ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Мови і літератури  Ігрове навчання

ЗАПРОШУЄМ НА КВЕСТ — НЕХАЙ ІЗНОВУ
ЗВУЧИТЬ ПРЕКРАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА
Урок-гра для учнів 2-го класу
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Гра — провідна форма діяльності дітей 6–7 років. Тож, продумуючи сценарій уроків, педагоги, що працюють у 1–2-х класах, мають за можливості вводити в урок якнайбільше ігрових завдань, а то й усю роботу організувати як гру. На основі такого
підходу авторка пропонує ознайомити учнів з роллю української мови, провівши тематичний квест.

М е т а. Навчати аналізувати інформацію, виділяти головне, зіставляти, аргументовано доводити
власну думку. Розвивати вміння слухати і розуміти
позицію партнера, застосовувати раніше здобуті
знання. Сприяти розвитку ІТ-компетентності учасників навчально-виховного процесу. Розширювати
знання про українську мову; досліджувати важливу

роль мови у повсякденному житті українців. Формувати мовно-літературний світогляд, розвивати культуру усного і писемного мовлення.
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я: мультимедійний комплект, зображення яблук з написом “Зичу тобі…”,
маршрутні листи; відеоролик “Легенда про мову”, бейджики, набори цеглинок Лего, картки із завданнями.

Хід уроку
І. Емоційне налаштування на урок (2–3 хв)
Вправа “Зичу тобі”
— Мова відіграє важливу роль у житті людини. Адже
слова мають потужну силу і впливають на кожного
з нас. Учені дійшли висновку, що найкорисніші овочі
і фрукти для людини — ті, які виросли у її рідній країні. Таку їжу людський організм сприймає краще, аніж
закордонну. Те саме можна сказати і про мову. Пропоную вам на яблучках із написом “Зичу тобі…” продовжити фразу, додавши добрі побажання для свого
сусіда по парті.
— Обміняйтеся яблучками, і ми розпочнемо наш
надзвичайно цікавий урок.
ІІ. Повідомлення теми й мети уроку (2–3 хв)
1. Вступне слово вчителя
— Ти велична і проста.
Ти стара і вічно нова
Ти могутня, рідна мово!

2. Ознайомлення з маршрутом
— Гравці мають пройти маршрут і виконати зав
дання на чотирьох зупинках. Потім, зібравшися разом
на останній зупинці, колективно виконати заключне
завдання. Сподіваюся, участь у квесті не буде складною і принесе радість та задоволення. Під час подорожі вам необхідні будуть увага, кмітливість, логічне
мислення та швидка реакція. Бажаю успіху! Уперед,
до перемоги!
ІІІ. Робота з теми уроку (25–27 хв)

Іван Багряний

— “Мова — душа народу”, — говорить народне
прислів’я. Мова — неоціненний Божий дар, даний
кожній людині. Вона супроводжує нас від народження
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і до смерті. Мова — це не просто слова, звуки, це — голос народу. Українці протягом багатьох віків творили
мову, боролися за її збереження. У Конституції України
написано: “Державною мовою в України є українська”.
Сьогодні ми проведемо гру-квест “Вивчаймо рідну
мову”. На вас чекають цікаві завдання. Тож вирушаймо за новими знаннями!

Перегляд мультфільму “Легенда про мову”
— Українська мова — одна з найбагатших мов
Європи. Вона належить до наймелодійніших мов
у світі. Пропоную переглянути відео і дати відповіді
на запитання.
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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!

