
Кудря Віра Василівна, вчитель початкових класів Черкаської ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 
 

Тема. Осінь. Осінні місяці 

Мета: 

 формування предметних компетентностей  (актуалізувати знання учнів про  осінні 

місяці; розкрити походження назв місяців осені;  вчити описувати красу природи восени 

та позитивні емоції, які вона викликає; формувати уміння використовувати результати 

власних спостережень урізних видах роботи на уроці; розвивати уяву, фантазію, 

мовлення; виховувати любов до природи ) 

 формування ключових компетентностей: 

- уміння вчитися: пригадувати необхідні знання і способи дій для виконання завдань, 

активно відтворювати необхідну інформацію, виявляти ініціативу під час виконання 

завдань; 

- комунікативної: оволодівати навичками роботи в групі; 

- соціальної: проявляти ініціативу, продуктивно співпрацювати з усіма членами групи; 

- загальнокультурної: дотримуватися норм мовленнєвої культури, ефективно застосовувати 

навички мовлення під час спілкування. 

Тип уроку: засвоєння нових знань. 

Міжпредметні зв’язки: літературне читання, музичне мистецтво, трудове навчання. 

Обладнання: індивідуальні картки з ребусами, зображення для рефлексії настрою, запис 

твору Вівальді «Осінь», ватмани і ілюстрації для виконання колажу. 

I. Вступна частина 

1. Організація класу 

 Слово вчителя. 

 – Від чого залежить погода?  

Погода залежить від місця, де ти́: 

Його висоти, широти, довготи, 

Від часу, від вітру, від тиску, звичайно, 

Від того, як ти посміхнешся негайно. 

 Рефлексія настрою  

 – Давайте поглянемо, яка у нас погода в класі, який настрій у вас. 

 – Прикріпіть зображення, які відповідають вашому настрою, на дошку (сонечко 

посміхається, хмарка похмура, дощик плаче). 

 Вправа «Синоптична хвилинка» 

– Яка зараз пора року? 

 – Який місяць? 

 – Яке число? 

 – Тепло чи холодно надворі? 

 – Який стан неба? 

 – Яка температура повітря? 

 – Чи були сьогодні протягом дня опади? 

 – Що ще цікавого ви помітили?  

 Перевірка домашнього завдання 

2. Актуалізація опорних знань 

 Гра «Я почну, а ти продовжуй» (Діти доповнюють фразу) 

 – Коли я йшла до школи, я спостерігала… 

 – Я помітила… 

 – Я звернула увагу… 

 – То яка пора року настала? 

 Асоціативний кущ «Осінь» 

 Мистецька хвилинка 

 – Про осінь письменники, художники і музиканти написали багато чудових творів.  

 – Які ви знаєте? 
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 – Які хочете прочитати? 

Осінь  

Облітають квіти, обриває вітер 

Пелюстки печальні в синій тишині. 

По садах пустинних їде гордовито 

Осінь жовтокоса на баскім коні. 

В далечінь холодну без жалю за літом 

Синьоока осінь їде навмання. 

В’яне все навколо, де пройдуть копита, 

Золоті копита чорного коня. 

  В.Сосюра 

Здивовані квіти 

Сю ніч зорі чомусь колючі, 

Як налякані їжачки. 

Сю ніч сойка кричала в кручі, 

Сю ніч ворон сказав: «Апчхи!» 

Сю ніч квітка питала квітку: 

 – Що ж це робиться, поясни? 

Тільки вчора було ще влітку, 

А сьогодні вже восени! 

  Ліна Костенко 

Осінь 

Сумує жовтень в нашому саду. 

Поодцвітали мальви сніжно-білі. 

Хмелі перебродили у меду, 

І журавлі полинули у вирій. 

Вже не сміються ластівки малі. 

Не золотіє мак духмяним цвітом. 

А яблуні – заплакані й сумні… 

Вони не скоро знов побачать літо. 

Все листопади вдаль перенесли… 

Бузкова тиша. Сад тривожно-синій. 

Смородина ще в залишках золи. 

А на гілках цвіте холодний іній. 

 Надія Донець 

Кленові листки 

Осінь, осінь… Лист жовтіє. 

З неба часом дощик сіє. 

Червонясте, золотисте 

Опадає з клена листя. 

Діти ті листки збирають, 

У книжки їх закладають. 

Наче човники, рікою 

Їх пускають за водою. 

З них плетуть вінки барвисті – 

Червонясті, золотисті. 

 Іванна Блажкевич 

 – Чому ви обрали саме цей твір?    

 – Послухайте вірш Богдана Чалого: 
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Осінь 

Ніби притомилося сонечко привітне: 

У траві пожовклій молочай не квітне. 

Облетіло літо листячком із клена, 

Лиш ялинка в лісі сонячно зелена. 

Журавлі курличуть: летимо у вирій. 

Пропливає осінь на хмарині синій. 

– Про  які  ознаки  осені  ви  дізналися з вірша?  

– Закрийте оченята. Уявно перенесіться у свій улюблений куточок природи. Послухайте, 

яка чудова, спокійна музика звучить. Цю мелодію композитор Вівальді так і назвав 

«Осінь». 

 – Де побували? Що побачили? Що відчули? 

3. Повідомлення теми і мети уроку 

II. Основна частина 

1. Опрацювання матеріалу уроку 

 Повторення раніше отриманої інформації про осінь і осінні місяці 

Відгадування загадки 

Дванадцять братів 

Різно називаються 

І різними справами 

Займаються. 

 – Що це?  

 – Які осінні місяці ви знаєте?  

 Читання ребусів.  
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(Діти читають ребуси з індивідуальних карток, розміщують їх по порядку) 

 – Як називається перший місяць осені? 

 – На вашу думку, чому його так назвали? 

Повідомлення  вчителя про місяць вересень 

Вересень – це «вересовий» місяць, на який припадає цвітіння вересу, куща, який росте 

у соснових лісах і цвіте яскраво-ліловими квітами.  

В цьому місяці – осіннє рівнодення: 22 числа ніч наздоганяє осінній день і розпочинає 

відбирати в нього сонячні секунди та хвилини. 

Вересень – старший син Матері-Осені. Він уособлюється зрілим чоловіком з посохом, 

від дотиків якого всихає трава. 

Однак вересневе сонце ще м'яке і лагідне, але його все частіше закривають холодні 

хмари та сирі тумани.  

Символи вересня – павутиння бабиного літа, журавлині ключі у високому небі при 

відльоті у вирій, стиглі яблука в садах і перший золотий лист на дереві. 

 – Чи змінилась температура повітря порівняно з літом?  

 – Як стоїть Сонце над горизонтом у вересні порівняно з серпнем? 

 Робота з підручником (с. 16, І абзац) 

 – Прочитайте матеріал підручника. 

 – Розгляньте ілюстрацію. 

 – Які квіти ви впізнали на ілюстрації? 

 – Які ще осінні квіти ви можете назвати? 

 Гра «Вибери правильну відповідь» 

У вересні дні (довгі і жаркі, не такі теплі ) як влітку. 

Повітря чисте і прозоре. Яскраво світить сонечко, яке (інколи ховається, ніколи не 

ховається) за хмарами. 

 Ночі стають (холодними, теплими). 

 – Який другий місяць осені?  

 – Як ви думаєте, чому його так назвали? 

Повідомлення  вчителя про жовтень 

Жовтень – місяць жовтого листя, місяць справжньої золотої осені. З кожним днем 

промені Сонця  все менше і менше нагрівають землю. Повітря стає все холоднішим. Часто 

йдуть дощі. 

 Жовтень завершує господарський рік: один з останніх дарів Матінки-Землі – капуста –  

поповнює запаси на зиму.  

Дозволяючи помилуватись останніми квітами року, жовтень покриває землю то 

листом, то сніжком.  

В народі його називали так: грязень, хмурень, листопадник, зазимник, весільник. 

 Робота з підручником (с. 16, ІІ абзац) 

 – Прочитайте матеріал. 

 – Як у народі говорять про жовтень? 

 – Які зміни відбуваються у гаях, на водоймах, у лісах? 
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 Перевірка спостережливості учнів. Гра «Ходить жовтень рядами» 

Ведучий рухається між рядами і говорить слова: 

 – Ходить жовтень рядами, 

Дружити хоче з вами, 

Кого за руку візьме, 

Нехай той ознаку жовтня назве. 

 – Що ви знаєте про назву останнього місяця осені? 

Повідомлення вчителя  про листопад 

 Листопад - місяць опалого листя, тому ще мав назву «падолист». Останній місяць 

осені, який дуже часто підпадає під владу зими, також іменували «напівзимником». 

 Наймолодший син Матері-Осені, якому вона доручає зустріти Бабу-Зиму та її 

сивобородих синів. Тому він більше прихильний до свого двоюрідного брата Грудня, аніж 

до рідного – Жовтня, і дозволяє Бабі-Зимі сніжити на полях і лісах. В цей же час Мати-

Осінь, щоб прискорити прихід Зими, вкорочує листопадові дні. 

 Робота з підручником (с. 17) 

 – Прочитайте вірш. 

 – Які зміни в природі ви запам’ятали? 

 Узагальнення отриманої інформації. Гра «Встав слівце» 

Листопад останнім завершає… (осінь) 

Вже пожовкле… (листя) облетіло зовсім. 

Листопад останнім завершає…(осінь). 

Листя під ногами шурхотить …(опале). 

Стали ночі…(довші) – дні …(коротші)стали. 

Все сумне довкола,…(сонечко) не блисне. 

…(Сірим) простирадлом сонне небо висне. 

  Лідія Кир’яненко 

2. Узагальнення і систематизація вивченого 

 Творче завдання. Робота в групах.  Вправа «Подивись на природу очима людей різних 

професій» 

– Подумайте, що можуть сказати про листопад художник, композитор, двірник і вчитель. 

Художник: Листопад – це червоні і жовті, яскраво-багряні і мідні кольори. Неперевершена 

вийде картина! 

Композитор: Я люблю сумну, тиху, заспокійлива музика листопаду. Природа готується до 

зимового сну. 

Двірник: Це листя падає і падає! А мені все його підмітай та підмітай. Швидше б уже 

закінчився цей листопад. 

Вчитель: Який прекрасний чаруючий танок різнобарвних листків! Швидше до школи! 

Потрібно дітям показати! 

 Робота в групах. Колаж  

Розшифрувати назви груп (за індивідуальними картками з ребусами – три групи: 

«Вересень», «Жовтень», «Листопад») 

Завдання групам: 

Створення колажу про відповідний місяць. 

III. Заключна частина 

 Рефлексія 

 – Чому місяць вересень отримав таку назву? 

 – Які ознаки жовтня ви запам’ятали? Яку підказку вам дав жовтень? 

 – Переставте букви у слові «листопад» так, щоб утворилася ще одна з назв цього місяця 

(листопад - падолист).    

 – Що з почутого на уроці було найцікавішим? 

 – Що вам найбільше запам’яталося?   
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 – Підійдіть до дошки ті дітки, у яких до кінця уроку змінився настрій, і прикріпіть 

відповідні зображення.  

 Домашнє завдання. 

 Прочитати статтю на с. 15 – 18. 

 Дати відповіді на запитання після статті. 

 Дібрати загадки про осінні місяці. 

 Дібрати поетичні твори про осінні місяці. 

 Спостерігати за змінами в природі. 

 Проводити спостереження за погодою. 

 

 

 

 


