Інтегрована освіта

Щоб іти гриби збирати,
треба все про них нам знати
Інтегрований урок-подорож з природознавства,
математики та української мови у 2-му класі

Світлана ФРУСЕВИЧ, учителька початкових класів,
ОЗО “Бондарівський ЗЗСО” І–ІІ ст., м. Овруч, Житомирська обл.

Що таке гриби? Які їх види? Де вони люблять рости? Як збирати гриби?
Корисно чи шкідливо їх уживати в їжу? На ці та багато інших запитань діти знаходять відповіді в ході пропонованого уроку. А інтеграція кількох навчальних дисциплін дає змогу
розкрити тему цілісно і зусебіч.
Те м а. Їстівні та отруйні гриби, розпізнавання їх.
Правила збирання грибів. Розв’язування задач. Розвиток мовлення.
М е т а. Формувати уявлення про будову, різноманітність і значення грибів у природі. Вчити розрізняти
отруйні та їстівні гриби. Розвивати допитливість, логічне мислення, пізнавальну активність учнів, уміння
узагальнювати. Формувати вміння будувати зв’язну
сюжетну розповідь з опорою на ілюстративний матеріал, збагачувати словниковий запас учнів. Закріплювати вміння розв’язувати прості задачі.
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я: мультимедійний комплект, ілюстративні матеріали з теми; зображення кошика й лісової галявини з мешканцями
лісу; роздатковий матеріал для роботи в групах і парах; сигнальні смайлики для визначення настрою,
малюнковий план уроку; аудіозапис звуків лісу, музика для фізкультхвилинки; картки для мовних вправ,
фішки двох кольорів, підручник і зошит з природознавства для 2-го класу (авт. І. В. Грущинська).
Хід уроку
І. Ранкова зустріч. Емоційне налаштовування
на урок (5–6 хв)
1. Вітання
— Ви у мене гарні дуже,
Працьовиті, небайдужі.
Одне одному всміхніться,
Веселіше подивіться.
— А ще ви дружні й допитливі діти. На хвилинку зосередьтесь і за допомогою смайлика оцініть свій настрій.
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Діти піднімають зображення відповідного смайлика.
— Яким ви хочете бачити наш урок?
2. Щоденні новини
Повідомлення чергового синоптика
“За одну хвилину про нашу днину”
Учень повідомляє дату, стан погоди, а також результати спостережень за наявністю плодів на деревах і поведінкою тварин.
Народний календар
Діти слухають розповідь учителя.
Орієнтовний зміст повідомлення
За народним календарем сьогодні свято архангела
Михаїла, або, як кажуть у народі, свято Михайла. Його
вважають мужнім лицарем, який перемагає темні сили;
ангелом-охоронцем усіх християн, заступником міста
Києва. Він зображений на сучасному гербі міста, на його
честь у Києві збудовано Михайлівський Золотоверхий
собор.
Якщо в цей день випадає сніг, навіть невеличка пороша, то кажуть, що Михайло приїхав на білому коні,
а це віщує добрий урожай і здоров’я.
Якщо на Михайла ніч ясна, то буде зима сніжна
й красна.
Якщо Михайло дощем не услужить — добру й суху
весну наворожить.

ІІ. Актуалізація знань учнів (2–3 хв)
Розминка “Скажи швидко”
yy Земля має форму…
yy Непрозорі предмети на шляху світла утворюють…
yy Умовна лінія торкання земної поверхні і небосхилу — це…
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Поспішайте передплатити
“Учитель початкової школи”
на 2020 рік
Заощадьте до 20 % — оформіть передплату
на сайті upsh.com.ua

Відкрийте дітям світ разом із журналами
“УПШ” та “Джміль”
Індекси для передплати
на пошті:
89869 журнал “УПШ”
68604 комплект “УПШ” + “Джміль”
Якщо маєте запитання,
телефонуйте:
067-504-50-22,
або звертайтеся на e-mail:
books@dvsvit.com.ua
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