Природознавство  Громадянська освіта

З ВІТЕРЦЕМ І БУРЕВІЄМ
ПОДРУЖИТИСЬ МИ ЗУМІЄМ
Урок природознавства у 3-му класі

Галина ДЖЕМУЛА, вчитель початкових класів;
Вікторія ДОНІЙ, учитель початкових класів,
СНВК “Лілея”, м. Київ

Вітер — явище надзвичайно важливе для всього живого на Землі. Завдання педагога — не лише розкрити
природу вітру, його властивості, а й допомогти маленьким школярикам усвідомити його велике
значення у житті людей. У пригоді стануть давні українські міфи, що відображають уявлення наших
пращурів про вітер. Їхні захопливі сюжети неодмінно зацікавлять малят і заохотять до навчання.

Те м а . Рух повітря. Вітер.
М е т а . Розкрити природу вітру, показати його
значення для життя на планеті. Розвивати мовлення,
уяву, логічне мислення. Стимулювати інтерес до природних явищ. Ознайомити з міфологічними уявленнями наших пращурів про вітер. Формувати критичне
мислення.
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я : слайди
“Робота вітру”, “Форми земної поверхні”, навчальний фільм “Вітер. Види вітрів”, квітучий вазон, кульки
(одна на парту), зображення Стрибога, картки зі словами (“тепло”, “повітря”, “світло”, “вода”), 6 карток
для роботи в групах, підручник “Природознавство.
3 клас” (авт. Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак).
Хід уроку
І. Організаційний момент (1–2 хв)
Учитель, тримаючи в руках вазон, що квітне, пропонує дітям добирати в риму слова до віршованих
рядків, які він промовлятиме.
Щоби квіточка росла,
Треба дати їй... (тепла).
Щоби квіточка розквітла,
Треба їй побільше... (світла).
Щоб вона могла напиться,
Треба дати їй... (водиці).
І усе живе, повірте,
Жить не може без... (повітря).
Відкриває дошку, на якій прикріплені слова “тепло”, “повітря”, “світло”, “вода”.
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— Людині, як і всьому живому, теж потрібні всі ці
компоненти. А без якого з них вона не може обійтися
ні хвилини? (Без повітря).
ІІ. Перевірка домашнього завдання (2–3 хв)
— Перевірмо, що ви знаєте про повітря.
Учитель промовляє судження, а діти мають висловити згоду чи незгоду з ним, показуючи вказівними
пальцями обох рук знак “плюс” або “мінус”.
Орієнтовний зміст завдання
yy Повітря нагрівають сонячні промені. (Ні).
yy Поверхня Землі повільно нагрівається і повільно
охолоджується. (Ні).
yy Вода довго зберігає тепло. (Так).
yy На суші вдень тепліше, а вночі холодніше, ніж над
водою. (Так).
yy Узимку біля моря холодніше, ніж на суші. (Ні).
yy Тепле повітря легше від холодного. (Так).

ІІІ. Повідомлення теми уроку (2–3 хв)
1. Створення проблемної ситуації
Педагог демонструє слайди із зображеннями чотирьох природних об’єктів, утворених силою вітру
(див. фото на с. 15).
— Хто, на вашу думку, створив ці споруди?
Вислухавши міркування дітей, учитель пропонує їм
загадку, яка дасть відповідь на це запитання.
Все на свій він робить лад,
Все собі на втіху:
Налетів на сонний сад —
З гілки збив горіха.

ЧИТАТИ ДАЛІ

За листочок зачепивсь —
Відірвав від груші,
По доріжці покотив —
Кинув до калюжі.
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Вчасно подбайте про передплату на ІІ півріччя!
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Нормативні документи.
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на досягнення
конкретних очікуваних
результатів
з математики (№ 5)

Передплатіть журнали “УПШ” і “Джміль” у комплекті,
не виходячи з дому,
за найнижчими цінами!

Увага!
Передплата
з липня
триває
до 14 червня

1 Заходьте на сайт upsh.com.ua
2 Оформлюйте передплату
3 Щомісяця гарантовано отримуйте
ваші фахові журнали

Заощадьте до 10 %,
передплативши журнали
до кінця року

