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Тема. Осінні явища в неживій природі 

Мета: 

 формування предметних компетентностей (ознайомити учнів з прикметами та ознаками 

осені, вчити помічати їх у природі, актуалізувати знання учнів про сезонні зміни в 

неживій природі, вчити встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; розвивати 

спостережливість, уміння узагальнювати отриману інформацію, навички самоаналізу; 

виховувати уважне і дбайливе ставлення до навколишнього) 

 формування ключових компетентностей: 

- уміння вчитися: будувати процес самонавчання відповідно до поставленого завдання; 

використовувати прийоми смислового групування матеріалу; ефективно працювати з 

текстом. 

- соціальної: вільно висловлюватися та результативно використовувати власні знання і 

досвід; проявляти ініціативу; 

- загальнокультурної: зв'язно висловлюватися в контексті змісту самостійно опрацьованого 

матеріалу. 

Тип уроку: комбінований. 

Міжпредметні зв’язки: літературне читання. 

Обладнання: тексти для читання з використанням системи позначок, таблиці для роботи 

в групах, матеріали для роботи в парах 

I. Вступна частина 

1. Організація класу 

 Рефлексія настрою 

– Який у вас сьогодні настрій? 

– На яке природне явище схожий ваш душевний стан? (сонячний день, дощик, похмурий 

осінній день, райдуга). 

 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? 

 Перевірка домашнього завдання 

2. Актуалізація опорних знань 

 Постановка проблеми 

 – Скажіть, чи хотілося б вам зараз одягнути купальні костюми і піти на берег річки 

купатися, засмагати, будувати вежі з піску? 

 – Чи можемо ми це зробити зараз? Чому?  

 – Отже, у природі відбулися зміни. 

 Робота із загадками: 

 Летить коник, басує,  

Полем-долом пустує. 

Ніхто його не впіймає.  

Ніхто його не загнуздає. (Вітер)  

 Що сходить без насіння? (Сонце) 

 Вранці хтось в саду бродив  

і намисто загубив. 

Потім сонечко гуляло 

намистинки позбирало. (Роса)  

 Мене просять і чекають, а як прийду – утікають. (Дощ)  

 То чорні, то сині по небу ходили, 
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 а як набив їх вітер – сльози розпустили. (Хмари) 

 З небокраю, з-за діброви 

Вийшли воли чорноброві: 

Принесли водиці жбан, 

 Полили за селом лан. (Хмара) 

 Він скрізь: у полі і в саду, 

 А в дім не попаде, 

 І я тоді лиш з дому йду, 

 Коли вже він не йде. (Дощ)  

 Горя не знає, а гірко плаче. (Дощова хмара) 

 Без рук, без ніг на гору побіг. (Вітер) 

 Рукавом махнув – дерево зігнув (Вітер) 

 Летить орлиця по синьому небу, 

Крила розкрила, сонце закрила. (Хмара) 

 Крил не має, скрізь літає 

Та ще й куряву здіймає. (Вітер) 

3. Повідомлення теми та мети уроку 

Я знаю 

II. Основна частина 

1. Опрацювання матеріалу уроку 

 Колективний  «Мозковий штурм» 

 –  Давайте з’ясуємо що ми знаємо про зміни у неживій природі? (Інформацію вчитель 

записує на дошці) 

 Мотивація 

 – Як ви думаєте, чи ми все розповіли про зміни в природі? 

Я не знаю 

 – Про що ви ще хотіли б дізнатися? 

 – Я думаю, що відповіді на деякі питання ви знайдете прочитавши статтю  «Зміни в 

неживій природі восени» 

Я хочу дізнатися 

 Усвідомлення змісту. Активне читання з використанням інтерактивної системи позначок 

 – Прочитати текст, позначаючи: 

V –  я знав це; 

+  – це нове для мене; 

?   – про це хотів би довідатись більше. 

Восени сонце піднімається в небі вже не так високо, дні стали помітно коротші.  

 Спеку і духоту літа змінює легка прохолода. Дні стають коротшими, а ночі – довшими і 

темнішими. Першими на ці осінні зміни в природі починають реагувати дерева. Листя 

жовтіє і червоніє, потім потихеньку облітає, покриваючи різнобарвним килимом все 

навкруги. Настає період золотого бабиного літа, коли природа все ще радує помірним 

сонечком, коли достигають вже пізні фрукти, наповнюючись і солодкістю, і ароматом, але 

ночі вже стають все холодніші й холодніші. 

Бабине літо – період недовгий, зазвичай закінчується з настанням жовтня. 

З'являються вже перші ознаки похмурої погоди. Тумани, густі, липкі, що нагадують за 

своїм виглядом молоко, наповнюють осінню природу вогкістю і прілим запахом. За своєю 

сутністю туман –  густа хмара, яка в результаті перепаду температури утворюється на 

самій поверхні ґрунту. Як тільки потеплішає – туман розсіється. Коли  з’являться  перші 

заморозки, волога випаде на пожухлу траву і листя у вигляді інею.  

Восени холодний фронт атмосфери приносить із собою більш холодні повітряні 

маси. Вітри реагують на це і змінюють свій напрямок, посилюються, приносячи негоду і 

опади. 
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 В кінці листопада, буває, температура повітря знижується. Водойми вкриваються 

першими крижинками. 

Я дізнався 

2. Усвідомлення знань. 

 Індивідуальне складання таблички 

 – Складіть табличку, коротко записуючи інформацію 

V -  я знав це; 

+  - це нове для мене; 

?  - про це хотів би довідатись більше. 

Я зрозумів це 

 – Дивлячись, скільки у вас позначок V, приємно знати, що ви вже багато знали з цієї 

теми, багато +, тобто ви довідались щось нове і цікаве, є ? – дуже добре, що ви такі 

допитливі учні, які цікавляться новим, невідомим 

 Обговорення. Підсумок роботи з текстом 

 Складання малюнкової порівняльної таблиці. Групова робота. 

Порівняння ознак літа і осені 

 Улітку        Восени 

Сонце 

 
 

Тривалість дня 

  
Температура 

  

Опади 

  
(Улітку сонце піднімається високо, а восени – нижче, тривалість дня влітку довга, а 

восени коротша, ніж улітку, улітку тепло і спекотно, а восени стає прохолодніше, влітку 

бувають зливи, а восени йдуть затяжні дощі, ґрунт і водойми влітку добре прогріваються, 

а восени охолоджуються) 

 Робота в парах. Гра «Доповни речення» 

 Сонце піднімається не так високо. Світловий день … (коротшає) 

 Знижується … повітря – з кожним днем стає … (температура, холоднішим) 

 Сонячних днів стає менше, часто на небі з’являються ... (хмари) 

 Все частіше на вулиці йде …, дме ... (дощ, вітер) 

 Вітер став сильнішим і …, повітря наповнене ...(холоднішим, вогкістю) 
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 Бесіда 

– Про що ви сьогодні дізналися вперше? 

– Де вам може знадобитися знання сьогоднішнього матеріалу? 

– Де ви вже використовували інформацію, яку ми сьогодні обговорювали? 

III. Заключна частина 
 Рефлексія навчальної діяльності 

Вікторина 

 Пора року, що йде за осінню. (Зима) 

 Явище природи, яке частіше буває восени. Влітку його називають теплим, грибним, а 

восени – холодним, мжичкою. (Дощ) 

 Якщо ніч холодніша за день, на траві утворюються крапельки води. Що це? (Роса) 

 На що перетворюється волога в повітрі при перших заморозках? (Іній) 

 Це явище природи схоже на легкий серпанок у повітрі, а іноді – на білу непрозору стіну. 

(Туман) 

 Домашнє завдання 

 Дібрати загадки про явища неживої природи восени. 

 Скласти казку про бабине літо, про подорож павучка восени. 

 Намалювати малюнки «Сонячний день восени», «Осінь сумує». 

 Проводити спостереження за погодою. 


