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Проєктна діяльність  Екологічна освіта

І листяні, і хвойні, великі і малі —
Дерев таких цікавих багато на Землі!
Урок-презентація результатів проєкту
для учнів 4-го класу

Галина ДЖЕМУЛА, вчитель-методист,
учителька початкових класів, редактор журналу
“Учитель початкової школи”, м. Київ

Дерева діти бачать щодня, але чи багато вони знають про те, наскільки ці
рослини необхідні людині? У межах пропонованого проєкту молодші школярі ознайомляться з роллю лісів, поговорять про найцікавіші дерева України, розв’яжуть тематичні задачі, повправляються у розгадуванні шифрограм, проспівають пісні з теми. Та найголовніше
завдання такого заходу — формування в учнів турботливого ставлення до дерев і довкілля в цілому.
М е т а . Поглибити знання учнів про світ дерев.
Ознайомити з видами дерев, їх особливостями,
роллю в житті людини, образами дерев у фольклорі.
Виховувати бережне ставлення до рослин.
Т и п п р о є к т у — інформаційно-творчий.
Т р и в а л і с т ь — два тижні.

П о п е р е д н я р о б о т а: педагог ознайомлює
дітей з темою, метою і завданнями проєкту. Колективно обговорюють напрями діяльності, складають
план роботи. Учні об’єднуються у 4 групи. Кожна з них
отримує завдання, яке виконуватиме протягом двох
тижнів (див. таблицю).

Хід уроку
І. Повідомлення теми і завдань уроку (2–3 хв)
На дошці — фізична карта України. Повідомлення
вчитель супроводжує показом на карті місцерозташування лісів.
Орієнтовний зміст повідомлення
Сьогодні ми говоритимемо про дерева. Вони —
справжні довгожителі у світі живої природи.
Ліси України покривають близько 10 мільйонів гектарів. Проте поширені вони нерівномірно. Основні масиви

лісів зростають на Поліссі, в Криму та в Карпатах. Тут
їх зосереджено близько сорока відсотків, а на півдні країни — всього до чотирьох.
Багато рослин у лісі. Це плодові й декоративні кущі,
квіти й лікарські трави, гриби й мохи. Однак справжні
господарі лісу — це дерева. Вони “будують” лісове середовище, а всі інші рослини залежать від них. У наших
лісах переважають цінні хвойні породи: сосна, ялина,
ялиця. З листяних дерев поширені дуб, бук, явір, ясен,
клен, береза, осика, тополя, липа.
Таблиця

Орієнтовний зміст завдання для груп
Група

Завдання
Інформаційне

Творче

Розвивальне

І

Підготувати повідомлення “Значення дерев
у народному господарстві та виробництві”

Придумати задачі про дерева

Скласти шифрограму “Дерева”

ІІ

Знайти інформацію з теми “Цікавинки
про дерева”. Оформити її як розповідь

Створити сенкани про дерева

Придумати завдання на відновлення прислів’їв

ІІІ

Дібрати матеріали і скласти розповідь
про відомі дерева України

Укласти добірку віршів про ліс, підготуватися до їх виразного читання

Розробити завдання
про рослини-символи України

ІV

Підготувати повідомлення
“Збереження лісів у нашій державі”

Придумати текст диктанту з теми
“У народі кажуть”

Дібрати уривки пісень
про дерева. Виконати їх
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Бажаєте підвищити кваліфікацію?
Завітайте на сайт журналу “Учитель початкової школи”

upsh.com.ua
Відтепер усі охочі мають змогу підвищити свій фаховий рівень за публікаціями
авторів часопису — досвідчених учених і практиків.

Переваги навчання онлайн:







можливість самостійного вибору програми
зручний для вас час навчання
інтерактивні завдання
можливість опановувати тему поетапно
додаткові матеріали з теми

По завершенні навчання Ви отримаєте СЕРТИФІКАТ,
що підтверджує успішне підвищення кваліфікації
Охочі мають змогу оприлюднити власний творчий доробок
з опанованої теми й отримати СВІДОЦТВО ПРО ПУБЛІКАЦІЮ

З нами навчатися легко!

