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ВСТУП
Розгорнуте календарне планування складено у відповідності до Державного 

стандарту початкової загальної освіти, чинної програми «Літературне читання. 
3–4 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською 
мовою, Інструктивно-методичних матеріалів щодо контролю та оцінювання на-
вчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закла-
дів (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2014 № 1/ 
9 — 74), листа МОН України № 1/9 — 72 від 28.01.14 року «Про недопущення пе-
ревантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань».

Розгорнуте календарне планування (РКП) розраховано на використання ме-
тодичного комплекту: 

•	 Літературне читання : підруч. для 4 класу загальноосвіт. навч. закладів 
з навчанням російською мовою / М. В. Коченгіна, О. А. Коваль. — Х. : Вид-во 
«Ранок», 2015. — 192 с.

•	 Літературне читання : Робочий зошит. 4 клас : для загальноосвіт. навч. за-
кладів з навчанням російською мовою: до підруч. М. В. Коченгіної, О. А. Ко-
валь / М. В. Коченгіна. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 64 с.

•	 Літературне читання. 4 клас : відривні картки : для загальноосвіт. навч. 
закладів з навчанням російською мовою: до підруч. М. В. Коченгіної, О. А. Ко-
валь / М. В. Коченгіна. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 64 с.

РКП передбачено проведення 70 уроків у навчальному році. Уроки позаклас-
ного читання проводяться один раз на місяць — усього 9 уроків. 

Ураховуючи рекомендації чинної програми з літературного читання («Урок  
позакласного читання може бути й у класі, як підсумковий із певної теми»), у РКП 
5 уроків позакласного читання є підсумковими уроками з вивчених тем, 1 урок 
проводиться як конкурс — Конкурс читців, 1 урок проводиться як літературний 
ранок — «Свято Театру», а 2 уроки є окремими уроками позакласного читання. 

РКП надає можливість учителю проводити такі типи уроків1: 
•	 урок-сходинка до монографічного вивчення творчості письмен ника;
•	 урок вивчення художнього твору (на такому уроці відбувається, як прави-

ло, вивчення невеликого за обсягом твору, що дозволяє виконати всі необхідні 
види робіт із його вивчення. Серед уроків цього типу в РКП представлено:

— урок вивчення одного художнього твору;
— урок вивчення двох невеликих творів, різних за жанрами (наприклад, 

вірш і оповідання);
— урок вивчення двох невеликих творів, однакових за жанрами (двох віршів); 
— урок вивчення трьох невеликих художніх творів;
•	 урок-сприйняття художнього твору та урок (уроки) аналізу твору (коли ви-

вчається великий за обсягом твір);
•	 інтегрований урок (передбачено активне залучення учнів до різних видів 

мовленнєвої діяльності — читання, створення оригінальних висловлювань, під-
готовка до переказу, драматизація тощо); 

•	 комбінований урок (передбачено вивчення нового матеріалу, аналіз худож-
нього твору та перевірка рівня якості засвоєння вивченого матеріалу); 

•	 узагальнюючий урок (повторення та систематизації вивченого матеріалу);
•	 урок контролю;
•	 нестандартні уроки (бібліотечний, урок розвитку літературних творчих 

здібностей — уроки розвитку творчості). 

1 Типи уроків визначалися на основі методичних ідей вітчизняних та зару-
біжних науковців — О. Я. Савченко, В. О. Онищука, Ю. О. Конаржевського, 
Л. О. Єфросиніної, М. П. Воюшиної, Т. В. Рижкової, Н. М. Деменевої.
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Уроки розвитку творчості проводяться на основі вивчених художніх творів. 
Як правило, це третій урок із трьох уроків, призначених для вивчення одного 
великого за обсягом твору. 

У РКП сплановано усього 3 таких окремих уроки розвитку твор чості. 
Розвиток творчих літературних здібностей може відбуватися й у межах інте-

грованих або комбінованих уроків. У цьому випадку учні створюють невеликі 
за обсягом тексти. 

У РКП передбачено усього 5 таких уроків (інтегрованих, комбінованих).
Таким чином, усього в РКП сплановано 8 уроків розвитку творчості.
Нормативною базою проведення цих уроків є вимоги чинної програми з лі-

тературного читання: «На розвиток творчої діяльності (написання творчих ро-
біт) на уроках літературного читання доцільно відвести… у 4-му класі — 8 годин 
протягом року».

Кількість типів уроків за семестрами

№ 
з/п

Типи уроків І семестр ІІ семестр За рік

1 Уроки-сходинки до монографічного 
вивчення творчості письменника

1 – 1

Урок (уроки) вивчення твору (творів) упродовж одного уроку 
2 Уроки вивчення одного твору 4 2 6
3 Уроки вивчення двох творів 3 3 6
4 Уроки вивчення кількох творів (трьох) 3 4 7

Уроки вивчення великих за обсягом творів
5 Уроки сприйняття художнього твору 4 2 6
6 Уроки аналізу художнього твору – 4 4
7 Інтегрований урок 1 – 1
8 Інтегрований урок, розвиток творчості 1 3 4
9 Урок розвитку творчості 2 1 3

10 Комбінований урок 7 10 17
11 Комбінований урок, розвиток творчості – 1 1

Урок позакласного читання
12 Урок позакласного читання 1 1 2
13 Урок позакласного читання як підсумковий 

урок із теми (розділу)
2 3 5

14 Урок позакласного читання як конкурс 1 – 1
15 Урок позакласного читання як літературний 

ранок
– 1 1

Урок контролю
16 Урок контролю 1 1 2

Узагальнюючий урок
17 Узагальнюючий урок (окремо) 1 1 2

Нестандартні уроки
18 Бібліотечний урок – 1 1

Усього 32 38 70
Зазначимо, що узагальнюючі уроки можуть бути проведені як за класичною 

схемою, так і у формі нестандартних уроків. 
Урок у нестандартній формі хоча і є цікавим для учнів, що забезпечує висо-

кий рівень інтелектуальної, пізнавальної та творчої активності, але виконання 
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завдань письмової контрольної роботи й ДПА вимагає докладання вольових зу-
силь і не передбачає захоплюючої гри або веселого змагання. 

На нашу думку, майже всі уроки вивчення фольклорного або літературного 
твору можна провести як нестандартні (уроки-казки, уроки-подорожі, уроки-
квести, уроки-дослідження). Але все ж таки безпосереднє спілкування учнів 
із шедеврами дитячої художньої літератури — читання, проникнення в думки 
й почуття героїв та автора твору — є водночас і засобом формування позитивної 
мотивації, і засобом розвитку читацької та творчої самостійності й активності, 
виховання інтересу та любові до книги й читання. 

У РКП ураховано також такі вимоги чинної програми з літературного читан-
ня: «…доцільно практикувати попереднє самостійне читання (вдома) твору, який 
опрацьовуватиметься у класі… Попереднє самостійне читання тексту учнями не 
виключає його виразного читання вчителем та дітьми у класі». РКП складено 
з урахуванням того, що 11 художніх творів було прочитано учнями самостійно 
вдома напередодні проведення уроків. Такі уроки в РКП позначені літерою Д. 

Якщо учитель має можливість використовувати в навчально-виховному про-
цесі проектор (телевізор) і демонструвати учням електронні презентації, відео-
ролики та мультфільми, можна планувати проведення мультимедійних уроків.

Коли вивчається великий за обсягом художній твір, передбачено таку методи-
ку роботи: безпосереднє читання й аналіз твору проводяться на різних уроках. 
У першому випадку — на уроці ознайомлення з новим твором проводиться 
підготовка до сприйняття, його читання, перевірка початкового сприйняття. Це 
урок сприйняття художнього твору. Наступний урок (уроки) присвячується 
аналізу та різним видам робіт із текстом. Це урок (уроки) аналізу художнього 
твору та інтегрований (або комбінований) урок.

Для розвитку читацької компетентності, формування самостійної читацької 
та творчої діяльності РКП передбачено використання таких методів і прийомів 
літературного розвитку молодших школярів: 

•	 метод читання художнього твору (учнями, учителем, повторне, напа м’ять);
•	 метод аналізу художнього тексту (аналіз сюжету, образів персонажів, ком-

позиції, образу автора, засобів художньої виразності, зіставлення двох творів, 
схожих за темою, зіставлення твору з іншими творами цього автора);

•	 метод коментування художнього твору позатекстовим матеріалом (органі-
зація книжкової виставки, спостереження, екскурсія, заочна/віртуальна екс-
курсія, перегляд презентації, мультфільму, розповідь про письменника, розпо-
відь про створення художнього твору);

•	 метод реалізації літературного твору в інших видах мистецтва (драматиза-
ція, інсценування, словесне малювання, усне складання діафільму);

•	 метод літературної творчості (написання листа літературному героєві, ви-
гадування власних казок тощо).

До цих методів вважаємо за необхідне додати такий метод, як літератур-
ний експеримент. Наприклад, як дізнатися про розважальну функцію безко-
нечних казок? Можна провести в класі «безконечне читання» однієї такої казки 
і подивитися на реакцію слухачів. 

Оскільки в Україні реалізується Концепція медіаосвіти, то в РКП спланова-
но формування елементів медіаграмотності на уроках літературного читання. 
Для цього четвертокласникам окрім передбачених класичною методикою за-
питань та завдань (на розуміння використаних засобів художньої виразності, 
розуміння позиції автора) пропонуються такі творчі завдання (у зошиті з літе-
ратурного читання):

•	 «Уяви, що ти — журналіст і на машині часу тобі вдалося опинитися в дале-
кому минулому. Тобі треба підготувати репортаж про подвиг хлопця. Підготуй 
його та ознайом своїх однокласників із подією» (с. 33 зошита); 
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•	 «Уяви, що ти — ведучий ток-шоу і на свою програму «Доброта — поряд» 
запрошуєш Варочку й Дениса. Які питання ти їм поставиш? Спочатку запиши 
питання для Варочки, а потім — для Дениса» (с. 39); 

•	 «Уяви, що ти — телерепортер. Усе місто дізналося, що дівчинка Яся зна-
йшла в траві на подвір’ї свого будинку чарівне Слоненя. Тобі доручили підготу-
вати телерепортаж для вечірніх новин...» (с. 42); 

•	 «Уяви, що ти — художник-мультиплікатор. Самостійно або разом із дру-
зями підготуй декілька малюнків за змістом уривку з казки. Потім малюнки 
можна сфотографувати, завантажити зображення в комп’ютер і з допомогою до-
рослих зробити електронну презентацію, дібрати до неї музику» (с. 44);

•	 «Уяви, що ти — радіорепортер. Тобі доручили підготувати інтер в’ю з диво-
вижним драконом, який уміє вигадувати казки. Запиши свій репортаж. При-
готуйся до його виразного читання» (с. 45).

Розгорнутим календарним плануванням передбачено здійснення контролю 
навчальних досягнень учнів шляхом поточного (фронтальне та індивідуальне 
усне опитування) та семестрового контролю, державної підсумкової атестації. 
Для семестрового контролю у І семестрі заплановано проведення одного уроку 
для виконання письмової контрольної роботи, а в ІІ семестрі — одного уроку для 
виконання державної підсумкової атестації (ДПА).

Передбачено вивчення напам’ять віршів та прозових творів.
Твори, рекомендовані для вивчення напам’ять, позначено зірочкою*. 
Учитель самостійно планує, які вірші вивчатимуть учні. 
Окремих уроків для проведення перевірки сформованості навички читання 

вголос та мовчки не заплановано. 
Фронтальне та індивідуальне опитування в орієнтовних планах проведення 

уроків не відбито. 

Орієнтовна структура уроку вивчення одного художнього твору1

1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання. 
3. Підготовка до сприйняття художнього твору.
— Активізація читацького або життєвого досвіду (бесіда, вікторина, «аукці-

он знань», розглядання книжкової виставки тощо).
— Формування позитивної мотивації ознайомлення з художнім твором (вико-

нання творчих завдань, навчальної взаємодії). Занурення в епоху, місце подій у ху-
дожньому творі (розповідь, бесіда, перегляд електронної презентації, проведення 
заочної або віртуальної екскурсії тощо). 

— Словникова робота2.
4. Визначення теми уроку.
5. Первинне сприйняття (читання учнями, читання учителем).
6. Початковий аналіз.3 

7. Повторне сприйняття, поглиблений аналіз твору (аналіз сюжету, образів 
персонажів, композиції, засобів художньої виразності)4.

1 Місце для проведення фізкультхвилинок учитель визначає самостійно.
2 Словникова робота завжди є складовим елементом будь-якого уроку. Але в РКП 

вона представлена не завжди або не завжди повно, тому що РКП — це не кон-
спекти уроків.

3 У РКП етапи опрацювання художнього твору можуть бути об’єднані.
4 Проведення аналізу художнього твору залежить від його жанру.
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8. Творча робота на основі прочитаного.
— Нескладні творчі завдання, що не потребують багато часу.
або
— Складання плану твору, підготовка до переказу. 
9. Узагальнення.
10. Підсумок уроку.
11. Пояснення домашнього завдання. 

Орієнтовна структура інтегрованого уроку 
(інтеграція читання та письма як видів мовленнєвої діяльності)

1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання. 
3. Підготовка до сприйняття художнього твору.
— Активізація читацького або життєвого досвіду (бесіда, вікторина, «аукці-

он знань», розглядання книжкової виставки тощо).
— Формування позитивної мотивації ознайомлення з художнім твором (ви-

конання творчих завдань, навчальної взаємодії). Занурення в епоху, місце по-
дій у художньому творі (розповідь, бесіда, перегляд електронної презентації, 
проведення заочної або віртуальної екскурсії тощо). 

— Словникова робота.
4. Визначення теми уроку.
5. Первинне сприйняття (читання учнями, читання учителем).
6. Початковий аналіз.
7. Повторне сприйняття, поглиблений аналіз твору (аналіз сюжету, образів 

персонажів, композиції, засобів художньої виразності).
8. Творча робота на основі прочитаного.
— Створення текстів різних типів (розповідь, опис, міркування). 
або
— Трансформація прочитаного в нове мовленнєве висловлювання (повідом-

лення).
— Інші види творчих робіт, що потребують багато навчального часу.
9. Узагальнення.
10. Підсумок уроку.
11. Пояснення домашнього завдання.

Орієнтовна структура уроку вивчення художнього твору,  
з яким учні ознайомилися самостійно вдома напередодні проведення уроку
1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання. 
— Словникова робота.
— Перевірка розуміння прочитаного (запитання як для початкового аналізу).
3. Повторне сприйняття, поглиблений аналіз твору (аналіз сюжету, образів 

персонажів, композиції, засобів художньої виразності).
4. Творча робота на основі прочитаного.
— Нескладні творчі завдання, що не потребують багато часу.
або
— Складання плану твору, підготовка до переказу. 
5. Узагальнення.
6. Підсумок уроку.
7. Пояснення домашнього завдання.
Для аналізу художнього тексту можна використовувати як усні запитання, 

так і запитання та завдання зошита з літературного читання. Тобто, робота в зо-
шиті з літературного читання не завжди є окремим етапом уроку, а може супро-
воджувати аналіз художнього твору, бути складовою етапу узагальнення. 
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Але в зошиті є творчі завдання, що належать до методу літературної твор-
чості або до методу реалізації художнього твору в інших видах мистецтва. Ви-
конання таких завдань може бути окремим етапом уроку. 

У робочому зошиті з літературного читання учням пропонуються завдання, 
що передбачають побудову зв’язних монологічних висловлювань:

•	 репродуктивні (нескладні; передбачають виписування окремих слів або 
словосполучень, підкреслення потрібних слів тощо);

•	 конструктивні (скласти запитання за змістом прочитаного, відновити по-
слідовність пунктів плану, скласти план, дати відповідь на запитання тощо);

•	 творчі, виконання яких передбачає побудову письмових монологічних ви-
словлювань різного рівня складності — від розгорнутої відповіді на запитання 
за змістом художнього твору до створення оригінального тексту (розповіді, опи-
су або міркування).

Наводимо приклади творчих завдань, виконання яких передбачає побудову 
зв’язного письмового висловлювання як відповідь:

•	 відповісти на запитання за змістом твору (відповідь передбачає побудову 
четвертокласниками одного речення. Наприклад: «Як Хариті вдавалося жати 
ниву, терплячи біль?»); 

•	 відповісти на запитання за змістом твору (у відповідь можна побудувати 
як одне речення, так і невелике висловлювання. Наприклад: «Чому дідусь Іван 
з оповідання В. Сухомлинського «Доброго вам здоров’я, дідусю» поспішав до 
криниці по воду?»)

•	 побудувати текст-роздум (наприклад: «Чим тобі сподобався уривок із каз-
ки Сашка Дерманського?», «Як ти вважаєш, якою людиною був Всеволод Не-
стайко?», «Як ти гадаєш, які риси характеру треба мати, щоб створити таке ці-
каве оповідання?»);

•	 побудувати оригінальне висловлювання (наприклад: «Уяви, що ти можеш 
написати листа хлопцеві, герою оповідання С. Плачинди. Про що ти його запи-
таєш? Про що розкажеш? Запиши свій лист», «Напиши Томові листа»).

Серед перерахованих завдань перші п’ять належать до методу мовленнєвої 
творчості, а останнє — до методу літературної творчості. 

Зауважимо, що в межах вивчення одного твору школярам пропонується, 
як правило, декілька завдань, що можна виконувати під час аналізу твору (ко-
лективно, індивідуально), на етапі узагальнення. Тому для зручності у розши-
реному календарному плануванні у формулюванні мети уроку застосовується 
фраза «розвивати вміння читати та аналізувати твір», що передбачає, у тому 
числі, і розвиток уміння будувати зв’язні монологічні висловлювання — як 
невід’ємної складової аналізу тексту. У «Прогнозованих освітніх результатах 
уроку» також використовується фраза «створюють зв’язні монологічні вислов-
лювання», що говорить про виконання учнями низки різноманітних творчих 
завдань.

Наводимо орієнтовні запитання для аналізу композиції твору:
— Про які події розповідається в творі? Складіть план подій твору.
— На скільки частин можна розподілити твір і чому?
— Що ми дізнаємося про героя (героїв) на початку твору?
— Яка подія стала поштовхом для інших подій? 
— Без якої події були б неможливі подальші події?
— Чи є в творі боротьба?
— Як автор допомагає зрозуміти думку (настрій) героя?
— Яку подію твору ви вважаєте найбільш напруженою? 
— Для чого автор описує природу, інтер’єр, думки й почуття персонажа?
— Чому автор описує (не описує) зовнішність персонажа?
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— Про які риси характеру героя говорить його зовнішність? 
— Яка роль конкретного епізоду в творі?
— Де відбуваються події в епізоді (творі)? Яку роль відіграє опис місця подій? 

Чому саме це місце обрав автор?
— Скільки часу займає дія?
— Як пов’язані між собою початок і фінал твору?
— Чому саме так закінчується твір?
Види діяльності, що допомагають виконати стилістичний аналіз
•	 Пошук, виявлення та пояснення використання автором засобів художньої 

виразності;
•	 добір синонімів;
•	 знаходження та пояснення використаних автором дієслів;
•	 стилістичний експеримент;
•	 упізнавання автора за стилем;
•	 усвідомлення значення слова для створення комічного ефекту. 
Запитання та завдання для стилістичного аналізу
— Поясніть використання автором слова (виразу, речення).
— Чому автор декілька разів повторює одне й те саме слово (речення)?
— За допомогою яких слів автор «одухотворяє» природу?
— Що допомагає нам зрозуміти, як автор ставиться до свого героя?
— Що допомагає нам зрозуміти, як інші персонажі ставляться до героя?
— Чому ви посміхалися?
— Які слова та вирази допомогли створити веселий настрій твору?
Запитання для аналізу образів персонажів
— Які герої (який герой) твору тобі сподобалися й чому?
— Який персонаж твору не сподобався і чому?
— Про які ріси характеру говорить такий учинок героя? 
— Як герой ставиться до…? 
— Чи змінюється ставлення героя до … протягом оповідання? Чому?
— Як до героя ставляться інші персонажі?
— Чи змінюється настрій героя протягом твору?
— Яким бачить світ герой?
— Що знає герой про навколишній світ?
— Що для героя є важливим?
— Що герой цінить в інших?
Запитання для аналізу образу природи
— Для чого автор помістив у твір опис природи?
— Який настрій створює пейзаж?
Запитання для аналізу образу помешкання
— Для чого автор включає у свій твір опис помешкання?
— Які деталі помешкання привертають увагу?
— Який настрій створює цей опис?
— Що можна сказати про жителів цього помешкання?
— Як автор ставиться до хазяїна домівки (квартири)?
Запитання для аналізу образу автора
— Від чийого імені йдеться розповідь?
— Як автор ставиться до…? 
— Що в тексті допомагає це побачити (зрозуміти)?
— Чи схвалює автор учинок героя?
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Календарне ПланУВання
7 0  г о д и н  н а  р і к

№ 
з/п

Дата Тема уроку Тип уроку

І семестр (32 год — 16 тижнів, 2 уроки на тиждень)
1 Знайомство з підручником 

та зошитом із літературного 
читання.
Розділ 1.  
Дитячі ігри та забави
Олександр Білоусенко «Веселі 
танці». 
«Котився віночок по полю» 
(жниварська пісня)

Вступний урок. Вивчення 
двох творів, різних за 
жанрами

ОК*

2 Осип Бодянський «Дитячі 
іграшки». 
«Як діти гулялися» за 
Борисом Грінченком та 
Олександром Білоусенком

Урок вивчення двох творів Д
ОК

3 «Через тин вишня 
похилилася» (мирилка). 
«Йшла Маринка на 
стежинку» (лічилка). 
Олександр Білоусенко 
«Безконечні казочки»

Урок вивчення кількох 
творів

Д
ОК

4 Хто бував на Україні? Хто 
зна Україну?... 
«Хто бував і знає…» (уривок) 
за Марко Вовчок.
Тихо осінь ходить гаєм… 
Ліна Костенко «Ліс на світан-
ку». 
Побудова зв’язних монологіч-
них висловлювань за темою 
«Така красива наша Україна»

Інтегрований урок.
Розвиток творчої 
діяльності (написання 
творчої роботи)

ОК

5 Наталя Забіла «Жовтень».
Анатолій Костецький 
«Жовтень»

Урок вивчення двох творів 
одного жанру

6 Легенди нашої землі
«Цвіркун» (українська 
народна легенда)

Урок вивчення одного 
твору

ОК

7 «Як мати стала зозулею» 
(українська народна легенда)

Комбінований урок

8 Урок позакласного читання
9 Чарівні казки

«Царівна-жаба» (українська 
народна казка)

Урок сприйняття твору ОК

* Наявність опорного конспекту.
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№ 
з/п

Дата Тема уроку Тип уроку

10 «Царівна-жаба» (українська 
народна казка) (продовж.)

Комбінований урок Д
ОК

11 «Про королевича та залізного 
вовка» (українська народна 
казка в літературній обробці 
Наталі Забіли)

Урок сприйняття твору

12 «Про королевича та залізного 
вовка» (українська народна 
казка в літературній обробці 
Наталі Забіли) (продовж.)

Комбінований урок

13 Вигадування власної казки — 
продовження казки «Про ко-
ролевича та залізного вовка»

Урок розвитку творчої 
діяльності (написання 
творчої роботи)

14 Підсумковий урок із розділу Урок позакласного 
читання

15 Розділ 2. 
Літературні казки 
Борис Грінченко «Крук, 
велика птиця» 

Урок вивчення одного 
твору

ОК

16 Іван Франко «Лисичка кума» Урок вивчення одного 
твору

Д

17 Леся Українка «Три 
метелики» 

Урок вивчення одного 
твору

Д

18 Байки
Леонід Глібов «Ластівка 
й Шуліка»*.
Повторення

Комбінований урок ОК

19 Розділ 3.  
Грицько Бойко «Сашко». 
Грицько Бойко «Некультурні 
хазяї» 

Урок-сходинка до 
монографічного вивчення 
творчості письменника

20 Павло Глазовий «Швидко 
відповів».
Ігор Січовик «Це вже й зараз 
видно». 
Юхим Чеповецький «Як 
Кицик упіймав тітоньці 
Марині мишку» (уривок із 
казки)

Урок сприйняття твору

21 Юхим Чеповецький «Як 
Кицик упіймав тітоньці 
Марині мишку» (уривок із 
казки)

Комбінований урок

22 Михайло Слабошпицький 
«Що ж буде з Костиком? 
Розповідь старого сенбернара» 

Урок сприйняття твору

23 Михайло Слабошпицький 
«Що ж буде з Костиком? 
Розповідь старого сенбернара» 
(продовження)

Комбінований урок
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№ 
з/п

Дата Тема уроку Тип уроку

24 Підсумковий урок із розділу Урок позакласного 
читання

25 Вигадування власного 
гумористичного твору

Урок розвитку творчої 
діяльності

26 День надворі білий, білий… 
Василь Симоненко «Снігу, 
снігу сиплеться довкола…». 
Володимир Підпалий 
«Зимовий бір».
Олена Пчілка «Перший сніг»*

Урок вивчення кількох 
творів

27 Тамара Коломієць «Січень». 
Яків Щоголів «Зимовий 
ранок». 
Микола Вороний «Сніжинки»*

Урок вивчення кількох 
творів

28 Максим Рильський «Зимовий 
танок».  
Підготовка до конкурсу 
читців*

Комбінований урок

29 Конкурс читців Урок позакласного 
читання

30 Повторення вивченого  
в І семестрі

Узагальнюючий урок

31 Письмова контрольна робота Урок контролю
32 Готуємось до інсценізації 

творів
ІІ семестр

33  Літературний ранок Урок позакласного 
читання

34 Розділ 4. 
Сергій Плачинда «Хлопець 
з обротькою»

Урок аналізу художнього 
твору

Д

35 Сергій Плачинда «Хлопець 
з обротькою».
Написання листа 
літературному героєві — 
герою оповідання «Хлопець 
з обротькою» Сергія Плачинди

Інтегрований урок.
Розвиток творчої 
діяльності (написання 
творчої роботи)

36 Василь Сухомлинський 
«Важко бути людиною» 

Комбінований урок

37 Василь Сухомлинський 
«Доброго вам здоров’я, 
дідусю» 

Комбінований урок Д

38 Олег Буцень «Пустощі» Урок аналізу художнього 
твору

Д

39 Олег Буцень «Пустощі». 
Написання листа 
літературному героєві — 
герою оповідання «Пустощі» 
Олега Буценя 

Комбінований урок.
Розвиток творчої 
діяльності (написання 
творчої роботи)
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№ 
з/п

Дата Тема уроку Тип уроку

40 Василь Чухліб «Бджола 
з дідової пасіки». 
Повторення вивченого 
в розділі

Комбінований урок

41 Розділ 5. 
Леся Воронина «Слон на ім’я 
Ґудзик» 

Урок сприйняття 
літературного твору

42 Леся Воронина «Слон на ім’я 
Ґудзик» (продовження)

Комбінований урок

43 Леся Воронина «Слон на ім’я 
Ґудзик».
Побудова письмового моно-
логічного висловлювання-
репортажу про дивовижного 
слоника

Інтегрований урок.
Розвиток творчої 
діяльності (написання 
творчої роботи)

44 Сашко Дерманський «Казки 
дракона Омелька. Вступна 
казочка про Омелька»* 

Комбінований урок Д

45 Всеволод Нестайко «Країна 
Сонячних Зайчиків» (уривок 
із повісті-казки)*

Урок сприйняття 
художнього твору

46 Всеволод Нестайко «Країна 
Сонячних Зайчиків» (уривок 
із повісті-казки) (продовж.)

Комбінований урок

47 Підсумковий урок за темою Урок позакласного 
читання

48 Побудова оригінальних моно-
логічних висловлювань — 
казок про казкову країну або 
казкове місто

Урок розвитку творчої 
діяльності (написання 
творчої роботи)

49 Тарас Шевченко — наш 
великий поет 
Микола Палієнко «Ти нам 
залишив прагнення високі…». 
Володимир Барагура «Дід 
і малий Тарас» 

Урок вивчення двох 
творів, різних за жанрами 

ОК

50 Тарас Шевченко «І досі 
сниться…» *.
Побудова тексту-опису «Мій 
пам’ятник Тарасу Шевченку» 

Інтегрований урок.
Розвиток творчої 
діяльності (написання 
творчої роботи)

51 Тарас Шевченко «Діти» Комбінований урок
52 Ми любимо весну, зелену, 

чудесну 
Богдан-Ігор Антонич 
«Весна — неначе карусель». 
Андрій М’ястківський «Вечір 
дихає весною…».
Дмитро Павличко «Весна»*

Урок вивчення творів 
одного жанру
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№ 
з/п

Дата Тема уроку Тип уроку

53 Тамара Коломієць «Квітень». 
Анатолій Костецький 
«Квіткові сни». 
Степан Жупанин «Початок 
медоносу»*

Урок вивчення творів 
одного жанру

54 Сторінками дитячих журналів Бібліотечний урок
55 Урок позакласного читання
56 Розділ 6. 

Паола Утевська «Ліс-
трудівник» 

Урок вивчення твору ОК

57 «Як мурашки наїлися цукру» 
за Майком Йогансеном

Комбінований урок

58 Валерія Іваненко «Батько-
колючка та його гніздечко» 

Урок аналізу художнього 
твору

Д

59 Валерія Іваненко «Батько-
колючка та його гніздечко» 
(продовження)

Комбінований урок

60 Олег Буцень «Неприємна 
пригода» 

Урок аналізу художнього 
твору

Д

61 Олег Буцень «Неприємна 
пригода» (продовження)

Комбінований урок

62 Ірина Прокопенко «Про 
берізчиних друзів та ворогів» 

Урок вивчення твору

63 Повторення вивченого 
в розділі

Урок позакласного 
читання

64 Розділ 7.
Ігор Січовик «Рідний край». 
Марія Людкевич «Під небом 
України». 
Дмитро Павличко «Де 
найкраще місце на землі?»* 

Урок вивчення кількох 
творів

65 Микола Сингаївський «Я все 
люблю…»*.
Ліна Костенко «Усе моє, все 
зветься Україна» 

Урок вивчення двох творів

66 Ганна Черінь «Рідна хата». 
Володимир Сосюра «Любіть 
Україну»*

Урок вивчення двох творів

67 Повторення вивченого  
в ІІ семестрі

Позакласне читання

68 Повторення вивченого за рік Узагальнюючий урок
69 ДПА Урок контролю
70 Літо, літо золоте… 

Ніна Вернигора «На сопілці 
літо грало». 
Лідія Компанієць «Із 
сонечком разом». 
Дмитро Павличко «Дядько 
Дощ» 

Урок вивчення кількох 
творів
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рОзгОрнУТе Календарне ПланУВання
І семестр

УрОК 1 (ВСТУПний) 
знайомство з підручником та зошитом з літературного читання. 

знайомство зі змістом розділу «СлОВО, наЧе ПТаХ,  
нарОдЖУЄТЬСя з КрилаМи»: УСна нарОдна ТВОрЧІСТЬ.  

дитячі ігри та забави. Олександр Білоусенко «Веселі танці».  
«Котився віночок по полю» (жниварська пісня)

Тип: вступний урок; вивчення двох творів, різних за 
жанрами.

Мета: •	мотивувати учнів до вивчення курсу «Літе-
ратурне читання» у 4 класі;

•	ознайомити зі структурою та наскрізними 
персонажами підручника, зошитом із літера-
турного читання;

•	розвивати вміння орієнтуватися в підруч нику;
•	пропедевтично познайомити з деякими фак-

тами історичного минулого України — з пра-
цею та дозвіллям селянських дітей у ХІХ – 
на початку ХХ ст.;

•	сформувати уявлення про народні пісні, що 
входять у коло дитячого фольклору; 

•	познайомити з оповіданням «Веселі тан-
ці» О. Білоусенка та жниварською піснею 
«Котився віночок по полю»;

•	розвивати вміння читати та аналізувати ху-
дожній твір;

•	збагачувати активний та пасивний словник 
школярів;

•	розширювати читацький кругозір;
•	виховувати інтерес до історичного минулого 

України.
Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; ди-

тячі книжки з фольклорними творами, що ви-
вчатимуться протягом навчального року; сюжет-
ні малюнки, що допоможуть учням сформувати 
уявлення про життя селянських дітей у ХІХ — 
на початку ХХ ст.

Методи та прийоми  
навчання:

повідомлення інформації, розглядання підруч-
ника та зошита, обговорення змісту підручника, 
метод коментування художніх творів підручника 
позатекстовим матеріалом (розглядання книж-
кової виставки), бесіда, розповідь та пояснення 
вчителя, читання та аналіз художнього тексту.
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Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	усвідомлюють важливість вивчення предмета 

«Літературне читання», виявляють інтерес до 
вивчення художніх творів підручника;

•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	передбачають зміст розділів підручника, орієн-

туючись на їх назви;
•	читають та аналізують художні твори;
•	отримують уявлення про українські народні 

пісні, що входять у коло дитячого читання; 
•	 запам’ятовують назви деяких народних пісень;
•	 самостійно знаходять тлумачення незрозумі-

лих слів у «Тлумачному словничку»; 
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників. 

ОрієнтОвний хід урОку

1. Організаційний момент. 
2. Визначення теми уроку. 
3. Активізація читацького досвіду четвертокласників — пригаду-

вання прізвищ авторів та їхніх творів, що вивчалися в 3 класі (бажано 
з опорою на книжки книжкової виставки). Акцентування уваги на тво-
рах, що найбільше вразили учнів.

4. Ознайомлення з підручником та зошитом із літературного чи-
тання.

1) Розглядання підручника, читання «Звернення до дівчаток та 
хлопчиків», ознайомлення з наскрізними персонажами підручника.

2) Ознайомлення зі змістом підручника, читання назв його розді-
лів. Прогнозування змісту розділів. Розглядання на книжковій вистав-
ці книжок із творами, що вивчатимуться протягом навчального року. 
Акцентування уваги школярів на видах творчих робіт, конкурсах, що 
передбачені підручником.

Обговорення очікувань учнів.
3) Ознайомлення із зошитом з літературного читання.
5. Підготовча робота перед сприйняттям оповідання та народної  

пісні.
1) Розповідь учителя про життя селянських дітей у ХІХ ст.; акцен-

тування уваги на тому, що в текстах оповідання та вірша зустрічати-
муться незнайомі слова, з тлумаченням яких треба буде самостійно по-
знайомитися в «Тлумачному словничку». 

2) Словникова робота (читання слів на дошці): календарно-обрядові, 
жартівливі, заклички, колядки, щедрівки, жнива, стерня, принишкли, 
скубти, підспівувати, пританцьовувати, пастернак, лобода, гепнув-
ся, женчик, стодола.
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6. Читання та аналіз оповіданням «Веселі танці» О. Білоусенка.
1) Первинне сприйняття та первинний аналіз.
Текст оповідання читає учитель та учні по черзі.
Орієнтовні запитання для первинного аналізу
— Якої пори року відбувалися події? Чим займалися діти? Скільки 

часу займають події в оповіданні? Як звали пастушка, який перший по-
чав співати?

2) Повторне сприйняття.
— Прочитайте опис душного літнього дня.
— Прочитайте, як сприйняли дощ діти і тварини, що їх випасали 

хлопці. 
— Прочитайте опис природи після того, як дощ закінчився.
— Знайдіть у тексті слова, які використовує Олександр Білоусенко, 

коли говорить про хлопців.
— Які пісні співали хлопчики?
— В оповіданні є такий уривок: «Дощик пройшов. Сонечко вже не 

пекло так немилосердно, а радісно сяяло, немовби з неба усміхалося — 
і до поля, і до лісу, і до пташок, і до співучих хлопчиків». У ньому дуже 
багато «ласкавих» слів — дощик, сонечко, пташки, хлопчики. Чому?

— Якими були пастушки?
— Як автор ставиться до пастушків, яких він описав в оповіданні?
— Який настрій твору?
3) Підготовка до виразного читання оповідання. Читання оповідан-

ня учнями.
7. Читання та аналіз жниварської пісні «Котився віночок по полю». 
8. Колективне виконання завдання на вибір, установлення відповід-

ності (с. 3 зошита з літературного читання).
9. Узагальнення матеріалу уроку.
10. Підсумок уроку.
11. Пояснення домашнього завдання: самостійно прочитати вірш 

Осипа Бодянського «Дитячі іграшки»; з’ясувати значення незнайомих 
слів у «Тлумачному словничку». 

УрОК 2
Осип Бодянський «дитячі іграшки».  

«як діти гулялися» за Борисом грінченком  
та Олександром Білоусенком

Тип: урок вивчення двох творів.
Мета: •	продовжувати знайомити з селянським до-

звіллям — із народними іграми, у які грали 
діти; 

•	познайомити з деякими фактами біографії 
О. Бодянського, Б. Грінченка та О. Бі ло-
усенка; 

•	познайомити з оповіданням «Як діти гуля-
лися»;
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•	перевірити якість самостійного опрацюван-
ня учнями вірша «Дитячі іграшки»; 

•	розвивати вміння читати та аналізувати опо-
відання «Як діти гулялися»; 

•	розвивати вміння будувати зв’язні моноло-
гічні висловлювання;

•	збагачувати активний і пасивний словник 
учнів;

•	розширювати читацький кругозір учнів;
•	виховувати інтерес до життя селянських ді-

тей у ХІХ — на початку ХХ ст. 
Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; сю-

жетні малюнки, що допоможуть школярам уяви-
ти життя селянських дітей у ХІХ — на початку 
ХХ ст.; географічна мапа України.

Методи та прийоми  
навчання:

читання та аналіз художнього тексту, коменту-
вання художніх творів позатекстовим матері-
алом (розглядання сюжетних картинок), бесіда, 
розповідь та пояснення вчителя.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	 запам’ятовують прізвища авторів і назв творів;
•	читають та аналізують художні тексти1;
•	дізнаються про те, у які ігри грали діти в ХІХ — 

на початку ХХ ст.;
•	 запам’ятовують назви народних ігор, можуть 

пояснити, як у них грати; 
•	будують зв’язні монологічні висловлювання, 

виконуючи завдання зошита з літературного 
читання; 

•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-
словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

ОрієнтОвний хід урОку
1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
•	 Правильність читання слів на дошці: опуки, швайка, чоботи, ко-

жухи, гилки, паці, цурки, краглі, троян, хрещик, джгут, гуркал, 
маршалки, крем’ях, горю-дуб.

•	 Правильність, виразність, темп читання, розуміння вірша «Дитя-
чі іграшки».

Орієнтовні запитання після читання
— Скільки назв дитячих народних ігор згадується у вірші?

1 Вираз «Читають та аналізують художні тексти» слід розуміти як «читають, 
дотримуючись відповідних норм, та аналізують тексти».
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— Розкажіть про ці ігри.
— Що ви запам’ятали про творчість Осипа Бодянського?
Далі учні виразно, у належному темпі, читають вірш. 
3. Формування позитивної мотивації вивчення оповідання «Як діти 

гулялися». 
4. Визначення теми уроку.
5. Підготовча робота. 
1) Учитель показує на географічній мапі України річку Дунай. 
2) Словникова робота — читання слів на дошці: повибігали, повста-

вали, поспліталися, повертаються, виривається, прориваються, дове-
деться, жмуриться, не згоджується, мирилка, лічилка, не сварімося, 
помирімося.

6. Читання та аналіз оповідання «Як діти гулялися»1.
Запитання для початкового аналізу
— Що ви уявляли, коли читали оповідання?
— Скільки часу займають події в оповіданні?
— Пригадайте назви народних ігор, які згадуються в оповіданні. 
Повторне сприйняття та повторний аналіз
— Прочитайте уривки, в яких ідеться про ігри. 
— Прочитайте імена дітей.
— Чим усе скінчилося?
— Схарактеризуйте образи дітей.
— Який настрій твору?
7. Самостійне читання.
— Прочитайте інформацію про Олександра Білоусенка та Бориса 

Грінченка в «Біографічному довідничку».
Виявлення особливостей опрацювання текстів.
8. Узагальнення.
9. Підсумок уроку.
10. Пояснення домашнього завдання: самостійно підготуватися до 

виразного читання мирилки «Через тин вишня похилилася» та лічилки 
«Йшла Маринка на стежинку» (с. 16–17 підручника), виконати завдання 
на встановлення відповідності із зошита з літературного читання (с. 4). 

УрОК 3
«Через тин вишня похилилася» (мирилка).  

«йшла Маринка на стежинку» (лічилка).  
Олександр Білоусенко «Безконечні казочки»

Тип: урок вивчення кількох творів.
Мета: •	продовжити пропедевтичне ознайомлення 

з дозвіллям простих українців у ХІХ — на 
початку ХХ ст.; 

1 Етап «Читання та аналіз твору» поєднує в собі первинне сприйняття, початко-
вий аналіз, повторне сприйняття й поглиблений аналіз, узагальнення.



18

•	познайомити з твором «Безконечні казочки» 
О. Білоусенка;

•	формувати уявлення про мирилки та лічил-
ки; 

•	формувати уявлення про нескінченні казочки;
•	розвивати вміння аналізувати художній 

текст;
•	розвивати вміння відновлювати деформовані 

тексти мирилки та лічилки; 
•	збагачувати активний і пасивний словник 

учнів;
•	виховувати почуття гумору.

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; ди-
тячі книжки або збірки з нескінченними казоч-
ками.

Методи та прийоми  
навчання:

читання та аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим матері-
алом (розповідь учителя), бесіда, розповідь та 
пояснення вчителя; відновлення деформованого 
тексту; «літературний експеримент» — читаць-
кий марафон.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	 запам’ятовують назву й автора твору «Без ко-

нечні казочки» — Олександра Білоусенка;
•	читають та аналізують художній текст;
•	відновлюють послідовність рядків у деформова-

них мирилці та лічилці; 
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

ОрієнтОвний хід урОку

1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання: якість самостійного опрацюван-

ня мирилки «Через тин вишня похилилася» та лічилки «Йшла Марин-
ка на стежинку», виконання завдання зошита.

3. Колективне виконання завдань на відновлення послідовності ряд-
ків мирилки та лічилки (с. 4–5 зошита з літературного читання).

4. Формування позитивної мотивації вивчення нового твору, на-
вчальної діяльності на уроці. Підготовча робота: розповідь про те, як 
проводила вечір звичайна українська сільська родина взимку.

5. Визначення теми уроку. 
6. Читання та аналіз оповідання «Безконечні казочки» Олександра 

Білоусенка. 
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Орієнтовні запитання після первинного сприйняття
— Що ви уявляли, коли читали оповідання?
— Хто такі Бусик та Оксанка? Хто з дітей старший? 
— Яким був тато? 
Орієнтовні запитання після повторного читання та поглибленого 

сприйняття
— Чому мати не могла гуляти з дітьми?
— Прочитайте, як діти зустріли свого тата. 
— Зверніть увагу на деякі слова в цьому уривку: «Обоє радісно ки-

нулись до його», «…одказує тато, поглядаючи на дітей веселими очи-
ма», «…сміється тато». Для чого автор використав ці слова?

— Прочитайте першу казочку.
— Прочитайте другу казочку.
— Прочитайте третю казочку.
Під час читання нескінченних казочок можна запропонувати дітям 

«нескінченне читання»: читати «ланцюжком» одну й ту саму казочку, 
поки хтось із учнів не засміється. А потім обговорити з дітьми:

— Чому стало смішно, адже читали одне й те саме?
— Схарактеризуйте родину, про яку йдеться в оповіданні.
7. Узагальнення матеріалу уроку.
8. Підсумок уроку.
9. Пояснення домашнього завдання: виконання завдання на віднов-

лення тексту лічилки (с. 6 зошита з літературного читання).

УрОК 4
Хто бував на Україні? Хто зна Україну?.. 

«Хто бував і знає…» (уривок) за Марко Вовчок.  
ліна Костенко «ліс на світанку». Побудова зв’язних монологічних 

висловлювань «Така красива наша Україна»
Тип: інтегрований урок, розвиток творчої діяльності.
Мета: •	познайомити з твором Марко Вовчок та вір-

шем Ліни Костенко «Ліс на світанку»; 
•	розвивати вміння аналізувати художні тек-

сти (зокрема, учити визначати настрій тво-
рів, розуміти настрій авторів, усвідомлювати 
власні почуття від прочитаного);

•	формувати вміння створювати монологіч-
ні висловлювання «Така красива наша Ук-
раїна» на основі вражень від сприйняття тек-
стів та репродукцій картин;

•	сприяти художньо-естетичному розвитку 
шко лярів;

•	удосконалювати навичку читання. 
Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; пор-

трети Марко Вовчок та Дмитра Чередниченка; 
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книжки авторів; репродукції картин україн-
ських художників — А. Куїнджі, С. Васильків-
ського, К. Білокур, Д. Добровольського, М. Пи-
моненка та ін.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художнього твору позатекстовим матеріалом 
(розглядання репродукцій картин, порівняння 
репродукцій картин і віршів), бесіда, розповідь 
та пояснення вчителя.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	читають й аналізують твори Марко Вовчок 

і Ліни Костенко;
•	 запам’ятовують авторів творів;
•	 знаходять у «Біографічному довідничку» інфор-

мацію про Ліну Костенко;
•	пояснюють використання авторами творів об-

разних виразів;
•	уявляють настрій письменників;
•	виконують завдання в зошиті з літературного 

читання;
•	добирають репродукції картин українських 

художників, що відповідають змісту тексту 
Марко Вовчок;

•	 складають мовленнєві висловлювання «Така 
красива наша Україна» за репродукціями кар-
тин; 

•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-
словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

ОрієнтОвний хід урОку

1. Організаційний момент. 
2. Перевірка домашнього завдання — виконання завдання на 

відновлення тексту лічилки (с. 6 зошита з літературного читання).
3. Активізація читацького досвіду учнів і формування позитивної 

мотивації вивчення нових творів — пригадування знайомих і улюбле-
них творів про Україну. 

4. Визначення теми уроку.
5. Підготовча робота: розповідь учителя про деякі факти біографії 

Марко Вовчок та Ліни Костенко.
Ознайомлення з книжками на книжковій виставці.
6. Читання та аналіз тексту «Хто бував на Україні? Хто зна Ук-

раїну?».
У процесі аналізу необхідно звернути увагу на образні вирази, які 

використала Марко Вовчок, з’ясувати настрій тексту, уявити почуття 
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та думки авторки, допомогти учням усвідомити власні почуття від про-
читаного.

Підготовка до виразного читання уривку.
Виразне читання уривку.
7. Читання й аналіз вірша Ліни Костенко «Ліс на світанку». 
Пояснення слів: жабо, каптан, маркіз.
У процесі аналізу необхідно звернути увагу на образні вирази, які 

використала Ліна Костенко, з’ясувати настрій тексту, уявити настрій 
письменниці під час написання цих рядків, допомогти учням усвідомити 
власні почуття від прочитаного.

Провести художній аналіз вірша допомагають завдання в зошиті 
з літературного читання (с. 7).

Підготовка до виразного читання уривку.
Виразне читання уривку.
8. Самостійне читання.
— Прочитайте інформацію про Ліну Костенко в «Біографічному 

довідничку».
Перевірка якості самостійного опрацювання тесту.
9. Добір репродукцій картин до твору Марко Вовчок. 
10. Складання письмових монологічних висловлювань «Така краси-

ва наша Україна» за репродукціями картин. 
Уникнути орфографічних помилок учням у своїх роботах допоможе 

використання «Орфографічних словників» та допомога вчителя. 
11. Підсумок уроку.
12. Пояснення домашнього завдання: підготуватися до виразного 

читання тексту Марко Вовчок та вірша Ліни Костенко. 

УрОК 5
наталя забіла «Жовтень».  

анатолій Костецький «Жовтень»

Тип: урок вивчення двох творів одного жанру.
Мета: •	познайомити з віршами «Жовтень» Наталі 

Забіли та «Жовтень» Анатолія Костецького;
•	познайомити з деякими фактами біографії 

Наталі Забіли та Анатолія Костецького; 
•	розвивати вміння читати та аналізувати вір-

ші;
•	розвивати вміння аналізувати художні тек-

сти (зокрема, учити визначати настрій тво-
рів, розуміти настрій авторів, усвідомлювати 
власні почуття від прочитаного);

•	розвивати вміння створювати невеликі моно-
логічні висловлювання за змістом прочита-
ного;

•	розвивати вміння відновлювати деформова-
ний текст (додавати рими у вірш); 
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•	розвивати вміння порівнювати вірші та ре-
продукції картин;

•	сприяти розширенню читацького кругозору.
Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; 

порт рети Наталі Забіли та Анатолія Костецько-
го; книжки з творами письменників; репродук-
ції картин українських художників А. Куїнджі, 
С. Васильківського, Д. Добровольського та ін.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художнього твору позатекстовим матеріалом 
(розповідь учителя про письменників, розглядан-
ня книжок на книжковій виставці), порівняння 
віршів з репродукціями картин, бесіда, розповідь 
та пояснення вчителя; створення невеликих мо-
нологічних висловлювань; відновлення деформо-
ваного тексту.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	 запам’ятовують прізвища авторів та назви вір шів;
•	читають й аналізують вірші «Жовтень» Наталі 

Забіли та «Жовтень» Анатолія Костецького;
•	пояснюють використання авторами творів об-

разних виразів;
•	 знаходять відомості про життя Наталі Забіли 

у «Біографічному довідничку»; 
•	уявляють настрій письменників;
•	виконують завдання в зошиті з літературного 

читання;
•	добирають репродукції картин українських ху-

дожників, що відповідають змісту віршів;
•	порівнюють вірші та репродукції картин;
•	усвідомлено, довільно та самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

Урок будується за звичайною схемою уроку вивчення двох творів. 
Під час аналізу необхідно зупинитися на використаних авторами 

засобів художньої виразності — надати учням можливість пояснити їх 
роль у тексті, знайти та пояснити слова, ужиті в переносному значенні.

Необхідно також виявити настрій віршів.
Зрозуміти художні особливості віршів учням допоможе виконання 

завдань у зошиті з літературного читання (с. 8). 
Виявити свої здібності в розумінні змісту вірша, уміння добирати 

рими школярі зможуть під час відновлення деформованого вірша (с. 8 
зошита з літературного читання). 

Після визначення настрою кожного вірша відбувається підготов-
ка до його виразного читання (визначення партитури читання вірша), 
власне виразне читання вірша. 
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Важливим, але нескладним етапом роботи має бути порівняння вір-
шів між собою, з репродукціями картин.

Домашнє завдання: підготуватися до виразного читання віршів.

УрОК 6
легенди нашої землі. «Цвіркун» (українська народна легенда)

Тип: урок вивчення одного твору.
Мета: •	познайомити з українською народною леген-

дою «Цвіркун»;
•	формувати уявлення про особливості легенди;
•	розвивати навичку читання;
•	розвивати вміння аналізувати народну ле-

генду;
•	розвивати вміння будувати невеликі моноло-

гічні висловлювання за змістом легенди;
•	розвивати вміння відновлювати послідов-

ність пунктів плану легенди;
•	перевірити якість засвоєння навчального ма-

теріалу;
•	розвивати навичку самоконтролю;
•	збагачувати активний та пасивний словник 

учнів;
•	зацікавити українськими народними леген-

дами. 
Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; від-

ривні картки, малюнок із зображенням цвірку-
на; книжки з українськими народними легенда-
ми; книжки з легендами народів світу.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художніх творів позатекстовим матеріалом 
(розглядання книжок на книжковій виставці), 
бесіда, розповідь та пояснення вчителя; побудова 
невеликих монологічних висловлювань; віднов-
лення послідовності пунктів плану твору.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	читають й аналізують українську народну 

легенду;
•	визначають основну думку легенди;
•	виконують завдання в зошиті з літературно-

го читання;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.
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ОрієнтОвний хід урОку

1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Активізація читацького досвіду учнів і формування позитивної 

мотивації вивчення української народної легенди — з’ясування, які 
українські народні легенди знають учні. 

Доцільним є розглядання книжок з українськими народними леген-
дами, легендами народів світу на книжковій виставці.

Розповідь учителя про те, що таке легенда.
4. Визначення теми уроку.
5. Підготовча робота: розповідь учителя про часи, коли відбувають-

ся події в легенді.
6. Читання та аналіз легенди «Цвіркун». 
Орієнтовні запитання та завдання для художнього аналізу легенди
— Які почуття виникали у вас, коли ми читали легенду? 
— У які часи відбуваються події? Знайдіть у легенді уривок про 

хлопця та його пісні. Як розумієте вираз «Кожен, хто чув хоч раз той 
спів, ніби набирав у груди сили й снаги, ніби пив живу воду з цілющого 
джерела»? Чому вороги викрали хлопця? 

— Як поводився хлопець у полоні? Яку пісню він заспівав одного 
разу? Як ви розумієте речення: «Від тої пісні німіли люди, а каміння 
плакало»? 

— Яка основна думка легенди?
— Доведіть, що твір «Цвіркун» — це легенда.
Виконання завдань у зошиті з літературного читання (с. 10) допома-

гає провести аналіз легенди.
Розглядання ілюстрацій у підручнику, зіставляння їх зі змістом ле-

генди.
7. Перевірка якості засвоєння навчального матеріалу: виконання за-

вдань експрес-контролю.
8. Підсумок уроку.
9. Пояснення домашнього завдання: підготуватися до виразного чи-

тання та переказу легенди «Цвіркун». 

УрОК 7
«як мати стала зозулею» (українська народна легенда)

Тип: комбінований урок.
Мета: •	познайомити з українською народною леген-

дою «Як мати стала зозулею»;
•	розвивати навичку читання;
•	розвивати вміння аналізувати легенду;
•	розвивати вміння створювати невеликі мов-

леннєві висловлювання за змістом легенди;
•	збагачувати активний і пасивний словник 

учнів;
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•	перевірити якість засвоєння навчального ма-
теріалу;

•	розвивати навичку самоконтролю;
•	зацікавити українськими народними леген-

дами. 
Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; від-

ривні картки.
Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, бесіда, роз-
повідь та пояснення вчителя, побудова невели-
ких монологічних висловлювань.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	читають й аналізують українську народну 

легенду «Як мати стала зозулею»;
•	виконують завдання в зошиті з літературно-

го читання — відновлюють пункти плану ле-
генди;

•	виконують завдання експрес-контролю; 
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

ОрієнтОвний хід урОку
1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Активізація читацького досвіду учнів і формування позитивної 

мотивації вивчення української народної легенди — з’ясування, які ле-
генди про тварин та птахів знають учні. 

4. Визначення теми уроку.
5. Читання та аналіз легенди «Як мати стала зозулею» відбувається 

за звичайною схемою.
Виконання завдань у зошиті з літературного читання (с. 11–12) до-

помагає провести аналіз легенди.
Розглядання ілюстрацій у підручнику, співставлення їх зі змістом 

легенди.
7. Перевірка якості засвоєння навчального матеріалу: виконання 

завдань експрес-контролю.
8. Підсумок уроку.
9. Пояснення домашнього завдання: підготуватися до виразного чи-

тання легенди «Як мати стала зозулею», виконати завдання на віднов-
лення послідовності подій у легенді (с. 11 зошита з літературного чи-
тання), письмово відповісти на запитання «Як ти допомагаєш рідним?»  
(с. 12 зошита з літературного читання). 

УрОК 8
Урок позакласного читання
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УрОКи 9–10
Чарівні казки. «Царівна-жаба» (українська народна казка)

Тип: Урок 9 — сприйняття художнього твору.
Урок 10 — комбінований.

Мета: •	познайомити з українською народною каз-
кою «Царівна-жаба»;

•	сформувати уявлення про особливості чарів-
ної казки;

•	удосконалювати навичку читання;
•	розвивати вміння аналізувати прочитане 

(первинний і поглиблений аналіз);
•	формувати уявлення про головних героїв 

казки та другорядних персонажів, позитив-
них і негативних персонажів;

•	розвивати вміння будувати зв’язні моноло-
гічні висловлювання за змістом прочитаного;

•	збагачувати активний і пасивний словник 
учнів;

•	перевірити якість засвоєння навчального ма-
теріалу;

•	розвивати навичку самоконтролю;
•	сприяти розширенню читацького кругозору.

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; від-
ривні картки; книжки з українськими народни-
ми казками та книжки з казками народів світу.

Методи та прийоми  
навчання:

читання та аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим матері-
алом (розглядання книжкової виставки, розпо-
відь учителя), бесіда, розповідь та пояснення 
вчителя, побудова монологічних висловлювань.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	читають й аналізують українську народну 

казку;
•	визначають головних героїв і другорядних 

персонажів, позитивних і негативних персо-
нажів;

•	будують монологічні висловлювання за зміс-
том прочитаного;

•	виконують завдання в зошиті з літературно-
го читання;

•	виконують завдання експрес-контролю;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.
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ОрієнтОвний хід урОку
Урок 9
1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Активізація читацького досвіду учнів і формування позитивної 

мотивації вивчення української народної казки — з’ясування, які на-
родні казки (українські, народів світу) читали учні. Згадування особли-
востей чарівної казки, що відомі учням з уроків літературного читання 
російською мовою.

4. Визначення теми уроку.
5. Підготовча робота. 
1) Ознайомлення учнів з книжками на книжковій виставці, акцен-

тування уваги на чарівних казках.
2) Стисла пропедевтична розповідь про особливості чарівної каз-

ки — зміст, структуру. 
3) Словникова робота.
6. Первинне сприйняття та первинний аналіз казки (с. 29–37). 
Орієнтовні запитання та завдання для початкового аналізу
— Що запам’яталося після читання? 
— Чому Іван-царенко не хотів брати жабу за дружину? Знайдіть 

і прочитайте його слова. 
— Якими були сини царя — чи слухалися вони батька, поважали та 

боялися його?
— Як сталося, що Іван-царенко одружився з жабою? (Необхідно ак-

центувати увагу учнів на ролі царя, який сказав синові: «Бери,— каже 
цар,— така вже, видно, твоя доля».)

— Чи були в казці епізоди, коли ви хвилювалися? Які моменти каз-
ки викликали посмішку? 

— Як виявляв себе Іван-царенко протягом прочитаного уривку казки?
— Як виявляла себе царівна-жаба?
Розглядання ілюстрацій у підручнику.
Виконання завдань у зошиті з літературного читання (с. 13–14) 

допомагає запам’ятати зміст казки. 
7. Пояснення домашнього завдання: дочитати казку до кінця (с. 38–

42 підручника). 
Урок 10
На комбінованому уроці проводиться аналіз уривку казки, що був 

прочитаний учнями самостійно вдома, відбувається колективне скла-
дання плану казки.

Важливий етап уроку — формування уявлення про головного героя 
казки та другорядних персонажів, позитивних та негативних героїв.

Виконання завдань у зошиті з літературного читання (с. 15–16) до-
помагає учням провести поглиблений аналіз казки, зокрема аналіз об-
разів персонажів. 

На етапі узагальнення казки необхідно зробити чіткі підсумки про 
образи героїв казки — царівни-жаби, Івана-царенка, царя, визначити 
основну думку казки. 
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Наприкінці уроку учні виконують завдання експрес-контролю. 
Домашнє завдання: намалювати малюнки (с. 17 зошита з літератур-

ного читання), виконати завдання зошита на с. 18.

УрОКи 11–12
«Про королевича та залізного вовка» (українська народна казка  

в літературній обробці наталі забіли)

Тип: Урок 11 — сприйняття художнього твору.
Урок 12 — комбінований.

Мета: •	познайомити з українською народною каз-
кою «Про королевича та залізного вовка» 
(у літературній обробці Наталі Забіли);

•	формувати уявлення про особливості чарів-
ної казки;

•	удосконалювати навичку читання;
•	розвивати вміння аналізувати прочитане 

(первинний і поглиблений аналіз);
•	розвивати вміння визначати головних героїв 

казки та другорядних персонажів, позитив-
них і негативних персонажів;

•	розвивати вміння складати план казки, орі-
єнтуючись на його зручність для запису в зо-
шиті та подальшого переказу;

•	розвивати вміння будувати зв’язні моноло-
гічні висловлювання за змістом прочитаного;

•	збагачувати активний і пасивний словник 
учнів;

•	перевірити якість засвоєння навчального ма-
теріалу;

•	розвивати навичку самоконтролю;
•	сприяти розширенню читацького кругозору.

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; від-
ривні картки; книжки з українськими народни-
ми казками та збірки казок народів світу.

Методи та прийоми  
навчання:

читання та аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим матері-
алом (розглядання книжкової виставки, розпо-
відь учителя), бесіда, розповідь та пояснення 
вчителя, побудова монологічних висловлювань; 
літературне спостереження.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	читають й аналізують українську народну 

казку;
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•	 визначають головних героїв і другорядних пер-
сонажів, позитивних і негативних персонажів;

•	порівнюють два плани за змістом казки;
•	будують монологічні висловлювання за зміс-

том прочитаного;
•	виконують завдання в зошиті з літературно-

го читання;
•	виконують завдання експрес-контролю;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

Уроки будуються за аналогією до уроків 9–10.
Виконання завдань у зошиті з літературного читання (с. 15–16) до-

помагає учням провести поглиблений аналіз казки, зокрема аналіз об-
разів персонажів. 

Домашнє завдання уроку 12: стисло письмово описати можливі ілю-
страції до казки «Про королевича та залізного вовка», намалювати один 
малюнок за змістом (с. 20 зошита з літературного читання).

УрОК 13
Вигадування власної казки — продовження «Казки про королевича  

та залізного вовка»

Тип: урок розвитку творчої діяльності (написання 
творчої роботи).

Мета: розвивати творчі мовленнєві здібності учнів.
Обладнання: підручник; окремий аркуш для написання твору. 
Методи та прийоми  
навчання:

літературна творчість — створення власного 
письмового висловлювання.

Форма роботи: індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні теми й мети уро-

ку;
•	створюють власні письмові тексти. 

Навчальна діяльність учнів на уроці організується за матеріалами 
підручника (с. 54).

Уникнути орфографічних помилок учням у своїх роботах допоможе 
використання «Орфографічних словників» та допомога вчителя. 

Домашнє завдання: принести книжки з фольклорними творами для 
самостійного читання.

УрОК 14
Урок позакласного читання

Тип: підсумковий урок із розділу. 
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Мета: •	повторити зміст, жанрові та художні особли-
вості вивчених творів;

•	розвивати навичку самостійного читання;
•	виховувати інтерес до фольклорних творів, 

до минулого своєї країни.
Обладнання: підручник; книжки для самостійного читання.
Методи та прийоми  
навчання:

читання; аналіз художнього твору.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	пригадують авторів, зміст, художні особливості 

вивчених творів;
•	 самостійно читають книжки.

ОрієнтОвний хід урОку
1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Повторення вивченого в розділі.
Навчальну діяльність учнів можна організувати за матеріалами під-

ручника (с. 55–56) у вигляді вікторини або конкурсу. 
4. Самостійне читання книжок з фольклорними творами (легендами 

або казками) для позакласного читання, розповіді учнів про свої книжки. 
5. Підсумок уроку.
6. Пояснення домашнього завдання: читати книжку для самостій-

ного (домашнього) читання.

УрОК 15
розділ 2. МУдра КниЖКа — БезЦІнний СКарБ»: ПиСЬМенниКи 

ХІХ СТОлІТТя — дІТяМ. літературні казки. 
Борис грінченко «Крук, велика птиця» 

Тип: урок вивчення літературного твору.
Мета: •	сформувати уявлення про особливості літера-

турної казки;
•	пропедевтично познайомити з українськими 

письменниками ХІХ ст., авторами казок; 
•	познайомити з деякими фактами творчості 

Бориса Грінченка; 
•	познайомити з казкою Б. Грінченка «Крук, 

велика птиця»; 
•	удосконалювати навичку читання;
•	розвивати вміння аналізувати літературну 

казку;
•	сприяти розширенню читацького кругозору;
•	познайомити з характеристикою схильності 

до марнославства. 
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Обладнання: підручник; портрет Б. Грінченка; книжки з твора-
ми Б. Грінченка. 

Методи та прийоми  
навчання:

читання та аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художнього твору позатекстовим матеріалом 
(розглядання книжкової виставки, розповідь учи-
теля), бесіда, розповідь та пояснення вчителя, по-
будова монологічних висловлювань; порівняння 
літературної та народної казки.

Форма роботи: фронтальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	запам’ятовують прізвище автора та назву каз-

ки;
•	читають й аналізують казку;
•	матимуть уявлення про особливості літера-

турної казки;
•	визначають основну думку казки;
•	знайомляться з характеристикою марнослав-

ства;
•	порівнюють літературну казку з народними 

казками про тварин;
•	усвідомлено, довільно та самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

ОрієнтОвний хід урОку
1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Активізація читацького досвіду учнів і формування позитивної 

мотивації вивчення казки Б. Грінченка — з’ясування, які казки пись-
менника вже знайомі учням.

4. Визначення теми уроку.
5. Підготовча робота. 
1) Розповідь про деякі невідомі факти життя і творчості Б. Грінчен-

ка (з інформацією про Б. Грінченка учні самостійно знайомилися на 
уроці 2).

2) Ознайомлення учнів з книжками на книжковій виставці.
3) Акцентування уваги на особливостях літературної казки. 
4) Словникова робота (пояснення змісту, читання): крук, тим та 

сим живиться, збирались на громаду, знемігшись, обрятуватись. 
6. Первинне сприйняття та аналіз казки. 
Текст казки читає вчитель. Учні по ходу читання самостійно знахо-

дять тлумачення слів «покуть», «чупарні».
Орієнтовні запитання для початкового аналізу
— Із чого все почалося? Хто головні герої казки? Яким був крук? 

Прочитайте рядки про нього. 
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— Як ракові вдалося перехитрити крука? 
— Які птахи повідомили всім птахам про помилку крука? 
7. Повторне читання та поглиблений аналіз казки.
— Прочитайте зачин казки. 
— Як ви розумієте речення «І всі крука шанували, як батька ста-

рого»?
— Чи повідомляє Борис Грінченко на початку казки про подальші 

події в творі? Знайдіть рядки на підтвердження вашої думки.
— Прочитайте, що рак розповідав крукові, щоб той розкрив свого 

дзьоба. У яких випадках крук «рота не роззявляв»? А коли ж крук «роз-
зявив рота»? 

— Подумайте, яку рису характеру крука хотів «зачіпити» рак, щоб 
урятуватися? (Схильність до марнославства.)

— Чи вибачили птахи круку його «слабкість»? Чому?
— Прочитайте кінцівку казки.
— Які народні казки нагадує літературна казка «Крук, велика птиця»? 
— Яка основна думка казки?
Лексична робота: марнославство. 
Розглядання ілюстрацій у підручнику.
8. Підготовка до виразного читання казки та власне виразне читан-

ня казки.
9. Підсумок уроку.
10. Пояснення домашнього завдання: самостійно прочитати казку 

Івана Франка «Лисичка кума» (с. 61–66). 

УрОК 16
Іван Франко «лисичка кума»

Тип: урок вивчення твору. 
Мета: •	продовжувати формувати уявлення про особ-

ливості літературної казки;
•	познайомити з деякими фактами життя та 

творчості Івана Франка; 
•	познайомити з казкою Івана Франка «Ли сич-

ка кума»;
•	удосконалювати навичку читання;
•	розвивати вміння аналізувати літературну 

казку;
•	розвивати вміння будувати зв’язні моноло-

гічні висловлювання; 
•	розвивати вміння колективно складати план 

казки;
•	перевірити якість засвоєння навчального ма-

теріалу;
•	розвивати навичку самоконтролю;
•	сприяти розширенню читацького кругозору.
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Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; 
портрет Івана Франка; книжки з казками Івана 
Франка. 

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художнього твору позатекстовим матеріалом 
(розглядання портрета письменника, книжкової 
виставки), бесіда, розповідь та пояснення вчите-
ля; колективне складання плану казки; побудова 
невеликих мовленнєвих висловлювань; малю-
вання героїв казки.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	запам’ятовують прізвище автора та назву 

казки;
•	читають й аналізують казку;
•	визначають основну думку казки;
•	складають план казки; 
•	малюють героїв казки;
•	уточнюють уявлення про особливості літера-

турної казки;
•	створюють невеликі монологічні висловлю-

вання, виконуючи завдання в зошиті з літе-
ратурного читання;

•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 
висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

Урок будується за схемою, коли первинне сприйняття твору учнями 
відбулося вдома, а в класі проводиться аналіз казки.

Виконання завдань у зошиті з літературного читання (с. 15–16) до-
помагає учням провести поглиблений аналіз казки. 

Домашнє завдання: самостійно прочитати казку Лесі Українки 
«Три метелики».

УрОК 17
леся Українка «Три метелики»

Тип: урок вивчення одного твору.
Мета: •	сформувати уявлення про особливості літе-

ратурної казки;
•	познайомити з казкою Лесі Українки «Три 

метелики»;
•	познайомити з деякими фактами біографії 

Лесі Українки;
•	удосконалювати навичку читання;
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•	розвивати вміння аналізувати літературну 
казку;

•	розвивати творчі мовленнєві здібності — 
уміння складати діафільм;

•	сприяти розширенню читацького кругозору.
Обладнання: підручник; портрет Лесі Українки; книжки з тво-

рами Лесі Українки для дітей. 
Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментування 
художнього твору позатекстовим матеріалом (роз-
гляд книжкової виставки), бесіда, розповідь та по-
яснення вчителя, реалізація літературного твору 
в інших видах мистецтва (складання діафільму).

Форма роботи: фронтальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	 знатимуть автора та назву казки;
•	читають й аналізують казку;
•	визначають основну думку казки;
•	 складають діафільм;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

Урок будується за схемою, коли первинне сприйняття твору учнями 
відбулося вдома, а в класі проводиться аналіз казки.

Важливим та цікавим етапом уроку буде колективне складання діа-
фільму.

Домашнє завдання: намалювати малюнки за казкою.

УрОК 18
Байки. леонід глібов «ластівка й Шуліка». Повторення

Тип: урок вивчення одного твору.
Мета: •	сформувати уявлення про особливості байки;

•	познайомити з деякими фактами біографії та 
творчості Леоніда Глібова;

•	познайомити з байкою «Ластівка та Шуліка»;
•	формувати вміння аналізувати байку;
•	формувати вміння визначати мораль байки;
•	удосконалювати навичку читання;
•	розвивати акторські здібності учнів;
•	збагачувати активний і пасивний словник 

учнів;
•	повторити вивчений матеріал;
•	сприяти розширенню читацького кругозору.

Обладнання: підручник; портрет Леоніда Глібова; книжки Лео-
ніда Глібова, що входять у коло дитячого читання. 
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Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художнього твору позатекстовим матеріалом 
(розглядання книжкової виставки, розповідь 
про письменника), бесіда, розповідь та пояснен-
ня вчителя, метод реалізації літературного твору 
в інших видах мистецтва (драматизація). 

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	 запам’ятовують прізвище автора та назву байки;
•	читають й аналізують байку;
•	визначають мораль байки;
•	 готуються до виразного читання байки, чита-

ють байку за ролями;
•	беруть участь у драматизації;
•	повторюють навчальний матеріал, вивчений 

у розділі;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

ОрієнтОвний хід урОку
1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Активізація читацького досвіду учнів і формування позитивної 

мотивації вивчення байки Леоніда Глібова — з’ясування, які твори (вір-
ші) Леоніда Глібова учні пам’ятають.

4. Визначення теми уроку.
5. Підготовча робота. 
1) Розповідь про деякі факти з життя Леоніда Глібова.
2) Словникова робота.
6. Первинне сприйняття байки: байку читає вчитель, учні слухають. 
7. Початковий аналіз байки.
Орієнтовні запитання та завдання для початкового аналізу
— Чому Леонід Глібов, говорячи про ластівку, використав слово 

«трудяща», а не «маленька», «крихітна»?
— А ще якими словами можна схарактеризувати ластівку, героїню 

байки Глібова? 
8. Вторинне сприйняття та поглиблений аналіз байки.
— Прочитайте, навіщо Ластівка збирала землю.
— Прочитайте, що сказав Шуліка Ластівці. Як він назвав людей 

і чому?
— Що не міг зрозуміти Шуліка?
— Прочитайте, що відповіла Ластівка.
— Чи була в її словах образа або насмішка? 
— Як ви розумієте слова Ластівки?
— У тексті байки Леонід Глібов не говорить, що Ластівка йому подо-

бається, що він на її боці. Як (за допомогою чого) він передає своє добре 
ставлення до пташки?
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— Схарактеризуйте образ Ластівки.
— Схарактеризуйте образ Шуліки.
— Над чим ця байка змушує замислитися — яка її мораль? 
Розглядання ілюстрацій у підручнику, зіставляння їх із текстом 

байки.
9. Підготовка до виразного читання байки. Колективне створення 

партитури байки.
10. Виразне читання байки за ролями.
11. Драматизація.
12. Підсумок уроку.
13. Пояснення домашнього завдання: вивчити напам’ять уривок 

із байки (від слів «Я — Ластівка, а ти — Шуліка» і до кінця байки).

УрОК 19
розділ 3. «неКУлЬТУрнІ ХазяЇ»: гУМОриСТиЧнІ ВІрШІ  

Та ОПОВІдання. грицько Бойко «Сашко», «некультурні хазяї»

Тип: урок — сходинка до монографічного вивчення 
творчості письменника.

Мета: •	познайомити з деякими фактами біографії та 
творчості Грицька Бойка; 

•	познайомити з гумористичними віршами 
Грицька Бойка «Сашко» та «Некультурні 
хазяї»;

•	розвивати вміння аналізувати гумористичні 
вірші;

•	удосконалювати навичку читання;
•	збагачувати активний словник учнів;
•	сприяти розширенню читацького кругозору. 

Обладнання: підручник; портрет Грицька Бойка, книги з тво-
рами Грицька Бойка. 

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим матері-
алом (розглядання книжкової виставки, розпо-
відь учителя), бесіда, розповідь та пояснення 
учителя. 

Форма роботи: фронтальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні теми уроку;
•	запам’ятовують прізвище автора та назви 

творів;
•	читають, дотримуючись відповідних норм;
•	аналізують вірші;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.
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Продумуючи структуру уроку, необхідно враховувати читацький 
досвід учнів. Тому доречним буде літературна вікторина за фактами 
біографії та творами Грицька Бойка або перегляд презентації про життя 
письменника.

Вірші опрацьовуються по черзі. З’ясовується, що саме робить твори 
смішними.

Після читання та аналізу кожного вірша відбувається підготовка 
до його виразного читання, власне виразне читання.

Домашнє завдання: самостійно прочитати вірші Павла Глазового 
«Швидко відповів» та «Це вже й зараз видно» Ігоря Січовика. 

УрОКи 20–21
Павло глазовий «Швидко відповів». Ігор Січовик «Це вже й зараз  
видно». Юхим Чеповецький «як Кицик упіймав тітоньці Марині  

мишку» (уривок із казки)

Тип: Урок 20 — сприйняття художнього твору.
Урок 21 — комбінований.

Мета: •	познайомити з уривком із казки Ю. Че по-
вецького «Веселі пригоди Кицика і Ми ци-
ка» — «Як Кицик упіймав тітоньці Марині 
мишку»; 

•	познайомити з деякими фактами біографії та 
творчості Ю. Чеповецького;

•	розвивати вміння читати та аналізувати ху-
дожній твір; 

•	розвивати вміння створювати зв’язні моно-
логічні висловлювання;

•	збагачувати активний словник учнів;
•	виховувати почуття гумору;
•	перевірити якість засвоєння навчального ма-

теріалу;
•	сприяти розширенню читацького кругозору.

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; від-
ривні картки; портрет Ю. Чеповецького; книжки 
з творами Ю. Чеповецького. 

Методи та прийоми  
навчання:

читання та аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим матері-
алом (розглядання книжкової виставки, роз-
повідь про письменника), бесіда, розповідь та 
пояснення вчителя, побудова зв’язних вислов-
лювань за змістом оповідання; метод реалізації 
літературного твору в інших видах мистецтва 
(малювання). 

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
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Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	знатимуть прізвище автора та назву опові-

дання;
•	знатимуть деякі факти біографії Ю. Чепо-

вець кого;
•	читають й аналізують оповідання;
•	будують зв’язні монологічні висловлювання;
•	виконують завдання зошита з літературного 

читання;
•	виконують завдання експрес-контролю;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

ОрієнтОвний хід урОку
Урок 20
1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання: читання та бесіда за змістом вір-

шів Павла Глазового «Швидко відповів» та Ігоря Січовика «Це вже й за-
раз видно». 

3. Активізація читацького досвіду учнів і формування позитивної 
мотивації вивчення оповідання Ю. Чеповецького — з’ясування, які гу-
мористичні твори про життя тварин знайомі учням.

4. Визначення теми уроку.
5. Підготовча робота. 
1) Розповідь про деякі факти життя Ю. Чеповецького.
2) Ознайомлення учнів з книжками на книжковій виставці.
3) Словникова робота.
6. Первинне сприйняття тексту «Як Кицик упіймав тітоньці Марині 

мишку». Текст оповідання читають учитель і учні.
7. Первинний аналіз оповідання.
Орієнтовні запитання та завдання для початкового аналізу
— Чому ви посміхалися весь час? Які епізоди твору виявилися най-

більш смішними? 
— Яким ви уявляєте Кицика? А яким — Мицика?
Розглядання ілюстрацій у підручнику.
8. Підсумок уроку.
9. Пояснення домашнього завдання: підготуватися до виразного чи-

тання оповідання.
Урок 21
На комбінованому уроці проводиться поглиблений аналіз оповідан-

ня, виконуються завдання зошита з літературного читання.
Виконання завдань у зошиті з літературного читання (с. 23–24) до-

помагає учням виконати поглиблений аналіз казки. 
Наприкінці уроку учні виконують завдання експрес-контролю.
Домашнє завдання: підготувати творчий переказ оповідання від іме-

ні Кицика.
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УрОКи 22–23
Михайло Слабошпицький «Що ж буде з Костиком?  

розповідь старого сенбернара»

Тип: Урок 22 — сприйняття художнього твору.
Урок 23 — комбінований.

Мета: •	познайомити з оповіданням «Що ж буде 
з Костиком? Розповідь старого сенбернара» 
Михайла Слабошпицького;

•	познайомити з деякими фактами біографії та 
творчості М. Слабошпицького;

•	розвивати вміння читати та аналізувати гумо-
ристичне оповідання; 

•	розвивати вміння будувати зв’язні монологіч-
ні висловлювання;

•	збагачувати активний словник учнів;
•	виховувати почуття гумору;
•	перевірити якість засвоєння навчального ма-

теріалу;
•	розвивати навичку самоконтролю;
•	сприяти розширенню читацького кругозору. 

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання, від-
ривні картки; портрет М. Слабошпицького; книж-
ки з творами М. Слабошпицького. 

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художнього твору позатекстовим матеріалом 
(розглядання книжкової виставки, розповідь про 
письменника), бесіда, розповідь та пояснення вчи-
теля, самостійний пошук інформації (у «Біогра-
фічному довідничку»), побудова зв’язних вислов-
лювань (розповідей, описів, міркувань).

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	знатимуть прізвище автора та назву твору;
•	знатимуть деякі факти біографії М. Слабо-

шпицького;
•	читають й аналізують оповідання;
•	знаходять відомості про життя М. Слабо-

шпицького у «Біографічному довідничку»; 
•	виконують завдання в зошиті з літературного 

читання (створюють висловлювання, малю-
ють);

•	виконують завдання експрес-контролю;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.
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Уроки проводяться аналогічно до уроків опрацювання уривка з каз-
ки Ю. Чеповецького «Веселі пригоди Кицика і Мицика» — «Як Кицик 
упіймав тітоньці Марині мишку».

Домашнє завдання до уроку 23: підготуватися до переказу опові-
дання.

УрОК 24
Урок позакласного читання

Тип: підсумковий урок із розділу.
Мета: •	повторити зміст, жанрові та художні особли-

вості вивчених творів;
•	розвивати навичку самостійного читання;
•	виховувати інтерес до гумористичних віршів 

і оповідань.
Обладнання: підручник; книжки для самостійного читання.
Методи та прийоми  
навчання:

читання; аналіз художнього твору.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	пригадують авторів, зміст, художні особливості 

вивчених творів;
•	 самостійно читають книжки.

ОрієнтОвний хід урОку
1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Повторення вивченого в розділі.
Навчальну діяльність учнів можна організувати у вигляді віктори-

ни або конкурсу. 
4. Самостійне читання книжок із гумористичними творами (легендами 

або казками) для позакласного читання, розповіді учнів про свої книжки. 
5. Підсумок уроку.
6. Пояснення домашнього завдання: знайти в домашній або шкіль-

ній бібліотеці книжки з гумористичними творами, прочитати деякі 
з них; принести книжки на урок.

УрОК 25
Вигадування власного гумористичного твору

Тип: урок розвитку творчої діяльності (написання 
творчої роботи), літературної творчості.

Мета: розвивати творчі мовленнєві здібності.
Обладнання: підручник, окремий аркуш для написання твору. 
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Методи та прийоми  
навчання:

створення власного висловлювання.

Форма роботи: індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні теми й мети уроку;
•	 створюють власні письмові тексти гумористич-

ного змісту. 

Урок проводиться з урахуванням особливостей учнів класу.
Уникнути орфографічних помилок учням у своїх роботах допоможе 

використання «Орфографічних словників» та допомога вчителя. 
Домашнє завдання: читати книгу для домашнього (самостійного) 

читання. 

УрОК 26
день надворі білий, білий… Василь Симоненко «Снігу, снігу  
сиплеться довкола…». Володимир Підпалий «зимовий бір».  

Олена Пчілка «Перший сніг»

Тип: урок вивчення кількох творів, близьких за темою 
та змістом.

Мета: •	познайомити з віршами «Снігу, снігу сип-
леться довкола…» Василя Симоненка, 
«Зимовий бір» Володимира Підпалого та 
«Перший сніг» Олени Пчілки; 

•	ознайомити з деякими фактами біографії 
письменників; 

•	розвивати вміння читати та аналізувати 
художні тексти (зокрема, учити визначати 
настрій творів, розуміти настрій авторів, 
усвідомлювати власні почуття від прочита-
ного);

•	удосконалювати навичку читання;
•	сприяти художньо-естетичному розвитку уч-

нів. 
Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; 

порт рети В. Симоненка, В. Підпалого, Олени 
Пчілки; книжки з творами письменників. 

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим ма-
теріалом (розглядання книжок на книжковій
виставці; розповідь та пояснення вчителя, пе-
регляд електронної презентації або заочна екс-
курсія), бесіда.
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Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	 знатимуть прізвища авторів та назви творів, що 

вивчаються;
•	читають й аналізують твори В. Симоненка, 

В. Підпалого та Олени Пчілки;
•	пояснюють використання авторами творів об-

разних виразів;
•	уявляють настрій письменників;
•	порівнюють ілюстрації підручника та зміст вір-

шів; 
•	будують невеликі зв’язні монологічні висловлю-

вання;
•	виконують завдання в зошиті з літературного 

читання;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

ОрієнтОвний хід урОку

1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Активізація читацького досвіду учнів і формування позитивної 

мотивації вивчення нових творів — пригадування знайомих і улюбле-
них творів про зиму. 

4. Визначення теми уроку.
5. Підготовча робота.
1) Розповідь учителя про деякі факти біографії В. Симоненка, 

В. Підпалого, Олени Пчілки.
2) Ознайомлення з книжками на книжковій виставці.
3) Словникова робота.
6. Читання й аналіз вірша «Снігу, снігу сиплеться довкола…» В. Си-

моненка. 
У процесі аналізу необхідно звернути увагу на образні вирази, які 

використав автор, з’ясувати настрій тексту, уявити настрій письменни-
ка під час написання цього вірша, розглянути ілюстрацію, допомогти 
учням усвідомити власні почуття від прочитаного.

Виконання завдань у зошиті з літературного читання (с. 26) допома-
гає учням виконати поглиблений аналіз вірша. 

Далі — визначити партитуру вірша, підготуватися до виразного чи-
тання вірша.

Виразне читання вірша.
7. Читання й аналіз вірша «Зимовий бір» В. Підпалого.
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Аналіз проводиться аналогічно до аналізу попереднього вірша.
Виконання завдань у зошиті з літературного читання (с. 26) допома-

гає учням виконати поглиблений аналіз вірша. 
Визначення партитури вірша, підготовка до виразного читання вір ша.
Виразне читання вірша.
8. Читання й аналіз вірша «Перший сніг» Олени Пчілки. 
Аналіз проводиться аналогічно до аналізу попереднього вірша.
Виконання завдань у зошиті з літературного читання (с. 27) допома-

гає учням виконати поглиблений аналіз вірша. 
Визначення партитури вірша, підготовка до виразного читання вір ша.
Виразне читання вірша.
9. Порівняння віршів В. Симоненка, В. Підпалого та Олени Пчілки. 
10. Підсумок уроку.
11. Пояснення домашнього завдання: вивчити один із віршів на-

пам’ять.

УрОК 27
Тамара Коломієць «Січень». яків Щоголів «зимовий ранок».  

Микола Вороний «Сніжинки»

Тип: урок вивчення кількох творів, близьких за темою 
та змістом.

Мета: •	познайомити з віршами «Січень» Тамари Ко-
ломієць, «Зимовий ранок» Якова Що голіва, 
«Сніжинки» Миколи Вороного; 

•	ознайомити з деякими фактами біографії 
письменників; 

•	розвивати вміння читати та аналізувати ху-
дожні тексти (зокрема, учити визначати на-
стрій творів, розуміти настрій авторів, усві-
домлювати власні почуття від прочитаного);

•	розвивати вміння будувати зв’язні мовленнє-
ві висловлювання за змістом віршів;

•	удосконалювати навичку читання;
•	сприяти художньо-естетичному розвитку 

учнів. 
Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; пор-

трети Т. Коломієць, Я. Щоголіва, М. Вороного; 
книжки з творами письменників. 

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, зошит із лі-
тературного читання; коментування художнього 
твору позатекстовим матеріалом (розглядання 
репродукцій картин), бесіда, розповідь та пояс-
нення вчителя; побудова невеликих зв’язних мо-
нологічних висловлювань за змістом віршів.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
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Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	знатимуть прізвища авторів та назви творів, 

що вивчаються;
•	читають й аналізують вірші «Січень» Та-

ма ри Коломієць, «Зимовий ранок» Якова 
Щоголіва, «Сніжинки» Миколи Вороного;

•	пояснюють використання авторами творів 
образних виразів;

•	уявляють настрій письменників;
•	порівнюють ілюстрації підручника та зміст 

віршів; 
•	створюють невеликі зв’язні монологічні ви-

словлювання;
•	виконують завдання в зошиті з літературно-

го читання;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

Урок будується аналогічно до попереднього уроку.
Домашнє завдання: вивчити один із віршів напам’ять.

УрОК 28
Максим рильський «зимовий танок». Підготовка до конкурсу читців

Тип: комбінований урок.
Мета: •	познайомити з віршем «Зимовий танок» 

Максима Рильського;
•	познайомити з деякими фактами біографії 

М. Рильського; 
•	розвивати вміння аналізувати вірш (учити 

визначати настрій твору, розуміти настрій 
автора, усвідомлювати власні почуття від 
прочитаного);

•	удосконалювати вміння виразно читати вір-
ші;

•	розвивати читацьку самостійність;
•	удосконалювати уміння виразно читати вір-

ші;
•	розвивати вміння працювати в команді.

Обладнання: портрет М. Рильського; книжки з віршами 
М. Рильського, що входять у коло дитячого чи-
тання; книжки з віршами; папір формату А4; 
фломастери, маркери тощо.
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Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, зошит з лі-
тературного читання; коментування художнього 
твору позатекстовим матеріалом (розглядання 
репродукцій картин), бесіда, розповідь та по-
яснення вчителя; побудова невеликих зв’язних  
монологічних висловлювань за змістом вірша; 
розроблення правил проведення конкурсу, скла-
дання програми конкурсу, підготовка до вираз-
ного читання, виготовлення атрибутів конкурсу.

Форма роботи: фронтальна, групова, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	запам’ятовують прізвище автора та назву 

вір ша;
•	читають й аналізують вірш «Зимовий танок» 

Максима Рильського;
•	пояснюють використання автором образних 

виразів;
•	уявляють настрій письменника;
•	виконують завдання в зошиті з літературно-

го читання;
•	розробляють правила проведення конкурсу;
•	складають програму конкурсу;
•	виготовляють афішу;
•	готуються до виразного читання. 

ОрієнтОвний хід урОку

1. Організаційний момент.
2. Далі урок будується за звичайною схемою вивчення вірша. 
Під час аналізу необхідно звернути увагу на використані автором 

засоби художньої виразності — надати учням можливість пояснити їх 
роль у тексті, знайти та пояснити слова в переносному значенні.

Необхідно також виявити настрій вірша.
Після визначення настрою вірша відбувається підготовка до його 

виразного читання, власне виразне читання вірша. 
3. Підготовка до конкурсу читців.
1) Пояснення/інструктаж учителя. Використовуються матеріали 

підручника (с. 95).
2) Самовизначення — хто та яким чином братиме участь у конкурсі 

(ведучі, журі, оформлювачі, учасники).
3) Об’єднання в команди.
4) Робота в командах.
5) Індивідуальна підготовка до виразного читання.
4. Підсумок уроку.
5. Домашнє завдання: підготуватися до участі в конкурсі — вивчити 

напам’ять вірш, який сподобався найбільше.
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УрОК 29
Конкурс читців

Тип: урок позакласного читання.
Мета: •	розвивати читацьку самостійність;

•	удосконалювати уміння виразно читати вір-
ші.

Обладнання: програма конкурсу; афіша. 
Методи та прийоми  
навчання:

виразне читання віршів напам’ять.

Форма роботи: фронтальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	виразно читають вірші напам’ять;
•	радіють успішному виконанню віршів;
•	журі об’єктивно оцінює виступи учасників. 

УрОК 30
Повторення вивченого в І семестрі

Тип: узагальнюючий урок.
Мета: •	повторити зміст і художні особливості вивче-

них творів;
•	розвивати вміння самостійно знаходити і пе-

ретворювати1 необхідну інформацію;
•	перевірити якість засвоєння навчального ма-

теріалу;
•	розвивати навичку самоконтролю.

Обладнання: підручник.
Методи та прийоми  
навчання:

читання; аналіз художнього твору; відповіді на 
тестові запитання. 

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	пригадують авторів, зміст, художні особливості 

вивчених творів;
•	виконують тестові завдання.

ОрієнтОвний хід урОку
1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Повторення вивченого в розділі.
4. Виконання тестових завдань. 
5. Підсумок уроку.
6. Домашнє завдання: повторити зміст вивчених творів.

1 Перетворення інформації передбачає творчу мовленнєву або мислительну ана-
літико-синтетичну діяльність учнів за змістом прочитаного, наслідком якої 
є нове висловлювання, схема, таблиця з певними відомостями з тексту.
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УрОК 31
Підсумкова письмова контрольна робота

Тип: урок контролю.
Мета: перевірити якість засвоєння навчального мате-

ріалу.
Обладнання: текст підсумкової контрольної роботи.
Методи та прийоми  
навчання:

виконання письмової контрольної роботи.

Форма роботи: індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	пригадують авторів, зміст, художні особли-

вості вивчених творів;
•	виконують завдання контрольної роботи. 

Учні виконують завдання контрольної роботи.

УрОК 32
готуємось до інсценізації творів 

Тип: інтегрований урок.
Мета: •	розвивати читацьку самостійність;

•	удосконалювати уміння виразного читання;
•	розвивати акторські здібності;
•	розвивати вміння працювати в команді.

Обладнання: книжки з творами для інсценізації; папір форма-
ту А4; фломастери, кольоровий папір, маркери 
тощо.

Методи та прийоми  
навчання:

складання програми свята, підготовка до інсце-
нізації, виготовлення атрибутів свята — афіші, 
програмки, квитків тощо.

Форма роботи: фронтальна, групова, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	 складають програму конкурсу;
•	об’єднуються в групи за інтересами; 
•	обирають твори для інсценування; 
•	розподіляють ролі;
•	виготовляють афішу та інші атрибути свята.

ОрієнтОвний хід урОку
1. Організаційний момент.
2. Пояснення/інструктаж учителя. Використовуються матеріали 

підручника на с. 96.
3. Самовизначення — хто та яким чином братиме участь у святі (ак-

тори, ведучі, журі, оформлювачі).
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4. Об’єднання в команди.
5. Робота в командах.
6. Підготовка до інсценування.
7. Підсумок уроку.
8. Домашнє завдання: добре вивчити свої ролі, виготовити афіші, 

програмки; читати книжки для домашнього (самостійного) читання.

ІІ семестр

УрОК 33
Урок позакласного читання. Свято Театру

Тип: літературний ранок.
Мета: •	розвивати акторські здібності;

•	виховувати інтерес до дитячої художньої лі-
тератури.

Обладнання: програма свята; афіша. 
Методи та прийоми  
навчання:

метод реалізації літературного твору в інших ви-
дах мистецтва (інсценування).

Форма роботи: фронтальна, групова.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	виразно та емоційно виконують ролі; 
•	радіють успіху однокласників;
•	журі об’єктивно оцінює участь усіх дітей. 

Урок проводиться як свято.
Учитель наприкінці уроку відзначає всіх учасників.
Пояснення домашнього завдання: самостійно прочитати оповідання 

«Хлопець з обротькою» Сергія Плачинди (с. 97–101 підручника); позна-
чити інформацію, яка є незрозумілою.

УрОК 34
розділ 4. «ВаЖКО БУТи лЮдинОЮ»: ПрО ЖиТТя ТВОЇХ ОднОлІТКІВ, 

ЇХнІ СМІлиВІ СерЦя Та дОБрІ ВЧинКи.  
Сергій Плачинда «Хлопець з обротькою»

Тип: урок аналізу художнього твору.
Мета: •	формувати уявлення про час подій в опові-

данні «Хлопець з обротькою» — познайоми-
ти з новими фактами історичного минулого 
нашої країни;

•	познайомити з оповіданням Сергія Плачинди 
«Хлопець з обротькою»;

•	познайомити з деякими фактами біографії 
Сергія Плачинди;
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•	розвивати вміння читати та аналізувати опо-
відання;

•	розвивати вміння створювати невеликі моно-
логічні висловлювання;

•	збагачувати активний та пасивний словник 
учнів;

•	 сприяти розширенню їх читацького кругозору.
Обладнання: підручник; зошит із літературного читання. 
Методи та прийоми  
навчання:

підручник; демонстраційний матеріал — сюжет-
ні малюнки, що допоможуть уявити стародавній 
Київ та його мешканців, княгиню Ольгу, князя 
Святослава, образи київських воїнів; малюнки із 
зображенням печенізьких воїнів; читання, аналіз 
художнього тексту, метод коментування літератур-
ного твору позатекстовим матеріалом, самостійний 
пошук інформації (робота зі «Тлумачним словнич-
ком»), бесіда, розповідь та пояснення вчителя. 

Форма роботи: фронтальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	читають та аналізують оповідання;
•	визначають основну думку оповідання;
•	знаходять у «Тлумачному словничку» тлу-

мачення незнайомих слів;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

Оповідання «Хлопець з обротькою» дуже емоційне та напружене. 
Тому етапи вторинного сприйняття та поглибленого аналізу необхідно 
провести на одному уроці. 

ОрієнтОвний хід урОку
1. Організаційний момент.
2. Перевірка самостійного (домашнього) читання та розуміння зміс-

ту прочитаного.
— Що особливо запам’яталося (вразило) з оповідання?
— Чому хан Куря хотів захопити Київ? 
— Скільки років було хлопцю, який урятував місто?
— Яка інформація з оповідання тексту була незрозумілою?
3. Розповідь учителя про історичні часи, у які відбуваються події 

в оповіданні. Лексична робота.
4. Повторне перечитування, поглиблений аналіз.
Орієнтовні запитання та завдання для аналізу твору:
— Чому хан Куря не нападав на Київ раніше?
— Що вигадав Куря, щоб захопити місто?
— Прочитайте, з якими словами княгиня Ольга звернулася до киян.
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— Навіщо в оповіданні є таке речення: «Схудлі, почорнілі голодні 
люди посхиляли голови»?

— Як хлопець перехитрив печенігів?
— Схарактеризуйте, яким був печенізький хан Куря. Доведіть. Які 

слова та вирази застосовує автор, говорячи про Курю?
— Для чого Сергій Плачинда використав прийом: княгиня Ольга 

двічі звертається до киян із проханням знайти воєводу Претича?
— Прочитайте, яким уперше постає перед читачами хлопець? 
— Чи було йому страшно пробиратися між вояків печенізького вій-

ська, пливти холодними водами Дніпра, бігти лісовими хащами? 
— Що ж було рухомою силою вчинка хлопця?
— Як автор ставиться до хлопця? Доведіть. 
— Яка основна думка твору?
Виконання завдань у зошиті з літературного читання (с. 31–33) до-

помагає учням виконати поглиблений аналіз оповідання. 
5. Підсумок уроку.
6. Пояснення домашнього завдання: прочитати оповідання «Хло-

пець з обротькою», розділити його на смислові частини.

УрОК 35
Сергій Плачинда «Хлопець з обротькою». 

написання листа літературному героєві — герою оповідання  
«Хлопець з обротькою» Сергія Плачинди

Тип: інтегрований, розвиток творчої діяльності (напи-
сання творчої роботи).

Мета: •	формувати вміння писати листа літературно-
му героєві; 

•	перевірити якість засвоєння навчального ма-
теріалу;

•	розвивати навичку самоконтролю учнів;
•	виховувати почуття гордості за героїчне ми-

нуле нашої країни, почуття патріотизму. 
Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; чер-

нетки. 
Методи та прийоми  
навчання:

метод літературної творчості (написання листа 
хлопцеві — герою оповідання «Хлопець з оброть-
кою»). 

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	 створюють оригінальні мовленнєві висловлю-

вання — пишуть листи хлопцеві;
•	виконують завдання експрес-контролю;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.
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На цьому уроці учні пишуть листи героєві твору.
На початку уроку актуалізуються риси характеру хлопця, обгово-

рюються його думки та почуття, учні читають уривки з оповідання, тоб-
то відбувається робота з текстом твору. 

Далі учні пригадають, із чого починається лист, правила оформлен-
ня звертання на письмі, як правильно завершити лист, обговорюються 
правила оформлення тексту (у тому числі й листа) на письмі — наяв-
ність частин (абзаців), розділових знаків у кінці речень. 

Далі — обговорюється, як можна звернутися до хлопця.
Наприклад: Здрастуй, друже! або Добридень, герою!
Після цього 2–3 учні можуть усно переказати орієнтовний зміст сво-

їх листів.
Наступний етап роботи — написання листа на чернетці, перевірка.
Завершується робота — переписуванням листа в зошит.
Як підсумок уроку учитель може запропонувати учням прочитати 

свої листи.
Домашнє завдання: підготуватися до переказу оповідання. 
Уникнути орфографічних помилок учням у своїх роботах допоможе 

використання «Орфографічних словників» та допомога вчителя.

УрОК 36
Василь Сухомлинський «Важко бути людиною»

Тип: комбінований.
Мета: •	познайомити з оповіданням Василя Сухо -

млинського «Важко бути людиною»;
•	познайомити з деякими фактами біографії 

Василя Сухомлинського;
•	розвивати вміння читати та аналізувати ху-

дожній твір; 
•	розвивати вміння визначати основну думку 

оповідання;
•	розвивати вміння переказувати;
•	розвивати вміння створювати монологічні 

висловлювання за змістом оповідання;
•	перевірити якість засвоєння навчального ма-

теріалу;
•	розвивати навичку самоконтролю учнів;
•	сприяти розширенню читацького кругозору;
•	виховувати загальнолюдські цінності — по-

рядність, уміння бути вдячними, почуття со-
рому, емоційну чуйність, увічливість.

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; від-
ривні картки; портрет Василя Сухомлинського; 
книжки з творами Василя Сухомлинського. 

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художнього твору позатекстовим матеріалом
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(розглядання книжкової виставки), бесіда, роз-
повідь та пояснення вчителя, побудова невели-
ких монологічних висловлювань за змістом опо-
відання.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні теми та мети уроку;
•	 знатимуть автора та назву оповідання;
•	читають й аналізують оповідання;
•	визначають основну думку оповідання;
•	будують невеликі зв’язні монологічні висловлю-

вання;
•	виконують завдання в зошиті з літературного 

читання;
•	виконують завдання експрес-контролю; 
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

Урок розпочинається з виконання завдань експрес-контролю за 
змістом оповідання С. Плачинди «Хлопець з обротькою».

Потім відбувається перевірка домашнього завдання — учні перека-
зують оповідання «Хлопець з обротькою».

Далі урок проводиться за звичайною схемою вивчення нового опо-
відання. 

Увагу треба приділити образу дівчинки Марійки: вона нікого не со-
ромила, не казала «красивих слів», а сказала просто: «Ви як хочете, 
а я повернуся й подякую…». І за нею пішли всі діти.

Чому так сталося? 
І ще один момент: образ Романа — це позитивний чи негативний 

персонаж? 
Виконання завдань у зошиті з літературного читання (с. 34) допома-

гає учням виконати поглиблений аналіз оповідання. 
Домашнє завдання: самостійно прочитати оповідання Василя Су-

хомлинського «Доброго вам здоров’я, дідусю».

УрОК 37
Василь Сухомлинський «доброго вам здоров’я, дідусю»

Тип: комбінований урок.
Мета: •	познайомити з оповіданням Василя Сухо-

млинського «Доброго вам здоров’я, дідусю»;
•	розвивати вміння читати та аналізувати ху-

дожній твір; 
•	розвивати вміння визначати основну думку 

оповідання;
•	розвивати вміння переказувати;
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•	розвивати вміння складати власні оповідан-
ня за запропонованими дидактичними мате-
ріалами; 

•	розвивати навичку самоконтролю;
•	перевірити якість засвоєння вивченого мате-

ріалу;
•	сприяти розширенню читацького кругозору;
•	виховувати загальнолюдські цінності — по-

вагу до людей похилого віку, емоційну чуй-
ність, працьовитість.

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; від-
ривні картки; портрет Василя Сухомлинського; 
книжки з творами Василя Сухомлинського. 

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художнього твору позатекстовим матеріалом 
(розглядання книжкової виставки), бесіда, роз-
повідь та пояснення вчителя, розподіл тексту 
оповідання на смислові частини, переказ, літе-
ратурна творчість (складання учнями власних 
оповідань за запропонованими дидактичними 
матеріалами), побудова зв’язних монологічних 
висловлювань.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні теми та мети уроку;
•	 знатимуть автора та назву оповідання;
•	читають й аналізують оповідання;
•	визначають основну думку оповідання;
•	будують невеликі письмові монологічні вислов-

лювання; 
•	ділять оповідання на смислові частини, склада-

ють план;
•	 готуються до переказу оповідання;
•	переказують оповідання;
•	виконують завдання в зошиті з літературного 

читання;
•	виконують завдання експрес-контролю;
•	 складають власні оповідання за пропонованими 

дидактичними матеріалами; 
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.
Урок проводиться за звичайною схемою вивчення оповідання, 

з яким учні самостійно познайомилися вдома. 
Треба приділити увагу аналізу виразу «Ці слова звучать для діда 

прекрасною музикою. Від них на серці стає тепло й радісно».
Виконання завдань у зошиті з літературного читання (с. 35) допома-

гає учням виконати поглиблений аналіз оповідання. 
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Наприкінці уроку учні виконують завдання експрес-контролю.
Домашнє завдання: самостійно прочитати оповідання Олега Буценя 

«Пустощі» (с. 106–111).

УрОКи 38–39
Олег Буцень «Пустощі»

Тип: Урок 38 — аналізу художнього твору.
Урок 39 — комбінований, розвитку творчої ді-
яльності (написання творчої роботи).

Мета: •	познайомити з оповіданням Олега Буценя 
«Пустощі»;

•	познайомити з деякими фактами біографії 
письменника;

•	удосконалювати вміння читати та аналізува-
ти оповідання; 

•	розвивати вміння визначати основну думку 
оповідання;

•	розвивати вміння аналізувати образи персо-
нажів;

•	розвивати вміння складати план оповідання;
•	розвивати вміння переказувати;
•	розвивати вміння будувати невеликі зв’язні 

монологічні висловлювання;
•	формувати вміння писати листа літературно-

му героєві;
•	перевірити якість засвоєння навчального ма-

теріалу;
•	розвивати навичку самоконтролю;
•	сприяти розширенню читацького кругозору;
•	виховувати загальнолюдські цінності — емо-

ційну чуйність, співчуття, сором.
Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; від-

ривні картки; портрет О. Буценя; книжки з тво-
рами О. Буценя. 

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художнього твору позатекстовим матеріалом 
(розглядання книжкової виставки, розповідь про 
письменника), бесіда, розповідь та пояснення 
вчителя, складання плану оповідання, переказ, 
побудова невеликих письмових висловлювань, 
літературна творчість — написання листа літера-
турному героєві Михасю.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	 знатимуть автора та назву оповідання;
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•	читають й аналізують оповідання;
•	визначають основну думку оповідання;
•	 складають план оповідання;
•	 готуються до переказу оповідання;
•	переказують оповідання;
•	виконують завдання в зошиті з літературного 

читання — будують зв’язні монологічні вислов-
лювання;

•	 створюють оригінальні монологічні висловлю-
вання — пишуть листа літературному героєві; 

•	виконують завдання експрес-контролю;
•	усвідомлено, довільно та самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

Урок 38 проводиться за звичайною схемою вивчення оповідання, 
з яким учні самостійно познайомилися вдома. 

Особливу увагу слід приділити аналізу образу Михася — як зміню-
вався (або виявлявся) характер у хлопця упродовж оповідання? 

Виконання завдань у зошиті з літературного читання (с. 36–37) до-
помагає учням виконати поглиблений аналіз оповідання. 

Домашнє завдання — скласти план оповідання.
На уроці 39 учні пишуть листа Михасеві. Урок будується аналогічно 

до уроку 35.
У кінці уроку виконують завдання експрес-контролю. 
Домашнє завдання: підготувати переказ оповідання.

УрОК 40
Василь Чухліб «Бджола з дідової пасіки».  

Повторення вивченого в розділі

Тип: комбінований урок.
Мета: •	познайомити з оповіданням Василя Чухліба 

«Бджола з дідової пасіки»; 
•	познайомити з фактами біографії Василя 

Чухліба; 
•	розвивати вміння читати та аналізувати опо-

відання; 
•	розвивати вміння визначати основну думку 

оповідання;
•	розвивати вміння складати план та переказу-

вати оповідання;
•	розвивати вміння складати запитання за 

змістом оповідання;
•	повторити зміст та художні особливості ви-

вчених у розділі творів; 
•	сприяти розширенню читацького кругозору;
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•	виховувати почуття поваги до чужого життя, 
співчуття, уміння тримати слово; 

•	сприяти екологічному вихованню учнів.
Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; 

порт рет Василя Чухліба; книжки з оповідання-
ми Василя Чухліба, що входять у коло дитячого 
читання. 

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художнього твору позатекстовим матеріалом 
(розглядання книжкової виставки, розповідь про 
письменника), бесіда, розповідь та пояснення вчи-
теля, самостійний пошук інформації (у «Тлумач-
ному словничку», «Біографічному довідничку»), 
побудова зв’язних монологічних висловлювань.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні теми та мети уроку;
•	 знатимуть автора та назву оповідання;
•	читають й аналізують оповідання;
•	визначають основну думку оповідання;
•	 складають план оповідання;
•	 готують переказ оповідання;
•	переказують оповідання;
•	виконують завдання в зошиті з літературного 

читання;
•	будують зв’язні монологічні висловлювання;
•	повторюють зміст та художні особливості ви-

вчених у розділі творів;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

Урок проводиться за звичайною схемою комбінованого уроку: спо-
чатку відбувається вивчення нового оповідання.

Виконання завдань у зошиті з літературного читання (с. 38–39) до-
помагає учням виконати поглиблений аналіз оповідання. 

Наприкінці уроку проводиться повторення вивченого в розділі.
Домашнє завдання: скласти запитання за змістом оповідання (с. 39 

зошита з літературного читання).

УрОКи 41–42
розділ 5. «неБаЧенІ СВІТи»: лІТераТУрнІ КазКи Та ПОВІСТІ-КазКи 

СУЧаСниХ аВТОрІВ. леся Воронина «Слон на ім’я Ґудзик»

Тип: Урок 41 — сприйняття художнього твору.
Урок 42 — комбінований.
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Мета: •	познайомити з уривком з літературної казки 
Лесі Ворониної «Слон на ім’я Ґудзик»; 

•	познайомити з деякими фактами життя 
і творчості Лесі Ворониної;

•	удосконалювати навичку читання;
•	розвивати вміння аналізувати літературну 

казку;
•	розвивати вміння будувати невеликі зв’язні 

монологічні висловлювання за змістом урив-
ку;

•	перевірити якість засвоєння навчального ма-
теріалу;

•	розвивати навичку самоконтролю;
•	сприяти розширенню читацького кругозору 

учнів.
Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; від-

ривні картки; книжки з творами Л. Ворониної. 
Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художнього твору позатекстовим матеріалом 
(розглядання книжкової виставки, розповідь про 
письменника), бесіда, розповідь та пояснення 
вчителя, складання плану тексту, побудова моно-
логічних висловлювань за змістом прочитаного.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроків;
•	 запам’ятовують прізвище автора та назву твору;
•	читають та аналізують літературну казку;
•	 створюють невеликі за обсягом монологічні ви-

словлювання;
•	 складають план тексту уривку з казки;
•	виконують завдання в зошиті літературного чи-

тання;
•	виконують завдання експрес-контролю; 
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

Урок будується за звичайною схемою вивчення одного твору: на пер-
шому уроці відбувається первинне сприйняття тексту, на другому — 
поглиб лений аналіз тексту, перевірка якості засвоєння навчального ма-
теріалу.

Виконання завдань у зошиті з літературного читання (с. 40–42) до-
помагає учням виконати аналіз твору.
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УрОК 43
леся Воронина «Слон на ім’я Ґудзик». Побудова письмового  

монологічного висловлювання — репортажу  
про дивовижного слоника

Тип: інтегрований урок, розвиток творчої діяльності 
(написання творчої роботи).

Мета: формувати вміння створювати оригінальні 
мовленнєві висловлювання про знайомство Ясі 
з дивовижним слоником — репортаж для ве-
чірніх новин. 

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання, чер-
нетки.

Методи та прийоми  
навчання:

метод літературної творчості — побудова тексту-
розповіді (репортажу для вечірніх новин).

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	 створюють оригінальні тексти — репортажі для 

вечірніх новин.

ОрієнтОвний хід урОку
1. Організаційний момент.
2. Активізація читацького досвіду — бесіда за змістом оповідання.
3. Актуалізація опорних знань, формування позитивної мотивації 

навчальної діяльності: бесіда — «мозковий штурм».
— Чи бачили ви по телебаченню цікаві репортажі? Уявіть: ви — ди-

ректори телевізійних каналів, редактори. І до вас на роботу прийшов 
молодий журналіст або журналістка. Ви доручаєте своєму новому спів-
робітнику підготувати репортаж. Які вимоги ви назвете? 

Отже, ваша інформація має бути цікавою, оригінальною, змістов-
ною, чіткою і не дуже тривалою.

4. Визначення теми уроку.
5. Побудова учнями власних текстів репортажів — учні працюють 

самостійно, складені репортажі записують на чернетках, редагують та 
вдосконалюють твори.

Уникнути орфографічних помилок учням у своїх роботах допоможе 
використання «Орфографічних словників» та допомога вчителя. 

6. Переписування текстів репортажів у зошити з літературного чи-
тання (с. 42) або на окремі аркуші (в альбоми).

7. Підсумок уроку: учні «озвучують» підготовлені репортажі.
8. Пояснення домашнього завдання: самостійно прочитати уривок із 

казки Сашка Дерманського «Казки дракона Омелька» — «Вступну ка-
зочку про Омелька» (с. 124–129 підручника).
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УрОК 44
Сашко дерманський «Казки дракона Омелька.  

Вступна казочка про Омелька»

Тип: комбінований урок.
Мета: •	познайомити з уривком із літературної казки 

О. Дерманського «Казки дракона Омелька» — 
із «Вступною казочкою про Омелька»;

•	ознайомити з деякими фактами творчості 
О. Дерманського;

•	удосконалювати навичку читання;
•	розвивати вміння аналізувати літературну 

казку;
•	розвивати вміння створювати монологічні 

висловлювання на основі прочитаного; 
•	розвивати вміння переказувати;
•	перевірити якість засвоєння навчального ма-

теріалу;
•	розвивати навичку самоконтролю;
•	сприяти розширенню читацького кругозору 

учнів.
Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; від-

ривні картки; книжки з творами О. Дерманського. 
Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художнього твору позатекстовим матеріалом 
(розглядання книжкової виставки, розповідь про 
письменника), бесіда, розповідь та пояснення 
вчителя, складання монологічних висловлювань 
на основі прочитаного. 

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроків;
•	 запам’ятовують прізвище автора та назву твору;
•	читають та аналізують літературну казку;
•	 створюють монологічні висловлювання на осно-

ві прочитаного; 
•	 готуються до переказу тексту;
•	переказують казку; 
•	виконують завдання в зошиті літературного чи-

тання;
•	виконують завдання експрес-контролю;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

Урок будується за звичайною схемою вивчення одного твору, який 
учні самостійно прочитали вдома. 
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Виконання завдань у зошиті з літературного читання (с. 43–44) до-
помагає учням виконати аналіз твору. 

Пояснення домашнього завдання: виконання завдання за вибором: 
скласти письмовий текст репортажу про дивовижного дракона, який 
уміє вигадувати казки, або написати твір «Чим мені сподобався ури-
вок із казки Сашка Дерманського?» (с. 45 зошита з літературного чи-
тання).

УрОКи 45–46
Всеволод нестайко «Країна Сонячних зайчиків» (уривок)

Тип: Урок 45 — сприйняття художнього твору.
Урок 46 — комбінований.

Мета: •	формувати уявлення про повість-казку;
•	познайомити з уривком із повісті-казки Всево-

лода Нестайка «Країна Сонячних Зайчиків»; 
•	познайомити з деякими фактами життя і твор-

чості Всеволода Нестайка;
•	розвивати вміння читати та аналізувати ху-

дожній твір;
•	розвивати вміння створювати монологічні ви-

словлювання на основі прочитаного;
•	перевірити якість засвоєння навчального ма-

теріалу;
•	розвивати навичку самоконтролю;
•	сприяти розширенню читацького кругозору 

учнів.
Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; від-

ривні картки; портрет Всеволода Нестайка; книж-
ки з творами Всеволода Нестайка. 

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художнього твору позатекстовим матеріалом 
(розглядання книжкової виставки, розповідь про 
письменника), бесіда, розповідь та пояснення вчи-
теля, створення монологічних висловлювань.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроків;
•	 запам’ятовують прізвище автора та назву твору;
•	читають та аналізують уривок із повісті-казки;
•	 створюють монологічні висловлювання; 
•	виконують завдання в зошиті літературного чи-

тання;
•	виконують завдання експрес-контролю;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.
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Уроки будуються за звичайною схемою вивчення одного твору: на 
першому уроці відбувається первинне сприйняття тексту, на другому — 
його поглиблений аналіз, перевірка якості засвоєння навчального мате-
ріалу.

Виконання завдань у зошиті з літературного читання (с. 46) допома-
гає учням виконати аналіз твору. 

Пояснення домашнього завдання: виконання завдання зошита з лі-
тературного читання на с. 47.

УрОК 47
Підсумковий урок із теми. Урок позакласного читання

УрОК 48
Побудова оригінальних монологічних висловлювань —  

казок про казкову країну або казкове місто

Тип: урок розвитку творчої діяльності (написання 
твор чої роботи).

Мета: розвивати творчі мовленнєві здібності учнів.
Обладнання: підручник; окремий аркуш для написання твору. 
Методи та прийоми  
навчання:

метод літературної творчості — вигадування каз-
ки.

Форма роботи: індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні теми й мети уроку;
•	 створюють власні письмові тексти казкового 

змісту. 

Навчальна діяльність учнів на уроці організується за матеріалами 
підручника (с. 140).

Уникнути орфографічних помилок учням у своїх роботах допоможе 
використання «Орфографічних словників» та допомога вчителя.

УрОК 49
розділ 3. «МУдра КниЖКа — БезЦІнний СКарБ»:  

ПиСЬМенниКи ХІХ СТОлІТТя — дІТяМ.  
Тарас Шевченко — наш великий поет.  

Микола Палієнко «Ти нам залишив прагнення високі…».  
Володимир Барагура «дід і малий Тарас»

Тип: урок вивчення двох творів.
Мета: •	познайомити з віршем «Ти нам залишив 

прагнення високі…» Миколи Палієнка та 
оповіданням «Дід і малий Тарас» Володими-
ра Барагури;
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•	розвивати вміння читати та аналізувати ху-
дожні тексти;

•	сформувати уявлення про деякі факти ди-
тинства Тараса Шевченка;

•	розширити уявлення про історичне минуле 
України — про народні повстання проти гні-
ту польської шляхти;

•	розвивати вміння будувати зв’язні моноло-
гічні висловлювання;

•	пропедевтично познайомити з образами Іва-
на Гонти та Максима Залізняка;

•	сприяти розширенню читацького кругозору 
учнів.

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; пор-
трет Тараса Шевченка; виставка книжок з тво-
рами Тараса Шевченка і творами, присвяченими 
поетові.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художнього твору позатекстовим матеріалом 
(розглядання книжок на книжковій виставці); 
бесіда, розповідь та пояснення вчителя, побудова 
зв’язних монологічних висловлювань.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	 запам’ятовують прізвища авторів та назви тво-

рів;
•	читають й аналізують вірш «Ти нам залишив 

прагнення високі…» Миколи Палієнка та опо-
відання «Дід і малий Тарас» Володимира Бара-
гури;

•	визначають основну думку оповідання;
•	пояснюють використання авторами творів об-

разних виразів;
•	уявляють настрій письменників;
•	 створюють невеликі зв’язні монологічні вислов-

лювання;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

ОрієнтОвний хід урОку
1. Організаційний момент.
2. Активізація читацького досвіду учнів і формування позитивної 

мотивації вивчення нових творів — пригадування фактів біографії Та-
раса Шевченка, його віршів, віршів про Тараса Шевченка.

3. Визначення теми уроку.
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4. Підготовча робота: ознайомлення з книжками на книжковій ви-
ставці.

Пропедевтична стисла розповідь учителя про часи, про які йдеться 
в оповіданні «Дід і малий Тарас», про народне повстання проти поль-
ської шляхти.

5. Читання та аналіз вірша «Ти нам залишив прагнення високі…» 
Миколи Палієнка. 

6. Читання та аналіз оповідання «Дід і малий Тарас» Володимира 
Барагури.

1) Первинне сприйняття — текст оповідання читає учитель.
2) Первинний аналіз.
— Що вразило, запам’яталося з оповідання?
3) Повторне сприйняття та поглиблений аналіз.
Орієнтовні запитання та завдання
— Прочитайте, про що просив маленький Тарас свого дідуся. 
— Прочитайте, як реагував дідусь на прохання онука. Чому автор 

твору не написав просто: «Руку поклав на голівку внука й став розка-
зувати», а написав — «Руку поклав на ясну голівку внука й став роз-
казувати»? 

— Як маленький Тарас сприймав розповіді дідуся — коли дуже пе-
реживав, а коли — радів? Які слова використовує автор, щоб передати 
емоційний стан хлопчика? 

Далі аналіз можна проводити, використовуючи завдання зошита.
7. Підготовка до виразного читання оповідання.
8. Виразне читання.
9. Підсумок уроку.
10. Пояснення домашнього завдання: читати оповідання «Дід і ма-

лий Тарас». 

УрОК 50
Тарас Шевченко. «І досі сниться…». Побудова тексту-опису  

«Мій пам’ятник Тарасу Шевченку»

Тип: інтегрований урок, розвиток творчої діяльності.
Мета: •	познайомити з віршем «І досі сниться…» Та-

раса Шевченка; 
•	розвивати вміння читати та аналізувати ху-

дожній твір;
•	розвивати вміння створювати текст-опис;
•	сприяти розширенню читацького кругозору 

учнів.
Обладнання: підручник; зошит із літературного читання. 
Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, бесіда, роз-
повідь та пояснення вчителя; літературна твор-
чість — побудова зв’язного мовленнєвого вислов-
лювання (опису пам’ятника Тарасу Шевченку).

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
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Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	 запам’ятовують назву вірша;
•	читають й аналізують вірш «І досі сниться…» 

Тараса Шевченка; 
•	визначають основну думку вірша; 
•	пояснюють використання Тарасом Шевченком 

образних виразів;
•	уявляють настрій письменника;
•	виконують завдання в зошиті з літературного 

читання — створюють текст-опис;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

Аналізуючи вірш, особливу увагу слід приділити виявленню на-
строю вірша, з’ясуванню того, як удалося Тарасові Шевченку створити 
теплу атмосферу літнього вечора, передати спокій, затишок, мир і щас-
тя родини.

Окремий важливий етап уроку — підготовка до виразного читання 
вірша, продумування партитури вірша.

Цікавим завданням є створення тексту-опису пам’ятника Тарасу 
Шевченку (с. 49 зошита з літературного читання). 

Уникнути орфографічних помилок учням у своїх роботах допоможе 
використання «Орфографічних словників» та допомога вчителя. 

Домашнє завдання: вивчити вірш «І досі сниться…» напам’ять.

УрОК 51
Тарас Шевченко «діти»

Тип: комбінований урок.
Мета: •	познайомити з віршем «Діти» Тараса Шев-

ченка; 
•	розвивати вміння читати та аналізувати ху-

дожній твір;
•	перевірити якість засвоєння навчального ма-

теріалу;
•	розвивати навичку самоконтролю;
•	сприяти розширенню читацького кругозору 

учнів.
Обладнання: підручник; відривні картки. 
Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, бесіда, роз-
повідь та пояснення вчителя; побудова зв’язних 
монологічних висловлювань. 

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
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•	читають й аналізують вірш «Діти» Тараса Шев-
ченка; 

•	визначають основну думку вірша;
•	уявляють настрій письменника;
•	виконують завдання експрес-контролю;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

Урок проводиться аналогічно до попередніх уроків.
Завдання експрес-контролю виконуються в кінці уроку.
Особливістю уроку є самостійний пошук учнями незрозумілих слів 

у «Тлумачному словничку».
Пояснення домашнього завдання: підготуватися до виразного чи-

тання вірша «Діти».

УрОК 52
Ми любимо весну, зелену, чудесну.  

Богдан-Ігор антонич «Весна — неначе карусель».  
андрій М’ястківський «Вечір дихає весною».  

дмитро Павличко «Весна»
Тип: урок вивчення кількох творів одного жанру.
Мета: •	познайомити з віршами «Весна — неначе ка-

русель» Богдана-Ігоря Антонича та «Вечір 
дихає весною» Андрія М’ястківського;

•	познайомити з деякими фактами біографії 
Б.-І. Антонича та А. М’ястківського; 

•	розвивати вміння аналізувати художні тек-
сти (зокрема, учити визначати настрій тво-
рів, розуміти настрій авторів, усвідомлювати 
власні почуття від прочитаного);

•	розвивати вміння створювати невеликі 
зв’язні висловлювання;

•	порівнюють репродукції картини та зміст 
вір шів;

•	удосконалювати вміння виразно читати вір ші;
•	сприяти розширенню читацького кругозору.

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; пор-
трети Б.-І. Антонича, А. М’ястківського; книж-
ки з творами письменників; репродукції картин 
українських художників за темою «Весна». 

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художнього твору позатекстовим матеріалом 
(розповідь учителя про письменників, розгля-
дання книжок на книжковій виставці, порівнян-
ня вірша та репродукцій картин; розповідь та по-
яснення вчителя).

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
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Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	 запам’ятовують прізвища авторів та назви вір-

шів;
•	читають й аналізують вірші «Весна — неначе 

карусель» Богдана-Ігоря Антонича та «Вечір 
дихає весною» Андрія М’ястківського;

•	пояснюють використання авторами творів об-
разних виразів;

•	уявляють настрій письменників;
•	виконують завдання в зошиті з літературного 

читання;
•	добирають репродукції картин українських ху-

дожників, що відповідають змісту тексту;
•	читають, дотримуючись відповідних норм;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.
Урок проводиться за звичайною схемою вивчення віршів. 
Виконання завдань у зошиті з літературного читання (с. 50) допома-

гає учням виконати аналіз твору. 
Домашнє завдання: вивчити напам’ять один із віршів.

УрОК 53
Тамара Коломієць «Квітень». анатолій Костецький «Квіткові сни». 

Степан Жупанин «Початок медоносу»

Тип: урок вивчення кількох творів одного жанру.
Мета: •	познайомити з віршами «Квітень» Тамари 

Коломієць, «Квіткові сни» Анатолія Костець-
кого та «Початок медоносу» Степана Жупа-
нина;

•	познайомити з деякими фактами біографії 
Т. Коломієць, А. Костецького, С. Жупанина; 

•	розвивати вміння аналізувати художні тек-
сти (зокрема, учити визначати настрій тво-
рів, розуміти настрій авторів, усвідомлювати 
власні почуття від прочитаного);

•	порівнюють репродукцію картини та зміст 
вір ша;

•	удосконалювати вміння виразно читати вір-
ші;

•	сприяти розширенню читацького кругозору 
учнів.

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; пор-
трети Т. Коломієць, А. Костецького, С. Жупани-
на; книжки з творами письменників; репродукції 
картин українських художників. 
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Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художнього твору позатекстовим матеріалом 
(розповідь учителя про письменників, розглядан-
ня книжок на книжковій виставці), бесіда, розпо-
відь та пояснення вчителя.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	 запам’ятовують прізвища авторів та назви вір шів;
•	читають й аналізують вірші «Квітень» Тамари 

Коломієць, «Квіткові сни» Анатолія Костецько-
го та «Початок медоносу» Степана Жупанина;

•	пояснюють використання авторами творів об-
разних виразів;

•	уявляють настрій письменників;
•	виконують завдання в зошиті з літературного 

читання;
•	добирають репродукції картин українських ху-

дожників, що відповідають змісту тексту;
•	читають, дотримуючись відповідних норм;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

Урок проводиться за звичайною схемою вивчення віршів. 
Виконання завдань у зошиті з літературного читання (с. 51) допома-

гає учням виконати аналіз твору. 
Домашнє завдання: вивчити напам’ять один із віршів.

УрОК 54
Сторінками дитячих журналів

Тип: бібліотечний урок.
Мета: •	формувати уявлення про дитячі періодичні 

видання;
•	познайомити з журналом «Барвінок»; 
•	розвивати вміння самостійно знайомитися зі 

змістом журналу, обирати цікаві твори, вихо-
дячи із власних інтересів; 

•	сприяти розширенню читацького кругозору 
учнів. 

Обладнання: підручник; журнали «Барвінок».
Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художнього твору позатекстовим матеріалом 
(розглядання журналів, пояснення та розповідь 
учителя), прогнозування змісту уроку. 

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	 беруть участь у визначенні мети уроку;
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•	 знаходять у журналах цікаві твори, орієнтуючись 
на власні інтереси;

•	усвідомлено, довільно та самостійно будують ви-
словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

Зміст уроку розробляється, виходячи із бібліотечних фондів та із за-
лученням шкільного бібліотекаря. 

Домашнє завдання: читати твори в дитячих журналах.

УрОК 55
Урок позакласного читання 

УрОК 56
розділ 7. «Цей лІС ЖиВий»: наУКОВО-ХУдОЖнІ ТВОри  

УКраЇнСЬКиХ ПиСЬМенниКІВ 
Паола Утевська «ліс-трудівник»

Тип: урок вивчення одного твору.
Мета: •	сформувати уявлення про особливості науко-

во-художнього твору;
•	познайомити з деякими фактами біографії та 

творчості Паоли Утевської;
•	познайомити з науково-художнім оповідан-

ням письменниці «Ліс-трудівник»;
•	формувати вміння аналізувати науково- 

художнє оповідання;
•	збагачувати активний і пасивний словник 

учнів;
•	сприяти розширенню їхнього читацького 

кругозору;
•	сприяти екологічному вихованню учнів.

Обладнання: підручник; портрет Паоли Утевської; книжки 
П. Утевської, що входять у коло дитячого читан-
ня; книжки інших авторів з науково-художніми 
творами. 

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня літературного твору позатекстовим матері-
алом (розглядання книжкової виставки, роз-
повідь про письменницю), бесіда, розповідь та 
пояснення вчителя.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	 запам’ятовують прізвище автора та назву опо-

відання;
•	аналізують науково-художній твір, знаходять 

у творі наукову інформацію і образні вирази;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.
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ОрієнтОвний хід урОку
1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Активізація читацького досвіду учнів і формування позитивної 

мотивації вивчення оповідання П. Утевської — ознайомлення з науко-
во-художніми творами на книжковій виставці.

Розповідь про деякі факти творчості П. Утевської.
4. Визначення теми уроку.
5. Первинне сприйняття оповідання: оповідання по черзі, не поспі-

шаючи, читають учні. 
Перед читанням учитель формулює завдання: олівцем позначати 

в тексті інформацію, що привернула увагу,— цікавий факт, влучний 
вираз.

6. Первинний аналіз науково-художнього оповідання.
Орієнтовні запитання та завдання для первинного аналізу
— Яка інформація тексту виявилася вже знайомою вам?
— Назвіть наукові факти та влучний вираз, які ви позначили.
Учитель записує на дошці слова, вирази та факти, що називають учні.
На дошці можуть бути ось такі записи:

Цікаві наукові факти Образні вирази
Повітря, вода і ліс виконують спільну 
роботу на користь усієї природи.
Під час згорання речовин із повітря 
поглинається кисень і виділяється 
вуглекислий газ.
Ліс насичує атмосферу водою.
Дерева не виробляють воду, вони 
висмоктують її з глибин землі своїм 
корінням.
Дерева воду випаровують через листя.
У лісі сніг тане набагато повільніше, 
ніж на відкритих місцях.

Схожі на великий природний 
комбінат.
 
Кисень — життєдайний газ.

Ліс — величезний природний 
цех.

Ліс — чудова безвідмовна 
пральня. 

Узимку ліси дрімають 
зимовим сном.

7. Формування уявлення про особливості науково-художніх творів: 
порівняння оповідань, що належать до художньої літератури, та опові-
дань, що належать до науково-художньої літератури.

— Пригадайте оповідання про життя дітей, про взаємини між людь-
ми, про життя тварин, які ми читали раніше. Чи була в цих оповіданнях 
якась наукова інформація?

Далі учитель робить висновок про особливості науково-художніх 
творів.

На допомогу будуть матеріали підручника на с. 144.
8. Вторинне сприйняття (перечитування оповідання), пояснення на-

зви оповідання, складання плану.
9. Підсумок уроку.
10. Пояснення домашнього завдання: підготуватися до виразного 

читання оповідання, скласти розповідь про користь лісу.
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УрОК 57
«як мурашки наїлися цукру» за Майком йогансеном 

Тип: комбінований урок.
Мета: •	продовжувати формувати уявлення про особ-

ливості науково-художніх творів; 
•	познайомити з науково-художнім оповідан-

ням Майка Йогансена «Як мурашки наїлися 
цукру»; 

•	удосконалювати навичку читання;
•	розвивати вміння аналізувати науково-ху-

дожній твір;
•	розвивати вміння письмово відповідати на за-

питання за змістом твору;
•	розвивати вміння складати план оповідання;
•	розвивати вміння будувати нове монологічне 

висловлювання (текст-опис), використовуючи 
матеріали оповідання;

•	розширяти читацький кругозір учнів;
•	сприяти їх екологічному вихованню.

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; від-
ривні картки; портрет М. Йогансена; книжки 
з творами М. Йогансена. 

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художнього твору позатекстовим матеріалом 
(розглядання портрету письменника, книжкової 
виставки, розповідь про письменника), бесіда, 
розповідь та пояснення вчителя, складання від-
повідей на запитання за змістом оповідання, по-
будова монологічних висловлювань (тексту-опису 
зовнішнього вигляду мурашок), побудова плану.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	 запам’ятовують прізвище автора та назву твору;
•	читають та аналізують науково-художній твір;
•	визначають тему та основну думку твору;
•	 створюють монологічні висловлювання, викону-

ючи завдання в зошиті з літературного читання 
(відповідають на запитання, описують зовніш-
ній вигляд мурашок);

•	будують план;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.
Зміст науково-художнього оповідання опрацьовується з урахуван-

ням художніх особливостей тексту і наукової інформації, що міститься 
в ньому.
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Виконання завдань у зошиті з літературного читання (с. 52–53) до-
помагає учням виконати аналіз твору. 

Домашнє завдання: підготуватися до переказу оповідання, викона-
ти завдання на с. 53 зошита з літературного читання — письмово дати 
відповідь на запитання: «Як ти гадаєш, які риси характеру треба мати, 
щоб створити таке цікаве оповідання?»

УрОКи 58–59
Валерія Іваненко «Батько-колючка та його гніздечко» 

Тип: Урок 65 — сприйняття художнього твору.
Урок 66 — комбінований.

Мета: •	продовжувати формувати уявлення про особ-
ливості науково-художніх творів; 

•	познайомити з науково-художнім оповідан-
ням «Батько-колючка та його гніздечко»; 

•	познайомити з деякими фактами життя і твор-
чості Валерії Іваненко;

•	удосконалювати навичку читання;
•	розвивати вміння аналізувати науково-худож-

ній твір;
•	розвивати вміння складати запитання за зміс-

том казки;
•	розвивати вміння складати план казки;
•	перевірити якість засвоєння навчального ма-

теріалу;
•	розвивати навичку самоконтролю;
•	сприяти розширенню читацького кругозору 

учнів. 
Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; від-

ривні картки; портрет В. Іваненко; книжки з тво-
рами В. Іваненко. 

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментування 
художнього твору позатекстовим матеріалом (роз-
глядання портрета письменника, книжкової ви-
ставки, розповідь про письменника), бесіда, розпо-
відь та пояснення вчителя, складання запитань за 
змістом казки, складання плану.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	 беруть участь у визначенні мети уроків;
•	 запам’ятовують прізвище автора та назву твору;
•	читають та аналізують науково-художній твір;
•	 створюють монологічні висловлювання;
•	 складають запитання за змістом казки;
•	 складають план казки;
•	 виконують завдання в зошиті з літературного чи-

тання;
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•	 виконують завдання експрес-контролю;
•	 усвідомлено, довільно і самостійно будують вислов-

лювання, зрозумілі для співрозмовників.

Зміст науково-художнього оповідання опрацьовується протягом 
двох уроків з урахуванням художніх особливостей тексту і наукової ін-
формації, що міститься в ньому.

Виконання завдань у зошиті з літературного читання (с. 54–57) до-
помагає учням запам’ятати зміст та виконати аналіз твору. 

Домашнє завдання до уроку 58: підготувати переказ казки, можли-
во — із зміною особи розповідача.

На уроці 59 здійснюється поглиблене ознайомлене вивчення казки, 
виконуються творчі завдання, проводиться перевірка рівня засвоєння 
навчального матеріалу. 

Домашнє завдання до уроку 59: самостійно прочитати казку Олега 
Буценя «Неприємна пригода».

УрОКи 60–61
Олег Буцень «неприємна пригода» 

Тип: Урок 60 — аналізу художнього твору.
Урок 61 — комбінований.

Мета: •	продовжувати формувати уявлення про особ-
ливості науково-художніх творів; 

•	познайомити з науково-художньою казкою 
«Неприємна пригода»; 

•	познайомити з деякими фактами творчості 
Олега Буценя як автора науково-художніх 
творів;

•	удосконалювати навичку читання;
•	розвивати вміння аналізувати науково-ху-

дожню казку;
•	розвивати вміння складати запитання за 

змістом казки;
•	розвивати вміння складати план та переказу-

вати; 
•	перевірити якість засвоєння навчального ма-

теріалу;
•	розвивати навичку самоконтролю;
•	сприяти розширенню читацького кругозору 

учнів.
Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; від-

ривні картки; портрет О. Буценя; книжки з тво-
рами О. Буценя. 

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художнього твору позатекстовим матеріалом 
(розглядання портрету письменника, книжкової
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виставки, розповідь про письменника), бесіда, 
прогнозування змісту уроку; складання запитань 
за змістом твору, складання плану твору.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроків;
•	 запам’ятовують прізвище автора і назву твору;
•	читають та аналізують науково-художню казку;
•	порівнюють науково-художню казку з науково-

художнім оповіданням;
•	 створюють монологічні висловлювання;
•	 складають запитання за змістом твору;
•	 складають план казки;
•	 готуються до творчого переказу казки;
•	переказують казку зі зміною особи розповідача;
•	виконують завдання в зошиті з літературного 

читання;
•	виконують завдання експрес-контролю;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

Зміст науково-художнього оповідання опрацьовується з урахуван-
ням художніх особливостей тексту і наукової інформації, що міститься 
в ньому.

Урок 60 будується як урок аналізу літературного твору, з яким учні 
самостійно познайомилися вдома.

Домашнє завдання до уроку 60: самостійно скласти план казки або 
підготувати переказ, якщо план був складений у класі. 

На уроці 61 проводиться поглиблене вивчення казки, виконуються 
творчі завдання, здійснюється перевірка рівня засвоєння навчального 
матеріалу. 

Виконання завдань у зошиті з літературного читання (с. 57–59) до-
помагає учням запам’ятати зміст та виконати аналіз твору. 

Домашнє завдання до уроку 61: підготувати творчий переказ казки 
від імені батька-колючки.

УрОК 62
Ірина Прокопенко «Про берізчиних друзів та ворогів» 

Тип: урок вивчення художнього твору.
Мета: •	продовжувати формувати уявлення про особ-

ливості науково-художніх творів; 
•	познайомити з науково-художньою казкою 

Ірини Прокопенко «Про берізчиних друзів та 
ворогів»; 

•	познайомити з деякими фактами творчості 
письменниці;
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•	удосконалювати навичку читання;
•	розвивати вміння аналізувати науково-ху-

дожню казку;
•	розвивати вміння складати запитання за 

змістом казки;
•	розвивати вміння складати план та переказу-

вати; 
•	сприяти розширенню читацького кругозору 

учнів. 
Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; пор-

трет І. Прокопенко; книжки з творами І. Проко-
пенко. 

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художнього твору позатекстовим матеріалом 
(розглядання портрета письменника, книжкової 
виставки, розповідь про письменника), бесіда, 
складання запитань за змістом твору, складання 
плану твору.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	 запам’ятовують прізвище автора та назву твору;
•	читають та аналізують науково-художню казку;
•	порівнюють науково-художню казку з науково-

художнім оповіданням;
•	 створюють монологічні висловлювання;
•	 складають запитання за змістом твору;
•	 складають план казки;
•	 готуються до творчого переказу казки;
•	переказують казку;
•	виконують завдання в зошиті з літературного 

читання;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

Зміст науково-художнього оповідання опрацьовується з урахуван-
ням художніх особливостей тексту і наукової інформації, що міститься 
в ньому.

Виконання завдань у зошиті з літературного читання (с. 59–60) до-
помагає учням запам’ятати зміст та виконати аналіз твору. 

Домашнє завдання: виконати творче завдання за змістом казки на с. 
61 зошита з літературного читання на побудову творчого мовленнєвого 
висловлювання.
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УрОК 63
Повторення та узагальнення вивченого в розділі.  

Урок позакласного читання 

Тип: узагальнюючий урок.
Мета: •	  повторити зміст і художні особливості вивче-

них науково-художніх творів;
•	  перевірити якість засвоєння навчального ма-

теріалу;
•	  розвивати навичку самоконтролю.

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання.
Методи та прийоми  
навчання:

читання; аналіз науково-художніх творів.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	пригадують авторів, зміст, художні особливості 

вивчених творів.

ОрієнтОвний хід урОку
1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Повторення вивченого в розділі.
4. Виконання завдань 1–6 на с. 173 підручника.
5. Підсумок уроку.
6. Домашнє завдання: прочитати ще раз твір, що сподобався най-

більше.

УрОК 64
розділ 7. «лЮБи, ШанУй, ОБерІгай УСе, ЩО зВеТЬСя УКраЇна»:  

ВІрШІ ПрО БаТЬКІВЩинУ  
Ігор Січовик «рідний край». Марія людкевич «Під небом України». 

дмитро Павличко «де найкраще місце на землі?»

Тип: урок вивчення кількох творів одного жанру.
Мета: •	познайомити з віршами «Рідний край» Ігоря 

Січовика, «Під небом України» Марії Люд-
кевич, «Де найкраще місце на землі?» Дмит-
ра Павличка;

•	познайомити з деякими фактами творчості 
І. Січовика, М. Людкевич, Д. Павличка; 

•	розвивати вміння аналізувати вірші (визна-
чати настрій творів, розуміти настрій та по-
чуття авторів, усвідомлювати власні почуття 
від прочитаного);

•	удосконалювати вміння виразно читати вір ші;
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•	сприяти розширенню читацького кругозору 
учнів;

•	виховувати в учнів любов до Батьківщини, 
до рідної домівки, почуття патріотизму. 

Обладнання: підручник; портрети І. Січовика, М. Людкевич, 
Д. Павличка; книжки з творами письменників, 
що входять у коло дитячого читання.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художнього твору позатекстовим матеріалом 
(розповідь учителя про письменників, розгля-
дання книжок на книжковій виставці), бесіда, 
розповідь та пояснення вчителя.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	 запам’ятовують прізвища авторів та назви вір-

шів;
•	читають й аналізують вірші «Рідний край» 

І. Січовика, «Під небом України» М. Людкевич, 
«Де найкраще місце на землі?» Д. Павличка;

•	пояснюють використання авторами творів об-
разних виразів;

•	уявляють настрій письменників;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.
Урок будується за звичайною схемою вивчення віршів. Вірші опра-

цьовуються по черзі. Після читання й аналізу кожного вірша відбува-
ється підготовка до його виразного читання, власне виразне читання.

Домашнє завдання: вивчити напам’ять один із віршів.

УрОК 65
Микола Сингаївський «я все люблю…».  

ліна Костенко «Усе моє, все зветься Україна»

Тип: урок вивчення творів одного жанру.
Мета: •	познайомити з віршами «Я все люблю…» Ми-

коли Сингаївського та «Усе моє, все зветься 
Україна» Ліни Костенко;

•	познайомити з деякими фактами біографії 
М. Сингаївського та Л. Костенко; 

•	розвивати вміння аналізувати вірші (визна-
чати настрій творів, розуміти настрій та по-
чуття авторів, усвідомлювати власні почуття 
від прочитаного);

•	удосконалювати вміння виразно читати вір ші;
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•	сприяти розширенню читацького кругозору;
•	виховувати в учнів любов до Батьківщини, 

до рідної домівки, почуття патріотизму.
Обладнання: підручник; портрети М. Сингаївського та Л. Кос-

тенко; книжки з творами письменників.
Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художнього твору позатекстовим матеріалом 
(розповідь учителя про письменників, розгля-
дання книжок на книжковій виставці). 

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	 запам’ятовують прізвища авторів та назви вір-

шів;
•	читають й аналізують вірші «Я все люблю…» 

Миколи Сингаївського та «Усе моє, все зветься 
Україна» Ліни Костенко;

•	пояснюють використання авторами творів об-
разних виразів;

•	уявляють настрій письменників;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

Урок будується за звичайною схемою вивчення віршів. Вірші опра-
цьовуються по черзі. Після читання та аналізу кожного вірша відбува-
ється підготовка до його виразного читання, власне виразне читання.

Домашнє завдання: вивчити напам’ять вірш «Я все люблю…» Мико-
ли Сингаївського.

УрОК 66
ганна Черінь «рідна хата». Володимир Сосюра «любіть Україну» 

Тип: урок вивчення двох творів.
Мета: •	познайомити з віршами «Рідна хата» Ганни 

Черінь та «Любіть Україну» Володимира Со-
сюри;

•	познайомити з деякими фактами біографії 
Г. Черінь та В. Сосюри; 

•	розвивати вміння аналізувати вірші; 
•	удосконалювати вміння виразно читати вір-

ші;
•	сприяти розширенню читацького кругозору 

учнів;
•	виховувати в учнів любов до Батьківщини, 

почуття патріотизму. 
Обладнання: підручник; портрети Г. Черінь та В. Сосюри; 

книжки з творами письменників. 
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Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художнього твору позатекстовим матеріалом 
(розповідь учителя про письменника, розглядан-
ня книжок на книжковій виставці), бесіда, роз-
повідь та пояснення вчителя.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	 запам’ятовують прізвища авторів та назви вір-

шів;
•	читають й аналізують вірші «Рідна хата» Г. Че-

рінь та «Любіть Україну» В. Сосюри; 
•	пояснюють використання автором творів образ-

них виразів;
•	уявляють настрій та почуття письменника;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

Урок будується за звичайною схемою вивчення віршів. Вірші опра-
цьовуються по черзі. Після читання та аналізу кожного вірша відбува-
ється підготовка до його виразного читання, власне виразне читання.

Домашнє завдання: вивчити вірш «Любіть Україну» напам’ять.

УрОК 67
Повторення вивченого в ІІ семестрі 

Тип: узагальнюючий урок.
Мета: повторити зміст, жанрові та художні особли-

вості творів, вивчених у ІІ семестрі.
Обладнання: підручник; тестові завдання он-лайн на сайті ви-

давництва «Ранок».
Методи та прийоми  
навчання:

читання; аналіз художнього твору; виконання 
тестових завдань.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	пригадують авторів, зміст, жанрові та художні 

особливості вивчених творів;
•	 створюють власні монологічні висловлювання;
•	відповідають на тести в он-лайн режимі.

ОрієнтОвний хід урОку
1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Повторення вивченого в ІІ семестрі. 
4. Підсумок уроку.
5. Домашнє завдання: повторити зміст творів, вивчених у І семестрі.
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УрОК 68
Повторення вивченого в навчальному році 

Тип: узагальнюючий урок.
Мета: повторити зміст, жанрові та художні особли-

вості творів, вивчених у навчальному році.
Обладнання: підручник; тестові завдання он-лайн на сайті ви-

давництва «Ранок».
Методи та прийоми  
навчання:

читання; аналіз художнього твору; виконання 
тестових завдань.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	пригадують авторів, зміст, жанрові та художні 

особливості вивчених творів;
•	 створюють власні монологічні висловлювання;
•	відповідають на тести в он-лайн режимі.

ОрієнтОвний хід урОку
1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Повторення вивченого в навчальному році. 
4. Підсумок уроку.
5. Домашнє завдання: повторити зміст творів, вивчених у навчаль-

ному році.

УрОК 69
державна підсумкова атестація

УрОК 70
літо, літо золоте… ніна Вернигора «на сопілці літо грало».  

лідія Компанієць «Із сонечком разом».  
дмитро Павличко «дядько дощ»

Тип: урок вивчення творів одного жанру.
Мета: •	познайомити з віршами «На сопілці літо гра-

ло» Ніни Вернигори, «Із сонечком разом» 
Лідії Компанієць та «Дядько Дощ» Дмитра 
Павличка; 

•	познайомити з деякими фактами біографії 
Н. Вернигори, Л. Компанієць та Д. Павлич-
ка; 

•	розвивати вміння аналізувати вірші (визна-
чати настрій творів, розуміти настрій та по-
чуття авторів, усвідомлювати власні почуття 
від прочитаного);
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•	удосконалювати вміння виразно читати вірші;
•	розвивати вміння будувати невеликі моноло-

гічні висловлювання;
•	сприяти розширенню читацького кругозору 

учнів;
•	  виховувати в учнів любов до Батьківщини, 

до рідної домівки, почуття патріотизму. 
Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; пор-

трети Н. Вернигори, Л. Компанієць та Д. Павлич-
ка; книжки з творами письменників.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художнього твору позатекстовим матеріалом 
(розповідь учителя про письменників, розгля-
дання книжок на книжковій виставці); побудова 
невеликих монологічних висловлювань.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	 запам’ятовують прізвища авторів та назви вір-

шів; 
•	читають й аналізують вірші «На сопілці літо 

грало» Ніни Вернигори, «Із сонечком разом» Лі-
дії Компанієць та «Дядько Дощ» Дмитра Пав-
личка;

•	пояснюють використання авторами творів об-
разних виразів;

•	уявляють настрій письменників;
•	виконують завдання в зошиті з літературного 

читання;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

Урок будується за звичайною схемою вивчення віршів. Вірші опра-
цьовуються по черзі. Після читання та аналізу кожного вірша відбува-
ється підготовка до його виразного читання, власне виразне читання.

Виконання завдань у зошиті з літературного читання (с. 61–63) до-
помагає учням запам’ятати зміст та виконати аналіз твору. 

Домашнє завдання: підготуватися до виразного читання віршів. 




