
 

УРОК ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ 
Урок 31. МУДРИЙ НЕ ВСЕ КАЖЕ, ЩО ЗНАЄ, А ДУРЕНЬ НЕ ВСЕ ЗНАЄ, ЩО 

КАЖЕ. СОРОЧАЧЕ ГНІЗДО (англійська народна казка) 

Мета: продовжити ознайомлення учнів із казками народів Європи; ознайомити з 

англійською народною казкою; удосконалювати техніку свідомого виразного 

читання; учити стежити за логікою описування подій; формувати вміння визначати 

головну думку та пояснювати її; сприяти формуванню понять «осідлі» та «зимуючі» 

птахи; виховувати наполегливість у навчанні,  любов до природи, сприяти розумінню 

«я – частина природи» . 

 

Хід уроку  

І. Організаційний момент 

Любі діти, у наш клас 

Завітали люди щирі. 

Привітайте в добрий час 

Гостей усмішкою й миром. 

 

Щось відоме і нове 

Зустрічає скрізь тебе. 

Все уважно розглядай, 

Точну відповідь шукай. 

 

II.     Мотивація навчальної діяльності учнів. 
1.  Сьогоднішній урок приготував багато різних цікавинок. Кого  ми зустрінемо на 

уроці, про кого йтиме мова, зрозумієте, коли я прочитаю лист, що надійшов на адресу 

нашого класу. 

Лист учням 2-Б класу Денишівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. В.Г.Бондарчука 

       Ми, група тварин, що добре пристосувалися до польоту. Наше тіло вкрите 

пір'ям, яке захищає нас від холоду. Міцний дзьоб допомагає захоплювати і 

подрібнювати їжу. Живемо ми у лісах, на полях, луках, болотах та водоймах. 

Живимося різноманітною їжею. Ми – дуже корисні тварини. 

 - Хто є автором цього листа?  (Птахи). 

- Чи можете ви передбачити, про що буде наш урок? 

3. Вправа «Асоціативний кущ».  

- Які слова у вас асоціюються з словом птахи?  

4. Вправа «Дерево  очікувань» 

 

(На дошці прикріплене осіннє дерево. Діти повинні написати на листочках свої 

очікування і прикріпити на дерево) 

Ш. Актуалізація опорних знань 

1. Вправа на розвиток фонетичного сприймання. 

Учитель показує малюнки, учні називають назви птахів, що зображені, визначають, 



який спільний звук ([с], [с']):  соловей, сова, ластівка, синиця, вівсянка, сойка, сич, 

трясогузка. 

2. Робота в парах. 

- Поділіть всіх птахів на дві групи. Поясніть свій вибір 

- Чому одні птахи відлітають у вирій, інші залишаються зимувати у нас? 

2. Відгадування ребус. 

— Але ми з вами забули  ще за одну пташку. Відгадайте, хто це. 

 

40 а                  

 - Що ви знаєте про цю пташку? (відповіді дітей)  

- До якої групи ми її віднесемо? 

3. Інформаційна хвилинка 

 Сороку часто називають білобокою, та й не даремно. З боків пір’ячко у неї біленьке, а 

голова, крила та хвіст чорні, як у ворони. Хвіст у сороки особливо гарний — довгий 

та прямий, як стріла. Сороки – одні з найрозумніших птахів. Вони  здатні впізнати 

себе в дзеркалі, можуть рахувати до 4, але чим більша різниця між предметами, тим 

важче порахувати птахам. Також у них є продумані ритуали. Сороки всеїдні, не 

бояться вкрасти щось у людей. Через те більшість селян недолюблюють пташку. В 

Україні до сороки відносяться негативно. Птаху порівнюють з балакучою жінкою. 

Звідси і фразеологізм «Сорока на хвості принесла». 

IV. Мовленнєва розминка 
1. Робота над скоромовкою 

- Згадайте скоромовку про цю пташку 

Хитру сороку спіймати морока,  

А на сорок сорок — сорок морок. 

2. Розчитування за складовою таблицею 

3. Гра «Розшифруй прислів'я» 

— Прочитайте прислів'я. Поясніть. тшЗвкНсмАкпЄшвСомОмРпіОвнКдуАнк, 

паДлоЕвнЗстИонМноУноЗтрИмтМснУтнВукЛфіТюяИ. (Знає сорока, де зиму 

зимувати.)  

Фізкультхвилинка    

V. Повідомлення теми і завдань уроку 

— Сьогодні ознайомимося з англійською народною казкою. Учні знаходять на карті 

Велику Британію та її столицю. 

—  Хто буде головним героєм казки, ви дізнаєтеся, якщо прочитаєте загадку-

акровірш. 

— Згадайте, що таке акровірш. 

•   Сіла на березці білобока. 

Обережпо примощується вона.  

Роздивляється, щоб ненароком  

Обіч десь не пропустила кабана.  

Косулю, лиску, зайця, вепра чи людину,  

А помітить — скрекоче без упину. (Сорока) М. Романченко 

VІ.     Робота над казкою(с. 49-50) 

1.  Словникова робота 

http://twarini.com/vorona/


а)    Гра «Блискавка». 

На дошці — малюнки сороки, дрозда, сови, горобця, шпака, горлиці. 

Учитель на картках-блискавках демонструє написані слова: дрізд,  горобець,  шпак,  

горлиця. 

Діти читають, прикріплюють слово під малюнком птаха. 

б) Контроль швидкості читання 

За давніх давен                                                    тим часом 

навчи нас                                                              свої гнізда 

почала вчити                                                        відлітали геть                                      

срока принесла                                                    вигукнув шпак 

в) Тлумачення незрозумілих слів 

абияк                                                                    тоненька гілочка 

глузд                                                                    твердо пообіцяла 

прутик                                                                 як - небудь 

заприсяглася                                                       розуміння            

2. Читання казки вчителем 

— Чи сподобалася вам казка? 

— Про що птахи попросили сороку? 

-  Назвіть дійових осіб казки. 

3. Розвиток техніки читання.  Гра «Півник» 

Самостійно напівголосно прочитайте казку, але коли почуєте слово «Півник» – 

підніміть голову вгору, а «Водичку п’є» – знову читаєте. 

Гімнастика для очей. 

4. Гра «Блискавка» (я читаю початок речення, а учні продовжують) 

5.    Робота над аналізом змісту казки з елементами вибіркового читання 

— Чому птахи попросили навчити їх ліпити гніздо? 

— Чи вдалося сороці навчити їх ліпити гніздо так майстерно, як вона? 

—  Назвіть птахів, які хотіли навчитися мостити гніздо. Розмістіть їх у тому порядку, 

у якому вони відлітали. 

— Прочитайте опис гнізда дрозда. Із чим його порівнюють? 

— Яке гніздо у сови? горобця? шпака? 

— Прочитайте зачин казки. Які інші зачини казок вам відомі? 

— Хто залишився останнім учнем сороки? 

— Чому горлиці не вдалося досягти майстерності сороки? 

— Як мостила гніздо сорока? 

— Що заприсяглася сорока? 

VІІ. Узагальнення і систематизація знань  

6. Робота в парах . 

а) Аналіз якостей сороки. 

- Так якою перед нами постає сорока.  Оберіть карточки з якостями, що підходять 

нашій героїні.                      

Сорока                працьовита                          недотепа 

                            Терпляча                           брехлива 

                            відповідальна                    нетерпляча 

б) Робота над прислів'ям. 

— Прочитайте прислів'я. Яке з них передає основну думку казки? 

•   Не питають, чи хутко, а питають, чи добре. 

•   Поспішиш — людей насмішиш. 

•   Добре того вчити, хто хоче вчитися. 

в) Робота в парах 



Поставте за змістом казки по одному запитанню своєму сусідові по парті. 

7. Тестове завдання 

1. Хто був майстер вити гнізда 

а) сорока 

б) горлиця 

в) дрізд 

2. Птахи не навчились вити гнізда, як сорока, бо  

а) не вистачило прутиків 

б) не вистачило терпіння дослухати науку до кінця 

в) були зайняті іншою справою 

3. Чого заприсяглася сорока 

а) допомагати і далі птахам будувати гнізда 

б) виховувати пташенят інших птахів 

в) більше ніколи нікого не вчити   

 7.    Гра «Перелітні птахи» 

Ластівки, дрозди, синиці, лелеки, гуси, зозулі, жайворонки, дятли, сови, горобці, 

журавлі, горлиці, шпаки... 

Якщо птах перелітний — діти змахують руками. 

VІІІ. Підсумок уроку. Рефлексія 

 - Чого вчить казка? Що засуджує? 

- Сорока – це перелітна пташка чи осіла? 

- Чому птахи відлітають у вирій? 

- А як будуть зимувати осілі птахи? 

 Технологія « Незакінчене речення»  

Сьогодні я дізнався...  

 

Було цікаво...  

 

Мене здивувало...  

 

Урок дав мені для життя...  

 

Мені захотілося...  

 

ІХ. Домашнє завдання. 
Переглянути вдома прочитані раніше казки. 

— Яка з них подібна до цієї? 

— Чим саме? 

Підготувати відповіді на запитання рубрики «Перевір свої досягнення» {с.51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Тема. ПРАВИЛЬНЕ ВИМОВЛЯННЯ (ЗА ЗРАЗКОМ УЧИТЕЛЯ), РОЗРІЗНЕННЯ НА 

СЛУХ ДЗВІНКИХ - -ГЛУХИХ, ТВЕРДИХ – М’ЯКИХ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. 

Мета: сприяти закріпленню знань учнів про приголосні звуки та спосіб позначення їх 

на письмі; розвивати вміння розрізняти на слух та за способом вимовляння тверді і 

м’які, дзвінкі і глухі приголосні; виховувати любов до природи. 

Хід уроку 

I. Організаційний момент 
Починаємо урок, 

Бо почули ми дзвінок. 

Він за парти кличе нас. 

До роботи, другий клас! 

II. Актуалізація опорних знань 

1. Бліц-опитування.  

Вчитель 

Прислухайтесь і скажіть, що ви чуєте (Відповіді дітей) 

Назвіть почуте одним словом 

Учні 
Звуки 

Вчитель 
Які бувають звуки 

Учні 
Мовні та немовні. 

Вчитель 
 Мовні звуки бувають…  

Учні 
Приголосні й голосні. 

Вчитель 

Приголосні ж звуки  … 

Учні 
Тверді, м’які, дзвінкі, глухі. 

Вчитель 
Приголосні й голосні разом  утворюють … 

Учні 
Склад. 

Вчитель 
 Звуки голосні підказують скільки в слові… 

Учні 
Складів. 

Вчитель 
Якщо склади з’єднати, то стають вони … 

Учні 

Словами. 

Вчитель 
Яка між звуками і буквами різниця? 

Учні 
Звуки вимовляємо та чуємо , 

Букви  бачимо й пишемо  



Вчитель 
За які звуки ми говорили на минулому уроці? 

Учні 

Дзвінкі та глухі приголосні 

Вчитель 

Дзвінкі приголосні утворюються за допомогою… 

Учні 

Голосу та шуму 

Вчитель 

Глухі приголосні утворюються за допомогою… 

Учні 

Тільки шуму. 

Вчитель 

Наведіть приклади. 

2. Підготовка руки до письма. 

Пальчикова гімнастика під скоромовку 

Хитру сороку спіймати морока,  

А на сорок сорок — сорок морок. 

3. Каліграфічна хвилинка 

— З останніх букв поданих слів утворіть нове слово. Запишіть його. 

Дід, синиця, кит, море, канал. (Дятел) 

Дя ят те ел 

Дятел 

- Звуко-буквений аналіз.  

- Що ви можете сказати за букви «де», «те»? 

— Роз’єднайте слова, напишіть каліграфічно 

Дятеллікуєдерева. 

4. Слуховий диктант 

Історія слова. 

Ми розмовляємо. 

Зарубай  на  носі. 

Українська  мова. 

Своє  рідне  слово. 

Фізкультхвилинка 

III. Повідомлення теми і мети уроку 

— Сьогодні на уроці ми продовжимо вчитися правильно вимовляти і розрізняти на 

слух дзвінкі—глухі, тверді — м’які приголосні звуки. 

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу 
1. Гра «Добери пару» 

- До кого на парту сяде пташечка, ви повинні назвати пару дзвінкому звуку, твердому 

звуку. 

2. Робота за підручником с. 43, вправа 119. 

- Учні читають, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні звуки перед глухими 

у виділених словах. 

Коментоване письмо. 

- Випишіть виділені слова. Поділіть їх на склади. Підкресліть букви, які 

позначають дзвінкі приголосні звуки в кінці складу. 

— Прочитайте і запам’ятайте правило на с. 43. 

 

 



 

 

3. Робота в парах. 

Гра «Добери кінцівку» 

— Поміркуйте і закінчіть рядки вірша. Підкресліть букви, якими відрізняються слова. 

Виріс в лісі білий ____. 

Захворів Петро на ____. 

V. Узагальнення й систематизація знань 
1. Гра «Заміни дзвінкий на глухий» 

Замінити глухі [с], [с’] дзвінкими [з], [з’]. Прочитати слова, що утворилися. Скласти 

речення зі словами кіска, кізка. 

Коса (коза), сірка (зірка), кіска (кізка), село (зело), свити (звити), вус (вуз), ліс (ліз). 

2. Самостійна робота 
1. Робота над прислів’ями 

— Прочитайте прислів’я і поясніть їх значення. 

— Спишіть прислів’я (одне на вибір). Підкресліть букви, що позначають 

дзвінкі приголосні звуки. 

 До доброї криниці стежка утоптана. 

 Щоб рибку їсти, треба в воду лізти. 

Взаємоперевірка 

VI. Підбиття підсумків. Рефлексія 

— Як в українській мові вимовляються дзвінкі приголосні у кінці слова 

і складу? Наведіть приклади. 

VII. Домашнє завдання 
С. 44, вправа 121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

Картка 1. 

 

Гра «Добери кінцівку» 

— Поміркуйте і закінчіть рядки вірша. Підкресліть букви, якими відрізняються слова. 

Виріс в лісі білий ____. 

Захворів Петро на ____. 

 

Картка 2. 

— Спишіть прислів’я (одне на вибір). Підкресліть букви, що позначають 

дзвінкі приголосні звуки. 

 До доброї криниці стежка утоптана. 

 Щоб рибку їсти, треба в воду лізти. 

 

____________________________________________________________________ 

 

Картка 1. 

 

Гра «Добери кінцівку» 

— Поміркуйте і закінчіть рядки вірша. Підкресліть букви, якими відрізняються слова. 

Виріс в лісі білий ____. 

Захворів Петро на ____. 
 

Картка 2. 

— Спишіть прислів’я (одне на вибір). Підкресліть букви, що позначають 

дзвінкі приголосні звуки. 

 До доброї криниці стежка утоптана. 

 Щоб рибку їсти, треба в воду лізти. 

____________________________________________________________________ 

 

Картка 1. 

 

Гра «Добери кінцівку» 

— Поміркуйте і закінчіть рядки вірша. Підкресліть букви, якими відрізняються слова. 

Виріс в лісі білий ____. 

Захворів Петро на ____. 
 

Картка 2. 

— Спишіть прислів’я (одне на вибір). Підкресліть букви, що позначають 

дзвінкі приголосні звуки. 

 До доброї криниці стежка утоптана. 

 Щоб рибку їсти, треба в воду лізти. 

 

 

 

 

 

 



 

Картка 2. 

— Спишіть прислів’я (одне на вибір). Підкресліть букви, що позначають 

дзвінкі приголосні звуки. 

 До доброї криниці стежка утоптана. 

 Щоб рибку їсти, треба в воду лізти. 
 

Картка 2. 

— Спишіть прислів’я (одне на вибір). Підкресліть букви, що позначають 

дзвінкі приголосні звуки. 
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УРОК МАТЕМАТИКИ. УРОК-КВЕСТ. 

ТЕМА. ЗАСТОСУВАННЯ ПРИЙОМІВ УСНОГО ДОДАВАННЯ 

ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ У ПРОЦЕСІ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРИКЛАДІВ І ЗАДАЧ.  

МЕТА: сприяти формуванню  вміння застосовувати прийоми усного додавання 

двоцифрових чисел у процесі розв'язування прикладів і задач; удосконалювати вміння 

розв'язувати текстові задачі вивчених видів, знаходити значення буквених виразів; 

розвивати увагу, логічне мислення; виховувати інтерес до математики. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

Один  французький філософ Жан-Жак Руссо сказав такі слова, які я хочу адресувати 

вам. 

«Ви талановиті діти! Коли-небудь ви самі  приємно здивуєтесь, які ви розумні, як 

багато вмієте, якщо  будете постійно працювати над собою, ставити нові цілі і 

прагнути до їх досягнення». 

То ж сьогодні на уроці у нас буде мета, яку ми повинні досягти в кінці уроку. 

Сьгодні наш урок  трохи незвичний. 

У світ математики ще один крок 

Допоможе зробити нам квест-урок 

Це час міркувань, наполегливиий час 

Й завдання давно вже чекають на вас. 

Сьгодні в нас цікава гра- 

Змагатись буде дітвора 

В умінні міркувати, дружно й плідно працювати. 

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація  навчальної діяльності. 
- Давайте пригадаємо, хто був героїнею нашого сьогоднішнього уроку літературного 

читання. А яка вона – сорока? У казці, у житті? Наші друзі перелітні  птахи вже 

дісталися теплих країв. Вони прислали для вас посилку. Але ми її отримати не 

зможемо. Наша сорока перехопила наш подарунок й заховала його. Як же не просили 

її інші птахи повернути – ніяк. Хоче пташечка з вами погратися. Сказала, як 

відшукають учні 2-Б класу, де я заховала посилку віддам. Ну що, дітки, готові на 

пошуки? Але пошуки будуть важкими, іноді небезпечними. І тільки, якщо будете 

працювати в команді, гуртом, зможете подолати труднощі. А так, як це відбувається 

на уроці математики, то будемо додавати двоцифрові числа, розв’язувати задачі. 

 Під час подорожі ви зустрінетеся з різними перешкодами і вам доведеться показати 

свої знання та вміння, щоб подолати їх. Відправлятися в подорож поодинці дуже 

небезпечно, то ж ми об’єднаємося в три команди. Дорога до лісу далека й незнайома, 

тому покажуть вам її наші пернаті друзі, яких ви підгодовували минулої зими.  Кожна 

команда отримає зашифровану назву пташки. Розв’язавши приклади ви оримаєте 

коди і дізнаєтесь, хто буде вас супроводжувати до лісу. Завдання ви зараз чемно 

попросите у наших гостей. 

6 + 8 =   14           Я     А     Б             

20 – 2 =  18          Н     Й    Л 

34 +6 =   40          И     О    О 

96 – 3 =   93         Ц      К    У 

42 + 24 = 66         С      С    Г 
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ІІІ. Основна частина. 
- Ми знаходимося на галявині лісу, звідси розпочнеться наша подорож. Нам потрібно 

дістатися до іншого лісу. Для цього подолати високу гору, переплисти через широку 

річку.  Та у мене для вас є неприємна звістка. Сорока-білобока розтріщала на весь ліс 

про посилку, і тепер не тільки ми хочемо її знайти. Щойно у пошуках нашого 

подарунку відправились хитра лисиця та вовк. Але я впевнена, що ми дістанемося до 

схованки швидше, бо нам допоможуть міцні знання, кмітливість та взаємодопомога. 

Ми впораємося з усіма труднощами, якщо будемо дружно працювати у командах. То 

ж давайте повторимо правила роботи в команді. 

Працюйте дружно та завзято. 

Прислухайтеся до порад товариша. 

Допомагайте один одному. 

Не галасуйте, не сваріться. 
Скажіть чи готові ви до подорожі? Не зовсім! Щоб вирушити в далеку путь,  вам 

необхідно мати компас і карту. Щоб їх отримати вам потрібно розгадати 

ребуси. (Завдання ви знайдете у своїх пташок, які знаходиться у ваших батьків). 
 

.                      

 

 

Молодці! Ви розгадали математичні ребуси. Отже ви отримали компас і карту і тепер 

ми вирушаємо в подорож.  

     Дме холодний вітер. Перед нами будиночок нашого знайомого лісника. Це перша 

зупинка. Зупинка «Обчислювальна». Діти, осінні листочки створили нам перешкоду. 

Вони стали у виразах на місця математичних знаків. Нам необхідно замість листочків 

вставити пропущені знаки дій. (Завдання ви знайдете на магнітній дошці). 

12 5 20=27            43 10 3=50    

 10 (20 6)=36         37 (30 7)=0     



Ви справилися із завданням, поаплодуйте собі! Ми вирушаємо далі. 

 Наступна наша зупинка «Задачна»  у лісовій школі.  Не можуть другокласники-

звірятка розв’язати задачі. Просять вас допомогти. За це вони покажуть коротший 

шлях до річки. (Завдання ви знайдете на середньому підвіконні нашого класу.) Перш 

ніж почати розв’язувати, пригадаємо, з чого складається задача? 

- Які є задачі? 

- Які типи задач ви знаєте? 

- Тепер можете допомагати. 

Задача 1. 

Висота верби 9 м, а осокора – 20 м. На скільки метрів осокір вищий за вербу? 

Задача 2. 

Учні 2-Б класу відправились на  пошуки подарунка. Дівчаток було 12, а хлопчиків – 

на 4 менше. Скільки всього дітей було? 

Задача 3. 

Білочка засушила на зиму 20 білих грибів і 16 лисичок. 6 білих грибів вона віддала 

своїй подружці. Скільки  грибів залишилося в білочки? 

Ви допомогли друзям і вони запрошують вас на перерву, щоб разом відпочити. 

Фізкультхвилинка 
Побувавши в гостях і перепочивши ми подорожуємо далі.  

Ось і ріка. Нам треба перебратися на інший берег. Зупинка «Геометрична» . 

Завдання ви знайдете на стенді «Класний куточок».  

Задача 1. 

Накресліть три відрізки. Довжина першого відрізку 3 см, другий - на 1дм довший за 

перший, а третій – 6см коротший за другий.  

Задача 2. 

Накресліть квадрат, сторона якого дорівнює 2см. Знайдіть його периметр. 

Подивіться, яка гарна казкова галявина перед нами. Це галявина «Дружби».  

Всі групи подолали перешкоди. Ми знаву разом. Давайте візьмемося за руки 

посміхнемося і скажемо, що саме найважливіше було у нашій подорожі? 

Галявина «Дружби» вказує нам шлях до чарівного лісу, де схований наш подарунок. 

Подивіться, він на самому видному місці. Це тому, що задоволена сорока вашими 

відповідями. Це нагорода за вашу працю.  

      А я можу сказати одне: «Ви – найкращі, найрозумніші! Я пишаюся вами!» 

IV. Підсумок уроку.   Рефлексія. Оцінювання.  

-Що найбільше сподобалося на уроці? 

-Що запам’яталося? 

-Що приготувати вам на наступний урок? 

-Хто з вас  вважає, що працював на уроці дуже гарно? 

Ви - розумники. Впоралися з усіма завданнями, працювали дружно і старанно. 

Збіг урок наш, як коротка мить. 

Дуже швидко час біжить. 

Та попереду у нас багато кроків, 

Багато веселих, цікавих уроків 
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Задача 1. 

Висота верби 9 м, а осокора – 20 м. На скільки метрів осокір вищий за вербу? 

Задача 2. 

Учні 2-Б класу відправились на  пошуки подарунка. Дівчаток було 12, а хлопчиків – 

на 4 менше. Скільки всього дітей було? 

Задача 3. 

Білочка засушила на зиму 20 білих грибів і 16 лисичок. 6 білих грибів вона віддала 

своїй подружці. Скільки  грибів залишилося в білочки? 
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