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Оксана Кравчук  
 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
НА УРОКАХ З КУРСУ «Я І УКРАЇНА» 

 
Навчальний курс «Я і Україна» реалізує галузь «Людина і світ» Дер-

жавного стандарту початкової загальної освіти і охоплює такі змістові лі-
нії: Людина як особистість; Людина і суспільство; Людина серед людей; 
Культура; Об’єкти природи; Планета Земля; Україна; Рідний край. Зазна-
чені змістові лінії у програмі 1–2 класів виділяються як природознавча і 
суспільствознавча в інтегрованому предметі «Я і Україна» (1 год.), а в 3–4 
класах вони представлені окремими предметами: «Природознавство» і 
«Громадянська освіта» (по 1 год.). Можливий варіант їх інтегрованого ви-
вчення. 

«Громадянська освіта» – продовжує суспільствознавчу складову по-
чаткової освіти і спрямовується на соціалізацію особистості молодшого 
школяра, його громадянське зростання. 

«Природознавство» – як навчальний предмет має інтегрований хара-
ктер, оскільки зміст його утворює система уявлень і понять, відібраних з 
різних природничих наук на основі ідеї цілісності природи з урахуванням 
міжпредметних зв’язків у початковій ланці освіти і перспективних зв’язків 
із природознавчими предметами, що вивчатимуться в наступних класах. 

 
Зразки уроків в 1-му класі з використанням ІТН 

 
Урок на тему: «Тварини. Що дають тварини людям? Живий ку-

точок вдома і в класній кімнаті» 
Очікувані результати: 
Після цього уроку учні зможуть: 
− розрізняти тварин за їх характерними ознаками; 
− пояснювати, що дають людям тварини; 
− розрізняти свійських і диких тварин; 
− висловлювати власне ставлення до тварин. 
Обладнання: 
Підручник «Віконечко» авт. Н.М. Бібік, Н.С. Коваль, іграшковий мі-

крофон, предметні малюнки тварин; надруковане кліше з написом: «Як 
змінилося твоє попереднє уявлення про тварин? – Раніше я думав (думала), 
що…». 

Орієнтовний план і зміст проведення уроку 
І. Вступна частина уроку (5 хв.) 
1. Актуалізація опорних знань – 3 хв. 
2. Мотивація навчальної діяльності – 1 хв. 
3. Оголошення теми і очікуваних результатів – 1 хв. 
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ІІ. Основна частина уроку (20 хв.) 
1. Загальне поняття про тварин – 5 хв. 
2. Середовище життя тварин – 5 хв. 
3. Користь тварин для людей – 5 хв. 
4. Живий куточок вдома і в класній кімнаті – 5 хв. 
ІІІ. Підсумкова частина уроку (5 хв.) 

І. Вступна частина уроку 
1. Актуалізація опорних знань учнів. 
Розпочинаємо урок з актуалізації опорних знань за технологією 

«Мікрофон». Учитель, передаючи іграшковий мікрофон учням, просить 
кожного учня назвати тварину, яку він знає (бажано, щоб учні не повторю-
валися).  

Учитель підсумовує відповіді учнів і переходячи до мотивації на-
вчальної діяльності, запитує дітей: 

– Чи всі види тварин ви назвали? 
– Як ви гадаєте, метелик, мурашка, окунь – тварини? 
Після заслуховування кількох відповідей учнів, учитель оголошує 

тему та очікувані результати уроку. 
– Отже, на уроці ми з’ясуємо хто такі тварини, навчимось розріз-

няти свійських і диких тварин, пояснювати що вони дають людям, де вони 
мешкають.  

ІІ. Основна частина 
Основну частину уроку вчитель розпочинає з повідомлення: 
– Мурашка, щука, жаба, черепаха, синиця, курка, вовк, лев – це 

тварини. Всі вони різні – великий слон і маленька мурашка, метелик схо-
жий на квітку, їжак – колючий, вовк – сірий, лисиця – руда… Тварини за-
селяють всі куточки нашої планети. Вони літають у піднебессі, повзають 
під землею, ходять по землі та плавають у воді.  

– Всі тварини поділяються на групи: птахи, звірі, риби, комахи. 
Серед цих тварин є свійські – тобто ті, яких люди приручили, і дикі, що 
пристосувалися до природних умов. 

– Отже, перевіримо, чи можете ви розрізнити тварин різних груп. 
Продовжуючи роботу, вчитель об’єднує клас в групи по 4–6 осіб. 

Учні розподіляють ролі у групі. Кожна група отримує предметні малюнки 
із зображенням тварин. Учитель ставить групам завдання: 

1 групі із представлених малюнків тварин (кіт, риба, голуб, метелик, 
береза, гуска, кінь, калина) необхідно відібрати лише зображення тварин і 
обґрунтувати вибір. 

2 групі необхідно представлені зображення тварин (гуска, лелека, си-
ниця, півень, горобець, індик, голуб) об’єднати у дві групи і пояснити вибір. 

3 групі необхідно представлені зображення тварин (окунь, ведмідь, 
лелека, сом, синиця, тигр, щука, лисиця, півень) об’єднати у 3 групи і пояс-
нити вибір. 
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4 групі із представлених малюнків тварин (лев, тигр, рись, корова, 
лисиця, вовк, ведмідь) вилучити зображення зайвих і обґрунтувати вибір. 

5 групі необхідно представлені зображення тварин (гуска, олень, кінь, 
вівця, слон, півень, зебра, панда) поділити на дві групи і пояснити вибір. 

Час виконання завдання – 2 хвилини. По закінченню відведеного ча-
су кожна група презентує результати роботи.  

Переходячи до вивчення питання мешкання тварин, учитель кріпить 
до дошки плакати із зображенням середовищ життя: лісу, водойми, луків, 
господарського двору. Наприклад: 

 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Діти працюють у тих же групах.  
Кожна група отримує набір малюнків із зображенням тварин (набори 

для кожної групи різні), наприклад: 
 
 
 

 
 
 
 
Учням необхідно «розселити» тварин відповідно до середовища 

проживання (прикріпити картки на відповідний плакат) і пояснити свої дії. 
На виконання завдання відводиться 3 хвилини. По завершенню відведеного 
часу представники груп презентують результати роботи за технологією «Не-
закінчене речення»: «Група вважає, що тварина мешкає … . Тому, що …». 

Наступне питання «Що дають тварини людям» розглядається в па-
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рах. Учитель пропонує учням у парі з товаришем по парті розглянути ма-
люнки на ст. 73 підручника і визначити, що люди одержують від тварин. 
На вправу відводиться 3 хвилини, після чого учитель за технологією «Мік-
рофон» перевіряє виконання завдання. Учні називають тварин та продукти, 
які люди отримують від них. Наприклад: З шерсті овець виготовляється 
тканина. 

Опитування припиняється, коли відповіді повторюватимуться. 
Переходячи до наступного завдання, учитель повідомляє: 
– Для життя тваринам потрібна їжа. Тварини, що живуть на волі, 

самі здобувають їжу, а про тих тварин, які людина приручила, необхідно 
піклуватися. Перевіримо, чи знаєте ви як годувати тварин. 

Вчитель об’єднує клас в групи по 4–6 осіб. Кожна група отримує зо-
браження тварини. Учитель ставить групам завдання – розповісти, як не-
обхідно доглядати за твариною. 

1 група малюнок акваріумної рибки. 
2 група зображення папужки чи синиці. 
3 група малюнок кролика. 
4 група малюнок хом’ячка. 
5 група малюнок кішки. 
На підготовку відповіді відводиться 5 хв., після чого вислуховується 

кожна група. 
ІІІ. Підсумкова частина 

Підводячи підсумки уроку, можна запропонувати відповісти на пи-
тання за поданим надрукованим кліше, що вивішується на дошку: 

 
 
 
 

 
Учні за поданим початком дають відповіді (4 хв.) 
Вкінці уроку вчитель запитує дітей, що їм на уроці найбільше сподо-

балося. Бажаючі вислуховуються в іграшковий мікрофон. 
 

Використані технології 
 

Частина уроку Технології 
І. Вступна частина 
 
ІІ. Основна частина 
 
 
ІІІ. Підсумкова частина 

«Мікрофон» 
 
Робота в малих групах 
Робота в парах 
«Мікрофон» 
«Незакінчене речення» 

 

Як змінилося твоє попереднє уявлення про тварин? 
Раніше я думав (думала), що … 
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Урок природознавства у 1 класі  
на тему: «Вода» 

 
Очікувані результати: 
Після цього уроку учні зможуть: 
− називати стани води; 
− розповідати про властивості води; 
− наводити приклади використання води у житті людини; 
− висловлювати ставлення про збереження води. 
Обладнання: Підручник «Я і Україна. Віконечко» 1 клас Н.М. Бібік, 

Н.С. Коваль; набір для дослідів (6 стаканів з водою, 6 паличок для розмі-
шування води; тарілка; сіль, цукор, цвяхи, пісок) малюнки різних станів 
води, таблиця кругообігу води. 

 
Орієнтовний план і зміст проведення уроку 

І. Вступна частина (5 хв.) 
1. Актуалізація опорних знань. 
2. Мотивація навчальної діяльності. 
3. Оголошення теми і очікуваних результатів. 
ІІ. Основна частина уроку (30 хв.) 
1.Три стани води. 
2. Кругообіг води. 
3. Властивості води. 
4. Значення води.  
ІІІ. Підсумкова частина уроку (5 хв.)  

І. Вступна частина 
Учитель розпочинає актуалізацію опорних знань із загадки: 
Вона і краплинка, вона і сніжинка, вона може парою бути. (Вода) 
Після того, як діти відгадали загадку вчитель запитує дітей: 
– Як ви гадаєте, для чого потрібна вода? 
Відповіді заслуховуються за технологією «Мікрофон». 
З метою мотивації навчальної діяльності вчитель ставить запитан-

ня до дітей: 
– Чому важливі для людини знання про воду? 
Вислухавши відповіді окремих учнів, вчитель говорить: 
– Щоб поповнити знання про воду, ми проведемо дослідження та ді-

знаємося про стани води та властивості води; зможемо наводити при-
клади використання води людиною; висловлювати своє ставлення про збе-
реження води. 

ІІ. Основна частина уроку 
Основну частину уроку учитель розпочинає з надання необхідної ін-

формації учням про три стани води (2 хв.): 
– Вода – багатство Землі. Вона необхідна для життя всіх живих 
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організмів. На планеті вода займає більше території, ніж суша. У природі 
вода перебуває у трьох станах: рідкому (дощ, туман, роса, вода), твердо-
му (сніг, лід, крига, бурульки), газоподібному (водяна пара). 

Для перевірки розуміння учнями станів води учитель об’єднує клас в 
групи по 4–6 осіб. Учні розподіляють ролі у групі. Кожній групі роздають-
ся малюнки із зображенням різних станів води. Наприклад: 

– рідкий стан: чай, компот, сік; 
– твердий стан: сніжинка, снігова баба, крижина, кубик льоду; 
– газоподібний стан: чайник, що парує, хмаринка, чашка, що парує. 
Кожна група повинна визначити у якому стані зображена вода на 

малюнках і пояснити свій вибір. Після закінчення визначеного часу (2 хви-
лини) учитель вислуховує відповіді представників груп. Вразі незгоди з ві-
дповіддю представник іншої групи може висловити свою думку. 

На дошці, вчитель кріпить зображення краплинки води і вислухавши 
відповіді учнів, підсумовує: 

– Отже, вода може перебувати у трьох станах – рідкому, твердо-
му, газоподібному (учитель кріпить навколо краплини зображення сніжин-
ки, хмарини і стакана з водою). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знайомлячи учнів з кругообігом води в природі, учитель читає казку 

про подорож краплинки роси: 
Крапля роси 

Рано-вранці на квітці троянди прокинулась Крапля роси. 
– Як я тут опинилась? – замислилася Крапля. – Увечері ж була висо-

ко в небі. Як я потрапила на землю? 
І захотілось їй знову в небо. 
Пригріло сонечко. Випарувалась Крапля, піднялася високо в небо 

блакитне, до самого Сонечка. Там – тисячі інших крапель! Зібрались вони 
в темну хмару й заступили Сонечко. 

– Чого ви мене заступили від людей? – розгнівалось Сонечко. І по-
слало на темну хмару вогненну стрілу. Вдарила вогненна стріла, загримів 
грім. Злякалась темна хмара й розсипалась. Пішов дощ. Упала крапля на 
Землю. 

– Дякую тобі, Крапле, – сказала Земля. – Я так скучила за тобою. 
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Після прослуховування казки учитель показує таблицю, на якій зо-
бражено кругообіг води і пропонує учням у загальному колі відповісти на 
запитання: 

– Де взялася Крапля вранці на троянді? 
– Чому вона знову могла піднятися високо в небо до самого Сонечка? 
– Як краплина опинилася на землі? 
Групи по черзі висловлюються. Після того, як будуть вичерпані всі 

відповіді, приступають до обговорення поданих ідей. Підбиваються підсу-
мки роботи. 

Для ознайомлення із властивостями води, вчитель об’єднує клас в 
групи, кожна з них отримує завдання: 

1 група. Визначте чи має вода колір і запах. Зробіть висновок. 
2 група. Вилийте воду на тарілку. Що сталося з водою? Зробіть ви-

сновок. 
3 група. У склянку з водою киньте 2–3 кришталики солі, розмішайте. 

Куди поділися кришталики? Зробіть висновок. 
4 група. У склянку з водою вкиньте пісок і розмішайте. Що сталося з 

піском? Зробіть висновок. 
5 група. У склянку з водою вкиньте цвяхи і розмішайте. Що сталося з 

цвяхами? Зробіть висновок. 
6 група. У склянку з водою вкиньте цукор і розмішайте. Що сталося з 

цукром? Зробіть висновок. 
На виконання завдання відводиться 3 хв. Учитель, на столі, заздале-

гідь готує набори для таких же дослідів. Представляючи результати, кожна 
група демонструє досліди з водою і робить висновки. 

Вчитель узагальнює відповіді учнів і заповнює завчасно підготовле-
ну таблицю: 

 
Властивості води 

Рідина без запаху 
без кольору 

Розчиняє речовини 
 
Розглядаючи питання охорони водойм та збереження води, учитель 

говорить: 
– Всім живим організмам – рослинам, тваринам, людям – потрібна 

вода. Живі організми постійно витрачають воду, тому її кількість потрі-
бно поповнювати. А ще, вода потрібна на фабриках і заводах для виготов-
лення різних виробів. Не скрізь на планеті є запаси води у достатній кіль-
кості. Тому люди повинні дбати про збереження води. 

За технологією «Два − чотири − всі разом» учитель пропонує обго-
ворити питання збереження води.  

Учитель. Об’єднайтеся в пари та запропонуйте, як можна зберег-
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ти воду на планеті (1 хв.).  
Потім, учитель об’єднує пари в четвірки і просить обговорити попе-

редньо досягнені рішення щодо поставленої проблеми (2 хв.). Після цього, 
учитель переходить до колективного обговорення проблеми. Учні вислов-
люють свої думки, а вчитель записує пропозиції учнів.  

Оскільки, учні ще не вміють читати, то можна замість запису вико-
ристати умовні позначення, наприклад: 

 
 
 

 
 
 
 

ІІІ. Підсумкова частина. 
При підведенні підсумків, учитель звертає увагу учнів на очікувані 

результати уроку і, передаючи уявний мікрофон (вибірково), пропонує ді-
тям закінчити речення: 

Сьогодні на уроці я дізнався, що вода… 
 

Використані технології 
Частина уроку Технології 

І. Вступна частина 
 
ІІ. Основна частина 
 
 
 
 
ІІІ. Підсумкова частина 

Мікрофон 
 
Робота в парах 
Коло ідей 
Робота в малих групах 
Два − чотири − всі разом 
 
Незакінчене речення 
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