
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ 

ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ №15 МІСТА КИЄВА 

 

 

 

 

 

 

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ  

В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  

 

 

 

 

Методична розробка  

учителя початкових класів  

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

з поглибленим вивченням  

англійської мови №15 міста Києва 

Підгородецької Ірини Аркадіївни  

 

 

 

 

КИЇВ – 2021 

 

 

 



Найголовніше — навчити людину мислити.  

Б. Брехт 

Час вимагає змін у всіх сферах життя людини. І освіта, а в першу 

чергу школа – одна з найпопулярніших сфер, якої ці зміни стосуються. І 

саме школі доручається важлива роль – формувати особистість здатну 

жити і працювати в реаліях сьогодення. Впевнена, призначення вчителя 

початкових класів у тому, щоб перетворити навчання на радісне для 

дитини заняття і при цьому сформувати такі життєві компетентності, які 

допоможуть учню ефективно діяти за межами навчальних ситуацій, 

розв'язувати в повсякденному житті реальні проблеми. 

 Однією з технологій, що допомагає учню не тільки засвоїти певний 

обсяг знань, а й сприяє його розвитку особистісних якостей, є технологія 

формування та розвитку критичного мислення. Критичне мислення і 

вміння вирішувати проблеми відноситься до навичок ХХІ століття. 

Навчити учнів мислити критично з першого уроку фактично 

неможливо. Критичне мислення формується поступово, воно є 

результатом щоденної роботи вчителя й учня, з уроку в урок, з року в рік. 

Критичне мислення є однією із основних складових формування 

особистості, здатної аналізувати, критично сприймати виклики сьогодення 

та робити власний свідомий вибір. У Концепції Нової української школи 

йдеться про те, що критичне мислення є одним з основних завдань 

освітнього процесу. З педагогічної точки зору критичне мислення — це 

комплекс мисленнєвих операцій, що характеризується здатністю людини:  

 аналізувати, порівнювати, синтезувати, оцінювати інформацію 

з будь-яких джерел;  

 бачити проблеми, ставити запитання;  

 висувати гіпотези та оцінювати альтернативи;  

 робити свідомий вибір, ухвалювати рішення та обґрунтовувати 

його. 



Стратегії розвитку критичного мислення необхідно впроваджувати 

з перших днів навчання. Технологія проведення уроку з розвитку 

критичного мислення залежить від його предметного наповнення і 

дидактичних завдань. У 1-му класі доцільно добирати цікаві для дітей 

завдання, що можуть навчити дітей критично та свідомо мислити, 

ухвалювати швидкі та обґрунтовані рішення. Важливою формою 

діяльності дітей на уроках у початковій школі є групова робота, що дає 

можливість обмінюватися ідеями, поважати думку інших, уміти 

спілкуватися та налагоджувати контакт з будь-яким партнером. Чим 

молодший вік учнів, тим цікавіші завдання потрібно добирати для 

школярів. Вони мають бути такими, що максимально розвивають 

самостійність дитини, збуджують її думку. Кожен урок повинен мати 

пізнавальний характер, що збуджує дослідницький інтерес учнів. 

Технологія критичного мислення допомагає готувати дітей нового 

покоління, які вміють розмірковувати, спілкуватися, чути та слухати 

інших. Під час запровадження цієї технології знання засвоюються значно 

краще, адже стратегії розвитку критичного мислення розраховані не на 

запам’ятовування, а на вдумливий, творчий процес пізнання світу, на 

постановку проблеми та пошук її розв’язання. Застосування технології 

розвитку критичного мислення створює додаткову мотивацію до навчання. 

Учні ефективніше здобувають нові знання, оскільки задовольняється їхній 

пізнавальний інтерес. Навіть у доволі складних інтелектуальних завданнях 

вони бачать можливості для навчання. Школярі шукають шляхи 

застосування навичок критичного мислення і, як правило, охоче їх 

використовують — і в класі, і повсякденному житті. Саме початкова ланка 

є фундаментом формування критичного мислення як пріоритетного 

напрямку виховання особистості сучасної молодої людини. 

Одним зі шляхів входження України до світового освітнього 

простору є реформування вітчизняної освіти через орієнтацію на 

технологію розвитку критичного мислення. Зазначена технологія дає змогу 



одночасно і більш ефективно формувати в учнів низку ключових 

компетентностей. За своєю сутністю технологія формування критичного 

мислення вимагає від учнів: застосування нових знань, зважаючи на 

засвоєний раніше матеріал; виробляє вміння діяти й ухвалювати рішення 

самостійно чи в складі команди; розв’язувати конфлікти; шукати, 

компонувати і застосовувати нову інформацію з різноманітних джерел; 

розвиває критичне мислення і прагнення до творчості та саморозвитку; 

формує бажання і здатність самостійно вчитися.  

Невід’ємною складовою оновлення української школи є створення 

нового освітнього середовища, що сприяло б розвитку здібностей 

критичного мислення кожного учня. Правильно організоване освітнє 

середовище спонукає до активної навчальної діяльності, сприяє 

інтелектуальному розвитку учнів, дає змогу кожній дитині повірити в свої 

сили і здібності, навчитися взаємодіяти з однолітками, розуміти й 

оцінювати їхні почуття і вчинки, а саме це є в основі навчання. З метою 

створення умов для забезпечення можливості кожного учня здобувати нові 

знання, робити власний вибір, розвивати нові та вдосконалювати набуті 

практичні навички доцільно організовувати у початкових класах навчальні 

осередки, що відображають навчальні потреби й інтереси дітей, є центр 

читання і письма, центр природознавства, математичний центр, центр 

творчості та центр відпочинку. Кожен центр містить необхідні матеріали. 

Наприклад:  

 

дитячі книги, словники, дитячі журнали, 

письмове приладдя (олівці, маркери, 

фломастери), папір, клей 

ЦЕНТР ЧИТАННЯ І ПИСЬМА 

муляжі «Овочі», «Фрукти», «Корисні 

копалини», збільшувальне скло, 

мікроскоп, набір колб, камінці, мушлі, 

інші природні матеріали 

ЦЕНТР ПРИРОДОЗНАВСТВА 



матеріали для лічби (пластикові іграшки, 

кубики різних розмірів, фабричні або 

саморобні предмети для лічби), лінійки, 

терези, інші засоби для вимірювання 

МАТЕМАТИЧНИЙ ЦЕНТР 

фарби й пензлі, пластилін, старі журнали 

(для створення колажів), папір, ляльки-

рукавички для театральних ігор 

ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ 

пазли, доміно, настільні розвивальні ігри, 

головоломки, скакалки, обручі, м’ячі. 
ЦЕНТР ВІДПОЧИНКУ 

 

Під час тематичних тижнів учитель поступово додає нові навчальні 

матеріали до наявних навчальних осередків. Показниками якості 

навчальних центрів є їхня насиченість і структурованість.  

На початку навчального року важливо поступово ознайомлювати 

дітей з кожним навчальним центром, пояснювати призначення різних 

матеріалів, способи та правила користування ними. Учитель разом з дітьми 

обговорюють доцільність розміщення речей у певних центрах та 

ухвалюють спільне рішення щодо місця зберігання. Така участь у дискусії 

створює можливості для формування в учнів умінь висловлювати свою 

думку та обґрунтовувати її, слухати думки інших дітей, ухвалювати 

спільні рішення.  

У навчальних центрах проводять різні види пізнавальної діяльності. 

На відповідному матеріалі учні опановують такі важливі прийоми 

розумової роботи, як аналіз і синтез, класифікація, узагальнення, уміння 

робити висновки. Учитель придумує для дітей різні проекти, у яких вони 

можуть використовувати всі ті речі, що містяться в навчальних осередках. 

Певна атмосфера дослідництва підсилює креативність дітей, сприяє 

розвитку навичок критичного мислення. Учням можна запропонувати 

намалювати те, що вони бачать; запитати, що їх цікавить. Учитель складає 



список запитань, що виникають у дітей, і використовує ці дані для 

планування уроків у майбутньому.  

Отже, створення навчальних центрів як складової освітнього 

середовища, має передбачати урахування таких умов:  

 інформаційна насиченість;  

 доступність і можливості пізнавальної діяльності;  

 реалізація творчого потенціалу особистості;  

 орієнтація освітньої системи на розвиток навичок критичного 

мислення.  

Для розвитку критичного мислення молодших школярів учителеві 

потрібно:  

• визначити час і забезпечити умови для застосування критичного 

мислення;  

• дати змогу учням вільно розмірковувати, висувати різні ідеї та 

думки;  

• сприяти активному залученню учнів до процесу навчання;  

• створити для учнів безризикове середовище, вільне від кепкувань;  

• підтримувати кожного учня у процесі формулювання критичних 

суджень;  

• виявляти уважність до критичних суджень учнів.  

Для того щоб критично мислити, учні повинні:  

• виховувати впевненість у собі та формувати розуміння цінності 

власних думок та ідей;  

• брати активну участь в освітньому процесі;  

• ставитися з повагою до думок інших;  

• вчитися формулювати й відкидати непотрібні судження. 

 

  



Усе життя — це експеримент.  

Чим більше експериментів ти робиш — тим краще.  

Р. В. Емерсон 

Сучасний світ перенасичений рекламними роликами, агітацією, 

маніпуляціями. Для того щоб людина могла розпізнавати як прямі, так і 

приховані способи маніпуляції її свідомістю, вона повинна навчитися 

критично та свідомо мислити, робити власний вибір, знаходити вихід з 

будь-якої ситуації. Роль учителя, помічника дитини, полягає 

безпосередньо у розвитку в дітей самостійного свідомого мислення. У наш 

час неможливо жити без постійного пристосування до нових економічних, 

суспільних та інших змін, без ефективного розв’язання проблем, що часто 

непередбачуване і вимагає застосування нових нестандартних підходів. 

Метою педагогів як наставників, у першу чергу, є формування особистості, 

готової до життя у світі, що постійно змінюється, особистості, здатної 

навчатися все життя і самовдосконалюватися, ухвалювати швидкі й 

ефективні рішення. Саме розвинене критичне мислення, на мою думку, 

може навчити учнів, спостерігати, аналізувати, пояснювати.  

Критичне мислення — це здатність використовувати певні прийоми 

опрацювання інформації, що дають змогу отримати бажаний результат.  

До основних ознак критичного мислення належать такі вміння:  

1) робити логічні умовиводи;  

2) ухвалювати обґрунтовані рішення;  

3) оцінювати позитивні та негативні риси як отриманої інформації, 

так і самого розумового процесу;  

4) бути спрямованим на результат.  

Навчити критичного мислення неможливо пасивними, застарілими 

методами навчання. Для цього потрібно якнайефективніше 

використовувати інтерактивні методи навчання.  



Перш за все це структура уроку розвитку критичного мислення, що 

допоможе кожному вчителеві чітко визначитися, які методи і прийоми він 

використовуватиме на певному етапі уроку.  

Основні етапи уроку критичного мислення: 

1. Розминка (створення сприятливого психологічного клімату на 

уроці).  

2. Обґрунтування навчання (постановка мети уроку, розвиток 

внутрішньої мотивації до вивчення теми та предмета в цілому).  

3. Актуалізація (зацікавленість, спрямованість на навчання, 

відтворення знань, потрібних для наступних етапів уроку).  

4. Усвідомлення змісту (знайомство з новою інформацією, аналіз 

інформації, особисте розуміння).  

5. Рефлексія (критичний момент уроку).  

- учні переробляють нові знання на власні;  

- запам’ятовують матеріал, так як розуміють його;  

- активно обмінюються думками;  

- удосконалюють і поповнюють словниковий запас;  

- складається різноманітність міркувань;  

- вибір правильного варіанту.  

Відповідно до етапу використовують різні методи і прийоми 

критичного мислення.  

І ЕТАП:  

  «Мозковий штурм» (дає змогу дітям швидко висловлювати 

власні думки з певного питання, колективно обговорювати їх, 

знаходячи правильні рішення). Інколи використовують прийом 

«Кошик ідей», що є одним і тим самим, що й «Мозковий 

штурм». 

  «Чи вірите ви в те, що?...» (діти отримують запитання, що 

стосуються теми уроку, та мають дати відповідь «Так» чи 



«Ні»). Наприклад: ... восени листя жовтіє через похолодання; ... 

листя, що впали, можуть пошкодити ґрунт і т. ін.  

  «Спіймай настрій» (діти передбачають, що цікавого і веселого 

подарує їм урок і чому).  

 «Асоціативний кущ» (діти висловлюють асоціації стосовно 

теми уроку).  

 «Ґронування» (стратегія, що дає змогу встановлювати зв’язки 

між деякими поняттями). До речі, у багатьох науковців 

трапляється об’єднання «Асоціативного куща» та 

«Ґронування» і сприймання їх як одного і того самого. На нашу 

думку, «Асоціативний кущ» — вужче поняття, ніж 

«Ґронування», під час якого можна утворити декілька «кущів» 

або «ґрон».  

 «Знаю — хочу дізнатися — дізнався» (діти, заповнюючи 

таблицю з цих трьох стовпчиків, можуть чітко уявити 

інформацію, що їм потрібно дізнатися, і з’ясувати, чи 

справдяться їхні очікування наприкінці уроку).  

 «Мудра сова» (діти повинні поставити якнайцікавіше питання 

до теми уроку).  

 «Чарівна скринька» (діти за допомогою запитань дізнаються 

про предмет, прихований у чарівній скриньці, та встановлюють 

його зв’язок з темою уроку).  

 «Контрольне запитання» (із запитань, запропонованих учням, 

вони обирають те, що їм буде найцікавішим і найкраще підійде 

до теми уроку).  

 «Архімед» (дітям пропонують знайти якомога більше 

розв’язань поставленої проблеми) та ін.  

На ІІ етапі — обґрунтування навчання — добирають такі методи та 

прийоми, що допоможуть показати розв’язання проблемного питання 

через життя та як можна застосувати здобуті знання у житті.  



 «Кубування» (цей метод передбачає використання кубика із 

надписами на гранях. Наприклад: «Опиши!», «Порівняй!», 

«Знайди асоціації!», «Проаналізуй!», «Застосуй!», «За чи 

проти?»).  

 «Робота довідкового бюро» (вимагає самостійного пошуку 

інформації).  

 «Живі малюнки» (діти обґрунтовують свій варіант актуальності 

питання через пантоміму, міміку, жести, міні-сценки).  

 «Встанови зв’язок» (учням пропонують установити зв’язок 

поставленої проблеми із життям чи певною життєвою 

ситуацією).  

ІІІ етап має на меті активну роботу учнів щодо розв’язання 

поставленої проблеми. Тут доцільним є використання таких методів та 

прийомів.  

 «Читання з позначками» (діти, читаючи текст, ставлять 

позначки:  

«v» — якщо те, що вони читають, відповідає тому, що вони знають;  

«–» — якщо те, що вони читають, суперечить тому, що вони вже 

знали, або вважали, що знали;  

«+» — якщо те, що вони читають, є для них новим;  

«?» — якщо те, що вони читають, незрозуміло, або вони хотіли б 

отримати докладніші відомості з цього питання).  

 «Дошка запитань» (діти вивішують у спеціально відведене для 

цього місце питання, що виникають у процесі обговорення чи 

розв’язування певної проблеми).  

 «Порушена послідовність» (діти відновлюють порушену 

послідовність у тексті, задачі й т. ін.).  

 «Взаємні запитання» (після прочитування діти ставлять 

запитання одне одному і відповідають на них. Це може бути 

робота у парах або у групах).  



 «Перемішайтесь — замріть — об’єднайтесь у пари!» (ця 

стратегія дає змогу залучити до роботи всіх учнів, які вільно 

рухаються класом, а за командою об’єднуються у пари і 

висловлюють свої думки з приводу проблемного питання, і так 

— декілька разів).  

 «Есе» (передбачає написання повідомлення у довільній формі, 

під час цього збирають інформацію і висловлюють власну 

думку).  

 «Метод ПРЕС» (може відбуватися і на інших етапах уроку).  

 «Взаємне навчання» (учні можуть виступати у ролі вчителів).  

 «Ажурна пилка» (перегукується з попереднім прийомом: діти 

стають експертами під час обговорення певного питання і 

намагаються пояснити щось іншим учням).  

 «Обмін проблемами» (учні на основі вивченого проблемного 

питання знаходять не менш цікаве питання і ставлять його 

іншій групі).  

 «Таємні таланти» (учні визначають, чиї таланти і здібності 

знадобляться їм для розв’язання поставленої проблеми).  

 «Метод шести капелюхів».  

На IV етапі учні аналізують, усвідомлюють інформацію, визначають 

її розуміння.  

 «Діаграма Венна» (будується на двох або більше великих 

колах, що частково накладаються одне на одне так, що 

посередині утворюється спільний простір. Інформацію, що 

стосується кожної проблеми, фіксують в окремому колі, а в 

спільну частину записують інформацію, що стосується всіх 

визначених складових.  

 «Доповідач — респондент» (двоє учнів виходять до дошки, 

один з них розповідає, а інший доповнює мімікою та жестами).  



 «Ручки всередині» (після того, як учень висловився, він кладе 

ручку у центр кола і слухає інших учасників).  

 «За — проти» (діти висловлюють свої думки стосовно 

отриманої інформації та займають певну позицію: «За» чи 

«Проти»).  

 «РАФТ» (назва розшифровується як роль, аудиторія, формат, 

тема. Основне завдання учня в межах цієї діяльності: 

висловити, описати та розповісти основні міркування на задану 

тему з точки зору певного обраного персонажа, вживаючись у 

роль. Учень має врахувати особливості аудиторії, до якої він 

звертається, та обрати потрібний формат тексту).  

V етап має на меті прояснення змісту опрацьованого, чи справдилися 

очікувані результати, складання плану подальших дій.  

 «Синквейн» (форма вільного висловлювання з 5 рядків, що 

складають за певною схемою.  

1. Тема (іменник).  

2. Опис (два прикметники).  

3. Дія (три дієслова).  

4. Ставлення (фраза-чотири слова).  

5. Перефразування змісту (одне слово).  

 «Рюкзачок» (кожен учень називає, що з того, що він дізнався, 

чи навчився робити на уроці, він може використати на інших 

уроках).  

 «Сюрприз» (учитель перед уроком кладе картки зі стислим 

зображенням основних ідей уроку, а учні мають їх 

прокоментувати).  

 «Мікрофон» (учні можуть випробувати себе у ролі журналістів 

і ставити іншим дітям питання, що стосуються уроку).  

Кожна дитина має до чогось певні здібності. Наше завдання: знайти 

найменші пагінці таланту, розвивати їх. Адже в майбутньому трудовому 



житті стануть у пригоді міцна пам’ять, гостре око, гарний смак, образне 

мислення. На уроці важливо використовувати проблемні завдання, що 

спричиняють дискусію, спонукають до роздумів, пошуків певних 

висновків. Практично на кожному етапі уроку потрібно розвивати творче 

мислення, формувати у дитини вміння управляти процесами творчості: 

фантазування, розуміння закономірностей, розв’язання складних 

проблемних ситуацій. Сам процес навчання повинен містити активні 

форми роботи.  

До уроків потрібно добирати вправи для стимулювання пізнавальних 

здібностей учнів, при цьому надаючи дітям можливість вільно 

висловлювати свої припущення, а потім критично аналізувати і відбирати 

правильні відповіді.  

Головне — не кінцева відповідь, а сам процес розумової роботи, різні 

варіанти досягнення результату.  

Природа пошуку в усіх випадках одна: дати відповідь на питання 

«як?», «чому?», виявити допитливість.  

Дуже важливим є  стимулювання пізнавальних здібностей  учнів  на 

уроках. Потрібно намагатися добирати цікавий і пов’язаний із життям 

матеріал, спрямований на формування життєвих компетенцій учнів, 

зокрема:  

 дидактичні та сюжетні ігри;  

 завдання-жарти;  

 ребуси;  

 ігрові та цікаві ситуації;  

 корисні вправи.  

Усі ці нестандартні завдання передбачають оригінальні розв’язання, 

вибір раціональних способів дослідження, порівняння, а також потребують 

від кожного учня вищого ступеня творчої активності, гнучкості мислення.  

Учитель має вчити учнів здобувати знання не шляхом механічного 

запам’ятовування, а шляхом творчого сприйняття, критичного осмислення. 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 

 

  

 

 

 

  

 

 «За» або «проти». Перша група доводить, чому добре, що наступила 

зима, інша – навпаки, чому погано.  

 



  

 

 

  

 

 За початковими літерами слова «дружба» назвати якості 

справжнього друга. 

Д – добрий, дотепний, доброзичливий… 

Р – радісний… 



У – уважний… 

Ж – жвавий, життєрадісний… 

Б – бадьорий, балакучий… 

А – активний, акуратний… 

 «Вилучи зайве»: вилучити числівники 

Модинодває дтриочотиривп’ятькішістьлсімля  

(Моє довкілля) 

 За фрагментами малюнка назвати, кого можна зустріти в зимовому 

лісі. 

 

 

 

 

 

 

 

 Знайди у таблиці назви тварин. За якими ознаками їх можна 

розподілити? 

Н  А  О К Ю Ш Е Ц Є Ч 

Т В М Р З Е Б Р А А 

И Г В І У Л И Ф С П 

Г Р Ф Т Б Р К Й О Л 

Р А К Л Р Н О Р В Я 

Н К И Ж У К С У А Т 

І Т Т Б І Д А П Ю О 

С О Р О К А Д Т Ь Н 

 

  



УРОК З КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» В  3 КЛАСІ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ  КРИТИЧНОГО 

МИСЛЕННЯ. 

 

Тема. Тварини – живі організми. Різноманітність тварин. 

Мета:  формувати поняття «тварини - живі організми», уявлення про 

значення тварин у природі і цінність їх для людей; підвищити в учнів 

інтерес до природничих знань; допомогти зрозуміти, що всі тварини 

потрібні для людини; розвивати критичне мислення, вміння міркувати 

,порівнювати навички діалогічного та монологічного мовлення; 

виховувати любов до природи. 

Обладнання: комп'ютер, слайди, таблиці, опорні картки. 

                                           Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

Будемо в царство тварин мандрувати, 

Будемо рідну природу вивчати! 

Тож побажаймо удачі для нас 

В путь - дорогу , в добрий час! 

  1.Розподіл ролей в групах. 

  2. Повторення правил роботи в групі. 

ІІ. Хвилинка спостережень. 

- Який стан неба переважав цього тижня? 

- Чи були опади і які? 

- Який був вітер? 

ІІІ. Перевірка домашнього завдання. 

   1.Фронтальне опитування. 



- Що таке рослини? 

- На які групи вони поділяються? 

- Чому потрібно охороняти рослини? 

   2. Гра « Відгадай» 

Презентація за комп'ютером.  «Рослини. Учні називають рослину  і 

відповідають , яким способом вони розмножуються. 

   3.Тестування 

1.Що належить до хвойних рослин? 

   А)Липа; 

   Б)сосна; 

   В) Кульбаба. 

2.Що містить плід рослини? 

    А) Квітка; 

    Б) Насіння; 

    В) Стебло. 

3. Який орган рослини знаходиться в грунті? 

     А)Квітка; 

     Б) Лист; 

     В) Стебло; 

     Г) Корінь. 

4. Які рослини розмножуються спорами? 

     А)Дзвоник; 

     Б)Дуб; 

     В) Папороть. 



5.Заповніть пропуски. 

Корені рослин дихають. . .,який міститься в ґрунті .  Вони всмоктують з 

ґрунту . . . і розчинені в ньому . . . 

ІV . Мотивація навчальної діяльності. 

Слайд «Подорож в царство тварин» 

1. Розминка.   Відгадування загадок. 

- Крила є ,а не літає; 

Ніг нема , а не наздоженеш. (Риба) 

- Червоні лапки, щипає за п'ятки.(Гуска) 

- З хазяїном дружить, будинок вартує, 

Живе під ґаночком, а хвіст бубличком. (Собака) 

- Є у лісі хата, 

В ній кімнат багато. 

Тут живе отара добрих санітарів. 

Ти цю хату не чіпай – 

Санітарам спокій дай. (Мурахи ) 

- Про кого всі ці загадки? 

- До якої природи віднесемо тварин? Чому? 

2. Технологія « Аукціон» 

Учитель – «покупець», учні – «продавці». 

Слайди: 

- Риби 

- Звірі 

- Птахи 

- Комахи 

- Земноводні 

- Плазуни 

 

 



V. Повідомлення теми і мети уроку. 

- Можливо , ви самі скажете, про кого сьогодні буде вестись розмова 

на уроці. Так , про Тварин. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь: 

- як розрізняють тварин; 

Їх значення у природі і для людей. 

Сьогоднішній урок вас навчить: 

- Працювати над текстом ,використовуючи систему позначок, метод 

«Поміч»; 

- Розвивати уяву, критичне мислення; 

- Класифікувати інформацію. 

VІ. Актуалізація опорних знань. 

1. «Мозкова атака» за темою «Тварини». 

Індивідуальна «М/А»- запишіть усе , що ви знаєте про тварин. 

«М/А» у парах – поділіться своїми враженнями з сусідом. 

«М/А» у групах - обговоріть цю тему у групах. Запишіть все. Що 

ви знаєте, на аркушах паперу, класифікуючи інформацію. 

2. Класифікація інформації 

- Поведінка 

- Фізична характеристика 

- Природне середовище 

- Вид 

- Вороги 

Висновок: усе, що ми вже знаємо про тварин, допоможе нам 

дізнатися про щось нове і засвоїти нову інформацію по даній темі. 

VІІ. Вивчення нового матеріалу. 

1. Розповідь учителя з елементами бесіди. 

- Світ тварин багатий і різноманітний. Згадайте де живуть тварини. 

Так, тварини живуть всюди: в океанах і морях, у лісах, на луках, у 

пустелях, горах. 

     Розгляд слайдів із зображенням тварин. 



- Чим відрізняється олень, вовк, бджола, жаба? 

- Як вони рухаються? 

- Якщо тварини відрізняються між собою за формою тіла, розміром, 

забарвленням, зовнішнім виглядом, то кажуть, що вони належать до 

різних видів. 

- Пригадайте що таке вид? 

- Порівняйте ластівку міську і сільську . Чим вони різняться? 

- Чим подібні ластівки? 

- Отже , тварини одного виду подібні, а тварини різних видів зовсім 

не схожі між собою, або різняться. На Землі відомо близько двох 

мільйонів видів тварин, а в Україні живе більше 50000видів. Ми 

стверджуємо . що тварини - частина живої природи, а значить живі 

організми. Доведіть це. 

2. За технологією «Мікрофон» 

- Особливими у тварин є ознаки, яких не мають інші живі організми. 

Тварини переміщуються. 

 

 

ПЛАВАЮТЬ                                                                                  БІГАЮТЬ 

 

                                                    ТВАРИНИ 

 

ЛІТАЮТЬ                                                                                       

СТРИБАЮТЬ 

   

 

ПОВЗАЮТЬ 



- Цих ознак немає у рослин. Ними рослини відрізняються від тварин. 

- Що є спільним для тварин і рослин? 

- Чим живляться тварини? 

Тварини живляться рослинами або іншими тваринами і ростуть до 

певного часу. 

3. Створення проблемної ситуації. 

- Уявіть собі, що всі тварини у природі зникли. До чого це призведе? 

ДИСКУСІЯ 

ТАК                                                        НІ 

1.                                                   1. 

2.                                                   2. 

3.                                                   3. 

              4.Бесіда 

- Для чого потрібні тварини людям? 

 

 ОКРАСА  ПРИРОДИ                                   ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ 

                                             ТВАРИНИ 

                                                                                                         

ПІР'Я,ШОВКОВІ МНИТКИ               ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

                                            ЛІКИ      ХУТРО,ШКІРА 

VІІІ. Робота з підручником (с.100- 103) 

Власне читання. Учні читають мовчки та роблять позначки у тексті, а саме: 

v- підтверджуєте, що я знаю; 

+- нова інформація; 

?- дивує мене. 

 



ІХ. Рефлексія (після читання). 

1. Розгляд малюнків?с.100-102 . Представників яких груп тварин ви 

бачите? Які вони мають істотні ознаки? Наведіть свої приклади.  

2. Відповіді на запитання. 

- Як тварини різняться за розміром? 

- Яким є значення тварин у природі? 

- Яким є значення тварин для життя людей? 

      3. Технологія  « Слово за словом» 

- Чи стосуються слова цієї теми; якщо так, то яким чином? 

Вода 

Суп 

Пір'я 

Повітря 

Сльози. 

Х. Фізкультхвилинка 

Рано-вранці крокодили 

На зарядку всі ходили 

А за ними вирушали 

Тигри, леви і шакали. 

Поспішали кенгуру, 

Несли в торбах дітвору. 

Антилопи і горили 

Теж зарядку там робили. 

Слон поволі, наче робот, 

Раз і два, і три й чотири – 

Посідали крокодили. 

Лиш ледачі бегемоти 

Не вилазили з болота. 



ХІ. Узагальнення і систематизація знань. 

1. Робота в групах. 

1 група. Доведіть, що тварини живі організми. 

2 група. Що отримує людина від цих тварин: лисиця, корова, змія, 

гуси, свиня? 

3 група. Чим відрізняються тварини від рослин? 

      2.Індивідуальна робота. Заповнення таблиці назвами тварин за 

способом пересування. 

ХІІ. Підсумок уроку. 

     1.Технологія «Незавершені речення» 

Тварини – це частина. . . . . 

Тварини відрізняються між собою за. . . . 

Тварини живляться. . . . 

Тварини дають людям. . . . 

2. Самооцінювання . 

- Оцініть свою роботу на уроці, свій внесок  у розкритті теми уроку. 

3. Вільне письмо 

- Що ви думаєте про урок . який щойно завершився? 

- Зробіть будь - який загальний коментар. 


