуємо 

Станцію юних натуралістів, знайомимося із життям тварин. 

   

Виховую в учнів любов до рідного краю; інтерес до вивчення й 

застосування досвіду народу щодо розумного ставлення до природи; 

допомагаю школярам усвідомити, що природу необхідно оберігати, 

примножувати її багатства; прищеплюю любов до рідного краю, викликаю 

потребу спілкуватися з природою; учу дотримуватися правил поведінки в 

спілкуванні з природою в усіх 

видах суспільно корисної діяльності; активізую діяльність учнів щодо 

поліпшення природного середовища; формую нетерпиме ставлення до людей, 

які завдають шкоди природі. 

Під час бесід ми з учнями приходимо до висновку, що довкілля потребує 

нашого захисту. Викликає велику цікавість завдання придумати знаки 

поводження людини в довкіллі. Усі учні беруть участь у цій роботі.   
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Також учнями були складені знаки поводження учня в школі. 

Формую в дітей розуміння й особистісне ставлення до питань щодо 

сенсу й мети життя людини. 

Велику увагу приділяю розвитку мовлення і збагаченню словника учнів. 

Найпростіший спосіб пояснення значення слів – показ предметів, дій. Предмет 

у натурі забезпечує повне та точне засвоєння слова. 

 Під час проведення бесіди, присвяченої 

визволенню Шостки від німецько-фашистських 

загарбників, показую дітям осколок снаряда, який 

потрапив у сосну біля села Пирогівка 

Шосткинського району. Звідти його дістали й 

зробили сувенір. А на уроці української мови 

знайомлю зі словниковим словом «метал», показуючи цей сувенір. Діти на 

власні очі бачать, що таке метал, доторкуються до нього. 

Вони дуже здивовані, яка величезна сила міститься в снаряді й під час 

вибуху виривається звідти, руйнуючи все на своєму шляху.  

 Розповідаю про нашого славетного земляка Кожедуба І.М. – тричі Героя 

Радянського Союзу,  героїзм воїнів 6 Гвардійської дивізії, які звільнили наше 

місто від ворогів. Цим виховується почуття обов’язку перед державою, 

суспільством, людьми. 
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Проводжу навчально-виховні заходи для підвищення дитячої 

готовності до орієнтації в різних життєвих ситуаціях,  у які  може 

потрапити дитина. 

Напередодні Дня Захисника Вітчизни в 3 класі була проведена 

розважально-ігрова програма „Поклик джунглів‖. Змагалися дві команди – 

«Хижаки» та «Травоїдні». Учасники змагалися в конкурсах „Найспритніший‖, 

„Найрозумніший‖, „Найсильніший‖, „Справжній господар‖, „Справжній 

талант‖,  „Слабо‖, «Снайпер». У цій грі дійсно розкрилися таланти дітей. Як 

вони співали, танцювали, змагалися в спритності, винахідливості, влучності. І я 

ще раз переконалася в тому, що кожна дитина  талановита.   

       

Виробляю етико-естетичне ставлення до життя й до власної 

життєдіяльності. 

Надзвичайно велике значення у вихованні в молодших школярів 

загальнолюдських моральних цінностей має гра. Ще К.Д. Ушинський писав про 

те, що в грі задовільняються фізичні та духовні потреби дитини, формуються 

розум, воля й серце, а також суспільні відносини та організаторські здібності. 

Гра є відтворенням людської діяльності, правил і норм взаємин між 

людьми. За великою кількістю ігрових сюжетів криється один і той самий зміст 
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– діяльність людини та її стосунки з іншими людьми в суспільстві. Характер 

взаємин може бути різним: співробітництво і ворожнеча, взаємодопомога і 

деспотизм, увага і грубість тощо. Тут усе залежить від конкретних соціальних 

умов, у яких живе дитина. 

 Гра впливає на всебічний розвиток дитини, формує всі сторони її 

особистості: розум, почуття, уяву, мовлення, волю, тобто здійснює комплексне 

виховання дитини. 

           

Важливо, щоб гра завжди викликала в дітей позитивний емоційний стан, 

радісні переживання, задоволення від виконання ігрових правил, ігрових ролей; 

привчала діяти в колективі, піклуватися про інших гравців, узгоджувати свої дії 

з ними; формувала почуття колективізму, дружби й товаришування; виховувала 

позитивні моральні якості особистості: чесність, правдивість, ввічливість, 

рішучість, ініціативність і наполегливість, була неможливою без 

взаємодопомоги, взаємовиручки. 

Отже, ігри слід використовувати як вправи для формування позитивних 

моральних якостей, а також для перевірки й закріплення засвоєних норм і 

правил поведінки, формування колективних взаємовідносин. 

 У молодшому шкільному віці з метою морального виховання 

використовуються на уроці різні види ігор. Це ігри-подорожі, ігри-естафети, 

сюжетно-рольові ігри тощо. 

 Ігри-естафети вчать дітей працювати в колективі, уболівати за спільну 

працю, за товаришів по команді. 
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Сюжетно-рольові ігри вчать учнів культурі поведінки. У цих іграх діти 

уточнюють і закріплюють набуті раніше знання й навички про працю дорослих, 

родинні стосунки, показують свої вміння. 

               

 На уроках трудового навчання працюємо за авторським інтегрованим курсом 

„Витинанка‖, який тісно пов’язаний із довкіллям. На заняттях учні поринають у 

казковий світ національного, традиційно народного мистецтва витинанки, що 

зараз на їхніх очах відроджується в нашому місті під керівництвом Романцова 

С.В. Діти, займаючись у гуртку, зробили перші кроки в цікавий і захоплюючий 

світ сюжетних й орнаментальних паперових прикрас, відкрили для себе одну з 

яскравих і самобутніх сторінок українського декоративно-ужиткового мистецтва. 

         

        

Формую моральну культуру, мудрість, толерантне ставлення до інших 

культур і традицій. 

Особливий вплив на дітей мають прислів’я та приказки. Вони є  переважно 

віршованою мініатюрою. Кінцевою метою цього жанру з давніх часів було 

виховання. Прислів’я проголошують, з одного боку, педагогічну ідею, а з 

другого – здійснюють педагогічний вплив. У цьому жанрі усної народної 

творчості міститься готовий висновок, але це – не завершення роздумів, це 
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поштовх до них. Пояснюючи прислів’я, діти прилучаються до народної 

мудрості. 

Прислів’я і приказки – це своєрідний кодекс моральної поведінки, у яких 

можна знайти пораду, підтримку, осуд («Любиш кататися, люби й саночки 

возити»; «Колос повний до землі гнеться, а пустий вгору дереться»; «Бджола 

жалить жалом, а людина – словом»). Як стверджував К.Д.Ушинський, 

пояснення прислів’я – це завжди розв’язування певної розумової задачі. 

Серед багатьох благодійних фондів та громадських організацій України 

вагоме місце займає громадська організація „Добрик‖, мета якої полягає в 

залученні дітей до виконання добрих і корисних справ, допомозі рідним, 

близьким, усім, хто потребує її. 

   

Наш клас працював за напрямком: „Усі діти на планеті – друзі‖. Багато 

років поспіль учні моїх класів знайомилися з життям дітей Білорусі. Ми вели 

листування з учнями гімназії № 4 м. Барановичі. За ці роки діти здійснили не 

одну заочну подорож по Білорусі:  

       

Розвиваю чесноти й позитивні моральні якості, спонукаю до 

самовдосконалення. 

У процесі формування морального розвитку особистості ефективнішими є 

форми й методи навчання (ситуаційно-рольові ігри, аналіз соціальних ситуацій 

морально-етичного характеру, ігри-інсценізації тощо), які дають можливість 
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предметно, безпосередньо й емоційно залучатися до ситуації морального 

пошуку та морального вибору. 

Виховувати загальнолюдські якості в молодших школярів допомагає 

складання казок та гра. 

Казки – один із найбільш популярних серед дітей жанрів народної 

творчості. У них міцна соціальна основа, життєствердний оптимізм. Герої 

казок, яким властиві високі моральні якості, завжди ведуть боротьбу з темними 

силами, що символізують соціальне зло й несправедливість. Образи позитивних 

казкових персонажів давно стали для дітей утіленням кращих якостей людини. 

Молодший 

школяр уважно стежить за розвитком казкового сюжету, відверто реагує на 

вчинки героїв, намагається зрозуміти своєрідність їхніх стосунків, думок і 

почуттів, віддає свої симпатії позитивним, засуджує негативних. Казка впливає 

на формування світогляду школяра, ставлення дитини до навчання, товаришів, 

рідних, вчить бути чесним, відвертим, зневажати неправду, боротися з 

грубістю, лінню, байдужістю, одним словом, розкриває кращі душевні якості.  

Для школяра казкові персонажі й стосунки – мірило власної поведінки та 

поведінки товаришів. Казка стає першим уроком життя, його моральних основ, 

соціальних взаємовідносин. Те, що учень виявляє симпатію до одних 

персонажів і антипатію до інших, свідчить про становлення його власного «Я». 

Особливою любов′ю дітей користуються казки героїчного плану, у яких 

розкривається тема мужності, відваги, відданості Батьківщині.  

Казку та гру ми на уроках перетворюємо  на театр відомих народних та 

складених самими дітьми казок. Починаємо завжди з народних. 

Першокласники показують для своїх батьків  інсценізацію української народної 

казки «Коза-дереза», у якій точнісінько передають звички та характер 

показаних тварин. А діти-глядачі вчаться розрізняти добро і зло, бачити 

негативні та позитивні риси характеру, оцінювати вчинки героїв. 
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У 2 класі – це вже лялькова вистава, а в 3 та 4 класах – інсценізація 

літературних казок. 

    

А як вони люблять самі складати казки, оформлювати їх художньо, з 

любов′ю! 

«Іноді буває так, що, наприклад, треба скласти казку за назвою або за 

даним початком, а я така втомлена, що  вже не маю змоги щось творити. А 

казка – це творчість! Але вивчити ж урок треба. І, складаючи казку разом з 

дитиною, відчуваю, що навіть утома проходить, бо сама починаєш уже існувати 

в дивному світі гармонії довкілля. І казки, як правило, виходять вдалі.» 

                                               Богданова В.О. - мати Богданової Галини  

Діти люблять розповідати свої казки й слухати ті, які склали їхні товариші. 

У класі діє постійна виставка творчих робіт учнів. Ось деякі з них: 

                                            Мати – й – мачуха 

У рослини не було назви. Вона росла й чекала, поки знайдеться 

спостерігач, який опише й назве її. 

А недалеко від цієї рослини гралися дві дівчинки. Одна дівчинка провела 

рукою по листочку цієї рослини. Він був холодним і жорстким. „Як руки в моєї 

мачухи (рідної мами в неї не було)‖, - сказала вона. А інша дівчинка взялася 

легенько за листочок з іншого, зворотнього боку. „Він м’який, як руки моєї 

мами‖, - сказала спостерігачка. 
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Тому й зветься ця рослина мати – й – мачуха. 

                                                                             Богданова Галина 

Неввічливий ведмідь 

Жив собі ведмідь лінивий. Знав єдине слово „дай‖. 

-   Дай меду! Дай малини! 

   Дай риби і калини! 

-  Ну й неввічливий бурмило! – дорікали крокодили.                              

   Чи ж тобі завчити важко 

Чарівні слова: будь ласка?                                                  Романько Ганна 

Прочитати творчі роботи моїх учнів можна в мережі Іnternet: 

http://skaz.iatp.org.ua/child/kazky_dovkillya.txt 

www.skaz.iatp.org.ua/ 

Казкових персонажів і ситуації після роздумів та обговорень дитина 

співвідносить з власним життям і робить висновки на основі конкретних 

випадків, конкретних добре знайомих обставин.  

Наприклад, коли в 2 класі школярі вивчають чеську народну казку 

«Собаки, коти і миші»,  у дітей виховується усвідомлення неминучості кари за 

вчинене зло.   

                       
А англійська народна казка «Сорочаче гніздо» виховує терпіння, почуття 

поваги та вдячності до майстрів праці, бажання виконувати будь-яку справу 

якісно. 

Чеська народна казка
«Собаки, коти та миші»

      

Відгадай загадки:

• І вдень, і вночі
У кожусі на печі.

• І ввечері і зранку
Вартую я на ґанку.
І кусаю, і гарчу-
В дім чужих не 
пропущу.

• Маленьке, сіреньке,
А хвостик як шило.

 

http://skaz.iatp.org.ua/child/kazky_dovkillya.txt
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 Я є співавтором збірки «Вивчення зарубіжних творів у початковій школі» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Виховую в дітей позитивні цінності: любов до Бога, людей, 

Батьківщини, пошану до батьків і старших, працьовитість, здатність 

долати труднощі, схильність безкорисливо чинити добро. 

 Серед форм і методів морального виховання учнів початкових класів 

особливе місце займає ознайомлення дітей з рідним краєм, для чого 

використовуються екскурсії, прогулянки й спостереження. 

 Навколишня природа є невичерпним джерелом морального виховання 

учнів. Прищеплюючи дітям любов до рідної природи, праці дорослих, я 

водночас формую в них почуття любові до Батьківщини. 

 Одним із напрямків прилучення дітей до християнських цінностей може 

бути краєзнавча та екскурсійна робота, у процесі якої діти знайомляться з 

досвідом і традиціями християнських моральних цінностей у культурі рідного 

краю. 

 У 2 класі ми з учнями та батьками їздимо в стародавнє місто Новгород-

Сіверський, знайомимося з його славетною історією, відвідуємо краєзнавчий 

музей, Музей книги «Слово о полку Ігоревім», пам’ятні місця цього міста. А на 

крутому березі Десни біля Спасо-Преображенського монастиря милуємося 

краєвидами, які простягаються перед нашими очима. У такі хвилини 

народжуються рядки: 
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Рідні краєвиди 

Я люблю свій рідний край,                Горби, горбки, горбочки.  

Його краєвиди.                                  Яри, ярки, ярочки. 

Скільки оком не поглянь —               А найбільше в нас рівнин —  

Всюди гарні види.                              Скільки оком ти не кинь! 

                                                                             Богданова Галина 

     

У 3 класі разом із батьками подорожуємо в Глинську пустинь, де 

відвідуємо храми, знайомимося зі святинями монастиря; умиваємося, п'ємо 

цілющу воду зі святого джерела.  

Батьки купують дітям маленькі іконки з ликами Святих Православної 

Церкви. Кожну дитину цікавить постать Святого, ім'я якого їй дали. За що цю 

земну людину зачислено до лику Святих? Чому навчає приклад її життя? Ці 

знання ніби вирівнюють дитину, дають їй радість, упевненість у собі, 

огортають почуттям довіри й доброзичливості, спонукають бути такими ж 

вірними, чесними, милосердними, як і їх Ангели. 

       

Йорданські свята (Водохреща, Ордань, Ардан) припадають на 19 січня. 

Саме свято відбувається на ставку або річці. Напередодні з льоду вирубують 

великий хрест, який нерідко обливають буряковим квасом для краси. 
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Кульмінаційний момент свята – занурення священником хреста у воду, після 

чого вона вважається освяченою.      

       

У 4 класі продовжуємо знайомитися зі святинями рідного краю – 

Молчанським та Софронієвським  монастирями; відвідуємо Спадщанський ліс. 

Це нова сторінка знайомства з героїчним минулим рідного краю. Під час бесід 

про Велику Вітчизняну війну, партизанський рух у нашому краї відчуваю, що 

дітям незрозуміло, хто такі партизани і що вони робили в лісі. Але під час 

екскурсії до Спадщанського лісу, коли діти побачили підбиті німецькі танки; 

партизанську ялинку; землянки, у яких жили партизани; відвідали музей, ця 

сторінка історії стала їм більш зрозуміла. 

 

І під час зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни вони вже з 

більшим інтересом слухали їх спогади. 
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Підтримую здібності, культурну творчість, спрямовані на 

особистісний саморозвиток. 

     

Практика переконує, що успіх морального виховання дітей багато в чому 

залежить від об’єднаних виховних зусиль школи, сім′ї та громадськості. 

Моральне життя дитини не може розглядатися як просте засвоєння суми 

прописних істин. Воно проходить у боротьбі мотивів, у постійному напруженні 

духовних сил. Здійснення того чи іншого вибору не тільки характеризує 

особистість, а також є важливішим засобом її формування. Моральний вчинок і 

моральна поведінка передбачають готовність відстоювати моральні цінності 

тоді, коли вони підлягають сумніву. На основі цього роблю висновок про 

надзвичайну важливість ціннісних орієнтацій особистості. Саме тому в нашому 

суспільстві ціннісні орієнтації є об’єктом виховання, цілеспрямованого впливу. 

Розвинуті ціннісні орієнтації є ознакою зрілості особистості, показником рівня 

її соціальності. 

Постійна несуперечлива структура ціннісних орієнтацій зумовлює такі 

якості особистості, як: цілісність, надійність, вірність певним принципам, 

здатність до морального вибору заради ідеалів і цінностей.  

Результативність 

Від того, як учитель уміє спілкуватися з вихованцями на уроці й поза ним, 

як він розуміє їх, залежить успіх виховання й навчання. Педагог має знати, що 

для дитини, особливо молодшої, не існує абстрактних моральних категорій, 

істина для неї завжди конкретна. Так, справедливість учень пізнає через 

ставлення до нього вчителя, однокласників. Його не тішить думка про те, що в 

житті існує справедливість, якщо її немає в школі. Тому особистість педагога, 
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відповідність його тим поняттям, які він прищеплює – важливий фактор 

виховання. 

Ідучи життєвою стежинкою, маленька людина пізнає красу й мудрість 

Божого творіння, плекає в собі повагу до рідної землі, почуття справедливості, 

працьовитість, милосердя та осмислює сенс праведного життя. 

Результати своєї праці та рівень сформованості моральних, духовних, 

етичних цінностей у дітей я бачу в учнівських творах: 

Як народилися квіти 

На світі так багато квітів! І всі вони такі гарні, по-своєму гарні.  

Колись у давнину жив добрий чарівник. Він намагався, щоб усе, що його 

оточує, було добрим і красивим.  Але люди не слухали чарівника. Вони чинили 

не тільки добрі справи.  Люди брехали, крали, заздрили один одному, були 

гордими. А чарівник увесь час казав: ‖Я все-таки зроблю вас гарними‖.  

І зробив-таки. Він почав перетворювати таких людей на квіти. 

Горду вродливу дівчину він перетворив на троянду. Брехливих дітлахів 

перетворив на волошки, що ростуть у полі, а злодія перетворив на рожеві квіти 

будяків. Але не всі квіти – то перетворені люди. Є квіти, які ростуть 

споконвічно на землі. 

Треба не чинити поганих справ, бо цей чарівник живе й зараз. 

                                                                             Ходькова Єлизавета 

Побажання 

Бажаю лісу спокою і тиші, 

Пташиних співів,  

Посмішок людських. 

Нехай завжди обходить його лихо,  

А в людях бачить тільки друзів він!                              

                                                                                          Алексійчик Дар'я 
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Щаслива дівчинка 

Уранці першокласниця Оля йшла до школи. Біля дороги вона побачила 

ромашку. 

Яка красива квітка! Оля хотіла зірвати квітку й понести її до школи. Та 

раптом побачила на пелюсточках краплинки роси. А в краплинках  - сонечко, 

блакитне небо, високу тополю. Відразу дівчинка помітила всю красу природи.  

Неподалік ромашки росли її подружки – мальви.  На їх високих стеблах 

в’язалися десятки квіток,  які цвіли червоними, світло-рожевими і темно-

пурпуровими кольорами. Дівчинці здалося, що то не квіти, а якийсь чарівник 

розвішав на пружних високих стеблах малинові, оранжеві, сріблясті дзвоники. 

Мальви розвели свої чутливі труби й сурмлять щось до сонечка таємничим 

жіночим оркестром.  

Усе навкруги цвіло. Оля подивилася на небо. Там ліниво пливли кучеряві 

хмари – величезні й таємничі. А під цим небом угорі тонко видзвонював 

жайворонок і мелодійні, ледве вловимі звуки танули в гарячому мареві й 

народжувались знов. 

Дівчинка була щаслива. Щаслива від того, що живе на такій прекрасній, 

мальовничій землі, від того, що їй вдалося відчути й побачити цей чудовий світ. 

                                                                                 Іваненко Тетяна 

Хочу бути схожою на свою бабусю 

У мене є бабуся Даша. Вона живе в селі. З усмішкою щастя на устах, усім 

своїм виглядом випромінюючи радість, зустрічає вона мене біля свого дому. 

Моя бабуся дуже гарна. У неї струнка постать. Ясні сіро-блакитні очі 

завжди посміхаються з-під посивілих, красиво зігнутих брів. Високе чоло 

обрамляє густе хвилясте волосся, старанно підібране шпилькою. Погляд у 

бабусі пильний і глибокий. 

Багато років пропрацювала бабуся в лікарні медсестрою. І я хочу бути 

схожою на неї. І коли виросту, то буду працювати, як і моя бабуся, в лікарні.                                               

                                                                                      Курганська Наталка 
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ВИСНОВКИ 

 Моральне життя дитини не може розглядатися як просте засвоєння суми 

прописних істин. Воно проходить у боротьбі мотивів, у постійному напруженні 

духовних сил. Здійснення того чи іншого вибору не тільки характеризує 

особистість, а також є важливішим засобом її формування. Моральний вчинок і 

моральна поведінка передбачають готовність обстоювати моральні цінності 

тоді, коли вони підлягають сумніву.  

 На основі цього роблю висновок про надзвичайну важливість ціннісних 

орієнтацій особистості. Саме тому в нашому суспільстві ціннісні орієнтації є 

об’єктом виховання, цілеспрямованого впливу. Розвинуті ціннісні орієнтації є 

ознакою зрілості особистості, показником рівня її соціальності. 

 Постійна несуперечлива структура ціннісних орієнтацій зумовлює такі 

якості особистості, як: цілісність, надійність, вірність певним принципам, 

здатність до морального вибору заради ідеалів і цінностей, що й слід 

продемонструвати у «Зверненні до однолітків» моєї учениці: 

 Дорогі діти! Довкілля – це краса, яка оточує нас кожної миті, квіти, 

водойми, ліси тощо. 

 Пам’ятай, що зрубаний ліс приносить людям багато користі. З дерева 

будують будинки, виготовляють меблі, папір для підручників і зошитів. 

 Але живі дерева ще більше дають радощів. У лісі легко дихається. Ліси й 

парки прикрашають наші міста й села, очищують повітря. 

 А скільки ягід, грибів, горіхів дарує нам ліс! І все це разом – довкілля! 

 Живи, насолоджуйся навколишнім світом: краплинами роси, блакитним 

небом, золотою нивою, високими тополями! 

 Будь відповідальним сам і вимагай відповідальності поведінки від інших! 

Бережи довкілля - і тобі спасибі скажуть і люди, і тварини, і рослини! 

                                                                                       Соломко Яна 

У дитини, яка написала це звернення, вже почала формуватися активна 

життєва позиція, свідомість людини, яка здатна брати на себе відповідальність 

за своє майбутнє і майбутнє довкілля. 
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Урок русского язика. 3 класс 

Тема урока. Толерантность. Деформированный текст с творческим заданием.  

Цель урока: познакомить с понятием «толерантность»; 

учить восстанавливать  текст и творчески  работать с 

ним; развивать связную речь, обогащать словарный 

запас; воспитывать чувство толерантности. 

Оборудование: презентация к уроку 

 

Ход урока 

І. Организация класса к уроку 

1 уч.  Мы рады приветствовать вас в классе! 

Возможно, есть классы и лучше, и краше. 

Но пусть в нашем классе вам будет светло, 

Пусть будет уютно и очень легко. 

Поручено нам вас сегодня встречать, 

Но начнем же урок, не будем зря время терять. 

2 уч.  Ну-ка проверь, дружок,  

Ты готов начать урок?  

Все ль на месте, все ль в порядке: 

Ручка, книжка и тетрадка?  

Все ли правильно сидят?  

Все ль внимательно глядят?  

Пусть пойдет ребятам впрок,  

Очень важный наш урок. 

ІІ. Актуализация знаний учащихся 

1. Минутка чистописания. 

- Назовите, буквы, которые вы видите на экране.  

- Какие звуки обозначает каждая буква? 

- Какая буква лишняя? Почему? 
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(«тэ» - т.к. обозначает два звука /т/ и /т'/) 

- Дайте характеристику этим звукам. 

(/т/ - согласный, глухой, твердый; /т'/ - согласный, глухой, мягкий) 

- Пропишите букву «тэ» и буквосочетания с ней. 

Тт  Тт  Тт  тол лера ант тно ость 

2. Чтение и слушание притчи «Ладная семья».  

Жила на свете семья. Она была не простая. Более 

100 человек насчитывалось в этой семье. И занимали они 

целое село. Так и жили всей семьѐй и целым селом. Кто-

то скажет: ну и что, мало ли таких семейств на свете. Но 

дело в том, что семья эта была особая – мир и лад царили в ней, а стало быть и 

на селе не   ссорились, не ругались. 

Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил 

проверить, правду ли молвят люди. Прибыл  в село, и душа его возрадовалась: 

кругом чистота, красота и порядок. Старикам спокойно, детям хорошо. 

Удивился владыка. Решил узнать, как жители добились такого лада. 

Пришел к главе семьи. Поделись, мол, секретом. Тот взял лист бумаги и 

стал что-то писать. Писал долго. Не очень силен был в грамоте. Затем передал 

лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули старика. Разобрал с 

трудом и очень удивился. Три слова было начертано на бумаге: любовь, 

прощение, терпение. И в конце сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз 

терпение. Прочел владыка и спросил: 

- И всѐ? 

- Да, - ответил старик - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. И,  

подумав, добавил: - И мира тоже. 

3. Знакомство с новым понятием. 

- Какие три слова стали законом в семье, где царили мир и согласие? 

( Любовь, прощение, терпение) 

- Всѐ это можно назвать одним словом «толерантность». Запишем его. 
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4. Запись на доске слова  

Толерантность 

ІІІ. Сообщение темы и цели урока.       

- Мы уже не раз встречались с этим словом, и в современном мире вы не 

раз его слышали, поэтому сегодня на уроке мы познакомимся со значением 

этого слова, и узнаем, как толерантность проявляется в поступках. 

IV. Работа над темой урока 

1. Словарная работа. Работа над значением слова.                                                                  

 - Толковые словари разных стран  по-разному объясняют значение этого 

слова: 

 Англия - готовность быть терпимым. 

АНГЛИЯ

Толерантность - готовность быть 

терпимым.
4

 

 

 Испания - уважение мнений, отличных от собственного. 

5

ИСПАНИЯ

Толерантность- уважение мнений, 

отличных от собственного .

 

 

 Китай – быть великодушным по отношению к другим 

30.10.2013 6

КИТАЙ

Толерантность - быть великодушным
по отношению к другим.
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 Арабские страны – милосердие, умение принимать других такими, 

какими они есть, и прощать. 

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

7

Толерантность - милосердие, умение принимать 
других, такими, какими они есть,  и прощать.

 

 Россия – умение сострадать кому-либо. 

РОССИЯ

Толерантность - умение сострадать 
кому – либо.

8  

 Украина – терпимость к чужим мыслям и верованиям. 

УКРАИНА

9

Толерантность - терпимость к чужим  

мыслям и верованиям.

 

2. Составление «ассоциативного куста» «Цветок толерантности» 

- Мы часто составляли с вами «ассоциативные 

кусты» по разным темам. А сегодня немного изменим это 

задание. Составим «Цветок толерантности» 

- Что же такое толерантность? (милосердие; 

сострадание;  уважение; дружба; терпение; любовь; прощение; сотрудничество) 

- Рассмотрите «Цветок» 

3. Подбор однокоренного слова к слову толерантность, чтобы оно обозначало 

признак 

толерантный 

- Записать это слово, выделить корень. 

- В обществе есть такое выражение  «толерантный 

Толерантный человек

11
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человек».      

- Как вы думаете,  какого человека мы можем назвать толерантным? 

(Это человек, который может проявлять милосердие, 

сострадание, уважение, 

терпение, заботу, любовь по отношению к другим, умеет 

дружить) 

- 16 ноября во всем мире празднуется День 

Толерантности. 

4. Работа с текстами. Чтение текстов учащимися по ролям 

ПРОСТО СТАРУШКА 

По улице шли мальчик и девочка. А впереди них 

шла старушка. Было очень скользко. Старушка 

поскользнулась и упала. 

- Подержи мои книжки! - крикнул мальчик, 

передавая девочке свой портфель, и бросился на помощь старушке. 

- Это твоя бабушка? 

- Нет. 

- Ну, тѐтя? Или знакомая? 

- Да нет, нет! – отвечал мальчик. - Это просто старушка . 

- Кто поступил толерантно? 

- Какие же составляющие толерантности присущи мальчику? Обратитесь к 

нашему «Цветку» (сострадание, милосердие, уважение. 

КОШКА 

Дети играли в песочнице. Мимо них проходила кошка. Она была старая и 

больная. Шерсть висела на ней клочьями, кошка линяла. 

- Фу, какая противная, - сказала Оля. 

- Так и хочется в неѐ что-нибудь кинуть,- сказала Надя. 

И дети принялись кидать в кошку камни. 

- Можно ли поступки этих героев назвать толерантными? Почему? 

14.01.2014 12
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5. Физкультминутка 

Мы шагаем, мы шагаем,            Вдруг мы видим: из куста 

Руки выше поднимаем,              Выпал птенчик из гнезда. 

Голову не опускаем,                 Тихо птенчика берем 

Дышим ровно, глубоко.           И назад его кладем. 

V. Работа с деформированным текстом. 

1. Прочитать запись 

Шарик в окошке 

На шарике рожица нарисована. 

Коля заб(о,а)лел. 

Вдруг он увидел желтый шарик. 

Мальчик л(е,и)жал в постели и см(о,а)трел в (а,о)кно.  

Коля догадался, что это р(и,е)бята придумали.  

- Можно ли  назвать эту запись  текстом? Почему? (Нет, предложения не 

связаны по смыслу) 

- Что надо сделать, чтобы эта запись стала текстом? (Связать  предложения 

по смыслу) 

- Как называется такой текст? (Деформированный) 

2. Работа в парах 

А) Повторение правил работы в паре (читают ученики) 

- Вы будете работать в парах. Для этого вспомним 

правила. 

Правила работы в парах: 

 Уважай собеседника. 

 Старайся понять то, о чем он говорит. 

 Отстаивай свое мнение тактично. 

 Будь справедливым, готовым признать правоту другого. 

 Учитывай интересы напарника.  

- Как вы должны вести себя, работая в паре? (Толерантно) 

Б) Выполнение работы (у каждой пары деформированный текст на парте) 
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3. Проверка работы. 

Шарик в окошке 

Коля заб(о,а)лел. 

Мальчик л(и,е)жал в постели и см(о,а)трел в (о,а)кно. Вдруг он увидел 

желтый  шарик. На шарике рожица нарисована. Коля догадался, что это 

р(и,е)бята придумали. 

4. Орфографическая подготовка. 

- Вставить пропущенные буквы, объяснить 

орфограммы. 

5. Самостоятельная работа 

- Списать текст. 

- Прочитайте восстановленный текст.  Какие части можно в нем выделить? 

(Зачин, основную часть). Чего нет в этом тексте?  (Концовки) 

6. Творческая работа.  

- Придумайте  концовку. 

- Запишите ее. 

- Можем ли мы поступок героев назвать 

толерантным?  

- Какие составляющие толерантности присущие 

детям? (Милосердие, доброта, забота о ближнем, сострадание, любовь к 

ближнему, умение дружить) 

VІ. Закрепление изученного материала 

1. Звуко-буквенный анализ слов.  

- Прочитайте слова:  

сострадание; любовь; милосердие; злость; уважение; доброта; ссора; грубость 

- Найдите слова, в которых количество звуков и букв 

совпадает; звуков больше, чем букв; букв больше, чем 

звуков. 

доброта  сострадание  любовь 

   милосердие   злость 
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   уважение   грубость 

       ссора 

2. Выбрать слова, которые относятся к толерантности: 

 сострадание; милосердие;  уважение; доброта; любовь 

3. Собрать пословицы: 

Собрать пословицы

Добрые дела        делать добро.

Спеши                     на добрые дела.

Жизнь дана           красят человека.

20        

Собрать пословицы

Добрые дела                   делать добро.

Спеши                               на добрые дела.

Жизнь дана                     красят человека.

18  

Добрые дела                   делать добро. 

Спеши                             на добрые дела. 

Жизнь дана                     красят человека. 

VIІ. Рефлексия. 

- Какая проблема стояла перед нами в начале урока? (Познакомиться со 

значением слова «толерантность» и узнать, как она 

проявляется в поступках.) 

- Справились ли мы с поставленной задачей? 

- Наш класс – большая семья и отношения в нем 

должны быть … (толерантными) 

- Что для этого должен делать каждый?  

- Я … (доволен, не доволен) своей работой на уроке. 

- Какие открытия для себя сделали?      

VIІІ. Домашнее задание. 

- Составить высказывание «Если мы не будем толерантны друг к другу, 

то…». Какого типа будет этот текст? (текст-рассуждение) 

24  
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Урок читання 

Тема. Де сила не може, там розум допоможе (за казкою Шарля Перро « Кіт у 

чоботях») 

Мета дидактична: познайомити з французькою літературною казкою Шарля   

Перро; дати поняття про чарівну літературну казку; удосконалювати навички 

виділяти частини казки: зачин, основну частину, кінцівку; визначати 

послідовність подій; розширювати словниковий запас учнів. 

Мета розвиваюча: розвивати кмітливість, логіку мислення і уяву учнів, вміння  

виразно читати казку. 

Мета виховна: виховувати почуття вдячності за зроблене добро. 

Тип уроку: урок вивчення літературної казки. 

Обладнання: скринька, портрет Шарля Перро, збірка казок Шарля Перро  

«Казки Матінки Гуски», географічна карта Європи, схема послідовності дій в 

казці, музична скринька, презентація до уроку. 

 

Зміст уроку 

І. Актуалізація опорних знань. 

- Діти, чи любите ви казки? Як ви гадаєте, від якого слова утворилося 

слово «казка»?   

Дійсно, від слова «казати», «розказувати», «переказувати», «наказувати», 

бо коли казки з’явились,  люди ще не вміли писати, а лише усно розповідали та 

переказували їх одне одному. Кожний народ має свої казки.  

-Пригадайте, як називаються казки, які складалися народом? Наведіть 

приклади народних українських казок і казок народів Європи. 

-А хто ще писав казки? Як називаються казки, які складають письменники-

казкарі ?  

-А тепер зверніть увагу на  «Скарбничку казкарів світу».  Скарбниця – це 

місце зберігання скарбу. Який скарб лежить в цій скриньці  ви дізнаєтесь, коли 

відкриєте її. (Під звуки музики скринька відкривається, учні дістають 3 пакети з 

ілюстраціями до казок:  
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 пакет казок про тварин;  

 пакет чарівних казок;  

 пакет побутових казок.  

(Усі ілюстрації прикріпляють на дошку трьома стовпчиками.) 

- Уважно роздивіться ілюстрації і спробуйте назвати типи казок. Ці назви 

надпишіть над стовпчиками. (Про тварин, чарівні, побутові) 

- Ми згадали про казку та її типи невипадково, оскільки сьогодні більш 

докладніше почнемо знайомитися з чарівною літературною казкою, її ознаками.  

- Давайте згадаємо чарівні казки. Підходьте по черзі і витягуйте із 

скриньки завдання для вікторини «Чи знаєш ти чарівні казки?» 

  Жила колись в одному селі дівчинка, така гарненька, що іншої 

такої не було на світі. Бабуся її дуже любила й подарувала їй червону шапочку, 

яка їй так лічила, що дівчинку всюди називали…  

                                                                                  («Червона Шапочка»)  

 Колись жив собі дуже багатий чоловік. Були в нього чудові замки й 

палаці, безліч слуг і золотий та срібний посуд, рідкісні килими, визолочені 

карети й прекрасні коні. Але, на нещастя, чоловік той мав синю бороду… 

                                                                                          («Синя Борода») 

  – Я зараджу твоїй біді, - сказала фея. – Але пам’ятай: додому 

мусиш повернутися до півночі, бо рівно опівночі скінчаться мої чари: карета 

знову стане гарбузом, коні – мишами, лакеї – ящірками, кучер – щуром, а твоя 

розкішна сукня – благенькою дранкою… 

                                                                                             («Попелюшка») 

 Хлопчик був дуже малий ростом, а коли народився на світ, то був 

не більше пальця, від цього його і стали називати… 

                                                                                     («Хлопчик-мізинчик») 

- Може хтось із вас знає автора названих казок? Так, це Шарль Перро.  

Коли ви відгадаєте загадку, то дізнаєтесь де надруковані ці казки.      

 Паперовий кораблик щодня 

 Перевозить у трюмах знання. 
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 Після плавання цей корабель 

 Повертається в рідний портфель. 

                                                           (Книга) 

- Вірно, це – книга. Візьміть її з скриньки, розкрийте і прочитайте назву 

збірки казок Шарля Перро. («Казки Матінки Гуски»)  

ІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку 

- В центрі нашої уваги буде французька чарівна літературна казка першого 

європейського казкаря Шарля Перро «Кіт у чоботях». Ви дізнаєтесь про 

пригоди сміливого героя, який проходить через різноманітні випробування і 

здобуває нагороду, що повністю змінює його життя.  

ІІІ. Усвідомлення і вивчення нового матеріалу. 

1. Вступне слово вчителя про Шарля Перро. 

- Уважно подивіться на карту. Знайдіть Францію. Це європейська країна, її 

столиця Париж – одне з найкрасивіших міст у світі. Саме тут, у Франції, у 18 

столітті жив і творив засновник світової літературної казки Шарль Перро (1628 

-1703 р.р.) він писав свої казки спираючись на фольклор – усну народну 

творчість. Його найперша збірка «Казки Матінки Гуски». Казки Шарля Перро 

завоювали увесь світ. По типу вони належать до чарівних казок. 

2. Поняття про чарівну казку. 

- Чарівна казка – це оповідь про уявні пригоди сміливого героя, який 

проходить через різноманітні випробування і здобуває нагороду, що повністю 

змінює його життя. Йому допомагають фантастичні добрі істоти, які мають 

чарівну силу, а заважають – злі казкові створіння. В цих казках часто 

повторюються магічні цифри 3 і 7. 

 В чарівних казках з героями відбуваються перетворення з одного стану в 

інший.  

Дуже часто чарівні казки починалися так: 

  Давно-давно колись жили собі … 

  В одному далекому королівстві… 

  Чи було це, чи ні… 
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А закінчувалися так: 

  Ось і казки кінець, а хто слухав – молодець. 

  Вам казка, а мені бубликів в’язка . 

  І я там був, мед-пиво пив, по вусам текло, а в рота не попало. 

  А незабаром вони одружились і жили щасливо аж до самої смерті. 

- Наведіть приклади чарівних казок. 

3. Виразне читання казки вчителем. 

- Чарівній казці властивий темп розгортання подій – спокійний, упевнений, 

незупинний. Є особливі вимоги й до читання цих казок. У зачині, описах темп 

читання подібний до руху човника на переправі (плавний, повільний); з 

наростанням подій темп читання прискорюється, інтонація підвищується, стає 

схвильованою. 

(Вчитель читає казку) 

- Чи сподобалася вам казка? Чим? 

- Через які випробування пройшов молодший син? Як він поводився під 

час цих випробувань?  

- Чи було в його поведінці щось несподіване для тебе? 

4. Словникова робота 

- Прочитайте правильно слова:  

  збентежився                       недосвідчений 

           найвродливішою               одчайдушний 

           красномовніше                  надзвичайно 

           проїжджаючи 

- Поясніть значення слів:  

шворки – мотузки;  

ринва – труба для стікання води 

маєток – помешкання, садиба, замок 

- Доберіть синоніми до слів: 

не збентежився –  не засмутився, не схвилювався 

чатувати – чекати, вартувати, караулити, стерегти  
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одчайдушний – шалений, несамовитий, дуже голосний 

невдовзі – незабаром, скоро 

незчувся – не помітив, не отямився 

5. Читання і аналіз казки учнями.  

а) читання  першої частини казки 

- Хто головні дійові особи казки? 

- Як жилося молодшому сину, як до нього ставилися старші брати?  

- Як поділили спадщину сини мірошника? Чи було таке рішення , на вашу 

думку, справедливим? 

- Хто прийшов на допомогу молодшому сину?  

- Яку обіцянку дав кіт своєму хазяїну? 

б) читання другої частини казки 

- До яких хитрощів надався кіт, щоб привернути увагу короля та його 

доньки до маркіза Карабаса? 

в) читання третьої частини казки 

- Як котові вдалося переконати короля у багатстві маркіза Карабаса? 

г) читання четвертої частини казки 

- Завдяки чому кіт зумів розправитися з людожером? 

д) читання п’ятої частини казки 

- Чи здогадався про неправду і хитрість король? 

- Чи була заслуженою винагорода, що випала на долю головного героя? 

6.  Робота над композицією казки. 

- Прочитайте зачин, основну частину, кінцівку казки. 

- Визначте частини казки, дайте назву кожній частині. 

- Доведіть, що це казка чарівна. 

ІV. Узагальнення і систематизація знань учнів 

- Хто став першим європейським казкарем? В якій країні він мешкав? 

- До якого типу казок відносяться твори казкаря? Назвіть ознаки  

чарівної казки. 

- Прочитайте прислів’я і поясніть його: 
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            Десиланеможе, тамрозумдопоможе. 

- Порівняйте на малюнках зображення кота, чому він різний? 

- В чому, на твою думку, полягає правдивість переданої в казці історії, а 

що вигадано? 

- Чи сподобалась вам казка? Що ви зрозуміли для себе? 

- Кому співчуває, кого засуджує автор? 

V. Підведення підсумків уроку і осмислення домашнього завдання.  
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Урок читання 

Тема. Де сила не може, там розум допоможе. (За казкою Шарля Перро «Кіт в 

чоботях») 

Мета дидактична: вчити давати характеристики дійовим особам; закріпити  

знання про ознаки чарівної літературної казки 

Мета розвиваюча: розвивати навички швидкого виразного читання, вміння  

знаходити в тексті висновки; навички виразного читання діалогів із  

урахуванням відтворених у них почуттів; вміння зіставляти зміст прочитаного з 

малюнками до казки; кмітливість, пам'ять, логіку мислення, образність 

словесного малювання, уяву. 

Мета виховна: виховувати почуття дружби, відданості в дружбі, прагнення  

творити добро, долати зло. 

Тип уроку: урок вивчення літературної казки 

Обладнання: портрет Шарля Перро, книжка-панорама Шарля Перро «Кіт в  

чоботях», плакат з цитатами . 

Зміст уроку 

І. Актуалізація опорних знань.  

- Доведіть, що казка «Кіт в чоботях» належить до чарівної літературної 

казки. 

- У більшості чарівних казок часто повторюються магічні цифри 3 і 7. Чи є 

це в цій казці? 

- Знайдіть в тексті казки приклад чарівної дії. Що незвичайного і казкового 

в цій ситуації? 

ІІ. Повідомлення теми, мети уроку. 

- На уроці ви будете вчитися давати характеристики дійовим особам, 

удосконалювати вміння виразного читання діалогів, складати сценарій 

діафільму. 

ІІІ. Усвідомлення  і вивчення нового матеріалу. 

1. Робота в парах. Читання діалогів із врахуванням відтворених у них почуттів.  
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- Знайдіть діалоги в тексті. Визначте діючих осіб у кожному 

 діалог хазяїна з котом; 

 діалог кота з королем; 

 діалог кота з хазяїном; 

 діалог під час подорожі короля з принцесою; 

 діалог кота з людожером; 

 діалог у замку людожера.      

- Прочитайте перший діалог. Подумайте, як повинен читати свої слова 

молодший брат /засмучено, сумно, повільно/; кіт /поважно, серйозно, впевнено, 

швидше/? 

- Другий діалог прочитайте без слів автора. 

- Третій діалог -  за допомогою жестів, міміки. 

- Прочитайте  четвертий діалог. Дайте відповідь, чому косарі та  женці 

допомогли коту ? 

- В п’ятому  діалозі знайдіть речення , які треба прочитати  

 недовірливо 

 грубо, впевнено 

 з насмішкою, з презирством 

 суворо, обурено 

2. Робота над характеристиками головних дійових осіб. 

- Ви прочитали  діалоги,  в яких діє кіт. Як слова кота розкривають його 

характер? Доведіть це на прикладах.  

/Серйозний, впевнений в своїх силах, вдячний, винахідливий, хитрий, гарний 

мисливець, сміливий, ввічливий/  

-  Знайдіть  уривок, яким мисливцем був кіт? Прочитайте його. 

 - Хто такий маркіз Карабас? Знайдіть і випишіть слова, якими  описано 

його характер та зовнішній вигляд. 

     характер                                                                зовнішній вигляд 

дуже засмутився;                                         гарний і стрункий хлопець; 

бідолашний;                                                королівський одяг був йому до лиця;  
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лишиться померти голодною смертю;      ніжний шанобливий погляд промовляв   

а що, коли й справді кіт допоможе мені;   про лагідну вдачу; 

навіть не здогадуючись, навіщо це потрібно 

зробив так, як йому порадив кіт; 

низько вклонився, подякував; 

- Як розвивається характер маркіза Карабаса? Що вплинуло на його 

поведінку?  

/Був невпевнений в собі, охоплений відчаєм, але довірився коту, став 

маркізом, одружився з принцесою./ 

- Його становлення в кінці казки покращилося чи погіршилося? Доведіть 

словами з тексту.  

3. Вправи на розвиток швидкості  читання. 

- Позмагайтеся,  хто швидше знайде абзаці з такими словами: 

…чудовий королівський одяг був йому дуже до лиця… 

…Як по правді, я вважаю, що це неможливо. 

- Прочитайте уривок, який сподобався найбільше. 

4. Працюймо разом! Складання сценарію до діафільму, використовуючи 

книжку-панорамку «Кіт в чоботях» 

- Давайте спробуємо намалювати кадри діафільму за цією казкою.   

- Які події та у якій послідовності слід зобразити на малюнках? 

5. Робота з прислів’ями французького народу. 

 Добра душа людину прикрашає. 

 Без труда немає й плода. 

 Краще без грошей, ніж без друзів. 

 З добрим товаришем і дорога коротша. 

 Друга пізнають у скруті. 

 Чого лев не може, те зробить лис. 

- Прокоментуйте ці прислів’я стосовно тексту казки «Кіт в чоботях». 
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ІV. Узагальнення і систематизація знань. 

- Уважно прочитайте цитати з різних епізодів цієї  казки, що записані на 

плакаті, в яких порушена послідовність. Розташуйте їх відповідно до перебігу 

подій у творі. 

1. Король, що під’їхав за хвилину до женців, захотів узнати, чия то нива. 

2. А кіт став дуже поважною особою і полював з того часу на мишей тільки 

задля розваги. 

3. Сини швидко поділили спадщину: старший забрав собі млин, середній – 

осла, а меншому дістався кіт. 

4. А кіт, тільки-но побачив мишу, накинувся на неї і з’їв. 

5. – Рятуйте! Рятуйте! Маркіз Карабас потопає! 

- Який герой казки вам сподобався більше? Чому? Як автор ставиться до 

нього? 

-Шарль Перро завжди закінчував свої казки мораллю (тобто повчальним 

висновком) у віршованій формі.  Послухайте її. 

  Премило украшает детство 

  Довольно крупное наследство, 

  Сынку врученное отцом. 

  Но кто наследует умелость,  

  И обходительность, и смелость – 

  Вернее будет молодцом. 

 - Чого автор хотів вас навчити своєю казкою? 

V. Підведення підсумків уроку і осмислення домашнього завдання: 

Диференційоване завдання за вибором учня «Казкове перехрестя»: 

 Праворуч підеш – станеш  казкарем. 

 Ліворуч підеш –  станеш котом в чоботях. 

 Прямо підеш – станеш художником. 

Праворуч. Уяви, що ти –  казкар, який вирішив написати чарівну казку.  

Ліворуч.    Підготуй переказ казки від імені кота в чоботях. 

Прямо.      Намалюй свою ілюстрацію до казки «Кіт в чоботях». 
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Урок читання 

Тема. Без лиха не буває добра. (За казкою О. С. Пушкіна  «Казка про царя 

Салтана…») 

Мета дидактична: познайомити учнів з російською літературною казкою 

О.С.Пушкіна; удосконалювати навички виділяти частини казки:  зачин, основну 

частину, кінцівку; складати план за частинами; розширювати словниковий 

запас учнів.  

Мета розвиваюча: розвивати кмітливість, пам'ять, логіку мислення, уяву, 

вміння обґрунтовувати свою думку. 

Мета виховна: виховувати доброзичливе ставлення до оточуючих, бажання 

творити добро; засудити жорстокість, заздрощі, ненависть. 

Тип уроку: урок вивчення художнього твору. 

Обладнання: портрети О.С.Пушкіна в різні роки життя, слайди; портрет Наталі 

Забіли, підборка книжок з творами О.Пушкіна, картки із словами, презентація. 

 

Зміст уроку 

І. Актуалізація опорних знань. 

- Вже четвертий рік ви читаєте на уроках читання  твори. Вони є різними 

за жанрами, за типами мовлення, авторством. Давайте пригадаємо, які це твори. 

/Вивішується аркуш паперу і маркером поступово заповнюється таблиця/  

                                                         Твори 

 

         жанри                           типи мовлення                        авторство 

 

казка         оповідання          проза       вірш              народні              зарубіжні   

 

 легенда     байка                                                       літературні       українські 

               п’єса  
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ІІ. Повідомлення теми, мети уроку. 

- В центрі нашої уваги буде російська «Казка про царя Салтана» Давайте 

дамо їй характеристику відповідно нашій схемі і сформуємо тему уроку. 

- Будемо вивчати зарубіжну літературну казку у віршованій формі, 

автором якої є О.С.Пушкін.  

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 

1.Вступне слово вчителя про О.С.Пушкіна. 

- О.С.Пушкін (1799 – 1837) – великий російський поет, один з найбільших і 

найславетніших у світовій літературі. 

/Показ портретів О.Пушкіна в різні роки життя/ 

Олександр Сергійович Пушкін

       

Фотогалерея 

 

- Виріс він у дворянській родині, близькій до царя. Казки та художня 

література оточували Пушкіна від самого дитинства. Його батько мав чудову 

бібліотеку. Від 6 років маленький Сашко проводив у ній довгі години, 

«ковтаючи» книжку за книжкою. В дитинстві любив слухати народні казки, 

легенди, приказки від своєї няні Орини Родіонівни, спостерігати за народними 

обрядами. Згодом він сам почав складати вірші, а в 13 років він уже друкував 

їх. 

/Звернути увагу на підборку творів О.С.Пушкіна для дітей/ 

2. Показ слайдів із зображенням місць, де жив та бував поет: м. Святі Гори , 

с.Михайлівське, Тригорське, Петровське, будиночок няні, пейзажі  р. Сороть, 

пам’ятник  Пушкіну та Орині Родіонівні в м. Пскові.  

- А зараз ми помандруємо з вами по місцях, де жив і працював О.Пушкін. 

3. Читання вступу до казки. 

- Які твори, що були вивчені вами в 3 класі, також увійшли у скарбницю 

світової літератури? 
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- Які казки написав О.С.Пушкін? 

- Які ці казки за типом мовлення?     /віршовані/ 

- Хто переклав казки О.Пушкіна на українську 

мову? 

/Портрети М.Рильського та Наталі Забіли/ 

4. Первинне сприймання казки . Виразне читання  вчителем. 

- Чи знайома вам ця казка? 

- Назвіть дійових осіб казки. 

- Хто викликав у вас позитивне , а хто негативне ставлення? 

5. Словникова робота. 

а) Читання слів на картках. 

 дівиця                             наткала                         родила                   

молодця                         володар                        заразом              

 військове вбрання         аршин                           сваха 

 народилось дитинча     обмова                          отямившись 

 потайно                          зорить                           дозором 

 зернятка                         шкарлупках                  квапливо 

 навстріч                         поглянув                                          

б) Знаходження відповідного до слова значення: 

-З’єднайте слово з його поясненням 

прясти               старовинна  міра довжини, приблизно 70 см 

світлиця            жінка, яка займається сватанням, влаштовує шлюби    

хороми              хочуть 

сіни                    брехня 

аршин                пильно вдивляється 

гонець                п’яний  

сваха                  тільки народжена дитина 

хтять                  скручуючи волокна, робити нитки  

обмова               світла парадна кімната в будинку 

зорить                невелике приміщення між жилою частиною будинку і ганком 
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хмільний            великий дім  

немовля             чоловік, якого посилають з терміновим повідомленням 

в) Підбір синонімів до слів: 

наткала - виготовила                        полотно - тканина                

зарипіли - заскрипіли                       володар –  господар            

тин - паркан                                      вибирайтеся -  виселяйтеся       

повінчався -  одружився                  потішити - порадувати 

мудрувати - думати                         скарати – вбити, закатувати                 

отямившись – опам’ятавшись         приплід - дитя 

гупнув – стукнув, грюкнув              заволав - закричав                 

величаво - поважно                          навстріч - назустріч 

дозор - охорона                               вбрання - одяг                 

навстріч – назустріч 

г) Підбір антонімів до слів: 

брехливе – правдиве                         гнів – радість 

потайно – відомо                               громогласно – тихо 

д) Пояснення значень виразів: 

злого лиха стерегтись – бути обережною 

вів походи безупинні –   воював багато часу 

сина Бог їм дав в аршин – народився син зростом 70 см 

пустили в окіян – скинули в море 

цар сльозами тут заллявся – заплакав 

охопив жах – стало дуже страшно 

перейнять гінця – перехопити  

6. Повторне читання тексту казки учнями за логічно-завершеними частинами  і 

відтворення змісту прочитаного з елементами вибіркового читання. 

а) Читання першої частини казки вголос. 

- Яку обіцянку давала кожна сестра, якщо стала би царицею? 

- Хто підслухав їхню розмову? 

- Слова якої сестри найбільше сподобались царю? 
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- Чим закінчилася зустріч сестер з царем? 

     

б) Читання другої частини казки мовчки. 

- Куди вирушив цар з військом? 

- Яка подія відбулася під час військового походу царя? 

- Як повели себе ткачиха, повариха та сваха баба Бабариха? 

- Що відповів цар на звістку з дому? 

- Чи виконали наказ царя підлеглі? 

в) Читання частини, яка написана прозою «ланцюжком». 

- Що трапилося з бочкою? 

- Кого врятував князь Гвідон? 

- Хто передавав запрошення князя Гвідона царю Салтану? 

- Як поводили себе злі сестри? 

г) Читання останньої частини «буксиром» за сильнішим учнем. 

- Чи чекав князь Гвідон батька? 

- Як зустрічали на острові флот царя Салтана? 

- Які дива побачив цар Салтан на острові? 

- Кого впізнав цар Салтан, коли побачив матір князя Гвідона? 

- Чим закінчилася казка? 
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7. Робота над композицією казки. 

- Знайдіть зачин, основну частину і кінцівку твору. 

8. Робота в групах. Поділ казки на  частини. Добір заголовків. Запис цитатного 

плану в зошиті. 

- Складіть план казки, використовуючи цитати з тексту. 

План 

1. Під віконцем три сестри пряли пізньої пори. 

2. Народилось дитинча – … 

3. І царицю в той же час 

    в бочку з сином посадили … 

4. На острові. 

5. Під вікном Гвідон сидить, 

    мовчки в море він зорить. 

6. Йде Гвідон до моря сам 

    І царя стрічає там. 

7. Тут до столу всі пішли 

    і бенкет розпочали..   

ІV. Узагальнення і систематизація знань. 

- Кого називають «сонцем російської поезії»? 

- До якого типу казок відноситься «Казка про царя Салтана…»? 

/зарубіжна, літературна, чарівна/ 

- Яка основна думка казки? 

- До кого з героїв казки відноситься прислів’я «Без лиха не буває добра»? 

V. Підбиття підсумків уроку і осмислення домашнього завдання. 

- Чи сподобалась вам казка? 

- Кому співчуваєте? Кого засуджуєте? 

- О.С.Пушкін казав: «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам 

урок».  

- Який винесли урок з цієї казки? 

VІ. Д/з: прочитати казку.   
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Урок читання 

Тема. Що посієш, те й пожнеш. ( За казкою О.С. Пушкіна  «Казка про царя 

Салтана…») 

Мета дидактична: формувати уміння аналізувати віршовані твори, вчити 

розуміти красу поетичних творів, порівнювати епізоди тексту з малюнками, 

відшукувати в тексті влучні слова й вирази, які  характеризують  дійових осіб, 

досліджувати художній текст, привернути увагу до засобів характеристики 

поетичних образів. 

Мета розвиваюча: розвивати зв’язне мовлення, уміння оцінювати вчинки 

персонажів і визначати мотиви їхньої поведінки; уяву, фантазію,  збагачувати 

мову епітетами і порівняннями.  

Мета виховна: виховувати інтерес до вивчення зарубіжних творів, бажання 

вчитися, естетичні почуття, засудити жорстокість, заздрощі, ненависть, 

великодушність, уміння прощати. 

Тип уроку: урок вивчення художнього твору. 

Обладнання: портрет О.С.Пушкіна, репродукція картини  М.Врубеля «Царівна- 

Лебідь», запис епізоду з опери М.Римського-Корсакова «Казка про царя 

Салтана». 

Зміст уроку 

І. Актуалізація опорних знань. Тестування. 

1. «Казку про царя Салтана…» написав 

а) М.Рильський        б) О.Пушкін           в) Н.Забіла 

2. За жанром – це 

а) оповідання            б) легенда               в) казка              г) байка  

3. Казка написана 

а) в прозі                    б) у віршах 

4. Ця казка -            /з кожного рядка вибрати правильну відповідь/ 

а) літературна            б) народна 

в) зарубіжна               г) українська 
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д) про тварин             е) чарівна                є) побутова  

5. Які казки ще написав О.Пушкін? 

а) «Казка про рибака і рибку» 

б) «Кіт в чоботях» 

в) «Казка про золотого півника» 

г) «Казка про мертву царівну» 

д) «Зачарована красуня» 

е) «Пан Коцький» 

6. Головній думці «Казки про царя Салтана» відповідає прислів’я : 

а) Сім раз відмір, один раз відріж.  

б) Що посієш, те й пожнеш. 

в) Де сила не може, там розум допоможе. 

г) Слово чемне кожному приємне. 

д) Без лиха не бува добра. 

е) І сам не гам, і другому не дам! 

є) Беруть завидки на чужі пожитки. 

ж) Заздрий від чужого щастя сохне. 

ІІ. Повідомлення теми, мети уроку. 

- На уроці будемо досліджувати художній текст казки, удосконалювати 

навички виразного та швидкого читання, 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 

1. Вправи на розвиток виразності читання 

а) Прочитайте виразно уривок, який вам сподобався. 

б) Робота в групах по 4 учні. 

- З ким ви познайомилися на початку казки? 

- Прочитайте без слів автора діалог сестер і царя. 

2. Досліджування художнього тексту: 

- Знайдіть в казці порівняння 

 Цариця над малятком – 

  Мов орлиця над орлятком. 
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 А сама, неначе пава, 

  виступає величаво. 

- Знайдіть протиставлення у творі. 

 Народилось дитинча – 

  не дівчатко, не хлопча, 

  не пацюк, не жабенятко 

  а невидане звірятко. 

 Що я – цар чи немовля? 

- Знайдіть приклади великодушності в людських стосунках 

 Ви ж, голубоньки-сестриці,         

  вибирайтеся з світлиці, 

  їдьте з нами заразом 

  до царських моїх хором; 

  буде з вас одна ткачиха, 

  друга буде повариха. 

 Цар на радощах таких 

  відпустив додому їх. 

 - Знайдіть опис моря, дозору, княгині. 

 Море тихе, не хлюпоче,  

  а лише ледь-ледь тріпоче… 

 Бачить цар: у срібній зброї, 

  в панцирах, як жар зорі, 

  тридцять три богатирі, 

  та все велетні вродливі, 

добрі лицарі сміливі, 

йдуть дозором по землі 

з Чорномором на чолі. 

 А навстріч – княгиня-диво: 

  місяць у косі блищить, 

  на чолі зоря горить,  
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  а сама, неначе пава,  

  виступає величаво. 

/Знайомство з репродукцією  картини М.Врубеля «Царівна Лебідь»/ 

- Уявіть, що з українського перекладу казки зникли рими. Скориставшись 

довідкою, спробуй їх поновити: 

  Цар вступив на двір … - 

  на ялиночці  … 

  білка пісеньку … 

  та горіхи …, 

  зернятка із них … 

  і в торбиночку …, 

  і весь двір навколо … 

  у шкарлупках …. 

Довідка: розбива, складає, них, високій, співа, виймає, золотих, широкий. 

3. Робота в парах. 

 - Перетворіть фрагмент казки на прозовий текст.  

Як почув це цар-отець, 

  що сказав йому гонець,  

  в гніві став він мудрувати 

  і гінця хотів скарати, 

  та, отямившися враз, 

  надіслав такий наказ: 

  «Ждать повернення мойого, 

  не рішаючи нічого». 

4. Вправи на розвиток швидкості читання. 

- Позмагайтеся, хто швидше знайде в тексті український відповідник до 

оригіналу: 

а) В те поры война была. 

  Царь Салтан, с женой простяся, 

  На добра коня садяся, 
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  Ей наказывал себя 

  Поберечь, его любя. 

б)  И привез гонец хмельной 

   В тот же день приказ такой: 

   «Царь велит своим боярам, 

   Времени не тратя даром, 

   И царицу и приплод 

   Тайно бросить в бездну вод». 

в)  Царь глядит - и узнает… 

   В нем взыграло ретивое! 

   «Что я вижу? Что такое? 

   Как!» - и дух в нем занялся… 

   Царь слезами залился, 

   Обнимает он царицу, 

   И сынка, и молодицу. 

5. Прочитайте усі окличні речення, а тоді – питальні. 

6. Гра «Доведіть, що…»   /реченнями з тексту/. 

…дія відбувається ввечері; 

…цар підслухав розмову сестер; 

…весілля відбулося в той самий день; 

…ткачиха, повариха й сваха баба Бабариха хотіли загубити царицю; 

…цар не вирішив, як йому бути після сумної звістки; 

…підлеглі не виконали волю царя; 

…цар впізнав свою дружину. 

7. Робота над характеристиками головних осіб.                                                                         

 - Назвіть персонажів казки, які допомагають і заважають Князю Гвідону 

зустрітися з батьком. 

          допомагають                                        заважають 

         царівна Лебідь                                        ткачиха 

                купці                                                 повариха 
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                                                                      баба Бабариха 

- Прочитайте слова, які свідчать про ставлення князя Гвідона до батька: 

а)   …Під вікном Гвідон сидить, 

              мовчки в море він зорить.           /Терпляче чекає/ 

б)   Князь Гвідон поспішно встав, 

              громогласно заволав: 

              «Матінко моя єдина! 

              Молода моя княгине! 

              Подивіться ви туди: 

              їде батечко сюди».                     /Дуже радий, збуджений/ 

в)   Враз гармати загриміли, 

              на дзвіницях задзвонили.            

     Йде Гвідон до моря сам 

              і царя стрічає там…                    /Урочисто стрічає батька/ 

г)   Тут до столу всі пішли 

              і бенкет розпочали.                     / Святкує приїзд батька/ 

- Визначте найважливіші риси характеру князя Гвідона. 

- Хто є втіленням сил зла у казці? 

- В яких епізодах виявляється жорстоке ставлення сестер? 

- Як вплинула на сестер подія на острові?  

   А ткачиху й повариху, 

            й сваху бабу Бабариху 

          охопив такий тут жах, 

          що розбіглись по кутках.   

- Чи зрозуміли вони свої помилки? 

 А коли їх розшукали – 

          злочин свій вони признали. 

- Чому царівна Лебідь вирішила допомогти князю Гвідону? 
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8. Робота за ілюстраціями до казки. 

- Який етап казкових подій проілюстровано? Виберіть речення, яке може 

бути підписом до малюнка. 

а) Здрастуй, красная дівице,  …будь цариця! 

б) І царицю …в бочку з сином посадили і пустили в окіян. 

в) Це ж вона! 

ІV. Узагальнення і систематизація знань. 

- До якого типу казок належить «Казка про царя Салтана»?  /Чарівна казка/ 

- Назвіть всі деталі оповіді, завдяки яким ми вважаємо казку чарівною: 

а) Головний герой – князь Гвідон проходить через різноманітні 

випробування і здобуває нагороду, що повністю змінює його життя.  

б) з героями відбуваються перетворення з одного стану в інший: 

  князь Гвідон –  у комаху 

  злий чарівник – у коршуна 

  зачарована царівна – в лебедя 

в) присутня магічна цифра 3: 

  три сестри 

                    три рази приїжджали купці 

                    три дива на острові у князя Гвідона 

  три рази літав князь Гвідон у вигляді комахи до царя Салтана 

- Прослухайте симфонічний епізод «Політ джмеля» з опери М.Римського-

Корсакова «Казка про царя Салтана», яка була написана на честь 100-річчя з 

дня народження О.С.Пушкіна в 1899 році. Цей епізод є класичним зразком 

звуконаслідувальної майстерності композитора. Імітація дзижчання та 

стрімкого польоту джмеля відтворюється мелодією кларнета на фоні легкого 

звучання струнних інструментів. 

г) закінчення казки:  

  Я там був, мед-пиво пив, 

                    Тільки вуса обмочив. 

- Що в казці пов’язано з чарівним світом, а що – із звичним побутом?    



 

 65 

V. Підбиття підсумку уроку і осмислення домашнього завдання.   

Диференційоване домашнє завдання за вибором учня: 

а) Історія князя Гвідона нагадує поширений у  казках сюжет пошуків брата, 

сестри, нареченого або нареченої. Пригадайте такі казки і порівняйте сюжети. 

б) Повністю прочитайте «Казку про царя Салтана»  О.С.Пушкіна.  
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Я і Україна. Довкілля 

Тема. Рідне місто моє – чарівний куточок України 

Мета. Розширювати і поглиблювати знання дітей про історію рідного краю,  

рідного міста; розвивати творчу уяву, спостережливість, вміння висловлювати 

свою  думку, логічне мислення,  здатність до розумової діяльності в парі,  групі 

чи самостійно; виховувати патріотичні почуття, стійке почуття національної 

свідомості, любов до рідного краю, міста, свого народу. 

Обладнання:  презентація, сучасні та старовинні фотографії міста Шостки; 

портрет  І.М.Кожедуба; газета «Полісся» № 64 від 13.08.2004; буклети, 

фотоальбоми про місто Шостку; герб та прапор Шостки.   

Хід уроку 

І. Актуалізація знань учнів. 

1. Вступне слово учителя. 

- На початку вересня  в нашому місті декілька свят. Порадьтесь між собою 

і скажіть, які свята ми відзначаємо в ці дні. 

2. Робота в парах, групах. 

- Обміняйтесь думками між собою та сусідами. 

/Відповіді учнів./ 

- Так, 1 вересня – свято учнів День знань, 2 вересня 

–  річниця  визволення Шостки від німецько-

фашистських загарбників, а 3 вересня – День міста 

ІІ. Робота над темою уроку. 

1. Розповідь учнями вірша  «Краю мій благословенний…» Алли Горошко.  

1 уч. Чарівне моє місто                             5 уч. Він у серці стихає,                    

         На притоці Десни!                                     Коли містом я йду: 

         Ти – мов сяйво барвисте,                          Нема кращого краю, 

         Ти – як подих весни.                                 Його серцем люблю. 

2 уч. Ти і сонцем зігріте,                           6 уч. Моє місто чудове - 

         І умите дощем… -                                      Ти мов сад навесні, 
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         В яснобарвному літі                                  Хай зростають будови 

         Наче ти під вінцем.                                    Та дзвенять хай пісні. 

3 уч. Хай від краю до краю                      7 уч. Щоб любов цю до міста  

         Я всю землю пройду,                                 Крізь життя пронести… - 

         Але кращого міста                                     Моє місто сріблисте, 

         Я ніде не найду.                                          Білим садом цвіти. 

4 уч. Ясна синь промениста 

         Знов над нами встає,  

         Черемша запашиста 

          Мені біль завдає.                                                        

2. Версії утворення назви нашого міста. 

- Діти!  Скажіть, як називається місто, в якому ми з вами живемо? А хто з 

вас знає, чому саме таку назву має наше місто?  

    / Діти працюють в парах, обмінюються думками з сусідами. Пропонують свої 

відповіді./ 

- Прослухайте ще один вірш і спробуйте визначити, звідки бере назву наше 

місто. 

5 уч. Шостка, Шістка, де про тебе звістка,  

         Звідки назва міста і ріки? 

         Це від річки, голубої стрічки, - 

         Чом же Шостка, спробуй, поясни. 

         Дуже просто: це притока шоста 

         Чарівної, тихої Десни. 

                              / Учні пропонують свої відповіді./ 

- Так, дійсно,  місто бере свою назву від назви річки Шостки, на берегах 

якої утворилося поселення. Існує декілька версій виникнення назви річки та 

міста,  яке  розташоване на її берегах.  

1 версія. Річка Шостка – шоста притока Десни. 

2 версія. «Шеститка» - човен о 6 веслах, на яких 

припливали в наші краї козаки за порохом. 
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3 версія. В наш край, на землі, багаті на селітру, з якої виготовляли порох, 

могли припливати на човнах старателі з Новгорода-Сіверського. «Жирна 

земля» /багата на селітру/ розташовувалася «на шостій милі від них». 

/Словник: старатель – робітник, який добував з землі корисні копалин; 

                  миля – міра довжини / 

4 версія. Назва утворилась від слова «шест». Проходячи густими лісовими та 

чагарниковими заростями, по річці можна було проплисти тільки за допомогою 

шеста – довгої палки, жердини.  

5 версія. «Шестка» - народна назва конвалії. В давнину, Придеснянський край, 

уся територія Шосткинщини – ліси, які стояли ближче до ріки, були усіяні 

цілими плантаціями конвалій.  

3. Розповідь учителя про історічне минуле міста Шостки 

- Серед соснових лісів, на півночі Сумської області розташоване 

промислове місто Шостка.  

Уперше воно згадується 1739 року, коли за указом царського сенату на 

лівому березі ріки Шостки, однієї з приток Десни, було побудовано пороховий 

завод. Жили і працювали тут майстри, солдати, які відбували 25-річну службу в 

царській армії, селяни навколишніх сіл. На заводі випускали порох на потреби 

російської армії. В ти часи порох називали «крупка». 

 /Словник: порох – вибухова речовина для виготовлення зарядів вогнепальної 

зброї./ 

   

 

Велику роль відігравав завод під час Вітчизняної війни 1812 року, а під час 

Кримської війни він значно виріс і розширив своє виробництво. 
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У 1924 році Шостка отримала статус міста.  

Подальший її розвиток був визначений пуском тут у 1931 році фабрики 

кіноплівки, яка в майбутньому перетворилась на 

гіганта ВО  «Свема», яке з часом принесло Шостці 

всесвітню відомість. 

4. Знайомство з символами міста. 

- Як і у нашої держави, у нашого міста є свої 

символи. Це герб і прапор. Роздивіться їх і 

спробуйте пояснити значення предметів, зображених на гербі,  та кольорів 

прапора. 

             /Робота в парах та групах./ 

5. Робота в парах.  Розгляд фотографій.  

- У вас на партах лежать фотографії нашого міста, роздивіться їх уважно. 

- Чорно-білі вони чи кольорові? 

- Які будинки, які вулиці, який транспорт ви бачите? 

- Як одягнені люди? 

- Зробіть висновок: сучасні ці фотографії чи стародавні? 

- Вірно,  фотографіям більше 100 років. На них зображене наше місто і 

люди, які жили в той час. Може серед них є і ваші предки.   

6. Шостка в роки Великої Вітчизняної війни. 

- Особливою сторінкою увійшли в історію Шостки роки Великої 

Вітчизняної війни. 

27 серпня 1941 року фашисти захопили місто Шостку. За роки окупації 

вони розстріляли , повісили або живими спалили 2217 ні в чому не винних 
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мирних мешканців. 7917 молодих людей фашисти угнали на каторжну працю 

до Германії, більшість з яких там і загинули. 

 /Словник: окупація – насильницьке захоплення території військовою силою 

супротивника./ 

В роки війни 20 тисяч синів та доньок Шосткинщини бились на всіх 

фронтах Великої Вітчизняної війни, в партизанських загонах, в підпіллі. На 

території Шосткинського району діяв партизанський загін, командиром якого 

був Трало К.Є. 

За мужність , відвагу та бойові подвиги в роки війни 10952 наших земляки 

нагороджені орденами й медалями, а 9 чоловік удостоєні звання Героя 

Радянського Союзу.  

Випускник Шосткинського хіміко-технологічного технікуму маршал 

авіації І.М.Кожедуб, який збив 62 ворожі літаки,  був тричі удостоєний цього 

високого звання. На його батьківщині, в селі Ображіївці, встановлено 

бронзовий бюст і пам’ятний знак – сріблястий літак, готовий здійнятись у небо. 

7415 мешканців Шосткинщини загинуло в боях, померло в шпиталях від 

ран та пропало без вісті. 

7. Читання вірша «Випадок в окупованому селі» учителем або раніше 

підготовленим учнем. 

- Як жили люди під час окупації нашого району фашистами, як допомагали 

воїнам Червоної Армії ви дізнаєтесь з вірша  А.Кузнєцової «Випадок в 

окупованому селі»: 

Коли це було? Вже й забула?  Що таки збили наш літак.            Сховали хлопця від біди. 

Здається й років не злічить.     А де було це – ми не знали,         А ранком дощ пішов, і змило 

Та якось стомлена бабуня        А може це ще все й не так.          Усі залишені сліди. 

На ганок сіла відпочить.           Та раптом ввечері у шибку         Ми бідолагу одягнули. 

Качине пір’ячко до жмені -       Шкребеться хтось. Я до вікна,   Він марить. Стогне. Кров тече. 

(Без діла зроду не сидить),        І бачу там свою сусідку,              Промили рану, обгорнули. 

А ми, онуки коло неї -               Що через тин од нас жила.         (Він був поранений в плече). 

-Бабуню, казку розкажіть.         -Одарко! Швидше, там у полі     Як потім страху натерпілись, 

І почала отак старенька:            Той льотчик збитий. Він живий.Як годували крадькома. 
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-Я розкажу вам, пустуни,         Лежить і стогне у соломі.            Що там казать! То божа милість  

Як не зросла ще ваша ненька,   Він хлопець зовсім молодий.      Що все було це не дарма. 

А ви в капусті ще були.             Ми вдвох городами у поле          Бо хлопця ми підлікували, 

-Та не в капусті, бабцю, знаєм,І по підпаленій стерні                Звели з ким треба, й з сховок тих  

Казали в школі… - Хай і так!    На мішковині хлопця того         Одної ночі проводжали 

Я розкажу вам, як над гаєм        До хліву нашого тягли.              Під самим носом вартових. 

Фашисти збили наш літак.         Крадемось. Страшно.                 Оце й усе, мої маленькі. 

Ще йшла війна. Фашистів гнали Німці ж всюди.                        -А як же льотчик? Він живий? 

Взашій вже з нашої землі.          Як схоплять – і подумать жах.  Всміхнулась радісно старенька: 

І хоч вони ще огризались,          Вже розійшлись змарнілі люди  –А як же! Він після війни 

Але ж тікали, де могли.              Хто по хатах, хто по хлівах.      Листа прислав мені й сусідці: 

Буяло літо, а навколо                  Не всі жили тоді по хатах:        «Я дуже вдячний,-пише,-вам». 

Палало, бухало, гуло.                 Де хата краща-зрадник, той       А потім він прислав в посилці 

Давно не бачили такого:            Товстезний староста кудлатий  Дарунків цілу купу нам. 

Село під німцем ще було.          Приводив німців «на постой»,   Зростайте, дітонькі щасливі, 

Та якось раз, вночі це було,       Бувало й діток не жаліли,           Боронь вас Боже від біди. 

Знайомий гул вловили ми.        Старих і хворих- всіх у хлів.      Ми залишились хоч живими, 

Та німці теж той гул почули:     Так і жили в соломі-їли              А інші сплять давно в землі. 

Зенітки гавкали, як пси.             Об’їдки після тих катів.             А як ідете повз могили- 

Нарешті стихло. Темно в хаті.   Таке бувало, що й собака           Вклоніться тим бійцям не раз. 

Заснули діти. Лиш дідусь           Від миски морду відвертав.       Бо вони голови зложили 

Скубе борідку волохату            -Ну, бабцю, бабцю, он яка ти!    За нас із вами у боях. 

І все погрожує комусь.               Кажи про хлопця й літака. 

На другий день в селі казали,    -Та дотягли, хватило сили,   

-  Як  пережили лихоліття окупації мешканці нашого міста можна дізнатись 

із статті А.Горошко «Зарево над городом»  /г. «Полісся» за 13.08.2004./ 

8. Визволення міста та району від німецько-фашистських загарбників.         

 - 2 вересня 1943 року прийшла жадана свобода. Воїни 6-ї Гвардійської 

Ровенської ордена Леніна Червонопрапорної ордена Суворова стрілецької дивізії 

під командуванням генерала Д.П.Онупрієнка визволили Шостку від німецько-

фашистських загарбників. Наш місцевий поет Борис Музикант у своєму вірші 

відобразив спогади учасника визволення Шостки: 
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6 уч.  Мальчонка-внук и дед-солдат         10 уч.  Лежат солдаты, на века 

          В костюме с орденами                                  Здесь обретя прописку … 

          У вечного огня стоят                                     А рядом – и Десна-река, 

          С полесскими цветами.                                  Цветы у обелиска! 

7 уч.  Полковник думает о том,                  11 уч.  А рядом – колосков прибой             

          Что память сохранила…                               На пожелтевшей ниве …  

          Фашисты лезли напролом,                           Стоит печальною вдовой 

          И их немало было.                                         Задумчивая ива … 

8 уч.  Они стреляли на бегу:                        12 уч. Ромашки белые цветут,  

          - Сдавайся, рус! – кричали,                           Рябин вокруг немало … 

          Но пули меткие врагу                                       Мальчонка-внук и дед кладут 

          Дорогу преграждали.                                     Цветы у пьедестала. 

9 уч.  Сражался батальон солдат                 13 уч. Необозрима хвои вязь, 

          С врагом в окопах тесных …                        Торжественно мгновенье … 

          Сегодня многие лежат                                   Налаживает память связь  

          Из них в земле Полесья,                                С бессмертным поколеньем! 

          Лежат от большака вдали … 

          И знают поколенья:                  

          Рубеж фашисти не прошли 

          В то грозовое время!                / Словник: большак – велика дорога/                                                                       

- До 35-річчя визволення шосткинці встановили пам’ятний знак воїнам     

6-ї Гвардійської Ровенської ордена Леніна Червонопрапорної ордена Суворова 

стрілецької дивізії. Іменами воїнів-визволителів названо вулиці міста. 

Важкі рани нанесла Шостці війна. За два роки окупації фашисти 

перетворили місто на руїни, зруйнували багато підприємств, громадських 

будівель, шкіл, лікарень, значну частину житлових будинків. 

Після визволення трудящі доклали багато зусиль до відновлення 

народного господарства. У повоєнні роки збудовано нові промислові 

підприємства, сотні житлових будинків, культурно-побутових закладів. 
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Невпізнано змінилося місто хіміків за останні десятиріччя, прикрасилося 

новими кварталами, скверами, будинками. І тільки експонати історико-

краєзнавчого музею нагадують про минуле, про тяжкі роки фашистської 

навали.  

   

ІІІ. Узагальнення вивченого на уроці. 

1. Відгадування кросворду «Наш край – Шосткинщина». 

- Якщо ви правильно заповните клітинки по горизонталі, то у виділених 

клітинках по вертикалі можна прочитати назву місцевості, де ми з вами 

живемо. 

1. Назва річки, на берегах якої утворилося наше місто.                     /Шостка/ 

2. Льотчик, тричі Герой Радянського Союзу, який народився  

    в селі Ображіївка Шосткинського району.                                     /КОжедуб/ 

3. Назвіть номер дивізії, яка визволяла місто Шостку  

    від німецько-фашистських загарбників.                                       /шоСта/  

4. Прізвище командира  Шосткинського партизанського загону.       /Трало/ 

5. Як раніше називали порох?                                                                /Крупка/ 

6. Як називали народних месників, які жили в лісах і воювали  

    в тилу ворога.                                                                               /партИзани/ 

7. Прізвище генерала, який командував дивізією,  

    яка визволяла Шостку.                                                           /ОнупрієНко/ 

8. Хижа риба, яка водиться в Десні.                                                        /Щука/ 

9. Ким були перші мешканці нашого міста?                                 /солдатИ/ 

10.Назва квітки, яка по одній з версій,  дала назву нашому місту.     /коНвалія/ 

11.Одна з великих рік України, яка протікає в нашіх краях.           /ДеснА/ 
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2. Заключне слово вчителя. 

- Серед чаруючих краєвидів українського Полісся, опоясане віковими 

борами, березовими гаями та духмяними придеснянськими луками, 

розкинулось просторе сучасне місто. Милують зір причепурені вулиці і 

майдани, сквери і парки. На очах змінюється архітектура в центрі і на окраїнах.  

Шостка – великий індустріальний хімічний центр Сумської області. 

Шосткинський казенний завод «Імпульс» став для 

інших підприємств міста прикладом. Продукція цього 

заводу успішно конкурує з продукцією провідних у світі 

фірм. 

Продукція ВАТ «Шосткинський міськмолкомбінат –  користується 

попитом в Києві і Москві, Одесі і Петербурзі, на Донбасі і в інших регіонах. 

   

Дуже смачну продукцію випускають ВАТ «Шосткинський хлібокомбінат». 

В місті рівно через  відновлена робота Шосткинського інституту, який був 

закритий напередодні окупації Шостки. Для міста  інститут – це пам’ять, 

зв’язок поколінь оборонщиків, це гордість міста. 

В місті побудований новий залізничний вокзал. Швидкісні комфортабельні 

потяги з’єднали Шостку з Києвом – столицею нашої країни.  

    

Шосткинці особливо пишаються художніми 

колективами «Джерельце», «Жайвір», «Шарм», 

«Сюрприз», «Веселка», які відомі глядачам в Росії, 

Фінляндії, Болгарії, Туреччині.              
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 Далеко за межами України лине спортивна слава Шостки, яку їй здобули 

на різних міжнародних змаганнях, в тому числі й в Олімпійських іграх, 

О.Сорокалєт, М.Васильєв, М.Подсосний, В.Григор’єв, О.Зубрилова. 

Це – Шостка. Місто, в яке ми закохані. Місто, яке крокує в майбутнє. 

Місто наших надій! 

14 уч. Полісся, краю солов’їний!.. –    18 уч. Та плине час, і біль смутковий 

           Безмежність сонячних ланів,                Зцілить історія. Вона 

           Немов намисто України,                       У свій вінок вплела зірковий 

           Багряні зарості калини,                         Твоїх, мій краю веселковий, 

           Імла березових гаїв…                            Дітей славетних імена! 

15 уч. О, сіверяни!.. – Меч та рало      19 уч.  Мов скарби вічнії з родовищ, 

           Були тут сутністю буття:                       Неначе пісня срібних труб – 

           Бо все – то квітло, то палало… -           Куліш, Ушинський, Максимович, 

           І нелукаве серце знало,                          Литвинова-Бартош, Маркович, 

           Що таке смерть, і що – життя.              Чечулін, Гербель, Кожедуб! 

16 уч.  Колись ви Русь обороняли:       20 уч. Вінчають місто в свята стяги, 

            Від стін смоленських до Дніпра          Та якось зблід їх гордий цвіт… - 

            Свій дім від орд чужих звільняли -      Життя не знає рівноваги: 

            І під хоругвами стояли                          Традиції труда й звитяги 

            В полках сподвижників Петра.             Відродять славу кращих літ! 

17 уч.  За тебе, Шостко, в лихоліття      21 уч. Знов спалахне вогнів заграва, 

            Платили долями сини,                            Знов буде праця, наче бій, - 

            Коли брудне тевтонське сміття             І нам всміхнеться знову слава: 

            Нам принесло кровопроліття                 Зміцніє вільная держава – 

            В роки минулої війни.                            Й  розквітне Шосткинщина  в ній!      

                                                                                                В.Бараненко 

ІV. Домашнє завдання. Розпитати бабусь та дідусів про минуле Шостки.  
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Урок читання 

Тема:  Чеська народна казка ―Собаки, коти та миші.‖ Чому виникла війна між 

тваринами? 

Мета: ознайомити з чеською казкою, вчити визначати тему, виділяти головну 

думку; розвивати вміння зіставляти зміст прочитаного з малюнками до твору, 

диференціювати ознаки доброго і лихого, удосконалювати навички виразного 

читання; виховувати інтерес та повагу до культурної спадщини народів Європи, 

усвідомлення неминучості кари за вчинене зло. 

Тип уроку: урок вивчення художнього твору. 

Обладнання: презентація, політична  карта світу, платівка з записом чеської 

пісні у виконанні Карела Готта, краєвиди Чехії та Праги, портрет І.Франка, 

костюм або маска кішки. 

 

Зміст уроку 

І. Актуалізація опорних знань 

- З якими казками ми знайомимося з вами впродовж декількох уроків?  

- Пригадати, в яких країнах Європи ми з вами побували і казки яких 

народів вже прочитали, вам допоможе це завдання:  

- З’єднайте назву казки і країну 

―Лисичка‖     Білорусь 

―Виноградар і змія‖   Росія 

―Легкий хліб‖    Болгарія 

                              Чехія 

- А яка країна залишилась без казки? Здогадайтеся, в яку ж країну ми 

помандруємо на уроці?  

Матеріал для учителя: 
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ЧЕХІЯ 

Площа – 78 664 кв.км 

Населення – 10 400 000 

- Так, ми помандруємо в Чехію і будемо вивчати чеську народну казку. 

Чехія - це країна, яка знаходиться в центральній 

Європі, але вона не є сусідкою України. За територією 

та населенням вона набагато менша за Україну. 

Столицею Чехії є місто Прага (Показ на карті Чехії, 

краєвидів Чехії та Праги). Прослухайте пісню чеською 

мовою і скажіть, чи зрозуміли ви якісь слова? Чеська мова так само, як і 

українська, білоруська, російська, належить до однієї групи мов – слов’янської. 

Якщо ви відгадаєте загадки та ребус, то дізнаєтесь, хто буде головними 

героями нашої казки: 

а) Має вуса, пишний хвіст 

    І негарну звичку: 

    Спершу добре він поїсть,  

    Потім – вмиє личко. (Кіт) 

б) Хвостик, як ниточка, 

    Сама, як калиточка , 

    А очі, як намистинки. (Миша 

в) Ребус 

Ребус

, , , , , , ,

Собаки
 

ІІ. Повідомлення теми, мети уроку 

- На уроці ознайомимося з чеською народною казкою, 

будемо вчитися стисло її переказувати, визначати тему, 

виділяти головну думку казки, висловлювати своє 

Чеська 
республіка –

столиця Прага

Як виникла війна 
між тваринами

Собаки, коти та миші

Чеська народна казка
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ставлення до її героїв. 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

1. Вступна бесіда: 

- Прочитайте назву казки. Хто її дійові особи? Хто це ? (Тварини) 

- До якої групи тварин вони відносяться? (Звірі) 

- Які з цих звірів є свійськими тваринами, а які - дикими? 

- Чому людина піклується про собак та котів, а мишей знищує? 

- Собаки та коти живуть поряд з людиною. Чи дружать вони? Ось про це і 

казка. 

2. Читання казки вчителем. Перевірка сприймання. 

3. Словникова робота: 

- Поясніть значення виразу: 

зроду – віку –  дуже давно, завжди 

не могли дійти згоди – не мали спільної думки 

сном – духом не знаємо –  нічого не знаємо 

- Доберіть синоніми до слів: 

мотлох - старі, вже не потрібні речі 

комора – невеличке приміщення без вікон, де зберігали продукти 

миттю – швидко 

грамота –документ 

- Доберіть антоніми до слів: 

вірний - зрадливий 

чесний – брехливий 

пишатися – похнюпитися 

ненавидіти – любити 

- Прочитайте правильно слова за 30 секунд: 

собака, людина, грамота, хвилина, порада, вірний, старий, чудесна, 

найстарша, найменший, служив, стерегли, пишались, заздрили, зробили 

4. Читання казки учнями вголос. 

 

Словник

Овеча шкура

Старий мотлох

Грамота

Комора
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5. Робота над текстом казки: 

а) бесіда за змістом: 

- За що дістали собаки від людини грамоту? 

-  Що зробили коти? 

-  Яку пораду дала найстарша миша? 

-  Як поставились до її поради миші? Зачитайте. 

-  Що ж трапилось між собаками, котами та мишами? 

- Кого вам понад усе жаль у цій казці? 

- Що ви відчували, слухаючи казку? (Почуття жалю, обурення, бажання 

допомогти). 

- Якби у вас з’явилася чарівна паличка, кому б вона допомогла і що вона 

змінила б? 

- Які заходи ви запропонували б собакам, щоб ніхто не зміг вкрасти у них 

грамоту? 

б)робота над композицією казки: 

- Визначте зачин, основну частину і кінцівку казки. 

- Яку назву до цієї казки запропонували б ви? 

- Про що йдеться у казці? (Про те, чому виникла війна між собаками, 

котами та мишами.) 

- Про що основне хотів сказати народ у цьому творі? (Не бери чужого, не 

буде й клопоту) 

- Прочитайте прислів’я:  

Начужийкоровайочейнепоривай,асвійдбай 

- До яких тварин відноситься перша частина прислів’я? (До котів та 

мишей). А друга ? (До собак) 

- Знайдіть за даним початком або кінцем все речення: 

Зроду – віку собака був... 

Собаки тією грамотою... 

Вибрали хвилину... 

Сестри, мені здається... 
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...,що коти її у нього вкрали. 

... ніколи про неї не чули. 

...не могли її повернути, бо з’їли. 

...яка триває й досі. 

в)робота над виразним читанням 

- Підберіть звукове оформлення до малюнка (зображені дійові особи) 

Кіт –   (няв –няв) 

Собака –   (гав – гав) 

Миша – (пі-пі-пі) 

- Прочитайте виразно уривок за власним вибором. Поясніть, чому ви 

обрали саме його? 

г) читання зі скороченням (опускати речення або слова, які не впливають 

на розуміння змісту); 

д) стислий переказ казки за кадрами діафільму: 

- Які кадри ви домалювали б? 

е) робота над скоромовкою: 

- Прочитайте скоромовку. 

4     не  1   Для  3     ки 

11   від  7   ра            10   шого 

2   миш  5   має  6     зві 

8   стра  9   шні  12   кішки   

(Для мишки немає звіра, страшнішого від кішки). 

IV. Узагальнення та систематизація знань учнів 

- Як ви вважаєте, тільки чеський народ складав казки про котів, собак та 

мишей? 

- А чи можете ви пригадати українські казки з такими ж дійовими особами. 

Назвіть їх. 

- Ви знаєте, що є казки ,які писали письменники. Зараз побачите 

інсценування казки І.Франка ―Киця‖. 
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Автор:  Плакала киця на кухні, 

     Аж її очиці попухли. 

- Чого ти, киценько, плачеш, 

  Їсти чи питоньки хочеш? 

Киця:  - Їсти та пити не хочу, 

З тяжкої образи плачу: 

Сам кухар сметанку злизав, 

А на мене, кицюню, сказав. 

- А тепер перевіримо, як ви засвоїли новий матеріал.  

Кожному буде запропонована самостійна робота за тестами: 

1. ‖Собаки, коти та миші‖ – це казка... 

а) народна;          б) літературна. 

2. Який народ склав цю казку? 

а) російський;     б) український;       в) болгарський;    

г) чеський;          д) англійський;       е) білоруський. 

3. Грамоту від людини за право служити їй тримали: 

а)собаки;       б)коти;                    в)миші. 

4. Як грамота потрапила до котів? 

а) одержали від людини;  б) подарували собаки;  в) вкрали. 

5. Як вчинили миші, коли грамота потрапила до них? 

а) заховали; б) з’їли;  в) віддали собакам. 

6. Хто з ким посварився? 

а) коти з людиною;        б) собаки з котами; 

в) миші з курми;             г) коти з мишами. 

7. Яке прислів’я найкраще передає головну думку казки: 

а) Зробиш добре – не кайся, вдієш лихо – начувайся. 

б) Не побігаєш – не пообідаєш. 

в) Маленька праця краща за велике безділля. 

8. Чи може зараз людина припинити цю війну тварин? 

а) так           б) ні. 
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- Яку казку ми прочитали з вами? У якій країні побували? 

- Що нового відкрили для себе? 

- З ким із своїх друзів хотіли б помиритися після читання цієї казки? 

- Давайте на карті відмітимо фішкою наше перебування в Чехії. 

V. Підведення підсумку уроку і осмислення домашнього завдання 

- Підготувати виразне читання казки, її стислий переказ. 
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Урок читання 

Тема:  Англійська народна казка ―Сорочаче гніздо‖ Чому різні пташки в’ють 

гнізда по – різному? 

Мета: ознайомити учнів з англійською казкою, вчити самостійно визначати 

дійових осіб, давати їм характеристику, описувати процес праці, розширювати 

знання дітей про поведінку тварин; розвивати навички швидкого виразного 

читання, уміння знаходити в тексті висновки; виховувати терпіння, почуття 

поваги й вдячності до майстрів праці, бажання виконувати будь-яку справу 

якісно. 

Тип уроку: урок вивчення  художнього твору. 

Обладнання: політична карта світу , краєвиди Англії та Лондона, запис руху 

―казкового‖ годинника, вірші англійською мовою, предметні малюнки з 

зображенням пташок, маска сороки, картки з зображенням героїв європейських 

казок, таблички з цифрами 1-5. 

 

Хід уроку 

І. Актуалізація опорних знань 

- Зараз ви прослухаєте вірш, спробуйте визначити, якою мовою він 

написаний? (Пропонується віршик англійською мовою) 

-  Отже, сьогодні на уроці ми будемо подорожувати до Англії. 

Матеріал для учителя: 

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 

Площа – 244 046 кв.км                   Населення 58 245 000 

Англія - це європейська країна, але розташована 

вона на великому острові і потрапити в цю країну можна 

лише пароплавом або літаком. Англія – невелика країна, 

проте мовою її народу розмовляє весь світ (Показ 

краєвидів Англії та Лондону. Ви вже вивчаєте англійську 

Англія  –
столиця 
Лондон
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мову. Хто  з вас може розказати невеликий вірш або сказати якесь речення цією 

мовою? 

(2 – 3 учні розповідають вірші) 

Так само, як і в інших народів, у англійського є свої народні казки. З 

однією ми ознайомимося сьогодні. 

А вам цікаво, про кого ця казка? Спробуйте уявити це. Зараз ми зіграємо у 

казкове кіно. Закрийте очі і посидьте в тиші, поки казковий годинник відрахує 

15 секунд (у запису рух годинника). Кого ви побачили? Кого уявили? 

(Розповідь дітей про свої уявлення) 

Як ви гадаєте, чому ви побачили різних дійових осіб? ( У всіх різна уява) 

Давайте прочитаємо вірш В.Фетисова ―Хто чого вчить‖ і спробуємо 

поставити переплутані рядочки на свої місця, щоб дізнатися, про кого ж буде 

англійська казка. 

лісових. Звірі в хащах, 

в водах річкових риби, 

віток поміж птиці 

своїх діток учать. 

(Звірі в хащах лісових, 

риби в водах річкових, 

птиці поміж віток 

учать своїх діток) 

- Про кого розповідається в цьому вірші?( Звірів, риб, пташок) 

- Як ви думаєте, чому можуть навчити тварини своїх діток? ( Як полювати, 

ховатися від хижаків, добувати собі їжу, будувати гнізда, боятися людину...) 

- А ось в англійській народній казці усі птахи звернулися до сороки 

навчити їх будувати..., як ви гадаєте, що? Допоможе вам про це дізнатися 

загадка, яку треба відгадати. Слухайте уважно. 

Прилетіли гості, 

Сіли на помості. 

Без сокири, без лопати 

Поробили собі хати. 

- Хто ці гості? Чи правильно їх назвали в загадці гостями? ( Птахи не 

гості, тому що вони прилітають на батьківщину, туди, де народилися) 

- Як називаються їхні хати? Правильно, гнізда. Сорока буде вчити всіх 

пташок будувати гніздо. А чому всі птахи звернулися до сороки, а не до зозулі 

чи дятла? ( Мабуть, сорока – майстер вити гніздо) 
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Довідка:  

Сорока – лісовий птах з довгим хвостом і чорно – білим пір’ям, що видає 

характерні звуки – стрекотіння, будує дуже гарне гніздо. 

Ребус
, , , , , , , 

, ,          , , , ,  

Сорока
    

Сорока

Сорока – лісовий птах з довгим хвостом і чорно – білим пір'ям,
що видає характерні звуки – скрекотіння.  

ІІ. Повідомлення теми, мети уроку. 

- На уроці ви дізнаєтесь і розкажете, як будує 

гніздо сорока, як поводять себе інші пташки під час 

навчання. Розширите свої знання про поведінку тварин 

у природі. 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

1. Читання казки вчителем. Перевірка сприймання. 

2. Словникова робота: 

а) поясніть значення слів: 

глузд - розум 

заприсягалася – твердо пообіцяла 

хворостинка - суха гілочка 

абияк - неякісно 

зрештою - однаково 

трісочка - невеличка дерев’яна паличка 

б) поясніть значення виразу: 

ні глузду, ні тями – дурна 

в) доберіть синоніми до слів: 

торочить - повторює 

недотепа - нерозумна 

3. Читання казки учнями вголос. 

 

Ранні пташки в'ють гнізда 
по - різному

Сорочаче гніздо

Англійська 
народна казка

Словник

Мавпа

Тютюн

Млинець Хворостинки

Пух
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4. Аналіз казки: 

- Про що йдеться у творі?(Чому пташки в’ють гнізда по – різному) 

- В яку пору року відбувалися події ? 

- Які ж пташки звернулися до сороки? 

- Чи знайшлася хоча  б одна пташка, яка б дослухала сороку до кінця? 

- Як пташки віднеслись до пояснень сороки? Зачитайте ці місця. 

- Що основне хотів сказати народ у цьому творі? ( Нетерплячий ніколи не 

стане гарним майстром). 

- Визначте, що правдиве, а що вигадане в казці. 

5. Робота над виразним читанням:  

- Зачитайте виразно уривок з казки, до якого можна дібрати прислів’я: 

Розуму не позичиш. 

- Знайдіть і прочитайте п’ять висновків казки. 

- Доповніть речення: 

Сорока будує. 

Сорока будує ____________. 

Сорока будує_______     _________. 

________ сорока будує__________     _________. 

_______    _______ сорока будує ________     ___________. 

- Прочитайте прислів’я, вставте пропущені слова. Поясніть значення: 

Де багато... (пташок), там нема... (комашок). 

ІV. Узагальнення  та систематизація знань учнів 

- Які українські  казки про пташок ви читали? 

- Прослухайте казковий віршик і доберіть синоніми до слів чкурнула, 

дременула. 

І учень:          Де, Сороко – білобоко, ти була? 

Що, Сороко – білобоко, принесла? 

ІІ учень:   Покружляла, покружляла угорі. 

Горобців порозганяла у дворі. 

Стріла півня розбишаку – пісняра 
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І чкурнула, дременула із двора. 

- Продовжте речення: 

Бути терплячим – означає... 

- А що б було, якби пташки були терплячими і дочекалися б до кінця 

розповіді сороки? 

- Впізнайте, яка пташка співає (Слухання пташиних 

голосів у грамзаписі – горлиця, зозуля, соловей, дрізд, 

синиця) 

- З якою казкою ви сьогодні ознайомилися? Чому ж 

різні пташки в’ють гнізда по-різному? Який висновок ви 

зробили для себе? 

- Назвіть птахів по порядку, які вчили будувати гнізда. 

- Закінчить речення: 

Птахи не навчилися робити гнізда, як сорока, бо… 

Бути терплячим – означає… 

V. Підведення підсумків уроку і осмислення 

домашнього завдання. 

Підготуватися до виразного читання та переказу казки. Виконати 

завдання дослідника, визначене у підручнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назвати птахів по порядку, які 
вчилися будувати гнізда

Дрізд

СоваШпак

Горобець

Горлиця

Закінчи речення 

•Птахи не навчилися 
робити гнізда, як 
сорока, бо …

•Бути терплячим –
означає …
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