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Тема. Взаємозв’язки у природі восени 

Мета: 

 формування предметних компетентностей (поглибити знання школярів про природу; 

формувати в учнів уявлення про взаємозв’язки в природі, ланцюги живлення; формувати 

уміння встановлювати зв’язки між живими істотами; формувати потребу в пізнанні 

природи, проведенні спостережень за природою восени; розвивати кмітливість, 

спостережливість, мислення; 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: комбінований. 

Міжпредметні зв’язки: літературне читання. 

Обладнання: ілюстрації із зображеннями різних тварин, картинки із зображеннями 

елементів природи (сонце, небо, дощ, сніг, ялинка, дуб, зайчик, миша, вовк, ведмідь,…), 

малюнки для складання ланцюгів живлення, капелюшки-маски для гри «Павутинка», 

клубок ниток 

I. Вступна частина 

1. Організація класу 

 Рефлексія емоційного стану 

 – Якого кольору ваш настрій сьогодні? 

 – Чи залежить ваше самопочуття від погоди? 

  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 сталися у неживій природі? 

 – Які зміни сталися у живій природі? 

 Перевірка домашнього завдання 

2.  Актуалізація опорних знань 

 Поетична хвилинка 

            Пізня осінь 

Вже пізня осінь! 

Холодний дощ по даху стукотить, 

Листок, прикутий до віконця, 

Увесь від холоду тремтить. 

І чути сурми журавлиних зграй, 

Вони вже линуть в теплий край. 

Холодна з півночі зима ступає 

І сніг в долонях крижаних тримає. 



Чумак Ольга Анатоліївна, вчитель початкових класів Черкаської ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 

   А. Бровченко 

 Вправа «Мозковий штурм» 

 – Про який період осені розповідається у вірші? (Пізня осінь). 

– Чому ви робите такий висновок? (Холодний дощ, зима з снігом наближається). 

 – Чи з’являється відчуття холоду, коли слухаєш цей вірш? 

 – Про які зміни в неживій природі говориться у вірші? (Дощ, холодне повітря, сніг) 

 – А у живій? (Птахи відлітають у теплі краї, листя з дерев облітає). 

 – Які зв’язки між живою і неживою природою ми спостерігаємо? (Холод змушує птахів 

покидати рідну землю і відлітати у теплі краї, похолодання спричиняє падолист). 

 Інтерактивна вправа «Одним реченням» 

Учні стоять у колі. Учитель роздає картки із зображенням різних тварин. 

 – Уявіть себе твариною, зображеною на малюнку. Скажіть одним реченням, як ви 

зимуєте. ( Учні відповідають по колу.) 

3. Повідомлення теми та мети уроку 

 – Сьогодні ми більш докладно поговоримо про взаємозв’язки в природі восени та 

знайдемо відповіді на питання, як залежить життя тварин, рослин, людей від змін у 

неживій природі і як впливає жива природа на неживу. 

II. Основна частина 

1. Вивчення нового матеріалу 

 Вправа «Мікрофон» (Продовж думку, задай питання, передай мікрофон) 

1-й учень. Висота Сонця восени зменшується, промені його не падають на землю прямо, 

як влітку. Від цього знижується температура повітря і зменшується тривалість дня. Вода 

стає холодною, а пізніше замерзає. 

 – Як це впливає на життя рослин?  

2-й учень. Рослинам не вистачає тепла і світла, вони змінюють колір листя, скидають 

його. 

 – Як це впливає на життя рослиноїдних тварин? 

3-й учень. Тваринам, що споживають траву, насіння та плоди рослин, теж доводиться 

нелегко. Для оленя, наприклад, найсмачніший корм – соковита травичка. Восени і взимку 

на допомогу приходять люди: будують годівниці, заготовляють сіно, гілля з сухим листям. 

 – А що змінюється в житті хижих тварин з настанням осені? 

4-й учень. Деякі хижі і всеїдні тварини змушені впадати в зимову сплячку, а вовк, лисиця 

будуть бродити по лісу в пошуках здобичі. 

 – А як же тварини «допомагають» рослинам ? 

5-й учень. Тварини допомагають рослинам розмножуватись, переносять насіння. 

 – Що отримує нежива природа від рослинного і тваринного світу? 

6-й учень. Рослини і тварини беруть участь в утворенні ґрунтів та гірських порід. А ще 

рослини поглинають вуглекислий газ і збагачують повітря киснем. 

 – А як люди залежать восени від живої і неживої природи?    

7-й учень. Людина – унікальне розумне творіння природи. Вона живе в оточенні всіх благ 

природи. Рослини дають їй продукти харчування, корм для свійських тварин, сировину 

для промисловості, речовини для виготовлення ліків. Тварини забезпечують людину 

продуктами харчування. Завдяки хутру, шкірі, вовні тварин людина отримує теплий одяг. 

Деякі тварини використовуються людиною для пересування.  Восени люди збирають 

врожаї, запасаються кормом для свійських тварин, готують рослини та ґрунт до 

наступного сезону. 
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 Робота в групах 

Створити картинку, пояснити взаємозв’язки  кожного елемента природи (Роздаються 

картинки: сонце, небо, дощ, сніг, ялинка, дуб, зайчик, миша, вовк, ведмідь,…). 

 Робота з підручником 

 Читання тексту (с. 58, третій і четвертий абзаци, с. 59 перший абзац). 

 Бесіда за прочитаним 

 – Як називаються зв’язки між живими організмами? 

 – З чого починається ланцюг живлення? 

 – Розгляньте перший малюнок на с.58. Чому після зображення жолудів намалювали 

мишку? 

 – Чому ланцюг живлення продовжує лисиця? 

 – Поясніть другий ланцюг живлення (листя дерева, зайчик, вовк). 

2. Закріплення і узагальнення вивченого матеріалу 

 Складання ланцюгів живлення (робота в парах) 

(Використовуючи запропоновані малюнки: 

Горіхи – білочка – куниця; 

Яблуко – косуля – вовк; 

Зерно – мишка – сова; 

Трава – заєць  - лисиця; 

Ягода – равлик – їжак…) 

 Гра «Так чи ні?» 

- Восени зайчик бігає по лісу і шукає вовка 

- Восени сонечко дає природі менше тепла і світла, ніж влітку. 

- Коли ніч холодніша, ніж день, на траві утворюється роса. 

- Ялина не скидає листя. 

- Сорока не відлітає у теплі краї. 

- Ведмідь «лягає спати» на зиму тому, що йому не вистачає їжі. 

- Птахи більше бояться холоду, ніж голоду. 

 Робота із загадками 

 Іде лісом козачок, 

Надів плащ із колючок, 

Із вовком зустрівся – 

Клубочком скрутився. (Їжак) 

 Він ікластий і сердитий, 

Дуже любить землю рити. 

Жолуді весь час шукає 

Й малюків смугастих має. (Кабан) 

 Не ходжу я , а скакаю, 

Бо нерівні ноги маю, 

Через поле навмання 

Перегнав би я коня. 

Я страшенний боягуз, 

Всіх на світі я боюсь. 

В полі, в лісі – навкруги, 

Скрізь у мене вороги. 
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Часом лізу я у шкоду, 

Їм капусту на городах, 

Моркву, ріпу, буряки.  

Відгадайте – хто такий? (Заєць). 

 Інтерактивна вправа «Павутинка 1» 

Учитель одягає капелюшки Сонечка, Повітря, Води, Ґрунту на дітей, яких обрано за 

допомогою лічилки. Вони стають у центр кола. Решта учнів виконують роль своїх звірів, 

які дякують неживій природі. В одного з учнів клубок у руках. Наприклад: 

Мишка: Я  дякую Ґрунту за домівку. ( Передає клубок  Ґрунту.) 

Ґрунт: Я старався ще для крота. ( Передає клубок  Кроту, нитка тягнеться далі.) 

Кріт: Я дякую Повітрю… і т. д. 

Наприкінці гри всі діти з’єднані ниткою, як павутинкою. Учитель наголошує, що такі 

зв’язки існують і в природі. Важливо, щоб вони не розривалися. 

На вибір – інший варіант цієї гри. 

 «Павутинка 2» 

Вчитель пропонує учням стати у коло. Краще, коли у колі будуть 10 осіб, ще краще, коли 

можна утворити два кола одночасно.  

 – У довкіллі все пов’язане одне з одним: людина не може жити без води, тварини живуть 

у лісі, лісу потрібна сонячна енергія тощо. Давайте створимо свою екосистему у колі за 

допомогою кульки з довгою ниткою у такий спосіб: 

• ведучий каже: «Я – маленька білочка, що живе у великому лісі, я люблю свій ліс»; 

• ведучий перекидає кульку учаснику, що стоїть навпроти нього у колі, тримаючи нитку за 

кінець; 

• дитина, якій до рук потрапила кулька, має уявити себе іншою частинкою екосистеми і 

продовжити попередню думку: «А я – велика сосна, що дає притулок білочці, я маю 

сильний стовбур, яким тягнуся до Сонця». Кулька передається іншій дитині, а «сосна» 

тримається за свою частину нитки; 

• далі діти по черзі уявляють себе різними істотами або явищами природи тощо, 

передаючи кульку один одному і тримаючись за частину нитки; 

• коли всі у колі уявили себе частинками довкілля, всередині утворюється «павутинка», 

яка символізує взаємозв’язок у довкіллі; 

• ведучий підбиває підсумки, акцентуючи увагу на тому, що все навколо нас 

взаємопов’язане і є динамічною системою. 

III. Заключна частина 

 Рефлексія 

 Вправа «Вітер дме» 

- Літній вітерець дме для тих, хто активно працював на уроці. (Підводяться учні, які 

зараховують себе до цієї категорії.) 

- Літній вітерець дме для тих, кому було цікаво на уроці. (Підводяться учні.) 

- Літній вітерець дме для тих, хто дізнався про щось нове (Підводяться учні.) тощо. 

 Інтерактивна вправа «Незакінчене речення» 

Продовжте речення: 

1. Я дізнався, що… 

2. Мені було цікаво… 

3. Мені б хотілося прочитати б… 
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 Домашнє завдання 

 Прочитати статтю на с. 57 – 59. 

 Дати відповіді на питання. 

 Підготувати повідомлення про назву однієї рослини. Підібрати загадки про неї. 

 Підготувати повідомлення про назву однієї тварини. Підібрати загадку про цю живу 

істоту. 

 Проводити спостереження за погодою. 

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

 

 

 

  

 


