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ВСТУП
Розгорнуте календарне планування складено у відповідності до Дер-

жавного стандарту початкової загальної освіти, чинної програми «Літе-
ратурне читання. 2–4 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів, 
Інструктивно-методичних матеріалів щодо контролю та оцінювання на-
вчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних 
закладів (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 28 січ-
ня 2014 № 1/9–74), листа МОН України № 1/9–72 від 28.01.14 року «Про 
недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом 
домашніх завдань».

Розгорнуте календарне планування (РКП) розраховано на використан-
ня методичного комплекту: 

•	 Літературне читання : підруч. для 4 класу загальноосвіт. навч. закладів / 
М. В. Коченгіна, О. А. Коваль. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 208 с.

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

•	 Літературне читання. 4 клас : відривні картки : для загальноосвіт. навч. 
закладів до підруч. М. В. Коченгіної, О. А. Коваль / М. В. Коченгіна. — Х. : 
Вид-во «Ранок», 2015. — 80 с.

Розгорнутим календарним плануванням передбачено проведення 121 
уроку в навчальному році. Уроки позакласного читання проводяться один 
раз на два тижні — усього 17 уроків; зміст уроків позакласного читання 
в РКП не відбито). 

Розгорнуте календарне планування надає можливість учителю прово-
дити такі типи уроків*: 

•	 урок-сходинка до монографічного вивчення творчості письменника;
•	 урок вивчення художнього твору (на такому уроці відбувається, як пра-

вило, вивчення невеликого за обсягом твору, що дозволяє виконати всі 
необхідні види робіт із його вивчення. Серед уроків цього типу в РКП пред-
ставлено:
— 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 (напри-

клад, двох віршів); 
— урок вивчення трьох невеликих художніх творів;

•	 урок-сприйняття художнього твору та урок (уроки) аналізу твору (коли 
вивчається великий за обсягом твір);

•	 інтегрований урок (у межах уроку передбачено активне залучення учнів до 
різних видів мовленнєвої діяльності — читання, створення оригінальних 
висловлювань, підготовка до переказу, драматизація тощо); 

•	 комбінований урок (у межах уроку передбачено вивчення нового матері-
алу, аналіз художнього твору та перевірка рівня якості засвоєння вивче-
ного матеріалу); 

•	 узагальнюючий урок (повторення та систематизації вивченого матеріалу);
•	 урок контролю;

* 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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•	 нестандартні уроки: уроки-змагання (уроки-КВК, уроки-квести, уроки-
турніри, уроки-вікторини, уроки-конкурси), уроки комунікативної спря-
мованості (уроки — усні журнали, уроки-діалоги, уроки-репортажі), уро-
ки-подорожі (уроки — заочні подорожі); уроки-інсценізації;

•	 урок — підготовка до проведення нестандартного уроку (конкурсу читців, 
уроку-КВК тощо);

•	 урок-дослідження;
•	 урок розвитку літературних творчих здібностей.

Кількість типів уроків за семестрами

№ 
з/п Типи уроків І семестр ІІ семестр За рік

1 Уроки — сходинки до монографічного 
вивчення творчості письменника

1 3 4

2 Уроки вивчення одного твору 10 6 16
3 Уроки вивчення двох творів 5 4 10
4 Уроки вивчення кількох творів (трьох) – 2 2
5 Уроки сприйняття художнього твору 6 14 20
6 Уроки аналізу художнього твору 2 5 7
7 Інтегрований урок 2 2 4
8 Комбіновані уроки 9 9 18
9 Узагальнюючі уроки 4 5 9

10 Уроки контролю 1 1 2
11 Нестандартні уроки — уроки-подорожі 2 – 2
12 Нестандартні уроки — уроки 

підготовки до нестандартних уроків
2 1 3

13 Нестандартний урок — урок-конкурс 1 1 2
14 Нестандартний урок — урок-

інсценізація
1 – 1

15 Уроки-дослідження 1 – 1
16 Бібліотечний урок – 1 1
17 Уроки літературної творчості – 2 2
18 Уроки позакласного читання 9 8 17
19 Резервний урок 1 – 1

Усього 57 64 121
Зазначимо, що узагальнюючі уроки можуть бути проведені як за кла-

сичною схемою, так і у формі нестандартних уроків. 
Чому краще чергувати класичну методику та нестандартні форми вза-

ємодії? 
Урок у нестандартній формі хоча і є цікавим для учнів, що забезпечує 

високий рівень інтелектуальної, пізнавальної та творчої активності, але 
виконання завдань письмової контрольної роботи й державної підсумкової 
атестації вимагає докладання вольових зусиль і не передбачає захоплюючої 
гри або веселого змагання. 

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

Якщо учитель має можливість використовувати в навчально-виховно-
му процесі проектор (телевізор) і демонструвати учням електронні презен-
тації, відео-ролики та мультфільми, можна планувати проведення мульти-
медійних уроків.

РКП передбачено проведення одного уроку-дослідження, повністю 
присвяченого формуванню основ медіаграмотності, і цей урок прово-
диться на основі оповідання Сергія Плачинди «Хлопець з обротькою». 

Коли вивчається великий за обсягом художній твір, передбачено таку 
методику роботи: безпосереднє читання й аналіз твору проводяться на різ-
них уроках. У першому випадку — на уроці ознайомлення з новим тво-
ром проводиться підготовка до сприйняття, його читання, перевірка почат-
кового 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 комбіно-
ваний) урок.

Для розвитку читацької компетентності, формування самостійної чи-
тацької та творчої діяльності РКП передбачено використання таких мето-
дів і прийомів літературного розвитку молодших школярів: 

•	 метод читання художнього твору (учнями, учителем, повторне, на па-
м’ять);

•	 метод аналізу художнього тексту (аналіз сюжету, образів персонажів, 
аналіз композиції, аналіз образу автора, аналіз засобів художньої ви-
разності, зіставлення двох творів, схожих за темою, зіставлення твору 
з іншими творами цього автора);

•	 метод коментування художнього твору позатекстовим матеріалом (орга-
нізація книжкової виставки, спостереження, екскурсія, заоч на/вірту-
альна екскурсія, перегляд презентації, мультфільму, розповідь про пись-
менника, розповідь про створення художнього твору);

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

•	 метод літературної творчості (написання листа літературному героєві, 
вигадування власних казок тощо).

Оскільки в Україні реалізується Концепція медіаосвіти, то в РКП спла-
новано формування елементів медіаграмотності на уроках літературного 
читання. Для цього четвертокласникам окрім передбачених класичною ме-
тодикою запитань та завдань (на розуміння використаних засобів худож-
ньої виразності, розуміння позиції автора) пропонуються такі творчі за-
вдання (у зошиті з літературного читання) :

•	 «Уяви, що ти — ведучий теленовин або програми про культурну спадщину 
України. Донеси до телеглядачів інформацію — виразно прочитай текст 
новини» (с. 4 зошита з літературного читання);

•	 «Уяви, що ти — ведучий ток- шоу. Завдяки диву в тебе з’явилась можли-
вість запросити на передачу Мудру дівчину, її батька, його багатого брата 
та пана. Підготуй три -чотири запитання до одного із запрошених гостей. 
Запиши їх» (с. 10 зошита з літературного читання);

•	 «Уяви, що ти — журналіст і на машині часу тобі вдалося опинитися в да-
лекому минулому. Тобі треба підготувати репортаж про подвиг хлопця. 
Підготуй його та познайом своїх однокласників із подією» (с. 22 зошита);
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•	 «Уяви, що ти — відомий фотограф, працюєш фотокореспондентом 
у науково- популярному журналі для дітей. Нещодавно ти отримав завдан-
ня підготувати фоторепортаж про життя тварин у першому літньому міся-
ці. Які світлини ти зробиш на маршруті Озивайка? Стисло опиши дві -три 
світлини. Придумай і запиши до них назви» (с. 46 зошита);

•	 «Уяви, що ти — телерепортер. Усе місто дізналося, що дівчинка Яся зна-
йшла в траві на подвір’ї свого будинку чарівне Слоненя. Тобі доручили під-
готувати телерепортаж для вечірніх новин. Пам’ятай: твоя розповідь має 
бути стислою, змістовною, цікавою, емоційною — такою, щоб її було ціка-
во слухати. Подумай, якими словами ти почнеш свій репортаж. Запиши 
текст свого репортажу. Підготуйся до виразного читання» (с. 54 зошита); 

•	 «Уяви, що ти — художник -мультиплікатор. Самостійно або разом із друзя-
ми підготуй декілька малюнків за змістом уривку з казки. Потім малюнки 
можна сфотографувати, завантажити зображення в  комп’ютер і з допомо-
гою дорослих зробити електронну презентацію, дібрати до неї музику» (с. 56 
зошита);

•	 «Уяви, що ти — радіорепортер. Тобі доручили підготувати ін тер в’ю з ди-
вовижним драконом, який уміє вигадувати казки. Запиши свій репортаж. 
Підготуйся до його виразного читання» (с. 57 зошита).

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

Передбачено вивчення напам’ять віршів та прозових творів:
І семестр ІІ семестр

Прозові 1 1
Вірші 4 7

Окремих уроків для проведення перевірки сформованості навички чи-
тання вголос та мовчки не заплановано. 

Фронтальне та індивідуальне опитування в орієнтовних планах прове-
дення уроків не відбито. 

Наведемо орієнтовну структуру уроку, на якому вивчається один ху-
дожній твір.

Орієнтовна структура уроку вивчення одного літературного твору
1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання. 
3. Підготовка до сприйняття художнього твору.

— Активізація читацького або життєвого досвіду (бесіда, вікторина, 
«аукціон знань», розглядання книжкової виставки тощо).

— Формування позитивної мотивації ознайомлення з художнім 
твором (виконання творчих завдань, навчальної взаємодії). 
Занурення в епоху, місце подій 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).
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6. Початковий аналіз.
7. Повторне сприйняття, поглиблений аналіз твору (аналіз сюжету, об-

разів персонажів, композиції, засобів художньої виразності)*.
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, вік торина, 
«аукціон знань», розглядання книжкової виставки тощо).

— Формування позитивної мотивації ознайомлення з художнім 
твором (виконання творчих завдань, навчальної взаємодії). 
Занурення в епоху, місце подій 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, об-

разів 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 

(повідомлення).
— Інші види творчих робіт, що потребують багато навчального часу.

9. Узагальнення.
10. Підсумок уроку.
11. Пояснення домашнього завдання.
Для аналізу художнього тексту можна використовувати як усні запи-

тання, так і запитання та завдання зошита з літературного читання. Тобто, 
робота в зошиті з літературного читання не завжди є окремим етапом уро-
ку, а може супроводжувати аналіз художнього твору, бути складовою етапу 
узагальнення. 

Але в зошиті є творчі завдання, що належать до методу літературної 
творчості або до методу реалізації художнього твору в інших видах мисте-
цтва. Виконання таких завдань може бути окремим етапом уроку. 

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

* Проведення аналізу художнього твору залежить від його жанру.
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•	 репродуктивні (нескладні; передбачають виписування окремих слів 
або словосполучень, підкреслення потрібних слів тощо);

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

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

Наводимо приклади творчих завдань, виконання яких передбачає по-
будову 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» по-
спішав до криниці по воду?»);

•	 побудувати текст-розповідь з елементами міркування (наприклад: «Кіп-
лінг у своїй казці нічого не каже про своє ставлення до головного героя, 
але ми розуміємо, що він симпатизує Слоненяті. Що допомагає зрозуміти 
добрі почуття автора казки до Слоненяти?»);

•	 побудувати текст-опис (наприклад: «Опиши характер Слоненяти», «Сха-
рактеризуй образ Тома»);

•	 побудувати текст-роздум (наприклад: «Чим сподобалося тобі оповідан ня 
«Спогади кота Сивка»?», «Як ти вважаєш, якою людиною був Всеволод 
Нестайко?»);

•	 побудувати оригінальне висловлювання (наприклад: «Уяви, що ти можеш 
написати листа хлопцю, героєві оповідання С. Плачинди. Про що ти його за-
питаєш? Про що розкажеш? Запиши свій лист», «Напиши Томові листа»).

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

Зауважимо, що в межах вивчення одного твору школярам пропонуєть-
ся, як правило, декілька завдань, що можна виконувати під час аналізу тво-
ру (колективно, індивідуально), на етапі узагальнення. Тому для зручності 
у розгорнутому календарному плануванні у формулюванні мети уроку за-
стосовується фраза «розвивати вміння читати та аналізувати твір», що пе-
редбачає, у тому числі, і розвиток уміння будувати зв’язні монологічні ви-
словлювання — як не від’ємної складової аналізу тексту. У «Прогнозованих 
освітніх результатах уроку» також використовується фраза «створюють 
зв’язні монологічні висловлювання», 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? 
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— Для чого автор описує природу, інтер’єр, думки й почуття персонажа?
— Чому автор описує (не описує) зовнішність персонажа?
— 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 по-

дій? 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 ху-

дожньої 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 якості 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 є важливим для героя?
— 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

1 2 1  г о д и н а  н а  р і к

№ 
з/п

Дата Тема уроку Тип уроку

І семестр (57 год, 3 уроки на тиждень)

1 Вступний урок. Знайомство 
з підручником та зошитом 
із літературного читання

Нестандартний урок — 
урок — мандрівка змістом 
підручника для 4 класу 

ОК*

2 Розділ 1. «ІСТОРІЯ НАШОГО 
НАРОДУ — КОЛИСКА 
НАШОЇ КУЛЬТУРИ»: ТВОРИ 
ПРО МИНУЛЕ УКРАЇНИ 
Микола Щербак «Україна». 
«Віра наших предків» за 
Григорієм Бондаренком 

Вступний урок до теми. 
Вивчення двох творів, 
різних за жанрами

ОК

3 Олександр Олесь «Заспів» 
(уривок)

Урок вивчення одного 
твору

ОК

4 Євген Білоусов «Великий 
літописець» (уривок)

Урок вивчення одного 
твору

ОК

5 Повторення й узагальнення 
вивченого в розділі. 
Підготовка до колективних 
творчих проектів

Узагальнюючий 
урок; підготовка до 
колективних творчих 
проектів

6 Урок позакласного читання

7 Розділ 2. «СЛОВО — НАЧЕ 
ПТАХ, НАРОДЖУЄТЬСЯ 
З КРИЛАМИ»: УСНА 
НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ 
«Йшла Маринка на 
стежинку» (лічилка). 
«Іди, іди, дощику» (україн-
ська народна пісня)

Урок вивчення двох 
творів, різних за жанрами

ОК

8 «Зайчику, зайчику» (народна 
усмішка).
Побудова монологічних 
висловлювань — вигадування 
казкових історій

Інтегрований урок ОК

9 «Через тин вишня 
похилилася» (мирилка).
Драматизація

Інтегрований урок ОК

10 Легенди нашої землі.
«Брат і сестра» (українська 
народна легенда)

Урок вивчення одного 
твору

ОК

* Наявність опорного конспекту.
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№ 
з/п

Дата Тема уроку Тип уроку

11 «Як вийшли на небі зорі» 
(українська народна легенда)

Комбінований урок ОК

12 Урок позакласного читання

13  Міфи давніх слов’ян. 
«Сокіл-Род»

Урок вивчення одного 
твору

ОК

14 «Прадуб». 
«Білобог і Чорнобог»

Комбінований урок

15 Соціально-побутові казки. 
«Мудра дівчина» (українська 
народна казка)

Урок сприйняття 
художнього твору

ОК

16 Соціально-побутові казки. 
«Мудра дівчина» (українська 
народна казка) (продовження)

Комбінований урок

17 Урок позакласного читання

18 Повторення й узагальнення 
вивченого в розділі

Узагальнюючий урок

19 Світ молодіє від краси під 
небом України.
«Хто бував на Україні? Хто 
зна Україну?..» (уривок) 
за Марко Вовчок*.
Дмитро Чередниченко 
«Ось після холодних днів 
стало сонячно, тепло, немов 
улітку…» (уривок) 

Урок вивчення двох творів 
одного жанру

ОК

20 Степан Васильченко «Осіння 
ніч» 

Урок вивчення одного 
твору

21 Йде панна Осінь золотава 
з маленьким келихом вогню.
Іван Драч «Мачинка»*

Урок вивчення одного 
твору

ОК

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

Урок вивчення двох творів 
одного жанру

23 Урок позакласного читання

24 Підготовка до конкурсу 
читців

Нестандартний урок — 
підготовка до уроку-
конкурсу

25 Конкурс читців Нестандартний урок — 
урок-конкурс

26 Розділ 3. «МУДРА 
КНИЖКА — БЕЗЦІННИЙ 
СКАРБ»: ПИСЬМЕННИКИ 
ХІХ СТОЛІТТЯ — ДІТЯМ 

Урок вивчення двох 
творів, різних за жанрами 

ОК
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№ 
з/п

Дата Тема уроку Тип уроку

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

27 Тарас Шевченко «І досі 
сниться…»*

Урок вивчення одного 
твору

28 Тарас Шевченко «Діти» Комбінований урок

29 Урок позакласного читання

30 Іван Франко «Війна між Псом 
і Вовком» 

Урок сприйняття 
художнього твору

ОК

31 Іван Франко «Війна між Псом 
і Вовком» (продовження)

Комбінований урок

32 Леся Українка «Три 
метелики» 

Урок вивчення одного 
твору

33 Редьярд Кіплінг «Слоненя» Урок сприйняття твору

34 Редьярд Кіплінг «Слоненя» 
(продовження)

Урок аналізу твору ОК

35 Редьярд Кіплінг «Слоненя» 
(продовження)

Комбінований урок

36 Урок позакласного читання

37 Леонід Глібов «Ластівка 
й Шуліка»*

Урок вивчення одного 
твору

ОК

38 Леся Українка «Як дитиною, 
бувало…». 
Леся Українка «Літо краснеє 
минуло»*

Урок — сходинка до моно-
графічного вивчення твор-
чості письменника

39 Повторення та узагальнення 
вивченого в розділі

Узагальнюючий урок

40 Підготовка до Свята Театру Підготовка до 
нестандартного уроку

41 Свято Театру Нестандартний урок — 
урок-інсценізація

42 Урок позакласного читання

43 Розділ 4. «ДАВНО ТЕ 
ДІЯЛОСЬ…»: ПРО ЖИТТЯ 
ТВОЇХ ОДНОЛІТКІВ 
В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ 
КРАЇНАХ 
Сергій Плачинда «Хлопець 
з обротькою» 

Нестандартний урок 
(урок — подорож 
у минуле): презентації 
підготовлених творчих 
проектів

* В уроці є вірш або уривок із прози, який треба вивчити напам’ять.
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№ 
з/п

Дата Тема уроку Тип уроку

44 Сергій Плачинда «Хлопець 
з обротькою» (продовження)

Урок сприйняття 
художнього твору

ОК

45 Сергій Плачинда «Хлопець 
з обротькою» (продовження)

Комбінований урок ОК

46 Засоби виразності 
мультиплікаційного фільму 
«Хлопець з вуздечкою» 

Урок-дослідження ОК

47 Михайло Коцюбинський 
«Харитя» 

Урок сприйняття 
художнього твору

ОК

48 Урок позакласного читання

49 Михайло Коцюбинський 
«Харитя» (продовження)

Урок аналізу твору

50 Михайло Коцюбинський 
«Харитя» (продовження)

Комбінований урок

51 Віктор Гюго «Козетта» 
(уривок) 

Урок вивчення одного 
твору

52 Марк Твен «Пригоди Тома 
Сойєра» (уривок) 

Урок сприйняття 
художнього твору

53 Марк Твен «Пригоди Тома 
Сойєра» (продовження)

Комбінований урок

54 Урок позакласного читання

55 Повторення та узагальнення 
вивченого в розділі.
Повторення й узагальнення 
вивченого в І семестрі

Узагальнюючий урок

56 Підсумкова письмова 
контрольна робота

Урок контролю

57 Резервний урок

ІІ семестр (64 год, 4 год на тиждень)

58 Глянь, яка красива наша 
Україна.
Іван Нечуй-Левицький 
«Зимовий ліс» 
День надворі білий-білий…
Василь Симоненко «Снігу, 
снігу сиплеться довкола» 
Володимир Підпалий 
«Зимовий бір» 

Урок вивчення кількох 
творів

ОК

59 Яків Щоголів «Зимовий 
ранок»*

Урок вивчення одного 
твору

60 Максим Рильський «Зимовий 
танок» 

Урок вивчення одного  
твору
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№ 
з/п

Дата Тема уроку Тип уроку

61 Розділ 5. «СЕКРЕТ ПО 
СЕКРЕТУ»: ГУМОРИСТИЧНІ 
ВІРШІ Й ОПОВІДАННЯ 
Грицько Бойко «Секрет по 
секрету». 
Грицько Бойко «Маринка та 
Галинка»*

Урок — сходинка до 
монографічного вивчення 
творчості письменника

62 Надія Кибальчич «Спогади 
кота Сивка» (уривок) 

Урок сприйняття 
художнього твору

ОК

63 Надія Кибальчич «Спогади 
кота Сивка» (уривок) 
(продовження)

Урок аналізу художнього 
твору

64 Урок позакласного читання

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

Урок сприйняття 
художнього твору

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

Комбінований урок

67 Побудова власних 
гумористичних творів

Урок літературної 
творчості

68 Весна йде та йде.
«Весна йде. Весна йде та 
йде…» за Марко Вовчок.
«Приходила весна» за 
Борисом Грінченком*

Урок вивчення двох творів 
одного жанру

ОК

69 Ми любимо весну, зелену, 
чудесну.
Богдан-Ігор Антонич 
«Весна — неначе карусель». 
Андрій М’ястківський «Вечір 
дихає весною»*

Урок вивчення двох творів 
одного жанру

70 Тамара Коломієць «Квітень». 
Анатолій Костецький 
«Квіткові сни» 

Урок вивчення двох творів 
одного жанру

71 Урок позакласного читання

72 Розділ 6. «ЗВИЧАЙНА 
ЛЮДИНА»: ОПОВІДАННЯ 
ПРО ДОБРІ СЕРЦЯ ТА ГАРНІ 
ВЧИНКИ 
Василь Сухомлинський 
«Важко бути людиною» 

Урок вивчення одного 
твору
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№ 
з/п

Дата Тема уроку Тип уроку

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

Урок вивчення одного 
твору

74 Олег Буцень «Пустощі» Урок сприйняття твору

75 Олег Буцень «Пустощі» 
(продовження)

Комбінований урок

76 Остап Вишня «Солов’яча 
яєчня» 

Урок сприйняття 
художнього твору

77 Остап Вишня «Солов’яча 
яєчня» (продовження) 

Комбінований урок

78 Алла Потапова «Світ 
прекрасний…». 
«Безкозирка» (уривок) 
за Олесем Донченком

Урок сприйняття 
художнього твору

79 «Безкозирка» (уривок) 
за Олесем Донченком  
(продовження)

Урок аналізу художнього 
твору

80 «Безкозирка» (уривок) 
за Олесем Донченком  
(продовження)

Комбінований урок

81 Урок позакласного читання

82 Анатолій Костецький 
«Не хочу!» 
Григір Тютюнник «Ласочка» 

Урок сприйняття 
художнього твору

83 Григір Тютюнник «Ласочка» 
(продовження)

Урок аналізу художнього 
твору

84 Повторення та узагальнення 
вивченого в розділі.
Микола Бук «Є в нас друзі». 

Узагальнюючий урок

85 Розділ 7. «ЦЕЙ ЛІС ЖИВИЙ»: 
НАУКОВО-ХУДОЖНІ 
ТВОРИ УКРАЇНСЬКИХ 
ПИСЬМЕННИКІВ
Паола Утевська «Ліс-
трудівник» 

Урок вивчення одного 
твору

ОК

86 Анатолій Давидов «Місяць 
тиші» 

Урок сприйняття 
художнього твору

87 Анатолій Давидов «Місяць 
тиші» (продовження)

Комбінований урок

88 Урок позакласного читання

89 Олег Буцень «Неприємна 
пригода» 

Урок сприйняття 
художнього твору

90 Олег Буцень «Неприємна 
пригода» (продовження)

Комбінований урок
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№ 
з/п

Дата Тема уроку Тип уроку

91 Валерія Іваненко «Батько-
колючка та його гніздечко» 

Урок сприйняття 
художнього твору

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

Комбінований урок

93 Повторення та узагальнення 
вивченого в розділі

Узагальнюючий урок

94 Розділ 8. «НЕБАЧЕНІ 
СВІТИ»: ЛІТЕРАТУРНА 
КАЗКА, ПОВІСТЬ-КАЗКА, 
П’ЄСА 
Леся Воронина «Слон на ім’я 
Ґудзик» 

Урок сприйняття 
художнього твору

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

Комбінований урок

96 Урок позакласного читання

97 Сашко Дерманський «Казки 
дракона Омелька» 

Урок сприйняття 
художнього твору

98 Сашко Дерманський 
«Казки дракона Омелька» 
(продовження)

Комбінований урок

99 Всеволод Нестайко «Країна 
Сонячних Зайчиків» (уривок) 

Урок сприйняття 
художнього твору

100 Всеволод Нестайко «Країна 
Сонячних Зайчиків» (уривок) 
(продовження)

Комбінований урок

101 Михайло Слабошпицький «По 
зірки» (уривок) 

Урок сприйняття 
художнього твору

102 Михайло Слабошпицький «По 
зірки» (уривок) (продовження)

Урок аналізу твору

103 Урок позакласного читання

104 Побудова оригінальних 
монологічних 
висловлювань — казок про 
казкову країну або казкове 
місто

Урок літературної 
творчості

105 Микола Томенко «Орел-
Срібнокрилець» (уривок) 

Урок сприйняття 
художнього твору

106 Микола Томенко «Орел-
Срібнокрилець» (уривок) 
(продовження)

Урок аналізу твору

107 Повторення та узагальнення 
вивченого в розділі

Узагальнюючий урок
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№ 
з/п

Дата Тема уроку Тип уроку

108 Сторінками дитячих 
журналів

Бібліотечний урок

109 Розділ 9. «ЛЮБИ, ШАНУЙ, 
ОБЕРІГАЙ УСЕ, ЩО 
ЗВЕТЬСЯ УКРАЇНА»: ВІРШІ 
ПРО БАТЬКІВЩИНУ 
Ігор Січовик «Рідний край». 
Марія Людкевич «Під небом 
України». 
Петро Осадчук «Послухай, як 
струмок дзвенить…»*

Урок вивчення кількох 
творів одного жанру

110 Дмитро Павличко «Де 
найкраще місце на землі?» 
Дмитро Павличко «Рідна 
мова» 

Урок-сходинка до 
монографічного вивчення 
творчості письменника

111 Андрій Малишко «Буду я 
навчатись мови золотої…» 
Побудова письмових текстів 
(розповідей, роздумів)

Інтегрований урок

112 Урок позакласного читання

113 Микола Сингаївський «Я все 
люблю…»*
Ганна Черінь «Рідна хата» 

Урок вивчення двох творів 
одного жанру

114 Ліна Костенко «Усе моє, все 
зветься Україна»*. 
Ліна Костенко «Пісенька про 
космічного гостя» 

Урок-сходинка до 
монографічного вивчення 
творчості письменника

115 Володимир Сосюра «Любіть 
Україну»*

Урок вивчення одного 
твору

116 Повторення вивченого  
у ІІ семестрі

Узагальнюючий урок

117 Повторення вивченого  
в навчальному році

Узагальнюючий урок

118 Державна підсумкова 
атестація

Урок контролю

119 Підготовка до уроку-КВК Нестандартний урок — 
підготовка до уроку-
конкурсу

120 Урок позакласного читання

121 Урок-КВК Нестандартний урок — 
урок-конкурс



16

рОзгОрнУТе Календарне ПланУВання

І семестр

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

Тип: нестандартний урок (урок — мандрівка зміс-
том курсу «Літературне читання» в 4 класі).

Мета: •	мотивувати учнів до вивчення курсу «Лі те ра-
турне читання» у 4 класі;

•	 ознайомити зі структурою та «персонажами» під-
ручника, зошитом із літературного читання;

•	розвивати вміння орієнтуватися в підручнику;
•	розширювати читацький кругозір.

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; 
книжки з творами, що вивчалися в 3 класі; ху-
дожня література для самостійного/додатко-
вого читання упродовж навчального року.

Методи та прийоми  
навчання:

повідомлення інформації, розглядання під-
ручника та зошита, обговорення змісту під-
ручника, метод коментування художніх творів 
підручника позатекстовим матеріалом (роз-
глядання книжкової виставки), бесіда, розпо-
відь та пояснення вчителя.

Форма роботи: фронтальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	усвідомлюють важливість вивчення предме-

та «Літературне читання», виявляють інте-
рес до вивчення художніх творів підручника;

•	беруть участь у формулюванні мети уроку;
•	приймають навчальну мету предмета;
•	передбачають зміст розділів підручника, орі-

єнтуючись на їх назви;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

ОрієнтОвний хід урОку

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

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

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

5. 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.
6. Ознайомлення із зошитом з літературного читання.
7. Підсумок уроку.

УрОК 2
знайомство зі змістом розділу «ІСТОрІя наШОгО нарОдУ —  

КОлиСКа наШОЇ КУлЬТУри»: ТВОри ПрО МинУле УКраЇни 
Микола Щербак «Україна». «Віра наших предків»  

за григорієм Бондаренком 
Тип: вступний урок до теми; вивчення двох творів.
Мета: •	пропедевтично познайомити з деякими 

фактами історичного минулого України — 
з життям давніх слов’ян, дохристиянськими 
віруваннями слов’ян, прийняттям християн-
ства;

•	читати та аналізувати вірш «Україна» Ми-
коли Щербака і тексту «Віра наших предків» 
Григорія Бондаренка;

•	збагачувати активний і пасивний словник 
учнів;

•	виховувати інтерес до історичного минулого 
країни, почуття патріотизму.

Обладнання: підручник; сюжетні малюнки за темою «Жит-
тя давніх слов’ян» для демонстрації; малюн-
ки із зображенням княгині Ольги, князя Свя-
тослава та князя Володимира; малюнки із 
зображеннями давньослов’янських богів; мапа 
«Розселення давніх слов’ян»; історичні енци-
клопедії для учнів початкових класів.

Інформаційні  
ресурси:

електронна презентація за темою «Життя 
давніх слов’ян».

Методи та прийоми  
навчання:

читання та аналіз художнього тексту, комен-
тування художніх творів позатекстовим мате-
ріалом (розглядання сюжетних картинок, 
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світлин, перегляд електронної презентації), 
бесіда, розповідь та пояснення вчителя.

Форма роботи: фронтальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

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

ку;
•	запам’ятовують прізвища авторів і назв тво-

рів;
•	дізнаються про те, що 

— у давні часи на території України жили 
старослов’янські племена;

— пращури сучасних українців жили в не-
великих поселеннях;

— стародавні слов’яни вірили у багатьох бо-
гів (дохристиянські часи);

— прийняття християнства на території 
Київської Русі пов’язано з княгинею 
Ольгою та князем Володимиром;

— після прийняття християнства на терито-
рії Київської Русі почали будувати міста; 

•	запам’ятовують і можуть ужити у власному 
мовленні імена давньослов’янських богів; 
розуміють і можуть пояснити вираз «історія 
народу — колиска його культури»;

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

•	читають та аналізують художні тексти*.

ОрієнтОвний хід урОку

1. Організаційний момент.
2. Активізація читацького досвіду учнів — з’ясування, що учні зна-

ють про історичне минуле України.
3. Формування позитивної мотивації вивчення нових творів: мож-

ливо часткове використання прийому «Аукціон» (учитель демон-
струє малюнки із зображенням старослов’янських поселень, давніх 
слов’янських богів, малюнки із зображенням княгині Ольги, князя 
Святослава, князя Володимира і запитує, що відомо про зображене на 
малюнках; учитель робить висновок і «підводить» учнів до думки, що 
знати історичне минуле своєї країни — це цікаво, патріотично). 

4. Визначення теми уроку.

* Вираз «Читають та аналізують художні тексти» слід розуміти як «читають, 
дотримуючись відповідних норм, та аналізують тексти».
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5. Підготовча робота: заочна/віртуальна екскурсія в минуле: розпо-
відь учителя з використанням наочності або перегляд електронної пре-
зентації.

6. Читання та аналіз вірша «Україна» Миколи Щербака*.
7. Читання та аналіз тексту «Віра наших предків» Григорія Бонда-

ренка.
8. Повідомлення учителем інформації про давніх слов’янських бо-

гів, які згадуються в тексті «Віра наших предків». Демонстрація учням 
історичної енциклопедії, з якої учні можуть дізнатися більше цікавої 
інформації про життя стародавніх слов’ян.

9. Розповідь учителя про роль княгині Ольги, князя Святослава та 
князя Володимира в історії України. 

10. Підсумок уроку.
11. Пояснення домашнього завдання: вивчити вірш «Україна», чи-

тати текст «Віра наших предків». 

УрОК 3
Олександр Олесь «заспів» (уривок) 

Тип: урок вивчення одного твору.
Мета: •	продовжити пропедевтичне ознайомлення 

з дохристиянськими віруваннями слов’ян; 
•	познайомити з уривком із «Заспіву» з твору 

Олександра Олеся «Княжа Україна»;
•	познайомити з деякими фактами біографії 

Олександра Олеся;
•	удосконалювати навичку читання; 
•	розвивати вміння аналізувати художній 

текст;
•	розвивати вміння самостійно виконувати за-

вдання в зошиті з літературного читання;
•	мотивувати та організувати учнів для ви-

конання довготривалих індивідуальних або 
колективних проектів за загальною темою 
«Київська Русь у Х ст.» («Місто Київ у Х ст.», 
«Княгиня Ольга», «Князь Святослав», 
«Військо київського князя», «Печенізьке 
військо»**); 

•	збагачувати активний і пасивний словник 
учнів;

•	виховувати інтерес до історичного минулого 
країни, почуття патріотизму.

* Етап «Читання та аналіз твору» поєднує в собі первинне сприйняття, початко-
вий аналіз, вторинне сприйняття й поглиблений аналіз.

** Можливі інші назви творчих проектів.
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Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; 
портрет О. Олеся; малюнки із зображеннями 
старослов’янських богів; книжка О. Олеся 
«Княжа Україна».

Методи та прийоми  
навчання:

читання та аналіз художнього тексту, само-
стійне читання тексту «Археологічні знахідки 
в Полтаві» в зошиті з літературного читання 
(с. 4), коментування художнього твору поза-
текстовим матеріалом (розгляд ілюстрацій, 
книги; розповідь учителя, заочна екскурсія), 
повідомлення інформації, бесіда, пояснення 
вчителя, мовленнєва творчість.

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

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	виявляють бажання продовжувати знайоми-

тися з твором про життя давніх слов’ян; 
•	запам’ятовують назву й автора твору «За-

спів» — Олександра Олеся;
•	запам’ятовують деякі факти біографії Олек-

сандра Олеся;
•	читають та аналізують художній текст;
•	використовують у власному мовленні імена 

давньослов’янських богів; 
•	характеризують образи богів;
•	створюють монологічні висловлювання на 

основі прочитаного;
•	об’єднуються в малі групи для виконання 

довготривалих колективних проектів;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

ОрієнтОвний хід урОку

1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Активізація читацького досвіду: пригадування імен давніх 

слов’янських богів.
4. Формування позитивної мотивації вивчення нового твору, на-

вчальної діяльності на уроці. Визначення теми уроку. 
5. Підготовча робота: повідомлення деяких фактів біографії Олек-

сандра Олеся.
6. Читання й аналіз уривку із «Заспіву» з твору «Княжа Україна».
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У процесі аналізу необхідно опрацювати використані автором об-
разні вирази — «літав на крилах», «на чорних хмарах вічно землю 
об’їздив», «плакав, як дитина».

Демонстрація книги Олександра Олеся «Княжа Україна». Анотація 
змісту.

Робота в зошиті з літературного читання: побудова зв’язних моно-
логічних висловлювань на основі прочитаного.

7. Мотивування й організація учнів до виконання індивідуальних 
і колективних творчих проектів за загальною темою «Київська Русь 
у Х ст.». Проекти презентуватимуться перед вивченням оповідання 
Сергія Плачинди «Хлопець з обротькою».

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

тання «Заспіву».

УрОК 4
Євген Білоусов «Великий літописець» (уривок)

Тип: урок вивчення одного твору.
Мета: •	познайомити з деякими фактами життя ве-

ликого літописця — преподобного Нестора;
•	удосконалювати навичку читання;
•	розвивати вміння аналізувати художній 

текст;
•	формувати вміння визначати основну думку 

твору;
•	збагачувати активний і пасивний словник 

учнів;
•	виховувати інтерес до минулого своєї країни, 

почуття патріотизму.
Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; 

сюжетні малюнки на тему «Нестор-літопи-
сець» для демонстрації; світлини (ксерокопії 
світлин) пам’ятника літописцю Нестору.

Методи та прийоми  
навчання:

читання та аналіз художнього тексту, комен-
тування художнього твору позатекстовим ма-
теріалом (розглядання сюжетних картинок, 
світлин Києво-Печерської лаври; перегляд 
електронної презентації; віртуальна екскурсія 
до музею, у якому зберігаються стародавні лі-
тописи); бесіда; розповідь та пояснення вчите-
ля; літературна творчість (словесне малюван-
ня).
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Форма роботи: фронтальна, парна, індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	запам’ятовують автора й назву твору;
•	читають та аналізують художній твір;
•	визначають основну думку твору;
•	дізнаються нову інформацію про Києво-

Печерський монастир, про життя монахів;
•	знайомляться з фактами життя першого 

українського літописця — преподобного 
Нестора; розуміють, якою людиною він був, 
пишаються ним; 

•	виконують завдання в зошиті з літературного 
читання — письмово описують можливі ма-
люнки до оповідання «Великий літописець»;

•	виявляють бажання знайти додаткову інфор-
мацію про життя літописця Нестора;

•	виявляють бажання знайти додаткову інфор-
мацію про стародавні літописи, розповісти її 
своїм однокласникам; 

•	знатимуть про те, як створювалися перші 
рукописні книжки, відтворюють у власному 
мовленні послідовність створення рукопис-
ної книги; 

•	запам’ятовують і можуть ужити у власному 
мовленні слово «харотья»; 

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

•	пишаються історичним минулим своєї Бать-
ківщини.

ОрієнтОвний хід урОку
1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Активізація знань учнів про те, як виникли перші книжки. 
4. Формування позитивної мотивації вивчення нового твору, на-

вчальної діяльності на уроці. Визначення теми уроку. 
5. Підготовча робота 
1) Невелика розповідь про часи, у які відбуваються події в оповідан-

ні, про роль монастирів у культурному розвитку Київської Русі. Повідо-
млення інформації про те, що рукописи, які збереглися до наших часів, 
є культурним надбанням народу, і зберігаються в музеях. Можна про-
демонструвати учням електронну презентацію.

2) Пояснення незнайомих слів: монастир, чернець, отче, послуш-
ник, харотья, буквиця.

6. Читання й аналіз оповідання «Великий літописець». 
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Запитання та завдання для аналізу твору
— Де відбуваються події? Прочитайте, яку інформацію повідомляє 

автор про те, яким був Києво-Печерський монастир, якими були мона-
хи. З чим порівнюється життя в монастирі? 

— Чим виділявся поміж інших молодий монах Нестор?
— Скільки часу займають події оповідання? Доведіть. 
— Перечитайте, як створювали рукописні книжки. 
— В оповіданні автор говорить, що преподобного Нестора «…лю-

били… однолітки і старці». Чому? Яким за характером був Нестор?
Робота в зошиті з літературного читання: словесне малювання, скла-

дання назв можливих малюнків. 
7. Підсумок уроку.
8. Пояснення домашнього завдання: підготуватися до виразного чи-

тання оповідання «Великий літописець»; принести історичні енцикло-
педії та інші інформаційні матеріали (роздруковані тексти з Інтернету, 
світлини), що можуть бути використані для підготовки колективних 
творчих проектів. 

УрОК 5
Повторення й узагальнення вивченого в розділі.  

Підготовка до колективних творчих проектів

Тип: узагальнюючий урок; підготовка до колектив-
них творчих проектів.

Мета: •	повторити зміст і художні особливості вивче-
них творів;

•	розвивати вміння самостійно знаходити і пе-
ретворювати* необхідну інформацію;

•	розвивати вміння будувати монологічне ви-
словлювання — розповідь екскурсовода про 
стародавні рукописи;

•	перевірити якість засвоєння навчального ма-
теріалу, розвивати навички самоконтролю;

•	розвивати вміння співпрацювати в парі  
й команді; 

•	виховувати інтерес до минулого своєї країни, 
почуття патріотизму.

Обладнання: підручник; відривні картки для експрес-конт-
ролю; матеріали для підготовки колективних 
творчих проектів (історичні енциклопедії, до-
відники, світлини або ксерокопії світлин, роз-
друковані матеріали Інтернету), аркуші папе-
ру формату А4, ручки, олівці, гумка.

* 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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Методи та прийоми  
навчання:

метод літературної творчості (підготовка тек-
сту-розповіді від імені екскурсовода); побу-
дова висловлювань (відповідей на запитан-
ня експрес-контролю, виконання завдань);
розповідь та пояснення вчителя; бесіда; розпо-
діл функцій і навчальних завдань у групі, яка 
готує творчий проект.

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

учні:
•	пригадують авторів, зміст, художні особли-

вості вивчених творів;
•	працюючи в парі, складають план розповіді 

екскурсовода;
•	 складають розповіді про стародавні рукописи;
•	розвивають навички самоконтролю, викону-

ючи завдання експрес-контролю;
•	беруть участь у визначенні тем колективних 

творчих проектів; 
•	з бажанням взаємодіють у команді — презен-

тують підготовлені матеріали, розподіляють 
обов’язки.

ОрієнтОвний хід урОку

1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Повторення вивченого в розділі.
4. Виконання завдання 3 на с. 13.
5. Виконання завдань експрес-контролю. 
6. Взаємодія в групах: підготовка колективних творчих проектів.
7. Підсумок уроку.
8. Домашнє завдання: принести книги для позакласного читання.

УрОК 6
Урок позакласного читання

УрОК 7
розділ 2. «СлОВО — наЧе ПТаХ, нарОдЖУЄТЬСя з КрилаМи»:  

УСна нарОдна ТВОрЧІСТЬ 
«йшла Маринка на стежинку» (лічилка). 

«Іди, іди, дощику» (українська народна пісня)
Тип: урок вивчення двох творів.
Мета: •	познайомити з українськими народними лі-

чилками, піснями;
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•	розвивати навичку читання;
•	збагачувати активний і пасивний словник 

учнів;
•	розвивати творчі мовленнєві здібності;
•	виховувати інтерес до життя однолітків у ми-

нулому.
Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; 

сюжетні малюнки за темою «Народні ігри».
Методи та прийоми  
навчання:

читання й аналіз художніх текстів, коменту-
вання художніх творів позатекстовим матеріа-
лом (розглядання сюжетних картинок), бесіда, 
розповідь та пояснення вчителя, відновлення 
деформованого тексту (української народної 
лічилки), складання лічилки з використанням 
дидактичного матеріалу, самостійний пошук 
інформації.

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

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	читають й аналізують народну лічилку й на-

родну пісню;
•	знаходять у «Тлумачному словничку» тлу-

мачення слів «дійничка», «полив’яний (гор-
щик)», «стрибати гопашки»;

•	запам’ятовують і використовують у власно-
му мовленні слова та словосполучення «дій-
ничка», «полив’яний горщик», «стрибати 
гопашки»;

•	виконують завдання в зошиті з літературно-
го читання (встановлюють відповідність, від-
новлюють деформовану лічилку; складають 
лічилку, використовуючи запропонований 
дидактичний матеріал);

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

ОрієнтОвний хід урОку

1. Організаційний момент.
2. Активізація життєвого досвіду учнів і формування позитивної мо-

тивації вивчення нових творів — з’ясування, які народні ігри учні зна-
ють, у які — грають. Можливо часткове використання прийому «Аукці-
он»: учитель, демонструючи репродукції картин або сюжетні малюнки, 
на яких зображено народні ігри дітей, пропонує назвати народні ігри, 
розповісти правила ігор, згадати українські народні лічилки.
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3. Визначення теми уроку.
4. Підготовча робота: розповідь учителя про те, як проводили до-

звілля діти в минулому; розповідь про дитячі ігри, лічилки, мирилки, 
народні пісні. 

5. Читання та аналіз лічилки «Йшла Маринка на стежинку».
6. Читання й аналіз української народної пісні «Іди, іди, дощику».
Важливий етап роботи — словникова робота: самостійний пошук 

учнями тлумачення слів і словосполучень «дійничка», «полив’яний 
(горщик)», «стрибати гопашки».

Виконання завдань у зошиті з літературного читання: відновлення 
лічилки, побудова лічилки з використанням запропонованого дидак-
тичного матеріалу.

7. Підсумок уроку.
8. Пояснення домашнього завдання: вивчити напам’ять лічилку 

«Йшла Маринка на стежинку» або будь-яку іншу українську народну 
лічилку. 

УрОК 8
«зайчику, зайчику» (народна усмішка). Побудова монологічних  

висловлювань — вигадування казкових історій 

Тип: інтегрований урок.
Мета: •	познайомити з українською народною ус-

мішкою;
•	розвивати навичку читання;
•	розвивати вміння аналізувати художній 

текст;
•	виховувати почуття гумору;
•	розвивати творчі мовленнєві здібності.

Обладнання: підручник.
Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, розпо-
відь та пояснення учителя; бесіда; літературна 
творчість — вигадування учнями власних каз-
кових історій.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна; інтерактивна фор-
ма взаємодії «Зміни позицію».

Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	читають й аналізують народну усмішку;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання (вигадують казкові істо рії), 
зрозумілі для співрозмовників.
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ОрієнтОвний хід урОку

1. Організаційний момент.
2. Активізація життєвого досвіду учнів і формування позитивної 

мотивації вивчення нових творів — з’ясування, які українські народні 
жарти вони пам’ятають. 

3. Визначення теми уроку.
4. Читання та аналіз української народної усмішки «Зайчику, зай-

чику».
На матеріалі тексту цієї усмішки можна реалізувати інтерактивну 

форму взаємодії «Зміни позицію». 
Запитання для аналізу усмішки (після первинного сприйняття):
— Яким був зайчик? (Відповіді учнів, як правило, будуть такими: 

«Хвальком, боягузом, брехуном».)
— Чи є інші думки?
— Кому сподобався персонаж цієї усмішки зайчик? або: У кого зай-

чик викликав симпатію? (Як правило, зайчик подобається майже всім 
учням класу. Але все одно, у класі може бути декілька школярів, яким 
зайчик не подобається, «тому що він — брехун. А казати неправду по-
гано»).

— Що сподобалося в усмішці? (Можлива відповідь: «Те, що мішок 
був драний».) 

Якщо в класі є діти, кому зайчик не подобається, можна запитати:
— А авторам цієї усмішки зайчик подобався? Якщо ні, то в усмішці 

мав би бути хоча б один персонаж, який викликав би симпатію. А такого 
персонажа немає. Кому сподобалась лисичка?

Може скластися така ситуація, що зайчик подобається всім. Тоді вчи-
телю треба використати іграшкових/лялькових персонажів — наприклад, 
сердитого Юрка та капосну Оленку, яким зайчик не симпатичний. Ці 
персонажі будуть сперечатися, не погоджуватися з думками учнів класу. 

Якщо все ж таки в класі є учні, які байдужі або негативно ставлять-
ся до зайчика, учитель має зафіксувати різні точки зору.

Наприклад, на дошці будуть такі записи:
Зайчик — боягуз, хвалько, брехун.

Згодні — 27 учнів.
Не згодні — 2 учні.
Не визначилися — 2 учні.
Подобається — 21 учень.
Не подобається — 5 учнів.
Байдужі — 2 учні. 
Не можуть визначитися — 2 учні.
Запитання для поглибленого аналізу
— Кому зайчик міг розповідати свою історію? (Можливі відповіді 

учнів: старшим зайцям, зовсім маленьким зайченятам, іншим лісовим 
мешканцям.)
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— Якщо він розповідав старшим зайцям, то навіщо? (Можлива від-
повідь: «Щоб вони не вважали його боягузом».)

— Якщо він розповідав маленьким зайчаткам, то навіщо? (Можливе 
пояснення: «Хотів, щоб маленькі зайчатка розсміялися й не боялися — 
може, була ніч, їм було страшно».)

— Якщо він розповідав іншим лісовим мешканцям, чому? (Можлива 
відповідь: «Брав участь у конкурсі “Розсміши смішного” або іншому».)

Учитель підсумовує:
— Ми тільки що вислухали різні точки зору, чому зайчик розпові-

дав свою історію. Хто погоджується з думкою, що зайчик — хвалько, 
брехун, боягуз?

(Як правило, учні класу змінюють свої думки і перестають уважати 
зайчика брехуном, хвальком, боягузом. А навпаки, вважають його ве-
селим, кмітливим, добрим, «він турбується про маленьких зайченят»). 
Треба встигати фіксувати думки дітей. 

На дошці поруч з існуючими записами виникають нові:

Зайчик — боягуз, хвалько,  
брехун.

Згодні — 27 учнів.
Не згодні — 2 учні.
Не визначилися — 2 учні.
Зайчик подобається — 21 учень.
Не подобається — 5 учнів.
Байдужі — 2 учні. 
Не можуть визначитися —  
 2 учні.

Зайчик — боягуз, хвалько, брехун.
Згодні — 0 учнів.
Не згодні — 31 учень.
Не визначилися — 0 учнів.

Зайчик — веселий, кмітливий, 
сміливий, добрий, милий, 

гуморист.
Згодні — 31 учень.
Не згодні — 0 учнів.
Не визначилися — 0 учнів.
Зайчик подобається — 31 учень.
Не подобається — 0 учнів.
Байдужі — 0 учнів. 
Не можуть визначитися —  
 0 учнів.

— Завдяки чому змінилося наше ставлення до зайчика?
Далі виконується творче завдання на с. 16.
Перевіряється виконання творчого завдання.
5. Підсумок уроку.
6. Пояснення домашнього завдання: виразно читати народну 

усмішку «Зайчику, зайчику», а за бажанням — оформити вигадану 
історію про зайчика у вигляді книжки-саморобки; принести книж-
ки, у яких є тексти народних ігор, лічилки, мирилки. 
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УрОК 9
«Через тин вишня похилилася» (мирилка). драматизація

Тип: інтегрований урок.
Мета: •	познайомити з українською народною 

мирилкою;
•	розвивати навичку читання;
•	розвивати вміння взаємодіяти;
•	розвивати акторські здібності. 

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; 
посібники з текстами народних ігор, лічилок 
та мирилок.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, бесіда, 
прогнозування змісту уроку, розповідь та по-
яснення вчителя, відновлення текстів мири-
лок, метод реалізації художнього твору в ін-
ших видах мистецтва (драматизація).

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

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	читають й аналізують народну мирилку;
•	виконують завдання в зошиті з літературно-

го читання — відновлюють тексти мирилок;
•	розподіляють ролі для драматизації;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

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

мотивації вивчення нових творів — з’ясування, які українські народні 
мирилки знають учні. 

4. Визначення теми уроку.
5. Читання та аналіз мирилки «Через тин вишня похилилася».
Виконання завдань у зошиті з літературного читання.
6. Творче завдання (драматизація): об’єднатися в групі і підготувати 

сценки за таким сюжетом: «Діти домовляються грати в народну гру — 
за допомогою лічилки розподіляють ролі — грають — сваряться — ми-
ряться за допомогою мирилки».

1) Підготовка творчого завдання.
2) Презентація сценок.
7. Підсумок уроку.
8. Пояснення домашнього завдання: вивчити напам’ять мирилку 

«Через тин вишня похилилася» або будь-яку іншу. 
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УрОК 10
легенди нашої землі. «Брат і сестра» (українська народна легенда)

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

дою «Брат і сестра»;
•	формувати уявлення про особливості жанру 

легенди;
•	розвивати навичку читання;
•	розвивати вміння аналізувати художній 

твір;
•	збагачувати активний та пасивний словник 

учнів;
•	зацікавити українськими народними леген-

дами.
Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; 

малюнок із зображенням квітки брат-і-сестра; 
малюнок із зображенням яничара (бусурмана); 
книжки з українськими народними легенда-
ми; книжки з легендами народів світу.

Методи та прийоми  
навчання:

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

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;
•	знаходять у «Тлумачному словничку» тлу-

мачення слова «яничар», «бусурмани»;
•	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 
українські народні легенди знають учні. 
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Доцільним є розглядання на книжковій виставці книжок з україн-
ськими народними легендами, легендами народів світу.

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

ся події в легенді; пояснення значення слова «орда».
6. Читання та аналіз легенди «Брат і сестра». 
•	 Тлумачення незрозумілих слів учні знаходять у процесі читання. 
Орієнтовні запитання та завдання для художнього аналізу легенди
— У які часи відбуваються події? Знайдіть у легенді вирази, які під-

тверджують скрутність часу. Де відбуваються події? Яка подія стала по-
штовхом для всіх подій легенди? Про що все своє життя пам’ятав моло-
дий яничар? Ким він виявився насправді? 

— Доведіть, що твір «Брат і сестра» — це легенда.
•	 Робота з ілюстраціями в підручнику, картинками із зображенням 

квітки.
•	 Виконання завдань у зошиті з літературного читання.
7. Підсумок уроку.
8. Пояснення домашнього завдання: підготуватися до виразного чи-

тання легенди «Брат і сестра». 

УрОК 11
«як вийшли на небі зорі» (українська народна легенда)

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

дою «Як вийшли на небі зорі»;
•	розвивати навичку читання;
•	розвивати вміння аналізувати легенду;
•	збагачувати активний і пасивний словник 

учнів;
•	перевірити якість засвоєння навчального ма-

теріалу;
•	розвивати навичку самоконтролю;
•	зацікавити українськими народними леген-

дами. 
Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; 

відривні картки для експрес-контролю; мапа 
зоряного неба.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художніх творів позатекстовим матері-
алом (розгляд мапи зоряного неба), бесіда, роз-
повідь учителя.

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

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

легенду «Як вийшли на небі зорі»;
•	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 та міфи про зоряне небо знають учні. 

4. Визначення теми уроку.
5. Читання та аналіз легенди «Як вийшли на небі зорі». 
•	 Орієнтовні запитання та завдання для художнього аналізу леген-

ди:
— У які часи відбуваються події? Знайдіть у легенді вирази, які 

підтверджують скрутність часу. Де відбуваються події? Яка по-
дія послугувала поштовхом для всіх подальших подій легенди? 
Якою була дочка вдови? Як і чому Бог віддячив дівчинці?

— Доведіть, що твір «Як вийшли на небі зорі» — легенда.
— Чим легенда «Як вийшли на небі зорі» схожа з легендою «Брат 

і сестра»? Чим вони різняться?
•	 Робота з ілюстраціями в підручнику.
•	 Виконання завдань у зошиті з літературного читання — віднов-

лення послідовності пунктів плану легенди.
6. Виконання завдань експрес-контролю.
7. Підсумок уроку.
8. Пояснення домашнього завдання: підготуватися до виразного чи-

тання легенди «Як вийшли на небі зорі». 

УрОК 12
Урок позакласного читання
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УрОК 13
Міфи давніх слов’ян. «Сокіл-род»  

(український народний міф)

Тип: урок вивчення одного твору.
Мета: •	познайомити з історією виникнення україн-

ських народних міфів;
•	познайомити з українським народним міфом 

«Сокіл-Род»;
•	розвивати навичку читання;
•	розвивати вміння аналізувати фольклорний 

твір-міф;
•	збагачувати активний і пасивний словник 

учнів;
•	зацікавити українськими народними міфа-

ми, розширяти читацький кругозір;
•	збагачувати уявлення про життя стародавніх 

слов’ян.
Обладнання: підручник; книжки з українськими міфами та 

книжки з міфами народів світу.
Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розглядання книжок на книжковій 
виставці), бесіда, розповідь та пояснення вчи-
теля, прогнозування змісту уроку.

Форма роботи: фронтальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	читають й аналізують український народний 

міф «Сокіл-Род»;
•	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 
міфи знають учні. 

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

відь про історію виникнення міфів.
2) Розповідь про особливості міфів.
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3) Читання учнями тексту «Міфи давніх слов’ян» на с. 21.
6. Читання та аналіз міфу «Сокіл-Рід». 
Орієнтовні запитання та завдання для художнього аналізу леген-

ди
— Що вас здивувало в міфі? Можливо, щось виявилося незвичай-

ним? Про що прочитали вперше? Що запам’яталося? Уявіть, за яких 
обставин розповідалися міфи в давнину.

— Чи є в цьому міфі таке, що наближає його до легенди?
Робота з ілюстраціями в підручнику.
7. Підсумок уроку.
8. Пояснення домашнього завдання: підготуватися до виразного чи-

тання міфу «Сокіл-Род». 

УрОК 14
«Прадуб» (український народний міф).  

«Білобог і Чорнобог» (український народний міф)

Тип: комбінований урок.
Мета: •	познайомити з українськими народними мі-

фами «Прадуб», «Білобог і Чорнобог»;
•	розвивати навичку читання;
•	розвивати вміння аналізувати фольклорні 

твори — міфи;
•	перевірити якість засвоєння навчального ма-

теріалу;
•	розвивати навичку самоконтролю;
•	збагачувати активний словник учнів.

Обладнання: підручник; відривні картки для експрес-
контролю.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, бесіда, 
розповідь та пояснення вчителя; побудова 
зв’язних монологічних висловлювань (вико-
нання завдань експрес-контролю).

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

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	читають й аналізують українські народні 

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

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

Урок будується та проводиться за схемою комбінованого уроку (пе-
ревірка рівня якості засвоєння навчального матеріалу відбувається на-
прикінці уроку).
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УрОК 15
Соціально-побутові казки.  

«Мудра дівчина» (українська народна казка)

Тип: урок сприйняття художнього твору.
Мета: •	познайомити з українською народною казкою 

«Мудра дівчина»;
•	сформувати початкове уявлення про особли-

вості соціально-побутової казки;
•	удосконалювати навичку читання;
•	збагачувати активний і пасивний словник 

учнів;
•	сприяти розширенню читацького кругозору.

Обладнання: підручник, книжки з українськими народними 
казками та книжки з казками народів світу.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, початковий аналіз художнього тексту, 
коментування художнього твору позатекстовим 
матеріалом (розглядання книжкової виставки), 
бесіда, розповідь та пояснення вчителя.

Форма роботи: фронтальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

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

ку (первинне сприйняття, початковий аналіз);
•	контролюють власне читання, виправляють 

помилки під час повторного читання;
•	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 казки — з’ясування, які на-
родні казки (українські, народів світу) читали учні. Згадування особли-
востей чарівної казки.

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

тування уваги на чарівних казках і соціально-побутових казках. 
2) Стисла пропедевтична розповідь про особливості соціально-побу-

тової казки. 
6. Читання соціально-побутової казки «Мудра дівчина» (первинне 

сприйняття). 
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Орієнтовні запитання та завдання для початкового аналізу
— Що запам’яталося після читання? Чи були в казці епізоди, коли 

ви хвилювалися? Які моменти казки викликали посмішку? 
Розглядання ілюстрацій у підручнику.
7. Підсумок уроку.
8. Пояснення домашнього завдання: ще раз прочитати казку «Муд-

ра дівчина», умовно поділити її на смислові частини. 

УрОК 16
«Мудра дівчина» (українська народна казка) (продовження)

Тип: комбінований урок.
Мета: •	продовжувати знайомство з українською на-

родною казкою «Мудра дівчина»;
•	сформувати уявлення про особливості соці-

ально-побутової казки;
•	сформувати уявлення про головного персо-

нажа художнього твору й другорядних пер-
сонажів, про позитивних і негативних героїв 
(персонажів);

•	удосконалювати навичку читання;
•	розвивати вміння аналізувати соціально-по-

бутову казку;
•	збагачувати активний і пасивний словник 

учнів;
•	сприяти розширенню читацького кругозору.

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

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розглядання книжкової виставки), бе-
сіда, розповідь та пояснення вчителя.

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

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

казку;
•	визначають основну думку казки;
•	виконують завдання в зошиті з літературно-

го читання;
•	читають, дотримуючись відповідних норм;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.
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ОрієнтОвний хід урОку

Особливістю цього уроку є проведення поглибленого аналізу казки 
та формування уявлення про головного героя казки та другорядних пер-
сонажів, про позитивних і негативних персонажів.

Запитання та завдання для поглибленого аналізу казки
— Із чого розпочалися події в казці?
— Прочитайте казку від початку до слів «Бідному жалко стало своєї 

праці, не схотів віддати». У цьому уривку не сказано, якими за харак-
тером були молодший і старший брати? Чи можна вже припустити, які 
в них характери? Які ж риси характеру їм притаманні? Доведіть.

— Прочитайте, що подумав кожен із братів про загадку пана. 
Поясніть думки братів. Чи можна тепер більше сказати про образи бра-
тів? 

— Чому розсердився пан, коли молодший брат розповів йому про до-
помогу доньки? 

— Молодший брат, батько Марусі, кожного разу плакав, коли пан 
вигадував для Марусі нове завдання. А як ставилася Маруся до завдань 
пана? Які риси характеру вона виявила, виконуючи завдання пана?

— Як сталося, що Маруся допомогла пану? Про яку рису характеру 
говорить такий її вчинок?

— Як і чому саме так закінчилася казка? 
Після пояснення вчителя про головного героя казки та другорядних 

персонажів, про позитивних і негативних персонажів треба запропону-
вати учням назвати головних героїв казки і другорядних персонажів, 
позитивних і негативних персонажів. Необхідно, щоб учні схарак-
теризували образ пана. Слід визначити тему та основну думку казки, 
з’ясувати, чому ця казка є соціально-побутовою. 

УрОК 17
Урок позакласного читання

УрОК 18
Повторення й узагальнення вивченого в розділі

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

них творів;
•	розвивати вміння самостійно знаходити і пе-

ретворювати необхідну інформацію;
•	розвивати творчі мовленнєві здібності (скла-

дання запитань до персонажів казки «Мудра 
дівчина» для проведення ток-шоу);

•	перевірити якість засвоєння навчального ма-
теріалу;

•	розвивати навичку самоконтролю;
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•	виховувати інтерес до фольклорних творів, 
до минулого своєї країни, почуття патріотиз-
му.

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; 
відривні картки для експрес-контролю.

Методи та прийоми  
навчання:

читання; аналіз художнього твору; складання 
запитань за змістом прочитаного.

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

учні:
•	пригадують авторів, зміст, художні особли-

вості вивчених творів;
•	складають запитання за змістом казки;
•	виконують завдання експрес-контролю.

ОрієнтОвний хід урОку

1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Повторення вивченого в розділі.
4. Виконання завдань 1–7 на с. 32 підручника.
5. Виконання завдань на с. 10 зошита з літературного читання.
6. Виконання завдань експрес-контролю.
7. Підсумок уроку.
8. Домашнє завдання: принести книги для позакласного читання.

УрОК 19
Світ молодіє від краси під небом України. 

«Хто бував на Україні? Хто зна Україну?..» (уривок) за Марко Вовчок. 
дмитро Чередниченко «Ось після холодних днів стало сонячно,  

тепло, немов улітку…» (уривок)

Тип: урок вивчення двох творів, близьких за жан-
ром.

Мета: •	ознайомити з уривками з літературних тво-
рів Марко Вовчок та Дмитра Чередниченка;

•	ознайомити з деякими фактами біографії 
Марко Вовчок і Дмитра Чередниченка; 

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

•	удосконалювати навичку читання. 
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Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; 
портрети Марко Вовчок та Дмитра Чередни-
ченка; книжки авторів; репродукції картин 
українських художників.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розглядання репродукцій картин), бе-
сіда, розповідь та пояснення вчителя.

Форма роботи: фронтальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	читають й аналізують уривки з творів Марко 

Вовчок і Дмитра Чередниченка;
•	пояснюють використання авторами творів 

образних виразів;
•	уявляють настрій письменників;
•	добирають репродукції картин українських 

художників, що відповідають змісту текстів;
•	виконують завдання в зошиті з літературно-

го читання;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

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

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

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

Марко Вовчок та Дмитра Чередниченка. 
Ознайомлення з книжками на книжковій виставці.
5. Читання та аналіз тексту «Хто бував на Україні? Хто зна Украї-

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

використала Марко Вовчок, з’ясувати настрій тексту, уявити почуття 
та думки авторки, порівняти текст з ілюстрацією в підручнику, допо-
могти учням усвідомити власні почуття від прочитаного.

Підготовка до виразного читання уривку.
Виразне читання уривку.
6. Читання й аналіз тексту «Ось після холодних днів стало сонячно, 

тепло, немов улітку» Дмитра Чередниченка. 
У процесі аналізу необхідно звернути увагу на образні вирази, які 

використав автор, з’ясувати настрій тексту, уявити настрій письменни-
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ка під час написання цих рядків, допомогти учням усвідомити власні 
почуття від прочитаного.

Підготовка до виразного читання уривку.
Виразне читання уривку.
Виконання завдання на с. 10 зошита з літературного читання.
7. Порівняння текстів Марко Вовчок і Дмитра Чередниченка.
8. Зіставляння текстів і репродукцій картин.
9. Підсумок уроку.
10. Пояснення домашнього завдання: підготуватися до виразного 

читання текстів. 

УрОК 20
Степан Васильченко «Осіння ніч»

Тип: урок вивчення одного твору.
Мета: •	познайомити з уривком з літературного тво-

ру Степана Васильченка;
•	познайомити з деякими фактами біографії 

Степана Васильченка; 
•	розвивати вміння аналізувати художні тек-

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

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

портрет Степана Васильченка; книжки автора.
Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розповідь про письменника), бесіда, 
розповідь та пояснення вчителя.

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

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	читають й аналізують текст «Осіння ніч»; 
•	виконують завдання в зошиті з літературно-

го читання — відновлюють деформований 
текст вірша (додають потрібні рими); 

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

ОрієнтОвний хід урОку
Урок проводиться за звичайною схемою вивчення художнього  

твору. 
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Під час аналізу необхідно приділити увагу на використані автором 
дієслова — надати учням можливість пояснити їх роль у тексті, знайти 
та пояснити слова в переносному значенні.

Відновлення деформованого тексту вірша «Барвиста осінь» Т. Коро-
льової (с. 11 зошита з літературного читання) надає можливість проде-
монструвати вміння добирати риму, що відповідає змісту вірша. 

Необхідно також проаналізувати створені в тексті художні образи — 
нічного неба, голого «заплаканого» дерева, сердитого вітру.

УрОК 21
йде панна Осінь золотава з маленьким келихом вогню. 

Іван драч «Мачинка»

Тип: урок вивчення одного твору.
Мета: •	познайомити з віршом «Мачинка» Івана Дра-

ча;
•	навести деякі факти з життя Івана Драча; 
•	розвивати вміння аналізувати художні тек-

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

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

портрет Івана Драча; книжки письменника.
Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розглядання репродукцій картин), бе-
сіда, розповідь та пояснення вчителя.

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

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	читають й аналізують вірш Івана Драча; 
•	пояснюють використання автором творів об-

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

го читання;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

ОрієнтОвний хід урОку
1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
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3. Визначення теми уроку.
4. Підготовча робота: розповідь учителя про деякі факти біографії 

Івана Драча. 
Ознайомлення з книжками на книжковій виставці.
5. Читання та аналіз вірша «Мачинка». 
1) Читання вірша учителем.
2) Художній аналіз вірша.
Орієнтовні запитання та завдання
— Як стає на душі після читання цього вірша — сумно, радісно, спо-

кійно? А може, і сумно, і радісно, і спокійно?
— Як ви розумієте вираз «Мороз вже сивий доцвітає»?
— Поясніть вираз «день од холоду закляк».
— Поясніть вираз «падолист витає».
— Поясніть вираз «жовтий сяє мак».
— Чому маленька та кульгава мачинка так люба автору? 
— Як ви розумієте речення «На ній я душу зупиню»?
— Як розумієте вираз «Йде панна Осінь золотава З маленьким кели-

хом вогню»?
3) Розвиток творчої уяви.
— Як ви гадаєте, у який момент життя Іван Драч побачив цю мачинку? 
— Які власні почуття передає Іван Драч у своєму вірші? 
6. Робота в зошиті з літературного читання.
7. Підготовка до виразного читання вірша. 
8. Виразне читання.
9. Підсумок уроку.
10. Пояснення домашнього завдання: вивчити вірш «Мачинка» 

напам’ять. 

УрОК 22
наталя забіла «Жовтень». анатолій Костецький «Жовтень»

Тип: урок вивчення творів одного жанру.
Мета: •	познайомити з віршами «Жовтень» На та лі 

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

Наталі Забіли та Анатолія Костецького; 
•	розвивати вміння аналізувати художні тексти 

(зокрема, учити визначати настрій творів, ро-
зуміти настрій авторів, усвідомлювати власні 
почуття від прочитаного);

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

портрети Наталі Забіли та Анатолія Костецько-
го; книжки з творами письменників; репродук-
ції картин українських художників.
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Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розповідь учителя про письменників, 
розглядання 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  

віршів;
•	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 

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

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

ОрієнтОвний хід урОку

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

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

Необхідно також виявити настрій віршів.
Після визначення настрою кожного вірша відбувається підготовка 

до його виразного читання, власне виразне читання вірша. 
Важливим, але нескладним етапом роботи має бути порівняння вір-

шів між собою.
Домашнє завдання: підготуватися до виразного читання вір шів.

УрОК 23
Урок позакласного читання
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УрОК 24
Підготовка до конкурсу читців

Тип: нестандартний урок — підготовка до конкурсу 
читців.

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

ші;
•	розвивати вміння працювати в команді.

Обладнання: книжки з віршами; папір формату А4; фломас-
тери, маркери тощо.

Методи та прийоми  
навчання:

розроблення правил проведення конкурсу, 
складання програми конкурсу, підготовка до 
виразного читання, виготовлення атрибутів 
конкурсу.

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

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

ОрієнтОвний хід урОку
1. Організаційний момент.
2. Пояснення/інструктаж учителя.
3. Самовизначення — хто та яким чином братиме участь у конкурсі 

(ведучі, журі, оформлювачі, учасники).
4. Об’єднання в команди.
5. Робота в командах.
6. Індивідуальна підготовка до виразного читання.
7. Підсумок уроку.
8. Домашнє завдання: підготуватися до виразного читання вір шів 

напам’ять.

УрОК 25
Конкурс читців

Тип: нестандартний урок — урок-конкурс.
Мета: •	розвивати читацьку самостійність;

•	удосконалювати уміння виразно читати вір-
ші.

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

виразне читання віршів напам’ять.
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Форма роботи: фронтальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

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

Урок проводиться як свято.
Наприкінці уроку вчитель оголошує результати конкурсу, наго-

роджує переможців і відзначає всіх учасників. 

УрОК 26
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, різних за жанрами.
Мета: •	познайомити з віршем «Ти нам залишив 

прагнення високі…» Миколи Палієнка та 
оповіданням «Дід і малий Тарас» Воло-
димира Барагури;

•	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;

•	пропедевтично познайомити з образами 
Івана Гонти та Максима Залізняка;

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

портрет Тараса Шевченка; виставка творів по-
ета і книжок про нього.

Інформаційні  
ресурси:

електронна презентація про життя Т. Шев-
ченка.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розглядання книжок на книжковій 
виставці; розповідь та пояснення вчителя, пе-
регляд електронної презентації або заочна екс-
курсія), бесіда.

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 

творів;
•	читають й аналізують вірш «Ти нам залишив 

прагнення високі…» Миколи Палієнка та 
оповідання «Дід і малий Тарас» Володимира 
Барагури;

•	визначають основну думку оповідання;
•	пояснюють використання авторами творів 

образних виразів;
•	уявляють настрій письменників;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

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.
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» Ми-
коли 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) Вторинне 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? 



47

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 27
Тарас Шевченко «І досі сниться…»

Тип: урок вивчення одного твору.
Мета: •	познайомити з віршем «І досі сниться…» 

Тараса Шевченка; 
•	розвивати вміння читати та аналізувати ху-

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

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

читання, аналіз художнього тексту, бесіда, 
розповідь та пояснення вчителя; літературна 
творчість — побудова зв’язного мовленнєво-
го висловлювання (опису пам’ятника Тарасу 
Шевченку).

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
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 Шев чен-

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

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

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

ОрієнтОвний хід урОку

Аналізуючи вірш, особливу увагу слід приділити виявленню на-
строю вірша, з’ясуванню того, як Тарасові Шевченку вдалося створити 
теплу атмосферу літнього вечора, передати спокій, затишок, мир і щас-
тя родини.
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Окремий важливий етап уроку — підготовка до виразного читання 
вірша, продумування партитури вірша.

Цікавим завданням є створення тексту-опису пам’ятника Тарасові 
Шевченку (с. 14 зошита з літературного читання). 

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

УрОК 28
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 круго зору.

Обладнання: підручник; відривні картки експрес-конт-
ролю.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, бесіда, 
розповідь та пояснення вчителя; побудова 
зв’язних монологічних висловлювань (вико-
нання завдань експрес-контролю).

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

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

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

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

Урок проводиться за аналогією до попередніх уроків.
Особливістю уроку є самостійний пошук учнями незрозумілих слів 

у «Тлумачному словничку».

УрОК 29
Урок позакласного читання
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УрОКи 30–31
Іван Франко «Війна між Псом і Вовком» 

Тип: Урок 30 — сприйняття художнього твору.
Урок 31 — комбінований.

Мета: •	сформувати уявлення про особливості літе-
ратурної казки;

•	пропедевтично познайомити з українськими 
письменниками ХІХ, ХХ та ХХІ ст., автора-
ми казок; 

•	познайомити з деякими фактами творчості 
Івана Франка; 

•	познайомити з казкою Івана Франка «Війна 
між Псом і Вовком»;

•	удосконалювати навичку читання;
•	розвивати вміння аналізувати літературну 

казку;
•	розвивати вміння переказувати зі зміною 

особи розповідача;
•	перевірити якість засвоєння навчального ма-

теріалу;
•	розвивати навичку самоконтролю;
•	сприяти розширенню читацького круго зору.

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; 
відривні картки експрес-контролю; портрет 
Івана Франка; книжки з казками Івана Фран-
ка.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розглядання портрету письменника, 
книжкової виставки), бесіда, розповідь та по-
яснення вчителя; відновлення пунктів плану 
казки; творчий переказ.

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

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

казки;
•	читають й аналізують казку;
•	визначають основну тему казки;
•	матимуть уявлення про особливості літера-

турної казки;
•	створюють монологічні висловлювання, ви-

конуючи завдання в зошиті з літературного 
читання та завдання експрес-контролю;
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•	відновлюють послідовність пунктів плану 
казки;

•	готуються до творчого переказу зі зміною 
особи розповідача;

•	переказують казку зі зміною особи розпові-
дача; 

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

ОрієнтОвний хід урОку

Урок 30
1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Активізація читацького досвіду учнів і формування позитивної 

мотивації вивчення казки Івана Франка — з’ясування, які твори Івана 
Франка вже знайомі учням.

4. Визначення теми уроку.
5. Підготовча робота. 
1) Розповідь про деякі факти життя Івана Франка. Ознайомлення 

учнів з книжками на книжковій виставці.
2) Акцентування уваги на особливостях літературної казки. 
6. Первинне сприйняття казки «Війна між Псом і Вовком». 
7. Первинний аналіз.
Орієнтовні запитання та завдання для початкового аналізу
— Що запам’яталося після читання? З чого все розпочалося? Які мо-

менти казки викликали посмішку? 
Розглядання ілюстрацій у підручнику.
8. Підсумок уроку.
9. Пояснення домашнього завдання: ще раз прочитати казку «Вій на 

між Псом і Вовком», звертаючи увагу на слова, вирази, факти, що мо-
жуть бути використані для характеристики образів персонажів.

Урок 31
Проводиться поглиблений аналіз казки, виконуються завдання в зо-

шиті з літературного читання.
Наприкінці уроку перевіряється якість засвоєння вивченого матері-

алу (експрес-контроль). 
Домашнє завдання: підготуватися до творчого переказу казки 

(зі зміною особи розповідача — від імені Бровка або Вовка).
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УрОК 32
леся Українка «Три метелики»

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

турної казки;
•	познайомити з казкою Лесі Українки «Три ме-

телики»;
•	познайомити з деякими фактами біографії 

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

казку;
•	розвивати вміння переказувати;
•	сприяти розширенню читацького кругозору.

Обладнання: підручник, портрет Лесі Українки; книжки 
з творами Лесі Українки для дітей.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим матері-
алом (розглядання книжкової виставки), бесі-
да, розповідь та пояснення 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;
•	готують переказ казки;
•	переказують казку;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників. 

Урок проводиться за звичайною схемою.

УрОКи 33–35
редьярд Кіплінг «Слоненя» 

Тип: Урок 33 — сприйняття художнього твору.
Урок 34 — аналізу художнього твору.
Урок 35 — комбінований.

Мета: •	познайомити з казкою Редьярда Кіплінга 
«Слоненя»; 

•	познайомити з деякими фактами біографії та 
творчості Редьярда Кіплінга;
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•	розвивати уявлення про особливості літера-
турної казки;

•	розвивати вміння читати та аналізувати літе-
ратурну казку; 

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

теріалу;
•	розвивати навичку самоконтролю;
•	сприяти розширенню читацького круго зору.

Обладнання: підручник, зошит із літературного читання, 
відривні картки експрес-контролю; портрет 
Редьярда Кіплінга; книжки з казками Р. Кіп-
лінга.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розглядання книжкової виставки, роз-
повідь про письменника), бесіда, розповідь та 
пояснення вчителя, реалізація літературного 
твору в інших видах мистецтва (малювання), 
побудова зв’язних висловлювань (розповідей, 
описів, міркувань).

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

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

ку;
•	знатимуть прізвище автора та назву твору;
•	знатимуть деякі факти біографії Редьярда 

Кіплінга;
•	читають й аналізують казку;
•	визначають основну думку казки;
•	знаходять відомості про життя Р. Кіплінга 

у «Біографічному довідничку»; 
•	виконують завдання в зошиті з літературно-

го читання (створюють висловлювання, ма-
люють);

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

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

ОрієнтОвний хід урОку

Урок 33
1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
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3. Активізація читацького досвіду учнів і формування позитивної 
мотивації вивчення казки Редьярда Кіплінга — з’ясування, які казки 
Редьярда Кіплінга учні вже читали.

4. Визначення теми уроку.
5. Підготовча робота. 
1) Розповідь учителя про деякі факти з життя Редьярда Кіплінга.
2) Ознайомлення учнів з книжками на книжковій виставці.
6. Первинне сприйняття казки «Слоненя». 
7. Початковий аналіз казки.
Орієнтовні запитання та завдання для початкового аналізу
— Що запам’яталося після читання? Із чого все розпочалося? Які 

моменти казки викликали посмішку? 
Розглядання ілюстрацій у підручнику.
8. Підсумок уроку.
9. Пояснення домашнього завдання: ще раз прочитати казку «Сло-

неня», звертаючи увагу на слова, вирази, факти, що можуть бути вико-
ристані для характеристики образу Слоненяти.

Урок 34
Проводиться поглиблений аналіз казки, виконуються завдання під-

ручника та зошита з літературного читання (с. 17).
Домашнє завдання: підготуватися до виразного читання казки за 

особами.
Урок 35
Продовжити виконання завдань зошита (с. 18, 19).
Наприкінці уроку провести перевірку якості вивченого матеріалу 

(експрес-контроль).
Домашнє завдання: підготувати творчий переказ казки від імені 

Слоненяти або від іншого персонажа казки.

УрОК 36
Урок позакласного читання

УрОК 37
леонід глібов «ластівка й Шуліка»

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;
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•	розвивати акторські здібності учнів;
•	збагачувати активний і пасивний словник 

учнів;
•	сприяти розширенню читацького кругозору.

Обладнання: підручник; портрет Леоніда Глібова; книжки 
Леоніда Глібова, що входять у коло дитячого 
читання.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим ма-
теріалом (розглядання книжкової виставки, 
розповідь про письменника), бесіда, розповідь 
та пояснення вчителя, метод реалізації літера-
турного твору в інших видах мистецтва (дра-
матизація).

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

4. Визначення теми уроку.
5. Підготовча робота: розповідь про деякі факти життя Леоніда Глі-

бова.
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.
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Орієнтовні запитання та завдання
— 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?

— Схарактеризуйте образ Ластівки.
— Схарактеризуйте образ Шуліки.
— Над чим ця байка змушує замислитися — яка її мораль? 
Розглядання ілюстрацій у підручнику, співставлення 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 

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

УрОК 38
леся Українка «як дитиною, бувало…», «літо краснеє минуло»

Тип: урок — сходинка до монографічного вивчення 
творчості письменника.

Мета: •	познайомити з деякими фактами біографії та 
творчості Лесі Українки;

•	познайомити з віршами Лесі Українки «Як 
дитиною, бувало…» та «Літо краснеє минуло»; 

•	розвивати вміння аналізувати вірші;
•	удосконалювати навичку читання;
•	збагачувати активний словник учнів;
•	сприяти розширенню читацького кругозору.

Обладнання: підручник; портрет та книги Лесі Українки.
Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим ма-
теріалом (розглядання книжкової виставки, 
розповідь учителя), бесіда, розповідь та пояс-
нення учителя.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
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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.

ОрієнтОвний хід урОку
Продумуючи структуру уроку, необхідно враховувати читацький 

досвід учнів. Тому доречною буде літературна вікторина за фактами біо-
графії та творами Лесі Українки.

На уроці спочатку опрацьовується вірш «Як дитиною, бувало…», 
а потім — «Літо краснеє минуло». Аналіз віршів проводиться за тради-
ційною схемою.

Домашнє завдання: вивчити уривок із вірша «Літо краснеє минуло» 
(за бажанням учнів).

УрОК 39
Повторення й узагальнення вивченого в розділі

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

них творів;
•	закріпити уявлення про особливості літера-

турної казки і байки;
•	розвивати вміння порівнювати образи персо-

нажів;
•	розвивати творчі мовленнєві здібності 

(скла дання розповіді про дитинство Тараса 
Шевченка або Лесі Українки);

•	виховувати інтерес до літературних творів 
письменників ХІХ ст.

Обладнання: підручник.
Методи та прийоми  
навчання:

читання; аналіз художнього твору; порівнян-
ня образів персонажів; побудова монологічних 
висловлювань.

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

учні:
•	пригадують авторів, зміст, художні особли-

вості вивчених творів;
•	створюють власні тексти про дитинство 

Тараса Шевченка або Лесі Українки.
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ОрієнтОвний хід урОку

1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Повторення вивченого в розділі.
4. Виконання завдань 1–6 на с. 64 підручника.
5. Підсумок уроку.
6. Домашнє завдання: принести книги, твори з яких можна буде ви-

користати для інсценізації.

УрОК 40
Підготовка до Свята Театру

Тип: нестандартний урок — підготовка до уроку-
інсценізації.

Мета: •	розвивати читацьку самостійність;
•	удосконалювати уміння виразного читання;
•	розвивати акторські здібності;
•	розвивати вміння працювати в команді.

Обладнання: книжки з творами для інсценізації; папір фор-
мату А4; фломастери, кольоровий папір, мар-
кери тощо.

Методи та прийоми  
навчання:

складання програми свята, підготовка до інс-
ценізації, виготовлення атрибутів свята — афі-
ші, програми, 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.
3. Самовизначення — хто та яким чином братиме участь у святі (ак-

тори, ведучі, журі, оформлювачі).
4. Об’єднання в команди.
5. Робота в командах.
6. Підготовка до інсценування.
7. Підсумок уроку.
8. Домашнє завдання: добре вивчити свої ролі. 
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УрОК 41
Свято Театру

Тип: нестандартний урок — урок-інсценізація.
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 
видах мистецтва (інсценування).

Форма роботи: фронтальна, робота в групах.
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 відзначає всіх учасників свята.

УрОК 42
Урок позакласного читання

УрОК 43
розділ 4. «даВнО Те дІялОСЬ…»: ПрО ЖиТТя ТВОЇХ ОднОлІТКІВ 

В УКраЇнІ Та ІнШиХ КраЇнаХ. 
Урок-презентація колективних та індивідуальних творчих проектів 

за загальною темою «Київська русь у Х ст.»: «Місто Київ у Х ст.», 
«Княгиня Ольга», «Князь Святослав», «Військо київського князя», 

«Печенізьке військо». 
Сергій Плачинда «Хлопець з обротькою»

Тип: нестандартний урок (урок — подорож у мину-
ле) — урок — презентація підготовлених твор-
чих колективних проектів.

Мета: •	сформувати уявлення про часи подій в опові-
данні «Хлопець з обротькою» — познайоми-
ти з новими фактами історичного минулого 
нашої країни;

•	формувати вміння презентувати підготовле-
ну інформацію;

•	сприяти розширенню читацького кругозору;
•	збагачувати активний і пасивний словник 

учнів;
•	виховувати інтерес до героїчного минулого 

нашої країни.
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Обладнання: підручник; демонстраційний матеріал — сю-
жетні малюнки, що допоможуть уявити старо-
давній Київ та його мешканців, княгиню Оль-
гу, князя Святослава, образи київських воїнів; 
малюнки із зображенням печенізьких воїнів; 
електронні презентації, підготовлені учнями.

Інформаційні  
ресурси:

мультфільм «Хлопець з обротькою».

Методи та прийоми  
навчання:

коментування художнього твору позатексто-
вим матеріалом (заочна екскурсія, перегляд 
презентації, розповідь), бесіда, розповідь та 
пояснення вчителя.

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

учні:
•	презентують підготовлені проекти — розпо-

відають, демонструють електронні презента-
ції, проводять заочні екскурсії; 

•	уважно слухають розповіді однокласників;
•	розповідають про історичне минуле Ук раїни;
•	усвідомлено і самостійно будують висловлю-

вання, зрозумілі для співрозмовників;
•	розвивають навички співробітництва в коман-

ді (групі).

ОрієнтОвний хід урОку
1. Організаційний момент.
2. Вступна розповідь учителя.
3. Презентація підготовлених проектів.
4. Підсумок уроку.
5. Пояснення домашнього завдання: переглянути мультфільм «Хло-

пець з обротькою».

УрОК 44
Сергій Плачинда «Хлопець з обротькою» (продовження)

Тип: урок сприйняття художнього твору.
Мета: •	познайомити з оповіданням Сергія Плачинди 

«Хлопець з обротькою»;
•	познайомити з деякими фактами біографії 

Сергія Плачинди;
•	розвивати вміння читати та аналізувати опо-

відання;
•	збагачувати активний та пасивний словник 

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

читання, аналіз художнього тексту, метод ко-
ментування літературного твору позатексто-
вим матеріалом, самостійний пошук інфор-
мації (робота зі «Тлумачним словничком»), 
бесіда, розповідь та пояснення вчителя.

Форма роботи: фронтальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	читають та аналізують оповідання;
•	визначають тему та основну думку оповідан-

ня;
•	знаходять у «Тлумачному словничку» тлу-

мачення незнайомих слів;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

ОрієнтОвний хід урОку

Оповідання «Хлопець з обротькою» дуже емоційне та напружене. 
Тому етапи первинного сприйняття та первинного аналізу, етапи вто-
ринного сприйняття та поглибленого аналізу необхідно провести на од-
ному уроці. 

У структурі уроку відсутні етапи активізації читацького та життє-
вого досвіду дітей, формування позитивної мотивації, визначення теми 
уроку, підготовчої роботи — учні вже знають, із яким твором вони бу-
дуть знайомитися. Можна лише повідомити четвертокласникам деякі 
факти біографії Сергія Плачинди.

Схарактеризуємо зміст інших етапів уроку.
1. Первинне сприйняття оповідання — текст читає учитель, чергую-

чи своє читання з читанням тексту різними учнями. 
Під час читання діти знаходять тлумачення незрозумілих слів 

у «Тлумачному словничку».
2. Первинний аналіз.
— Що особливо запам’яталося (вразило) з оповідання?
— Чому хан Куря хотів захопити Київ? 
— Скільки років було хлопцю, який урятував місто?
3. Вторинне сприйняття та поглиблений аналіз.
Орієнтовні запитання та завдання для художнього 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.
— Навіщо в оповіданні є таке речення: «Схудлі, почорнілі голодні 

люди посхиляли голови»?
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— 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 пече нізького вій-

ська, пливти холодними водами Дніпра, бігти лісовими хащами? 
— Що ж було рухомою силою вчинку хлопця?
— Як автор ставиться до хлопця? Доведіть. 
— Яка основна думка твору?
4. Підсумок уроку.
5. Пояснення домашнього завдання: прочитати оповідання «Хло-

пець з обротькою», розділити його на смислові частини.

УрОК 45
Сергій Плачинда «Хлопець з обротькою» (продовження)

Тип: комбінований урок.
Мета: •	продовжити знайомство з оповіданням Сер-

гія Плачинди «Хлопець з обротькою»;
•	розвивати вміння читати та аналізувати опо-

відання;
•	розвивати вміння складати план оповідання;
•	розвивати вміння усно та письмово створю-

вати монологічні висловлювання (описувати 
уявний малюнок, писати листа літератур-
ному герою, готувати репортаж про подвиг 
хлопця);

•	перевірити якість засвоєння навчального ма-
теріалу;

•	розвивати навичку самоконтролю учнів;
•	сприяти розширенню читацького кругозору;
•	виховувати почуття гордості за героїчне ми-

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

відривні картки експрес-контролю.
Методи та прийоми  
навчання:

літературне спостереження (порівняння двох 
планів), метод літературної творчості (словес-
не малювання, написання листа хлопцю, під-
готовка репортажу).

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

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
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•	порівнюють два плани, складені за змістом 
оповідання;

•	створюють в уяві малюнок за змістом опові-
дання;

•	пишуть листа хлопцеві;
•	готують репортаж про подвиг хлопця;
•	виконують завдання експрес-контролю;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

ОрієнтОвний хід урОку

На цьому уроці учні порівнюють два плани, складені за змістом опо-
відання, виконують творчі завдання в зошиті з літературного читання, 
виконують завдання експрес-контролю.

Пояснення домашнього завдання: підготуватися до переказу опові-
дання. 

УрОК 46
засоби виразності мультфільму «Хлопець з вуздечкою»

Тип: урок-дослідження.
Мета: формувати основи медіаграмотності — ознайо-

мити з особливостями засобів виразності (візу-
альних, музичних) мультиплікаційного філь-
му «Хлопець з вуздечкою».

Обладнання: підручник, мультиплікаційний фільм «Хло-
пець з вуздечкою».

Методи та прийоми  
навчання:

перегляд мультиплікаційного фільму, аналіз 
засобів виразності мультиплікаційного філь-
му; порівняння засобів художньої виразності 
оповідання та засобів художньої виразності 
мультфільму; бесіда; пояснення та розповідь 
учителя. 

Форма роботи: фронтальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	аналізують засоби виразності мультипліка-

ційного фільму;
•	порівнюють засоби виразності мультфільму 

та оповідання;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.
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ОрієнтОвний хід урОку

1. Організаційний момент.
2. Активізація життєвого досвіду дітей, формування позитивної мо-

тивації навчальної діяльності.
— Які мультфільми вам подобаються? Чому? Чи дивились ви коли-

небудь мультфільми на історичну тему, окрім мультфільму «Хлопець з 
вуздечкою»? А кому сподобався мультфільм «Хлопець з вуздечкою»? 
Чому?

3. Визначення теми уроку.
4. Перегляд мультфільму.
5. Аналіз мультфільму.
1) Загальні запитання.
— Що запам’яталося? 
— Де відбуваються події? 
— Які події були найтривожнішими? 
— Якими подіями мультфільм відрізняється від оповідання?
— Хто — головний герой? Хто — другорядні персонажі?
— Чи багато було в мультфільмі діалогів, пісень, реплік, роздумів 

уголос? Давайте, наприклад, згадаємо, чи казала що-небудь княгиня 
Ольга упродовж мультфільму? 

— А хлопець — якими були його слова в мультфільмі? 
— Тобто, персонажі мультфільму вголос нічого не казали. 

Мультфільм озвучувала лише одна людина. А завдяки чому ми розумі-
ли, що герої переживають, тривожаться, бояться, що над Києвом навис-
ла велика, смертельна біда? (Можливі відповіді дітей: вирази облич 
героїв мультфільму, їхні рухи, червоний колір неба і землі, тривожна 
музика).

2) Аналіз фону мультфільму.
Учитель підсумовує:
— Отже, зрозуміти почуття, настрій та думки персонажів нам до-

помагали самі образи героїв — вираз обличчя, а також колір, музика. 
Наприклад, на хлопцеві — біла сорочка, у нього світле, русяве волосся; 
тому його образ світлий, сонячний. Для образу хана Курі, воїнів його 
війська художники-мультиплікатори обрали коричневі, сірі, темно-си-
ні, чорні кольори. 

— Якого кольору були небо та земля? Давайте ще раз переглянемо 
початок мультфільму. Зверніть увагу на те, які кольори обрали худож-
ники-мультиплікатори, щоб зобразити воїнів князя Святослава, небо, 
річку, землю.

Після перегляду фрагменту учитель запитує:
— Які кольори використали художники для образів князя Свя-

тослава та княгині Ольги, для образів воїнів? Яким зобразили небо, зем-
лю, річку?

— Пригадайте, коли і небо, і земля стали темно-червоними. Чому?
— І коли небо знову стало блакитним, а земля — зеленою?
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3) Аналіз образів персонажів.
— Давайте переглянемо мультфільм ще раз і звернемо увагу на ви-

раз обличчя хлопця, його рухи.
Після перегляду учитель запитує:
— Які емоції та почуття ми побачили на обличчі хлопця, у його ру-

хах? 
— Пригадайте вираз обличчя хана Курі. 
Аналогічно проводиться аналіз музичного супроводу мультфільму 

й образу автора — того, хто озвучував мультфільм.
Робиться висновок про засоби виразності мультфільму, засоби ви-

разності мультфільму порівнюються із засобами виразності художнього 
твору.

Домашнє завдання: намалювати власні малюнки до оповідання. 

УрОК 47
Михайло Коцюбинський «Харитя»

Тип: урок сприйняття художнього твору.
Мета: •	познайомити з оповіданням Михайла Коцю-

бинського «Харитя»;
•	познайомити з деякими фактами біографії 

Михайла Коцюбинського;
•	розвивати вміння читати та аналізувати ху-

дожній твір;
•	сприяти розширенню читацького кругозору;
•	збагачувати активний та пасивний словник 

учнів;
•	розвивати співчуття.

Обладнання: підручник, портрет М. Коцюбинського, книж-
ки письменника, демонстраційний матеріал — 
сюжетні малюнки, що допоможуть уявити 
історичний час, у який відбувалися події в опо-
віданні «Харитя».

Методи та прийоми  
навчання:

читання, метод коментування літературно-
го твору позатекстовим матеріалом (заочна 
або віртуальна екскурсія, розповідь учите-
ля), самостійний пошук інформації (робота із 
«Тлумачним словничком»), первинний аналіз 
художнього тексту, бесіда, розповідь та пояс-
нення вчителя.

Форма роботи: фронтальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	знатимуть автора та назву твору;



65

•	читають та аналізують твір (первинне читан-
ня та первинний аналіз);

•	знаходять у «Тлумачному словничку» тлу-
мачення незнайомих слів;

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

•	слухають-розуміють висловлювання вчите-
ля й однокласників.

ОрієнтОвний хід урОку

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

тивації вивчення оповідання Михайла Коцюбинського «Харитя». 
Оскільки учні вперше починають знайомитися з творчістю М. Коцю-

бинського, то, можливо, слід пригадати твори про життя дітей у ХІХ — 
на початку ХХ ст.

4. Визначення теми уроку.
5. Підготовча робота: 
1) Розповідь про деякі факти життя Михайла Коцюбинського. 
2) Ознайомлення учнів із книжками письменника на книжковій ви-

ставці.
6. Первинне сприйняття оповідання «Харитя»: оповідання читають 

учитель і учні по черзі. 
7. Орієнтовні запитання та завдання для первинного аналізу.
— Що запам’яталося після читання? 
— Що викликало у вас тривогу? 
— Кому співчували упродовж оповідання? 
Розглядання ілюстрацій у підручнику.
8. Підсумок уроку.
9. Пояснення домашнього завдання: ще раз прочитати оповідання, 

звернути увагу на слова, вирази, факти, що можуть бути використані 
для характеристики образу Хариті.

УрОК 48
Урок позакласного читання

УрОКи 49-50
Михайло Коцюбинський «Харитя»

Тип: Урок 49 — аналізу художнього твору.
Урок 50 — комбінований.
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Мета: •	познайомити з оповіданням Михайла Коцю-
бинського «Харитя»;

•	познайомити з деякими фактами біографії 
Михайла Коцюбинського;

•	розвивати вміння читати та аналізувати ху-
дожній твір;

•	розвивати вміння усно та письмово створю-
вати монологічні висловлювання;

•	перевірити якість засвоєння навчального ма-
теріалу;

•	розвивати навичку самоконтролю учнів;
•	сприяти розширенню читацького кругозору;
•	збагачувати активний та пасивний словник 

учнів;
•	розвивати співчуття.

Обладнання: підручник, зошит із літературного читання, 
відривні картки експрес-контролю, портрет 
М. Коцюбинського, книжки письменника, де-
монстраційний матеріал — сюжетні малюнки, 
що допоможуть уявити історичний час, у який 
відбувалися події в оповіданні «Харитя».

Методи та прийоми  
навчання:

читання, метод коментування літературного 
твору позатекстовим матеріалом (заочна або 
віртуальна екскурсія, розповідь учителя), са-
мостійний пошук інформації (робота із «Тлу-
мачним словничком»), аналіз художнього тек-
сту, бесіда, розповідь та пояснення вчителя, 
мовленнєва творчість.

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

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	знатимуть автора та назву твору;
•	читають та аналізують твір;
•	визначають основну думку твору;
•	знаходять у «Тлумачному словничку» тлу-

мачення незнайомих слів;
•	переказують твір;
•	виконують завдання в зошиті з літературно-

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

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків;

•	слухають-розуміють висловлювання вчите-
ля й однокласників.
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ОрієнтОвний хід урОку

Урок 49 
Проводиться поглиблений аналіз оповідання, виконуються завдан-

ня в зошиті з літературного читання.
Домашнє завдання: намалювати ілюстрації до оповідання, які мож-

на було б використати для створення мультфільму.
Урок 50 
Комбінований урок присвятити підготовці переказу оповідання за 

підготовленими малюнками — «озвучити мультфільм».
Можлива форма роботи: об’єднати учнів у групи. Кожна група ство-

рює мультфільм (виконує малюнки) до якогось епізоду оповідання 
й озвучує (переказує) цей епізод. 

Наприкінці уроку провести перевірку якості вивченого матеріалу 
(експрес-контроль).

Домашнє завдання: підготувати переказ від імені Хариті. 

УрОК 51
Віктор гюго «Козетта» (уривок)

Тип: урок вивчення одного твору.
Мета: •	познайомити з оповіданням Віктора Гюго 

«Козетта»;
•	познайомити з деякими фактами біографії 

Віктора Гюго;
•	розвивати вміння читати та аналізувати ху-

дожній твір;
•	збагачувати активний та пасивний словник 

учнів;
•	сприяти розширенню читацького кругозору;
•	розвивати співчуття.

Обладнання: підручник, портрет В. Гюго, демонстраційний 
матеріал — сюжетні малюнки, що допоможуть 
уявити історичний час, у який відбувалися по-
дії в творі «Козетта».

Методи та прийоми  
навчання:

читання, метод коментування літературного 
твору позатекстовим матеріалом (заочна або 
віртуальна екскурсія, розповідь учителя), са-
мостійний пошук інформації (робота із «Тлу-
мачним словничком», «Біографічним довід-
ничком»), аналіз художнього тексту, бесіда, 
розповідь та пояснення вчителя.

Форма роботи: фронтальна.
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Прогнозовані освітні  
результати уроку:

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

оповідання;
•	читають та аналізують художній твір;
•	знаходять у «Тлумачному словничку» тлу-

мачення незнайомих слів;
•	знаходять у «Біографічному довідничку» ін-

формацію про життя В. Гюго;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків;

•	слухають-розуміють висловлювання вчи-
теля й однокласників. Урок проводиться за 
звичайною схемою.

УрОКи 52–53
Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра» (уривок)

Тип: Урок 52 — сприйняття художнього твору.
Урок 53 — комбінований.

Мета: •	познайомити з уривком із роману Марка Тве-
на «Пригоди Тома Сойєра»;

•	познайомити з деякими фактами біографії 
Марка Твена;

•	розвивати вміння читати та аналізувати ху-
дожній твір;

•	розвивати вміння визначати основну думку 
твору;

•	збагачувати активний та пасивний словник 
учнів;

•	перевірити якість засвоєння навчального ма-
теріалу;

•	розвивати навичку самоконтролю учнів;
•	сприяти розширенню читацького кругозору;
•	розвивати почуття співпереживання.

Обладнання: підручник, зошит із літературного читання; 
відривні картки експрес-контролю; портрет 
М. Твена; демонстраційний матеріал — сю-
жетні малюнки, що допоможуть уявити час, 
у який відбуваються події в творах М. Твена.

Методи та прийоми  
навчання:

читання та аналіз художнього твору, метод ко-
ментування літературного твору позатекстовим 
матеріалом (заочна або віртуальна екскурсія, 
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розповідь та пояснення вчителя), самостійний 
пошук інформації (робота з «Тлумачним слов-
ничком», «Біографічним довідничком»), бесі-
да, розповідь та пояснення вчителя, літератур-
на творчість.

Форма роботи: фронтальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

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

твору;
•	читають та аналізують оповідання;
•	визначають основну думку твору;
•	знаходять у «Біографічному довідничку» ін-

формацію про Марка Твена;
•	знаходять у «Тлумачному словничку» тлу-

мачення незнайомих слів;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків;

•	слухають-розуміють висловлювання вчите-
ля й однокласників.

ОрієнтОвний хід урОку
Урок 52 
Урок сприйняття художнього твору проводиться за традиційною 

схемою.
Домашнє завдання: підготуватися до виразного читання опові дання.
Урок 53 
На комбінованому уроці проводиться поглиблений аналіз оповідан-

ня, виконуються завдання в зошиті з літературного читання.
Наприкінці уроку провести перевірку якості вивченого матеріалу 

(експрес-контроль).

УрОК 54
Урок позакласного читання

УрОК 55
Повторення та узагальнення вивченого в розділі. 

Повторення й узагальнення вивченого в І семестрі

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

них творів;
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•	розвивати вміння самостійно знаходити і пе-
ретворювати 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 особли-

вості вивчених творів;
•	виконують тестові завдання.

ОрієнтОвний хід урОку

1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Повторення вивченого в розділі.
4. Виконання завдань 1–5 на с. 88 підручника.
5. Виконання тестових завдань. 
6. Підсумок уроку.
7. Домашнє завдання: принести книги для позакласного читання.

УрОК 56
Підсумкова письмова контрольна робота

Тип: урок перевірки знань, умінь і навичок.
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.

УрОК 57
резервний урок



71

ІІ семестр

УрОК 58
глянь, яка красива наша Україна.

Іван нечуй-левицький «зимовий ліс». день надворі білий, білий…  
Василь Симоненко «Снігу, снігу сиплеться довкола».  

Володимир Підпалий «зимовий бір»
Тип: урок вивчення кількох творів, близьких за те-

мою та змістом.
Мета: •	познайомити з уривком із літературного тво-

ру Івана Нечуй-Левицького «Зимовий ліс», 
віршами Василя Симоненка та Володимира 
Підпалого; 

•	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);

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

портрети І. Нечуй-Левицького, В. Симоненка, 
В. Підпалого; книжки з творами письменни-
ків; репродукції картин українських худож-
ників.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, зошит 
з літературного читання; коментування ху-
дожнього твору позатекстовим матеріалом 
(розглядання репродукцій картин), бесіда, 
розповідь та пояснення вчителя.

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 І. Нечуй-Левиць-

кого, В. Симоненка, В. Підпалого;
•	пояснюють використання авторами творів 

образних виразів;
•	уявляють настрій письменників;
•	порівнюють репродукції картини та зміст 

тексту; 
•	добирають репродукції картин українських 

художників, що відповідають змісту текстів;
•	виконують завдання в зошиті з літературно-

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

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

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

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

І. Нечуй-Левицького, В. Симоненка, В. Підпалого.
Ознайомлення з книжками на книжковій виставці.
5. Читання та аналіз тексту «Зимовий ліс» І. Нечуй-Левицького.
У процесі аналізу необхідно звернути увагу на образні вирази, які 

використав письменник, з’ясувати настрій тексту, уявити почуття та 
думки автора, допомогти учням усвідомити власні почуття від прочи-
таного.

6. Читання й аналіз вірша «Снігу, снігу сиплеться довкола…». 
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.
Далі — визначити партитуру вірша, підготуватися до виразного чи-

тання вірша.
Виразне читання вірша.
7. Читання й аналіз вірша «Зимовий бір».
Аналіз проводиться аналогічно до аналізу попереднього вірша.
Визначення партитури вірша, підготовка до виразного читання  

вірша.
Виразне читання вірша.
8. Порівняння віршів В. Симоненка та В. Підпалого. 
9. Підсумок уроку.
10. Пояснення домашнього завдання: вивчити один вірш напам’ять. 

УрОК 59
яків Щоголів «зимовий ранок»

Тип: урок вивчення одного твору.
Мета: •	познайомити з віршем «Зимовий ранок» Яко-

ва Щоголіва;
•	познайомити з деякими фактами біографії 

Я. Щоголіва; 
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•	розвивати вміння аналізувати художні тек-
сти (зокрема, учити визначати настрій твору, 
розуміти настрій автора, усвідомлювати влас-
ні почуття від прочитаного);

•	порівнюють репродукцію картини та зміст  
вірша;

•	удосконалювати вміння виразно читати вірші;
•	сприяти розширенню читацького круго зору.

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; 
портрет Я. Щоголіва, книжки з творами пись-
менника; репродукції картин українських ху-
дожників.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розповідь учителя про письменника, 
розглядання 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 автора та назву вір-

ша;
•	читають й аналізують вірш «Зимовий ранок» 

Якова Щоголіва;
•	пояснюють використання автором образних 

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

читання;
•	добирають репродукції картин українських 

художників, що відповідають змісту тексту;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

ОрієнтОвний хід урОку
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. 
Важливим, але нескладним етапом роботи має бути порівняння вір-

шів між собою.
Домашнє завдання: вивчити вірш напам’ять.
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УрОК 60
Максим рильський «зимовий танок»

Тип: урок вивчення одного твору.
Мета: •	познайомити з віршем «Зимовий танок» Мак-

сима Рильського;
•	познайомити з деякими фактами біографії 

М. Рильського; 
•	розвивати вміння аналізувати вірш (учити ви-

значати настрій твору, розуміти настрій авто-
ра, усвідомлювати власні почуття від прочи-
таного);

•	порівнюють репродукцію картини та зміст 
вір ша;

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

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; 
портрет М. Рильського, книжки з творами пись-
менника; репродукції картин українських ху-
дожників.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розповідь учителя про письменника, 
розглядання 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 автора та назву  

вірша;
•	читають й аналізують вірш «Зимовий танок» 

Максима Рильського;
•	пояснюють використання автором образних 

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

читання;
•	добирають репродукції картин українських 

художників, що відповідають змісту тексту;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

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

виразного читання, власне виразне читання вірша. 
Важливим, але нескладним етапом роботи має бути порівняння вір-

шів між собою.
Домашнє завдання: підготуватися до виразного читання вірша.

УрОК 61
розділ 5. «СеКреТ ПО СеКреТУ»: гУМОриСТиЧнІ ВІрШІ й ОПОВІдання. 

грицько Бойко «Секрет по секрету», «Маринка та галинка» 

Тип: урок — сходинка до монографічного вивчення 
творчості письменника.

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

•	познайомити з гумористичними віршами 
Грицька Бойка «Секрет по секрету» та «Ма-
ринка та Галинка»;

•	розвивати вміння аналізувати гумористичні 
вірші;

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

Обладнання: підручник; портрет Грицька Бойка, книги 
з творами поета.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим ма-
теріалом (розглядання книжкової виставки, 
розповідь учителя), бесіда, розповідь та пояс-
нення учителя.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
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.

ОрієнтОвний хід урОку
Продумуючи структуру уроку, необхідно враховувати читацький 

досвід учнів. Тому доречною буде літературна вікторина за фактами біо-
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графії 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: вивчити напам’ять вірш «Секрет по секрету» 
або уривок із вірша «Маринка та Галинка». 

УрОКи 62–63
надія Кибальчич «Спогади кота Сивка» (уривок)

Тип: Урок 62 — сприйняття художнього твору.
Урок 63 — аналізу художнього твору.

Мета: •	познайомити з оповіданням Надії Кибальчич 
«Спогади кота Сивка» (уривком); 

•	познайомити з деякими фактами біографії та 
творчості Н. Кибальчич;

•	розвивати вміння читати та аналізувати ху-
дожній твір; 

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

теріалу;
•	сприяти розширенню читацького кругозору.

Обладнання: підручник, зошит із літературного читан-
ня, портрет Н. Кибальчич; книжки з творами 
Н. Кибальчич.

Методи та прийоми  
навчання:

читання та аналіз художнього тексту, комен-
тування художнього твору позатекстовим ма-
теріалом (розглядання книжкової виставки, 
розповідь про письменника), бесіда, розповідь 
та пояснення вчителя, побудова зв’язних ви-
словлювань за змістом оповідання; відновлення 
деформованого тексту вірша; порівняння опові-
дання та вірша М. Скрипця (с. 29 зошита з літе-
ратурного читання).

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

учні:
•	беруть участь у визначенні теми та мети уроку;
•	 знатимуть прізвище автора та назву оповідан ня;
•	 знатимуть деякі факти біографії Н. Кибальчич;
•	читають та аналізують оповідання;
•	виконують завдання в зошиті з літературного 

читання (створюють висловлювання, віднов-
люють деформований текст);
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•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 
висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

ОрієнтОвний хід урОку
Урок 62
1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Активізація читацького досвіду учнів і формування позитивної 

мотивації вивчення оповідання Н. Кибальчич — з’ясування, які гумо-
ристичні твори про життя тварин учні вже читали.

4. Визначення теми уроку.
5. Підготовча робота. 
1) Розповідь про деякі факти життя Н. Кибальчич.
2) Ознайомлення учнів з книжками на книжковій виставці.
6. Первинне сприйняття оповідання «Спогади кота Сивка»: текст 

оповідання читає учитель і учні. 
7. Первинний аналіз оповідання.
Орієнтовні запитання та завдання для початкового аналізу
— Чому ви посміхалися весь час? Які епізоди у творі виявилися най-

більш смішними? 
Розглядання ілюстрацій у підручнику.
8. Підсумок уроку.
9. Пояснення домашнього завдання: прочитати оповідання «Спога-

ди кота Сивка», звертаючи увагу на слова, вирази, факти, що роблять 
оповідання веселим.

Урок 63
На уроці аналізу твору проводиться поглиблений аналіз казки, ви-

конуються завдання підручника та зошита з літературного читання.
Домашнє завдання: підготувати творчий переказ казки від кішки 

Мурки або від імені її синка.

УрОК 64
Урок позакласного читання 

УрОКи 65–66
Михайло Слабошпицький «Що ж буде з Костиком?  

(розповідь старого сенбернара)» 

Тип: Урок 65 — сприйняття художнього твору.
Урок 66 — комбінований.
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Мета: •	познайомити з оповіданням Михайла Слабо-
шпицького «Що ж буде з Костиком? (Розпо-
відь старого сенбернара)»;

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

•	розвивати вміння читати та аналізувати гу-
мористичне оповідання; 

•	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, 
відривні картки експрес-контролю; портрет 
М. Слабошпицького; книжки з творами пись-
менника.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розглядання книжкової виставки, роз-
повідь про письменника), бесіда, розповідь та 
пояснення вчителя, самостійний пошук інфор-
мації (у «Біографічному довідничку»), побудо-
ва зв’язних висловлювань (розповідей, описів, 
міркувань).

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

учні:
•	 беруть участь у визначенні теми й 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 літературно-

го читання (створюють висловлювання, ма-
люють);

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

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

Уроки проводяться аналогічно до уроків опрацювання оповідання 
«Спогади кота Сивка» Н. Кибальчич.

Домашнє завдання: намалювати серію малюнків для створення 
мультфільму, підготуватися до переказу за малюнками.
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УрОК 67
Побудова власних гумористичних творів 

Тип: урок літературної творчості.
Мета: розвивати творчі мовленнєві здібності.
Обладнання: підручник, окремий аркуш для написання  

твору.
Методи та прийоми  
навчання:

створення власного висловлювання.

Форма роботи: індивідуальна.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

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

ку;
•	створюють власні письмові тексти гуморис-

тичного змісту.

Навчальна діяльність учнів на уроці організується за матеріалами 
підручника (с. 105).

УрОК 68
«Весна йде та йде» за Марко Вовчок. «Приходила весна»  

за Борисом грінченком 

Тип: урок вивчення двох творів одного жанру.
Мета: •	познайомити з уривками з літературних тво-

рів Марко Вовчок та Бориса Грінченка;
•	познайомити з деякими фактами біографії 

Бориса Грінченка (факти біографії Марко 
Вовчок уже відомі учням); 

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

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

портрети Марко Вовчок та Бориса Грінченка; 
книжки авторів; репродукції картин україн-
ських художників.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розглядання репродукцій картин), бе-
сіда, розповідь та пояснення вчителя.

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

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроку;
•	читають й аналізують уривки з творів Марко 

Вовчок і Бориса Грінченка;
•	пояснюють використання авторами творів 

образних виразів;
•	уявляють настрій письменників;
•	добирають репродукції картин українських 

художників, що відповідають змісту текстів;
•	виконують завдання в зошиті з літературно-

го читання;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

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

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

3. Визначення теми уроку.
4. Підготовча робота: розповідь учителя про деякі факти Бориса 

Грінченка. 
Ознайомлення з книжками на книжковій виставці.
5. Читання та аналіз тексту «Весна йде та йде…».
У процесі аналізу необхідно звернути увагу на образні вирази, 

які використала Марко Вовчок, з’ясувати настрій тексту, уявити по-
чуття та думки авторки, порівняти текст з ілюстрацією в підручни-
ку, допомогти учням усвідомити власні почуття від прочитаного.

Підготовка до виразного читання тексту.
Виразне читання тексту.
6. Читання й аналіз тексту «Приходила весна» Бориса Грінченка. 
У процесі аналізу необхідно звернути увагу на образні вирази, які 

використав Б. Грінченко, з’ясувати настрій тексту, уявити настрій 
письменника під час написання цих рядків, допомогти учням усвідоми-
ти власні почуття від прочитаного.

Підготовка до виразного читання тексту.
Виразне читання тексту.
Виконання завдань у зошиті з літературного читання.
7. Порівняння текстів Марко Вовчок і Бориса Грінченка.
8. Зіставляння текстів і репродукцій картин.
9. Підсумок уроку.
10. Пояснення домашнього завдання: підготуватися до виразного 

читання текстів, один із текстів вивчити напам’ять. 
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УрОК 69
Ми любимо весну, зелену, чудесну. 

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

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

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

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

•	розвивати вміння аналізувати художні тексти 
(зокрема, учити визначати настрій творів, ро-
зуміти настрій авторів, усвідомлювати власні 
почуття від прочитаного);

•	порівнюють репродукцію картини та зміст 
вір ша;

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

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; 
портрети Б.-І. Антонича, А. М’ястківського; 
книжки з творами письменників; репродукції 
картин українських художників.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розповідь учителя про письменників, 
розглядання 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 «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 

художників, 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. 
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УрОК 70
Тамара Коломієць «Квітень». анатолій Костецький «Квіткові сни»

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

Коломієць та «Квіткові сни» Анатолія Кос-
тецького;

•	познайомити з деякими фактами біографії 
Т. Коломієць та А. Костецького; 

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

•	порівнювати репродукцію картини та зміст 
вірша;

•	удосконалювати вміння виразно читати вір-
ші;

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

портрети Т. Коломієць та А. Костецького; 
книжки з творами письменників; репродукції 
картин українських художників.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розповідь учителя про письменників, 
розглядання 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 

віршів;
•	читають й аналізують вірші «Квітень» Та-

мари Коломієць та «Квіткові сни» Анатолія 
Костецького;

•	пояснюють використання авторами творів 
образних виразів;

•	уявляють настрій письменників;
•	виконують завдання в зошиті з літературно-

го читання;
•	добирають репродукції картин українських 

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

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків. 

Урок проводиться за звичайною схемою вивчення віршів.
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УрОК 71
Урок позакласного читання

УрОК 72
розділ 6. «зВиЧайна лЮдина»: ОПОВІдання ПрО дОБрІ СерЦя 

Та гарнІ ВЧинКи  
Василь Сухомлинський «Важко бути людиною» 

Тип: урок вивчення одного твору.
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;
•	сприяти розширенню читацького кругозору;
•	виховувати загальнолюдські цінності — по-

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

Обладнання: підручник, зошит із літературного читання, 
портрет Василя Сухомлинського; книжки 
з творами Василя Сухомлинського.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим ма-
теріалом (розглядання книжкової виставки), 
бесіда, розповідь та пояснення вчителя, роз-
поділ тексту оповідання на смислові частини, 
переказ.

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

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

ку;
•	знають автора та назву оповідання;
•	читають й аналізують оповідання;
•	визначають основну думку оповідання;
•	ділять оповідання на смислові частини;
•	готуються до переказу оповідання;
•	переказують оповідання;
•	виконують завдання в зошиті з літературно-

го читання;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.
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Урок проводиться за звичайною схемою вивчення оповідання. 
Треба приділити увагу 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? 

УрОК 73
Василь Сухомлинський «доброго вам здоров’я, дідусю» 

Тип: урок вивчення одного твору.
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;
•	розвивати вміння складати власні оповідан-

ня за запропонованими дидактичними мате-
ріалами; 

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

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

Обладнання: підручник, зошит із літературного читання, 
портрет Василя Сухомлинського; книжки 
з творами Василя Сухомлинського.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розглядання книжкової виставки), бе-
сіда, розповідь та пояснення вчителя, розподіл 
тексту оповідання на смислові частини, пере-
каз, літературна творчість (складання учнями 
власних оповідань за пропонованими дидак-
тичними матеріалами).

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

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

ку;
•	знають автора та назву оповідання;
•	читають й аналізують оповідання;
•	визначають основну думку оповідання;
•	ділять оповідання на смислові частини, скла-

дають план;
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•	готуються до переказу оповідання;
•	переказують оповідання;
•	виконують завдання в зошиті з літературно-

го читання;
•	складають власні оповідання за пропонова-

ними дидактичними матеріалами; 
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

Урок проводиться за звичайною схемою вивчення оповідання. 
Треба приділити увагу аналізу виразу «Ці слова звучать для діда 

прекрасною музикою. Від них на серці стає тепло й радісно».

УрОКи 74–75
Олег Буцень «Пустощі» 

Тип: Урок 74 — сприйняття художнього твору.
Урок 75 — комбінований.

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

•	познайомити з деякими фактами біографії 
О. Буценя;

•	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.
Обладнання: підручник, зошит із літературного читання, 

відривні картки експрес-контролю, портрет 
О. Буценя, книжки з творами О. Буценя.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
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ріалом (розглядання книжкової виставки, роз-
повідь про письменника), бесіда, розповідь та 
пояснення вчителя, складання плану опові-
дан ня, переказ, побудова письмових вислов-
лювань, літературна творчість — написання 
листа літературному героєві Михасю.

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

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

ку;
•	знають автора та назву оповідання;
•	читають й аналізують оповідання;
•	визначають основну думку оповідання;
•	складають план оповідання;
•	готуються до переказу оповідання;
•	переказують оповідання;
•	виконують завдання в зошиті з літературно-

го читання — будують зв’язні монологічні 
висловлювання;

•	створюють оригінальні монологічні вислов-
лювання — пишуть листа літературному ге-
роєві; 

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

висловлювання, зрозумілі для співрозмов-
ників. Уроки проводяться за звичайною схе-
мою опрацювання оповідання.

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

УрОКи 76–77
Остап Вишня «Солов’яча яєчня» 

Тип: Урок 76 — сприйняття художнього твору.
Урок 77 — комбінований.

Мета: •	познайомити з оповіданням Остапа Вишні 
«Со лов’яча яєчня»;

•	познайомити з фактами біографії Остапа 
Виш ні; 

•	розвивати вміння читати та аналізувати опо-
відання; 

•	розвивати вміння визначати основну думку 
оповідання;

•	розвивати вміння складати план оповідання;
•	розвивати вміння переказувати;



87

•	перевірити якість засвоєння навчального ма-
теріалу;

•	розвивати навичку самоконтролю;
•	сприяти розширенню читацького кругозору;
•	виховувати почуття поваги до чужого життя, 

жалю, уміння тримати слово; 
•	сприяти екологічному вихованню учнів.

Обладнання: підручник, зошит із літературного читання, 
відривні картки експрес-контролю, портрет 
Остапа Вишні; книжки з творами Остапа Ви-
шні, що входять у коло дитячого читання.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розглядання книжкової виставки, роз-
повідь про письменника), бесіда, розповідь та 
пояснення вчителя, самостійний пошук інфор-
мації (у «Тлумачному словничку», «Біографіч-
ній довідці»), складання плану, переказ, побу-
дова зв’язних монологічних висловлювань.

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

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

ку;
•	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 літературно-

го читання;
•	будують зв’язні монологічні висловлювання;
•	виконують завдання експрес-контролю;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків. 

Уроки проводяться за звичайною схемою опрацювання оповідання.

УрОКи 78–79
алла Потапова «Світ прекрасний…». «Безкозирка» (уривок)  

за Олесем донченком

Тип: Урок 78 — сприйняття художнього твору.
Урок 79 — аналізу художнього твору.
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Мета: •	познайомити з віршем «Світ прекрасний…» 
Алли Потапової та уривком з оповідання 
«Безкозирка» Олеся Донченка; 

•	познайомити з деякими фактами біографій 
Алли Потапової та Олеся Донченка;

•	удосконалювати вміння читати та аналізува-
ти художні твори; 

•	розвивати вміння визначати основну думку 
оповідання;

•	розвивати вміння аналізувати образи персо-
нажів;

•	розвивати вміння складати план оповідання;
•	розвивати вміння переказувати;
•	сприяти розширенню читацького кругозору;
•	виховувати співчуття, справедливість, смі-

ливість, чесність, нетерпимість до жорстоко-
го поводження з тваринами.

Обладнання: підручник, зошит із літературного читання, 
портрети Алли Потапової та Олеся Донченка; 
книжки з творами цих письменників, що вхо-
дять у коло дитячого читання.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розглядання книжкової виставки, роз-
повідь про письменників), бесіда, розповідь та 
пояснення вчителя, переказ.

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

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

ку;
•	знають прізвища авторів та назви творів;
•	читають й аналізують вірші та оповідання;
•	визначають основну думку оповідання;
•	готуються до переказу оповідання;
•	переказують оповідання;
•	виконують завдання в зошиті з літературно-

го читання;
•	будують невеликі мовленнєві висловлюван-

ня;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

Уроки проводяться за звичайною схемою вивчення оповідання.
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УрОК 80
Світ прекрасний… алла Потапова. «Безкозирка» (уривок)  

за Олесем донченком (продовження)

Тип: комбінований урок.
Мета: •	познайомити з віршем «Світ прекрасний…» 

Алли Потапової та уривком з оповідання 
«Безкозирка» Олеся Донченка; 

•	удосконалювати вміння читати та аналізува-
ти художні твори; 

•	розвивати вміння аналізувати образи персо-
нажів;

•	розвивати вміння складати план оповідання;
•	розвивати вміння переказувати;
•	перевірити якість засвоєння навчального ма-

теріалу;
•	розвивати навичку самоконтролю;
•	сприяти розширенню читацького круго зору;
•	виховувати співчуття, справедливість, смі-

ливість, чесність, нетерпимість до жорстоко-
го поводження з тваринами.

Обладнання: підручник, зошит із літературного читання, 
відривні картки експрес-контролю, портрети 
Алли Потапової та Олеся Донченка; книж-
ки з творами цих письменників, що входять 
у коло дитячого читання.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розглядання книжкової виставки, роз-
повідь про письменників), бесіда, розповідь та 
пояснення вчителя, переказ.

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

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

ку;
•	знають прізвища авторів та назви творів;
•	читають й аналізують вірші та оповідання;
•	готуються до переказу оповідання;
•	переказують оповідання;
•	виконують завдання в зошиті з літературно-

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

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків. 

Урок проводиться за звичайною схемою комбінованого уроку.
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УрОК 81
Урок позакласного читання

УрОКи 82–83
анатолій Костецький «не хочу!». григір Тютюнник «ласочка»

Тип: Урок 82 — сприйняття художнього твору.
Урок 83 — аналізу художнього твору.

Мета: •	познайомити з віршем «Не хочу!» Анатолія 
Костецького та оповіданням «Ласочка» Гри-
гора Тютюнника;

•	познайомити з деякими фактами біографії 
Григора Тютюнника;

•	розвивати вміння читати та аналізувати ху-
дожні твори; 

•	розвивати вміння складати план оповідання 
та переказувати;

•	сприяти розширенню читацького кругозору;
•	виховувати загальнолюдські цінності — 

уміння дякувати, сором, увічливість.
Обладнання: підручник, зошит із літературного читання, 

портрети А. Костецького та Г. Тютюнника; 
книжки з творами письменників.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розглядання книжкової виставки, роз-
повідь про письменників), бесіда, складання 
плану, переказ.

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

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

ку;
•	знають автора та назву оповідання;
•	читають й аналізують вірш та оповідання;
•	складають план оповідання;
•	готують переказ оповідання;
•	переказують оповідання;
•	будують зв’язні мовленнєві висловлювання;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

Уроки проводяться за звичайною схемою вивчення оповідання.
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УрОК 84
Повторення та узагальнення вивченого в розділі. 

 Микола Бук «Є в нас друзі»

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

них творів;
•	розвивати вміння самостійно знаходити і пе-

ретворювати необхідну інформацію;
•	перевірити якість засвоєння навчального ма-

теріалу;
•	розвивати навичку самоконтролю.

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

читання; аналіз художнього твору.

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

учні:
пригадують авторів, зміст, художні особливос-
ті вивчених творів.

ОрієнтОвний хід урОку

1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Повторення вивченого в розділі.
4. Виконання завдань 1–6 на с. 139 підручника.
5. Підсумок уроку.
6. Домашнє завдання: принести книги для позакласного читання.

УрОК 85
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 «Ліс-трудівник»;
•	формувати вміння аналізувати науково-ху-

дожнє оповідання;



92

•	збагачувати активний і пасивний словник 
учнів;

•	сприяти розширенню читацького кругозору;
•	сприяти екологічному вихованню учнів.

Обладнання: підручник; портрет Паоли Утевської; книж-
ки П. Утевської, що входять у коло дитячого 
читання; книжки інших авторів з науково-ху-
дожніми творами.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання літературного твору позатекстовим ма-
теріалом (розглядання книжкової виставки, 
розповідь про письменницю), бесіда, розповідь 
та пояснення вчителя.

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

учні:
•	запам’ятовують прізвище автора та назву 

оповідання;
•	аналізують науково-художній твір, знахо-

дять у творі наукову інформацію і образні ви-
рази;

•	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 оповідання П. Утевської — ознайомлення з книж-
ками з науково-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 вам уже знайомою?
— Назвіть наукові факти та влучний вираз, які ви позначили.
Учитель записує на дошці слова, вирази та факти, що називають 

учні.
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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 погли-
нається з повітря кисень і виділя-
ється вуглекислий газ.
Ліс насичує атмосферу водою.
Дерева не виробляють води, вони 
висмоктують її з глибин землі 
своїм корінням.
Дерева воду випаровують через 
листя.
У лісі сніг тане набагато повіль-
ніше, ніж на відкритих місцях.

Схожі на великий природний 
комбінат.
 
Кисень — життєдайний газ.

Ліс — величезний природний цех.

Ліс — чудова безвідмовна праль-
ня. 

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.

УрОКи 86–87
анатолій давидов «Місяць тиші»

Тип: Урок 86 — сприйняття художнього твору.
Урок 87 — комбінований.

Мета: •	продовжувати формувати уявлення про особ-
ливості науково-художніх творів; сформу-
вати уявлення про особливості літературної 
казки;

•	познайомити з науково-художнім оповідан-
ням «Місяць тиші»; 
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•	познайомити з деякими фактами творчості 
Анатолія Давидова;

•	удосконалювати навичку читання;
•	розвивати вміння аналізувати науково-худож-

ній твір;
•	розвивати вміння складати запитання за зміс-

том твору;
•	розвивати вміння складати текст-опис;
•	розвивати вміння переказувати;
•	перевірити якість засвоєння навчального ма-

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

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; від-
ривні картки експрес-контролю; портрет Анато-
лія Давидова; книжки з творами А. Давидова.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розглядання портрету письменника, 
книжкової виставки, розповідь про письменни-
ка), бесіда, розповідь та пояснення вчителя, по-
будова монологічних висловлювань.

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

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

ру;
•	читають та аналізують науково-художній твір;
•	визначають тему та основну думку твору;
•	створюють монологічні висловлювання, вико-

нуючи завдання в зошиті з літературного чи-
тання;

•	складають запитання за змістом твору;
•	виконують завдання в зошиті літературного 

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

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків. 

Зміст науково-художнього оповідання опрацьовується з урахуван-
ням художніх особливостей тексту і наукової інформації, що міститься 
у ньому.

УрОК 88
Урок позакласного читання
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УрОКи 89–90
Олег Буцень «неприємна пригода»

Тип: Урок 89 — сприйняття художнього твору.
Урок 90 — 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.

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; від-
ривні картки експрес-контролю; порт рет О. Бу-
ценя; книжки з творами О. Буценя.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розглядання портрету письменника, 
книжкової виставки, розповідь про письмен-
ника), бесіда, 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 та назву 

твору;
•	читають та аналізують науково-художню 

казку;
•	порівнюють науково-художню казку з на-

уково-художнім оповіданням;
•	створюють монологічні висловлювання;
•	складають запитання за змістом твору;
•	складають план казки;
•	готуються до творчого переказу казки;
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•	переказують казку зі зміною особи розпові-
дача;

•	виконують завдання в зошиті літературного 
читання;

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

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків. 

Зміст науково-художнього оповідання опрацьовується з урахуван-
ням художніх особливостей тексту і наукової інформації, що міститься 
в ньому.

УрОКи 91–92
Валерія Іваненко «Батько-колючка та його гніздечко»

Тип: Урок 91 — сприйняття художнього твору.
Урок 92 — 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 та 
творчості Валерії Іваненко;

•	удосконалювати навичку читання;
•	розвивати вміння аналізувати науково-ху-

дожній твір;
•	розвивати вміння складати запитання за 

змістом казки;
•	розвивати вміння складати план казки;
•	розвивати вміння переказувати;
•	перевірити якість засвоєння навчального ма-

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

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; 
відривні картки експрес-контролю; портрет 
В. Іваненко; книжки з творами В. Іва ненко.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розглядання портрету письменника, 
книжкової виставки, розповідь про письмен-
ника), бесіда, розповідь та пояснення вчителя, 
складання запитань за змістом казки, скла-
дання плану, переказ.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.
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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;
•	готуються до переказу;
•	переказують казку; 
•	виконують завдання в зошиті літературного 

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

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

Зміст науково-художнього оповідання опрацьовується з урахуван-
ням художніх особливостей тексту і наукової інформації, що міститься 
в ньому.

УрОК 93
Повторення та узагальнення вивченого в розділі

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 особ ли-

вості вивчених творів.

ОрієнтОвний хід урОку
1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Повторення вивченого в розділі.
4. Виконання завдань 1–5 на с. 160 підручника.
5. Підсумок уроку.
6. Домашнє завдання: прочитати ще раз твір, що сподобався най-

більше.
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УрОКи 94–95
розділ 8. «неБаЧенІ СВІТи»: лІТераТУрна КазКа,  

ПОВІСТЬ-КазКа, П'ЄСа.  
леся Воронина «Слон на ім’я Ґудзик»

Тип: Урок 94 — сприйняття художнього твору.
Урок 95 — комбінований.

Мета: •	познайомити з уривком із літературної казки 
«Слон на ім’я Ґудзик»; 

•	ознайомити з деякими фактами життя і твор-
чості Лесі Ворониної;

•	удосконалювати навичку читання;
•	розвивати вміння аналізувати літературну 

казку;
•	розвивати вміння переказувати;
•	перевірити якість засвоєння навчального ма-

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

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; 
відривні картки експрес-контролю; книжки 
з творами Л. Ворониної.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розглядання книжкової виставки, роз-
повідь про письменника), бесіда, розповідь та 
пояснення вчителя, складання плану тексту, 
побудова монологічних висловлювань за зміс-
том 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;
•	складають план тексту;
•	виконують завдання в зошиті літературного 

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

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

Уроки будуються за звичайною схемою.
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УрОК 96
Урок позакласного читання

УрОКи 97–98
Сашко дерманський «Казки дракона Омелька»

Тип: Урок 97 — сприйняття художнього твору.
Урок 98 — комбінований.

Мета: •	познайомити з уривком із літературної казки 
«Слон на ім’я Ґудзик»; 

•	ознайомити з деякими фактами творчості 
О. Дерманського;

•	удосконалювати навичку читання;
•	розвивати вміння аналізувати літературну 

казку;
•	розвивати вміння створювати монологічні ви-

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

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

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; від-
ривні картки експрес-контролю; книжки з тво-
рами О. Дерманського.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розглядання книжкової виставки, роз-
повідь 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 тво-

ру;
•	читають та аналізують літературну казку;
•	створюють монологічні висловлювання на 

основі прочитаного; 
•	готуються до переказу тексту;
•	переказують казку; 
•	виконують завдання в зошиті з літературного 

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

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

Уроки будуються за звичайною схемою.

УрОКи 99–100
Всеволод нестайко «Країна Сонячних зайчиків» (уривок)

Тип: Урок 99 — сприйняття художнього твору.
Урок 100 — комбінований.

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

на Сонячних Зайчиків»; 
•	ознайомити з деякими фактами життя і твор-

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

дожній твір;
•	створюють монологічні висловлювання на 

основі прочитаного;
•	перевірити якість засвоєння навчального ма-

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

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; від-
ривні картки експрес-контролю; портрет Всево-
лода Нестайка; книжки письменника.

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, створення монологічних висловлювань.

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

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

ру;
•	читають та аналізують уривок із повісті-казки;
•	створюють монологічні висловлювання;
•	виконують завдання в зошиті літературного 

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

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

Уроки будуються за звичайною схемою.
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УрОКи 101–102
Михайло Слабошпицький «По зірки (уривок)»

Тип: Урок 101 — сприйняття художнього твору.
Урок 102 — аналізу художнього твору.

Мета: •	формувати уявлення про повість;
•	познайомити з уривком із повісті «По зірки»; 
•	розвивати вміння читати та аналізувати ху-

дожній твір;
•	розвивати навичку самоконтролю;
•	сприяти розширенню читацького кругозору.

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; 
портрет М. Слабошпицького; книжки пись-
менника.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розглядання книжкової виставки, роз-
повідь про письменника), бесіда, розповідь та 
пояснення вчителя.

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;
•	створюють монологічні висловлювання; 
•	виконують завдання в зошиті з літературно-

го читання;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

Уроки будуються за звичайною схемою.

УрОК 103
Урок позакласного читання

УрОК 104
Побудова оригінальних монологічних висловлювань —  

казок про казкову країну або казкове місто

Тип: урок 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 гуморис-

тичного змісту.

Навчальна діяльність учнів на уроці організується здебільшого за 
матеріалами підручника (с. 185).

УрОКи 105–106
Микола Томенко «Орел-Срібнокрилець» (уривок)

Тип: Урок 105 — сприйняття художнього твору.
Урок 106 — аналізу художнього твору.

Мета: •	формувати уявлення про п’єсу;
•	познайомити з уривком із п’єси «Орел-Сріб-

нокрилець»; 
•	познайомити з фактами життя та творчості 

М. Томенка;
•	розвивати вміння читати та аналізувати п’єсу;
•	сприяти розширенню читацького кругозору.

Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; 
портрет М. Томенка; книжки з творами пись-
менника.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розглядання книжкової виставки, роз-
повідь про письменника), бесіда, розповідь та 
пояснення вчителя.

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

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

твору;
•	можуть пояснити особливості п’єси;
•	читають та аналізують уривок із п’єси;
•	створюють монологічні висловлювання; 
•	виконують завдання в зошиті з літературно-

го читання;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників. 

Уроки будуються за звичайною схемою.
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УрОК 107
Повторення та узагальнення вивченого в розділі

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 особли-

вості вивчених творів.

ОрієнтОвний хід урОку
1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Повторення вивченого в розділі.
4. Виконання завдань 1–7 на с. 192 підручника.
5. Підсумок уроку.
6. Домашнє завдання: прочитати ще раз твір, що сподобався.

УрОК 108
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, ви-
ходячи із власних інтересів; 

•	сприяти розширенню читацького кругозору.
Обладнання: підручник, журнали «Барвінок».
Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розглядання журналів, пояснення та 
розповідь учителя).

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

учні:
•	беруть участь у визначенні мети уроків;
•	знаходять у журналах цікаві твори, орієнту-

ючись на власні інтереси;
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•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-
словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

Зміст уроку розробляється, виходячи із бібліотечних фондів та із за-
лученням шкільного бібліотекаря. 

УрОК 109
розділ 9. «лЮБи, ШанУй, ОБерІгай УСе, ЩО зВеТЬСя УКраЇна»:  

ВІрШІ ПрО БаТЬКІВЩинУ.  
Ігор Січовик «рідний край». Марія людкевич «Під небом України».  

Петро Осадчук «Послухай, як струмок дзвенить…» 

Тип: урок вивчення кількох творів одного жанру.
Мета: •	познайомити з віршами «Рідний край» Ігоря 

Січовика, «Під небом України» Марії Люд-
кевич, «Послухай, як струмок дзвенить…» 
Петра Осадчука;

•	познайомити з деякими фактами творчості 
І. Січовика, М. Людкевич, П. Осадчука; 

•	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;
•	сприяти розширенню читацького кругозору;
•	виховувати любов до Батьківщини, до рідної 

домівки, почуття патріотизму.
Обладнання: підручник; портрети І. Січовика, М. Людке-

вич, П. Осадчука; книжки з творами письмен-
ників, що входять у коло дитячого читання.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розповідь учителя про письменників, 
розглядання 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 

віршів;
•	читають й аналізують вірші «Рідний край» 

І. Січовика, «Під небом України» М. Люд-
кевич, «Послухай, як струмок дзвенить…» 
П. Осадчука;

•	пояснюють використання авторами творів 
образних виразів;

•	уявляють настрій письменників;
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•	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 один із віршів.

УрОК 110
дмитро Павличко «де найкраще місце на землі?», «рідна мова»

Тип: урок — сходинка до монографічного вивчення 
творчості письменника.

Мета: •	познайомити з деякими фактами біографії та 
творчості Дмитра Павличка; 

•	познайомити з віршами Д. Павличка «Де 
найкраще місце на землі?» та «Рідна мова»;

•	розвивати вміння аналізувати вірші (визна-
чати настрій творів, розуміти настрій та по-
чуття автора, усвідомлювати власні почуття 
від прочитаного);

•	удосконалювати навичку виразного читання 
віршів;

•	збагачувати активний словник учнів;
•	сприяти розширенню читацького кругозору;
•	виховувати любов до Батьківщини, рідної 

мови, почуття патріотизму.
Обладнання: підручник; портрет Дмитра Павличка, книги 

з творами письменника, що входять у коло ди-
тячого читання.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим ма-
теріалом (розглядання книжкової виставки, 
розповідь про письменника), бесіда, розповідь 
та пояснення вчителя.

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

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

творів;
•	читають та аналізують вірші;
•	будують зв’язні монологічні висловлювання; 
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.

Урок проводиться за звичайною схемою. Вірші опрацьовуються по 
черзі. Після читання та аналізу кожного вірша відбувається підготовка 
до його виразного читання, власне виразне читання.

Домашнє завдання: підготуватися до виразного вивчення віршів. 
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УрОК 111
андрій Малишко «Буду я навчатись мови золотої…»  
Побудова письмових текстів (розповідей, роздумів)

Тип: інтегрований урок.
Мета: •	познайомити з віршем «Буду я навчатись мови 

золотої…» Андрія Малишка;
•	познайомити з деякими фактами біографії 

А. Малишка; 
•	розвивати вміння аналізувати вірші (визнача-

ти настрій твору, розуміти настрій та почуття 
автора, усвідомлювати власні почуття від про-
читаного); 

•	удосконалювати вміння виразно читати вір ші;
•	розвивати вміння створювати монологічні ви-

словлювання (тексти-розповіді, тексти-мір ку -
вання);

•	сприяти розширенню читацького кругозору;
•	виховувати любов до Батьківщини, до рідної 

мови, почуття патріотизму.
Обладнання: підручник; портрет А. Малишка; книжки з тво-

рами письменника.
Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коментуван-
ня художнього твору позатекстовим матеріалом 
(розповідь учителя про письменника, розгля-
дання книжок на книжковій виставці), прогно-
зування змісту уроку; мовленнєва творчість по-
будова зв’язних монологічних висловлювань.

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

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

ша;
•	читають й аналізують вірш «Буду я навчатись 

мови золотої…» А. Малишка; 
•	пояснюють використання автором творів об-

разних виразів;
•	уявляють настрій та почуття письменника;
•	створюють письмові тексти;
•	виконують завдання в зошиті з літературного 

читання;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

Першу половину уроку можна провести за звичайною схемою ви-
вчення вірша.
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Другу половину уроку присвятити написанню учнями творів за те-
мами «Я люблю свою країну», «Наша мова солов’їна» та ін. Теми творів 
визначає учитель, ураховуючи особливості учнів класу. Учням треба за-
пропонувати декілька тем, щоб була можливість обрати тему по душі. 

Домашнє завдання: підготуватися до виразного читання вірша 
«Буду я навчатись мови золотої…».

УрОК 112
Урок позакласного читання

УрОК 113
Микола Сингаївський «я все люблю…» ганна Черінь «рідна хата»

Тип: урок вивчення двох творів одного жанру.
Мета: •	познайомити з віршами «Я все люблю…» Ми-

коли Сингаївського та «Рідна хата» Ганни Че-
рінь;

•	познайомити з деякими фактами біографії 
М. Сингаївського та Г. Черінь; 

•	розвивати вміння аналізувати вірші (визнача-
ти настрій творів, розуміти настрій та почут-
тя авторів, усвідомлювати власні почуття від 
прочитаного);

•	удосконалювати вміння виразно читати вірші;
•	сприяти розширенню читацького кругозору;
•	виховувати любов до Батьківщини, до рідної 

домівки, почуття патріотизму.
Обладнання: підручник; зошит із літературного читання; 

портрети М. Сингаївського та Г. Черінь; книж-
ки з творами письменників.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим матері-
алом (розповідь учителя про письменників, роз-
глядання 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 «Рідна хата» Ганни 
Черінь;

•	пояснюють використання авторами творів об-
разних виразів;

•	уявляють настрій письменників;
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•	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.

Домашнє завдання: вивчити напам’ять вірш «Я все люблю…» Мико-
ли Сингаївського.

УрОК 114
ліна Костенко «Усе моє, все зветься Україна»,  

«Пісенька про космічного гостя»

Тип: урок — сходинка до монографічного вивчення 
творчості письменника.

Мета: •	познайомити з деякими фактами біографії та 
творчості Ліни Костенко; 

•	познайомити з віршами Л. Костенко «Усе 
моє, все зветься Україна» та «Пісенька про 
космічного гостя»;

•	розвивати вміння аналізувати вірші;
•	удосконалювати навичку виразного читання 

віршів;
•	збагачувати активний словник учнів;
•	сприяти розширенню читацького кругозору;
•	виховувати в учнів любов до Батьківщини, 

почуття патріотизму, гостинність.
Обладнання: підручник; портрет Ліни Костенко, книги 

з творами Ліни Костенко, що входять у коло 
дитячого читання.

Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розглядання книжкової виставки, роз-
повідь про письменника), бесіда, розповідь та 
пояснення вчителя.

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

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

творів;
•	знаходять у «Біографічному довідничку» ін-

формацію про Ліну Костенко;
•	читають та аналізують вірші;
•	будують зв’язні монологічні висловлювання; 
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують ви-

словлювання, зрозумілі для співрозмовників.



109

Урок проводиться за звичайною схемою. Вірші опрацьовуються по 
черзі. Після читання та аналізу кожного вірша відбувається підготовка 
до його виразного читання, власне виразне читання.

Домашнє завдання: вивчити напам’ять вірш ««Усе моє, все зветься 
Україна».

УрОК 115
Володимир Сосюра «любіть Україну»

Тип: урок вивчення одного твору.
Мета: •	познайомити з віршем В. Сосюри «Любіть 

Україну»;
•	познайомити з деякими фактами біографії 

В. Сосюри; 
•	розвивати вміння аналізувати вірш; 
•	удосконалювати вміння виразно читати вір-

ші;
•	сприяти розширенню читацького кругозору;
•	виховувати любов до Батьківщини, почуття 

патріотизму. 
Обладнання: підручник; портрет В. Сосюри; книжки з тво-

рами письменника.
Методи та прийоми  
навчання:

читання, аналіз художнього тексту, коменту-
вання художнього твору позатекстовим мате-
ріалом (розповідь учителя про письменника, 
розглядання 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 автора та назву  

вірша;
•	читають й аналізують вірш «Любіть Украї-

ну» В. Сосюри; 
•	пояснюють використання автором творів об-

разних виразів;
•	уявляють настрій та почуття письменника;
•	усвідомлено, довільно і самостійно будують 

висловлювання, зрозумілі для співрозмовни-
ків.

Урок будується за звичайною схемою вивчення вірша.
Домашнє завдання: вивчити вірш «Любіть Україну» напам’ять.
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УрОК 116
Повторення вивченого у ІІ cеместрі

Тип: узагальнюючий урок.
Мета: повторити зміст, жанрові та художні особли-

вості творів, вивчених у ІІ семестрі.
Обладнання: підручник, тестові завдання в он-лайн на сайті 

видавництва «Ранок».
Інформаційні  
ресурси:

тестові завдання в он-лайн на сайті видавницт-
ва «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 ху-

дожні особливості вивчених творів;
•	створюють власні монологічні висловлюван-

ня;
•	відповідають на тести в он-лайн режимі.

ОрієнтОвний хід урОку
1. Організаційний момент.
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Повторення вивченого в ІІ семестрі. 
5. Підсумок уроку.
6. Домашнє завдання: повторити зміст творів, вивчених у І семестрі. 

УрОК 117
Повторення вивченого у навчальному році

Тип: узагальнюючий урок.
Мета: повторити зміст, жанрові та художні особли-

вості творів, вивчених у навчальному році.
Обладнання: підручник, тестові завдання в он-лайн на сайті 

видавництва «Ранок».
Інформаційні  
ресурси:

тестові завдання в он-лайн на сайті видавни-
цтва «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 ху-

дожні особливості вивчених творів;
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•	 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. 
5. Підсумок уроку.
6. Домашнє завдання: повторити зміст творів, вивчених у навчаль-

ному році. 

УрОК 118
державна підсумкова атестація

УрОК 119
Підготовка до уроку-КВК

Тип: нестандартний урок — підготовка до уроку-
конкурсу.

Мета: •	розвивати читацьку самостійність та актив-
ність;

•	повторити зміст та жанрові особливості тво-
рів, вивчених у навчальному році;

•	розвивати вміння працювати в команді;
•	розвивати інтелектуальні здібності;
•	розширювати читацький кругозір;
•	виховувати інтерес до дитячої художньої лі-

тератури.
Обладнання: підручник, довідники, дитячі журнали, дитя-

чі книжки з вивченими творами; папір форма-
ту А4; фломастери, кольоровий папір, маркери 
тощо.

Методи та прийоми  
навчання:

складання програми конкурсу, складання за-
питань; підготовка до інсценізації, виготов-
лення атрибутів конкурсу тощо.

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

учні:
•	складають програму конкурсу;
•	об’єднуються в групи за інтересами; 
•	складають запитання за змістом творів, ви-

вчених у навчальному році; 
•	обирають твори для інсценування, розподі-

ляють ролі;
•	виготовляють програму та інші атрибути 

свята.
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ОрієнтОвний хід урОку
1. Організаційний момент.
2. Пояснення/інструктаж учителя.
3. Самовизначення — хто та яким чином братиме участь у конкурсі 

(ведучі, журі, оформлювачі).
4. Об’єднання в команди.
5. Робота в командах.
6. Підсумок уроку.
7. Домашнє завдання: повторити зміст художніх творів, вивчених 

у навчальному році. 

УрОК 120
Урок позакласного читання

УрОК 121
Урок-КВК

Тип: нестандартний урок — урок-конкурс.
Мета: •	повторити прізвища авторів, зміст та жан-

рові особливості художніх творів, вивчених 
у навчальному році;

•	розвивати вміння працювати в команді;
•	розвивати кмітливість, почуття гумору;
•	розвивати акторські здібності; 
•	розширювати читацький кругозір;
•	виховувати інтерес до дитячої художньої лі-

тератури.
Обладнання: програма конкурсу, афіша.
Методи та прийоми  
навчання:

метод реалізації літературного твору в інших 
видах мистецтва (інсценування), побудова 
зв’язних мовленнєвих висловлювань.

Форма роботи: фронтальна, робота в групах.
Прогнозовані освітні  
результати уроку:

учні:
•	повторюють зміст та жанрові особливості ви-

вчених творів; 
•	співпереживають, радіють успіху одноклас-

ників.

Урок проводиться як свято. Наприкінці уроку учитель оголошує ре-
зультати конкурсу, нагороджує переможців і відзначає всіх учасників. 




