Проєктна діяльність  Громадянська освіта

МОЄ СЛАВНЕ МІСТО ОХТИРКА
Проєкт для учнів 4-го класу

Світлана ШИЛЕНКО, вчителька початкових класів,
ЗОШ І–ІІІ ст. № 8, м. Охтирка, Сумська обл.

Краєзнавча робота має велике значення для прищеплення дитині любові до рідної землі, розширення уявлень про її історичне минуле й сьогодення,
досягнення видатних земляків, визначні пам’ятки краю. Заглиблюючись у ці питання, юна особистість починає відчувати власну причетність до землі, на якій зростає.
Напрями краєзнавчої діяльності з молодшими школярами було описано в “УПШ”, 2019, № 5.
Нині ж запрошуємо вас у мандрівку до Охтирки — одного з центрів нафтогазодобувної промисловості України. Учням, що живуть в інших куточках нашої держави, теж буде цікаво дізнатися
про його історію й традиції.
М е т а . Розширювати знання учнів про рідний
край. Ознайомити з пам’ятками Охтирки. Формувати пізнавальний інтерес і громадянську компетентність, спонукати до краєзнавчої діяльності.
Удосконалювати дослідницькі навички. Розвивати
зв’язне мовлення і критичне мислення. Виховувати
любов до рідного краю, дбайливе ставлення до своєї
батьківщини.
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я : мультимедійний комплект, фото архітектурних пам’яток, кросворд, завдання вікторини, мікрофон, прапор і герб
Охтирки, таблиця із завданнями для груп.
Т и п п р о є к т у — інформаційно-творчий.
Т р и в а л і с т ь — 2 тижні.
П о п е р е д н я р о б о т а . Перед початком роботи над проєктом педагог ознайомлює учнів з його
темою, метою і завданнями. Діти об’єднуються
в 4 групи, кожна отримує завдання відповідно до
свого профілю (див. табл.).
Учасники проєкту складають план досліджень, координують свою роботу, обмінюються інформацією,
готують групові й колективні висновки.
Хід заняття
І. Емоційне налаштування на роботу
Діти вітаються з учителем та одне з одним і говорять про те, якими вони хочуть бути на уроці, аби він
був змістовним і цікавим.
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Педагог зазначає, що йому/їй приємно вчити того,
хто хоче вчитися.
ІІ. Вступне слово вчителя. Повідомлення теми
заняття
1. Слухання вірша
Учитель читає вірш охтирської поетеси.
Колосковий мій краю,
Ти охтирська земля,
Я про тебе співаю,
Я навіки твоя.
Катерина Квітчаста

— Життєвий шлях кожного з нас починається з тої
місцини, де ми народилися, живемо і яку називаємо
батьківщиною.
2. Гра “Інтерв’ю”
Передаючи мікрофон, діти по черзі відповідають
на запитання вчителя, яке місце на Землі для них рідне.
— Так, для всіх нас рідна наша Охтирка. І сьогодні,
презентуючи результати проєктної діяльності, ми говоритимемо про наш рідний Охтирський край.
ІІІ. Представлення результатів діяльності груп
Звіт групи “Географи”
1. Повідомлення учнів про географічне положення і клімат Охтирки
Учні показують розташування міста Охтирки
на картах України й Сумської області і розповідають
про нього.
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Орієнтовний зміст розповіді
Охтирка розташована на півдні Сумської області,
на лівому березі річки Ворскли, — це північно-східна
частина України, лісостепова природна зона. У межах
міста протікають річки Охтирка і Гусинка.
Місто розташоване в центрі своєрідного трикутника
обласних центрів — Суми, Харків і Полтава. Відстань
до обласного центру становить 79 км, до Харкова і Полтави — близько 100 км.
Зима у нашій місцевості прохолодна, літо не спекотне.
Середня температура липня +19 °C, січня —  – 7,5 °C.
Улітку випадає багато дощів.

2. Розгадування кросворда
Члени групи пропонують однокласникам розгадати
кросворд “Охтирка”.
1
2
3
4
5
6
7

1. Назва центральної вулиці Охтирки.
(Вулиця Незалежності.)
2. Назва річки, що протікає через місто. (Охтирка.)
3. Пам’ятка архітектури на горі за містом. (Монастир.)
4. Що оточує місто? (Ліси.)
5. Прізвище відомогого земляка, який встановив червоний прапор над Рейхстагом під час Другої світової
війни. (Берест.)
6. Назва річки, що протікає поблизу міста. (Ворскла.)
7. Природне багатство, яким славиться Охтирщина.
(Нафта.)

Звіт групи “Історики”
1. Повідомлення учнів про історію Охтирки
Члени групи розповідають про минуле й сучасне міста, походження його назви, демонструють
на екрані прапор і герб.

Герб Охтирки

Прапор Охтирки

Орієнтовний зміст повідомлення
Близько 3000 років тому на місці Охтирки жили землеробсько-скотарські племена скіфів. У період Київської
Русі тут стояли слов’янські городища — прикордонні
укріплення, пізніше зруйновані монголо-татарськими
ордами. Майже 400 років були спустошеними степи —
їх називали Дике поле.
Щоб запобігти набігам татар, засновували фортеці
і поселення — слободи, куди сходилися втікачі з Правобережної України. Тому край отримав назву Слобідська
Україна, або Слобожанщина.
Пізніше на місці старослов’янського городища на горі
Охтир поляки заклали прикордонну заставу. 29 вересня
1641 року вважають датою заснування Охтирки.
З часом вона стає повітовим містом (адміністративним центром) Харківської губернії. Тут розвивалося ткацтво, чинбарство, чоботарство, кравецтво, ковальство,
гончарство і килимарство. Щорічно у місті проводили
чотири ярмарки, де торгували кіньми і великою рогатою худобою.
У середині ХХ століття біля Охтирки було знайдено
нафту — і місто стало нафтовою столицею України.
За однією з версій, назву місту дала однойменна
річка, що протікає через місто. У перекладі з тюркської
Охтирка означає “лінива ріка”.
Існує також легенда про походження назви міста.
Якийсь вельможа їхав кінною повозкою по мосту через Ворсклу, аж раптом колесо провалилося в дірку.
“Ах, дірка!” — вигукнув високий гість і випав з карети.
Кажуть, що саме цей сердитий вельможа звелів наректи
поселення Ахтіркою. Згодом воно стало Ахтиркою, а ще
пізніше Охтиркою.
Таблиця

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ГРУП
Назва групи

Завдання
Інформаційне

Творче

Розвивальне

Визназити й показати місце
розташування Охтирки на картах України
та Сумської області

Описати розташування
міста

Скласти кросворд “Охтирка”

Географи

Історики

Дібрати інформацію про цікаві факти
з історії міста й походження його назви

Підготувати розповідь про
походження назви міста

Виготовити візитівку
“Моє місто”

Фотографи

Зібрати фото визначних місць
і пам’яток Охтирки

Придумати заголовки
до кожного фото

Створити пазли із зображеннями
архітектурних пам’яток міста

Літературознавці

Дібрати для презентації вірші,
присвячені місту

Створити словесні малюнки
до прочитаних віршів

Підготувати вікторину “Чи знаєш
ти Охтирку?”
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ЧИТАТИ ДАЛІ

21

Оригінальні зошити від авторів
інтегрованих підручників

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

☼☼Зошит з інформатики

☼☼Зошит для діагностичних робіт

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