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Розширювати знання дітей про птахів, що зимують у їхній місцевості, спонукати замислитися над проблемами виживання тварин узимку, допоможе
пропонований урок. Водночас учні продовжать засвоювати нумерацію двоцифрових чисел і розвиватимуть уміння виконувати з ними дії.

Т е м а. Закріплення усного додавання й віднімання двоцифрових чисел. Складання і розв’язування
задач за коротким записом та малюнком. Птахи,
що зимують.
М е т а. Удосконалювати обчислювальні навички.
Формувати вміння складати і розв’язувати задачі.
Розвивати пам’ять, логічне мислення, зв’язне мовлення, навички роботи в групі. Виховувати любов
до птахів.
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я: мультимедійний комплект, презентація із зображеннями птахів і пам’ятників птахам, відеозапис руханки “Танець
пінгвінів”; картки для індивідуальної роботи, підручник “Математика. 2 клас” (авт. М. В. Богданович,
Г. П. Лишенко).
П о п е р е д н я р о б о т а. Діти готують до уроку
повідомлення про птахів.
Хід уроку
І. Організаційний момент (1–2 хв)

ІV. Оголошення теми і мети уроку (2–3 хв)
Педагог демонструє слайд із зображенням ворони.
Попередньо підготовлена дитина розповідає про неї.
Орієнтовний зміст розповіді
Ворона — чимала пташка з міцним великим дзьобом.
Маса її — до 1 кг 300 г. Своє велике гніздо вона мостить
високо на дереві. Це дуже корисний птах, який знищує
багато шкідливих комах і гризунів, а також виконує у природі роль санітара. Ворон треба охороняти.

Учитель просить допомогти вороні дізнатися, про
що йтиметься на уроці, прочитавши вголос записану
на дошці тему уроку. Діти виконують завдання.

ІІ. Актуалізація опорних знань (1–2 хв)
Робота за змістом загадки
Сокири й рук не має,
А дім собі ладнає.
(Пташка)

V. Робота з теми уроку (25–27 хв)

Учні коментують відгадку, а вчитель просить назвати відомих їм пташок.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
(2–3 хв)
— У народі кажуть, що птахи — це душі добрих людей. У давнину українці вірили, що пернаті на своїх
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крилах приносять весну і відкривають праведним людям двері раю, тому навіть бідні селяни намагалися
взимку підгодовувати птахів.
Пернатим особливо важко в суворі морози, сильні
снігопади, а також коли земля, гілки і стовбури дерев покриваються крижаною кіркою. Природний корм
у таких умовах стає недоступним. А як же ми можемо
допомогти птахам?
Діти обмінюються міркуваннями.

1. Хвилинка каліграфії
За завданням учителя діти міркують, яка цифра
схожа на птаха, і називають цифру 2. Вони мають каліграфічно написати її за поданим на дошці зразком.
По закінченні обводять зеленим кольором цифру, яка
вдалася найкраще. Педагог запитує, що в природі
існує в кількості двох. (Вуха, очі, руки, ноги, крила,
лапи тощо.)
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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!

