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Тема. Тварини восени. Підготовка тварин до зими 

Мета: 

 формування предметних компетентностей ( поглибити знання школярів про явища в 

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

аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між явищами 

природи, робити висновки; формувати потребу у пізнанні природи, проведенні 

спостережень за тваринами восени; розвивати кмітливість, спостережливість, мислення; 

виховувати любов і бережне ставлення до природи). 

 формування ключових компетентностей: 

- уміння вчитися: користуватися дидактичним матеріалом, співпрацювати в групі, 

відповідати «своїми словами», ставити запитання своїм товаришам під час процесу 

навчання, зв’язно і послідовно переказувати прочитане, робити висновок-узагальнення; 

- комунікативну: ефективно спілкуватися, адекватно оцінювати свій внесок в спільну 

роботу; 

- соціальну: уміти брати до уваги думку інших людей, контролювати та регулювати свою 

поведінку, довіряти власному досвіду. 

Тип уроку: комбінований. 

Міжпредметні зв’язки: літературне читання, математика. 

Обладнання:  «смайлики» для рефлексії, комплекти ілюстрацій для гри «Хто де живе», 5 

комплектів наочності для роботи в групах за методом «Мозаїка», колекція комах, ребуси, 

відео супровід до уроку за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=GB5_U8comyM, 

картки із зображеннями тварин. 

I. Вступна частина 

1. Організація класу 

 Рефлексія настрою. 

  – Давайте поглянемо, яка у нас погода в класі, який настрій у вас. Покажіть «смайлик». 

 Перевірка домашнього завдання 

 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? 

2. Актуалізація опорних знань 

 – Які зміни відбулися у живій природі? 

 – Які зміни відбулися у неживій природі? 

 – Чому дні стали коротші, а ночі довші? 

 – А що нам скажуть «Народні синоптики»? 

 Чим більші під осінь мурашники – тим суворіша зима. 

Я був у лісі і бачив, що мурашники…,отже… 

 Білка робить великий запас горіхів – чекай холодної зими. 

Вчора ми з батьками були у парку і бачили білку. Вона була дуже заклопотана, думаю, 

поповнювала свої запаси, отже… 

 Восени довго не зникають мухи, то осінь буде довгою, сніг ляже пізно. 

Муха нещодавно залітала у клас, отже… 

 Довго шпаки не відлітають – осінь буде суха. 

Шпаки в цьому році відлетіли…, отже… 

 Робота з прислів'ями. 

В народі кажуть: « Лиха тому зима, в кого кожуха нема». Як ви розумієте це прислів’я?  

3. Повідомлення теми і мети уроку. 

https://www.youtube.com/watch?v=GB5_U8comyM
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До зими готуються не тільки люди, а й тварини. І сьогодні на уроці ми 

помандруємо у цікаву і захоплюючу подорож у царство тварин, поглибимо знання про те, 

які зміни відбуваються в житті тварин з настанням холодів. 

II. Основна частина 

1. Опрацювання матеріалу уроку 

 Робота в парах. Гра «Хто де живе» 

Дидактичне завдання.   

Кожна група отримує пейзаж лісу, річки, неба і картинки із зображенням птахів, риб, 

комах, звірів, земноводних, плазунів. 

Завдання: розмістити відповідно – хто де живе. 

 Робота в групах. Метод «Мозаїка»(5 комплектів наочності) 

 – Відгадаєте ребуси – дізнаєтесь назви груп.  

 
 – Розгляньте колекцію чи малюнки, опрацюйте інформацію, приготуйтесь показати і 

поділитися знаннями з друзями.  

«Комахи»  

Робота за колекціями комах 

— У колекціях знайдіть і назвіть комах, що зустрічаються восени 

— У яких місцях восени можна зустріти найбільше комах і чому? 

— Де вони ховаються?  

З настанням осені життя комах змінюється. З кожним днем їх меншає. Одні комахи 

відкладають яйця і гинуть. Інші комахи прилаштовуються на зиму в опалому листі, 

закопуються у ґрунті, ховаються під корою в трухлявих пеньках. 

Пізньої осені завмирає життя у мурашнику. Мурашки ховаються в глибоких 

підземних коморах, збиваються у великий клубок і нерухомо чекають на весну. А чи 

знаєте  ви, що мурахи не замерзають навіть тоді, коли мороз сягає -30 градусів С. Чому? 

Ще з осені  вони в своєму тілі накопичують гліцерин. Саме ця в’язка речовина рятує 

мурах від морозів. 

Зовсім мало стає метеликів. Більшість з них гине з настанням перших похолодань. 

Деякі забиваються в щілини дерев, у кору дерев і там зимують. Комах восени стає менше, 

а ось павуків зустрічається дуже багато. 

У ясні дні можна спостерігати літаюче павутиння, на якому сидить маленький 

павучок. 

 
«Риби»  

Робота за малюнками 

 – Розгляньте малюнки, прочитайте назви, обговоріть, ознайомтеся з інформацією, 

приготуйтеся ознайомити з нею друзів.  
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 – Де живе риба? 

 – Чим вона живиться? 

Спосіб життя риб тісно пов’язаний з погодними умовами і залежить від 

температури води у водоймі. В холодній воді деякі риби стають менш рухливими. Але не 

втрачають активності та бойового духу хижаки – щука й окунь. Продовжує плавати 

плітка. А короп, лящ, сом залягають спати в глибокі зимувальні ями на дні водойм, 

зарившись у мул. Коли вода в річці або в озері охолоджується до семи градусів, короп, 

лящ, сом збираються в так званих «спальнях» – зимувальних ямах. Скупчившись, вони 

окутують себе слизом, щоб захиститися від мікробів, і впадають у довгий зимовий сон. 

Деякі риби взимку можуть взагалі спати, вмерзнувши в лід. І, здається, тільки минь радіє 

зимі. Він стає дуже рухливим, піднімається до верхів'їв річок і серед гальки й піску 

відкладає ікру. 

 
«Земноводні»  

Робота за малюнками  

 – Розгляньте малюнки, прочитайте назви, обговоріть, ознайомтеся з інформацією, 

приготуйтеся ознайомити з нею друзів 

 – Як ви думаєте, чому ця група так називається? 

 – Чи роблять земноводні запаси на зиму? 

Восени всі земноводні наближаються до місць зимівлі. Зелені жаби, а також 

трав’яна зимують у водоймах, збираючись групами у глибоких промерзаючи місцях або 

зариваючись у мул. Гостроморді жаби і квакші здебільшого зимують на суші, але частина 

особин може зимувати у водоймах. Ропухи, джерелянки, часникові жаби, тритони, 

саламандри проводять зиму на суші, забираючись у ями, нори гризунів, під коріння, 

пеньки та ін. У суворі зими, коли земля глибоко промерзає, велика їх кількість гине. 

  

 
«Плазуни»  

Робота за малюнками 

 – Розгляньте малюнки, прочитайте назви, обговоріть, ознайомтеся з інформацією, 

приготуйтеся ознайомити з нею друзів 

 – Як ви думаєте, чому ця група так називається? 

З настанням осінніх холодів плазуни забираються в затишні місця і застигають. На 

зиму вужі ховаються у глибоких норах гризунів, під корінням гнилих дерев. Відходять на 

зимівлю в жовтні – листопаді, а прокидаються у березні – квітні. Ящірки зимують у 

нірках, глибоко заповзаючи у них.  
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«Звірі»  

Робота з малюнками. 

 – Розгляньте малюнки, прочитайте назви, обговоріть, ознайомтеся з інформацією, 

приготуйтеся ознайомити з нею друзів 

  Восени шерсть звірів стає густішою, до літнього ворсу додається зимовий 

підпушок. З настанням холодів змінюється забарвлення шерсті у білок, зайців. Деякі 

гризуни (миші, хом'яки, білки) займаються збиранням корму. 

Різні види ссавців по-різному пристосовуються до несприятливих умов життя. 

Їжаки, ховрахи, борсуки впадають в сплячку. Кроти, вовки, лисиці, лосі, олені можуть 

знаходити собі їжу, ведуть активний спосіб життя. 

 
«Птахи» 

Робота з малюнками 

 – Розгляньте малюнки, прочитайте назви, обговоріть, ознайомтеся з інформацією, 

приготуйтеся ознайомити з нею друзів 

Восени цікаво спостерігати за життям птахів і їх підготовкою до зими. 

Зменшується кількість поживи для комахоїдних птахів, які добувають її у повітрі тому 

серпокрильці, ластівки і мухоловки, першими відлітають у теплі краї. За ними відлітають 

зозулі, плиски, зяблики. Качки, гуси, лебеді часто затримуються до замерзання водойм. 

Підготовка до зими у наших осілих птахів характеризується дуже інтенсивним 

живленням. Ворони, галки, сороки, граки восени залишають місця, на яких розселялися 

навесні, і з потомством повертаються у міста та села, де кочують по подвір'ях, добуваючи 

корм. У цей нас птахи дуже жиріють, а це важливе пристосування до зими. 

 Робота з підручником (с. 60 – 61) 

 Прочитати текст на с. 60 

 Дати відповіді на питання: 

 – Які важливі справи є у звірів восени? 

 – Що вам відомо про тварин, які накопичують запаси жиру? 

 – Що називається линянням? 

 – Які тварини змінюють літню «шубку» на зимову? 

 Відгадати загадку (с. 61) 

 Робота в парах. 

Прочитати інформацію про крота, підготуватись її переказати сусідові по парті. 

 Робота в групах 

Розглянути ілюстрації тварин (с. 61). Підготувати розповідь про одну з них. 

2. Закріплення і узагальнення вивченого 

 Перегляд уривка. Відеосупровід до уроку природознавства у початковій школі з теми 

"Звірі восени" (https://www.youtube.com/watch?v=GB5_U8comyM) 

https://www.youtube.com/watch?v=GB5_U8comyM
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 Вправа «Доповніть речення» 

Мене здивувало…  

Мені захотілося … 

 – У природі все взаємозалежне. Природа – наш дім, а ми з вами – господарі в нім. Тож 

зростайте гарними господарями на рідній українській землі.  

 Завдання «Допишіть речення». 

 Комах восени стає менше, бо вони ________________. 

 Риби починають збиратися до ________________. 

 Деякі земноводні зимують у ___________, а деякі на _________________. 

 З настанням осінніх холодів плазуни забираються в ______________ місця і ___________. 

 Деякі звірі роблять ______________________ на зиму. 

 Рятуючись від голоду, птахи летять на південь, у_________. Ті пташки, які зможуть 

прохарчуватися взимку, залишаються __________. 

 «Встановлення відповідності» (між назвами тварин і описом їхньої поведінки восени). 

А. Звірі    1.                                       

Б. Риби     2.                                      

В. Комахи, павуки        3.            

Г. Земноводні, плазуни   4.        

Ґ. Птахи          5.                           

1.  Роблять запаси корму на зиму.   

2.  Летять туди, де немає зими, – на південь, у вирій. 

3.  Ховаються в щілини в корі дерев, лізуть у глиб ґрунту, під пеньки й каміння, в опале 

листя.  

4.  Залягають спати в глибокі зимувальні ями на дні водойм.                                                                                                           

5.  Опускаються на дно водойм і, зарившись у мул, перезимовують . 

 Гра «Хто це?» 

Зміст 

Учні по черзі беруть малюнки у ведучого, але так, щоб інші діти не бачили зображення. 

Той, хто витягнув малюнок, імітує, як готується до зими тварина (голос, рухи), а решта 

відгадує, що це за тварина і як вона готується до зими. 

 Математична розминка 

 Від дуба до сосни 62 м. Їжак рухався від дуба до сосни, а назустріч йому біг заєць. Хто з 

них був далі від дуба і на скільки метрів, коли їжак пройшов 18 м, а заєць – 43 м? 

 Три білочки збирали горіхи. Перша білочка знайшла 8 горіхів, друга – 5, а третя – лише 2. 

Ці горіхи білочки поділили між собою порівну. Скільки горіхів віддала перша білочка 

третій? Друга білочка – третій? 

III. Заключна частина 
 Рефлексія. 

 – Якою новою  інформацією  ви  поповнили  свій  багаж  знань? 

 – Я дізнався… 

 – Я впевнений… 

 – Мене зацікавило… 

 – Мені  сподобалося… 

 – Я дякую  за  співпрацю… 

 Домашнє завдання 

 Прочитати статтю на с. 60 – 61. 

 Розглянути ілюстрації на с. 61 і скласти природознавчу казку або розповідь про осінні 

турботи мишей чи їжаків. 

 Спостерігати за життям комах, птахів, звірів восени. 
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 Перевірити народні прикмети «Якщо в листопаді з’явилися комахи – зима буде теплою», 

«Білки роблять великий запас горіхів – зима буде ранньою», «Миші пищать – на 

похолодання». 

 Проводити спостереження за погодою. 

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

 

 


