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Тема. Осінні явища у живій природі 

Мета: 

 формування предметних компетентностей: (поглибити знання школярів про явища 

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

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

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

спостережень за життям рослин, тварин і людей восени; розвивати кмітливість, 

спостережливість, мислення; виховувати уважне і бережливе ставлення до природи). 

 формування ключових компетентностей: 

- уміння вчитися (самоорганізовуватися до навчальної діяльності у взаємодії; осмислювати 

і використовувати інформацію, отриману з друкованих джерел); 

- соціальної (брати на себе відповідальність за ефективне здійснення презентації 

результатів роботи групи) 

- загальнокультурної (зосереджуватися на вербально повідомленій інформації та логічно 

мислити, опрацьовуючи її зміст) 

- здоров’язбережувальної (усвідомлення зв’язку організму людини з природним 

оточенням). 

Тип уроку: комбінований. 

Міжпредметні зв’язки: образотворче мистецтво, літературне читання, математика. 

Обладнання: зображення для здійснення рефлексії настрою і навчальної діяльності 

(«смайлики» та «Дерево успіху»), маски-шапочки двох птахів, сухе листя дерев і кущів, 

ілюстрації гілочок калини, три ляльки і комплекти лялькового одягу. 

I. Вступна частина 

1. Організація класу 

 Рефлексія настрою  

– Коли ви йшли сьогодні до школи, то помітили, що сонечко світить ясно і дарує нам, 

можливо, останнє тепло. 

 – Чи впливає погода на ваш настрій? Як саме? 

 – Покажіть «смайлик», що відповідає вашому настрою. 

 Мистецька хвилинка. 

 – А тепер розгляньте картину І. Левітана «Золота осінь» 

 – Чи змінився ваш настрій, коли ви поринули в картину? 

 – Чому? 

 – Яка погода зображена на картині? 

 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    
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 Які народні прикмети про осінь ви знайшли до сьогоднішнього уроку? 

Тепла осінь – буде затяжна зима. 

Якщо вересень теплий – зима настане пізно. 

Якщо у листопаді грім – буде мало снігу. 

 Порівняльна таблиця 

 – Як ви ставитеся до цієї пори року? 

Мені подобається Мені не подобається 

  

 – А як ви готуєтеся до незручностей, які приносить з собою осінь? 

 – Що треба знати, щоб холодні осінні дні не зіпсували вам здоров’я і настрій? 

3. Повідомлення теми і мети уроку 

 – Сьогодні ми поговоримо про осінні зміни в живій природі. 

 – Сонечко пропонує вам пригадати і розповісти про те, як воно впливає на життя рослин, 

тварин, людей. 

II. Основна частина 

1. Опрацювання матеріалу уроку 

 Використання технології «Навчаючи – вчуся». 

Діти працюють в групах «Рослини», «Тварини», «Люди». Вони отримують картки з 

інформацією, опрацьовують її і навчають своїх однокласників. 

Інформація від групи «Рослини» 

- Восени листки рослин змінюють своє забарвлення з зеленого на жовте, багряне. У берізки, 

ясена листя стає жовтим, у горобини і вишні – червонястим, у дуба – бронзовим. 

Вважають, що коли почало жовтіти листя на березі – почалася осінь. 

- А чому листячко змінює своє забарвлення? У листку є речовини зеленого і жовтого 

кольорів. Речовина зеленого кольору постійно руйнується і знову утворюється , коли 

листочок живий. Але це може відбуватися лише на світлі. Яка довжина дня влітку? (влітку 

день довгий, а ніч коротка). З настанням осені дні стають коротшими. Рослини отримують 

менше світла. Зелена речовина руйнується, але протягом кроткого дня не встигає 

утворюватися. І ми помічаємо, що листок жовтіє.  

- Листки рослин випаровують воду. Восени вологи мало і листок відмирає. Де ж рослина 

бере воду, що необхідна їй для життя? (вбирає корінцями з грунту). Взимку, коли земля на 

поверхні замерзне, чи зможе коріння вбирати багато води?А якби у рослин не опадали 

листочки, вони випаровували б багато води. Крім цього, листя рослин за літо накопичує 

багато шкідливих речовин з повітря. Щоб не випаровувати взимку воду та позбавитися 

шкідливих речовин, рослини і скидають листя. Саме так вони готуються до зими. 

- Хвойні рослини легко переносять тимчасову нестачу води, яка надходить до коріння з 

ґрунту. Їх хвоя випаровує набагато менше, ніж листочки листяних дерев. Хвоїнки живуть 

декілька років і опадають поступово, а не всі одночасно. Тому нам і здається, що хвойні 

дерева не скидають хвою ніколи. 

Підсумки роботи І групи 

 – Що нового ви дізналися? 

 Робота з підручником (с. 35 - 37) 

 Прочитати статтю в підручнику (с. 35 – 36) 

 Знайти відповіді на питання: 

 – Яке явище називають листопадом? 

 – Коли починається найбільший листопад? 



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

 – Які дерева найпершими скидають листя? 

 – Які дерева зберігають листя найдовше? 

 – Які зміни відбуваються восени з трав’янистими рослинами? 

 Робота з ілюстраціями 

 – Розгляньте ілюстрації. Порівняйте гілочку калини навесні і восени. 

(Перша ілюстрація – квіт калини, друга ілюстрація – достиглі кетяги калини) 

 – Які зміни відбулися з калиною? 

 – Послухайте вірш «Осінь» В.Скомаровського: 

На галявині широкій 

Спіє терен чорноокий,  

Пломеніє глід. 

Тьмяно жевріє шипшина, 

Червоніє горобина 

І пишається калина, 

Наче маків цвіт.     

 – Про що розповідає автор у вірші? 

 – Назвіть рослини, у яких дозріли плоди. 

 – Як ви розумієте народне прислів’я «Сидить осінь на горбочку, вишиває лісові 

сорочку»? 

 – Як називається явище, коли опадає листя? (листопад, падолист). 

 – Послухайте вірш М.Левицького 

В жовтім листі – жовтий ліс, 

В жовтім лісі – жовтий лис. 

Лис лисиці пише лист, 

Що у лісі падолист. 

 – Як би ви його назвали? А автор назвав «Жовтий вірш». 

 – Про які явища в житті рослин говорить автор вірша (про пожовтіння рослин і їх 

опадання)  

– Більше всього листя втрачають дерева після перших заморозків. Що ж спричиняє 

листопад? 

 Робота в парах 

 – Розгляньте листки (зібрані на прогулянці напередодні) 

 – Визначте, яким рослинам вони належать. 

 – За якими ознаками ви їх упізнали?    

Інформація від групи «Тварини» 

- Комахи. Температура їх тіла непостійна. Вона змінюється відповідно до змін у природі. З 

настанням осінніх холодів комахи ховаються у затишні місця і поринають у сон. Деякі 

комахи зимують у вигляді личинок або лялечок, з яких тільки навесні з’являться дорослі 

комахи. 

- З життям комах тісно пов’язане і життя птахів. Чому? Спочатку відлітають птахи, які 

живляться комахами. (ластівки, зозулі, іволги, шпаки, солов’ї) Як вони називаються? 

Пізніше збираються у теплі краї гуси, качки, журавлі, лелеки. Хто бачив, як відлітають ці 

птахи? (ключем, клином, ланцюгом) Це вони роблять для того, щоб подолати опір 

повітря. Сильніші птахи летять попереду, а коли їм потрібно відпочити, вони 

переміщуються в кінець. Інші птахи зимують в рідному краї. Як вони називаються? (осілі) 
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Хто допомагає їм пережити зиму? Тому вже восени вони переселяються ближче до 

людських осель. 

- У звірів шерсть линяє, потім стає густішою (зайці, лисиці, вовки). Ведмеді, їжаки, борсуки 

посилено живляться восени. А чому? Риби збираються у великій кількості у глибоких 

місцях і там зимують (в ямах). Жаби зимують на дні водойм, під камінням, у підвалах, 

навіть під корою дерев. Ящірки – в нірках. Змії – у норах, під корінням пеньків і дерев. 

Підсумки роботи ІІ групи 

 – Що нового ви почули? 

– Що найцікавіше запам’ятали?   

 Гра «Хто зайвий?» 

 Горобець, метелик, жук-сонечко, джміль. 

 Ластівка, горобець, лелека, шпак. 

 Синичка, голуб, дятел, журавель. 

 Заєць, ведмідь, їжак, борсук. 

 Математична розминка 

 Жук відбіг від нірки на 10 м, а потім пробіг у протилежному напрямку 20 м. На якій 

відстані від нірки опинився жук? 

 У жука 3 пари ніг, а в павука 4 пари ніг. На скільки ніг більше у павука, ніж у жука? 

 На двох деревах сидiли синички . З одного дерева полетiла 1 синичка, потім з другого на 

нього перелетіло 3 синички . Після цього на кожному деревi виявилось 5 синичок . 

Скільки синичок було на кожному деревi спочатку ? 

 Складання діалогу   

 – Діти, зараз ми з вами складемо діалог, як Осінь зустрічають пташки.(Вчитель визначає 

двох учнів – це пташки)  

 « – Дивись, до нас завітала осінь. 

 – З її приходом мені стає так холодно і страшно. 

– А тепленький пушок ще не з’явився у тебе? 

 – Ні. Тільки тоненьке літнє пір’ячко. Треба почекати, доки він з’явиться. 

– Не хвилюйся. Осінь ще подарує нам теплі дні. Адже недарма її називають щедрою. 

 – Так. Ми встигнемо приготуватися до холоду, пронизливого вітру та морозів.» 

Інформація від групи «Люди» 

- Життя людей восени спрямоване на підготовку до зими. Люди збирають врожаї, 

заготовляють на зиму овочі, фрукти, корми для свійських тварин. Займаються утепленням 

своїх жител, готують зимовий одяг і взуття. 

- Але не можна забувати, що одягатись потрібно по погоді, не перегріватись і не 

переохолоджуватись, тому що восени люди починають частіше хворіти – так організм 

пристосовується до зміни погодних умов. 

Підсумки роботи ІІІ групи 

 Гра «Одягни ляльку» 

(Серед кількох деталей лялькового одягу вибрати ті, які відповідають осінній погоді. 

Грають представники трьох груп) 

III. Заключна частина.  

 Рефлексія навчальної діяльності 

  – Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці? 

  – Які цікаві відомості ви розповісте батькам? 

  – Які бажання виникли у вас на протязі уроку? 
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   – Чи у ваших силах допомогти природі в цей час? 

«Дерево успіху» 

  – Оцініть свою роботу на уроці: яблучко – якщо все зрозуміли і гарно працювали, 

квіточка – якщо не все зрозуміло, листочок – якщо багато складного і незрозумілого.  

 Домашнє завдання 

 Прочитати статтю на с. 35 – 37. 

 Дати відповіді на запитання після статті. 

 Навчитися виразно читати вірш К.Перелісної «Золота осінь» 

 Перевірити народну прикмету: «Пізній листопад – буде сувора і довга зима». 

 Скласти казку «Пригоди Березового Листочка». 

 Проводити спостереження за погодою. 

 Готуватись до навчального проекту «Як готуються до зими рослини?» 

 

    

 


