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Тема. Перелітні та осілі птахи 

Мета: 

 формування предметних компетентностей (поглибити знання школярів про явища в 

живій природі; формувати в учнів уявлення про осінні явища в житті птахів, про 

перелітних та осілих птахів; формувати уміння аналізувати, порівнювати, встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки між явищами природи, робити висновки, групувати птахів на 

осілі та перелітні; формувати потребу в пізнанні природи, проведенні спостережень за 

птахами восени; розвивати кмітливість, спостережливість, мислення; виховувати інтерес, 

любов до природи). 

 формування ключових компетентностей: 

- вміння вчитися: виділяти в предметах ознаки та якості, розділяючи їх за значущістю, 

встановлювати тотожність, схожість і відмінність між кількома предметами, виконувати 

логічне групування предметів (за видовими ознаками), виконувати творчі завдання в 

контексті навчального завдання; 

- комунікативної: уміння спільно працювати та співробітничати, здатність домовлятися і 

робити висновки;    

- соціальної: довіряти власному досвіду, спиратися на реалістичну самооцінку, поводитися 

відповідально. 

Тип уроку: комбінований. 

Міжпредметні зв’язки: літературне читання, музичне мистецтво. 

Обладнання: музичний запис голосів пташок, костюми-шапочки для інсценізації, тексти 

статті для гри «Вчитель», тести. 

I. Вступна частина 

1. Організація класу 

 Рефлексія настрою. Вправа «Подарунок».  

– Доторкніться долоньками свого сусіда і подаруйте йому усмішку. Коли ми даруємо 

тепло своїх долонь, посмішку і чудовий настрій, нам і самим стає тепло і затишно на душі. 

 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? 

 – Які зміни відбулися у живій природі? 

 – Які зміни відбулися у неживій природі? 

 – Чому дні стали коротші, а ночі довші? 

 Перевірка домашнього завдання. 

2. Актуалізація опорних знань. 

 Мистецька хвилинка 

(Звучить музика «Пташині голоси» (Добірка записів пташиного співу) 

 – Голоси пташок і тихий шурхіт лісу. Скільки чарівних звуків можна почути в чистому та 

натхненному виконанні теплих, дзвінкоголосих кульок щастя. 

 – Чи приходилось вам насолоджуватись цим дивом? 

 – Які емоції у вас виникають, коли ви чуєте спів солов’я чи кування зозулі, стукіт 

працьовитого невтомного дятла чи цвірінькання горобчиків, що трудяться у вашому саду? 

3. Оголошення теми та завдань уроку. 

II. Основна частина 

1. Опрацювання матеріалу уроку 

 Вправа «Мікрофон» 

 – Як з наближенням осені змінюється життя птахів? 
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 Інсценізація   

 – Влітку я йшла чарівною лісовою стежиною і почула розмову двох птахів. Послухайте її 

і ви. 

«Зозуля і Іволга» 

 –  Добрий день, Зозуленько! 

 – Добрий день, Іволго золота! 

  – Ах, голубонько, голова в мене розболілася від пташиної тріскотні. Брешуть на 

кожному свисті! Якийсь-то Чижик-Пижик цвірінькав, що після літа настає осінь, що 

ніби-то листя з дерев все опаде. А якийсь-то пухлянчик сіренький цвірінькав, що буває 

зима і якийсь-то тріскучий мороз. 

 – Пусте базікання, дорога сусідко. Я десять років на світі живу. Була і на півдні і на 

півночі, але нічого подібного не бачила. На північ у травні прилітаю – літо, на південь в 

серпні відлітаю – там також літо. Брешуть пташки, не буває на землі ні осені, ні зими. 

Скрізь одне літо. 

 – Чому Зозуля та Іволга стверджують, що немає на землі ні осені, ні зими? 

 – Які птахи першими відлітають з наших країв? Чому? 

 – Цими вихідними ходила по гриби і підслухала ще одну розмову. Розмовляли сорока і 

глухар. 

«Сорока і Глухар» 

 – Здоров, Сороко! Де була, куди літала? 

 – Влітку в темному лісі жила, восени – на світлій галявині. 

 – А тепер куди? 

 – В село, рідненький, в село. 

 – А чим тобі в лісі погано? 

 – Та як же, милий, як же? Пташині гнізда давно пусті, яєчка не вкрадеш, пташеня не 

вхопиш. Всяка живність заховалась. Пусто зараз в лісі, пограбувати – і то нема кого. 

 – А в селі то чим добре? 

 – Та як же, милий, як же! У дворової собаки кістку вкраду, на смітнику недоїдків 

відкопаю. Я пташина не горда! 

(Олійник І.М. «Цікаве природознавство») 

 – Які птахи залишаються зимувати? 

 – Як вони готуються до зими? 

 – Назви приклади осілих і перелітних птахів своєї місцевості. 

 «Пташина конференція» ( Заздалегідь підготовлені учні розповідають “про себе”.) 

 Синиця 

Я – невеличка пташка, за розмірами менша за горобця. Маса мого тіла до 20 грамів. 

Забарвлення – жовто-зелене, голова чорна з білою плямою на потилиці, на шиї спереду 

чорна краватка. Живемо ми у лісах, садах, парках. Живимося комахами, взимку – зерном. 

У пошуках їжі прилітаємо до людських осель. Не маючи достатньо корму, у холодні зими 

багато моїх друзів – синичок – гине. Діти, допоможіть нам! Влаштуйте годівниці. 

Прилаштуйте на мотузці шматочок несолоного сала – ми залюбки ним поласуємо.  

Ворон 

Я – великий за розміром птах, голова, крила та хвіст чорні, а решта оперення – сіре. 

Хоч я і дуже обережна пташка, але інколи можу селитися поблизу житла людей. Гнізда 

будую на деревах, у садах, на узліссі. 

Шпак 

Ми – дуже корисні птахи. Я поїдаю гусінь, жуків, сарану та личинки. За один день 

можу знищити близько 300 різноманітних шкідників. Оселяюся у будиночках, які ви, любі 

діти, робите для нас. Я вмію досконало імітувати голоси інших птахів, умію „співати”, як 

жаба, або „гавкати”, як собака. Коли настають морози, ми відлітаємо на південь. Чекайте 

нас майбутньою весною. 

Ластівка 
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Я прилітаю до вас на початку травня і зразу лаштую собі гніздо під дахом вашої 

оселі. Я – невеличка пташка, з чорно-синім верхом тіла і білим черевом та грудьми. Лоб і 

горло – рудувато-коричневі, хвіст довгий, вилчастий. Більшість часу перебуваю у польоті 

– полюю на комарів, мух, жуків. Навіть воду п’ю на льоту. Я майже ніколи не сідаю на 

землю, бо мої слабкі ніжки не пристосовані для ходіння. З настанням холодів я відлітаю у 

теплі краї. 

Снігур 

Ми – червоногруді пташки. Черевце – червоне, спинка, крила і хвіст – чорні. На 

хвості біла смужечка. Живу я у хвойних лісах Півночі. До вас прилітаю пізно восени і 

оселяюся недалеко від людського житла. Мандруючи по садах, збираю насіння бур’янів, 

ягоди, що залишилися на кущах. Дуже люблю горобину.  

 Горобець 

 Я – маленький, добре відомий усім птах. Веду осілий спосіб життя. У самця верх 

голови сірий, а горло, воло і верхня частина грудей чорні. Самка сіро-коричнева, на горлі 

волі і грудях чорної плями немає. Живимося ми переважно рослинною і тваринною їжею 

(комахами). Іноді збираємося у великі зграї, налітаємо на посіви зернових, клюємо ягоди, 

насіння соняшнику, завдаючи шкоди людям. Але навесні і влітку живимося комахами, 

серед яких багато шкідників. Комахами ми вигодовуємо своїх пташенят. Тож користі від 

нас більше, ніж шкоди.  

Дятел  

Моє забарвлення – це поєднання чорного, білого і червоного кольорів. У самця є 

червона пляма на потилиці. Молоді птахи мають на голові червону «шапочку». Живимося 

комахами, а взимку – насінням ялини, сосни. 

 «Лист-звернення» 

 – Не всі птахи змогли взяти участь у конференції, тому вони передали вам лист- 

звернення.  

Учням 2 класу!  

Любі діти! Незабаром настане зима. Важко нам буває тоді, коли снігом занесені 

поля, сади, ліси. У цей час ваша допомога нам дуже потрібна. Благаємо, допоможіть нам 

вижити.  

Зберіть якнайбільше білих крихт, засушіть їх і зберігайте в картонних коробках. 

Заготуйте насіння диких злаків та бур’янів, зібране восени, насіння проса, вівса, 

соняшника, кавуна, дині та гарбуза. Його не потрібно смажити, а перш, ніж давати 

птахам, ледь-ледь розчавити качалкою. 

Виготовте годівнички. Підгодовуйте нас взимку, турбуйтеся про нас! 

 Робота в парах. Гра «Вчитель». 

 Прочитати статтю: 

З наближенням осені змінюється поведінка птахів. Холод змушує комах ховатись у 

шпаринки, під кору дерев, зариватись у землю. З кожним днем годі відшукати й насіння 

різних рослин. 

Тому більшість птахів збираються у зграї і відлітають у теплі краї. Першими 

вирушають птахи, які живляться комахами: ластівки, стрижі, солов’ї, зозулі, а пізніше – ті, 

що живуть на водоймах: дикі качки, гуси, лебеді. 

Птахів, які восени відлітають, а навесні знову повертаються до свого краю, 

називають перелітними. 

Птахів, які на зиму не відлітають, називають осілими. 

Коли настають холоди, осілі птахи – сороки, синиці, ворони, галки залишають ліси, поля і 

наближаються до людських осель, фермерських господарств, де можна знайти собі 

поживу. 

 Користуючись поданою схемою, пояснити «учням» залежність відльоту птахів від 

чинників неживої і живої природи: 
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         Зміни в неживій 

природі 

 

 

   Зменшення 

кількості їжі та  її 

відсутність 

 

 

 

Відліт у вирій 

2. Робота з підручником. 

 Робота в парах. 

 – Прочитайте текст на с. 53 у підручнику. Обговоріть, хто з дітей має рацію. 

3. Закріплення вивченого 

 Гра «Хто краще запам’ятав» 

 Розповідь вчителя про користь птахів. 

 Вірш К.Приходько «Лісова бригада» (Читає вчитель) 

У лісі сталася біда – 

Гусінь листя об'їда: 

І на дубі, і на клені, 

І на ясені зеленім. 

Солов’ї, шпаки, синиці 

Вмить злетілись, як годиться, 

І давай сурмить тривогу: 

 – Гей, пташки! На допомогу! 

 – Назвіть дерева, що постраждали від шкідників. 

 – Які птахи врятували ці дерева? 

 – Чи приносять птахи користь деревам? Яку? 

III. Заключна частина 

 Робота з текстом вірша 

Другові пернатих 

Любий друже мій, юннате, 

Уявляєш, скільки птах 

Може нищить, поїдати 

Гризунів, черви, комах? 

Таж птахи із нами в спілці — 

Поля й лісу сторожі: 

Сови, дятли, серпокрильці, 

Щиглі, одуди, чижі... 

Тож, як стрінеш непутящих, 

Що біжать поза двором 

Видирати гнізда в  хащах,— 

Ти одразу присором! 

Між дорослих і малечі 

Пташка бачить все навкруг: 

Дружньо сяде вам   на плечі, 

Якщо ви їй справжній друг. 

Тих, у кого є кормушки, 

В кого є птахи в дворі, 

Не кусають ані мушки, 

Ні трикляті комарі. 

Бо птахи працюють ревно, 

Поїдаючи комах, 

І до вечора в них, певно, 

Аж оскома на дзьобах! 

Тож, як стрінеш непутящих, 

Що біжать поза двором 

Видирати гнізда в хащах,— 

Неодмінно присором!  
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    Дмитро Білоус 
 – Що важливого ви почули в цьому вірші? 

 – Який висновок для себе зробили?  

 Виконайте тестові завдання: 

 Оберіть рядок, в якому правильно вказано групи птахів за переміщенням відносно пір 

року: 

А.  дикі і свійські 

Б.   рослиноїдні, хижі, всеїдні 

В.   перелітні та осілі 

 Оберіть правильну відповідь: 

Перелітні птахи – це.. 

А.  птахи, які збираються у великі зграї і відлітають у теплі краї 

Б.   птахи, які збираються у невеликі зграї і перелітають з місця на місце у пошуках їжі 

 Оберіть правильну відповідь: 

Осілі птахи – це… 

А.  птахи, які знаходять корм  узимку і не відлітають у теплі краї 

Б.   птахи, які перелітають з лісу на водойми 

 Оберіть рядок, у якому вірно вказані причини відльоту птахів у вирій: 

А.   тому, що бояться снігу 

Б.   тому, що рятуються від голоду і холоду 

В.   тому, що їх приваблює краса теплих країв. 

 Рефлексія навчальної діяльності 

 – Які ви знаєте групи птахів (за переміщенням відносно пір року)? 

 – Наведіть приклади осілих птахів своєї місцевості. 

 – Поясніть причини відльоту птахів у вирій. 

 – Розкажіть, чого ви не знали до сьогоднішнього уроку. 

 – Чим поділитеся з батьками, коли прийдете додому?    

 – Що ти можеш зробити для птахів? Чия допомога тобі потрібна?  

 Домашнє завдання 

 Прочитати статтю на с. 51 – 54. 

 Дати відповіді на запитання після статті. 

 Проводити спостереження за птахами восени. 

 Перевірити народні прикмети «Птахи відлітають пізно – зима буде теплою», «Птахи 

настовбурчили пір’я – буде негода». 

 Підготовка до навчального проекту «Як тварини готуються до зими». 

 

 


