
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробка уроку  

«Я досліджую світ» 

       Тема уроку: Рослини навесні. Лаболаторне дослідження та 

спостереження за рослинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема місяця:  Хочу – можу – треба 

Тема уроку: Рослини навесні 

Мета уроку: формувати уявлення про зміни в природі навесні; ознайомити з 

ранньоквітучими трав’янистими рослинами, деревами, кущами, рослинами , що 

занесені до Червоної книги України, вчити розпізнавати їх; закріплювати знання учнів 

про взаємозв’язок між живою та неживою природою; розвивати емоційність дітей, 

мислення, вміння спостерігати, порівнювати, робити висновки; виховувати етичні 

почуття та дбайливе ставлення до природи.  

Обладнання та матеріали: презентаційний матеріал, роздатковий матеріал для 

роботи в групі, мультимедійна установка, плакат, демонстраційний матеріал, Червона  

книга України , витяг з Червоної книги України (рослини), гілочки живої верби, набір 

лабораторний з природознавства (досліди з рослинами). 

Тип уроку: нестандартний  інтерактивний урок з використанням  мультимедійної 

установки та лабораторного дослідження та спостереження.  

 

Хід уроку 

І. Організаційна частина 

1.1. Привітання 

Продзвенів уже дзвінок, 

Починається урок. 

Він чудовий та цікавий, 

Тож гостей зібрав чимало. 

Повернімося обличчям до гостей, 

Усміхнімося і промовим: 

«Добрий день!» 

- А тепер тихенько сідайте дівчатка а потім хлопчики. 

1.2. Повідомлення чергового синоптика 

- В класі тепло і затишно. А яка погода сьогодні в природі?  

Давайте послухаємо повідомлення чергових синоптиків. 

Робота з інтерактивною дошкою. Спостереження за погодою на сайті Сіноптик. 



ІІ. Актуалізація опорних знань учнів 

2.1 Хвилинка міркувань 

- А давайте з вами трішки пофантазуємо.  

(Звучить лагідна весняна мелодія) 

Уявіть що ви потрапили до лісу. Пригріває сонечко, відчувається легенький вітерець. 

Сніг вже майже розтанув. Все навколо прокидається. 

- Скажіть, яку пору року ви уявили? 

2.2. «Асоціативний кущ» 

- Діти, а що ви уявляєте коли чуєте слово «Весна» 

 

                      Весна              ось я уявляю що пробуджується та дзюрчить струмочок 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів 

3.1. Повідомлення теми та мети уроку 

- Давайте пригадаємо на які три групи поділяють рослини? (Дерева, кущі,трава) 

- А яка між ними відмінність? (  Дерево має один міцний великий дерев’яний  

стовбур, а кущ – декілька, а ось трава  має стебла) 

 -А тепер давайте переглянемо відео про те, як прокидається природа навесні. 

(перегляд відеоролика) 

- І, як ви вже здогадались,сьогодні ми познайомимося саме із рослинами навесні. Ми 

навчимося розпізнавати їх серед інших рослин, та познайомимось із  Червоною 

книгою України.  

- А допоможе нам у цьому Весна – чарівниця, якій ми зараз зателефонуємо. 

IV. Вивчення нового матеріалу. 

4.1. Спільна розповідь про першоцвіти. 

(дзвінок Весні –чарівниці) 

- Доброго дня мої любі дівчатка та хлоп’ятка. 

- Весна – чарівнице, розкажи нам як прокидаються рослинки? 



-  Звичайно розповім. Рослини починають тягнутися вгору, намагаючись 

одержати якнайбільше сонячного світла.  

Оскільки вони  зацвітають першими серед інших рослин, тому їх так і 

називають ранньоквітучими.  

-Тому мої любі, слухайте уважно вчителя, адже я підготувала вам безліч 

цікавих завдань і ви з ними обов’язково впораєтесь. А я вам скоро зателефоную.  

- Дякуємо, нашій  подрузі. 

 

- Дітки, а чи знаєте ви, що Пролісок – це найперша квітка, що зацвітає навесні. 

Спочатку у нього з’являється квіточка, ніби хоче прикрасити ще засніжену 

землю, а вже потім появляються листочки.  

 

- І до таких рослинок, ще належить Мати-й-мачуха.  

 

- Скажіть хто така мама, а хто мачуха? (відповіді учнів) 

 

Ще не зійшов сніг, а рослинка вже пробивається до сонечка. За квіткою 

з’являються листочки. Зверху блискучі, гладенькі – немов мамині лагідні руки, а 

знизу ворсисті аж колючі – як образливі слова мачухи. 

 

- А які ще рослинки ви можете назвати, які зацвітають тільки весною? 

- Про Підсніжник нам розповість (учень на вибір вчителя) 

-  

Коли ще на землі лежить сніг, пробивається підсніжник. Він біленький, як сніг і 

дуже ніжний.  

- А про первоцвіт?  (розповідь учня) 

А ось первоцвіт звичайний жовтого кольору, але ще буває і дрібний – 

фіолетового кольору.  

 

- Правильно, це все першоцвіти. Дітки, про ці квіточки у нас навіть написано у 

підручнику на ст.87. Давайте швиденько відкриємо та перевіримо. А якої 

рослинки там не зображено, про яку ми сьогодні говорили, хто уважний? (Мати 

– й – мачуха) 

 

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА 

https://www.youtube.com/watch?v=Lf0YdjKvGHM 

 

4.2. Робота з картками 

          - А зараз виконаємо таке завдання. 



У вас у кожного є така карточка на столі. Вам потрібно подумати і обвести 

тільки ранньоквітучі рослинки.  

(Вчитель перевіряє правильність) 

4.3. Робота  з підручником 

- А от про дерева та кущі ви дізнаєтесь із вашого підручника. Прочитайте в пів 

голос, інформацію, група яка закінчила – піднімає квіточку - закладку.  

4.4. Робота над осмисленням знань із підручника.  

- А тепер давайте ми самі себе перевіримо. З кожної групи будемо задавати 

питання один одному.  

1.Що бубнявіє на гілках? ( бруньки) 

2. А що з’являється з  бруньок? (листки та квіти) 

3. Які кущі першими зацвітають до появи листочків? ( верба і ліщина)  

4.А серед дерев хто першим зацвітає? ( вільха і осика) 

 

4.5. Робота з червоною книгою.  

(Телефонує Весна -чарівниця) 

- Дітки, я пропоную подивитися  на ці квіти і сказати як вони називаються та що в 

них спільного. ( Вони всі рідкісні) 

- Правильно, це сторінки моєї Червоної книги.  

- Дякую, Весна чарівнице! 

(Взяти в руки книжки) 

- Нажаль ті квіти які сюди занесені – вони зникають з української землі. Тому що 

люди зривають їх, топчуть ногами гуляючи по лісу і неохайно з ними 

поводяться.  Тому , будь ласка, не рвіть першоцвіти. Бережіть природу! 

4.6. Дослідницька робота 

- Діти, а погляньте що у мене в руках? (ЛАБОЛАТОРНИЙ НАБІР) 

Ми зараз з вами проведемо дослідження. 

V. Підсумок уроку 

- Отже, про які рослини ви сьогодні дізнались? 

- Що потрібно робити із зникаючими рослинками? 

 

 

 

 


