Інтегрована освіта  Природознавство

Рідне, неповторне, неозоре,
збережімо наше Чорне море!
Інтегрований урок у 4-му класі

Тетяна САМОКИШ, учителька початкових класів,
ОП Кулевчанська ЗОШ І–ІІІ ст.,
Саратський р-н, Одеська обл.

Відпочиваючи на морі, мало хто замислюється над тим, що море —
це дім для багатьох великих і маленьких тварин. Втручаючись у середовище їхнього існування, ми маємо бути обережними, аби не нашкодити, не стати руйнівниками
їхнього дому.
Розширенню уявлень учнів про Чорне море, формуванню їхньої екологічної компетентності
сприятиме пропонований матеріал.

Те м а. Подорож Чорним морем.
М е т а. Розширити знання дітей про Чорне море
як складну екосистему. Формувати читацькі, графічні
й математичні навички. Вчити діяти за інструкцією.
Розвивати вміння виступати перед слухачами. Сприяти екологічному вихованню. Пропагувати дбайливе
ставлення до навколишнього середовища.
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я: мультимедійний комплект, слайди із зображенням представників чорноморської фауни, кораблів, кораблика-парусника; фото екологічної тематики; аудіозапис шуму
прибою і голосів дельфінів; таблиця з числами, таб
лиця з алгоритмом; фізична карта України, тлумачний
словник, аркуші з текстами вірша і статті, плакат; вудочки, рибки-настрої.

2. Вправа “Розстав числа”
Учні розглядають таблиці, розставляють числа
в порядку зростання і читають назву моря.
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І. Організаційний момент (1–2 хв)

— Чорне море має своє свято — Міжнародний день
Чорного моря. Щоб довідатися, коли саме його святкують, відніміть від найбільшого трицифрового числа
те, у якому 6 десятків, сотень на 3 більше, ніж десятків, а одиниць на 1 менше, ніж сотень. Відбувається
це свято у десятому місяці року. Отже про яку дату
йдеться?
Діти називають 31 жовтня.

ІІ. Повідомлення теми уроку (1–2 хв)

ІІІ. Актуалізація опорних знань (2–3 хв)

1. Відгадування загадки
— Сьогодні нас чекає подорож. А куди саме, підкаже загадка.

1. Технологія “Асоціативний кущ”

Хід уроку

Розкинулось, безкрає.
На сонці хвиля грає,
Гойдає пароплави…
Як звуть його, цікаво?

2. Вправа “Релаксація”

Діти називають відгадку.
— Так, це море, а яке саме, довідаєтесь, виконавши
наступну вправу.
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Орієнтовний перелік асоціацій
Чорне, вітрильник, спокійне, темне, медуза, холодне, лагідне, акула, кит, купання, прозоре, загартовування, відпочинок, чисте, хвилі, глибоке, пісок, пароплав, шторм.

Педагог пропонує на кілька хвилин перенестися
на берег моря. Вмикає запис шуму морського прибою,
просить заплющити очі й прислухатися до звуків моря.

ЧИТАТИ ДАЛІ
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Зустрічайте нові посібники
для 2-го класу

Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ
☼☼Робочий зошит № 1
☼☼Робочий зошит № 2

☼☼Зошит з інформатики

☼☼Формувальне оцінювання

УКРАЇНСЬКА МОВА
ТА ЧИТАННЯ
☼☼Зошит з розвитку
зв’язного мовлення
☼☼Тренажер із правопису:
зошит № 1 і зошит № 2

Замовляйте комплект робочих зошитів
для 2-го класу:
(067) 504 5022,
(050) 761 7259
books@dvsvit.com.ua

