
  11.11.2020р                           Літературне  читання 

Тема: «Криниця – журавель .Формування умінь визначати висловлювати 

враження від прочитаного.» 

1.Відгадайте загадку. 

Дивний журавель стоїть, 

Що нікуди не летить. 

Можеш ти води напиться, 

Називається … 

2.Вивчення нового матеріалу.                                      

Уважно прочитати легенду  " Криниця - 

журавель".                                                                                                                           

Колись у сиву давнину  мале хлоп’я  загубилось у лісі. Воно заблукало й захотіло 

пити. Хлопчик натрапив у лісі на криницю. Але вона була дуже глибока, і він не 

зміг дістати води. Де не візьмись, у небі з’явився  журавель. Він опустився біля 

криниці й дістав води з неї. Хлопчик напився й подякував журавлеві. 

  Після цього випадку люди почали лаштувати біля криниць пристрої, схожі на 

журавля, за допомогою яких дістають воду.  А назвали таку криницю "криниця - 

журавель". 

3.Дай  відповіді на  запитання.                                                                                                  

1.Таке  буває  насправді?                                                                                                         

2.Розкажи, як журавель напоїв  хлопчика. Чому саме  журавель, а не інший  птах? 

Пригадай, як виглядає  журавель, як він добуває собі їжу.                                          

3.Як ти розумієш приказку: « Яка криниця,такий господар, який поріг, така й 

господиня?» 

Математика 

Тема: « Віднімання одноцифрового числа від круглих десятків (40-3)» 

1.Розв’яжи задачу,усно. 

У гаражі стояло  12  вантажних  автомобілів, а легкових  автомобілів - на 4 менше. 

Скільки  легкових  автомобілів стояло в гаражі? 

Вивчення нового матеріалу. 

2.Розв’яжи приклади. 

40-5=                  10-9=               70-1=  

20-7=                  50-5=               90-2= 

30-4=                  40-8=               40-1= 

20-1=                  60-2=               50-3 =     

3.Заміни десятки одиницями,наприклад( 6дес.=60од.) 

8дес.=..од.                  5дес.=…од.            9дес.= …од. 

6дес.=…од .              7дес.=…од.              10дес.=…од. 

4.Встав  пропущенні  круглі  десятки. 

10, 20,…, … , …., ….,70,..., …,100. 



5. Розклади  числа  на  десятки та одиниці за зразком. 

54=5дес.4од.            74=              91= 

37=                            68=              86= 

45=                            49=              59= 

                                                     Природознавство                                                                                        

Тема: "Види грунтів: чорноземи.  Їх значення і охорона. Практичні роботи" . 

 

1. Гра  "Портрет" Спробуйте  відгадати,  про що йдеться. 

- Його легко найти під ногами. 

- Це продукт взаємодії живої і неживої природи. 

-  Це верхній родючий шар землі. 

- 2. Вивчення нового матеріалу. 

 

   

  

 

  

 

Слово «земля» має багато значень: 

  • це і назва нашої планети, на якій ми живемо; 

  • це і суша, як протилежність водному і повітряному простору; 

  • це і земля в розумінні країна, держава, а також взагалі яка-небудь велика територія. 

    Але ми сьогодні говоритимемо про землю, на якій все росте, про землю - матінку нашу 

годувальницю. 

Інколи на прогулянках ти бачив розкопані траншеї, ями. Можливо, був у кар’єрі. 

Чи спостерігав ти декілька шарів землі, різних за кольором і товщиною? 

Верхній шар – темного кольору, під ним світлий шар піску, потім глини, ще нижче – 

каміння. 

Верхній шар і є ґрунтом.  

 

 

    

 

       



Родючість — головна властивість ґрунту. Ґрунт як природно - історичне тіло володіє 

родючістю, яка визначається комплексом його взаємозв'язаних механічних, фізичних, 

хімічних, фізико-хімічних і біологічних властивостей, що обумовлюють життєдіяльність 

рослинних організмів.  

С П О 

Тема:" Дотримання правил особистої гігієни". 

1.Вікторина «Так чи ні?» 
 

1) Уранці, прокинувшись, я вмиваюсь. (Так) 

 

2) Прийшовши до школи, я рівно сиджу. (Так) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Спинку намагаюсь нерівно тримати, щоб легше з сусідом було задиратись. (Ні) 

 

4) Люблю телевізор дивитись щодня по пів дня. (Ні) 

 

5) Коли залетить до ока смітинка, швиденько шукаю брудненьку ганчірку. (Ні) 

 

6) Очима я бачу. (Так) 

 

7) Очима я чую. (Ні) 

 

8) Очима сприймаю навколишній світ. (Так) 

 2.Повідомлення теми та завдань  уроку. 

- Сьогодні ми дізнаємося, про правила догляду за своїм тілом та руками. Навчимося 

дотримувати цих правил, адже без них, ви не будете здоровими. 

 

3. Практична робота 

 

Учні розглядають свою шкіру на руках за допомогою лупи. 

 

- Що ви бачите на шкірі? (Отвори і багато волосинок) 

 



- Прикладіть руку до парти. Що ви відчули? (Холод) 

 

- Що ви відчуваєте, якщо візьмете до рук лід? (Холод) 

 

- Що ви відчуваєте, приклавши руку до плити? (Тепло) 

 

- Що відчуваєте, якщо берете до рук 

їжака?  

4. Розповідь учителя про шкіру 

 

- Отже, шкіра людини пов'язує нас із 

навколишнім середовищем.  Завдяки 

дотику до шкіри ми відчуваємо 

холод, небезпеку тощо. 

 

Тіло людини вкрите шкірою, що 

захищає його від різноманітних 

ушкоджень. Крізь шкіру в тіло не можуть проникнути вода, мікроби. 

 

Крізь отвори на поверхню шкіри виступають жир і піт. Жир пом'якшує шкіру, а піт 

випаровуючись охолоджує наше тіло, унаслідок чого воно не перегрівається. З потом 

виділяється різні не потрібні речовини.  

5. Бесіда 
-Сонце, повітря і вода допоможуть загартуватися твоєму організму. Загартування 

запобігає хворобам і поліпшує самопочуття. Щодня після фізичної зарядки приймайте 

душ або мийтеся до пояса і ретельно обтирайтеся рушником. Водночас стежте за тим, 

щоб вода щоразу ставала холоднішою. 

Гуляйте на свіжому повітрі  щодня. Улітку приймайте сонячні ванни. 

Якщо ми загартовуватимемо свій організм, то будемо здоровими. 

 

Будьте завжди всі здорові. 

 Будьте чисті, пречудові  

 Та з водичкою дружіть 

 І великими ростіть. 

         Щоб не трапилось біди. 

 

Фізична культура 

Тема: "Динамічні дихальні вправи. Вправи присівши. Елементи 

баскетболу". 

1. Динамічна дихальна вправа. 

Вправа  «Де пахне?» (повороти голови) 

В.П.: встати прямо, ноги ледве вужчі за ширину плечей. Обернути голову вправо – 

зробити голосний, короткий вдих носом з правого боку. Потім обернути голову вліво – 



«шмигнути» носом з лівого боку. Вдих справа – вдих зліва. Посередині голову не 

зупиняти, шию не напружувати, вдих не тягнути. 

2.Вправи  присівши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Елементи баскетболу. 

  


