Сучасні освітні технології  Мови і літератури

ЯКЩО ПОЕТ СПРИЙМАЄ СВІТ ДИТИНА НАЧЕ,
ЙОГО ПОЕЗІЯ ПО-СПРАВЖНЬОМУ ДИТЯЧА
Інтегрований урок позакласного читання
у 2-му класі

Ірина СМІРНОВА, вчитель початкових класів, ЗОШ І–ІІІ ст.
№ 5 ім. В. І. Чуйкова, м. Умань, Черкаська обл.

Світ дитячої літератури яскравий, образний, дотепний, цікавий і незвичний — і саме ці риси притаманні творам Юрка Бедрика, що адресовані дітям.
Як організувати знайомство учнів з творчістю їхнього сучасника, як зробити урок “живим” і захоп
ливим, демонструє автор.

Те м а . Вірші Юрка Бедрика для дітей.
О ч і к у в а н і р е з у л ьт а т и :
yy учень/учениця правильно виконує артикуля
ційні   вправи; швидко читає й чітко промовляє
скоромовку;
yy дає повні, змістовні, обґрунтовані відповіді
на  запитання;
yy виконує завдання творчого характеру;
yy виразно читає вірші;

yy
yy
yy
yy
yy

пояснює значення слів і зміст висловів;
аналізує текст;
висловлює самостійні судження, обґрунтовує їх;
встановлює відповідності між поняттями;
співпрацює в парах.

М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я : збірки віршів
Ю. Бедрика, мультимедійний комплект, зображення
згаданих у віршах тварин і рослин; картки для роботи
в парах; аркуші паперу, олівці й фломастери.

Хід уроку
I. Організаційний момент (1–2 хв)
— Чого ви очікуєте від уроку позакласного читання?
Учні висловлюють свої сподівання.
II. Мовна розминка (3–5 хв)
1. Артикуляційна гімнастика
Вправа “Годинник”
Висовуючи вузький язик з куточка рота, учні
тягнуться ним поперемінно вправо-вліво. Виконують вправу у повільному темпі 10–15 разів.
Вправа “Неслухняний язичок”
Діти кладуть широкий язик на нижню губу
і промовляють “пя-пя-пя”, неначе поплескують свій
неслухняний язичок верхньою губою.
2. Читання чистомовки
Із-із-із — борсучок в нору заліз.
Ди-ди-ди — наступили холоди.
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Ить-ить-ить — борсучок тут міцно спить.
Ни-ни-ни — аж до самої весни.
3. Конкурс “Хто кого перескоромовить”
(робота в парах)
Учні складають зі слів скоромовку і читають її одне
одному спочатку повільно, а потім усе швидше.
Залізти, в, хоче, шафу кішка,
у, шафі, Бо, шурхотить мишка.
(Залізти хоче в шафу кішка,
Бо шурхотить у шафі мишка).
Миші, в, шаруділи, шафі,
шерстяних, шість, шарфів, з’їли.
(Миші в шафі шаруділи,
Шість шарфів шерстяних з’їли).
За бажанням змагаються у промовлянні
скоромовок перед класом.

ЧИТАТИ ДАЛІ
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З Великоднем!

Вітаємо всіх, хто обрав
НОВА
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

4

комплект підручників для 2 класу
від видавництва “Світич”

Ми гарантуємо повну
методичну підтримку
педагогам, які користуються
нашими підручниками

2019
РІЗНОРІВНЕВІ
ДОМАШНІ РОБОТИ
Математика, 4-й клас

ФОРМУВАННЯ
УЯВЛЕНЬ
про ЗВУКИ
МУЗИКИ
Сенсорний розвиток

☼ Комплекти робочих зошитів
з інтегрованих курсів
☼ Навчальний зошит
з інформатики
☼ Збірка компетентнісних
завдань (для підсумкових
контрольних робіт)

ДІТЯМ
про ОЛЕНУ ПЧІЛКУ
Позакласне читання

☼ Додаткові навчальнометодичні матеріали
на сайті svitdovkola.org

ТІЛА і РЕЧОВИНИ
Природознавство
ВИМІРЮВАННЯ
ВЕЛИЧИН
Математика,
англійська мова

Щиро дякуємо за довіру!
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У фокусі:
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ

ЯК НАВЧИТИ
ПИСАТИ ЕСЕ
Українська мова

☼ Розгорнуті календарнотематичні плани

Щоб не пропустити наші новинки,
підпишіться на розсилку на сайті:

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89869

SvitDovkola.org

ЗДОРОВИМ
БУТИ МОДНО!
Основи здоров’я,
3-й клас
ПРИГОДИ
у МОВНІЙ КРАЇНІ
Сценарій свята

Підсніжнику, тендітний, чарівний.
Ти перший подарунок весняний
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