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ВСТУП.

ЗАВДАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
І РОБОТА ВЧИТЕЛЯ.

Беручись до пророблення природничого матеріалу в почат
ковій школі, учитель зобов’язаний орієнтуватися на загальні 
завдання школи, чітко сформульовані в ухвалах ЦК ВКП(б) 
про початкову і середню школу від 5 вересня 1931 р. і 25 серпня 
1932 р.

У зв’язку з цим завдання природознавства у початковій школі 
зводяться ось до чого:

1. Виходячи з уявлень, що є у  дітей, про життя природи, 
про природні явища, уточнюючи ці уявлення і борючись з їх 
перекрученнями релігійного і обивательського характеру,— роз
ширити кругозір учнів знанням нових фактів з живої і неорга
нічної природи.

2. Розкрити учням на базі конкретного матеріалу найпростіші 
закономірності розвитку в природі у формі, доступній і зрозу 
мілій дітям.

3. Показати яскраву картину опанування стихійних сил при
роди у  процесі соціалістичного будівництва.

4. Розбудити у дітей інтерес до вивчення природи і озброїти 
їх елементарними навичками дослідження природних яви щ 1).

У тій самій записці є щй одна вказівка, що випливає з ухвал 
ЦК В К П (б )п ро  початкову і середню школу, а саме: вивчення 
природознавства уж е в початковій школі повинно бути »першим 
підступом до опанування науки“, а не набором розрізнених 
фактів. Нарешті, остання вказівка: вивчення теорії повинно 
бути пов’язано „з практичною роботою учнів у сільському госпо
дарстві, з громадсько-корисною роботою на основі підпорядку
вання громадсько-виробничої праці учнів навчальним і вихов
ним завданням школи. Роботи по сільському господарству 
повинні бути дані лише такі і в таких межах, щоб їх вико
нання сприяло розширенню і зміцненню знань ребятами „основ

*) Вступча записка до програми природознавства в початковій школі.



науки“, сприяло їх комуністичному вихованню, озброювало б 
умінням прикладати теоретичні знання в практиці, в дослід
ній роботі“.

Робота учителя з природознавства повинна, отже, протікати 
в розрізі викладених вище засад. Без цього вона позбудеться 
нринципіальної бази і перетвориться на механічне заучування 
фактів, що не мають освітного і виховного значення.

У дальшому розділі „Аналіз програми з природознавства“ 
ми зробимо аналіз програмного матеріалу з природознавства 
з погляду засад, наведених вище.



РО ЗДІЛ І.

АНАЛІЗ ПРОГРАМИ З ПРИРОДОЗНАВСТВА  
У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.

Програма з природознавства у початковій школі побудована 
за такою схемою:

I к л а с .  Розділи: „О сінь“, „Зима“, „В есна“;
II к л а с .  Розділи: „Город“, „Сад“ (для сільської школи), „П арк“ (для міської 

школи), „Свійські і дикі тварини“, „Ставок і р іч ка“.
III к л а с .  Розділи: „Грунт і корисні копалини“, „Вода“, „П овітря“, „Е лек

тричні явищ а“, „Ж иття рослин“.
IV к л а с .  Р о з д іл и : „ Ж и т т я  твари н “, „Будова і  робота людського тіла“.

Розглядаючи тематику п^ всіх роках навчання, ми прихо
димо до такого висновку: послідовний і систематичний виклад 
природничого матеріалу в програмах для початкової школи 
починається по суті з третього року навчання. Природничий 
матеріал розміщений тут у такому порядку, що курс „неживої“ 
природи іде перед курсом органічної природи і є підготовкою 
для розуміння складніших процесів, що відбуваються у рослин
ному і тваринному організмах.

Природничий матеріал перших двох класів відрізняється 
великою своєрідністю. Основне, що є характерним для нього,— 
це сезонне групування матеріалу.

Тут ми маємо цілком особливу систему: уже заголовки 
окремих тем свідчать про те, що знання, нагромаджувані учнями 
в перші два роки навчання, випливають не з вивчення того 
або того розділу природознавства, а з ознайомлення з окре
мими картинами природи і сільськогосподарської праці. Нема 
ботаніки, нема зоології, „неживої“ природи, а є картини, в яких 
елементи „живої“ і „неживої“ природи, сполучаючись між 
собою, дають щось суцільне, більш або менш закінчене. Така 
побудова курсу перших двох класів випливає з педагогічних 
міркувань. Сезонний принцип допомагає нам навіть на найра- 
ніших ступенях навчання ознайомити учнів з фактичним мате
ріалом не в розрізненому, клочкуватому вигляді, а у вигляді 
тієї чи тієї картини, що дозволяє виявити елементарні зв’язки 
між окремими явищами природи. Було б зовсім непослідовно 
і непедагогічно знайомити учнів у цьому віці з якою б там ні 
було класифікацією, дрібнити природу на розділи, не давши 
перед цим суцільного уявлення про неї у яскравих і зрозу
мілих дітям образах. Від окремих картин природи в І і в II кла
сах ми переходимо до більш систематизованого матеріалу в 
дальших класах. Там ми поглиблюємо раніше зроблені висновки.
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І КЛАС.
Р о з д і л и :  »Осінь“, »Зима“, »Весна“. *

Аналізуючи матеріал першого року навчання, ми помічаємо, 
що основне завдання авторів програми на першому році на
вчання— дати учням більш або менш зв’язане уявлення про 
картини природи в різні пори року. Знайомлячи учнів на 
екскурсіях з цілим рядом нових об’єктів, до того Ьі невідомих, 
програма на яскравих прикладах встановлює н а я в н і с т ь  п р и 
ч и н о в и х  з в ’я з к і в м і ж  о к р е м и м и  я в и щ а м и  п р и р о д и ,  
що характеризують настання різних пір року. Червоною нит
кою через усі зазначені теми проходить думка про те, що 
в основі всіх цих змін лежать м а т е р і а л ь н і  п р и ч и н и ,  що 
явища, які відбуваються у „неживій“ природі, виявляють свій 
вплив і на рослинний покров, і на тваринний світ. Наявність 
причинності і взаємозв’язку між різними явищами не обмежу
ється рамками природи, але переноситься на домашній побут 
людини і її господарство („Картини природи холодних країн“ 
і т. д.). Щоб дати учням потрібні навички для спостережень, 
уже з осені у І класі вводяться систематичні спостереження 
над природою (календар природи).

Знання, передавані учням, з самого початку пов’язуються 
з питанням господарського порядку і громадсько-корисною 
працею учнів: учні роблять спостереження і збирають матеріал 
про корисних і шкідливих комах і птахів саду, городу, лісу, 
колекціонують зразки культурних рослин і бур’янів, спостері
гають посаджені рослини, організують підгодовування зимую
чих птахів.

II КЛАС.
Р о з д і л и :  .Г ород“, „Сад“ (для сільської школи), „П арк“ (для міської 

школи), „Свійські і дикі тварини“, »Ставок і р іч ка“.

Програма II класа побудована за тим самим принципом, як 
і в І класі: дається ряд яскравих образів і картин, які знайо
млять учнів з оточуючою дійсністю — з серією фактів і явищ, що 
перебувають у взаємодіянні, зумовлюють один одного. Харак
терною особливістю тематики II класа є велика кількість сіль
ськогосподарських об’єктів, о б ’єктів, узятих не з життя „дикої“ 
природи, як це було в І класі, а з природи, що зазнала впливу 
людини.

Д уж е цінним освітним матеріалом є на цьому ступені на
вчання п и т а н н я  п р о  р о з в и т о к  т в а р и н  (комахи, жаби) 
і р о с л и н  (розпукування бруньок, перші весняні квіти в лісі). 
Велике освітнє значення має і друга тема — п р и с т о с о в а н і с т ь  
т в а р и н  д о  р і з н и х  у м о в  і с н у в а н н я .  Особливо багатий 
матеріал з даного питання є в розділі „Ставок і р іка“.

Заслуговує на велику увагу в програмі II класа також 
розділ „Свійські і дикі тварини“, що ставить питання про 
п о х о д ж е н н я  с в і й с ь к и х ^ т в а р и н ,  п р о  р о л ь  л ю д и н и
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ч
у п р и р у ч е н н і  і р о з п л о д і  ї х.  Тема ця має велике анти
релігійне значення, бо дає конкретний матеріал для розмови 
про роль людини, яка опановує закони природи і використовує 
їх для своїх господарських потреб.

У II класі, так само як і в І класі, виявляється м а т е р і а л ь н а  
с у т ь  причин, що зумовлюють різні явища в „неживому“ 
і органічному житті; ведеться календар природи, що д опо
магає учням пов’язати разом у послідовному порядку ряд 
фенологічних спостережень, встановити зв’язок між сезонними 
явищами в природі і сезонними- сільськогосподарськими про
цесами. Розділи „Город“, „Сад“, „П арк“ дають, отже, бага
тющий матеріал виховного характеру. П ов’язуючи практику 
рослинництва з сезонними явищами в природі, учитель може 
виявити безглуздість ряду місцевих забобонів. Особливу увагу 
треба звернути при цьому на забобони, зв’язані з масовою 
появою шкідників на полях, у садках і на городах.

Боротьба проти цих забобонів має величезне антирелігійне 
значення, бо ці забобони добре використовуються церквою.

Так само як і в І класі, знання, що їх набувають учні, під 
час пророблення програмного матеріалу, перебувають у най- 
щільнішому зв’язку з питаннями сільського господарства, 
з питаннями соціалістичного будівництва.

Приміром,, у зв’язку з проробленням розділу „Город“ перед 
учнями ставиться питання про роль городництва для трудящих, 
про фактори, що заважають і сприяють городництву: з одного 
боку — шкідники сільського господарства: білан капустяний, 
совка і т. ін.; з другого — корисні тварини: ропуха, „сонечко“, 
птахи й т. ін.

При проробленні розділу „Город“ учні знайомляться не 
тільки з корисними і шкідливими мешканцями городу, але 
і з засобами боротьби за підвищення урожайності городніх 
культур, залучаються до боротьби з бур’янами і шкідниками 
городу.

У такому самому розрізі проробляється розділ „Сад“ — для 
сільської школи і „П арк“ — для міської школи. В останньому 
розділі висувається нова проблема — роль зелених наса
джень в оздоровленні міст. Учні залучаються до боротьби 
з шкідниками саду і парку, до влаштування годівниць для 
птахів.

У розділі „Свійські і дикі тварини“ вивчення тварин пов’я 
зується з м’ясною проблемою. Паралельно з вивченням тварин 
відбувається практика, в основу якої покладено роботу  учнів 
по догляду за курми і кроликами

III КЛАС.
Р о з д і л и :  „Грунт і корисні копалини*, „Вода, „П овітря“, „Електрика*, 

„Ж иття рослин“.

На відміну від І і II класів матеріал III класа з природознав
ства розхміщується в систематичному порядку.
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П е р ш и й  р о з д і л  III к л а с а  „ Г р у н т  і к о р и с н і  к о п а -  
л и н и“ поділяється на кілька тем; напочатку подаються еле
ментарні відомості про грунт і його склад.

Почавши з опису зовнішніх ознак грунту, вчитель природно 
переходить до вивчення його складових частин: глини, піску, 
перегною, а це з методичного погляду дуж е доцільно, бо при 
цьому не порушується наступність між виучуваними,об’єктами.

У такому ж плані іде і дальший матеріал: ознайомившись 
з найважливішими складовими частинами грунту, учні пере
ходять до питання про утворення грунтів, зокрема — до про
цесів руйнування гірських порід (граніту). Питання про руй
нування гірських порід природно пов’язується з іншим питан
ням — утворенням осадових порід: пісковиків, глинистих сланців, 
вапняків і ін.

Значне місце в програмі відводиться питанням господарського 
порядку: використанню гірських порід у  будівництві. Це останнє 
питання ставиться після того, як у учнів утвориться більш- 
менш зв’язане, систематизоване уявлення про властивості гір
ських порід.

Дальша частина першого розділу присвячена вивченню інших 
корисних копалин — к а м ’ я н о ї  с о л і  і м і н е р а л ь н и х  д о б 
р и в .  У зв’язку з вивченням властивостей кам’яної солі учитель 
знайомить учнів з процесом кристалізації, дає поняття про 
розчини, розповідає про способи видобутку солі з земних надр, 
з соляних озер, соляних джерел і морської води.

З мінеральних добрив учитель спиняється на калійних солях 
(Солікамські копальні), селітрі, апатитах і фосфоритах. Відзна
чає, що багатющі поклади калійних солей і апатитів були від
криті в СРСР при радянській владі, вказує, яке величезне зна
чення для нашого господарства мають солі, що йдуть на доб
риво. Третя частина розділу „Грунт і корисні копалини“ при
свячена питанням палива: т о р ф о в і ,  к а м ’ я н о м у  в у г і л л ю ,  
н а ф т і .

Матеріал цієї частини розміщений так, що учні насамперед 
знайомляться з торфом, тобто тим об’єктом, від якого найлегше 
буде підійти до вивчення кам’яного вугілля, до розуміння 
тих процесів, які сприяли його утворенню. М атеріал про нафту 
подається наприкінці.

Частина про паливо закінчується питаннями практичного, 
господарського порядку — виясненням ролі палива в соціалі
стичному будівництві. При вивченні палива слід приділити ве 
лику увагу утворенню кам’яного вугілля. Тут учні можуть здо
бути відомості про минуле життя земної кори, про те, що рос
линний світ, а також і вигляд земної кори, не є незмінними.

Остання частина розділу присвячена м е т а л а м  і р у д а м .  
Учні спершу знайомляться з властивостями металів і руд, 
а звідси переходять до складнішого питання—одержання металів 
з руди.

Наприкінці розділу відмічається роль чорної і кольорної 
металургії в індустріалізації і обороні СРСР.
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Д р у г и й  р о з д і л  III к л а с а  „ В о д а “ 1) знайомить учнів 
з властивостями води, з руїнницькою діяльністю її і, нарешті, 
з використанням енергії води в господарстві країни. Напочатку 
дається матеріал, що характеризує повсюдне поширення води, 
потім виясняються фізичні властивості води: зміни води при 
нагріванні і охолодженні. Матеріал, зв’язаний з вивченням вла
стивостей води залежно від температурних умов, проробляється 
в щільному контакті з деякими питаннями прикладного харак
теру. Приміром, після того, як учні ознайомляться з змінами 
води під впливом різних температур, вчитель розповідає їм про 
будову термометра, про використання його на практиці.

У другому випадку, виявляючи властивості пари (пружність 
пари) і демонструючи цю властивість на приладі, учитель зараз 
таки знайомить учнів з принципом будови парового двигуна.

Питання про використання енергії води людиною проро
бляється наприкінці розділу, щоб не порушити систематичності 
викладу матеріалу. При проробленні розділу „Вода“ особливу 
увагу слід звернути на питання, що мають велике освітнє 
і виховне значення: кругообіг води в природі, руїнницьку і твірну 
діяльність води, використання енергії води.

Т р е т і й  р о з д і л  III  к л а с а  „ П о в і т р я “ побудований за 
тим самим принципом, як і попередні. Насамперед демонстру
ється повсюдне поширення повітря.

Потім починається вивчення властивостей повітря, при чому 
теоретичні висновки тут таки пов’язуються з питаннями прак
тичного характеру. Приміром, зміна повітря від нагрівання без
посередньо пов’язується з питаннями повітроплавства (повітряна 
куля); погана теплопровідність повітря — з використанням цієї 
властивості для утеплення приміщень; рух повітря (вітер) — з ві
тряними двигунами.

' Найскладніше питання — склад повітря — природно віднесене 
на кінець. Там же дається матеріал про кисень і про вугле
кислий газ, як продукт, утворюваний під час горіння вуглецю 
(вугілля). При проробленні матеріалу про ровітря треба, крім 
пйтання про використання енергії повітря в господарстві і в тех
ніці, звернути велику увагу на атмосферні явища. Виявляючи 
матеріальну суть цих явищ, учитель руйнує безглузді легенди 
про так звані „грізні“ явища, посилані „богом“, як кара смерт
ним за їх „гріхи“.

Ч е т в е р т и й  р о з д і л  III к л а с а  „ Е л е к т р и к а “ знайомить 
учнів з атмосферною електрикою. При проробленні матеріалу 
слід встановити, що блискавка й іскра, утворювана від тертя об 
волосся ебонітового гребінця, по суті є  явищем ОДНОГО і того 
самого роду. Звідси — висновок про матеріальну суть грозових 
явищ (грім і блискавка), про могутність науки і техніки, які пі
знають закони природи і використовують їх для практичних потреб 
будова громовідводу).

^  При аналізі даного розділу було взято до уваги перегрупування мате
ріалу, проведене автором стабільного підручника.



Розділ „Електрика“ насичений антирелігійними моментами; 
але не тільки на цьому слід зосередити увагу учнів: треба, хоча б 
у  найзагальніших рисах, вияснити роль електрики в госпо
дарстві СРСР. Матеріал цей буде служити деяким доповненням 
до того, що було вже сказано раніше в розділі „Вода“ про дви
гуни.

П ’ я т и й  р о з д і л  III к л а с а  „ Ж и т т я  р о с л и н “ дає еле
ментарне уявлення про будову і розвиток рослинного організму 
від насінини до насінини.

Розділ насичений питаннями сільського господарства. Черво
ною ниткою через усю тему проходять дві основні ідеї: перша — 
зумовленість розвитку рослин матеріальними причинами; друга — 
глибоко антирелігійна думка про те, що людина, пізнаючи 
закони природи, може впливати на розвиток рослини.

IV  КЛАС.

Р о з д і л и :  „ Ж и т т я  т в а р и н “, „ Б у д о в а  і р о б о т а  л ю д с ь к о г о  
т і л а “.

Р о з д і л  „ Ж и т т я  т в а р и н * .  З м і с т  р о з д і л у :  1) р и б и  і і н ш і  т в а 
р и н и ,  щ о  ж и в у т ь  у в о д і ;  2) з е м н о в о д н і  і п л а з у н и ;  3) п т а х и ;  
4)  с с а в ц і  ж а р к и х  і х о л о д н и х  к р а ї н .

В основі першого розділу стоять питання про відносну при
стосованість тварин до умов оточення і про господарське вико
ристання тварин людиною. Звертається особливу увагу на досяг
нення людини в процесі її боротьби з стихією, могутність 
людини, що пізнала закони розвитку тваринного організму і ви
користовує їх для господарських потреб.

Р о з д і л  „ Б у д о в а  і р о б о т а  л ю д с ь к о г о  т і л а “. Про
роблення матеріалу з анатомії і фізіології людини відбувається 
в нерозривному зв’язку з питаннями раціоналізації і оздоро
влення праці і побуту, з питаннями особистої і громадської гігі
єни. Щодо цього перша-ліпша частина цього розділу дає мож
ливість розгорнути відповідну розмову. Приміром, в частин; 
про кістяк виникає питання про раціоналізацію роботи підлітків 
у школі (правильно сидіти), про охорону праці їх.

Розділ про будову і функції травних органів пов’язується 
з питаннями гігієни харчування, організації громадського харчу
вання. Будова і функції дихальних органів вивчаються в зв’язку 
з питаннями гігієни дихання, заходами по очищенню повітря 
від пилу і інших забруднюючих речовин, захисту від бойових 
отруйних речовин.

У зв’язку з проробленням матеріалу з даної теми учні зна
йомляться з заходами уряду і громадських організацій у питан
нях охорони праці і оздоровлення побуту трудящих.

Пророблення матеріалу з розділу „Будова і робота людського 
т іл а“ добре може бути використане для антирелігійного вихо
вання. Центральне місце щодо цього займає питання про тва
ринне походження людини. Дані з цього питання завдають 
нищівного удару біблійній легенді про походження людини.
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РО ЗДІЛ  II.

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ М АТЕРІАЛУ  З ПРИРОДОЗНАВСТВА  
В І КЛАСІ.

В с т у п .  Наведені нижче розгорнуті уроки з природознавства 
проробляються, згідно з останньою ухвалою НКО РСФРР, почасти 
на уроках природознавства, почасти — на уроках рідної мови. 
Загальний зміст і напрям роботи, подані нами у вступному роз
д іл і— „Аналіз програми з природознавства в початковій школі“,— 
залишаються незмінними у роботі учителя як у першому, так 
і в дальших класах.

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ РОЗДІЛУ „ОСІНЬ“ .

З а в д а н н я  р о з д і л у :  1) виявити дитячі уявлення про осінні явищ а 
в природі; 2) дати учням елементарні відомості про явища природи; 3) прищепити 
навички до ведення спостережень над явищами погоди і оформлення їх у  ви
гляді календаря; 4) встановити, що зміни, які спостерігаються в природі восени, 
відбиваю ться на змісті сільськогосподарської праці.

Урок 1-й. В ступна б е с ід а . Г отуван ня д о  е к с к у р с ії в л іс .

У рок починається з бесіди, в якій учитель знайомить учнів 
із змістом свого курсу: „Будемо вивчати тварин (свійських 
і диких), рослини, каміння, во д у “. Потім він інформує їх про 
зміст теми „Осінь“ і про майбутню екскурсію в ліс. Він говорить 
учням про те, що найближчим часом їм треба ознайомитися з тим, 
що відбувається з рослинами і тваринами восени, що роблять 
восени в саду, на городі, на полі. До ознайомлення з дими 
питаннями треба братися поступово, почавши з чогось одного.

Спостереження свої вони почнуть з лісу (парку), щоб роз
глянути, які рослини і тварини зустрічаються в лісі.

Далі починається розмова з приводу майбутньої екскурсії: 
„Коли ми підемо на прогулянку,— говорить -учитель,— нам треба 
буде вияснити, які зміни відбулися в лісі (парку) тепер, коли 
почалася осінь. На що ж ми будемо дивитись? Насамперед 
подивимось на траву. Хто з вас пам’ятає, якою вона була на 
весні і влітку?“ Учні відмічають зелений колір.

„Ну, ось ми під час прогулянки вияснимо — чи залишилася 
трава такою, як була. Після цього подивимось на інші рослини. 
Вияснимо, чи змінилися вони з наближенням осені. Коли будете 
розглядувати рослину, зверніть увагу на колір листя, дов ідає
мося, як називаються різні рослини. В лісі (парку) ми наберемо 
гілок, листя і кори; візьмемо їх з собою для роботи в класі.

На що ж ми будемо ще дивитися під час прогулянки? Спро
буємо відшукати птахів, метеликів, жучків, червяків і інших 
мешканців лісу (парку). Деяких з них ми впіймаємо і теж  при
несемо до школи для роботи. Будемо спостерігати їх.

Після прогулянки розберемо весь матеріал і поговоримо про 
те, які рослини і тварини зустрічаються у нас восени, як вони
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живуть, чим живляться“. Далі вчитель говорить учням, яке при
ладдя взяти на екскурсію і як з ним поводитись. Щоб з самого 
початку привчити учнів до дисципліни під час роботи на екскур
сійному пункті, вчитель вказує учням на розпорядок дня: „Як при
будемо до лісу (парку), хвилин з десять відпочинемо, а потім 
візьмемося до спостережень; закінчивши роботу, знову відпочи
немо і під час відпочинку впорядкуємо зібраний матеріал і 
поговоримо про те, що ми помітили і зібрали; потім — пограє
мось і- повернемось додому“.

Інструктуючи учнів, учитель попереджає їх про те, що на 
дальшому уроці всі зібрані матеріали будуть докладно розгля
дуватися; а тому треба їх зберегти. Треба, щоб на кожному 
столику були зразки листя, кори, гілок для розгляду. Щ одо 
комах і інших дрібних тварин, то весь цей матеріал бере учи
тель і зберігає в школі до дальшого урока. Листя, зібране на 
екскурсії, слід покласти під прес, щоб до урока воно не втра
тило своєї форми. Зробити це можна так: розкласти матеріал 
на папері завбільшки в дві чверті аркуша, накрити кількома 
аркушами паперу (газетного, обгорткового), потім знову шар 
листя і т. ін. Зверху над листям помістити якийнебудь тягар 
(книги, цеглини і т. ін.).

Уроки 2-й  і 3 -й . Е к ск ур сія  в л іс  (п а р к ).

Прийшовши до лісу, після короткого перепочинку учитель 
звертається до учнів з запитанням: „Навіщо ми прийшли в ліс?“ 
Учні пригадують завдання екскурсії. Учитель рекомендує їм 
не відходити від нього далеко, бо під час роботи він буде 
звертатися до них з запитаннями, дещ о розкаже і покаже їм. 
Учням він радить працювати ланками, тобто так, як вони си
дять у класі; тоді і під час урока їм легше буде згадувати, що 
вони бачили і збирали на екскурсії, де і які були знайдені 
рослини і тварини. Та й після екскурсії, під час урока, вони 
разом будуть розглядувати і обговорювати зібраний матеріал. 
На цьому закінчується вступне слово вчителя. Його ні в якому 
разі не можна затягувати, бо учням буває важко в таких не
звичних умовах зосереджуватися надовго; хвилини 3 — 4 для 
цієї роботи цілком досить.

Екскурсійний процес протікає, примірно, в такому порядку: 
учитель звертає увагу учнів на траву, пропонує порівняти її 
з тим, якою вона була на весні. Учні відмічають, що трава міс
цями побуріла, пожовтіла. У траві трапляється в значній кіль
кості опале листя; квіти трапляються дуже рідко, більше — на
сіння, плоди (ці назви говорить у ч н ям ' учитель). Учитель про
понує тут таки зібрати зразки трав з корінням, а де можна — 
з квітами, плодами, а також з комахами і личинками, що тра
пляються в траві.

Далі учитель дає завдання — відшукати, не відходячи да
леко від нього, кілька дерев, що відрізняються між собою. 
Учні відшукують, приміром, березу, липу, ялину і ін. Кількість
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дерев треба обмежити 5 — 6 породами. Учитель, спиняючись 
коло берези, звертає увагу учнів на колір кори, форму і колір 
листя, на комах або їх личинок, що трапляються на гілках, корі 
і листі дерева, допомагає їм набрати плодів берези. Так учні 
знайомляться з кількома найхарактернішими для даної місце
вості деревними породами.

У процесі розмови діти відмічають, що лист починає змі
нювати свій колір, частково опадає, що осіннє забарвлення 
листя не по всіх деревах однакове. Демонструють листя, плоди, 
насіння. Учитель запитує: „Чим усі дерева подібні одне до 
одного?“

Учні з допомогою учителя встановлюють, що у дерев є ко 
ріння, стовбур, гілки і листя. Деякі учні звертають увагу на 
хвойні рослини. Учитель пояснює, що хвоя — теж листя. Ста
виться запитання: „Чи можна по корі узнати деякі дерева 
здаля?“ Учні показують на березу.

Після того, як зібрано всі необхідні матеріали (кора, гілки, 
листя, плоди), учитель переходить до дальшого етапу р о 
б о ти — о з н а й о м л е н н я  з ч а г а р н и к а м и .  Учитель показує 
учням кілька чагарників, пропонує зібрати листя, гілки, плоди. 
Потім запитує: „Чим чагарники відрізняються від дерев?“

Учні відмічають низькорослість чагарників, багато стебел 
і їх невеличку товщину. Учитель пропонує трохи відпочити, 
встановити тишу і спостерігати, які птахи прилетять і що вони 
будуть робити, звернути увагу на їх величину, колір пір’я, 
чим живляться. Як появляться птахи, учитель говорить дітям 
назви їх. Наприкінці спостережень учням пропонується впоряд
кувати зібраний матеріал і підсумувати спостереження: які дерева 
і чагарники спостерігали, яких комах і личинок зібрали, як 
змінилися восени листя, трава, які птахи були помічені, що 
вони робили. Керівник у достатній кількості запасає зразки 
кори, гілок і листя, відбирає зоологічний матеріал для розмі
щення в живому куточку.

Уроки 4 -й  і 5 -й . П ророблення е к с к у р с ії. \

Процес підсумовування екскурсії поділяється на два етапи:
1 -й  е т а п  — загальний огляд баченого на екскурсії (картина 

осені, що насувається,— початок її).
2 - й  е т а п  — розгляд зібраного матеріалу.
На початку 4-го урока учитель пропонує учням згадати 

мету проведеної екскурсії. Далі — де були і що спостерігали. 
Урок має лабораторний характер (робота з роздаточним мате
ріалом). На столах учнів лежать зразки гілок, листя, кори, на
сіння і плодів, які ще перет уроком були розкладені учителем 
разом з учнями. У послідовному порядку діти розглядають 
зразки трав, дерев і чагарників. Робота проводиться приблизно 
в такому порядку.

Після того, як учні розповіли про те, де вони були і що 
спостерігали, вчитель пропонує їм розподілити весь зібраний



матеріал на три частини: 1) трави; 2) листя, гілки і плоди чагарни
ків; 3) листя, гілки, плоди і кора дерев. Поки учні розкладують 
матеріал, учитель ходить між партами і стежить за роботою.

Після того як робота закінчена, учитель викликає когось 
з учнів і просить його показати кору, гілки, листя, плоди якого- 
небудь дерева або чагарника. Або сам бере кусок кори, лист 
чи гілку і просить сказати, з якого дерева або чагарника вони

можна швидко змонтувати колекції. 
Робиться це так: учитель привішує 
до дошки або стіни кусок картону, 
фанери або звичайного паперу (об
горткового) з добре видимим заголов
ком. У заголовку стоїть назва якої- 
небудь рослини: „Береза“, „Ялина“, 
„Сосна“, „Липа“ і т. ін. Ніяких малюн
ків на плакаті нема. Є лише написи 
на деякій віддалі один від одного: 
„Кора“, „Лист“, „Гілка“, „Плід“, „На
сіння*. Загальний вигляд плаката по
казано на мал. 1.

Учням пропонується (за викликом 
учителя) підходити до плаката і по
ступово заповнювати його матеріа
лом, зібраним під час екскурсії. М ате
ріал цей частково приклеюють, част
ково вставляють у заздалегідь заго
товлені петлі. Коли всі деталі дерева 
прикріплені до плаката, вчитель при
клеює збоку малюнок берези, зазда
легідь заготовлений для лівого кутка 
плаката. Ще краще малюнок цей 

мати готовим на плакаті закритим смужкою паперу. Тільки 
наприкінці роботи смужку паперу знімають. Так розглядається 
і монтується увесь матеріал, зібраний під час екскурсії. На кож
ному плакаті поряд з зеленим листом прикріплюється лист з осін
нім забарвленням1).

У процесі підсумовування, під час якого вчитель подає дітям 
ряд додаткових відомостей, встановлюється, що з настанням 
осені помічається ряд змін серед рослин і тварин: листя ж ов
тіє і опадає, птахів стає менше, комах теж мало, порівнюючи 
з весною і літом. У розмові відзначається, що і характер робіт 
у сільському господарстві теж значно змінився: збирають уро
жай в садах і на городах. Наприкінці урока учитель говорить 
учням про те, що дальше їх заняття буде пов’язано з роботою 
на пришкільній ділянці. Завдання екскурсії і роботи на при
шкільній ділянці — ознайомити з пришкільною ділянкою, вияс
нити, яка робота проводиться восени в саду, на городі, які рос
лини дозріли і дали врожай.

*) Монтаж колекції, якщо бракуватиме часу, можна зробити в позаурочний час.

взяті. Тут же при учнях

Мал. 1. Плакат - колекція 
.Б е р е за “.
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Урок 6 -й . О знай ом ленн я з  приш кільною  д іл я н к о ю .
З би ран н я  н а с ін н я .

Перш е ніж узятися за огляд пришкільної ділянки, учитель 
нагадує учням про мету наступної роботи: ознайомитися з при
шкільною ділянкою, зібрати насіння деяких рослин. Потім учи
тель ходить з учнями по ділянці, побіжно демонструючи їм 
рослини, вказує на значення деяких з них у господарстві. Він 
показує їм квасолю, горох, викопує коренеплоди. Звертає увагу 
учнів на те, що у деяких рослин їстівні частини в землі, у 
деяких — зовні. Треба так провести екскурсію, щоб учні дістали, 
конкретне уявлення про те, який вигляд мають морква (над
земна і підземна частина), картопля, цибуля, буряки, горох* 
квасоля і ін.

Треба тут таки, під час екскурсії, з допомогою учнів зібрати 
насіння квасолі, гороху, квіткових культур. Збирають насіння 
так: учитель демонструє учням рослини з плодам і насінням, 
називає ці рослини і показує, як треба збирати плоди і насіння.. 
Учням доручається зібрати не тільки насіння, ал й кусочки сте
бел з листям для роботи на дальшому уроці. Наприкінці екс
курсії учитель підсумовує спостереження. Учні відзначають, що 
осінь позначилася на пришкільній ділянці: збирають урожай. 
Багато рослин уже дозріли. Збирають горох, квасолю, насіння 
квіткових рослин і ін. Учитель пропонує зібрати для наступної 
роботи в класі зразки плодів і насіння,, розкласти їх по коши
ках і коробочках і віднести до школи. Кожна ланка учнів. 
(2 — 4 чоловіка) повинна мати до наступного урока плоди і 
насіння гороху або квасолі, насіння квіткових культур, зразки 
городини. Стебла з листям городніх рослин поміщають у миску 
з водою. Частина листя і стебел засушується під пресом.

Урок 7-й . П ідсум ов ув ан н я  е к ск у р с ій н и х  с п о с т е р е ж е н ь  і роботи  
на п р иш кільн ій  д іл я н ц і.

З а в д а н н я  у р о к а  — встановити, що осінні зміни, які виявляються в погоді, 
впливають на зовнішній вигляд і стан не тільки дикорослих, але й культурних 
рослин. На осінь багато рослин дозрівають, дають плоди. Осінь — час збирання 
урожаю.

Використовуючи спостереження, зроблені учнями під час 
екскурсії і роботи на пришкільній ділянці, учитель повинен 
відновити в пам’яті дітей не тільки загальну картину пришкіль
ної ділянки, але й зовнішній вигляд зібраних ними плодів, на
сіння, городини, навчити учнів розпізнавати їх за зовнішніми 
ознаками. До урока мають бути заготовлені такі об ’єкти: на
сіння і плоди городніх рослин і квіткових культур (гороху, 
квасолі і ін.), коріння, стебла і листя городніх рослин — свіжими, 
стебла і листя тих самих рослин — засуш ші під пресом. Та
блиці городніх рослин. Усі зазначені вище матеріали, за винят
ком засушених рослин і таблиць, заздалегідь треба розкласти 
на столах перед початком урока.
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Н;і початку урока учитель пропонує учням пригадати, на- 
иіщо нони ходили на пришкільну ділянку, що вони там бачили 
і що робили. Після того як учні відновлять загальну картину 
екскурсії і роботи на пришкільній ділянці, учитель запитує: 
„Щ о роблять на пришкільній ділянці восени?“ Учні відмічають, 
що восени збирають урожай. Потім учитель переходить до 
детальнішого ознайомлення з насінням і плодами, зібраними на 
пришкільній ділянці.

Треба відзначити, що учитель не повинен поглиблювати по
нять „плід“, „насіння“, знайомити з характерними ознаками того 
і того. Це передчасно для першого класа.

Ознайомлення з об ’єктами, зібраними під час екскурсії, про
водиться так.

Учитель пропонує учням відшукати в роздаточному матеріалі 
насіння гороху або квасолі. Деякі учні демонструють перед 
учителем насіння, інші — насіння разом з плодами.

Учитель вказує, що окремі зернини називаються насінням, 
а насіння разом з „оболонками“, що нагадують стулки або д вер 
цята, називається плодами. Потім учитель пропонує відшукати 
серед роздаточного матеріалу стеблини гороху  або квасолі. 
Учні відшукують і показують учителеві. Після того учитель 
викликає когось з учнів до дошки, на якій прикріплена та
блиця гороху або квасолі, і просить його показати на цій та
блиці плоди, насіння гороху або квасолі.

У такому самому порядку розглядають дальший матеріал, 
зібраний під час екскурсії: квіткові культури, городину і ін.

Говорячи про культурні рослини, треба дати учням 
уявлення не тільки про плоди і насіння, але й про квіти. Д ля 
цього учитель демонструє дітям живі екземпляри квітів, гербар
ний матеріал абож таблицю рослини.

Ознайомлення з городніми рослинами слід закінчити скла
данням невеличкої колекції-плаката — рослини з сухими пло
дами: горох, квасоля, мак, квіткові культури.

Колекцію-плакат можна змонтувати тут таки на уроці або 
скласти під час позакласних занять.

У першому випадку учитель робить так: заздалегідь заго
товляє куски картону або грубого паперу з назвами рослин, 
прикріплює їх до дошки і пропонує учням підібрати і прикрі
пити до них за допомогою шпильок плоди, насіння і лист тієї 
чи тієї рослини: гороху, квасолі і т. ін. При розгляді квіткових 
культур слід заздалегідь заготовити гербарний екземпляр квітів 
або відповідний малюнок. Колекціі'-плакати, змонтовані під час 
урока, мають тимчасовий характер, бо об ’єкти прикріплені 
до картону шпильками. Проте, по закінченні урока шпильки 
слід замінити смужками паперу, приклеївши їх до картону 
гуміарабіком. Аналогічну роботу можна також дати додому 
учням.

(б



Урок 8 -й . П овторення і ф ік са ц ія  пр оробл ен ого  м а т ер іа л у .

Повторення матеріалу попередніх уроків слід організувати 
так, щоб процес цей не зводився до переліку питань, проро
блених учнями раніше. Треба всі спостереження учнів, а також 
здобуті ними знання, пов’язати в одну суцільну і струнку картину. 
У даному разі можна зробити так: учитель вивішує на стіні ве 
ликий аркуш паперу з заздалегідь намальованим ландшафтом. 
На малюнку є дерева, чагарники і трава (без листя, квітів і пло
дів), стовбури дерев, пофарбовані під колір різних деревних 
порід (листяних і хвойних). Недалеко протікає річка, що впадає
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Мал. 2. Плакат-картина для аплікаційної роботи при вивченні сезонних явищ.

в ставок. У лівому кутку видно край хатинки з прилеглими до 
неї городом і садом. В далені видно поле. Таких плакатних схем 
заготовляють кілька. На цих плакатах за сезонами будуть від
мічатися всі зміни, що відбуваються в природі і сільському 
господарстві. Для кожного сезону має бути заготовлений окре
мий плакат. Деталі картини — зображення тварин, рослин і ін.— 
поміщають внизу, під плакатом. Загальний вигляд плаката по
казано на мал. 2.

Прикріпивши плакат до дошки, учитель говорить: „Тут у нас 
зображені рослини, на яких нема листя, квітів, плодів. Є лише 
дерева з забарвленою корою, гнізда граків та шпаківня. Давайте, 
додамо те, чого на картині не вистачає“. Учні починають вка
зувати, чого не вистачає на картині: листя (зеленого і жовтого), 
плодів; з полів урожай уж е знятий. На деревах і кущах у саду 
видно плоди. На городі багато зелені, город ще не прибраний.

І. Н. А. Горбунов. И



Г раки і шпаки ще не відлетіли, їх треба додати. Картина від
новлюється: учитель приклеює листя, плоди до дерев, покриває 
зеленню город, приклеює на узліссі побурілу траву, розкидає 
по ній опале листя, приклеює шпака і грака. Під картиною при
клеюють деталі: зображення шпака і грака, малюнки городини 
і плодів. Крім замальовувань, можна дати наклеєними насіння 
різних рослин, плоди.

Закінчивши плакат, учитель попереджає учнів про те, що 
„картину“ цю вони будуть розглядати ще кілька разів протягом 
року. На картині цій їм треба буде відмічати всі ті зміни, які 
спостерігатимуться в природі і в сільському господарстві в різні
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Мал. 3. Примірна схема календаря природи.

пори року. Але, щоб правильно спостерігати, слід завести що
денник (календар), у якому щодня будуть відмічати зміни, що 
відбуваються в природі. Про організацію цієї роботи буде пові
домлено докладно на наступному уроці.

Урок 9 -й . О рган ізац ія  с п о с т е р е ж ен ь  над явищ ами природи.
К ален дар  природи.

Окремий урок треба приділити інструктажеві учнів по орга
нізації спостережень у природі і складанню календари природи 
(мал. 3). Календар природи не слід розуміти надто обмежено, 
тобто як фіксацію атмосферних явищ. Атмосферні явища ми 
ставимо в центрі уваги, але поряд з цим зважаємо на всі інші 
зміни, що відбуваються у „неживій“ і „живій“ природі, а також 
у сільському господарстві. Щоб не загромаджувати схеми кален
даря, ми будуємо її так: у центрі — спостереження над станом 
погоди, по краях, у вигляді рамки,— решта явищ у природі 
і сільському господарстві. Позначення погоди може бути різне. 
Замість штрихів можна використати аплікацію і ін. Д уж е  бажано



відмічати на календарі проти кожної шестиденки події, що мали 
місце протягом її. Спостереження за шестиденками рекоменду
ються для календарних спостережень на тій підставі, що учні 
І класа на початку навчального року ще не вміють лічити до 
десяти.

Шестиденка для них — більш або менш зрозуміла Глічба.
Наприкінці місяця підсумовують ясні, хмарні і ін ш і; дні. 

Складається діаграма „Стан погоди за... 
місяць“ (мал. 4).

П р и м і т к а .  Рубрику „Щ о трапилося* 
рекомендується заповнювати не тільки запи
сами, але і малюнками, аплікаціями, що ха
рактеризують найістотніші і добре помітні 
зміни, які відбуваються за  шестиденку. А тому 
розмір календаря має бути відповідно розра
хований (приблизно */2 газетного аркуш а).
Запис робить учитель.

Урок 10-й. Шиття птахів восени.

З а в д а н н я  у р о к а :  1) дати поняття про осілих 
і перелітних птахів; 2) на прикладах окремих птахів 
ознайомити з картинами перельоту.

Перелітні і осілі птахи. На початку урока 
учитель говорить учням про мету наступної 
роботи. „Сьогодні,— каже він,— ми поч
немо вивчати тварин — птахів, звірів, комах.
Не так давно ми були на екскурсії і спо
стерігали птахів, збирали в траві і листі 
дерев комах і личинок.

Ось перед вами живі птахи, чучела, 
картини, листівки з птахами, ось комахи, 
личинки яких ми збирали під час прогу
лянки. Давайте пригадаємо, кого з них 
ми бачили в лісі (парку), кого ви і раніше 
знали“.

Учні називають відомих їм птахів і по
казують їх іншим ребятам. Серед птахів 
повинні бути обов’язково комахоїдні і зер
ноїдні птахи, перелітні і осілі. Учитель 
знову запитує: „Чим живляться відомі вам 
птахи?“ Учні показують синицю, шпака, 
грака і говорять, ’що птахи ці живляться 
комахами, личинками; показують снігура, шишкаря і відмічають, 
що вони живляться насінням, зерном; учитель робить доповнення 
і поправки: показує їм різних комахоїдних і зерноїдних птахів.

ГІри проробленні цього матеріалу слід обмежитися дуже 
невеликою кількістю птахів, вибравши з них найбільш відомих 
учням: ластівку, грака, ворону, галку. Розмову про перелітних 
птахів не можна починати доти, доки учитель не скаже учням, 
чим живляться різні птахи. Тільки після цього вони зрозуміють
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м р и    відльоту деяких птахів, таких, приміром, як ластівка,
яка а настанням осені позбавляється корму (комах).

Після цієї короткої розмови учитель просить учнів прига
дати, яких птахів вони бачили під час екскурсії, яких вони 
спостерігали перед екскурсією і зустрічають тепер. Учні відмі
чають, що багатьох птахів тепер уж е нема — вони відлетіли. 
Називають ластівку, стрижа і ін., але деякі залишаються і на зиму: 
ворона, галка, горобець, снігур. Учитель переходить до даль
шого запитання: „Чому відлетіли ластівки і стрижі?“ Учні від
мічають, що в зимовий час їм нема чим живитися — нема комах, 
личинок. Ставиться запитання: „Чому залишаються ворона,
галка, горобець?“ Учитель дає завдання спостерігати, чим жи
вляться ворона, галка, горобець, як добувають вони собі корм.

Тут таки пояснюється, як організувати ці спостереження: 
недалеко від того місця, куди звичайно прилітають ці птахи, 
розкласти в ящиках або на дощечках корм, що складається 
з різних харчових продуктів: зерна, кісток з рештками м’яса 
або жиру, шматочків хліба, ягід. Спостерігати здаля, не турбу
ючи птахів, яку їжу будуть брати різні птахи, як вони будуть 
хапати їжу (дзьобом, кігтями). Крім того, учням доручається 
спостерігати вдома птахів, які сидять у клітках: чим вони 
живляться, як лущать насіння, як у них збудований дзьоб.

Урок 11-й. Ш иття п т а х ів  в о сен и  (продовження).

Учитель переходить до  розмови їіро повадки птахів напри
кінці літа: вони кочують невеличкими зграйками, об’єднуються 
у більші групи і, нарешті, відлітають. Тут треба дати учням 
яскраву картину відльоту птахів, показавши, як відліт одних 
птахів, приміром зерноїдних або комахоїдних, тягне за собою 
переселення інших птахів (хижих). Великий матеріал учитель 
зможе знайти в книзі проф. Полянського „Сезонні явища в при
роді“ і у  С. В. Покровського „Календар природи“. Слід запи
тати учнів, що вони знають про переліт різних птахів: журавлів, 
гусей, шпаків і т. ін. Слід намалювати на дошці зграйку ж у 
равлів або гусей, що відлітають, показати учням чучела і та
блиці цих птахів. Особливо слід спинитися на журавлях, диких 
качках і лебедях, вияснити, чим вони живляться, куди зникають 
жаби і інші болотні тварини взимку. Слід прочитати вголос 
учням оповідання Маміна-Сибіряка „Сіра шийка“.

Урок 12-й. Ж иття п тахів  восен и  (продовження).

На початку урока учні говорять про наслідки своїх спосте
реж ень над птахами, які залишаються зимувати. Урок треба 
організувати якнайпоказовіше: взяти на час з живого куточка 
і попросити учнів принести в клітках птахів, які у них є; при
готувати чучела, таблиці птахів і зразки корму, яким живляться 
ті птахи, що залишаються зимувати або живуть у неволі. Учні 
повинні добре придивитися до зовнішнього вигляду їх, запам’я-
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тати їх на той випадок, якщо вони натраплять на цих птахів під 
час дальшої екскурсії.

Учитель насамперед спиняється на птахах, яких уже учні 
спостерігали (галка, ворона, горобець). Д ля  роботи слід заго
товити шаблони, по яких учні будуть замальовувати цих пта
хів, обводячи їх олівцем. Під час ознайомлення учнів з спосо
бами живлення різних птахів і їх кормом роблять додаткові 
спостереження: учні спостерігають, як птах бере корм, як він 
діє дзьобом, який у нього дзьоб, які кігті, що він робить ними.

Розмова про птахів, які залишаються зимувати, закінчується 
оповіданням викладача про птахів. Під час розповіді він демон
струє ще кілька птахів, які залишаються зимувати: снігура, 
шишкаря і синицю. Він відзначає скрутний стан птахів під час 
великого снігопаду і морозів, коли важко буває добути спід 
снігу потрібну для живлення їжу, коли під впливом голоду 
і холоду гине багато корисних птахів. Розмова закінчується 
завданням для учнів — тепер таки взятися до заготівлі корму 
для птахів, які залишилися зимувати: ягід, насіння.

Урок 13-й. П овторення і о бл ік  пр оробленого  м а т ер іа л у .
У процесі повторення і обліку учитель повинен відновити 

в пам’яті учнів загальний вигляд дерев, чагарників і трав, баче
них дітьми рано восени. Як матеріал для повторення, викори
стовується насамперед колекція-плакат „Рання осінь“, на якому 
учні показують і називають зображені рослини. Після цього 
вчитель демонструє куски кори, гілки і загербаризоване листя; 
учні повинні визначити, яким деревним породам воно належить. 
Ще раз проглядаються колекції-плакати окремих дерев, щоб учні 
краще запам’ятали об ’єкти, з якими їм знову доведеться зустрі
тися на екскурсії. Демонструються також колекція і таблиця 
метеликів, жуків, личинок, зібраних на першій екскурсії 'в  лісі; 
,учні пригадують, що багато з цих комах, знайдених у траві, на 
листі і стеблах дерев і чагарників, служать кормом для птахів.

Далі демонструються чучела і таблиці перелітних птахів 
і тих, що залишаються зимувати. При цьому вчитель показує 
і такі, які, на його думку (попередня екскурсія), можуть трапи
тися в лісі або в парку. Пророблення матеріалів про птахів від
бувається в такому напрямі: учитель пропонує учням сказати, 
які з птахів відлітають, які залишаються, доручає їм вияснити, 
чим викликаний відліт восени багатьох птахів в інші краї, що 
буде, коли качка, ж уравель , ластівка залишаться у нас на зиму. 
Далі ставляться запитання: „Як живляться птахи, що в нас зи
мують? Яку користь приносять деякі з них нашому господарству?“

Уроки 14-й і 15-й. П ідсум ки с п о с т е р е ж ен ь  над п огодою . Г о т у в а н н я  до  
е к с к у р с ії  в л іс  (п а р к ) на т е м у  „П ізн я  о с ін ь “ .

З а в д а н н я  е к с к у р с і ї :  1) показати, що зміни, які спостерігаю ться 
в атмосфері, відбилися на рослинах (листопад, оголення дерев); 2) відмітити, що 
тваринний світ теж  зазн ав  різних змін: комахи поховалися в мох, зал ізли  під 
кору, відклавши подекуди яєчка на гілках дерев і чагарників; більша частина 
птахів відлетіла в теплі краї, деякі залишилися зимувати; звіри залиш илися.
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Поручись до планування екскурсії, учитель говорить учням 
про наступну екскурсію в ліс (парк). Завдання екскурсії: вияс
нити, які зміни сталися в лісі після того, як учні були там 
востаннє. Далі учитель пропонує учням пригадати, що д ове
лося їм спостерігати в лісі у вересні, які зміни сталися в лісі, 
порівнюючи з весною і літом, які причини цих змін. Учні вка
зують, -що причиною цих змін є погода.

У ч и т е л ь :  Чи сталися за цей час будьякі зміни в погоді?
У ч н і :  Стало холодніше, д о щ і . ..
У ч и т е л ь :  Як узнати, чим погода цього місяця відрізняється 

від погоди попереднього?
Учитель пропонує скласти діаграму ясних, дощових і хмар

них днів. Наслідки порівняти з попереднім місяцем.
Через те, що спостереження за календарем погоди почалися 

порівняно недавно, учитель говорить учням про погоду попе
реднього місяця, демонструючи графічно стан погоди за цей 
період. Учні за вказівками учителя складають діаграму остан
нього місяця, порівнюють її з попередньою і переконуються 
в тому, що кількість ясних, сонячних днів за цей період ско
ротилася, збільшилася кількість дощових і хмарних днів.

Учні відмічають також, що день став коротший, похолод
нішало.

Після того, як відзначили характерні особливості минулого 
місяця, учитель пропонує учням на найближчій екскурсії в ліс 
виявити, які зміни сталися в лісі серед рослин і тварин.

„Будемо і цього разу ,— говорить учитель,— спостерігати, 
що сталося з травою, чи багато там квітів, комах, личинок. П о
дивимося також на дерева і чагарник, заглянемо в мох і під 
кору, обстежимо гілочки: чи не знайдемо там будьяких тварин. 
Будемо спостерігати птахів, подивимося, чи не зустрінемо серед 
них наших знайомих. Зберемо з дерев, чагарнику і трави як
найбільше плодів і насіння, особливо ягід, і приготуємо з них 
запас для птахів, які залишилися зимувати“.

На цьому і закінчується готування до екскурсії.
П р и м і т к а .  Гарним матеріалом для підгодовування птахів є ягоди 

горобини, бузини (пров’ялені на горищі), „кош ички“ соняш ників, насіння 
конопель, лопуху, березі*

Уроки 16-й і 17-й. Екскурсія в ліс (парк) на тему „Пізня осінь“.

Організаційно друга екскурсія в ліс відбувається в такому 
самому порядку, як і попередня.

Учні відмічають, що за час між двома екскурсіями трава дуже 
висохла, поруділа. Квітів майже нема, нема метеликів, під ли
стом напівзасохлої трави не видно вже комах. Дерева і чагар
ники втратили майже все листя, а тому ясніше стало видно їх 
плоди, особливо ягоди. Частина плодів упала на землю. На д е 
ревах, а таксамо і на чагарниках не видно комах. Життя завмерло.

Ось картина, яку помічають учні в процесі екскурсії. Учи
тель пропонує учням покопатися в дуплах дерев, розкопати
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мох, відгорнути кору гнилого дерева, покопатися в товстому 
шарі листя. Учні виявляють комах, що поховалися там, личи
нок, лялечок. Іноді вдається виявити на гілках дерев яєчки, від
кладені якиминебудь комахами.

Учитель перевіряє, якою мірою учні запам’ятали раніше по
казані їм дерева: показує на дерева і пропонує назвати їх, про
понує відшукати листя і плоди, що належать даному дереву, 
зібрати необхідні матеріали для дальшої роботи: листя, плоди, 
гілочки з яєчками комах, їх личинки, лялечки і ін. Наприкінці 
екскурсії учитель організує зупинку, пропонує учням сісти, 
встановити тишу і спостерігати птахів: які птахи на які дерева 
або чагарник сідають, чим живляться.

Потім коротко підсумовують наслідки екскурсії: учні відмі
чають, що птахів, порівнюючи з попередньою екскурсією, стало 
ще менше, у лісі тихо, листя у більшості дерев і чагарників 
обсипалося, майже всі комахи зникли. Деякі з них поховалися 
під кору або в мох. Потім упорядковують увесь матеріал, 
і екскурсія на цьому закінчується.

Уроки 18-й і 19-й. П ідсум овування ек с к у р с ії. П ророблення ек ск ур сій н ого
м атер іалу.

Процес підсумовування починається з обліку вражень. Учні 
розповідають про бачене підчас екскурсії. Треба твердо запам’я 
тати проведені спостереження, як суцільну картину. Учитель 
разом з учнями береться до її оформлення. Він знову вішає на 
стіні або на дошці заздалегідь заготовлені контури ландшафту, 
аналогічного з попереднім, і береться до його заповнення. Біля 
основи дерев приклеюють пучки поруділої трави,, тут таки роз
кидають (приклеюють) опале ли£тя, на верхівках дерев видно 
порожні гнізда граків. Стала порожньою шпаківня, город п о ко 
паний, зелені на ньому нема. Зеленіють лише хвойні дерева та 
поля, на яких появилися вже озимі сходи. Віддаля видно лише 
зграї журавлів, що відлітають (аплікація). Потім розглядають 
заготовлені на минулому уроці плакати - колекції: „Береза“,
„Осика“ і т. ін. Д о плакатів приклеюють плоди і насіння. На 
цьому закінчується 18 урок.

На ІУ-му у р о ц і  учитель спиняється головне на лісових меш 
канцях. Учні відмічають, що комахи не відлітають, а ховаються 
зимувати кудись у затишне місце. Проводиться аналогія між 
деякими комахами, знайденими в лісі, і мухами. Ті і ті заси
нають на всю зиму, але з настанням весни вони знову пробу
джуються. Учитель пропонує учням порядком позакласних за 
нять зробити такий дослід: покласти в склянку кілька мух, 
зав’язати зверху марлею або ганчірочкою і поставити в тепле 
місце. Через д ен ь-д руги й  мухи „ож ивуть“. Учитель вказує 
далі, що не всі комахи засинають на зиму: деякі з них не 
сплять цілу зиму. До них належать жуки короїди, що мають 
під корою досить тепла і їжі. Потім учитель демонструє учням 
гілки дерев з відкладеними на них яєчками. Встановлюється,
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що мІдкладуваШ з осені яєчка не гинуть від морозу, що ли
чинки, які виходять з яєчок, живляться листом того дерева, на 
якому вони відкладені. Вчитель вказує на величезну шкоду, 
яку завдають личинки деревам. Розповідає, коли і якими спо
собами слід боротися з личинками.

Від комах учитель переходить до птахів: виявляється, що 
учні під час екскурсії почасти в дорозі, почасти вже в лісі 
або парку спостерігали деяких птахів, з якими вони ознайо
милися в класі. Найчастіше це бувають ворона, галка, сорока, 
але вдається іноді бачити снігура і синиць.

Увесь додатковий матеріал, що характеризує спостереження, 
проведені під час екскурсії, поміщають під плакатом „Пізня осінь“. 
Те, що можна подати в натурі (насіння, плоди і т. ін.), при
клеюють тут таки на картоні у  вигляді малюнків, вирізок з 
старих каталогів, журналів і ін., утворюючи ніби рамку до пла
ката. Запас насіння і ягід, призначених для годування птахів 
узимку, ховаю ть у сухому місці..

Уроки 2 0 -й  —  2 3 -й . Ж иття ди к и х тварин в о сен и .
Готування їх  д о  зими.

Остання екскурсія в природу загострила увагу учнів на основ
ному питанні: „Як пристосовуються різні тваринй до холоду, 
що настає“. У цьому розрізі розглядаються такі тварини, як 
миші, кроти, їжаки, білки. При вивченні окремих тварин слід 
елементарно підкреслити відносну пристосованість цих тварин 
до умов оточення.' Кажучи про готування тварин до зими, 
слід напочатку сказати учням, де живе і чим живиться дана 
тварина. Після цього розглянути зовнішню будову тварини і, 
нарешті, вияснити, чи є взимку, їжа, якою живиться дана тва
рина. На прикладі зерноїдних тварин (польових мишей і хов
рашків) слід показати, як пристосовуються до зимового періоду 
тварини, що роблять запаси на зиму і не перебувають у стані 
сплячки. На прикладі крота (комахоїдного) показати інший вид 
пристосування, де сезонні зміни не відограють вирішальної ролі. 
На прикладі їжака показати третій вид пристосування (сплячка). 
На прикладі білки вияснити роль захисного забарвлення. Тут 
таки навести, як приклад, і зайця.

20-й у р о к  починається з бесіди, в якій учитель, ознайо
мивши учнів із змістом наступної роботи, ставить запитання: 
„Яких тварин, крім птахів і комах, ви бачили на весні і влітку?“ 
Учні називають ряд тварин: жаби, ящірки, кроти, їжаки, білки; 
можуть назвати зайця, вовка. Учитель, маючи перед собою ряд 
чучел і таблиць, пропонує учням показати відомих їм тварин, 
яких вони самі бачили на волі. Учні показують. Після цього 
ставиться нове запитання: „Чим живляться показані вами тва
рини?“ Учні відповідають. Виясняється, що всіх тварин можна 
поділити на дві групи: одні живляться переважно рослинною 
їжею, інші — їжею тваринного походження. Миші, ховрашки, 
білки, зайці — рослинною їжею; кроти, їжаки, вовки, лисиці —
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тваринною їжею. їжа пя не однакова. Приміром, де,які тварици 
(миші) живляться переважно зернами культурних рослин; білки— 
горіхами, грибами, насінням ялини; зайці—молодими пагонцями 
і корою; кроти — комахами, червяками; їжаки — комахами, ж а
бами, мишами; вовки — ще більшими тваринами. У деяких ви
падках їжу можна добувати цілий рік, незалежно від пори року, 
в інших випадках їжа в зимовий час зникає, як тільки настане 
холод (комахи, личинки). Що робити тваринам у цьому остан
ньому випадку? Поставивши це запитання, учитель говорить уч
ням про те, що відповісти на нього вони зможуть після того, 
як обізнаються з будовою і життям окремих тварин.

Вивчення можна почати з польової миші або ховрашка.
Польова миша. Урок проводиться як бесіда. Наочне приладдя 

до урока: чучело польової миші; таблиця з зображенням польо
вої миші, її гнізда, підземних ходів. Бажано, щоб учитель по
казав і інших шкідників поля: ховрашка, хом’яка. Слід також 
показати ворогів польової миші: їжака, лисицю, сову.

З усього демонстраційного матеріалу на передній план (стіл 
і дошка або стіна) треба поставити чучело польової миші 
і відповідну таблицю. Вчитель говорить учням про те, що їм 
треба вивчити будову і життя польової миші. Зокрема, треба 
розглянути, як готується до зимівлі польова миша, як вона 
живе взимку. На дошці записують заголовок: „Польова миша“. 
Миша—тварина невеличкого розміру, а тому учитель ходить’між 
учнями і показує їм чучело миші, а тоді береться до розмови 
за таблицею. Насамперед запитує, де живуть і чим живляться 
польові миші. Виясняється, що миші живуть у норах і живляться 
зерном, яке збирають здебільшого на полі. На картині учні роз
глядають зовнішній вигляд польової миші. Звертають увагу на 
форму тіла миші, її голову і лапки. Д л я  того, .щоб пояснити 
учням, як зимує .польова миша, учитель демонструє таблицю 
з зображенням підземних ходів миші і її складів. Далі він гово
рить про шкоду, яку завдає польова миша. Говорячи про шкоду 
від польової миші і інших гризунів (таблиця і  чучела ховрашка 
і хом’яка), вчитель демонструє таблицю і чучела тварин, які 
знищують гризунів: їжака, лисицю, сову, кібця. Бажано, щоб 
учитель наприкінці урока прочитав невеличке оповідання про 
польову мишу або ховрашка. Не слід забувати, що діти над
звичайно люблять читання, а ще більше — розповідь учителя 
про ту чи ту тварину,

У такому ж  напрямі проробляється  і дальший матеріал про 
тварин: при вивченні крота підкреслюється, що кріт, шукаючи 
їжу (личинок, червяків), щораз глибше закопується в землю; 
краще закопуватись у землю йому дають змогу особлива будова 
його передніх лап, кінчик голови (хоботок), коротка шерсть. 
Інша тварина — їжак, що добуває собі їжу на поверхні землі, 
залишається на зиму без їжі, бо комахи, червяки, миші і ін. 
на зиму ховаються, отже запасів їжі він не може зробити. 
Тільки зимова сплячка і врятовує їжака від голодної смерті. 
Побіжно* відзначається, що взимку в стані сплячки перебуває
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цц тільки їжак, а й цілий ряд інших тварин; гадюки, ящірки 
і жаби.

Вивчаючи білку, учні звертають увагу на зовнішній вигляд 
білки, пристосованість її тулуба і кінцівок до великих стрибків. 
Учитель говорить про життя білки восени і взимку. Розгор
тається розмова про линяння білки, значення її зимового забар
влення, про роль білки в нашому хутровому господарстві, про 
способи полювання на білок. Читає оповідання „Білка“ з „Книги 
для читання“ Фортунатовой).

Урок 2 4 -й . П ідсум ки с п о с т е р е ж ен ь  за  остан н ій  м ісяць.

Розглядаються наслідки спостережень за календарем при
роди за минулий місяць. Складається діаграма. Техніка підсу
мовування така сама, як і в попередньому місяці. Наприкінці 
відзначається, що зміни, спостережувані в „неживій“ природі, 
дуже сильно відбилися на рослинах і тваринах. Учні розпові
дають про те, що сталося з рослинами і тваринами за останній 
час, використовуючи для цього плакат-картину „Пізня осінь“ 
і матеріали про польову мишу, крота і ін.

Урок 2 5 -й . О блік і п ов тор ен н я  м а т ер іа л у  за  тем ою  „О сін ь“ .
З а в д а н н я  о б л і к у :  1) дати учням суцільну і яскраву картину осені 

в р ізних етапах її розвитку; 2) підкреслити в доступному для учнів формулю
ванні наявність причинності і зв 'язку  між явищами „неж ивої“ 1 „живої* при
роди, а також  між природними явищами і сільськогосподарською  працею; 
3) відмітити пристосованість тварин до різних умов існування.

У зв’язку з цими завданнями треба відповідно сформулювати 
і запитання для повторення і обліку усього  матеріалу. Цілком 
прийнятний такий план: 1) підсумувати насамперед спостере
ження за календарем природи, беручи до уваги зміни, які спо
стерігали за цей час у „неживій“ природі; 2) підсумувати спо
стереження над рослинами і тваринами за той самий період 
часу, встановивши зв’язок між явищами „неживої“ і „живої“ при
роди; 3) розглянути етапи сільськогосподарських робіт (на полі, 
в саду, на городі) за той самий період; 4) поставити такі запитання;

а) Які тварини з розглянутих нами живляться рослинною їжею?
б) Які тварини з розглянутих нами живляться іншими тваринами?
в) Як різні тварини готуються до зими?
г) Чи всі тварини можуть заготовити собі на зиму корм?
д) Щ о роблять тварини, які не можуть заготовити собі корму на зиму?
е) Чому білка може робити великі стрибки?
є) Чому кріт може швидко просуватися в землі?
ж) Чому не відлітають від нас ворона, галка?

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ РОЗДІЛУ „ЗИ М А “ .
Урок 1-й. П ланування тем и .

На початку урока учитель говорить учням про зміст нової 
теми: „Будемо вивчати життя свійських і диких тварин у зимо
вий час. Ознайомимося також з життям тварин і людини по

г) В укр. школах тут і далі замінити читанкою Волкової(для першого класа).
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Інших країнах. Ви вже знайте, що життя рослин і тварин зале
жить від того, яка у нас погода: холодно чи тепло, чи світить 
і гріє сонце і т. ін. Щоб вияснити, як живуть рослини і тва- V
рини в ’зимовий час, нам треба і далі спостерігати погоду.
З цього ми і почнемо“.

Потім учитель говорить учням, які додаткові спостереження 
передбачається організувати в зв’язку з проробленням матеріалу 
за темою. Учням доручається відмітити першу появу інею, зам о
розків, першого снігу. Наявність заморозків визначається замер
занням калюж, твердненням грязі. Дається завдання — відмітити 
час замерзання ставків і річок з тихою течією, встановлення 
снігового покрову, санної дороги, початок зимових робіт, 
найкоротший день зими. Дані за останнім пунктом дає вчитель.

Уроки 2 -й  і 3 -й . С ніг і л ід .

З а в д а н н я  у р о к і в :  1) ознайомити учнів з властивостями снігу і льоду; 
2) показати, що сніг і лід — замерзла вода; 3) вияснити, що сніг є добрим захи
стом проти холоду (уберігає озимі засіви  від вимерзання).

Ознайомлення учнів з властивостями снігу і льоду найкраще 
проводити на лабораторному уроці. На кожний стіл (двох
учнів) дається склянка, миска або консервна банка з снігом
і кусочками льоду. Учням пропонується на
самперед звернути увагу на зовнішній вигляд 
снігу і льоду. Учні відмічають, що сніг м’який, 
а лід твердий і крихкий. Потім починають
доводити, що сніг і лід є замерзла вода.
Роботу проводять так: на кожний стіл ще 
до початку урока ставиться склянка з гаря
чою водою (до половини склянки). Крім того, 
видається дві пробірки — одна з снігом, 
друга— з льодом. Щоб не затягувати дослід, 
снігу і льоду треба брати дуж е небагато— 
на товщину пальця. Щоб вміст пробірок 
передчасно не розтав, пробірки з снігом і 
льодом стромляють у сніг, розданий учням 
у банках або мисках.

Дослід з таненням снігу і льоду роблять 
так: учитель пропонує учням опустити оби
дві пробірки в склянку з гарячою водою 
(60 — 70°) і спостерігати, що станеться. Через 
кілька хвилин учні констатують, що сніг і лід у  них роз
тали і перетворились на воду. Дослід замальовується на дошці. 
Якщо учні опанували техніку письма, до малюнка можна дати 
напис: „Сніг і л ід“. Унизу можна записати: „Сніг і лід роз
тали“ (мал. 5).

П р и м і т к а .  Малюнок і заголовок роботи доцільніше дати перед 
дослідом. Після досліду сформулювати наслідки і підписати під малюн
ком. Учні змальовують і записують з дошки.

М ал. 5. Дослід з та
ненням снігу і льоду.
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' Щ  .’Дальшому (3-му) уроці, пірля перевірки наслідків попе
ред нього урока, учитель організує бесіду з приводу деяких 
властивостей снігу і льоду, що їх використовує людина для 
господарських потреб.

Насамперед ставиться запитання: „Холодно чи тепло під 
снігом?“ Учитель наводить ряд прикладів, з яких учні роблять 
висновок, що сніг уберігає від вимерзання рослини і тварин. 
Він вказує їм на те, що під покровом снігу перезимовують про
рослі з осені хлібні рослини (озимі засіви), що під покровом 
снігу і листя перезимовують гадюки, ящірки і інші тварини. 
Він вказує також на те, що не тільки сніг, але. і лід захищає 
речі від холоду. Є місця на півночі (про них докладніше буде 
сказано далі), де з льоду будують житла, як будинок з цеглин; 
під льодовим покровом у воді живуть риби і інші тварини.

Кажучи про значення снігового покрову для рослин, учитель 
наводить приклади згубного впливу на рослини сильних моро
зів, що настають "перед випаданням снігу. Виникає запитання: 
„Коли настали м орозив нашому районі — до снігопаду чи після 
нього?“

Наприкінці урока дається короткий інструктаж про спосте
реження над повадками тварин, які залиш аю ться. на зимівлю. 
Спостереження проводяться переважно над воронами, галками, 
сороками і горобцями. Інструкція для цих спостережень була 
дана раніше (див. „Життя птахів восени“).

Тут слід трохи поглибити ці спостереження, спостерігати, 
приміром, як будуть справлятися птахи з підвішеними до гілок 
кістками, на яких збереглися рештки м’яса, як пересуваються 
по землі, як злітають, як ставляться до інших птахів під час 
їди, як держать лапки під час польоту, як переносять їжу — 
у дзьобі чи в кігтях. Про наслідки спостережень пропонується 
учням сказати на наступному уроці.

Уроки 4 -й  і 5 -й . Ж иття п т а х ів  узи м к у.

Пророблення матеріалу про птахів починається з повідо
млень учнів. їх увагу концентрується головне на вороні, галці, 
сороці і горобці. Почавши з спостережень, що є у  учнів, учитель 
переходить до докладнішої розповіді про цих птахів, користу
ючись чучелами і картинами. Розповідь треба будувати так, щоб 
опукліше підкреслити біологічні особливості птахів, їх повадки, 
випадки з їх життя і ін. Бесіда повинна супроводжуватися п о 
казом живих об’єктів у клітках, чучелами і таблицями. 4-й урок 
можна присвятити проробленню матеріалу про ворону і галку, 
5-й — про снігура і синицю абож інших характерних для д а 
ного району птахів, що зимують у нас. Рекомендується прочи
тати з читанки для І класа відповідні статті про птахів взимку.

Уроки 6 -й  і 7 -й . Як зи м ую ть дик і зв ір и .

При проробленні матеріалу про життя диких звірів можна 
звернути увагу і дати по змозі опукліше і барвисто опис ж и т т я
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з а й ц я .  Докладно розглянути зовнішній вигляд зайця, порівняти 
і відмітити довжину передніх і задніх кінцівок, звернути увагу 
на відносну пристосованість цих кінцівок до бігання (допомагає 
під час бігу на гору і утруднює при спусканні з гори). Осо
бливу увагу звернути на колір шерсті у  зайця взимку, вияви
вши значення цього забарвлення для тварини. Спинитися на воро
гах за й ц я — вовкові і лисиці, розказати, як заєць урятовується 
від них, до яких способів удається він, щоб заплутати свій слід. 
Розповісти, як лисиця і вовк полюють на зайця. Прочитати 
вголос статтю „До зими передягнувся“ з „Книги для читання“ 
Фортунатової.

На у р о ц і  7-му проробити матеріал про в е д м е д я .  Кори
стуючись таблицями, розглянути зовнішній вигляд його тіла, 
звернути увагу на міцні пазурі і гострі зуби. Розповісти про 
його повадки і зи м о в у . сплячку. Прочитати статтю „М ишка“ 
з „Книги для читання“.

Пророблення матеріалу про диких звірів слід закінчити 
оповіданням про значення цих тварин у нашому господарстві, 
зокрема — у хутровій справі. Слід продемонструвати таблицю 
особливо цінних порід хутрового звіря, розказати, як полюють 
на різних тварин, зокрема — на білку. Пророблення матеріалу 
про диких звірів бажано закінчити показом кінокартини „Звіри 
взимку“.

Уроки 8 -й  і 9 -й . П ідсумки сп о стер еж ен ь  над погодою  в перш ий
зимовий м ісяць.

Підсумування за календарем природи відбувається в звичай
ному порядку: учні підраховують кількість ясних і хмарних днів, 
кількість днів з снігопадом, складають діаграми і.порівнюють 
їх з даними попереднього місяця. Побіжно виясняють наслідки 
додаткових спостережень: перші заморозки, іней, перший сніг, 
замерзання ставків, встановлення санної дороги; відмічається, 
що день дедалі скорочується, сонце з ’являється на небі на дуже 
короткий час, настали морози.

Бесіда закінчується монтуванням третьої по порядку кар- 
тини-плаката „Зима“ . На контурі річки і ставка наклеюють за 
здалегідь вирізані кусочки ясноблакитного паперу, що зображає 
лід; дах будинка, дерева, траву покривають тонкими шарами 
вати, що зображають сніг. Під плакатом приклеюють на папері 
або на картоні білку, зайця, ведмедя, лисицю, куницю, горно
стая, вовка, ведмедя в барлозі, окремі картини: переслідування 
оленя вовками, полювання на білку, зображення птахів, що 
зимують у нас, під час годівлі і ін.

Створення такої картини буде мобілізувати увагу всіх учнів. 
Найважче — добути ілюстративний матеріал для наклеювання. 
У цьому випадку почасти допоможуть листівки, старі журнали, 
плакати і ін. Д ещ о можуть добути учні у себе вдома через 
дорослих. Така колективна творчість при складанні картини- 
плаката дає найбільший ефект при повторенні проробленого 
матеріалу.

29



Процес ііідсумовупання спостережень за перший місяць зими 
слід пов’язати з дальшими спостереженнями в зв’язку з набли
женням весни. Учням треба дати вказівку відносно того, на які 
нові об ’єкти їм слід звернути увагу. В зв’язку з ц и м 'у ч и т ел ь  
пропонує учням організувати спостереження над станом сніго
вого покрову:

1) Вимірювання товщини снігового покрову за допомогою 
вимірної рейки.

2) Утворення льодових бурульок на дахах (коли і де утво
рюються).

3) Різний стан снігового покрову ранком і опівдні (у соняч
ний день).

4) Танення снігу на дорогах.
5) Поява таловин, відтаювання грунту.
6) Приліт птахів (шпак і ін.).

Уроки 10-й — 13-й. Свійські тварини взимку (корова, кікь, 
овечка і свиня).

З а в д а н н я  т е м и :  1) Ознайомити учнів з зовнішнім виглядом і життям 
найпоширеніших свійських тварин; 2) вияснити їх  господарське значення; 3) роз
повісти про правила догляду за худобою; 4) виявити переваги організації удо
сконалених скотних дворів в умовах ведення колективного господарства.

Пророблення матеріалу про свійських тварин доцільно ^по
в’язати з екскурсією до колгоспу (на скотний двір). Якщо це 
не можна зробити, продемонструвати кінокартину; в крайньому 
разі організувати бесіду за таблицями. Якщо вивчення свійських 
тварин пов’язане з організацією екскурсії до колгоспу або рад
госпу, то вчителеві треба заздалегідь домовитися з місцевим 
агрономом про план і програму показу. План показу в даному 
разі намічається такий: 1) ознайомити учнів з зовнішнім вигля
дом корови, коня, свині і овечки; звернути при цьому увагу на 
схожі риси і відміни в будові різних тварин; зокрема вказати 
на характерні особливості будови тіла і покровів; 2) порівняти 
хвіст, копита; 3) показати, що і як їдять овечки, корови, коні, 
свині; 4) як відпочивають і сплять тварини; 5) як переносять 
мороз; 6) як утримують тварину взимку (захист від морозу, 
санітарно - гігієнічні умови утримування); 7) що одерж ує людина 
від овечки, свині, корови і коня; 8) як відбивається поганий 
і добрий догляд на тваринах. Перед тим, як іти на екскурсію, 
учитель говорить учням про мету наступної екскурсії: 1) озна
йомитися з зовнішнім виглядом і життям свійських тварин 
узимку (як і чим живляться, як оберігаються від морозу, який 
догляд за ними); 2) вияснити, яку користь приносять людині ці 
тварини.

На проведення екскурсії слід приділити хвилин 45, у  край
ньому разі — одну годину.

По закінченні екскурсії роботу над вивченням свійських тварин 
переносять до класа. Робота має характер бесіди, організову
ваної навколо таблиць і плакатів-колекцій, що характеризують
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використання тваринної сировини (молоко і вироби з нього; 
шерсть і вироби з шерсті; м’ясо і м’ясні консерви; шкіра, вироби 
з шкіри; використання рогів і конит). У процесі бесіди оста
точно встановлюються зовнішні ознаки тварин; відмічається, що 
піклування про їх їжу, боротьбу з тяжкими умовами зими лю
дина взяла на себе; вказується на те, що чим більше піклування 
і уваги приділяється свійським тваринам щодо їжі і утеплення 
скотного двору, тим більший прибуток дають тварини. Роблять 
висновок про переваги удосконалених скотних дворів в умовах 
ведення колективного сільського господарства.

Картини природи і життя в холодних країнах. При проробленні 
даної теми слід взяти до уваги можливість використання кіно
картини. Завдання теми: 1) ознайомити учнів з кліматичними 
умовами і характерними ландшафтами полярних країн; 2) на 
прикладі кількох тварин виявити їх відносну пристосованість 
до умов оточення; 3) показати боротьбу людини з природою 
на далекій півночі.

Урок 14-й. Картини природи холодних країн.

У процесі бесіди, супроводжуваної показом картин і д іапо
зитивів, учитель розповідає учням про полярні країни, виявляючи 
насамперед важкі кліматичні умови, на фоні яких протікає 
життя людини. Оповідання слід почати з опису Полярного моря, 
плаваючого льоду, з небезпек, пов’язаних з пересуванням по 
ньому океанові на кораблях (загибель пароплава „Челюскин“). 
Далі розказати їм про довгу зимову ніч, північне сяйво, сказати 
про мізерну рослинність. Слід дати барвистий опис обстанови 
і умов, у яких протікає життя тварин і людини.

Кінокартину доцільно напочатку не давати, бо без поперед
ньої підготовки багато цінних деталей, що характеризують 
особливості полярного світу, випаде з уваги учнів. Реком ен
дується прочитати „В холодних країнах“ з „Книги для чи
тання“. •

Урок 15-й. Тварини холодних країн.

З а в д а н н я  у р о к а :  1) ознайомити учнів з життям білого ведм едя, 
моржа і північного оленя в умовах суворої півночі; 2) вияснити господарське 
значення цих тварин.

Під час оповідання про білого ведмедя за таблицями і д іа
позитивами треба звернути увагу на захисне забарвлення вед
медя, що дає йому змогу непомітно підкрадатися до здобичі, 
на наявність плавальних перетинок між пальцями, що допома
гають йому полювати на водних тварин, переправлятися з однієї 
крижини на іншу. При ознайомленні з моржем відмітити значення 
товстого шару жиру, що сприяє збереженню тепла в тілі, під
креслити значення могутніх ікол, що служать для самозахисту, 
а іноді і для пересування; при вивченні північного оленя вка-
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:кгги на спосіб добування їжі, здібність швидко пересуватися, 
використання оленя в господарстві північних народів. Прочитати 
оповідання „В тундрі“ з „Книги для читання“.

Уроки 16-й і 17-й. Життя людини в холодних країнах.

Зміст урока тісно пов’язаний з попередніми двома. На основі 
таблиць і діапозитивів показати учням, як людина, переборюючи 
стихію, улаштовує своє життя на півночі. Треба ознайомити 
учнів з житлом чукчів і інших мешканців півночі, їх одягом, 
їжею, способами пересування (на собаках, оленях), вияснити, 
чому в умовах полярного клімату важко користуватися конем, 
розказати про промисли населення (мисливство, рибальство). 
Дати оповідання про експедицію криголама „Красин“ і паро
плава „Челюскин“. Спинитися на епізоді рятування челюскінців, 
підкресливши роль сучасної техніки в боротьбі з стихією. Спи
нитися на завоюваннях агрономії, вказавши, що при радянській 
владі у нас уперше в полярних країнах почали вирощувати 
городину. Прочитати статтю „Серед крижин“. .

Після пророблення теми про холодні країни бажано про
демонструвати учням кінокартину „Льодова тиш а“.

Уроки 18-й — 20-й. Картини природи жарких країн.

Методика пророблення цих питань така сама, як і при ви
вченні холодних країн. Жаркі країни беруть як контраст, на 
якому учні повинні: 1) встановити характерні особливості клі
мату; 2) ознайомитися з типовими ландшафтами жарких країн;
3) виявити відносну пристосованість тварин до умов оточення;
4) скласти уявлення про життя людини в жарких країнах.

Н а  у р о ц і  18-му вчитель знайомить учнів з особливостями 
тропічного клімату і швидко переходить до типових ландшафтів. 
Т ут  він спиняється, з одного боку, на характеристиці пустин
них, погано зрошуваних місць, де людині і тваринам доводиться 
провадити безнастанну боротьбу за воду. Другий ландшафт — 
вологий тропічний ліс. У учнів повинно утворитися, з одного 
боку, ясне і барвисте уявлення про жарку пустиню, де досить 
рідко трапляються оази з фініковими пальмами, кактусами і ін
шою рослинністю. Не менш яскраво повинна відбитися і друга 
картина — тропічний ліс з його багатющою і різноманітною рос
линністю. Бесіду треба ілюструвати таблицями, картинами, діа
позитивами. Прочитується оповідання „Ж аркі країни“ з „Книги 
для читання“.

Урок 19-й. Тварини жарких країн. При проробленні матеріалу 
про тварин жарких країн треба розчленувати питання: з одного 
боку,схарактеризувати тварин, які живуть у пустині (поблизу 
оаз) дикими або прирученими людиною, з другого боку — звер
нути увагу учнів на мешканців вологих тропіків або субтропіків.
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У першому випадку можна зосередити увагу учнів на леві, 
на верблюді — цьому „кораблі пустині". В другому — на мавпі 
і слоні. При проробленні матеріалу про тварин учням можна 
дати завдання — замалювати лева, верблюда і слона за ша
блоном.

При описі тварин особливу увагу слід звернути на присто
сованість тварин до пересування в умовах пустині або лісу, 
способи захисту або нападу, піклування про потомство. Про
читати з підручника Фортунатової статті „Верблюд“, „Слон“, 
„Тигри і леви“.

Урок 20 й Життя людини в жарких країнах. При проробленні 
матеріалу учитель повинен ознайомити учнів, поперше, з по
бутом тубільців, відсталих у культурному і матеріальному відно
шеннях, що перебувають у великій залежності від оточуючої 
їх стихії; подруге — з .досягненнями в боротьбі з природою. 
У першому випадку за допомогою картин і таблиць слід по
казати житло, одяг, домашній побут тубільців жарких країн 
(посушливої і вологої смуги); у другому — досягнення в галузі 
використання рослин (культурні рослини: кофейне дерево, каучу
коноси, лімонне дерево і ін.). Описати сучасні способи пере
сування в пустинних місцевостях за допомогою автотранспорту, 
розказати про пробіг наших машин по пустині Середньої Азії, 
про роль аеропланів, про зрошення пустинь, перетворення їх 
на сільськогосподарські райони.

*

Урок 21-й. Підсумовування і короткий звіт за темою 
„Холодні і жаркі країни“.

Підсумкова робота за матеріалом проводиться на основі 
таких принципів: повторення і облік повинні сприяти створенню 
у учнів більш точного, ясного і суцільного уявлення про клімат, 
рослини і тварин холодних і жарких країн, про господарське 
життя населення. Головне, на що слід звернути увагу при під
сумовуванні і обліку знань учнів, — це наявність зв’язку між 
кліматом, рослинним і тваринним світом країни, між природ
ними умовами і побутом населення.

Треба також підкреслити, що людина, озброєна знаннями, 
може провадити успішну боротьбу з природою.

При повторенні і обліку треба спершу дати картину життя 
в холодних країнах, відмітити досягнення людини в боротьбі 
з полярним кліматом (городництво за полярним колом і ін.). 
Потім таку саму суцільну картину дати для жарких країн, 
а потім уже поставити ряд запитань, відповідаючи на які учні 
могли б провести паралель між особливостями клімату і життям 
в холодних і жарких країнах (за контрастом).

Підсумкову бесіду треба обладнати наочним приладдям, 
головне таблицями і картинами.
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Уроки 22-й  І 2 3 -й . П ідсумки сп о стер еж ен ь  за  зим ові м іся ці. П овторсипя  
м атер іал у  за  тем ою  „Зи м а“ .

Підсумовування починається з аналізу календаря за січень 
і лютий. Учні підраховують кількість сонячних, хмарних, д о 
щових днів, днів з снігопадом і складають відповідну діаграму.

У процесі бесіди встановлюється таке: день стає довшим, 
сонце починає світити дедалі яскравіше і дужче пригріває. Від
мічається час появлення бурульок на даху, розм’якшення вдень 
верхнього шару снігу і ущільнення його вночі, поступове та
нення снігу. Утворення подекуди таловин. Роблять висновок: 
зима наближається до кінця, починається весна. Учні говорять 
про свої спостереження над птахами. Читається стаття з книги 
Фортунатової „День дедалі більшає“.

Підсумовуючи, учитель говорить: „Отже, зима закінчується, 
наближається весна. Ми вже відмітили деякі ознаки набли
ження весни. Поступово будуть появлятися й інші: настане 
день, коли скресне крига на річці, почнуть прилітати птахи, 
що відлетіли від нас восени у теплі краї, зацвітуть перші 
весняні квіти. Постараємося спільними силами встановити і від
мітити в нашому календарі усі ці явища, тобто день льодоходу, 
день або шестиденку, в яку появляться перші прилітні птахи. 
У місті важко помітити цих птахів, легше — на селі. Але якщо 
хтонебудь з вас довідається про приліт граків, жайворонків, 
шпаків або інших птахів, скажіть мені. Я теж буду стежити 
за їх появою. Таксамо ми зробимо і щодо раноквітучих рос
лин. Все це ми будемо відмічати під рубрикою „Що трапи
лося“ в нашому календарі природи“.

Беручи до уваги вік учнів і складність організації спосте
режень за останніми двома пунктами (перелітні птахи і рано- 
квітучі рослини), учитель не повинен особливо покладатись 
в останніх двох випадках на учнів, надто в міських умовах. 
Можливо, звичайно, що хтонебудь з них випадково добуде 
матеріал за вказаним спостереженням, але учитель повинен сам 
вжити заходів, щоб у потрібний момент дані про приліт птахів 
і цвітіння рослин у нього були під рукою. Довідки в цих пи
таннях він може взяти з різних джерел, залежно від місцевих 
умов. Відмічаючи появу тих або тих прилітних птахів, учитель 
повинен тут таки знайомити учнів з зовнішнім виглядом цих 
птахів, їх життям, посилаючись на чучела, таблиці, вирізки 
з старих журналів і ін., що в нього є. Квітучі рослини слід 
показати учням у натурі, а потім засушити і додати до кален 
даря природи.

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ РОЗДІЛУ „ВЕСНА“ .

З а в д а н н я  р о з д і л у :  1) виявити дитячі уявлення, пов’язані з настанням 
весни; 2) дати картину весняних явищ у природі; 3) встановити зв ’язок сіль
ськогосподарської праці з змінами, що відбуваються в природі; 4) виробити 
елементарні навички спостережень над рослинами у живому куточку і на при
шкільній ділянці.
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Урок 1-й. П ер егл яд  кал ен дар и  природи за  остан ні д н і.
Готування д о  е к с к у р с ії на  б е р е г  річки.

З а в д а н н я  у р о к а :  1) встановити ознаки настання весни; 2) підготувати 
учнів до екскурсії на річку (спостереження над руїнницькою діяльністю води).

На початку урока учитель разом з учнями проглядає і про
читує дані з календаря природи і сезонних спостережень за 
строк, що минув після підсумовування календарних спосте
режень. Наближення весни стає дедалі більш помітним: сніг 
з дахів майже зійшов, у багатьох місцях вулиці звільнилися від 
снігового покрову. Течуть струмки, що утворилися від танення 
снігу. Проте, в місті не все можна бачити — слід було б узнати, 
що робиться за містом, у лісі, гаю, на березі річки. В зв’язку 
з цим учитель говорить учням про передбачувану екскурсію 
на берег річки Екскурсію на річку найкраще організувати під 
час льодоходу. Якщо буде змога, бажано так побудувати марш
рут екскурсії, щоб учні, ідучи до кінцевого пункту, могли 
спостерігати ряд інших явищ: роботу струмків, що впадають 
у річку і розмивають по дорозі грунт, стан лісу або гаю (сніг 
ще лежить між деревами), великі таловини на відкритих місцях, 
появу перших прилітних птахів: грака, шпака і ін. Дійшовши 
до річки, звернути увагу на колір води, рух льоду, вияснити 
за рухом льоду, в якому місці річка має швидшу течію— по 
краях чи посередині; як рухається лід на згинах річки, звернути 
увагу на руїнницьку роботу води (руйнування берегів), захо
пити в пляшку річкової води для дослідження в класі. Органі
зуючи екскурсію на берег річки, учитель повинен дати учням 
точні роз’яснення про мету екскурсії і про план наступної ро
боти. Мету екскурсії він формулює приблизно так: „Завтра ми 
йдемо на прогулянку. Наше завдання — вияснити, що відбува
ється зараз за містом у зв’язку з настанням теплішого часу. 
Подивимося, що відбувається зараз з снігом, з землею (грунтом), 
що сталося з деревами і чагарниками, уважно придивимося до 
птахів — чи не знайдемо ми серед них старих знайомих, що 
відлетіли від нас восени у теплі краї“. Усі ці питання учитель 
знову ставить учням під час екскурсії.

Уроки 2 -й  і 3 -й . Р обота  з  учням и п ід  час ек ск у р с ії.

Перше, на що звертає увагу учитель, вийшовши з школи,— 
це танення снігу, утворення струмків, які, збігаючи вниз, розми
вають грунт і, кінець-кінцем, потрапляють у річку. Найкраще, 
якщо для такого демонстрування буде обрано яр. Вийшовши 
за місто або на околицю його, учитель повинен показати учням 
загальний вигляд раннього весняного ландшафту: сніг посірів, 
осів, утворилися великі таловини, зелені ще нема. Прилетіли 
шпаки (або інші перелітні птахи), які копйшаться на тало
винах, перелітають з дерева на дерево.

Екскурсія проводиться у формі бесіди. Набравши в склянку 
талої води, учитель показує, що вона дуже каламутна, бо в ній
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<* ДОМІШКИ. Струмки каламутної иоди шіадають у річку. Річка 
ииходить з берегів. За її течією пливуть не тільки крижини, 
але дуже часто і дерева, що їх вирвала з коренем річка. Якщо 
дозволяють умови, треба звернути увагу учнів на зміни, що 
сталися не тільки в неорганічній природі, але і в рослинному 
і тваринному світі. Приміром, під час спостережень над льодо
ходом слід звернути увагу на птахів, що розмістилися на кри
жинах і ловлять звідти рибу, розказати про те, що тіло багатьох 
з цих птахів (чайка) дуже добре пристосоване до плавання 
у воді, відмітити, наскільки тісно пов’язане життя одних тварин 
з іншими. Якщо трапляться прилітні птахи, запропонувати 
учням назвати їх, а якщо вони не можуть, то сказати про них, 
побіжно розповівши, чим вони живляться, де вони тепер від
шукують собі їжу і ін.

Під час екскурсії учитель відмічає, що з настанням теплі
шого часу сталися зміни серед рослин. Бруньки на деревах 
і чагарниках набрякли, подекуди лопнули, завдяки чому видно 
вже молоді листки. Трава зеленіє. Учні під наглядом учителя 
зрізають гілки дерев, викопують раноквітучі рослини, на яких 
уже з ’явилися бутони. Перед тим, як повертатися додому, учи
тель проводить з учнями коротку підсумкову бесіду, в основі 
якої стоять такі запитання: 1) як позначилося настання теплі
шого часу на сніговому покрові? 2) які зміни сталися серед 
рослин і тварин?

Учитель набирає в пляшку річкової води, попереджаючи 
при цьому учнів, що в найближчі дні їм ця вода знадобиться 
для роботи. Зібрані рослини висаджуються в ящики. Гілки 
поміщають у пляшки з водою.

Уроки 4 -й  і 5 -й . П ророблення ек ск у р с ії.

Підсумовування екскурсійних спостережень відбувається в 
звичайному порядку: учитель насамперед пропонує учням роз
повісти в послідовному порядку про проведені ними спостере
ження. Звіт про екскурсію фіксується на плакаті „Настаннявесни“.

Учитель звертає увагу учнів на плакат „Зима“ і пропонує їм 
вирішити, що слід намалювати на новому плакаті, контури якого 
заздалегідь заготовлені. Учні роблять відповідні вказівки: крига 
на річці скресла, пливе лід, на льоду сидять птахи, сніг з даху 
зійшов, на полях і узліссі великі таловини, прилетіли шпаки. 
Всі ці зміни відразу фіксуються на плакаті. Тут же за допо
могою аплікації відмічається приліт диких гусей, качок, ж ура
влів; на верхній правій стороні плаката наклеюють зображення: 
зграя журавлів, качок і ін. Учитель на таблицях демонструє на
званих птахів, розповідає, чим вони живляться. По закінченні 
роботи з плакатом учитель виділяє з усієї серії спостережень 
те, що безпосередньо пов’язане з програмою. Прочитується 
стаття з книги Фортунатової „Граки весну відкрили“.

У дальшій розмові учитель концентрує увагу учнів на руїн
ницькій діяльності води, що виявляється в розмиванні грунту

36



(землі), утворенні ярів і ін. У зв’язку з цим учні пригадують 
свої спостереження під час екскурсії (яри, розмиті береги, 
вивернуті з коренем дерева і ін.). Розмита земля потрапляє 
у воду, вода стає каламутною. Дійшовши до цього місця, учитель 
пропонує учням ознайомитися з землистими речовинами, що 
потрапляють у воду і каламутять її. В кінці урока він бере 
пляшку з каламутною водою, збовтує її і виливає вміст у ци
ліндричну склянку (мензурку). Для більшої наочності до води 
слід заздалегідь додати невеличку кількість піску і глини. 
Проробляючи цю роботу, учитель говорить учням: „Залишимо 
склянку з каламутною водою до наступного урока; на наступ
ному уроці вияснимо, які домішки є у воді“.

Урок бі й. В ластивості п іск у  і глини.

Урок починається з розмови, на якій учитель демонструє 
наслідки попередньої роботи: домішки в склянці осіли — унизу 
видно зерна піску, вгорі — глина. Наслідки демонструються уч
ням. Учитель говорить учням про те, що їм треба буде озна
йомитися з властивостями піску і глини. Пише на дошці: „Вла
стивості піску і глини“. Учням роздає в руки пакети або ко 
робки з піском і глиною і пробірки з водою (2 шт.). Потім під 
диктант учителя проробляється таке:

У ч и т е л ь :  Спробуйте на дотик пісок і глину. Чим відріз
няються вони одне від одного?

У ч е н ь :  Пісок складається з зерен, а глина — ні.
У ч и т е л ь :  Покладіть в одну з пробірок з водою трохи 

піску, .а в другу— глини. Що станеться?
У ч є н ь : Пісок швидко сідає на дно і не каламутить воду; 

глина плаває у воді, повільно осідає і каламутить воду.
Далі учитель пропонує учням капнути кілька крапель води 

на пісок і глину і зробити з них кульки. Учні відмічають, що 
з піску кульку зробити не можна, пісок розсипається; глина, 
навпаки, стає в’язкою, добре ліпиться (як тісто). Далі учитель 
проводить дослід з двома лійками: в одну він насипає подрібне
ної глини, в другу — таку саму кількість піску. Вузька частина 
лійок перед цим затикається гігроскопічною ватою. В обидві 
лійки наливається вода. Учні спостерігають: пісок швидко 
пропускає воду, глина воду затримує. Дослід замальовується 
на дошці під заголовком: „Властивості піску і глини“. Учитель 
демонструє кусок сухої глини, учні відмічають твердість її.

Підсумовуються спостереження.

Урок 7-й. П ідсум ки с п о ст ер еж ен ь  н а д  розпукуванням  бруньок .

На початку урока учитель ставить кілька запитань про 
пісок і глину: „Чим пояснюється звичайно каламутний колір 
води? Як пропускають воду пісок і глина? Чому після дощу 
одні місця швидко просихають, а на інших довгий час стоять 
калюжі? Чому грязь звичайно буває липучою?“
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Переходячи до нової теми, учитель запитує: „Які зміни були 
помічені на деревах і чагарнику під час екскурсії?“

Учні відповідають: „Дерева і чагарник ще не розвивалися, 
зелені не було“.

У ч и т е л ь :  Звернемося до наших дальших спостережень. 
Що можна тепер спостерігати на деревах і кущах, на бульва
рах, в садах? Заглянемо в наш календар природи.

Учні відмічають, що на бульварах і в скверах бруньки на 
деревах дуже набрякли. Учитель роздає дітям свіжонарізані 
гілки і пропонує уважно розглянути бруньки. Робота ця про
водиться в лабораторному порядку: учні за допомогою шпильок 
розкривають бруньки, виявляють там листочки, а в деяких ви
падках і квіти. Учитель демонструє гілки рослин, що зазда
легідь були поставлені у воду і перебували у теплому при
міщенні. Учні відмічають, щр бруньки розкрилися в кімнаті 
раніше, ніж на повітрі. Виясняється, що це сталося тому, 
що тепла в першому випадку було більше, ніж у другому. Ви
сновок поглиблюється: одні і ті самі породи дерев і чагарників 
розвиваються в різний час, залежно від клімату (газетні відо
мості, листи знайомих, родичів, оповідання і ін.). Розпукування 
бруньок замальовується.

Уроки 8 -й  і 9 -й . Р о зв ед ен н я  рослин (р обота  з  бульбам и, цибулинам и,
насінням ).

З настанням весни увагу учнів концентрується на явищах 
органічної природи, насамперед — на рослинах. Учнів треба 
ознайомити з різними способами розведення рослин; для цього 
слід організувати систематичні спостереження над розвитком 
рослин з насіння, бульб і цибулин: бульби і цибулини пере
саджують у ящики, квіткові горщики або в консервні банки 
з землею. Кілька цибулин і бульб поміщають у циліндричні 
склянки з водою, щоб можна було спостерігати розвиток коре
невої системи.

Насіння городніх рослин (гороху, квасолі), а також насіння 
польових культур, поміщають у вологий пісок або тирсу для 
дальших спостережень. Учні повинні навчитися за зовнішнім 
виглядом відрізняти одне насіння від іншого і узнавати сходи 
культурних рослин. Ці спостереження придадуться їм пізніше, 
під час роботи на пришкільній ділянці. Кожна ланка одержує 
однаковий матеріал з сусідньою. Проте, в зв’язку з тим, що 
велика кількість ланок (до 20) приведе до загромадження 
класа або живого куточка банками і горщиками для рослин, 
рекомендується садити рослини і насіння здвоєними ланками. 
Від цього дня встановлюється систематичне спостереження над 
посадженими рослинами; кожна ланка відповідає за свій мате
ріал. У календарі природи систематично відмічаються наслідки 
спостережень над рослинами, тваринами і сільськогосподар
ськими роботами (город, сад, поле). Відмічається час розпуку
вання бруньок, квітіння трав, дерев і чагарників, початок робіт
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на городі, в саду, на полі. Спостереження ці фіксуються у ви
гляді записів, замальовувань, речових матеріалів. ітажано дати 
в загербаризованому вигляді різні стадії розвитку городніх і 
польових культур, раноквітучі рослини і ін.

Практичні вказівки вчителеві.
Для зазначених вище робіт по розведенню рослин учитель 

повинен опанувати техніку вирощування розсади. Це треба не 
тільки для роботи в класі і куточку живої природи, але і для 
дальших занять на пришкільній ділянці.

В и р о щ у в а н н я  р о з с а д и .  Вчителеві треба опанувати техніку виро
щування розсади, не говорячи поки про цю роботу учням І класа. Тільки на 
третьому році навчання, при вивченні житгя рослин, слід показати і розказати 
учням про те, що таке розсада, як її одержати для висаджування в грунт.

Для вирощування розсади в кімнатах потрібні світлі сонячні вікна. При 
недостачі світла розсада тягнеться вгору і розвивається погано. Сіють насіння 
звичайно рано на весні в ящ ики або мисочки. З  осені треба заготовити 
пісок і землю. Перед засівом у ящик або ш ироку миску насипати до половини 
землі. Земля складається з сумішки дернової землі з добре перепрілою гно
йовою. Можна взяти добре угноєну городню або садову землю. Земля повинна 
бути помірно вологою і добре просіяною. Поверхню землі треба ретельно роз
рівняти, злегка ущільнивши дощечкою біля бічних стінок, бо тут земля зви 
чайно осідає і дає провали. Сіють урозкид; насіння повинно дожитися рівно
мірно по поверхні землі, а не купками. П ісля висівання насіння слід збризнути 
з  невеличкої лієчки з густим ситом, намагаючись при цьому не змити його 
у купу. Після поливання насіння покривають тонким рівномірним шаром буйного 
промитого річкового піску, який висипають з сита. Глибина загортання на
сіння дорівнює подвоєній або потроєній величині насіння. Після того, як наси
пано пісок, насіння знову поливають. Потім ящик або горщик з посадженим 
насінням накривають склом. На кожному ящ ику або горщ ику є етікетка з за 
значенням рослини і часу засіву .

Догляд за посіяними рослинами полягає ось у чому; щодня треба знімати 
з ящ иків скло для вентиляції, протирати його і стежити, щоб земля не пере
сихала. Вода для поливання не повинна бути холодною, найкраще брати воду 
кімнатної температури. Коли сходи досить піднімуться, скло з ящиків знімають. 
Після того, як у молодих ростків появиться перша пара справжніх листочків, 
не рахуючи сім’ядолей, беруться до пересаджування рослин у глибший ящ ик. 
Пересаджування рослин в інші ящики називається пікіруванням.

П і к і р у в а н н я .  Пересаджують молоді рослини в ящики, в яких шар 
землі товщий, ніж у раніше взятих ящ иках. Садять сіянці рядками і в шахо
вому порядку. Віддаль між рядками повинна бути 3 — 4 см. Перед пересаджу
ванням рослини треба злегенька полити. Процес пересаджування або пікіру
вання відбувається так:

Для пікірування треба виготовити „п ікетку“, тобто невеличкий (близько 
10 см) дерев’яний кілочок, завтовш ки з мизинець, загострений на одному кінці. 
Намічені для пересаджування сіянці піддівають пікеткою разом з грудкою 
землі знизу. З вийнятої грудки виділяють один сіянець, держачи його лівою 
рукою за листки, а правою, за допомогою тонкого кінця пікетки, поступово 
звільнюючи його корінці від землі. Потім молодий корінець рослини прищ и
пують нігтями великого й середнього пальців. Відокремлюючи прищипуванням 
і/з  корінця, ми полегшуємо садіння сіянця і сприяємо розвиткові маси бічних 
корінців. Для радіння сіянця в землі роблять за допомогою пікетки ямку. Гли
бина ямки повинна бути розрахована так, щоб сіянець, не заважаючи корінню, 
міг вільно поміститися в ній майже до самих сім’ядолей. Держачи сіянець 
лівою рукою за листочки, правою рукою стромляють гострий кінець пікетки 
під кутом від стеблинки в землю і потім повертом пікетки притискують землю 
до корінця і до стебла рослини. Після цього поливають сіянці з маленької 
лієчки з густим ситом. Перший час, днів зо два, сіянці треба оберігати від
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прямого сонячного світла. Якщо розсада пізня, то можна обмежитися одним 
пересаджуванням; якщ о ж час висаджування в грунт ще не настав, а розсада 
тягнеться вгору і рослинки тіснять одна одну, треба зробити друге пересадж у
вання; тоді корінців прищипувати не треба.

Уроки 10-й —  12-й. П ідготування і проведенн я е к ск у р с ії в л іс  (п ар к ).

Завдання другої екскурсії в ліс — продемонструвати учням 
ряд нових явищ у природі, зв’язаних з дальшим потепленням. 
Об’єкти спостережень: трав’яний покров, чагарники, дерева, 
комахи, птахи.

Під час екскурсії бажано побіжно^показати сезонні роботи 
на полі, в саду, на городі, щоб учні ще раз могли встановити 
причиновий зв’язок між явищами, спостережуваними в природі 
і сільському господарстві. Екскурсійний маршрут у зв’язку 
з цільовим настановленням слід розробити так, щоб учні по 
дорозі могли бачити всі намічені об’єкти. Відповідно планується 
і екскурсія: „Зміни, що сталися в природі і сільському госпо
дарстві за останній місяць“. План спостережень:

1. Що сталося з травою, деревами і чагарниками? (Зібрати ‘ 
зразки).

2. Які роботи проводяться на полі, в саду, на городі (якщо 
побіжно трапляться)?

3. Чи з ’явилися комахи?
4. Які птахи прилетіли?
Екскурсія проводиться в формі бесіди. Увійшовши в ліс або 

в парк, учитель пропонує учням оглянути трав’яний покров і 
відмітити, які зміни сталися з ним після останньої екскурсії, 
викопати з коренем квітучі рослини, покопатися в траві і 
подивитися, чи нема там яких комах, личинок або інших 
тварин.

Далі учитель пропонує учням за кольором кори і загальним 
контуром визначити те чи те дерево, а потім, підійшовши 
ближче, розглянути листя і остаточно встановити назву дерева. 
Пропонується також уважно оглянути кору, гілки, листя кіль
кох дерев і вияснити, чи нема й там будьяких мешканців. При
дивитися до птахів. Звернути увагу учнів на безліч їх на полях 
під час роботи, показати дощових червяків, взяти їх у  кон
сервну банку з землею.

Під час екскурсії бажано мати під рукою невеличкий ілю
стрований (у фарбах) атлас місцевих птахів, а ще краще —
кольорові листівки, за якими легко можна б /д е  тут же встано
вити назву птахів, які зустрінуться.

Такий атлас можна скласти самим, використавши для цього 
листівки і альбоми абож перемалювавши відповідні ілюстрації 
з книг і підручників. Після екскурсії важко буде відновити
зовнішній вигляд цих птахів, особливо якщо в школі нема від
повідного живого матеріалу або чучел. Найважче в екскур
сійній роботі — це спостереження над птахами. Практика пока
зала, що непогані наслідки будуть тоді, коли учитель, перше 
ніж вести учнів на екскурсію, продемонструє їм найхарактер
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ніших представників місцевих птахів, що зустрічаються в око
лицях школи в даний час.

Показуючи на таблицях і на чучелах різних представників 
пернатих, учитель пропонує докладно розглянути їх, запам’я
тати і постаратися визначити за ними птахів, які трапляться 
з  дорозі.

Урок 13-й, П ророблення ек ск ур сії.

Підсумовування екскурсії відбувається почасти у формі бе
сіди, почасти у формі лабораторних занять (на роздаточному 
матеріалі).

Насамперед учні, як і раніше, повинні відновити маршрут 
екскурсії і підсумувати свої спостереження. Після цього беруться 
до розбору зібраного матеріалу. Деякі рослини (квітучі) тут 
таки пересаджують у ящики з грунтом або квіткові горщики, 
частину беруть, учні для гербаризації, частину рослин учитель 
залишає у себе для майбутнього плаката.

Потім розбирають листя дерев, визначають за листям назву 
дерев; далі переходять до птахів і інших тварин. У процесі бе
сіди відмічається зв’язок між появою комах і прильотом комахо
їдних птахів. Бесіда про комах, птахів, а також жаб, вужів, 
ящірок (якщо такі будуть виявлені під час екскурсії), про
водиться за допомогою таблиць і наочного приладдя. Говорячи 
про личинки, слід тут же показати дорослу комаху і розказати 
про шкоду, яку завдає та чи та личинка. Личинки комах слід 

•збирати разом з листям тієї рослини, якою вони живляться.
Усі живі об’єкти поміщають у куточок живої природи і за ними 

встановлюються спостереження. Роботу цю слід ставити при тій 
умові, якщо є гарантія відповідного догляду, Інакше об’єкти ці 
краще зараз же після бесіди умертвити і законсервувати.

Велику користь -при проробленні екскурсійного матеріалу 
можуть дати листівки з зображенням личинок комах, ящірок, 
метеликів, червяків і ін. Тоді усі зібрані під час екскурсії об’
єкти можна розподілити між ланками, додавши до них відпо
відний ілюстративний матеріал. Кожна ланка, беручи до уваги 
вказівки учителя, знайомляться з зовнішнім виглядом живих об’
єктів, їх рухом, живленням і розвитком.

Уроки 14-й і 15-й. П ідсумки с п о ст ер еж ен ь  у  природі і ж ивом у куточку.
С кладання плаката „ В есн а “ .

З а в д а н н я  у р о к і в :  1) відмітити характерні ознаки поступового наро
стання весняного сезону; 2) простежити поступові зміни у рослинному і тварин
ному світі, зумовлені змінами погоди; 3) підкреслити наявність причинового 
зв 'язк у  між явищами „неживої“ і „ж ивої“ природи, залежність тварин від рос
лин, взаємовідносини між тваринами; 4) схарактеризувати вплив сезонних явищ 
на працю людини.

Підсумовування, як і завжди, починається з календаря при
роди. У процесі роботи учні пригадують ознаки поступового 
переходу від зими до весни: зменшення товщини снігового
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покрову, утворення бурульок, різний стан снігової кори (насту) 
вдень і вночі і ін.

Потім відмічаються всі зміни, спостережувані в рослинному 
і тваринному світі протягом даного відрізку часу. Підсумову
вання закінчується даними, одержаними на останній екскурсії. 
Кінцевим моментом у процесі підсумовування є робота по оф ор
мленню плаката „Весна“.

Загальний фон відомого нам плаката заповнюється матеріа
лом, зібраним під час екскурсії. Вносяться такі доповнення: 
серед зеленіючої трави появляються квітучі рослини (гербарний 
матеріал),, дерева вкриваються листям (аплікація з паперу), на 
деревах ті самі гнізда, але вже з граками; річка очистилася від 
льоду, на полях — зелена озимина, в іншому місці — оранка 
(плуги або трактори), город уже перекопаний, фруктові дерева 
цвітуть (аплікація).

Унизу під плакатом або у вигляді рамки — гербарний ма
теріал: листя, квіти, а також малюнки або листівки з зобра
женням комах, птахів і інших тварин, копання городу, зразки 
засівного матеріалу, колекція личинок у пробірці з формаліном, 
комах — у маленьких коробочках під склом і ін.

При підсумовуванні треба відмітити р о л ь  к о м а х о ї д н и х  
п т а х і в  у с і л ь с ь к о м у  г о с п о д а р с т в і .

Тут слід підкреслити необхідність всебічного сприяння з боку 
школи і дітей у справі охорони корисних для господарства 
птахів. Учитель розповідає учням про „день птахів“, про його 
значення, рекомендує, якщо' за умовами місцевості це своєчасно, 
завести у себе в дворі (якщо є садок) одно-два гнізда, звер
нувшись по допомогу до дорослих. Слід дати схему і розміри 
подібного гнізда, показати готовий зразок. Нарешті, за згодою 
з шкільною майстернею заготовити кілька гнізд для роздачі учням.

П р и м і т к а .  Уроки 16— 19 докладно розгорнуто в розділі VI.

Урок 2 0 -й . П ідсум овування роботи за  рік. О рган ізація  виставки.

Підсумовування річної роботи треба якнайтісніше пов’язати 
з організацією виставки. Основне завдання виставки— підкрес
лити: 1) що між явищами природи існує причиновий зв’язок,-
2) сільськогосподарська праця людини тісно пов’язана з сезон
ними змінами в природі.

У центрі виставки повинні бути к а л е н д а р  п р и р о д и  
і к а р т и н и - п л а к а т и .  Матеріал виставки може бути сплано
ваний у такому порядку:

1. Зведення з календаря природи за сезонами: „Осінь“, „Зима“, 
„Кінець зими“, „Весна“. Зведення дається у вигляді діаграм 
стовпчиками.

2. Паралельно з зведенням подаються відповідні плакати.
3. Гербарний матеріал, колекції, а також живі рослини і тва

рини, виставляються, як ілюстрації до тієї чи тієї картини-пла- 
ката. Сюди ж належать плакати, що характеризують окремі 
деревні породи.
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Організацію виставки треба якнайтісніше пов’язати з повто
ренням матеріалу. Учитель разом з учнями (у позакласний час, 
бо на це спеціального часу за планом не відведено) впорядковує 
і систематизує всі таблиці, колекції-плакати і календарні зве
дення за весь навчальний період. Після того, як виставочний 
матеріал підготовлений, учитель проводить на підставі його 
повторення. Під час повторення і обліку не слід спинятися на 
деталях окремих тем, а звернути увагу учнів на матеріал, який 
дає уявлення про те, як змінювалася погода, починаючи з осін
ніх і кінчаючи весняними місяцями (календарні зведення), які 
в наслідок цього спостерігалися кожного разу зміни у „неживій“ 
і „живій“ природі, як позначалися^ ці зміни на сільськогоспо
дарській праці населення. Щоб у учнів не утворювалося вра
ження, ніби людина цілком залежить від природи, слід поста
вити спеціальне питання про боротьбу людини з природою, про 
досягнення її у цій галузі, при чому деякі приклади мають бути 
взяті з теми „Холодні і жаркі країни“.

З а в д а н н я  н а  л і т о .  Складаючи завдання д ія  учнів на літо, учитель 
повинен взяти до уваги програму II класа і насамперед ті явища і об’єкти, 
які, маючи сезонний (літній) характер, не будуть доступні для спостережень 
учнів у період шкільних занять. Ось перелік цих робіт:

1. Скласти гербарій найпоширеніших бур’янів городу.
2. Зібрати різних ш кідників городу і саду для живого куточка.
3. Зібрати і загербаризувати пошкоджені шкідниками рослини (листя, квіти, 

сухі плоди). ■
4. Вияснити, коли збирають ранню городину, косять сіно.
5. Коли доспівають ягоди.
6. Коли збирають жито, овес, ячмінь, пшеницю.
7. Які птахи прилітають на город, чим вони живляться.
8. Які роботи відбуваються на городі у літній час.
9. Зібрати колекцію городніх і польових рослин, що доспівають улітку. Те, 

чого не можна зібрати і зберегти, представити у вигляді малюнків.
10. Пересадити в ящики і банки дикорослі ягідники.

П р и м і т к а .  Даючи учням ці завдання, учитель повинен докладно 
проінструктувати їх відносно того, які рослини називаються бур’янами, 
продемонструвати на таблиці або в натурі різних шкідників, розказати 
про те, як їх  слід збирати, чим годувати (у живому куточку або у себе 
вдома), як зберігати їх у формаліні. Слід також продемонструвати спо
соби гербаризування рослин.

РОЗДІЛ III.

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ З ПРИРОДОЗНАВСТВА 
В II КЛАСІ.

Найближчим завданням у II класі є підсумовування літніх спо
стережень учнів. У процесі цієї роботи учні повинні встановити 
особливості літнього сезону. Об’єкти, на які треба звернути 
увагу,— це т р и в а л і с т ь  д н я  („День був спершу дуже довгий, 
а потім став скорочуватися“); т е м п е р а т у р а  п о в і т р я  („Було 
один час дуже жарко, а потім стало прохолодніше...“); г р о з о в і  
я в и щ а  (грім і блискавка); явища, спостережувані влітку в про
цесі розвитку р о с л и н  (доспівання ягід, польових культур,
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поява грибів і ін.); явища в тваринному світі (птахи лісу і парку, 
догляд за пташенятами, мешканці водойм, комахи, шкідники 
саду, городу). Велику увагу слід приділити питанням с і л ь 
с ь к о г о  г о с п о д а р с т в а  — діти повинні назвати ряд сільсько
господарських робіт, що відбуваються влітку: полоття на горо
дах, обгортання картоплі, збирання ранньої городини, косіння, 
збирання різних польових культур і ін. Щ об розмова не мала 
абстрактного характеру, треба спершу організувати виставку 
з матеріалів, зібраних учнями влітку. Виставку слід система
тизувати.

Зразки рослин (хлібні злаки, бур’яни, різні види сухих плодів 
і насіння)’сконцентрувати на одному щиті, куску картону або 
паперу. Рослини, пересаджені в консервні банки або квіткові 
горщики (чорниці, брусниці і ін.), розмістити на підвіконниках. 
У саморобних інсектаріумах помістити комах — шкідників саду 
і городу. До розділу про тварин треба дати додаткові ілю
страції у вигляді готових або намальованих рукою таблиць. Без 
цих ілюстрацій усі виставлені об’єкти, особливо шкідники саду, 
городу, поля, не привернуть потрібної уваги до себе. На та
блицях треба показати учням шкідників у різних стадіях їх роз
витку, а також пошкоджені ними рослини.

При організації виставки слід подбати про те, щоб графічне 
приладдя (таблиці, малюнки, листівки і ін.) правильно поєдну
валися одне з одним і сприяли розвиткові загальної тематики. 
Приміром, навколо таблиці „Шкідники городу, саду, парку“ по
винен бути сконцентрований увесь живий матеріал, колекції за 
цією темою і т. ін.

Виставка повинна сама говорити про себе. На виставці не 
повинно бути розрізнених об’єктів, а збір їх, об’єднаний будь- 
якою загальною ідеєю. Остаточно оформлений виставочний 
матеріал використовується на найближчих уроках.

Урок 1-й. П ідсумки л іт н іх  с п о ст ер еж ен ь . О рган ізація  дальш их  
сп о ст ер еж ен ь  з а  к ал ен дар ем  природи.

З а в д а н н я  у р о к а :  1) підсумувати літні спостереження учнів; 2) показати, 
шо літній сезон характеризується специфічними особливостями; 3) встановити 
наявність чотирьох сезонів у році.

На початку урока учитель знайомить учнів з наступною 
роботою за програмою. Потім переходить до найближчої теми. 
Насамперед він береться до оформлення дитячих спостережень 
в канікулярний час. Звертаючись до учнів, він заявляє: „Давайте 
ближче познайомимося з матеріалом, зібраним вами у літній час. 
Перш ніж розглядати нашу виставку, пригадаємо, як світило 
і гріло сонце влітку і тепер, коли ми беремося до навчання. 
Яка довжина дня і ночі улітку і тепер“.

Учні розповідають про свої спостереження, побіжно підкрес
люючи різницю між літніми і весняними спостереженнями, від
мічають ознаки осені, що наближається. Потім учитель пере
ходить до виставочного матеріалу.

44



„Спершу поговоримо про рослини, зібрані вами влітку. 
Вияснимо насамперед, чи всі рослини, що є тут, належать до 
культурних, що їх розводить людина для господарських потреб“. 
Учні за викликом учителя демонструють ряд культурних рослин, 
говорячи при цьому їх назву. Потім демонструються дикорослі 
рослини. Називаючи дикорослі рослини, учні вказують їх ко
ристь і шкоду від них. Під час бесіди фігурують як гербарні 
матеріали, так і живі об’єкти, пересаджені в банки. Чого нема, 
показується на таблицях. Дальше запитання: „Що сіють раніше, 
що — пізніше?“ На цьому питанні слід трохи затриматися, щоб 
виявити перед учнями особливості окремих рослин і залежність 
сільськогосподарських робіт від сезонних явищ у природі. Таке 
саме значення буде мати і дальше запитання: „Які культурні 
рослини доспівають раніше, які — пізніше?“

Тут таки демонструються гербарні матеріали і живі об’єкти. 
Потім учитель переходить до розмови про шкідників культурних 
рослин: учні демонструють личинок комах, зібраних ними улітку, 
а учитель — дорослі екземпляри тварин, не говорячи поки про 
проміжні. Тут же на таблиці або на колекції показуються від
повідні об’єкти, а також рослини, на яких живуть дані шкід
ники. Поглиблювати питання про шкідників сільського госпо
дарства не слід, бо до нього через короткий час треба буде 
повернутися.

Від шкідників сільського господарства слід перейти до  
комахоїдних птахів.

Ставиться запитання: „Хто допомагає нам боротися з шкід
никами?“

Учні відповідають: „Птахи“. Починається розмова про комахо
їдних птахів, про те, що збираних з рослин комах і личинок 
птахи не тільки з ’їдають самі, але ними ж вони годують своїх 
пташенят. Учні розповідають про свої спостереження над 
птахами.

Наприкінці урока дається загальна характеристика літнього 
сезону і підкреслюються відміни його від інших пір року.

Учитель робить дальші вказівки до ведення календаря при
роди. Схема календаря трохи змінюється: обчислення роблять 
уже не за шестиденками, а за декадами (учні опанували лічбу). 
Додається нове спостереження над напрямом вітру. Вітер по
значається стрілкою. Якщо вітер віє з півночі, намалювати стрілку 
зверху вниз, якщо з заходу — намалювати стрілку зліва направо 
і т. ін. У рубриці „Що трапилося“ відмітити такі сезонні явища 
(примірно): сільськогосподарські роботи, відліт журавлів, пер
ший іній, перший заморозок, перший сніг. У кожному районі 
при доборі об ’єктів спостережень треба орієнтуватися на міс
цеві умови.

Крім цієї календарної схеми, дається зведена схема, в якій 
будуть підсумовуватися спостереження за весь сезон. Об’єкти 
спостережень для осені намічені заздалегідь. Ось примірний 
перелік цих спостережень за сезонами:
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1. Осінь

Місяці
Стан погоди Інші явища

Ясно Хмар
но Дощ Сніг Вітер (за місяцями)

В ересень . .  . 

Жовтень . . . 

Листопад . . .

Збирання урожаю (вка
зати культуру)

Стан листя на дере
вах

Відліт птахів (вказати 
яких)

Інші спостереження

Р а з о м .  . .
і

1
іі

2. Зина

Місяці
Стан погоди Інші явища

Ясно Хмар
но Дощ Сніг Вітер (за місяцями)

Грудень . . . .

Січень . . . .  
Лютий . . . .

Замерзання ставків 
Сніговий покров (оста

точний)
Санна дорога 
Інші спостереження

Р а з о м .  .  .

3. Весна

Місяці
Стан погоди Інші явища

Ясно Хмар
но Дощ Сніг Вітер (за місяцями)

Березень . . , 

Квітень . . . .  

Травень . . . .

Льодохід 
Поява таловин 
Перші птахи 
Перші комахи 
Перші квіти 
Колісна дорога 
Початок сільськогос

подарських робіт і т. ін.

Р а з о м . .  .
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4. Літо

Місяці
1

Стан погоди Інші явища

Ясно Хмар
но Дощ Гроза Вітер (за місяцями)

1
і і

і 1Червень . . . .  ! 

Липень . . . . { 

Серпень . . . . !

|
і

Строки сільськогосїю- 
подарських робіт і їх 
зміст (полоття, збирання 
ранньої городини, ягід, 
обгортання картоплі, ко
сіння, збирання урожаю 
зер ових і ін.)

М асова поява шкід
ників

Інші спостереження

Р а з о м  . .

1 ! 

! !
Наведені вище схеми є примірними — їх можна варіювати за

лежно від місцевих умов. Заповнення їх має велике значення 
для створення світогляду, бо привчає учнів зіставляти явища 
природи і сільського господарства, відшукувати причинові зв’язки 
між ними.

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ РОЗДІЛУ „ГОРОД“ .

Урок 2 -й . О знайом лення з  важ ливіш ими городн ім и рослинам и.
П ідготування ек ск у р с ії на г о р о д 1) .

На початку урока учитель говорить учням про наступну 
екскурсію. Завдання екскурсії: 1) ознайомити учнів з важливі
шими городніми рослинами; 2) вияснити, яку частину тієї чи тієї 
рослини людина використовує для їжі; 3) дати поняття про шкід
ників городу і схарактеризувати шкоду, завдавану ними; 4) озна
йомити з засобами боротьби з цими шкідниками і роллю де
яких тварин, що сприяють цій боротьбі (птахи, ропуха, „сонечко“).

Розповівши учням про мету наступної екскурсії, учитель 
організує бесіду на основі роздаточного і виставочного мате
ріалів. Завдання бесіди — ознайомити учнів з найважливішими 
органами рослин.

Учитель попереджає учнів, що під час екскурсії на город їм 
треба буде вияснити, яку частину тієї чи тієї рослини людина 
вживає, як їжу. Щоб не завдати втрат городові при викопуванні 
рослин, вчитель завдалегідь намічає учнів, яким буде доручена 
ця операція під його керівництвом. Потім запитує: „Хто завдає 
звичайно шкоду городові, з ким доводиться провадити боротьбу?“

Учні вказують на бур’яни і шкідників, почасти відомих їм 
з попередньої бесіди при розборі матеріалу, зібраного влітку.

1) Для міських шкіл, що не мають пришкільної ділянки.
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Учитель пропонує учням викопати під час екскурсії кілька бур’я
нів і зібрати шкідників разом з листям т и х ' рослин, на яких 
вони будуть виявлені. Через те, що під час екскурсії учні мо
жуть не звернути увагу на „сонечко“, що являє великий інтерес 
у біологічному відношенні, слід заздалегідь попередити їх про 
те, щоб вони обов’язково взяли цю комаху, якщо побачать її 
на городі. Мало того, якщо „сонечок“ на городі не буде, слід 
попросити учнів відшукати їх в іншому місці під час про
гулянки за місто або на свойому городі. Треба і самому вчите
леві заздалегідь запастися цим матеріалом. Така сама вказівка 
дається учням щодо інших мешканців городу, зокрема—-ропухи. 
Про значення „сонечка“ і ропухи під час бесіди нічого не треба 
говорити.

Дається завдання — звернути увагу на птахів, що зустрі
чаються на городі. Дуж е рекомендується взяти на екскурсію 
альбом птахів у фарбах. На цьому закінчується планування 
екскурсії. Потім треба добути дозвіл на екскурсію від тих осіб 
або організацій, у віданні яких даний город перебуває.

Уроки 3-й  і 4 -й . Е кскурсія на город.

По дорозі на екскурсійний пункт відмічається стан погоди 
і ознаки осені, що надходить, з якими учні познайомилися ще 
в минулому році. Відзначається осіннє забарвлення листя.

На городі насамперед встановлюють, які роботи там^ про
водяться, яка городина на ньому росте. Переходячи від грядки 
до грядки, учитель показує рослини, називає їх і пропонує 
учням оглянути стебла, листя і плоди тієї чи тієї рослини і по
шукати на них шкідників. Більшість рослин викопує учитель 
сам. Підземні частини рослин тут таки звільняються від грунту. 
При цьому учні разом з учителем відбирають дощових червяків, 
личинок комах, що розвиваються на корінні і інших органах 
рослин. З приводу збираного матеріалу під час екскурсії про
водиться коротка бесіда, на якій учні довідуються, яка частина 
рослини використовується на їжу, як називаються шкідники, 
яку шкоду завдають вони рослині. Докладніше бесіда прово 
диться після екскурсії в класі.

Б ур’яни також збирають під час екскурсії. Головне, на що 
повинен звернути увагу учитель при викопуванні б ур’янів, —це 
коренева система. Учні повинні наочно переконатися в тому, 
що коренева система бур’янів значно більш розвинена, ніж ко
ренева система культурних рослин. Побіжно збираються і інші 
об ’єкти, намічені в екскурсійному плані.

\

Уроки 5 -й  і 6 -й . П ророблення ек с к у р с ії. Х арактеристика  
гор одн іх  рослин.

До початку урока учитель проводить деяку організаційну 
роботу. Насамперед він доповнює екскурсійний матеріал о б ’єк
тами, яких не вистачає: таблицями, колекціями шкідників в усіх
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стадіях їх розвитку. Увесь екскурсійний матеріал з допомогою 
учнів (порядком позакласних занять) впорядковується: живі 
об’єкти розподіляються по банках і садках, деякі рослини гер
баризуються. Гербаризацію особливо рекомендується застосо
вувати до бур’янів, маючи на оці їх потужну кореневу систему 
і багато насіння. Усі зібрані рослини слід зберігати по змозі 
свіжими, зануривши їх корінням у воду.

У р о к  6-й починається з підсумовування наслідків екскурсії: 
учитель розпитує про мету екскурсії, спостереження, проведені 
під час екскурсії, ставить запитання про те, які рослини 
(культурні і бур’яни) були знайдені або зібрані на городі, які 
комахи і інші мешканці городу були виявлені під час екскурсії, 
які птахи прилітали на город і що вони там робили.

Завдання першого етапу бесіди — пов’язати разом усі спо
стереження, проведені учнями на екскурсії, відсвіжити в їх 
пам’яті окремі епізоди її. Говорячи про ту або ту рослину чи 
об’єкт, учень повинен продемонструвати його перед рештою 
учнів.

Після цього цейтр бесіди переноситься головне на рос
лини.

Учитель, демонструючи всі види зібраних рослин, а також 
виставочний матеріал, пропонує учням вирішити, що є спільного 
у всіх виставлених рослин. Учні відповідають: „Коріння, стебла, 
листя“.

Учитель звертає увагу учнів на зовнішній вигляд і довжину 
кореневої системи у культурних рослин і бур’янів. Відміча
ється потужність кореневої системи бур’янів. Потім учитель 
пропонує учням назвати ті рослини, коріння яких вживається 
на їжу. Учні, викликувані учителем, називають і демонструють 
різні корене,плоди.

Після цього розглядаються інші городні рослини. Учитель 
приносить у. клас головку капусти, розрізає її пополам (вздовж 
стебла) і просить учнів знайти в послідовному порядку коріння, 
стебло (качан), листя капусти. Учні звертають увагу на тов
щину стебла, пригадують його смак, констатують, що в стеблі 
капусти є речовини, які можна вживати як їжу. Далі вони роз
глядають листя, прикріплені до стебла, відмічають різний колір 
їх, смак. Відшукують бруньки. У такому самому порядку ви
вчаються помидори, як приклад рослин з соковитими плодами. На 
роздаточному матеріалі (кусочки помидора, огірок, ягоди, коро
бочка маку, біб, горох і ін.) учні дістають загальне уявлення 
про плоди і насіння. В кінці урока на- дошці і в зошитах учні 
записують: „Що ми їмо у городніх рослин“. Далі — перелік
городніх рослин і проти кожної з них вказівка, які органи її 
використовуються людиною (коріння, листя, плоди і ін.).

Порядком позакласних »«гіГїгть дається завдання: приготувати 
плакат-колекцію „Культурні рослини і бур’яни городу“ вдвох варі
антах. На одному плакаті буде подано культурні рослини: їх с о 
ковиті частини замінюються малюнком; решта органів гербари
зується. Сухі плоди безпосередньо прикріплюють до плаката.
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Ня другому плакаті буде подано Оур’шш. Гослини ці гербари
зуються цілком. Наприкінці урока прочитують статтю з книги 
Фортунатової „Наш город“ *).

Урок 7 -й . Бур’ян и .
З а в д а н н я  у р о к а :  І) ознайомити учнів з головнішими представниками 

бур’янів; 2) виявити, чим небезпечні бур’яни; 3) виявити перевагу бур’янів у бо
ротьбі з культурними рослинами; 4) засоби боротьби з бур’янами.

и
Учням роздають на руки зразки бур’янів, принесених з екс

курсії. Бажано запасти види бур’янів з насінням і довгими під
земними частинами. Треба показати учням, що більшість бур’я 
нів розмножується підземними частинами, що разом з цим вони 
дають величезну кількість насіння,— що дає їм змогу захоплю
вати нові, ще не засіяні ділянки.

Учитель пропонує учням порівняти будову бур’янів І куль
турних рослин на основі зразків, розданих їм на руки.

Учні звертають увагу на довге коріння і велику кількість 
насіння. Учитель запитує: „Яке значення має коріння для рос
лин?“ Після того як учні дадуть відповідь, учитель говорить їм 
про те, що коріння рослин у багатьох бур’янів на зиму не гине. 
Рано на весні, ледве пригріє сонце, бур’яни починають проро
стати. Це учні спостерігали самі, коли бралися до весняної 
роботи на городі. Ставиться запитання: „Чи легко було викопу
вати бур’яни?“ Учні відмічають, що зробити це дуже важко. Ті 
з дітей, які працювали влітку на пришкільній ділянці, говорять 
і про інші деталі: підземні частини бур’янів, якщо їх не вида
лити остаточно з грунту, а тільки обірвати, знову дають па
ростки, які швидко розвиваються і заглушують городні рослини, 
що розвиваються повільно. По закінченні роботи з роздаточним 
матеріалом на дошці і в зошитах учнів записуються назви бур’я 
нів. Демонструється плакат-колекція з гербарним матеріалом, 
виготовленим порядком позакласних занять. Учням дається за
вдання загербаризувати бур’яни вдома, приготувати з них неве
личкий гербарій малого формату у вигляді зошита. Дуж е реко
мендується поповнити матеріал новими об’єктами, зібраними під 
час роботи на шкільному городі або на прогулянках за місто.

В кінці урока учитель розповідає про способи боротьби 
з бур’янами, підкреслюючи при цьому не тільки значення про
полювання росли«, але і необхідність боротьби з засміченістю 
засівного матеріалу і ретельного обробітку грунту. З підруч
ника Фортунатової прочитати вірш „Бур’яни“.

Уроки 8 -й  і 9 -й . Ш кідники городу і ї х  вороги. Боротьба з  ш кідниками.
З а в д а н н я  у р о к і в :  І) ознайомити учнів з зовнішнім виглядом шкід

ників; 2) вияснити, на яких рослинах були знайдені шкідники, яку шкоду 
завдають вони рослині (які частини рослини уражаються); 3) встановити, які 
тварини знищують шкідників; 4) засоби боротьби з городніми шкідниками.

Через те, що об’єкти вивчення своєю величиною мало до
ступні для демонстрування, бажано запасти їх у значній кіль-

Х)В  укр. школах тут і далі замінити читанкою Копиленко для другого класа.
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кості, щоб мати можливість організувати лабораторний урок. 
Головну увагу слід зосередити на личинках білана капустяного, 
посаджених заздалегідь у скляночки з свіжим капустяним листям. 
Отвір склянки або широкої пробірки має бути закритий марлею. 
У другій склянці або широкій пробірці мають бути „сонечко“ 
з тлями або жужелиця з гусінню. Якщо вдасться піймати їздця, 
треба і його посадити в склянку з личинками. Бажано також 
відшукати гусінь білана капустяного, уражену личинками їздця. 
Гусінь разом з несправжніми коконами їздця треба покласти 
в окрему склянку або широку пробірку.

Розмову про шкідників можна почати з г у с е н і  б і л а н а  
к а п у с т я н о г о .  Учні розглядають її через стінки склянки, вий
мають її з склянки разом з листям капусти і спостерігають. 
Учитель пропонує відмітити колір гусені, звернути увагу на по
крови тіла, запам’ятати, як гусінь пересувається, скільки у неї 
ніг, як забарвлена голівка, як збудовано рот, як гусінь гризе 
лист. Потім учитель знайомить учнів з дальшим розвитком ли
чинки білана капустяного: на таблиці або на роздаточному мате
ріалі (якщо він заготовлений заздалегідь) учитель демонструє 
їм лялечку і метелика білана капустяного. Закінчивши спосте
реження над личинкою білана капустяного, учитель пропонує 
учням організувати спостереження в живому куточку над роз
витком гусені. Для спостережень у живому куточку або в класі 
на підвіконнику ставиться саморобний інсектарій, у який помі
щають кілька гусениць. На учнів покладається завдання — поста
чати личинок їжею, відмітити день перетворення їх на лялечок.

Дальший хід урока залежить від матеріалу. Бажано продов
жити спостереження над шкідниками городу. Перед учнями 
демонструється жива жужелиця, посаджена в одну склянку 
з личинками білана капустяного. Дається завдання спостерігати, 
що буде робити жужелиця з личинками. Якщо не можна мати 
живу жужелицю, слід показати учням колекційний матеріал або 
зображення її на таблиці, щоб застерегти учнів від знищення 
цих корисних комах. Інше цікаве спостереження, яке можна, 
правда, організувати тільки при винятково сприятливому збігу 
обставин,— це спостереження над тим, як їздець відкладує яєчка 
в тіло гусені, з дальшою появою личинок і лялечок цієї комахи. 
Учитель^ оповідає про це учням і організує, якщо є змога, спо
стереження в живому куточку. Такі саме спостереження учи
тель організує над „сонечками“ і попілицями.

Щоб поставлені для спостережень, об’єкти не залишились, 
кінець - кінцем, бездоглядними, намічається особлива група учнів, 
члени якої є відповідальними за стан усієї дослідної роботи. 
До цієї роботи слід залучити юннатів. Діти повинні стежити за 
тим, щоб комахи і їх личинки діставали свіжий корм, вести за
писи. Записи спостережень мають бути лаконічними: „Гусениця 
залялькувалася“ — місяць і число, або „Сонечка поїли попілиць“, 
„Появилися личинки їздця“ і ін.

Час від часу учитель повинен перевіряти наслідки спосте
режень, які на окремому аркуші вивішуються в куточку живої

4* 51



природи або класі, недалеко від спостережуваних об’єктів. Не 
слід ускладняти запис, беручи до уваги, що учні ще не в до
статній мірі опанували техніку писання. Спостереження можна 
проводити за такою заздалегідь заготовленою схемою:

Спостереження над тваринами

Н а з в а Щ о і коли трапилося

1
1.......................................... !

2..........................................

3...........................................1
1

Кожний член групи є відповідальним за ведення записів.
Про всякі зміни діти говорять вчителеві перед початком урока.
В кінці урока учитель демонструє живими або у вигляді 

чучел і малюнків інших тварин, які знищують шкідників: ропуху, 
комахоїдних птахів. Намічається ще одна робота для куточка— 
спостерігати, як ропуха з’їдає гусінь. Дослід проводиться над 
ропухою, поміщеною у тераріум. В кінці урока учні читають 
з книги Фортунатової статтю „Ропуха“.

Урок 10-й. Облік за  тем ою  „Г ор од* .

Облік ведеться за такими запитаннями:
1. Які культурні рослини і бур’яни ви знаєте?
2. Назовіть рослини, у яких на їжу йде коріння, стебла, листя, плоди?
3. З  чого складається головка капусти?
4. Чому важко викоренити бур’яни?
5. Яку небезпеку являють бур’яни?
6. Звідки беруться бур’яни на городі?
7. Як боротися з бур’янами?
8. З  якими шкідниками ми познайомилися?
9. Де зимують шкідники? * ^

10. Які тварини знищують шкідників?
11. Як боротися з шкідниками?

ДРУГИЙ в а р і а н т  м е т о д и ч н о г о  р о з р о б л е н н я  РОЗДІЛУ „ГО РОД**)•

Для шкіл, розташованих у колгоспах і радгоспах, а також 
для міських шкіл, що мають пришкільну ділянку, вивчення го
родніх рослин, бур’янів і шкідників треба пов’язати з роботою 
по збиранню урожаю. Перед цією роботою треба провести роз
мову, зміст якої в цілому відповідає тому, про що говорить

*) Для сільських шкіл і міських, що мають пришкільну ділянку.
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учитель у першому варіанті перед організацією екскурсії. Учи
тель пропонує учням ознайомитися з важливішими городніми 
рослинами, бур’янами і шкідниками, вияснити, у яких рослин 
людина використовує для їжі коріння, у яких — стебла, листя, 
плоди і т. ін.; звертає їх увагу під час екскурсії на тварин, 
корисних у сільському господарстві,— птахів, „сонечко“, ропуху. 
Відмічає, які птахи прилітають на город, пропонує спостері
гати, чим вони живляться — рослинною чи тваринною їжею.

Головна робота по вивченню городніх рослин і інших меш
канців городу проводиться під час викопування городини. Учи
тель розпитує учнів про те, як називається та чи та рослина, 
яка частина її йде на їжу, допомагає їм викопувати городину, 
бур’яни, звертає їх увагу на шкідників, на характер завдаваної 
ними шкоди. По закінченні роботи учитель збирає учнів і ро 
бить підсумки. На прикладі моркви, ріпи, цибулі, помидорів, огір
ків, бобів і квасолі встановлюється, яка частина тієї чи тієї 
рослини іде на їжу, відбираються найхарактерніші екземпляри 
бур’янів (з потужною кореневою системою, з великою кількістю 
плодів і насіння); в окремі коробочки збирають комах і їх ли
чинки, а також зразки попсованих шкідниками рослин. Більш 
поглиблене вивчення зібраного під час роботи матеріалу прово
диться в класі. Порядок вивчення той самий, як і в першому 
варіанті (див. уроки 5-й і 6-й).

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ РОЗДІЛУ „П АРК“ 1).

Урок 11-й. Г отування до  е к с к у р с ії на тем у „Парк в о с ен и “ .

На початку урока підсумовуються спостереження над пого
дою за календарем. Відмічаються ознаки осені: день став корот
ший, більше хмарних і дощових днів, віють часто холодні вітри, 
сонце гріє слабше. Усі ознаки осені добре помітні. Виникає за
питання: „Що сталося з настанням осені з рослинами і твари
нами?“ Розробляється план екскурсії в парк. Намічаються об’єкти 
спостереження:

1. Д е р е в а  і ч а г а р н и к и .  Зібрати листя, плоди, кору 
з дерев. Звернути увагу на забарвлення листу.

2. Ш к і д н и к и  д е р е в  і ч а г а р н и к і в .  Вияснити, де пере
бувають шкідники. Пошукати в опалому листі, на гілках, під 
корою, в розколинах дерев, у дуплах, у моху. Зібрати шкідни
ків разом з попсованими частинами дерев і чагарників (корою, 
кусками деревини і ін.).

3. П т а х и ,  щ о  ж и в у т ь  у п а р к у .  Спостерігати, чим жи
вляться птахи. Чи немд серед них комахоїдних.

4 І н ш і  т в а р и н и ,  щ о  з у с т р і ч а ю т ь с я  в п а р к у .
На відміну від проведеної в І класі осінньої екскурсії тут екс

курсія в парк будується на основі більш поглибленої самостій
ної роботи учнів. Щоб не псувати дерев під час екскурсії, учні

2) Для міських шкіл.
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беруть  зразки Кррн І гілук під наглядом учителя. Організацію 
і спостереження над птахами бажано провести так, як це ро 
билося в першому класі на весні. Показати учням чучела, та
блиці або живих птахів, що зустрічаються восени в лісі і парку. 
І не тільки показати, але і розповісти, чим живляться вони. 
Треба так поставити справу, щоб учні навчилися розпізнавати 
птахів. Тоді кожна пташка в парку буде привертати їх увагу.

Уроки 12-й і 13-й. Е кскурсія в парк.

Учні, прийшовши до парку, після короткого перепочинку, 
беруться до роботи. Напочатку за пропозицією учителя вони 
пригадують завдання екскурсії і план її. Деякі навички до 
спостережень у учнів уже є. Учитель попереджає їх лише про 
те, що спостереження над птахами слід робити, додержуючи 
тиші: спинятися, не рухатися, припиняти балачки.

Дальша робота відбувається в такому порядку: учні, розпо
ділившись на невеличкі групи, беруться до обстеження парку 
за наміченим планом. Учитель увесь час переходить від групи 
до групи, ставлячи час від часу контрольні і навідні запитання. 
Він звертає їх увагу на деревні породи і чагарники, називає їх, 
якщо учні їх не знають, говорить їм назви шкідників, птахів.

Бесіда про особливості мешканців парку розгорнеться піз
ніше, під час підсумовування екскурсійної роботи. Тут же, в про
цесі роботи на екскурсійному пункті, учитель лише допомагає 
організувати спостереження. По закінченні екскурсії учитель 
відбирає у учнів увесь живий матеріал, зокрема — короїдів ра
зом з ділянками пошкодженої кори. Це треба зробити, щоб 
зберегти ї:: від загибелі, перенісши відразу до куточка живої 
природи. Крім того, у вчителя, в свою чергу, повинні бути за
готовлені всі найважливіші екскурсійні об’єкти. Об’єкти ці, як 
роздаточний матеріал, будуть використані на найближчому уроці. 
Перед тим як розійтися додому, учитель дає завдання учням — 
спресувати і засушити зібране під час екскурсії листя і разом 
з іншими матеріалами принести до наступного урока.

Уроки 14-й і 15-й. П ророблення е к с к у р с ії. Д ер ев а  і чагарники парку.

Підсумовуюча бесіда проводиться на основі вивчення роз- 
даточного матеріалу. Учитель насамперед запитує: „Чим парк 
відрізняється від лісу?“ Після того, як учні дадуть відповідь, 
переходять до підсумовування роботи. Насамперед треба дати 
суцільну картину парку восени, тобто встановити, які зміни 
сталися восени з рослинами і тваринами. Учні описують стан 
трави, дерев і чагарників, вказують на забарвлення листя, листо
пад; відмічають часткове зникнення птахів, комах, розповідають 
про свої спостереження над комахами, що приготувалися до 
зимової сплячки, і т. ін.

Після того, як дано загальну картину парку восени, беруться 
до детального розгляду екскурсійного матеріалу.
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гі
1 Щоб робота відбувалася організовано, треба, щоб на кожній

парті перед учнями були найістотніші об’єкти, що характери
зують рослинний і тваринний світ парку. З  другого боку, і вчи
телеві треба заготовити до урока додатковий матеріал: таблиці 
дерев і чагарників, таблиці і колекції шкідників деревних по
рід, поліна дров з слідами діяльності короїдів, а також увесь 
живий матеріал, зібраний під час екскурсії.

Насамперед встановлюється, які дерева і чагарники були 
І виявлені в парку. Учитель бере лист будьякого дерева або 

чагарника, показує його учням, пропонує їм відшукати такий 
самий зразок у себе і сказати, з якого дерева взято лист. Після 
цього учням дається завдання відшукати у себе на столі кусочки 
кори, що належать тому самому дереву. Далі пропонується 
відшукати на таблиці те дерево або чагарник, про яке йдеться. 
Потім у Е З г у  учнів звертається на звільнені від листя гілки. 
Дається завдання знайти на них ті ділянки, які виросли за вес
няно-літній період останнього року. Учні відмічають різницю 
в кольорі між молодими паростками і торішніми: молоде коліно 
зеленкувате, помітно кільцевий рубець на межі з торішнім ко
ліном. Далі відмічаються місця прикріплення листу і біля основи 
їх — бруньки, нові листки і пагонці. Учитель дає завдання: роз
крити кілька бруньок і розглянути їх. Учні виявляють лусочки, 

. під якими є „зелень“ (зелене листя). Учитель запитує: „Яке 
значення мають лусочки?“

Слід роз’яснити, що лусочки уберігають листочки головне 
від висихання взимку.

Потім переходять до розгляду плодів і насіння парку. Ро 
бота ця проводиться в лабораторному порядку: учні одержують 
плоди і насіння різних дерев. Треба так підібрати їх, щоб були 
не тільки сухі, а й соковиті плоди (бузина, горобина і 1н.).

Дається завдання — описати плоди окремих дерев, розрізати 
• їх і знайти насіння. По закінченні цієї роботи проводиться па

ралель між плодами дерев, що ростуть в саду і в парку.
Учні розрізають плід яблуні, груші або сливи і констатують 

наявність значної кількості їстивного м’якуша. Порядком поза- 
класних занять учням дається завдання — приготувати вдома на 
картоні або папері плакат-колекцію „Дерева і чагарники парку“. 
Плакат - колекція складається з малюнка парку, листівок з 
зображенням дерев і чагарників, кусків кори, гілок, плодів 
і спресованого і засушеного листя. Тут не слід повторювати 
тих робіт, що були вже проведені в І класі. Беруться дерева 
і чагарники, з якими учні знайомляться вперше.

Уроки 16-й і 17-й. Ш кідники п ар к у. Птахи —  д р у з і парку.

Пророблення матеріалів про шкідників парку починається з 
розгляду принесених з екскурсії о б ’єктів. Урок проводиться на 
роздаточному матеріалі. Перед учнями в склянках з листям — 
личинки комах, самі комахи, зібрані на екскурсії. Тут же куски 
кори і деревини. Короїдів бажано роздати учням разом з кусками
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кори і попсованої деревини. На стіні — таблиця з зображенням 
шкідників лісу. Роботу рекомендується вести з лупою. Крім 
таблиці матеріалів, принесених з екскурсії, учитель демонструє 
на кусках деревини (берези, сосни і ін.) наслідки роботи к о р о 
їдів. Учні розбираються в принесеному з екскурсії матеріалі: 
розглядають насамперед форму личинок і дорослих жучків- 
короїдів під лупою. Звертається увагу на будову ротових частин 
личинок. Потім розглядається „візерунок“, тобто ходи, проро
блені личинками в деревині і корі. Коли учні розглянуть увесь 
матеріал, учитель викликає до таблиці когонебудь і пропонує 
йому порівняти його спостереження з тим, що зображено на 
таблиці. Якщо він спостерігав роботу шкідника, який живе під 
корою берези, йому дається завдання — знайти відповідного 
короїда на таблиці за „візерунком“ і іншими ознаками. Те саме 
і щодо інших шкідників.

Наприкінці роботи складається список шкідників: дається 
спочатку назва дерева, а потім шкідника з зазначенням завда
ваної ним шкоди, де живе і чим живиться. Увесь живий мате
ріал зберігається, в куточку живої природи. Над короїдами ор 
ганізуються систематичні спостереження. Куски кори з дере
виною поміщають у банку від варення, на дні якої є вологий 
пісок. Пісок треба час від часу зволожувати. Верх банки на
кривають картонною кришкою з невеличкими отворами. О б’єкти 
спостереження: робота личинок, стадії їх перетворення. З дру
гої частини матеріалу під керівництвом учителя порядком поза- 
класних занять виготовляється плакат-колекція  „Шкідники 
парку“. На аркуші паперу наклеюють листівки або малюнки 
окремих деревних порід, потім гілки, листя і плоди їх, далі— 
зразки кори і деревини, попсовані шкідниками, після цього 
малюнок шкідника і, нарешті, ті самі об’єкти у вигляді колек
ційного матеріалу (комаха приклеєна до смужки паперу, личинка 
у формаліні).

Кажучи про шкідників парку, учитель розповідає учням про 
те, що, крім комах, великої шкоди завдають деревам різні 
гризуни: миші, а в садах зайці, що обгризають кору  молодих 
дерев.

Пророблення матеріалу про птахів зводиться до розгляду 
таблиць із зображенням птахів, які відвідують парк, чучел 
і живих об’єктів. Учні відмічають птахів, яких вони бачили в 
парку. Порядком позакласної роботи дається завдання — скласти 
плакат „Птахи парку“. З книги Фортунатової читають статтю 
„Вірні вартові“.

Урок 18-й. Значення м іськи х парків . П отреба в о х о р он і парк ів  і п тахів .

Учитель розповідає учням про роль парків у містах. Вказує 
на потребу охороняти дерева і чагарники, бережно ставитися 
до них як дорослому населенню, так і школярам. Переходячи 
до питання про охорону птахів і піклування про них узимку, 
він знайомить учнів з улаштуванням годівниць, демонструє
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зразки їх учням і дає завдання бажаючим заготовити кілька 
таких годівниць вдома або в школі під керівництвом викладача 
праці.

Урок 19-й. П овторення вивченого. О блік зд о б у т и х  зн ан ь .

Повторення матеріалу за темою проводиться так: підсумо
вують спостереження за календарем природи; відмічають, які 
зміни сталися за цей час у погоді, в рослинному і тваринному 
світі. При підсумовуванні додається матеріал, взятий під час 
екскурсії в парк. Матеріал цей заноситься до рубрики „Що 
сталося“. Складається плакат-діаграма за минулий час, на 
якому, крім даних про погоду, даються відомості про сільсько
господарські роботи порядком поступового їх розгортання за 
минулий місяць. Останній момент можна зобразити у вигляді 
нескладних картин - аплікацій, розташованих у послідовному 
порядку.

Отже, підсумовування за місяць частково зливається з під
сумковою бесідою за останньою темою. Матеріал про дерева 
і-чагарники парку, а також про шкідників і птахів, повторю
ється за плакатами-колекціями, що їх заготовили учні порядком 
позакласної роботи.

Під час обліку учням можна запропонувати такі запитання:

1. Які зміни сталися в погоді восени?
2. Які дерева ви бачили в парку?
3. Які чагарники ви бачили в парку?
4. Які зміни з деревами і чагарниками сталися восени?
5. Яких шкідників ви зібрали в парку?
6. Де були виявлені комахи?
7. ІЦо відбувається з комахами пізно восени і взимку?-
8. Яких птахів ви бачили в парку?
9. Чим живляться бачені вами птахи?

10. Які з цих птахів є друзями парку?
11. У чому значення міських парків?

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ РОЗДІЛУ „СА Д“ 1).

Для сільських шкіл тема „Парк“ повинна бути замінена те 
мою „Сад“. По суті тема „Сад“ будується за тим самим пла
ном, як і попередня, отже організація роботи учнів за цією 
темою буде мати багато спільного з темою „Парк“. Беруть 
лише різні об ’єкти: замість дикорослих чагарників і дерев ви
вчають ягідні кущі і плодові дерева. Замість шкідників парку — 
шкідників саду. У тому і в тому випадку виявляється корисна 
роль птахів, які знищують шкідників, відмічається потреба 
залучення їх до охорони рослин.

Таким чином конструювання занять учнів у класі і поза 
класом буде відбуватися за планом, розробленим для теми 
„Парк“.

^  Для сільських шкіл.
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МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ РОЗДІЛУ „СВІЙСЬКІ І ДИКІ ТВАРИНИ“ .
З а в д а н н я  р о з д і л у :  1) показати учням різноманітність свійських тва

рин і птахів, відмітити їх величезне значення в житті людини; 2) встановити 
ознаки відмінності і подібності у зовнішньому вигляді і повадках свійських 
тварин: кішки, собаки, коня, корови, кролика; 3) через порівняння свійських 
тварин з їх дикими родичами встановити подібність і відмінність їх; 4) від
мітити роль людини у прирученні диких тварин і птахів.

Урок 1-й. Вступна б есід а . О рганізація сп о стер еж ен ь  н а д  кіш кою .

У вступній бесіді учитель знайомить учнів з темою. Він 
говорить їм, що найближчим завданням є вивчення свійських 
і диких тварин, і просить назвати тварин, уже відомих учням. 
Попереджає про те, що в першу чергу будуть вивчені кішка 
і собака, яких діти найбільше знають. Перше ніж інструкту
вати учнів відносно того, як вести спостереження, учитель ;!
організує невеличку розмову про кішку. Виясняється, чим вона 1
живиться, яка користь або шкода від неї. Після цього учитель ‘і-
дає учням доручення; спостерігати кішку вдома. Простежити, ]
як пересувається в кімнаті кішка, чи не робить шуму. Якщо і
вона ходить тихо, то чим це пояснюється. Щоб дати відпо- і
відь на поставлені Запитання, слід уважно розглянути пальці * 
кішки. Потім учитель пропонує провести таке спостереження: 
прив’язати до нитки шматочок паперу або сукна, смикати його 
перед кішкою і спостерігати, що буде робити кішка.

Пропонується провести вдома ще одне спостереження: дати 
кішці шматочок м’яса, краще з кісточкою, і подивитись, як 
вона буде його їсти.

На цьому закінчується урок. Час, що залишається, учитель 
присвячує питанню про порядок ведення календаря природи: 
в зв’язку з наближенням зими треба відмічати в графі „Що 
трапилося“ такі спостереження: перший заморозок, перший 
сніг, замерзання грязі, ставків, перший виїзд на санях, товщину 
снігового покрову.

Урок 2 -й . Б удова кіш ки.

Обладнання урока: таблиця кішки, подвійний препарат кішки— 
чучело і кістяк кішки.

Урок відбувається у формі бесіди. Учні розповідають про 
свої спостереження над кіігкою. Говорячи про кішку, учні 
пояснюють свої спостереження посиланням на таблицю, чу- 
че о або кістяк кішки. Відповідаючи на поставлені раніше запи
тання, діти відмічають, що безшумне пересування кішки по 
кімнаті пояснюється тим, що пазурі свої кішка під час ходіння 
втягує і спирається на подушечки. Пазурі і подушечки демон
струються на картині. Далі, розповідаючи про те, як підкрадається 
кішка до здобичі або іграшки, учні відмічають здібність кішки 
згинатися і розгинатися подібно до пружини.

Учитель підтверджує правильність такого порівняння на 
прикладі: згинає прутик і швидко випускає його з пальців; 
прутик відлітає набік на чималу віддаль. Демонструється
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кістяк кішки. Далі виясняються особливості пазурів кішки. 
Учитель запитує: „Чому пазурі у кішки гострі?“ Учні відмі
чають, що пазурі під час пересування кішки по землі ховаються 
всередину подушечок.

Ставиться нове запитання: „Як кішка їсть м’ясо?“
Діти вказують на те, що кішка, розгризаючи їжу, схиляє 

голову набік. Отже, користується бічними зубами. Учні дають 
опис цих зубів. Учитель демонструє будову зубів кішки на 
таблиці і замальовує їх на дошці.

Звертають увагу і на інші зуби — ікла і різці. У процесі 
бесіди виясняється і їх роль.

У дальшій розмові встановлюється, що кішка має гострий 
слух і добрий нюх, бо здаля розрізняє шелест і за запахом 
довідується про присутність миші або м’яса, захованого в бу
феті. Нарешті, учні говорять про свої спостереження над з о 
ром кішки. Відмічається, що кішка добре бачить уночі. На цьому 
бесіда закінчується. Роблять підсумки. Складають короткий 
запис, приміром, у такому вигляді:

„К і ш к а — хижак.
. Тіло гнучке, на лапках подушечки, гострі пазурі.
Зуби: різці, ікла, корінні (загострені).
Зір, нюх і слух добрі“.

На додаток учитель розповідає про повадки кішки, про те, як 
вона дбає про своїх кошенят.

Урок 3-й . Облік зн ан ь про к іш к у. О рган ізація  сп о ст ер еж ен ь  н ад  собакою в

На початку урока проводиться коротке опитування учнів 
у зв’язку з проробленим матеріалом. Читається • оповідання з 
книги Фортунаювої „Ой, який страшний“. Після цього учитель 
береться до плаїування спостережень над собакою. Схема 
спостережень майже та сама, як і над кішкою. Учням пропо
нується провести такі спостереження:

1. Розглячути пазурі собаки і порівняти їх з лазурям и кіш ки.
2. Чи може собака робити великі стрибки? Чи таке гнучке у собаки тіло 

як у кішки?
3. Які зуби у собаки? Чи подібні вони до зубів кішки?
4. Довідатися, чи добрий у собаки нюх. Щ об узнати це, треба заховати 

від собаки кусочок хліба або м’яса. Чи найде він?
5. Чи добрий у собаки слух?

На цьому урок закінчується.

Урок 4 -й . Б удова і повадки собаки . В икористання собаки  лю дин ою .

Обладнання урока: таблиця різних порід собак, кістяк с о 
баки, таблиця зубів собаки або вовка.

Бесіда про собаку починається з повідомлень учнів про 
спостереження над цією твариною. Учні відмічають, що пазурі 
у собаки тупі, бо вони не втягуються, при пересуванні д отор
каються до землі; встановлюють, що у собаки не таке гнучке
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тіло, як у кішки, яле слух і нюх теж добрі. Особлиііо підкрес
люється гострота нюху у собак. Встановлюється, що форма 
зубів у собаки така сама, як у кішки. Учитель говорить, що 
тварини, у яких є такі зуби, як у кішки або собаки, нази
ваються хижаками. Роблять короткий запис про собаку, анало
гічний тому, що був даний для кішки. До запису додається:
„Собака і кішка — хижі тварини“. Наприкінці читають одне з 
оповідань, уміщених у книзі Фортунатової. Усі три оповідання, 
що є в книзі, являють для дітей великий інтерес. Одне з опо
відань, коротше,— „Сторож“ — можна дати учням прочитати за 
книгою в класі. Д руге оповідання— „Маленький пош тар“— 
прочитати з дітьми на уроці рідної мови, третє — „Собака- 
санітар“ — дати учням прочитати вдома. ■

Урок 5 -й . Дикі роди чі кіш ки. ^

Бесіда про диких родичів кішки і собаки проводиться за 
таблицями. Спершу вся увага учнів має бути зосереджена на ' 
родичах кішки — леві, рисі, тигрі. Бесіду про цих тварин слід 
організувати так, щоб учні, дивлячись на картину або таблицю, ‘ 
самі могли встановити подібні риси між кішкою і її родичами. С 
Бесіду за таблицями можна організувати '  так: учням демон- . . 
струється таблиця тигра. Бажано розшукати таку таблицю, на , 
якій, крім загального вигляду тварини і її оточення, дано череп , 
тварини, зуби і пазурі.

Після того, як учні встановлять, що тигр є хижою твари
ною, вони тут же відмічають подібність між цим хижаком і 
хатньою кішкою. Потім уся увага дітей концентрується на тигрі. 
Учитель пропонує їм встановити забарвлення шерсті тигра, ви
яснити, яке значення для тигра має смугастий рисунок. Учні 
відмічають, що смугастість тигра робить його малопомітним 
на фоні камишу і іншої рослинності, серед якої звичайно живе 
тигр. Далі учитель показує інших родичів кішки: рись, лева, 
дику кішку. Встановлюється подібність між цими тваринами 
і хатньою кішкою. Ознаки подібності відмічають самі учні.
З  усіх цих тварин учитель найбільше спиняється на леві, під
креслюючи забарвлення його шерсті, що гармонує з оточенням, 
і подаючи відомості про його силу і повадки.

Урок закінчується читанням статті „Тигреня“ з книги Форту
натової. Статтю читає учитель. Роблять коротенький запис:

„Дика кішка, рись, тигр і лев — хижі тварини, родичі
кішки“.

Урок 6 -й . Дикі роди чі собаки. Вовк.

Обладнання урока: таблиця різних порід собак і вовка. Бесіда 
про вовка проводиться в тому самому порядку, як і про ро 
дичів кішки. Учні, дивлячись на таблицю вовка, на його череп 
і зуби, встановлюють подібність між собакою і вовком. Учи
тель відмічає випадки спаровування вовків з собаками і утво
рення порід собак (німецька вівчарка), дуже подібних до вовків
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Учитель розповідає учням про повадки полків, про способи 
полювання їх на різних тварин, про шкоду, завдавану вовками. 
Далі читають з книги Фортунатової оповідання: „Як вовки вчать 
своїх д ітей“.

Наприкінці роблять запис на дошці і в зошитах:
„Вовк — хижа тварина, родич собаки“.

Урок 7 -й . К орова і ї ї  дик і родичі.

Бесіда про корову проводиться за таблицею. Учні розгля
дають загальну будову корови, звертають увагу на її вим’я, 
роги, відмічають пару копит на кожній нозі. Учитель запитує: 
„Яке значення в господарстві має корова?“ Учні вказують, що 
людина одержує від корови молоко, з якого готують інші мо
лочні продукти (сир, масло, сметану, кисле молоко), далі — м’ясо, 
шкіру, копита, роги. Учитель розповідає учням про утилізацію 
кишок, коров’ячої крові. Навіть кістки використовуються для 
одержання кісткового порошку. Далі учитель може використати 
народне прислів’я: „У корови молоко на язиці“.

Виявивши зміст цього' прислів’я, учитель переходить до 
питання про правильне утримання і годування корови. Велику 
увагу звертається на будову зубів корови. Форма зубів корови 
вивчається паралельно з їх функціями. Учитель розповідає про 
жуйку, про періодичне відригування їжі, про значення цього 
процесу. Далі в найзагальніших рисах спиняється на опису 
вимені корови і виявляє залежність кількості молока, що дає 
корова, від якості і кількості їжі, а також від стану примі
щення і догляду за коровою. В зв’язку з цим учитель відмічає 
переваги колективної організації тваринницького господарства 
перед індивідуальною. Наприкінці демонструється таблиця ро
дичів корови: зубра, бізона, яка, лося. Читають з підручника 
Фортунатової статтю „Бійка“.

Урок 8 -й . К інь і його предки.
Пророблення матеріалу про коня відбувається за тією ж 

схемою, як і про корову. Дітям демонструються таблиці різних 
коней: ваговозів, рисаків і ін.; учитель розповідає учням про 
способи використання коней у місті і на селі, підкреслює роль 
їх в обороні країни. Наприкінці демонструється таблиця диких 
родичів нашого коня (дикий кінь, зебра), і учитель читає статтю 
„Дике лоша і шакал“ з книги Фортунатової.

Урок 9 -й . В ерблю д —  трав оїдн а тварина степ ів  і пустин і.

Вивчення верблюда проводиться за таблицею. Під час бе
сіди треба звернути увагу учнів на пристосованість верблюда 
до пересування по пустині. Відмітити, яке значення має верблюд 
для торговельних зносин у малодоступних місцевостях. Бесіду 
найкраще будувати на основі запитань і відповідей, поступово 
виявляючи зміст картини. Наприкінці урока роблять коротенький 
запис і замальовування.
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Урок 10 й. Свиня — в сеїд н а  тварина.

Бесіда про свиню проводиться також за таблицею. На та 
блицях одночасно демонструються свійська і дика свиня. Учи
тель на прикладі свині показує учням, яке величезне значення 
має в господарстві наука, на основі якої людина пристосовує 
тварину до своїх господарських потреб. Під час бесіди учитель 
звертає увагу учнів на величезний приплід, який дає свиня. 
Відмічає значення свинарства в СРСР, роль його у поліпшенні 
харчування трудящих. Учитель спиняється далі на поширеному 
серед населення забобоні про те, що свиня нібито любить 
грязь, і вказує, яке величезне значення має утримання свині 
в чистоті. Тут він знову виявляє переваги колективної органі
зації праці перед індивідуальною, відтіняє переваги добре 
устаткованого колгоспного свинарника перед свинарником 
індивідуальним.

Урок 11-й. Кролик, його б удов а  й ш иття.

Вивчення кролика треба органічно пов’язати з спостережен
нями і доглядом за кроликами в куточку живої природи і в 
шкільному кролятнику. Треба, щоб учні, вивчаючи будову і 
життя кролика, не тільки нагромаджували освітний матеріал, 
але і набували навичку по догляду за кроликами.

Увесь матеріал про кроликів і кролівництво слід подати 
в такому розрізі, щоб учні могли зрозуміти значення кролів
ництва в нашому господарстві і в розв’язанні м’ясної про
блеми.

Урок починається з показу живого кролика або таблиці 
і чучела. Таблиця потрібна в усіх випадках, щоб продемонстру
вати учням будову зубів кролика і інших гризунів. Після того, 
як учні обізнаються з метою наступного урока, учитель виймає 
з кошика кролика, садовить його на стіл. Беручи кролика з ко
шика, учитель повинен звернути увагу учнів на те, як слід 
держати кролика, не завдаючи йому шкоди (за шкіру, а не за 
вуха).

Учням дається завдання — придивитися до зовнішнього ви
гляду і до поведінки кролика. Діти звертають увагу на пере
сування кролика по столу, на нерівномірну довжину його кін
цівок, на його вуха, якими він постійно „пряде“. Учитель просить 
учнів притихнути на одну-дві хвилини і, відійшовши на деяку 
віддаль від столу, ляскає в долоні. Кролик робить різкий рух 
вухами. Далі учитель бере моркву і наближає її до рота кро
лика. Кролик починає гризти, відкриваючи гіри цьому різці. 
Учитель говорить учням: „Спостерігайте, якими зубами гризе 
кролик, що при цьому відбувається з його верхньою губою“. 
Учні спостерігають те і те. А що всі ці деталі неможливо по
казати здаля, учитель бере кролика на руки і повільно про
носить його повз парти з таким розрахунком, щоб учні могли 
розглянути різці кролика і його верхню губу.
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Після демонстрування учитель ставить ряд запитань:
1. З  яких частин складається тіло кролика?
2. Якими особливостями відрізняється тулуб кролика?
З- Чим відрізняються передні і задні кінцівки у кролика? Яке це має зна

чення для нього?
4. Як користується кролик зубами?

Запитання можна заздалегідь написати на дошці.
Далі учитель демонструє таблицю кролика з зображенням 

не тільки зовнішнього вигляду його, але і черепа з зубами.
Робиться невеличка пауза, після якої учитель береться 

опитувати учнів, викликаючи їх. Така система опитування дає 
великий ефект, бо змушує готуватися до відповіді всіх учнів, 
а не тільки найактивніших, що поспішають звичайно піднести 
руку. Слід раз назавжди прищепити учням думку, що кожен 
з них зокрема повинен бути готовий до виклику викладача, 
вміти відповісти за самого себе. Система опитування, при якій 
викликаються лише ті, хто підносить руку, сприяє часто роз
виткові пасивності серед деякої частини учнів, які вважають, 
що „справа може обійтися і без них“.

Після того, як учні вияснять зовнішню будову тіла кролика, 
учитель спеціально спиняється на будові його зубів. Учні звер
тають увагу на те, що у кролика є тільки різці і корінні. Вста
новлюють, що ікла гризунам непотрібні. Учитель відмічає, що 
всі тварини, у  яких зуби мають таку саму будову, як у кро
лика, називаються г р и з у н а м и .  Перераховуються інші гри
зуни: щури, миші, білка, заєць.

Наприкінці робиться короткий запис, приміром, такий:

„ К р о л и к  — гризун.
Живиться городиною, гілками.
У нього гострі різці.
Задні ноги довше передніх“.

У рек 12-й. Значення кролівництва. Р одичі кролика.

Після короткого повторення учитель береться до бесіди про 
значення кролівництва в господарстві СРСР. Під час розмови 
бажано показати таблиці з різними породами кроликів і від
мітити, що кролівництво дає нам не тільки м’ясо, але і хутро. 
Ця ж таблиця дасть змогу учителеві спинитися і на другому 
істотному питанні — на впливі людини на тварин з метою одер
жання від них якнайбільшої користі. Ми вже не раз відмічали 
цей надзвичайно важливий у вихованні світогляду момент. Треба 
підкреслити, що людина — творець різних порід тварин. У про
цесі бесіди учитель повинен познайомити учнів з правилами 
догляду за тваринами, вказати на безпомічність новонароджених 
кроликів, на особливості їх розвитку. Урок закінчується демон
струванням таблиці з дикими родичами кролика — диким кро
ликом і зайцем. Даються конкретні завдання учням по догляду 
за кроликами у кролятнику.
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Бмігт яяплянь: яопомогя учням IV кляса' П ЇХ роботі. ПІ), д о 
гляду за кроликами. Клас поділяється па ланки з 2 — 3 чол. 
Ланки в порядку черговості доглядають кроликів під керів
ництвом учителя. Перше ніж почати цю роботу, учитель читає 
і роз’яснює учням інструкцію по догляду за кроликами, наве
дену у VI розділі.

Урок 13-й. П ідсумки с п о ст ер еж ен ь  над сезон н и м и  явищами природи.

Підраховується кількість днів ясних, хмарних, дощових, 
з снігопадом. Відмічається також напрям вітрів, що переважали 
протягом окремих декад і цілого місяця. Складається діаграма, 
що характеризує стан погоди по окремих місяцях. При про
робленні матеріалу слід зіставити наслідки спостережень поточ
ного року з торішніми. Бажано вияснити такі питання:

1. Скільки хмарних, ясних, дощових днів було в одні і ті самі місяці в по
точному і минулому році?

2. Коли настали перші заморозки в поточному і минулому році?
3. Коли замерзли ставки?
4. Коли встановився сніговий покров?
5. Коли встановилася санна дорога?

Порядком позакласної роботи складається порівняльна діа
грама погоди і сезонних явищ за минулі місяці. На підставі цих 
даних учні роблять перші висновки: у якому році зима на
стала пізніше; в якому році осінь була сухішою. Надалі треба 
буде вияснити, в який з двох останніх років весна настала 
швидше. Для цього особливо пильно слід стежити за товщи
ною снігового покрову, появою таловин, за часом скрес- 
нення криги, прильотом перших птахів, появою перших весня
них квітів. Треба також вияснити час початку польових і го 
родніх робіт.

Урок 14-й. Свійські птахи. Г отуван ня е к с к у р с ії д о  пташ арн і.

З а в д а н н я  у р о к а :  1) вивчити зовнішню будову і життя свійських пта
хів і їх родичів, використання свійських птахів; 2) ознайомитися з будовою 
і життям диких птахів, встановити пристосованість їх до добування їжі і до ото
чення.

На початку бесіди учитель знайомить учнів з завданнями 
наступної роботи: ознайомитися з будовою і життям свійських 
і диких птахів, вияснити, звідки походять свійські птахи, яку 
користь приносять вони людині. Давши цю загальну настанову, 
учитель пропонує учням, за прикладом минулого року, про
довжити спостереження над дикими птахами, що живуть по
близу житла. Такі самі спостереження провести над птахами 
в живому куточку і у себе вдома.

Об’єкти спостереження: чим живляться птахи; як збудовані 
дзьоб і лапки у комахоїдних (синиць) і зерноїдних птахів; які 
пера на голові, крилах, хвості; як збудовано перо; чим ще 
покрите тіло птаха, крім пір’я.
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Після цієї коротенької Інструкції (її можна заздалегідь на
писати і повісити на стіні) учитель береться до підготування 
учнів до екскурсії на пташарню.

Завдання екскурсії — довідатись: 1) які свійські птахи є у 
пташарні; 2) яку користь має людина від свійських птахів;
3) як організовано догляд за птахами (гнізда, корм, прибирання),
4) які кури вважаються вигідними для господарства, як вибрати 
хорошу курку.

Екскурсія розрахована на показ курей (різні породи), водо
плаваючих птахів і голубів.

Уроки 15-й і 16-й. Е кскурсія  д о  п т а ш а р н і1). С п о ст ер еж ен н я  н а д  курам и, 
водоплаваю чим и птахами і голубам и.

Пророблення матеріалу за темою „Птахи“ треба пов’язати 
не тільки з спостереженнями над свійськими і дикими птахами, 
але і з доглядом за ними у куточку живої природи, вдома і 
в шкільній пташарні. Конкретний перелік питань, пов’язаних з 
роботою школярів у пташарні, повинен бути погоджений з ви
кладачем природознавства IV класа і орієнтуватися на роботу 
учнів IV класа. План організації роботи такий самий, як і з 
кроликами.

Урок 17-й. П ідсум овування е к с к у р с ії д о  п т аш ар н і. В ід м ін н ість  в о д о п л а 
ваю чих п т а х ів  в ід  назем н их (к у р и ).

Після загального звіту про екскурсію учитель спиняється 
на питанні про будову і життя наземних і водоплаваючих пта
хів. На підставі таблиць і чучел учням пропонується встановити 
характерні особливості тих і тих. Щоб краще організувати ро
боту, учитель дає учням відповідний план. План цей можна 
коротко написати на дошці:

1. Форма тіла птахів.
2. Частини тіла (голова, шия, тулуб, кінцівки).
3 . Покрови тіла.
4. Будова лапок.
5. Будова дзьоба.
6. Чим живляться.

Дається кілька хвилин на те, щоб розглянути таблиці і ч у 
чела, а потім починаються опитування учнів і бесіда. При 
ознайомленні з покровами тіла учні одержують на руки зразки 
пір’я і пуху. Уцитель запитує: „Чим вони відрзняються одне 
від одного? Яке їх значення?“ Дається поняття про пера ма- 
хюві і рульові, пояснюється, чому у водоплаваючих птахів пера 
не змочує вода. Для пояснення цього явища учитель проробляє 
дослід.

Бере два кусочки вати: один — знежирений (гігроскопічна 
вата), другий — не знежирений (бавовна). Занурює кусочки вати

х) Екскурсія до пташарні може бути замінена екскурсією  до живого ку 
точка. Для цього потрібна тільки одна година.
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У СКЛЯНКИ л иодОю, гігроскопічна пптя тттидтго змочується^- на
брякає і занурюється у воду; груба вата залишається на поверхні 
води, не тоне, бо волокна її змащені жировою речовиною. Д р у 
гий дослід: беремо два гусячих пера, опускаємо їх у воду; 
обидва вони залишаються сухими. Потім одне з пер ретельно 
промиваємо в ефірі (знежирюємо). Після цього обидва пера 
знову занурюємо у воду і демонструємо наслідки: знежирене 
перо намокло і значно змінило свій зовнішній вигляд. Те саме 
спостерігається у птахів не водоплаваючих, коли вони потрап
ляють під дощ. Наприкінці учитель читає оповідання „Дивне 
курча“ з книги Фортунатової.

Урок 18-й. К інцева б е с ід а  про св ій ськ и х п тах ів  (к у р и , водопл аваю ч і 
птахи , гол уби ). Д икі роди чі св ій сь к и х п тах ів .

Після короткої характеристики свійських птахів і їх значення 
в господарстві СРСР учитель розповідає учням ще про одного 
птаха голуба. Не спиняючись довго на зовнішньому вигляді 
голуба, учитель розповідає про роль поштових голубів під час 
воєнних дій. Потім починається бесіда про диких родичів свій
ських птахів (дика курка, глухар, тетерев, рябчик). Вивішу
ється відповідна таблиця, виставляються чучела. Учитель про
понує учням знайти загальні ознаки між дикими родичами і 
свійськими птахами, додержуючись плану, який було дано для 
порівняння водоплаваючих і наземних птахів. Під час досліду 
учитель звертає увагу учнів на забарвлення пір’я у диких пта
хів і виясняє значення цього забарвлення.

Урок 19-й . Х иж і птахи .

Бесіда про хижих птахів проводиться за картинами і чуче
лами. Учитель пропонує учням уважно подивитися на таблиці 
і чучела і дати докладний опис. Бажано під час бесіди про
вести паралель між хижими птахами і раніше вивченими, примі
ром водоплаваючими. Цей спосіб дає змогу різкіше підкрес
лити особливості хижаків. Наприкінці бажано прочитати вголос 
оповідання Прішвіна „Орел“.

Урок 2 0 -й . Страус —  п тах  п у с т и н і.

Бесіду про страуса слід ’ організувати за тим самим принци
пом, як і про хижих птахів. Роботу з учнями за таблицею 
треба супроводжувати читанням оповідань.

Урок 21-й. Облік за  р озд іл ом  „С війські і д и к і тв ар и н и “ .

Облік матеріалу за даною темою можна вести, приміром, у та
кому розрізі: учитель насамперед опитує учнів про наслідки 
їх позашкільної роботи по спостереженню над птахами. Під час 
доповіді на стіні класа мають бути таблиці птахів, про які
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б у д у т ь  г о в о р и т и ^  я- т я к о ж  ч у ч е л а  1 ж и п і  п т а т и  т с 'КЛІтка^:. "Tp2t53T 
ІЦ'.* Hilliepcvio uii вияснити в розмові з учнями, про яких птахів 
вони збираються говорити, щоб підготувати до урока все необ
хідне. Облік і розмову можна побудувати на основі таких з а 
питань:

1. Н азови хижих свійських тварин. Чому їх можна назвати хижими?
2. Назови диких родичів кішки, собаки.
3. Покажи на таблиці зуби кіш ки. Якими зубами кіш ка (тигр) убиває 

здобич?
4. Розкажи, як кіш ка ловить здобич.
5. Чим корисний собака людині?
6. Н азови свійських травоїдних тварин. Чи можна їх узнати по зубах?
7. Чим годують корову?
8. Який догляд повинен бути за коровою на скотному дворі? Як улаш то

вані добрі скотні двори в добрих колгоспах і радгоспах?
9. Чим корисна корова людині?

10. Чим корисні кінь і верблюд людині?
11. Чим корисні свиня і кролик людині?
12. Чим відрізняються зуби кролика і інших гризунів від зубів  хижих 

тварин?
13. Чим відрізняються кінцівки і дзьоб водоплаваючих птахів від кінцівок 

і дзьоба хижих?
14. Як використовують свійських птахів?
15. Звідки походять свійські тварини?

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ РОЗДІЛУ, „СТАВОК І РІК А “ .

З а в д а н н я  т е м и :  1) ознайомити дітей з мешканцями водойм (життя 
і розвиток їх); 2) дати загальне уявлення про водні рослини, що найчастіше 
трапляються.

Урок 1-й. П ідсум овуванн я с п о с т е р е ж ен ь  за  к ал ен дар ем  природи  
з а  минулий п ер іо д .

На початку урока підсумовують спостереження за зимовий' 
період і початок весняного. У звичайному порядку підсумову
ються дощові, ясні і інші дні. Складаються діаграми за міся
цями і порівнюються з торішніми. Підсумовуючи стан погоди 
в тому чи в тому місяці, учні тут таки відмічають усі явища, що 
характеризують поступове наближення весни, на основі даних, 
вказаних на початку. Оголошуються наслідки спостережень над 
товщиною снігового покрову, поступовим його осіданням, по 
явою таловин, прильотом птахів і т. ін.

Ставиться запитання: „Чи настала теперішня весна раніше 
або пізніше торішньої? Чи відбилось це явище на прильоті пта
хів? появі квітів? розпукуванні бруньок?“ Відповіді мають бути 
дані на основі огляду матеріалів минулого року. Учням дається 
доручення — скласти порядком позашкільної роботи зведення 
спостережень за зимовий період минулого і поточного навчаль
ного року, користуючись раніше даною темою. Зведення по
винно мати характер порівняльної діаграми. У І класі складання 
такого зведення являло для учнів деякі труднощі. У II класі 
елементарне зведення з деякими кількісними підрахунками вже
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 ̂ J ..»#»1*1 . »» » п іт  ^)пл\ ( 1  учиїглі» ии|н>рмук про ипступну 
екскурсію на станок. Завдання екскурсі! виявити, як позна- 
чгтлося пастаїшя весни на мешканцях водойми.

Урок 2 -й . П ід го т у в а н н я  ек ск у р с ії на ставок.

На початку урока учитель говорить учням про завдання 
наступної роботи. Попереджає учнів про те, що їх завдання — 
не тільки зібрати мешканців водойми, але і придивитися до їх 
життя у живому куточку, вияснити, чи приносять вони користь 
або шкоду господарству. Інформує про план екскурсії.

Уроки 3 -й  і 4 -й . Е кскур сія  д о  водойми.

Екскурсія до водойми відбувається в такому порядку. 
Спершу учням пропонується затаїтися і спостерігати: поступово 
починають появлятися різні мешканці водойми. Учитель намічає, 
кого з них слід ловити. А що робота з водним сачком являє 
значні труднощі для учнів (велика вага вологого сачка), учи
тель значну частину роботи виконує сам, перед цим вказавши, 
якого мешканця він має на думці піймати. Учитель виловлює 
мешканців ставка, учні йому допомагають, розміщають тварин по 
банках. Під час ловіння даються пояснення. Головну увагу при 
збиранні мешканців водойм слід звернути на риб, жаб і на їх 
ікру. Слід також набрати личинок комарів, щоб простежити за 
їх розвитком. Бажано також піймати хижака водойми — пла
вунця, а також хребтоплава. Під час екскурсії зібрати водні 
рослини для акваріумів. Перше ніж піймати комаху, пуголовка 
або іншого мешканця водойми, учитель подає учням короткі 
відомості про нього, про його життя, живлення. Зібраний ма
теріал тут таки розподіляється по банках. Наприкінці учитель 
робить підсумки: пропонує учням назвати пійманих комах, 
пуголовків і ін., розповісти, чим вони живляться.

Уроки 5 -й  і 6-й . П ророблен ня е к с к у р с ії. О рган ізац ія  куточка ж и в о ї
природи .

Процес підсумовування і організації спостережень над меш
канцями водойми слід пов’язати в одне ціле. Через затяжний 
характер цієї роботи (улаштування найпростіших акваріумів і 
тераріумів) бажано організувати здвоєний урок, бо закінчити 
всю роботу за одну годину не можна.

При розподілі мешканців водойм треба подбати, щоб пуго
ловки і рибки не потрапили до плавунця, щоб ікра жаб не опи
нилася в одній банці з рибами або плавунцями, щоб личинки 
комара не потрапили до риб.

Личинок комара слід помістити в окремі скляночки, закриті 
марлею, щоб комарі, які потім появляться, не могли вилетіти 
з  банки.
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Уроки 7-й  і 8 -й . Ін струк ція  д л я  с п о ст ер еж ен ь  н а д  меш канцями водойм-

Ефект нід спостережень над мешканцями водойми буде міні
мальним, якщо учитель не дасть чіткої інструкції відносно того, 
як повинно бути організовано спостереження, на що треба звер
нути увагу при вивченні тієї або тієї тварини. А тому слід зазда
легідь скласти ряд запитань для спостережень над ікрою жаби, 
рибами, жабами, плавунцями і личинками комара.

Для кожного об’єкту складається особлива картка з вказів
кою, що спостерігати. Приміром, під рубрикою „Щ о с п о с т е 
р і г а т и “ для л и ч и н о к  к о м а р а  буде зазначено:

1. Зовніш ній вигляд личинки (будова).
2. Які пристосовання є у  личинки комара для дихання?
3. Відмітити день перетворення личинки на лялечку.
4. Відмітити день вилету комара.
5. Зовніш ній вигляд комара.

Д л я  і к р и  ж а б и :

1. Змалювати ікринку.
2. Змалювати в послідовному порядку усі зміни, починаючи з утворення 

.ком и“ всередині ікринки. ’

Д л я  ж а б :  '
1. Зовніш ній вигляд жаби.
2. Як пересувається жаба на суш і і у  воді?
3. Як жаба хапає комах (мух, тарганів)?
4. Як прикріплений язик у жаби)?
5. Чи існує різниця між передніми і задніми лапками у жаби?
6. Чи може жаба залиш атися довгий час під водою?

Д л я  р и б :
1. Зовніщній вигляд риби (форма, колір, чим покрите тіло).
2. Чи беруть участь у русі риби плавці і хвіст? .
3. Чи можуть риби залиш атися довгий час під водою?
4. Як хапають їжу риби?

Д л я  п л а в у н ц і в :
1. Як плавунець пересувається у воді?
2. Як збудовані лапки у плавунця?
3. Чи може плавунець довго залиш атися під водою? і
4. Як плавунець їсть м’ясо?

Банку з плавунцями слід накрити марлею, щоб комахи не 
вилетіли.

Склавши такий запитальник, учитель читає його учням і ви
вішує на видному місці. Учням дається завдання— переписати 
його в класні зошити або в щоденник спостережень.

Урок 9 -й . С п остер еж ен н я  н а д  рибам и.
З а в д а н н я  у р о к а :  1) ознайомити уЯнів з зовнішнім виглядом риби (форма 

тіла, покрови тіла, колір з верхнього і нижнього боку, плавці); 2) відмітити 
пристосованість тіла риби до життя у воді; 3) вказати на значення риби в госпо
дарстві С РСР.

Бесіда проводиться на роздаточному матеріалі. Насамперед
учні інформують про зроблені ними спостереження за запиталь-
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пиком. Учитель сам викликає окремих учнів і опитує їх про 
наслідки спостережень. Наприкінці учитель дає додаткові відо
мості про риб, користуючись таблицею, повішеною на дошці.

Виясняється значення риби для харчування населення.
Учні змальовують рибок. Висновки формулюють колективно.

Урок 10-й. С п ост ер еж ен н я  н а д  ж абою .

Робота з жабою відбувається в тому самому порядку, як і з 
рибою: спершу — інформація учнів про спостереження, потім 
додаткові вказівки учителя, а наприкінці — запис і замальовування.

При вивченні жаби слід підкреслити користь від неї: знищення 
різних комах, у тому числі і комарів. Учитель підкреслює без
глуздість забобонів, пов’язаних з жабою і ропухою (зараження 
від жаб бородавками, видоювання жабами молока у корів і ін.).

Урок 11-й. С п о стер еж ен н я  н а д  личинкам и ком ара.

Як і на попередніх уроках, учні насамперед інформують про 
свої спостереження, ілюструючи це замальовуваннями і табли
цями. Учитель, користуючись тими даними, що є в учнів, де
монструє їм таблицю, що зображує поступовий розвиток комара. 
Учням дається завдання — замалювати всі стадії розвитку комара 
і приготувати плакат під тією самою назвою.

Наприкінці учитель розповідає учням про шкоду від маля
рійного комара і про способи боротьби з ним. В окремій склянці 
з  личинками комара проводять дослід з нафтуванням: у склянку 
наливають на 0,5 см гасу або нафти. Личинки гинуть, як тільки 
надходження повітря до дихальних органів у них буде припинено 
нафтою, яка піднялася наверх.

Урок 12-й. С п остереж ен н я  н ад  розвитком  ж аби .

Урок комбінується з лабораторної роботи і бесіди. Учні ін - . - 
формують про свої спостереження над ікрою жаби, роблячи на 
дошці замальовування і посилаючись на таблиці. Відмічають 
день перетворення чорного ядра на „кому“, потім — на пуголовка . 
з зовнішніми зябрами і дальші зміни. Учитель, користуючись 
таблицями, розповідає про дальші етапи розвитку і про те, яка 
величезна кількість ікри і пуголовків гине у воді від> плавунців, 
риб, птахів і ін.

Учні роблять короткий запис і перемальовують з щоден
ників у зошити різні стадії розвитку жаби. Читається стаття 
„Перетворення ж аб и“ з книги Фортунатової.

Урок 13-й. Б удова і ж и ття  пл авунця. Р о сл и н н ість  ставка.

Урок відбувається у формі бесіди. Учні доповідають про 
свої спостереження, користуючись при цьому своїми замальову
ваннями у щоденниках і малюнками у таблицях. Відмічаються
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хижацькі повадки плавунця. Учитель говорить про шкоду, яку 
завдають плавунці рибному господарству.

Наприкінці учні розглядають кілька рослин водойми. Бажано 
при цьому звернути увагу на ряску і елодею (водяну чуму). 
Учні відмічають характерні особливості цих рослин-— здатність 
деяких з них розвиватися, не вкорінюючись у грунті (ряска).

Урок 14-й. Облік за  тем ою  „Ставок і р ік а * .

Облік за темою починається з додаткових повідомлень учнів 
про зміни, що сталися з мешканцями водойми за останні дні. 
Після цього проводиться індивідуальне опитування за всією про
робленою темою.

Особливого запитальника можна не розробляти через те, що 
матеріал за темою порівняно невеликий.

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ РОЗДІЛУ „ВЕСНЯНІ ЯВИЩА В ПРИРОДІ 
І ВЕСНЯНІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ РОБОТИ*.

Завдання дальших занять, що відбуваються частково на 
шкільній ділянці, зводиться до того, щоб встановити наявність 
причинових зв’язків між сезонними роботами у сільському госпо
дарстві і сезонними явищами у природі.

Якщо школа не має своєї ділянки, то зазначені нами роботи 
слід зосередити на районній агроділянці. Якщо і цих можли
востей нема, бажано провести 1 — 2 екскурсії до парникового 
господарства або на город, щоб ознайомити учнів із змістом 
сільськогосподарських робіт рано на весні.

Спостереження над розвитком рослин, шкідниками і корис
ними для сільського господарства тваринами здійснюються част
ково під час екскурсії, частково — у весняний і літній періоди, 
в позанавчальний час. Загальний напрям і зміст цієї роботи по
дано нижче. У процесі роботи на пришкільній ділянці учні 
повинні ознайомитися з навичками по догляду за рослинами. 
Набуття цих навичок не повинно мати рецептурного характеру. 
Учитель зобов’язаний кожного разу давати елементарні пояс
нення усьому тому, що діти роблять на городі.

\

Уроки 1-й і 2 -й . П ідсум ки с п о с т е р е ж ен ь  у  пр ир оді. С езонні 
сіл ь сь к огосп одарськ і роботи.

На початку урока учитель пропонує учням підсумувати за 
календарем природи спостереження в природі за минулий час. 
Підсумовування проводиться за схемою у звичайному порядку. 
Учні відмічають такі ознаки настання весни: подовження дня, 
значне потеплення, зникнення снігового покрову, появу приліт
них птахів і цілого ряду інших живих істот. Учитель запитує: 
„Як позначилося настання весни на роботах колгоспників, город
ників і т. ін.?“

71



Учні розповідають про спої спостереження. Уппга .їх при 
ньому мяр бути зосереджена па тому, в якому порядку відиу-
наються ці роботи. Учні встановлюють, що найраніші роботи 
у сільському господарстві відбуваються не на відкритому по
вітрі, а в парниках. Учитель деякий час затримується на питанні 
про причини, які змушують людину садити рослини не безпосе
редньо в грунт, а вирощувати їх деякий час у теплому примі
щенні.

Далі у послідовному порядку учні пригадують про роботу, 
проведену в останній час на пришкільній ділянці.

Встановлюється, що на початку перекопували і удобрювали 
ділянку, розподіляли її на грядки.

Цю роботу проводили учні старших класів. Остання робота, 
в якій брали участь учні II класа, зводилася до підпушування 
землі і розділки грядок.

За цей час так потепліло, що можна братися до засіву рос- ї
лин безпосередньо у грунт. і

Далі учитель інформує учнів про зміст наступної роботи: і!
„Самі посіємо моркву, ріпу, буряки на нашому городі. Будемо 
спостерігати, коли з насіння появляться ростки, який вони ма- і
тимуть вигляд, коли настане час збирання урожаю. Спостере
ження можна вести за запитальником (обліковою карткою), скла- ;
деним ще у минулому роц і“. ,

Потім учитель розповідає дітям про особливості рослин, з 
якими їм доведеться працювати на весні і влітку. Він говорить 
їм про те, що рослини ці звуться дворічними: у перший рік . 
вони не дають квітів, плодів і насіння, а лише нагромаджують 
поживні речовини у свойому корінні і інших частинах. Лише 
на наступний рік вони дають квіти, плоди і насіння.

Людина використовує для своїх потреб ці рослини у пер
ший рік їх життя, вживаючи на їжу нагромаджені ними запаси 
поживних речовин. У моркви, ріпи і буряків поживні речовини 
нагромаджуються у корені, а тому їх називають коренеплодами.
З усього врожаю коренеплодів городник залишає звичайно кілька 
цілком здорових рослин, з яких на наступний рік він має насіння.
Ці рослини називаються сім’яниками.

В кінці урока учні одержують на руки (роздаточний мате
ріал) насіння моркви, ріпи і буряків. Учитель пропонує учням 
уважно розглянути насіння, навчитися відрізняти його одне від 
одного за зовнішнім виглядом. Умовляються посадити насіння на 
пришкільній ділянці за таким планом: учні поділяються на три 
групи: одна група сіє насіння буряків, друга — насіння моркви, 
третя — насіння ріпи. Сіють так: більшу частину грядок засівають 
насінням, перед цим намоченим у воді. Невеличку ділянку на 
кожній грядці засівають сухим насінням. Д ослід  ставиться з тією 
метою, щоб вияснити, чи слід зволожувати насіння перед засівом.

Далі учитель знайомить учнів з способами підготування на
сіння до засіву. Цю підготовну роботу учні проводять у класі.

Учитель пропонує учням розглянути уважно насіння моркви 
і описати його. Учні відмічають, що насіння моркви має цупкі
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волосинки, якими воно яиепліоетьЦя в клубки. Учитель, поси
лаючись на спостереження учнів, вказує, що клубки ці зава
жають рівномірному розсіюванню насіння при засіві, і пропонує 
зробити те, що звичайно роблять перед тим, як висівати на
сіння моркви,— перетерти його між долонями. При перетиранні 
волосинки відпадають і насіння роз’єднується. Пояснивши це 
(перед засівом насіння моркви звичайно перемішують з піском), 
учитель пропонує одній з ланок пересипати все насіння моркви 
в баночку з піском і добре перемішати. Невеличку частину цієї 
суміші за вказівками учителя учні відсипають в окрему коро
бочку або баночку. Цю суміш насіння вони посіють на своїй 
грядці сухою. Пісок і насіння, що залишилися, зволожують. 
Через 3 — 5 днів висівають сухе і вологе насіння одночасно. 
Двом іншим групам— „ріпникам“ і „буряківникам“ — дається 
доручення тут же приготувати для засіву насіння сухе і зво
ложене.

Зволожують насіння буряків і ріпи так: насіння розкладають 
рівномірно між двома мокрими ганчірками або рушниками. 
У такому стані воно залишається 2 — 3 дні. Учні повинні сте
жити за тим, щоб ганчірки не просихали.

Уроки 3 -й  і 4-й .

Методичне розроблення матеріалу зазначених уроків дано 
в розділі VI.

Урок 5 -й . П ідсум овуванн я за  к а л ен да р ем  природи.
Зав д ан н я  на л іт о .

На початку урока підсумовують спостереження за остан
ній місяць, а потім за весь весняний період за схемою, наве
деною на початку. Проводиться паралель між весняними яви
щами і початком сільськогосподарських робіт у поточному 
році і в минулому. Роблять висновки. Календарний матеріал ра
зом з плакатами-колекціями підготовляють до шкільної виставки.

В кінці урока даються завдання на л іт о , ' зазначені в про
грамі, а також описані нами у 4-му уроці.

Особливу увагу слід при цьому звернути на збирання матеріа
лів, пов’язаних з проробленням теми „Грунт і корисні копалини“*

Слід добути, як роздаточний матеріал, зразки місцевих гір
ських порід, мінералів, куски торфу, зібрати гербарій рослин
ності торфового болота (роздаточний матеріал); добути для ро 
боти на лабораторних уроках  зразки глини, піску.

Учням на канікулярний час дається завдання—-організувати 
спостереження над природою і сільським господарством улітку. 
Пропонується вести календар природи, відмічати в ньому час 
дозрівання ранньої городини, ягід, вказати час сінокосіння, зби
рання зернових культур: вівса, жита, пшениці. Зібрати колекцію 
гілок і листя найпоширеніших дерев і чагарників, насіння дерев 
і чагарників для деревного розсадника.
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Р і ч н и й  о б л і к .  Години, що залишаються за планом, від», 
водяться для річного обліку за темою. До обліку треба підго
тувати виставку, куди увійдуть: календарні зведення, плакати- 
колекції, малюнки учнів, зошити з записами і з замальовуван
нями з природознавства.

Усю підготовну роботу по організації виставки проводить 
учитель разом з учнями в позаурочний час. Повторення і облік 
матеріалів ведуться у послідовному порядку за заздалегідь 
розробленими запитаннями, починаючи з осінніх тем. Перша 
година приділяється повторенню і облікові знань учнів за роз
ділом „Город і парк восени*, друга го д и н а— „Свійські і дикі 
тварини“, третя година— „Ставок і ріка“, четверта година — 
решта матеріалу.

РО ЗД ІЛ  IV.

МЕГОДИННЕ РОЗРОБЛЕННЯ М АТЕРІАЛУ З ПРИРОДОЗНАВСТВА
В III КЛАСІ.

Перше ніж узятися до вивчення нового матеріалу, учитель 
повинен підсумувати заняття учнів у канікулярний час. Іншими 
словами, взяти до уваги наслідки дослідів, поставлених на весні 
на пришкільній ділянці, і заслухати повідомлення про спостере
ження учнів улітку.

Ось перелік питань, на які повинні дати відповідь учні:
1. Вияснити, як розвивалися рослини (коренеплоди), посіяні 

на грядках з насіння зволоженого і сухого.
2. Продемонструвати (на колекційному матеріалі і за допо

могою малюнків) стадії поступового розвитку коренеплодів 
(буряків, ріпи, моркви).

3. Розповісти, в чому полягає догляд за рослинами і підтвер
дити своє оповідання обліковою карткою (схемою).

4 Продемонструвати шкідників городу разом з попсованими 
ними рослинами.

5. Розповісти про спостереження над шкідниками і про спо
соби боротьби з ними. Проілюструвати оповідання колекціями, 
записами.

6. Продемонструвати колекцію, малюнки і живі екземпляри 
тварин, корисних для сільського господарства. Розповісти про 
їх життя, відмітити їх користь.

Підсумовування цих усіх спостережень проходить кілька 
етапів. Перший етап — підготовний.

Перш ніж показати наслідки весняно - літніх робіт усьому 
класові, учитель разом з учнями оформляє увесь зібраний ма
теріал. У наслідок такої роботи утворюється виставка, побудо
вана за розділами, зазначеними вище.

Кожний розділ поміщають на окремому щиті, ретельно офор
мляють, до всього виставочного матеріалу додаються етикетки, 
короткий пояснювальний текст. Кожний розділ має відповідний 
заголовок, який міститься вгорі щита. Треба добре продумати
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аиішішиь оформлщшя виставки, щОб, ДіС'СхадріоіОиц .Стр9кОХВ£т1,
чітко підмітити основні питання, на які слід звернути увагу при 
організації виставки. Робота по оформленню виставки прово
диться колективно під керівництвом і наглядом учителя. Б а 
жано залучити до цієї роботи і викладача 130.

План виставки намічає учитель і доводить до відома учнів 
після того, як сам учитель перед цим ознайомиться з зібраним 
матеріалом. Потім для кожного розділу виділяються учні, які 
фактично проводили ту чи ту роботу на пришкільній ділянці, 
у колгоспі або у себе вдома. Виставка організується в класі. 
Учитель інструктує учнів про їх обов’язки. Основне завдання 
їх — коротко, ясно, зрозумілою мовою розповісти про свою 
роботу в літній час, супроводжуючи оповідання показом колек
цій, таблиць і живих об’єктів.

На цьому закінчується підготовний етап занять і настає д р у 
г и й — звітний, що відбувається в урочний час.

Урок 1-й. Підсумки спостережень у весняно-літній період.

На початку урока учитель інформує учнів про зміст наступ
них занять: „Насамперед вияснимо,— говорить він,— які наслідки 
дослідів, поставлених нами на весні, наприкінці навчального 
року; потім розглянемо, як проходили наші літні заняття, 
і тільки після цього візьмемося до нового курсу“.

Д алі учитель коротко ознайомлює дітей із змістом програми 
III класа. Ознайомивши учнів з змістом курсу, учитель повер
тається до першого питання. Він просить учнів пригадати, на 
яких рослинах вони спинилися, проводячи досліди на пришкіль
ній ділянці, які завдання були поставлені в зв’язку з вивчен
ням цих рослин.

Учні відмічають, що наприкінці навчального року вони взя
лися до вивчення дворічних рослин — к о р е н е п л о д і в  (моркви, 
буряків, ріпи). Були поставлені такі завдання:

1. Вияснити, чи впливає на розвиток рослини зволоження насіння.
2. Простежити за поступовим розвитком моркви, буряків, ріпи
3. Ознайомитися з способами догляду за рослинами і вияснити значення 

ц их  способів.
4. Зібрати ш кідників городу (особливо тих, які завдаю ть ш коду коренепло

дам), спостерігати життя цих шкідників; довідатись, яку  шкоду вони завдають, 
як розвиваю ться.

5. Вияснити, які тварини корисні для сільського господарства.

Після цього учитель пропонує учням розповісти про весняно-- 
літні заняття. Учні розповідають про свої спостереження за 
раніше наміченими пунктами і демонструють зібрані ними мате
ріали. Після кожного повідомлення організується бесіда, під час 
якої збираються додаткові відомості" з того чи того питання на 
основі особистих спостережень дітей.

Матеріал бесіди не може укластися в одну годину, а тому 
її слід продовжити і на наступному уроці.

В кінці урока учитель говорить учням про наступну роботу 
на пришкільній земельній ділянці.



„Ви ознайомилися, говорить він,— з наслідками весняно- 
лггніх занять на городі. Головну увагу під час цих занять ми 
звергали на коренеплоди, на їх шкідників і на тварин, корисних 
у сільському господарстві.

Дальше наше заняття буде проходити на городі, де ми візь
мемо участь у збиранні урожаю. Вам треба не тільки допомогти 
іншим учням у цій роботі, але і відібрати найбільші зразки 
коренеплодів для насіння.

Д руге  завдання — поповнити колекцію шкідників і корисних 
тварин новими зразками“.

У р о к и  2-й—5-й, пов’язані з роботою учнів на пришкільній 
ділянці, докладно розгорнуто в розділі VI.

Урок 6 -й . П ідсум ки р е б іт  на приш кільн ій  д іл я н ц і. К ороткий обл ік  
роботи за  м инулий п е р іо д .

На початку урока учитель пропонує учням розповісти про 
свою останню роботу на пришкільній ділянці. Учні розпові
дають. На дошці і в зошитах учнів проводиться короткий запис, 
приміром, так: „На пришкільній ділянці такого от  числа, місяця 
і року були посаджені:

1. К у щ и к и  с у н и ц ь  (клубники) — 6 рядків по 5 кущиків 
на віддалі 40 сантиметрів один від одного. Віддаль між ряд
кам и — 40 сантиметрів.

2. М а л и н а  — 4 кореневих відгілки, на віддалі 160 санти
метрів один від одного.

3. О з и м а  п ш е н и ц я  — стільки от рядків. Віддаль між ряд
кам и— 15 сантиметрів“.

Половину сторінки відводиться для запису спостережень 
над посадженими рослинами. Треба записати строки поливання 
рослин, день появи сходів, виміряти час від часу довжину їх, 
відмітити день покриття сходів сніговим покровом.

Підсумовуючи роботу за минулий період, учитель пропонує 
учням дати відповіді на такі запитання:

1. Які рослини називаю ться коренеплодами?
2. Як одержати насіння моркви, ріпи і інших коренеплодів?
3. Які дворічні рослини відомі вам, крім коренеплодів?
4. Як одерж ати насіння капусти?
5. Щ о таке сім ’яники?
6. Які способи розведення рослин відомі учням?
7. Чому деякі рослини розводяться за допомогою розсади?
8. Чому деякі рослини засіваю ть восени?
9. Чому ягідники розводять не насінням, а вусами і кореневими відгілками?

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ РОЗДІЛУ „ГРУНТИ І КОРИСНІ КОПАЛИНИ“.

Цей розділ поділяється на кілька тем: „Грунти“, „Граніт, 
продукти його руйнування“, „Вапняки“, Кам’яна сіль“, „Видобу
ване в землі паливо“, „Метали і руди“.

Завдання теми—дати учням елементарні відомості про грунт 
гірські породи, вияснити їх господарське значення, особливо
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и зв'язку я питаннями соціалістичного будівництва и ГРГР. 
В и т а ю ч и  їх зовнішні ознаки і властивості, учні набувають 
дуж е цінний освітний матеріал по одному з розділів неживої 
природи.

Ознайомлюючись з процесом руйнування і утворення гірських 
порід, учень нагромаджує ряд цінних уявлень про теперішнє 
і минуле життя земної кори, а це має величезне значення у 
створенні світогляду. Це особливо стосується таких питань, 
як походження кам’яного вугілля, утворення осадових порід. 
Тут учні повільно довідуються про те, що „обличчя“ земної кори 
не завжди було таким, яким вони спостерігають його тепер, що 
колись шкільний район являв собою не сушу, а морське дно, 
про що свідчать осадові гірські породи з рештками черепашок, 
риб’ячих кісток і ін.

Учителеві слід заздалегідь ознайомитися з характерними 
грунтами і корисними копалинами найближчого до школи ра
йону, а також з грунтами краю, області. Щодо цього істотну 
допомогу можуть подати крайові довідники.

ПРОРОБЛЕННЯ ТЕМИ „ГРУНТИ“ .

Беручись до пророблення теми „Грунти“, учитель повинен 
вияснити, які грунти є у найближчому до школи районі; озна
йомитися з їх складом і властивостями і зробити попередню 
самостійну екскурсію по грунтах. Д уж е бажано під час попе
редньої розвідки, до якої треба залучити юннатів, підготувати 
ділянку, на якій передбачається вести спостереження: підчи
стити лопатою схил яру, берег річки. У тих випадках, коли не 
передбачається вести учнів на схил яру або берег річки, треба 
заздалегідь викопати яму десь у лісі або на відкритому місці.

Урок 1-й. В ступна б е с ід а . П ідготуванн я до  е к с к у р с ії.

На першому уроці учитель знайомить учнів з змістом теми 
„Грунти і корисні копалини“, подаючи їм при цьому найзагаль- 
ніші відомості про те, що називається грунтом, материнською 
породою або підгрунтом.

Після такого короткого вступу учитель знайомить учнів з 
завданнями наступної екскурсії, які формулює приблизно так: 
„Завтра ми підемо на екскурсію (вказує пункт). Завдання на
шої екскурсії— розглянути грунт, знайти під ним материнську 
породу й інші пласти землі. Все це покажу я вам на місці. 
Ми зберемо зразки грунту, материнської породи і інших пластів. 
Назви їх я також скажу вам під час роботи. Усі зібрані зразки 
знадобляться нам надалі, коли ми будемо докладніше знайоми
тися з грунтом, підгрунтом і гірськими породами“. Потім учи
тель переходить до інструктажу. Він попереджає учнів про те, 
що на початку занять, як тільки прибудуть на екскурсійний 
пункт, він організує невеличку бесіду, після якої вони візь
муться за його вказівками збирати потрібний матеріал.
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Збирані будуть лашсами (сусідами ми столу). Кожна ламка 
повинна зібрати всі потрібні зразки.

Наприкінці екскурсії буде проведена коротка підсумкова 
бесіда.

Далі учитель повідомляє учням про те, яке екскурсійне о б 
ладнання повинна мати кожна ланка. Кожна ланка повинна 
взяти відерце з консервної банки для грунту і відерце або кошик 
для інших зразків (разом два відерця). Кожний учень повинен 
мати при собі записну книжку або зошит з олівцем, а також 
шматочки газети для загортання зібраного матеріалу. Д ля кож 
ного зразка повинна бути етикетка, яку вкладають разом з зраз
ком у газетний папір.

З свого боку, учитель повинен приготувати: кілька лопат 
для копання грунту і кілька молотків для подрібнення гірських 
порід.

Уроки 2 -й  і 3 -й . Р о б о та  на ек ск у р с ій н о м у  пун к ті.

Екскурсія відбувається в такому порядку. Прийшовши до 
екскурсійного пункту, учитель дає змогу учням перепочити, 
поснідати, якщо був довгий перехід. Після цього беруться до 
роботи. Він ставить учнів біля урвища і проводить дуже ко 
ротку (не більш як 5 хвилин) бесіду. Учитель спиняє увагу 
учнів на геологічній будові урвища, показує на грунт, підгрун
тові пласти і називає кожний з них зокрема. Взявши зразок 
грунту, учитель демонструє учням живі і відмерлі корінці рослин, 
гниючі рештки торішньої трави, живих і мертвих жучків, чер- 
вяків і інших дрібних тварин.

Переходячи до підгрунту, учитель вказує учням на зв’язок 
між грунтом і верхнім шаром підгрунту: багато піску або глини 
в грунті, що має піщаний або глинистий підгрунт, і ін.
, Далі він доручає двом-трьом учням під його контролем 

виміряти товщину грунту, материнської породи і інших пла
стів. Наслідки вимірювання тут таки оголошуються і заното
вуються в зошитах.

По закінченні цієї роботи учні беруться до збирання мате
ріалу. Учитель обходить ланки і наглядає за роботою, ставлячи 
при цьому контрольні запитання: „Як називається дана гірська 
порода? Які шари лежать вище і нижче цієї гірської породи?“ 
Звертає увагу учнів на порівнюючу твердість їх.

По закінченні збирання учитель організує коротку підсум
кову бесіду. Завдання бесіди — вияснити, чи досягнута мета 
екскурсії. А тому ставиться запитання: „Яку мету мала наша 
екскурсія?“ Д а л і— „Про що ми довідалися на екскурсії?“ Тут 
учні повинні відтворити картину всього баченого на екскурсії 
(грунт, материнська порода, інші пласти землі), перерахувати 
їх у послідовному порядку і продемонструвати зразки. Дальша 
робота переноситься в клас. Після невеликого відпочинку учні 
повертаються додому. Зібрані зразки вони забирають додому 
до наступного урока.
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ІІопертаючись, глід захопити тро си невеличких валунів, якщо 
іакі трапдніьсн по дорозі. Якщо дорога проходить понз річку 
з каменистими берегами, слід захопити кілька каменів з о б 
гоненими краями, а також крупнистий пісок. Слід затримати 
увагу учнів на цих валунах, зібраних біля річки, вияснити при
чину, завдяки якій валуни мають завжди округлу форму.

Урок 4 -й . П ророблення ек ск у р с ії.

Пророблення екскурсії відбувається в такому порядку: учні 
розкладають у себе на столах зразки принесених з екскурсії 
грунтів і гірських порід; після цього учитель проводить бесіду. 
Нін пропонує учням підсумувати спостереження. Учні розпо
відають про мету екскурсії, маршрут, демонструють зібраний 
матеріал, побіжно пригадуючи назву окремих зразків.

Наприкінці бесіди учитель малює на дошці схему яру.
Учні замальовують цю схему у себе в зошитах.
Після замальовування учитель планує роботу на майбутній час.
У ч и т е л ь :  Спочатку ми будемо вивчати склад і власти

вості грунту, потім перейдемо до вивчення пластів, що лежать 
під ним, які ми називаємо гірськими породами.

Потім учитель пропонує бажаючим учням залишитися після 
урока в школі і допомогти йому підготувати матеріал для даль
ших занять.

Учні впорядковують матеріал, зібраний під час екскурсії: 
розкладають зразки грунтів по ящиках або картонних коробоч
ках, приклеюють до них етикетки з назвами. Інші учні готують 
грунт для аналізу. Підготування полягає ось у чому: грунт ре
тельно подрібнюють і просіюють через сито (отвори сита— 1 мм). 
Зразки грунтів збирають у скляні циліндри або баночки з та
ким розрахунком, щоб здаля можна було бачити їх колір. Грунт 
у цих циліндрах або баночках залишається недоторканим — це 
майбутня колекція грунтів. Д ругу  частину зразків грунту роз
кладають по склянках або банках — це роздаточний матеріал.

Роздаточний матеріал треба заготувати з розрахунку один 
зразок на ланку.

Можна запропонувати учням виготовити ще одну колекцію: 
схематичну модель розрізу яру.

Способи виготовлення різні: можна взяти круглу, а ще краще 
призматичн-у скляну банку і розмістити в ній у послідовному 
порядку гірські породи і грунт.

Можна зробити інакше: приготувати фанерну дощ ечку або 
картон, намастити їх густо столярським клеєм і в послідовному 
порядку розмістити грунт і зразки гірських порід.

Урок 5 -й . О знайом лення з  складом  і властивостям и грунтів .

Під час попередньої бесіди учитель інформує учнів про 
мету наступного урока: о з н а й о м и т и с я  з с к л а д о м  і в л а 
с т и в о с т я м и  г р у н т і в .
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Мсту, урок;! за п псу ю'і і> ия дошці. Потім учителі. Переться 
до ознайомлення з зовнішніми ознаками грунту. Па столах 
перед учнями лежать зразки грунті» у тому пигляді, як попи 
були принесені з екскурсії.

Учитель насамперед звертає увагу учнів на колір грунтів. 
У тих випадках, коли місцеві грунти мають порівняно світле 
забарвлення, бажано мати під рукою зразки інших грунтів, щоб 
учні не зробили однобічного висновку. Те саме зауваження 
стосується тих випадків, коли місцеві грунти забарвлені виключно 
в темні кольори.

Після цього учні беруться до ознайомлення з складом грунту. 
Треба показати, що в грунтах є повітря, волога, перегній, пісок, 
глина і мінеральні солі. Робота ця має тривалий характер і роз
рахована на два уроки, що проводяться в рамках звичайного 
розкладу. Досліди проводить у демонстраційному порядку 
учитель. А втім, перші два д осл ід и— виявлення повітря і во
л оги — можна провести лабораторним порядком. Учні виявляють 
наявність у грунті повітря, води і перегною. Робота проводиться 
у тій послідовності, як це зазначено у підручнику (Тетюрьов,
ч. І, досліди 1-й, 2-й и 3-й, на стор. 4).

Дослід 2-й (доведення наявності води в грунті) слід трохи 
змінити. Краще взяти пробірку, насипати в неї трохи подріб
неного і просіяного грунту і нагрівати на спиртівці. Відкритий 
кінець пробірки слід значно нахилити вниз, щоб краплинки 
води, що осідають на стінках пробірки, стікали на стіл.

При демонструванні вказаних вище дослідів можна ввести 
дослідницькі моменти. Учитель не попереджає учнів про те, що 
він збирається показати їм наявність у грунті повітря, води 
і перегною.

Завдання роботи він може сформулювати приблизно так: 
„Зараз ми вияснимо, з чого складається грунт. Ми проро
бимо кілька дослідів, які допоможуть нам розв’язати це за
вдання“. Після цього учитель демонструє їм перший дослід: 
опускає в склянку з водою невеличку грудочку грунту; появля
ються бульбашки повітря. Так учні встановлюють, що у грунті 
€ повітря. Учитель вказує учням на те, що повітря це необхідне 
для ростучих у грунті рослин.

Потім учитель проводить дослід з пробіркою і грунтом (на
явність води у грунті). Учні спостерігають скупчення краплинок 
води, встановлюють, що в грунті є вода. Учитель відмічає, що 
вода ця потрібна рослинам: рослини всмоктують воду своїм 
корінням.

Нарешті, учитель демонструє учням прожарювання грунту 
на примусі. Грунт чорніє, починає тліти і димитися. Учні вста
новлюють, що в грунті є горючі речовини. Наприкінці прожарю
вання учитель знову звертає увагу учнів на колір грунту, ста
вить запитання: „Як змінився грунт?“ Учні відмічають, що грунт 
втратив свій темний колір, став сіруватим або червонуватим, 
в ньому згоріли рештки рослин і тварин.

У ч и т е л ь :  Які речовини вдалося нам виявити в грунті?
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У ч н і :  У грунті ми виявили повітря, ноду І горючі речовини 
(псрсгпШ).

Фіксація матеріалу на уроці проводиться так:о заголовок 
урока записує вчитель на дошці на початку заняття. Його можна 
сформулювати приблизно так, як і в книзі: „З ч о г о  с к л а 
д а є т ь с я  г р у н т ? “ А що на даному уроці не всі складові 
частини будуть виявлені, то запис раціональніше робити так: 
„У грунті ми виявили повітря, воду, перегній“. Передбачається, 
що на наступному уроці запис буде продовжений. Під записом 
поміщають малюнки.

Додому дається завдання—-прочитати в підручнику розділ 
„З чого складається грунт“, кінчаючи 4-м дослідом.

Урок 6 -й . П родовж ення вивчення с к л а д у  грунту.

Завдання у р о к а — встановити, що, крім повітря, води і пере
гною, у грунті звичайно є пісок, глина і розчинні мінеральні 
речовини (солі).

Урок починається з повторення. Учитель запитує: „Які речо
вини були виявлені у грунті на минулому уроці?“

Учні розповідають. Потім учитель говорить: „Сьогодні ми 
спробуємо відшукати у грунті інші складові частини“.

Далі він демонструє у послідовному порядку досліди 4-й 
і 5-й (див. підручник, стор. 5).

У досліді 4-му учитель показує учням, що грунт, який зали
шився після прожарювання, якщо його всипати в скляночку 
з водою, після ретельного збовтування розпадається на пісок 
і глину. Глина після кількаразового промивання і зливання в 
склянку збереться в склянці, а пісок залишиться в скляночці 
разом з чистою водою. Учні роблять висновок, що в грунті, 
крім перегною, є пісок і глина.

По закінченні досліду 5-го, техніка постановки якого опи
сана в підручнику, учитель коротко розповідає учням про зна
чення солей, що є в грунті, говорить їм про те, що недостача 
солей у грунті поповнюється або гноєм, від перегнивання якого 
залишаються солі, або мінеральними речовинами (штучними д о 
бривами).

На цьому закінчується урок. Учні роблять висновок, що 
в грунті, крім виявлених раніше речовин, є пісок, глина і міне
ральні солі. Учитель записує на дошці; а учні в зошитах: 
„До складу грунту входять також пісок, глина і солі“. Замальо
вується дослід з фільтруванням і випаровуванням розчину, 
одержаного з грунту.

Урок 7 -й . В л асти вост і п іск у  і глиьи.

Мета урока-— ознайомити учнів з властивостями піску і глини 
і вияснити, який вплив мають вони на грунт. Починаючи урок, 
учитель інформує учнів про те, що цього разу їм треба ознайо
митися з властивостями піску і глини. Знаючи ці властивості,
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ноші .літню зрозуміють, чим пояснюються ті або її особлиност 
грунтів, які їх хиби, як їх виправити. Учи! одержують коро 
бочки з піском і глиною (грудкуватою і подрібненою), ^ с е  це 
заготовляє учитель разом з учнями перед початком .урока 
і кладе на столах перед учнями. Учитель пропонує насамперед 
ознайомитися з властивостями піску і глини; для цього радить 
провести такі спостереження і досліди:

1. Визначити колір піску і глини на підставі тих зразків 
що є (рекомендується добрати якнайрізноманітніше).

2. Попробувати на дотик (суха глина тверда, як камінь; 
пісок — пухкий, сипкий).

3. Подихати на глину і понюхати її (специфічний запах).
4. Прикласти грудочку сухої глини до язика (жадібно вби

рає вологу).
5. Поскребти ножичком глину (складається з найдрібніших 

пилоподібних частинок) і порівняти з піском (складається з кру
пинок, зерен).

6. Насипати трохи піску і трохи глини в металічні кришечки 
і додати, краплинами води (глина липуча, в’язка, пісок розси
пається).

7. Насипати на скло трохи глини і окремо трохи піску, роз
тирати, надушуючи пальцем (глина м’яка, пісок твердий, дряпає 
скло).

Після того, як будуть закінчені ці спостереження, учитель 
ставить демонстраційний дослід, що характеризує водопроник
ність  і вологоємність піску і глини. Дослід описано в стабіль
ному підручнику (на стор. 6). Учні повинні спостерігати, з якої 
лійки насамперед появиться вода.

Для того, щоб наслідки досліду можна було виявити про
тягом однієї навчальної години, треба взяти для роботи міні
мальну щодо об’єму кількість піску і глини — 5 — 6 чайних л о 
жок того і того. Провівши дослід, учитель береться до фікса
ції матеріалу, записів і замальовувань. Тимчасом виявляються 
наслідки роботи.

Д уж е бажано закінчити пророблення теми „Грунти“ поста
новкою демонстраційного досліду, на підставі якого можна по
казати учням, як впливає обробіток грунту (підпушування) на 
збереження в ньому вологи.

Дослід можна підготувати порядком позакласної роботи 
з активом або порядком гурткової роботи за таким планом: 
учні беруть два однакові величиною квіткові горщики, або 
дві консервні банки, урівноважують їх на терезах і насипають 
рівну кількість одного і того самого грунту, просіяного через 
сито. Потім приливають однакову щодо об’єму кількість води 
в ту і ту банку. Усе це слід приготувати напередодні урока. 
В кінці урока учитель пропонує учням вирішити питання: 
в якій банці більше збереглося вологи — у тій, де буде постійно 
руйнуватися верхній шар, абож у тій, де грунт не буде п ід
пушуватися. Дослід залишають до наступного облікового урока. 
Учнів попереджується про наступний облік. У проміжку між
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II [ЮНО дечиїм 1 ппету II ним уроком учителі, у присутності учнів 
кілька разів підпушуй. грунт в одній з Санок, поставлених на 
терези.

Урик 8 -й . О блік за  тем ою  * Г р у н т и “ .

Урок починається з обліку наслідків, здобутих від поста
новки останнього досліду. Учні переконуються в тому, що під
пушування грунту сприяє збереженню вологи в ньому: банка 
з підпушеним грунтом перетягнула терези. Після цього почи
нається індивідуальне опитування учнів за темою. До дня об
ліку слід заготувати колекції грунтів під склом (у циліндрах 
або банках), а також модель яру на картоні або фанері.

Порядком гурткової роботи учні під керівництвом учителя 
можуть поставити додаткові досліди і спостереження на такі 
теми:

1. Як змінюються властивості суглинистого грунту, якщо до 
нього додати деяку кількість піску?

Для цього взяти дві лійки з кусочком гігроскопічної вати і на
сипати в одну з них просіяний через сито суглинистий грунт, 
а в другу — таку саму кількість сумішки з суглинистого грунту 
і піску.

Потім прилити в обидві лійки однакову кількість води 
і вияснити їх водопроникність і вологоємність.

Воду приливати нарівно (чайними ложками або мензуркою). 
Відмітити, який грунт швидше пропустить воду. Під лійками 
помістити склянку. Вияснити, який грунт більше затримає води;

2. Як зміняться властивості піщаного грунту, якщо до нього 
додати деяку кількість подрібненої глини?

Постановка досліду така сама, як і в попередньому випадку. 
Наслідки цих робіт таксамо треба продемонструвати в день 
обліку, супроводжуючи їх відповідними поясненнями самих 
учнів.

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕМИ „ГРАНІТ*.

Урок 9 -й . Г р ан іт .

При проробленні даної теми слід ознайомити учнів з зо 
внішнім виглядом граніту, його будовою, процесами його руй
нування, утворенням осадових порід з продуктів вивітрювання, 
нарешті,— з використанням граніту і його похідних у народ
ному господарстві. Вивчення граніту відбувається в такому по
рядку: учитель пропонує учням розглянути уважно зразки гра
ніту і описати їх зовнішній вигляд. Бажано дати на руки дітям 
зразки сірого і червоного граніту. Учні відмічають зернисту 
структуру граніту, вказують на те, що граніт складається з різ
них складових частин, тобто з окремих мінералів. Учитель по
казує і називає їм ці мінерали, пропонує відшукати в роздаточ- 
ному матеріалі польовий шпат, кварц і слюду. Польовий шпат 
треба дати білого і м’ясо-червоного кольору.
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Після того, як учні ознайомляться з будоною граніту, учи- 
іель розповідає про те, що граніти, з яких іноді складаються 
цілі скелі і гори, протягом часу зазнають різних змін під впли
вом тепла, холоду, води і повітря. Щ об показати учням, як 
діють на граніт різкі коливання, температури, учитель пропо
нує провести дослід з нагріванням граніту і зануренням його 
у холодну воду (руйнування граніту).

Учні проробляють дослід, описаний у стабільному підруч
нику (на стор. 9), і приходять до висновку, що під впливом 
нагрівання і швидкого охолодження граніт руйнується; учитель 
пропонує учням проробити другий дослід з нагріванням монети. 
Встановлюється одна з причин, що сприяє руйнуванню гірських 
порід.

Учні проробляють дослід 2-й (описаний там же) і переко
нуються в тому, що руйнування граніту відбувається завдяки 
нерівномірному розширенню і стискові мінералів, які входять до 
складу граніту. На додаток до вказаних дослідів дуже корисно 
дати учням на руки зразки дуже вивітрілого граніту („раппа- 
ківі“ — „гнилий камінь“), який легко руйнується від звичайного 
натискування рукою. На цьому закінчується урок. Роблять с х е 
матичні замальовування дослідів, під якими підписують ви
сновки.

Додому дається завдання — прочитати за підручником статті 
„Граніт“ і „Як руйнується граніт“ до слів: „Те саме буває...“

Урок 10-й. П родукти руйнування г ір сь к и х  п ор ід .

Зміст десятого урока є безпосереднім продовженням попе
реднього. Основна тема — процес руйнування гірських порід 
і продукти цього руйнування. Учитель, користуючись таблицями 
з зображенням гірських порід, що вивітрюються, а також ма
люнком, який є у стабільному підручнику, ознайомлює учнів 
з наслідками тривалої роботи води, вітру, тепла і холоду, де
монструючи у послідовному порядку ряд гірських порід і про
дукти їх поступового руйнування, закінчуючи піском і глиною. 
Потім учням пропонується розглянути куски пісковику і гли
нистого сланцю, що лежать у них на столах.

Зразки цих порід треба заздалегідь заготовити у вигляді 
роздаточного матеріалу. Учні розглядають їх неозброєним оком 
і через лупу. Виявляють у пісковому кварцеві зерна, а в гли
нистому сланці — глину, яка при зскрібанні ножем утворюється 
у вигляді тонкого порошку. Учитель пропонує подихати на 
глинистий сланець і понюхати. Учні відзначають запах глини. 
У глинистих сланцях, а також у пісковиках помітні золотисті 
або сріблясті блищики у вигляді пластинок. Учитель пояснює 
учням, що пісковик і глинистий сланець утворилися з продуктів 
руйнування граніту і інших гірських порід: глинистий сланець — 
з глини, на яку протягом мільйонів років налягали товщі інших 
гірських порід, пісковик — з піску, що теж  пролежав довгий 
час під тиском різних гірських порід. Зерна піску склеєні між
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собою глиною, наїїном І Іншими речовинами. Золотисті і срі- 
олясті пластинки це слюда, що змінила спій вигляд. Урок за
кінчується демонструванням речей, виготовлених з пісковиків і 
глинистих сланців (грифельна дошка, грифель, точильний камінь).

Порядком додаткових завдань (юннатівським гурткам і окре
мим учням) доручається скласти колекцію поступового руйну
вання гірської породи (граніту). Колекцію бажано скласти так: 
у скляний циліндр, а ще краще — у призматичну банку помі
стити в послідовному порядку гірську породу і продукти її 
руйнування в такому порядку, щоб на споді були пісок і глина, 
а вище — щебінь, більш або менш великі уламки гірської по
роди і, нарешті — зразок гірської породи в зовсім незміненому 
вигляді.

Колекцію можна змонтувати інакше, у вигляді колекції-пла- 
ката на фанері. Спосіб виготовлення колекції той самий, як 
і раніш описаний. За підручником прочитати стор. 10 і 11, почи
наючи з слів— „Те саме б у в а є . . . “ і т. д.

Урок 11-й. В икористання гр ан іту , п іск у  і глини в нар одном у госп одарств і.

Бесіда починається з запитання: „Як використовуються в на
родному господарстві граніт, пісок і глина?“ Запитання - це ста
виться учням для того, щоб насамперед використати знання, 
які є вже в учнів. Спочатку бесіда концентрується навколо гра
ніту. Учні відмічають, що з граніту роблять пам’ятники, спо
руджують фундаменти будинків, гранітним каменем — бруко- 
вим каменем — замощують вулиці.

Потім учитель звертає увагу учнів на використання в народ
ному господарстві піску і глини.

Користуючись таблицями, учитель розповідає учням про спо
соби виготовлення цегли, ганчарних виробів і скляного посуду. 
Бажано мати на уроці модель або малюнок ганчарного круга.

Порядком позакласної роботи учням дається додому за
вдання— заготовити деяку кількість цеглинок невеличкої форми, 
просушити їх, а потім прожарити у печі.

Цю роботу бажано організувати з таких міркувань: процес 
виготовлення цеглинок допоможе учням краще засвоїти про
роблений матеріал; далі ці цеглинки будуть використані, як 
будівельний матеріал при проробленні теми „Вапняки“.

Слід попередити учнів про те, що цеглини треба висушу
вати повільно, інакше вони потріскаються. Розміри цеглин слід 
брати невеличкі: довжина 3 — 4 см, ширина 1,5 — 2 см, товщина — 
0,5 см. Треба, щоб кожна ланка мала 5 — 6 цеглинок. Додому 
дати прочитати статті з підручника, стор. 11, 12, 13.

П р и м і т к а .  Техніка виготовлення цеглин така: беруть товченої 
глини грамів 20 — ЗО, насипають у мисочку або металічну криш ку. До 
глини додають приблизно 1/ 4 або І/з за вагою піску. П ісок і глину пере
мішують. До піску і глини чайними ложками доливають воду. Утворю
ється пластична маса, яку ретельно розминають пальцями. Формують цег
линки за допомогою коробочок від сірників або без форми ножем. Р о з
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міри цеглинок гліл бряти исксличкі. щоб легш е було просуши ІII і об
пилити їх. Готові цегли.іки с л і д  просушити на Оа і а реї водяного опалення 
або в духіїщі, а після просушування на кусочку жесті помістіми в га 
рячу піч. Ця остання операція проводиться під наглядом дорослих, а ше 
кращ е — прямо доручається їм.

Урок 12-й. Вапняки.

Завдання урока — ознайомити учнів з зовнішнім виглядом, 
властивостями вапняків і їх використанням в народному госпо
дарстві. Пророблення матеріалу про вапняки починається з за
гального ознайомлення з ними. Тип урока краще вибрати лабо
раторний, вводячи в нього якнайбільше дослідницьких моментів. 
Робота проводиться на основі роздаточного матеріалу. Значну 
частину цього матеріалу можна заготовити силами учнів.

Учням роздаються на руки зразки вапняків: крейда, грубий 
вапняк, мармур. Бажано добути зразки раковистого вапняку, 
який наочніше, ніж усі інші вапняки, характеризує процес утво
рення цієї гірської породи.

Урок починається з того, що викладач, ознайомивши учнів 
з назвами різних вапняків, пропонує їм дати опис окремих ви
дів вапняку: крейди, мармуру, грубого вапняку. Учні встано
влюють,- що і кольором, і структурою (раковиста, кристалічна 
у мармуру) вапняки бувають різні, важко щодо цього знайти 
загальну для всіх ознаку.

Звертається увагу на твердість різних вапняків. Учням про
понується потерти вапняки один об один, подряпати кінчиком 
ножа, спробувати на ніготь. Проте й тут ті самі наслідки: твер
дість у них різна — найм’якшою буде крейда, найтвердішим — 
мармур; решта вапняків зайняли проміжне місце.

Учитель пропонує учням випробувати вапняки на кислоту. 
Учні кладуть на столі куски крейди, мармуру, грубого вапняку 
і за допомогою скляної трубочки поміщають на кожному з них 
краплю кислоти. Ефект скрізь буде однаковий: вапняки від кис
лоти „шиплять“, бо виділяється якийсь газ. Учитель пропонує 
повторити дослід у ширшому масштабі, щоб вияснити, який газ 
виділяється від діяння кислоти. Дослід проводиться так: у вузьку 
циліндричну склянку або колбочку з порівняно широкою ший
кою кладуть 1 — 2 кусочки крейди і доливають трохи (санти
метрів на 2 завтовшки) хлоридної кислоти (розчин міцної хло- 
ридної кислоти: одна частина кислоти на 2 частини води). Діти 
спостерігають виділення якогось газу.

Проводячи дослід з кислотою і вапняком, треба д од ерж у
вати таких правил:

1. Не слід затикати отвір у пробірці або склянці; вуглекис
лий газ досить важкий і швидко не звітрюється.

2. Слід попередити дітей про те, щоб вони не проливали 
кислоти на костюм, бо від цього він попсується.

3. Якщо кислота все ж потрапить на одяг, слід негайно 
нейтралізувати її, капнувши поверх кислоти кілька краплин 
нашатирного спирту.



Через одну хвилину V колбочку :ібо склянку з кислотою 
і крейдою опускають горищу трісочку. Трісочка погасне. Учні 
роблять висновок: „У всіх вапняках міститься газ, що непридат
ний для горіння“.

Учитель говорить, що цей газ називають вуглекислим.
Після того, як учні виявили, що характерною ознакою для 

вапняків є „шипіння“, тобто виділення вуглекислого газу під 
діянням кислоти, учитель пропонує учням зафіксувати ці 
висновки. Фіксація проводиться звичайним порядком: спершу 
учитель разом з учнями формулює висновки, потім робить 
замальовування і записи на дошці, а учні переписують у свої 
зошити.

Наприкінці бажано дати учням завдання — прожарити на 
сильному вогні кусочки мармуру, крейди або інш ою  вапняку. 
Одержаний матеріал („негашене вапно“) буде використаний на 
наступному уроці.

Завдання додому: прочитати розділ „Вапняки“, стор. 14.

Урок 13-й. О держ ан ня б у д ів ел ь н и х  м а т ер іа л ів  з  вапн яків .

Завдання урока — показати учням способи одержання різних 
будівельних матеріалів з вапняків. Урок відбувається частково 
у формі бесіди, частково у формі лабораторних занять.

Під час попередньої бесіди учитель запитує: „Як використо
вуються вапняки в будівельній справі?“ Учні перераховують 
відомі їм випадки використання вапняків у вигляді будівельного 
каменя, різних обличковувань і ін. Деякі учні заявляють, що з 
вапняків виготовляють вапно, але в чому полягає процес виго
товлення цієї речовини, що вона являє собою — цього учні зви
чайно не знають.

Тоді учитель говорить учням про те, що ряд будівельних 
матеріалів можна добути, прожарюючи вапняки. Вапняк під час 
сильного нагрівання втрачає вуглекислий газ і перетворюється 
на так зване „негашене вапно“. З  негашеного вапна вигото
вляють інші матеріали.

Учитель дає учням кусочки негашеного вапна. Вапно кла
дуть у мисочки або на металічні кришки і повільно, краплями 
поливають водою (краще брати трохи нагріту воду). Вапно 
нагрівається і розсипається, перетворюючись на так зване 
„гашене вапно“, на „пушонку“.

Потім' учитель пояснює учням, як з пушонки одержати 
вапняний розчин. Він пропонує їм відокремити дуже невеличку 
кількість пушонки (2 — 3 ложки) для інших дослідів, а більшу 
частину (ложок з 5) вапна, що залишилося, всипати в мисочку, 
додати 3 — 4 чайні ложки води і перетворити на рідке тісто. 
До тіста додають 2 — 3 ложки піску. Суміш ретельно розмішують. 
Утворюється речовина, якою скріплюють звичайно цеглини. 
Речовина ця називається в а п н я н и м  р о з ч и н о м .

Як буде виготовлено вапняний розчин, учитель пропонує 
учням проробити ще ось що: збудувати з цеглинок і камінців,
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аді у дух, є, невеличку споруду. Д ля цього іія ітезслітчку фанерну 
дощечку кладуть лопаткою невеличку грудочку вапняного роз
чину, а на нього— намочену у воді цеглинку. Поряд розміщають 
інші цеглинки, утворюючи перший рядок кладки. На перший 
рядок знову кладуть вапняний розчин і т. д. Проробивши це, 
учні беруться до дальших операцій.

В и г о т о в л е н н я  в а п н я н о г о  м о л й к а 1). Н евеличку кількість пу
шонки насипають у пробірку (на товщ ину пальця), розводнюють і збовтують. 
Утворюється так зване »вапняне молоко“, яке вживають для нобілювання стін 
і стель. З  вапняного молока можна одержати вапняну воду, пропускаючи його 
через паперовий фільтр і збираючи ф ільтрат у чисту пробірку.

Після того, як учні ознайомляться з продуктами, що утворюються з вап
няків, слід у кінцевій бесіді спинитися на властивостях вапняної води. Для цього 

учитель демонструє учням дослід, що характеризує ді
яння вуглекислого газу на вапняну воду. Як відомо, 
вапняна вода , від цього газу  каламутніє, бо при цьому 
знову утворюється вуглекисле вапно, тобто вапняк. 
Прилад для цього досліду можна виготовити, при
близно, за  додаваною нами схемою (мал. 6; в лівій 
пробірці крейда з кислотою, в правій — вапняна вода).

Завдання додому: прочитати з підруч
ника розділ „Вапно“.

Урок 14-й. В и готов л ен н я  ц ем ен ту  і б етон у .
Завдання урока — доповнити одержані уч

нями відомості про будівельні матеріали но
вими даними про ц е м е н т  і б е т о н ,  що вж и
ваються не тільки для спорудження будинків, 
але й підводних споруд, для яких звичайний 
вапняний розчин непридатний.

Урок можна побудувати залежно від кон
кретних умов або як лабораторне заняття, 

кислого газу  на вап- £ •
няну воду. аб°  як бесіду з демонструванням дослідів

Спинимося на лабораторному уроці. На 
кожну парту ще до початку урока учням роздають кусочки 
мергелю, стверділого цементу, бетону, а також у металічних 
кришках або коробочках цемент у вигляді порошку, пісок (у про
бірках або конвертиках), дрібний щебінь, скляночки з водою.

На початку урока після короткого опитування учнів про те, 
як утворюється вапняний розчин, учитель переходить до інших 
будівельних матеріалів, виготовлюваних з вапна. Він говорить 
учням, що вапняний розчин зовсім непридатний для підводних 
споруд. Як будівельний матеріал у таких випадках використо
вують цемент і бетон. Далі учитель знайомить учнів з способом 
виготовлення цих матеріалів з мергелю. Учні уважно розгля
дають кусочки мергелю, що є у них, капають на них кисло
тою, переконуються, що мергель від кислоти „шипить“ так 
само, як і вапняки. Після цього учитель знайомить учнів з 
складом мергелю, вказуючи, що він являє сполуку вапняку 
з глиною. Далі розповідає про те, як виготовляється цемент 
(див. підручник).

*) Робота необов’язкова.



ГНгля такої вступної бесіди учитель пропонує учням при
готувати цемент і бетон. Робота ця проводиться так: на дно 
невеличкої склянки насипають пальців на два порош коподіб
ного цементу, додають трохи води і замішують напіврідке тісто. 
Розподілити цемент по склянках треба перед початком урока, 
бо він дає багато пилу. Перемішуючи масу скляною паличкою, 
додають поступово піску. Пісок додають доти, доки тісто трохи 
не загусне (приблизно 1/3 на загальну масу). Одержаний так 
ц е м е н т  перекладають трісочкою у сірникову коробочку. З це
менту, що залишився в склянці, виготовляють б е т о н .  Для цього 
до цементу додають щебінь або товчену цеглу (величина ска
л о к — горошина). Усю цю масу розмішують, а якщо треба 
(коли маса дуже густа), додають трохи води і переносять 
трісочкою в другу сірникову коробочку.

По закінченні досліду учитель пропонує взяти коробочки 
з цементом і бетоном з собою і продовжити спостереження 
вдома. Одну з коробочок опускають у склянку з водою, 
а другу залишають сохнути на повітрі.

Наприкінці учитель розповідає учням про виготовлення ц е
менту, про використання його для спорудження гідростанцій, 
заводів і ін. Додому дається завдання—прочитати з підручника 
статтю „Цемент і бетон“.

Урок 15-й. О блік за  темам и „ Г р а н іт “ і „В ап н я к и “ .

Облік по проробленому матеріалу треба організувати так, 
щоб насамперед можна було встановити, в якій мірі учні 
засвоїли освітний матеріал за темою. Потім вияснити, чи досить 
ясно уявляють вони господарське значення граніту, піску, глини 
і вапняків (прикладна сторона питання).

У зв’язку з цим намічаються такі запитання, що їх учитель 
пропонує учням під час обліку:

1. З  яких частин складається граніт?
2. Якого кольору бувають граніти?
3. Від якої складової частини залежить колір граніту (червоний, сірий)?
4. Які причини сприяють руйнуванню граніту?
5. Щ о утворюється, кінець - кінцем, від руйнування складових частин 

граніту?
6. Звідки взялися пісок 1 глина, що є в природі?
7. Як використовують у господарстві пісок і глину?
8. Як утворилися пісковик і глинистий сланець?
9. Як можна узнати вапняк?

Ю. Як утворилися вапняки?
11. Чим відрізняються крейда, мармур і звичайний вапняк один від одного?
12. Щ о таке мергель?
13. Як приготувати вапно з вапняку?
14. Як одержати гаш ене вапно?
15. Як одержати вапняний розчин?
16., Як приготувати цемент?
17. Як приготувати бетон?
18. Чому цемент і бетон вживають для підводних споруд?

Під час обліку учні демонструють наслідки своєї роботи 
з цементом і бетоном. Наведені вище запитання можна зазда-
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л е ї і д ь  п о в і с и ш  аа икрс.мОму аркуші напору аа р 'дші-два дні 
до обліку. Облік має індивідуальний характер-.

Щоб пожвавити облік, учням можна запропонувати кілька 
інших запитань, приміром:

1. З  яких матеріалів будують стіни цегляних будинків (цегла, вапно)?
2. Як виготовляють ці матеріали?
3. З  чого споруджують бетонні будівлі?
4. З  яких матеріалів виготовляють бетон?

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕМИ „СІЛЬ“.

Пророблення матеріалу починається з короткої бесіди про 
значення солі у харчуванні людини і в консервній справі. Після 
.цього'- організуються лабораторні заняття, завдання яких зво
диться, поперше, до ознайомлення учнів з зовнішніми ознаками 
солі (кольором, структурою), подруге — з властивостями кухонної 
солі: розчинністю у воді і здатністю кристалізуватися.

Учні одержують на кожну ланку в окремих коробочках 
зразки солі: с а м о с а д н о ї  і к а м ’ я н о ї .

Учитель запитує про зовнішні ознаки самосадної і кам’яної 
солі. Учні відмічають кристалічну структуру самосадної і кам’я 
ної солі. Щоб виявити кристалічну будову кам’яної солі, про
робляють дослід, вказаний у підручнику на стор. 17. Потім 
переходять до розчинності солі.

Учні у фронтальному порядку проробляють роботу, вказану 
в підручнику на стор. 17 (одержання насиченого розчину).

В кінці урока учитель забирає склянки з розчином солі і 
поміщає їх у шафу або інше місце, де тепліше, попереджаючи 
учнів, що їм треба ще буде повернутися до цього досліду. Р еко 
мендує учням приготувати вдома насичені розчини з інших солей: 
галуну, мідного купоросу і ін., користуючись тими самими спосо
бами, як і при досліді з сіллю.

Для одержання ефективніших наслідків слід опустити в роз
чин (не до дна) якусь фігурку з дроту, обмотану шерстю (зірку, 
кільце і ін.). Як відомо, сіль, що випадає з розчину, осідає на 
шерстинки і надає усій речі гарного вигляду. Річ, що опускається 
в розчин, підвішують на ниточці.

По закінченні урока учням дається завдання— прочитати вдома 
з підручника статті: „Сіль“, „Кам’яна сіль“, „Самосадна сіль“ 
(стор. 17 — 18).

Урок 16-й. Р ізн і сп особи  ви добув ан н я  сол і.

З а в д а н н я  у р о к а :  1) ознайомити учнів з різними способами видобу
вання солі, з умовами праці на соляних розробках; 2) вияснити значення інших 
солей у нашому сільському господарстві.

Після вступного слова, в якому учитель знайомить учнів з 
метою урока, підсумовують наслідки поставленого напередодні 
досліду з кристалізацією. Учні переконуються в тому, що 
з  насиченого розчину випадають кристали солі. Після того, як
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буде* з р о б л е н о  Цґ»й ВИСНОВОК, у ч и т е л ь  г о в о р и т ь  у ч н я м  п р о  ТЄ,-
як утворилася самосадна і кам’яна сіль, про техніку одержання 
солі. Оповідання слід супроводжувати показом таблиць або 
діапозитивів, які характеризують видобування кам’яної і само
садної солі. Під час оповідання підкреслюється значення п ер е 
дової техніки при видобуванні солі, особливо — самосадної.

Переходячи до оповідання про добування солі з соляних 
джерел за допомогою градирні, учитель проробляє дослід з 
випаровуванням розчину солі на полум’ї спиртового пальника. 
Дослід цей дає учням не тільки загальне уявлення про техніч
ний процес, але і свідчить про те, що при швидкому випарову
ванні кристали не утворюються сіль одержують у вигляді п о 
рошку. Дослід з випаровуванням солі описано в підручнику 
(стор. 9 і).

Закінчивши бесіду про кухонну сіль, учитель переходить до 
солей, які вживають для удобрення. Статтю цю треба прочитати 
і розібрати в класі, бо в ній трапляється багато слів, з якими 
учні зустрічаються вперше: калійні солі, селітра, апатити, ф о с 
форити, суперфосфати. Д ля урока треба добути зразки зазна
чених солей і мінералів. Бажано порядком позакласної роботи 
змонтувати невеличкий плакат-колекцію під заголовком „Солі, 
що йдуть на удобрення“. Під заголовком поміщають пробірки 
з солями.

Особливу увагу під час бесіди слід звернути на поклади 
калійних солей і апатитів, виявлених у величезній кількості при 
радянській владі. Слід розповісти про те, як були знайдені ці 
корисні копалини, про труднощі, пов’язані з видобуванням їх, 
про досягнення нашої науки і техніки, що дозволяє нам розгор
нути широке будівництво за полярним колом (Кіровськ). Дається 
завдання — прочитати з стабільного підручника статті: „Кам’яна 
с іль“ і „Видобування солі з морської води“.

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕМИ „ДОБУВАНЕ В ЗЕМЛІ ПАЛИВО“.

. Пророблення цієї теми дуж е бажано почати з екскурсії 
на торф ове болото. Завдання екскурсії — познайомити учнів 
з загальним виглядом торфового болота і його рослинністю.

Під час екскурсії треба звернути увагу учнів на характер 
болотяної рослинності і зібрати найтиповіші зразки її. Частину 
рослин слід викопати з корінням і пересадити в ящики. Частину 
рослин засушити. Зібрати в значній кількості зразки торфу 
і торфового моху. Мох можна покласти у миску з водою або 
з дуже вологим грунтом.

Треба також порядком позакласної роботи виготовити пла
кат-колекцію, що зображає вертикальний розріз заростаючої 
водойми з її характерною рослинністю (мал. 7).

*) Не слід дуже нагрівати кухлик з розчином солі, бо сіль, втративши 
воду, починає розкладатися, виділяючи задуш ливий газ — хлор.
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. Контури водойми малюють н і  великому аркуйіі паперу, а 
засушені чи замальовані рослини приклеюють або пришивають 
там, де вони ростуть. Рослини, що мають великі розміри, цілком 
не наклеюють. Дається лише малюнок їх; окремі листки і стебла 
цих рослин наклеюють по боках плаката у вигляді рамки. Колек- 
ція-плакат буде використана під час бесіди про утворення 
торфовиків.

Мал. 7. Схема поступового заболочування водойми.

Якщо за умовами сезону і погоди екскурсію на торфове 
болото організувати не можна, слід використати матеріал, зібраний 
улітку під час екскурсій у природу, а також колекції і розда- 
точний матеріал, що є в школі.

Урок 17-й. Р ізн і види палива. Т орф .

Завдання урока — ознайомити учнів з різними видами палива, 
підкреслити їх відмінні ознаки, а потім спеціально спинитися 
на характеристиці торфу.

На кожну парту кладуть зразки торфу, починаючи з верхніх 
шарів і кінчаючи нижніми, що наближаються зовнішнім вигля
дом до поганих сортів бурого вугілля. Тут же є різні види 
бурого вугілля, починаючи з ясніших і кінчаючи темнішими і 
щільнішими; крім бурого вугілля, беруть чорне кам’яне вугілля 
і антрацит. Нарешті, у колбочках дають нафту.

У рок має лабораторний характер. Учні, одержавши на руки 
роздаточний матеріал, насамперед, за пропозицією учителя, 
визначають зовнішній вигляд і інші фізичні ознаки палива. 
Розподіливши всі види палива на два розділи: тверде і рідке, 
учні визначають колір торфу, кам’яного вугілля і нафти. Відмі
чається при цьому, що колір торфу, кам’яного вугілля і нафти 
різноманітний, що деякі сорти торфу нагадують зовнішнім 
виглядом кам’яне вугілля.

Після цього виявляється, як вода впливає на різні види 
палива: у миску з водою по черзі кидають кусочки торфу, 
кам’яного вугілля і, нарешті, приливають нафту. Одні зразки



тпрфу ттплиппіоті. угору, як корок, але інші г у с т і ш і ^ у в о д і  
тонуть, кам’яне вугілля тоне, а нафта плаває, як масло.

Потім переходять до вивчення окремих видів палива, почи
наючи з торфу.

Т о р ф .  Учням пропонується розглянути, з чого складається 
торф. Бажано взяти два зразки: один з них з рослинними решт
ками, що добре збереглися, другий, що являє одноріднішу густу 
масу,—з частинами рослин, які важко помітити.

Розглядаючи зразки торфу, учні виявляють у них рештки 
рослин і роблять' висновок про рослинне походження торфу. 
Далі випробовують торф на горіння: спостерігають процес 
горіння, утворення попелу. Спалювати торф  можна на полум’ї 
спиртової лампочки, обмотавши невеличкий кусок його тонким 
дротом.

Дається завдання додому — прочитати з підручника статтю 
„Добуване в землі паливо“ (стор. 21).

Урок 18-й. У творення т о р ф у , його в и добув ан н я  і використання.

Д ля пророблення цих питань бажано мати такі матеріали: 
таблицю або картину торфового болота, колекцію-плакат, про 
яку говорено було вище, гербарій болотяних рослин (у вигляді 
роздаточного матеріалу), таблицю торф орозробок. Д уж е 
корисним приладдям для організації бесід є рослини, переса
джені з болота.

У рок відбувається у формі бесіди. Учні розповідають про 
екскурсію на торфове болото (якщо вона мала місце) і діляться 
своїми враженнями. Під час бесіди розглядають рослини, зі
брані на болоті, при цьому особливу увагу приділяють торфовому 
мохові. Користуючись таблицею і колекцією-плакатом, учитель 
розповідає учням про утворення торфового болота. У процесі 
бесіди треба роз’яснити учням зміст малюнків, поміщених у 
підручнику (стор. 22). Таке саме роз’яснення треба дати при 
проробленні питання про видобування торфу машинами. Для 
урока бажано, мати таблицю цих машин. Бесіду про торф слід 
закінчити вказівкою на те, яке значення має торф як паливо 
в нашому господарстві, особливо в електрифікації країни і в її 
індустріалізації. По тих районах, де торф є одним з основних 
енергетичних ресурсів, треба вказати на його значення в місце
вому господарстві.

Слід також підкреслити значення торфу, як доброї підстілки 
для худоби і добривної речовини.

Бажано використати кінокартину „Торф“ або показати учням 
відповідні діапозитиви.

Урок 19 й . Кам’я н е  в у г іл л я , його у т в о р ен н я  і в и д о б у в а н н я .

Учні почасти вже ознайомилися з зовнішніми ознаками різних 
видів кам’яного вугілля, отже на даному уроці ставиться питання 
про його походження, видобування і використання. Учитель
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роздає учням різні зразки кам’яного вугілля, починаючи з бурого 
і кінчаючи антрацитом; пропонує нітмітити зовнішні відміни 
одного вугілля від іншого, пригадавши те, що вже раніше було 
сказано з цього приводу. Потім він запитує учнів: „Що нага
дують нам зразки бурого вугілля?“

Учні відповідають, що буре вугілля дуж е подібне до торфу.
Природно виникає запшання: з яких рослин утворилося 

кам’яне вугілля? Учитель демонструє їм кам’яновугільний ланд
шафт і розглядає малюнок, уміщений в книзі на стор. 34. Під час 
бесіди слід використати ботанічні таблиці і гербарний матеріал 
по папоротниках, хвощах і плаунах, щоб діти мали хоча б загальне 
уявлення про зовнішню будову рослин кам’яновугільної епохи. 
Наприкінці читають статтю з підручника (стор. 24).

Урок 20-й. Добування з кам’яного вугілля продуктів сухої перегонки.

Завдання урока — показати учням, що кам’яне вугілля може 
бути використане не тільки як паливо, але і для видобування твер-

дих, рідких і газуватих продуктів. Учням треба продемонструвати 
дослід з сухою перегонкою, добути продукти її і розповісти, як 
ці продукти використовують у народному господарстві.

Як матеріал для сухої перегонки найкраще брати буре вугілля, 
бо воно порівняно легше підпадає розкладові. Чорне кам’яне 
вугілля розкладається з великими труднощами, а антрацит зовсім 
непридатний для цієї мети. Для сухої перегонки користуються 
звичайно таким приладом (мал. 8):

У звичайну пробірку насипають на три чверті товченого 
кам’яного вугілля і щільно закривають корком з газовідвідною 
трубкою. Корок слід вибирати без розколин, щоб гази не могли 
звітритися через них. Найкраще брати гумову пробку.

Скляна трубочка входить у пробку невеличкої широкошийої 
баночки (спід мазі). Баночку можна замінити широкошийою про
біркою. У корку, що закриває баночку, є другий отвір, у який 
вставляють невеличку газовідвідну скляну трубочку з відтягну
тим кінцем. Баночка поставлена у невеличку мисочку з водою. 
Вода потрібна для охолодження пари.
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Щ об рі/ікі продукти не затримувалися в пробірці. її сліплять, 
похило (малюнок 8). В наслідок сухої перегонки у пробірці 
залишається кокс, у баночці — рідкі продукти, через газовід- 
нідну трубочку виходить світильний газ. Його запалюють: вій 
ю рить  синюватим полум’ям.

Прилад конструюють так:
1. Резервуар, у якому скупчуються газуваті і рідкі речо

вини, повинен бути якнайменшого розміру, бо інакше не буде 
досить сильного напору з баночки, де збирається газ, а, отже, 
не утвориться необхідної для ефекту струмини світильного газу.

2. Щоб дати можливість стікати вниз рідині, що скупчу
ється біля пробки і на стінках пробірки, скляну трубочку, яка 
йде з пробірки з кам’яним вугіллям до резервуара, слід зі- 
і пути так, щоб кінець її, який по
чинається в пробірці, дотикався до 
стінки пробірки.

3. Кам’яне вугілля слід потовкти 
на крупнистий порошок.

4. Пробірку треба спершу про
гріти по всій довжині, а потім уже 
Інтенсивно нагрівати в одному будь- 
якому пункті, тоді пересунути в 
другий. Полум’я треба робити якнай
ширше; для цього гніт пальника слід Мал. 9. Другий варіант при-
злегенька висунути вгору, спле- ладу для сухої перегонки
скати і роздвоїти. Якщо пробірка кам’яного вугілля,
почне деформуватися (топитися),
пересунути полум’я трохи набік, а потім знову нагрівати на 
тому ж пункті. Дослід з сухою перегонкою можна проробити, 
інакше. Взяти штамповану залізну коробочку з кришкою, на
сипати всередину, баночки потовченого кам’яного вугілля 
і поставити, на спиртову лампочку або примус. Для виходу 
газуватих продуктів проробити тонким цвяхом у кришці кілька 
отворів. Під час нагрівання на примусі світильний газ зви
чайно сам загорається. Можна запалити його сірником (мал. 9)..

Хиба останнього досліду полягає в тому, що учні спосте
рігають два продукти сухої перегонки: твердий (кокс) і газу- 
патий (світильний газ).

Продемонструвавши суху перегонку кам’яного вугілля,учитель, 
спиняється в дальшій розмові на господарському використанні 
продуктів сухої перегонки; відмічає роль світильного газу, як ма
теріалу для опалення і освітлення, розповідає про газовий завод-

Досліди з сухою перегонкою кам’яного вугілля, а також 
горфу і дерева, можна організувати в юннатівському гуртку.
І.ажано показати учням, що продукти сухої перегонки можна 
добувати не тільки з торфу.

Юннатам можна дати завдання піддати сухій перегонці не 
тільки кам’яне вугілля, а й дерево, а також торф і приготувати 
модель газового заводу.

Про наслідки роботи розповісти на наступному уроці.



Урок 21-й. Н афтя, сп особи  видобуван ня і використання

Урок починається з обліку наслідків дослідів, поставлених 
учнями порядком позакласних занять. Після цього учитель 
говорить учням про те, що їм треба ознайомитися ще з одним 
видом палива — нафтою. Починається бесіда про нафту. Учитель 
демонструє в склянці зразки нафти, з якими учні почасти вже 
обізналися на першому уроці про паливо.

Учні спостерігають горіння нафти; учитель занурює у нафту 
металічну або скляну паличку і переносить її в полум’я, горя- 
щої спиртівки. Він тут же говорить, що для спалювання нафти 
на паровозах і в інших місцях, де користуються нафтою для 
опалення, вживають особливих пристроїв, що називаються 
форсунками. Роботу  такої форсунки і принципи її побудови

можна продемонструвати учням на 
приладі, запропонованому E. І. Чехо- 
вичем. Принцип будови цього при
ладу дуж е простий: це звичайний 
пульверизатор, що складається з двох 
скляних трубочок з відтягнутими кін
цями і невеличкої скляночки з криш
кою, де міститься гас. Розпилюваний 
за допомогою повітря гас запалюється 
(мал. 10).

Далі учитель розповідає учням, 
як з нафти через перегонку можна 
добути різні продукти, насамперед-— 
бензин і гас. Продукти перегонки 
демонструються учням.

Мал. 10. П ульверизатор. Е к с к у р с і я  н а  т е м у  „ П а 
л и в о “. У тих випадках, коли школа 

має можливість організувати екскурсію на дану тему до му
зею (Москва, Ленінград, Київ і інші великі міста), дуже 
бажано провести її хоча б порядком позакласних занять (за 
розкладом на цю роботу годин не відведено). Екскурсію слід 
провести після пророблення матеріалу, як прикінцеву.

Урок 2 2 -й . О блік за  тем ам и „С іл ь“ і „Д обуван е в зем л і п а л и в о “ .

Для обліку і повторення матеріалу за вказаними темами 
можуть бути запропоновані учням такі запитання:

»C і л ь \

1. Чому сіль називають корисною копалиною?
2. Зовніш ній вигляд і властивості кам’яної солі?
3. Як одержати розчин солі?
4. ІІІ.о називається насиченим розчином солі?
5. Як добувають кам’яну сіль?
6. Щ о називається шахтою і коридором на розробках кам'яної солі?
7. Щ о таке самосадна сіль?
8. Як добували самосадну сіль колись і як добувають тепер, при радян

ській  владі?
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*1. Як у іииркттьси  соляні чжсрела?
Ю. Як ДПЯуплТОТІ, СІЛІ, Я ■СОЛЯТШХ джсрС^?'
11. Яким дослідом можііа ію ясниїїі добування солі з соляних джерел?
12. Як добувають сіль з морської води?
13. Н азвати солі, що використовую ться як добриво.
14. Чому грунт треба час від часу добрити?

„ Д о б у в а н е  в з е м л і  п а л и в о “.

1. Назвати види палива, добуваного в землі?
2» Щ о таке торф?
3. Які властивості торфу?
4. Як утворився торф?
5. Як добувають торф?
6. Як використовують торф?
7. Описати зовнішній вигляд кам’яного вугілля.
8. Описати властивості кам’яного вугілля.
9. Як утворилося кам’яне вугілля?

10. Які з сучасних рослин подібні до рослин стародавніх лісів?
11. Як добувають кам’яне вугілля? ~
12. Щ о таке зарубні машини?
13. Які продукти добувають з кам’яного вугілля?
14. За допомогою якого досліду можна пояснити процес добування різних 

продуктів з кам’яного вугілля (намалювати прилад і розповісти)?
15. Описати зовніш ній вигляд і властивості нафти.
16. Описати видобування нафти.
17. Які продукти добувають з нафти?
18. Як збудована форсунка (пристрій для спалювання нафти)?
19. Яким дослідом можна пояснити роботу форсунки (намалювати і роз

повісти)?
20. Яке паливо є найвигіднішим з усіх видів палива?

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕМИ „МЕТАЛИ'

Урок 2 3 -й . М етали.

З а в д а н н я  у р о к а  — ознайомити учнів з зовнішнім виглядом і власти
востями металів.

Насамперед шляхом бесіди встановлюється значення металів 
у  повсякденному житті і техніці.

Після такої вступної бесіди учитель береться до вивчення 
металів. Ставиться запитання: „Що ви можете сказати про 
метали на підставі їх зовнішнього огляду?“ Бажано, щоб 
у учнів був відповідний роздаточний матеріал, а саме кусочки 
різних металів, як от: заліза, чавуну, сталі, міді, свинцю, олова, 
алюмінію. Оглядаючи куски металів, учні відмічають наявність 
у них кольору, блиску, у  деяких — дзвону. Встановлюється 
поняття „чорні“ і „кольорові“ метали. Відмічають, що одні 
метали легше інших.

Учитель бере однакової величини кубики або циліндри, 
виготовлені з різних металів (є вони звичайно в фізичних кабіне
тах для визначення питомої ваги), і демонструє їм легкі і важкі 
метали. Відмічається, що найлегшим металом є алюміній.

Потім, дряпаючи один об один різні метали, випробовуючи 
т в е р д і с т ь  їх за допомогою ножа або стального пера, учні 
встановлюють, що не всі метали мають однакову твердість.
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Відмічаються, як найбільш тверді: сталь, чавун, заліао, менш 
тверді — мідь і свинець. У процесі бесіди учитель демонструє 
ще один метал, який звичайно у твердому стані не трапля
ється,— ртуть (рідкий метал).

Потім учитель переходить до вивчення інших особливостей 
металів. Ударяючи молотком по скалках каміння і різних металах, 
учитель показує учням, що метали, на відміну від мінералів, 
відзначаються ковкістю. Він розповідає їм при цьому, що на
гріті метали не тільки можна кувати, алеі і розтягувати (дріт). 
Отже, металові властива т я г у ч і с т ь .

Далі у процесі бесіди встановлюється добра теплопрдвід- 
ність металів. Для демонстрування теплопровідності металів

можна рекомендувати прилад, збудова
ний з пробки з простромленими наскрізь 
стрижнями — скляним і металічним — 
однакового діаметра (мал. 11). На стриж
нях з одного кінця наліплюють ку
сочки воску, з другого стрижні нагрі
вають. Діти спостерігають поступове 
відпадання кусочків воску на металіч
ному стрижні (цвяху, дроті).

Нарешті, учитель демонструє інші 
властивості металів: т о п к і с т ь ,  е л е к 
т р о п р о в і д н і с т ь  їх. Остання вла
стивість встановлюється у процесі б е 
сіди (електричні дзвоники, електричне 
освітлення, трамваї і ін.). 

говорить учням про характер наступної

Мал. 11. Прилад для демон
стрування теплопровідності 

різних тіл.

Наприкінці учитель 
роботи (добування металу з руди).

Урок 24-й. Д обуван ня м етал ів  з р уд и  х).

Найважчим матеріалом у темі „М етали“ є питання про до
бування металу з руди. Виявити хемізм процесів, спостережу
ваних при топленні руд, у початковій школі, звичайно, не 
можна, але показати учням, що з руди можна добути чистий 
метал,— це цілком можливо і доцільно. Урок проводиться 
так:

На початку урока учитель пояснює учням, що всі наші 
метали добувають з земних надр, при чому більша частина 
металів добувається з руди. Тут же демонструються зразки 
різних руд: мідних, залізних і ін. Учитель дає учням елементарне 
уявлення про руди: руда — це гірські породи, в яких міститься 
метал.

Щоб добути чистий метал з руди, треба видалити речовини, 
що перебувають у сполуці з металами. Видалити їх можна за 
допомогою сильного прожарювання на вугіллі або коксі.

Урок складений на основі досвіду шкіл Москви.



Далі учитель говорить учням про огновну мету урока: 
добути за допомогою прожарювання чистий метал з руди. 
Робота, залежно від типу урока, проводиться або як лабора
торні заняття, або як бесіда з демонструванням досліду.

Останнє дає менший ефект. У ряді московських шкіл урок 
по добуванню металу з руди ставили лабораторно. Організація 
і техніка проведення урока такі:

На кожну парту дається по одній пробірці, в яку насипають 
на дно трохи (на кінчику ножика) оксиду міді, а зверху — сан
тиметрів на два дрібно потовченого деревного вугілля (мал. 12). 
Перед початком досліду учнів попереджають про мету роботи. 
Інструктаж зводиться приблизно ось до чого: „Сьогодні,— 
говорить учитель,— ми спробуємо добути чистий метал з руди. 
Вам відомо, що руда складається з металу і різних інших 
речовин. Наше завдання — добути чистий 
метал з руди. Видалити деякі сторонні 
речовини можна за допомогою вугілля.
Для цього руду слід перемішати з вугіллям 
і сильно нагрівати. Ми це зараз і зробимо.
У вас у  пробірках є трохи подрібненої 
руди (мідної або свинцевої) і вугілля в 
порошку. Пробірку ви будете нагрівати 
на спиртовій лампочці так: насамперед 
обігрійте всю пробірку; після цього почніть 
нагрівати її знизу, не доторкаючись до 
гнота. Від доторкання до гнота пробірка 
може тріснути. Через 5 — 10 хвилин на стін
ках пробірки появиться червонуватий п о 
рошок або зерна. Це — чиста червона мідь.
Якщо пробірка почне топитися, поверніть 
її на другий бік і знову нагрівайте“.

Учитель пише на дошці: „Добування 
металу з руди“.

Під заголовком малює схему досліду. Учні поки ніяких за
писів і замальовувань не роблять, а безпосередньо беруться 
до роботи. По закінченні досліду пробірку ставлять у дерев’яний 
штатив. Порош ок з пробірок не слід висипати, бо на це по
трібно чимало часу, до того часто розбиваються пробірки. Крім 
того, вугілля, що залишилося, перемішуючись з відновленою 
міддю, послаблює враження.

У деяких випадках учитель попереджає заздалегідь учнів про 
склад руди, вказуючи, що руда складається з міді і інших речовин.

В інших випадках учням пропонується самим визначити, який 
метал у них утворюється в пробірці.

На цьому звичайно закінчується лабораторна частина урока. 
При правильному інструктажі кількість розбитих пробірок буде 
дуже незначною: 1— 2 пробірки на 15 — 20 ланок.

Оксид міді можна замінити будьякою іншою рудою, най
краще свинцевою: свинцевим глетом, який не важко добути 
в москательних магазинах.

Мал. 12. Дослід з відно
вленням металу з руди.
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У крайньому разі «руду“ можна приготувати сам ом у; на
стругати кусочки червоної міді (з старої монети) абож роз
ламати і розщепити провід, перерізати його на дрібні кусочки, 
піддати сильному нагріванню в оксидувальному полум’ї на при
мусі. Утворюється темний наліт оксиду міді. Кілька кусочків 
почорнілої міді кладуть у пробірку, досипають вугільного по
рошку і роблять так, як було зазначено вище.

Д р у г и й  с п о с і б  д о б у в а н н я  м е т а л у  з р у д и .  Дослід 
з добуванням металу з руди можна продемонструвати інакше, 
використавши для цього коробочку з штампованої жесті.

У коробочку насипають вугільного порошку разом з рудою 
(подрібненою у вигляді зерен) і нагрівають на спиртівці, а ще 
краще — на примусі. У кришці коробочки зроблено 'К ілька не
величких отворів для виходу газів.

Цю роботу можна запропонувати учням додому, давши їм 
руду.

Наприкінці читають і розбирають статтю про добування за
лізної руди.

Урок 2 5 -й . П оняття про дом ен н и й  процес.

Урок починається з обліку наслідків роботи, проведеної уч 
нями вдома, по добуванню металів, з руди. Учні демонструють 
кусочки відновленої міді або свинцю. Побіжно відбувається 
повторення матеріалу попереднього урока.

Перше ніж перейти до опису доменного процесу, слід ознайо
мити учнів з первісними способами добування металів з руди. 
Щ одо цього будуть дуже корисні таблиці з історії матеріаль
ної культури і з етнографії.

Потім учитель, користуючись таблицями, макетом або схемою, 
намальованою на дошці, а також  малюнком у стабільному під
ручнику, береться до пояснення доменного процесу і процесів 
добування ч а в у н у ,  з а л і з а  і с т а л і .

Урок відбувається в такому порядку: учні читають з під
ручника вголос статтю „Як добувають чавун, сталь і зал ізо“. 
Учитель час від часу перериває читання і демонструє на ма
люнку частини домни.

Тут же показують учням зразки чавуну, заліза і сталі. Відмі
чають їх характерні ознаки: крихкість чавуну (подрібнюється 
під ударами молотка), гнучкість і твердість сталі, м’якість за
ліза. Учитель розповідає дітям про роль чорної металургії в ін
дустріалізації господарства СРСР.

Урок 2 6 -й . М ідь і ал ю м ін ій .

З а в д а н н я  у р о к а  — ознайомити учнів з властивостями кольорових ме
та л ів — міді і алюмінію.

Учням дають на руки кусочки червоної міді. Пропонується 
схарактеризувати її. Учні відмічають червоний колір металу, 
його м’якість і ковкість, більші, ніж у заліза, вказують на ме
талічний блиск. Далі встановлюють, що мідь протягом часу
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змінює зоннішній вигляд (оксидується). Розглядаючи зразки 
мідної руди, учні підмічають зеленкуватий відтінок її, що на
гадує мідь, яка оксидувалася. Разом з рудою учитель демон
струє учням зразки самородної міді, розповідає їм про вито- 
плення міді, про спосо
би використання міді.
Він відмічає м’якість 
чистої міді (червоної), 
завдяки чому дово
диться стоплювати її 
з іншими металами: 
оловом і цинком; д е 
монструються зразки 
стопів: бронза і латунь.

Учитель розповідає 
про роль латуні в ма
шинобудуванні та в 
оборонній справі.

Потім переходить 
до а л ю м і н і ю .  На 
зразках, які є у учнів, 
проводиться паралель 
між алюмінієм і ін
шими металами: ча
вуном, залізом, сталлю 
і міддю. Відмічається, 
що алюміній — метал 
легкий, не ржавіє, дуже м’який. Демонструється зразок алюмі- 
нійової руди— бокситу. Учитель розповідає про с п о с о б и  
добування алюмінію з руди.

Наприкінці учитель спиняється на значенні алюмінію в авіа
ційній справі.

Урок 2 7 -й . Свинець і зол ото .

Учні одержують на руки кусочки свинцю. Учитель пропо
нує їм ' схарактеризувати особливості свинцю, порівнюючи 
його з іншими металами: чавуном, залізом, сталлю, міддю і 
алюмінієм, які є у  кожної ланки, як роздаточний матеріал.

Пропонується порівняти щодо к о л ь о р у  твердості, дряпаючи 
пером. Учні відмічають колір і м’якість свинцю. Учитель по
казує, що свинець, порівнюючи з попередніми металами, легко 
топиться. З цією метою ві розтоплює свинець. Розтоплений 
свинець він тут таки наливає у формочку, зроблену з крейди. 
Топлення проводиться в тиглі або в звичайній штампованій 
металічній кришці (мал. 13).

У дальшій бесіді учитель говорить учням про те, що сви
нець можна стоплювати з іншими металами, при чому деякі 
з цих стопів топляться при нижчій температурі, ніж свинець. 
Як зразок демонструється типографський стоп.

Мал. 13- Топлення і виливання р еч ей 'з  свинцю.
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Вегідя про свинець закінчується вказівкою на його велике 
значення в оборонній справі.

З о л о т о .  Про золото учитель дає загальні відомості, спи
няючись головне на його фізичних властивостях і нездатності 
оксидуватися. Відмічає, що золото використовується в СРСР 
головне для закупівлі за кордоном машин і устатковання, не
обхідних для нашого будівництва.

Наприкінці учитель говорить учням про способи добування 
золота і про роль техніки, що дає нам змогу підвищити видо
буток цього металу (драгування).

В кінці урока проводиться узагальнююча бесіда на тему: 
„Метали у народному господарстві С РСР“ (див. підручник Те- 
тюрьова, стор. 35).

Урок 2 8 -й . О блік  за  тем ою  „М етали “ .

Порядком індивідуального опитування учнів пропонується 
відповісти на такі запитання:

1. Які загальні ознаки можна відмітити у металів?
2 . Які метали називаю ться чорними? (Н азвати).
3 . Щ о таке руда?
4. Н азвати найбільш цінні залізні руди.
5. Як добуваю ть чавун?
6. Чим відрізняється чавун від зал іза  і сталі?
7. Як уберегти чавун, залізо  і сталь від ржавіння?
8. Яке значення мають чорні метали у нашому господарстві і в обороні 

країни?
9. Н азвати кольорові метали.

10. У якому вигляді трапляється мідь у природі?
11. Описати зовнішній вигляд і властивості чистої міді.
12. Як добути бронзу і латунь?
13. Описати зовніш ній вигляд і властивості алюмінію.
14. Чому алюміній набув великого значення у будівництві аеропланів і дири

жаблів?
15. З  якої руди добувають звичайно свинець?
16. Чим свинець відрізняється від алюмінію?
17. Як використовується свинець?
18. У якому вигляді трапляється золото в природі?
19. Як добувають золото?
20. Н азвати  зовніш ні ознаки і властивості золота.
21. Для яких потреб використовується золото в СРСР?

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ РОЗДІЛУ „В О Д А “ .

Урок 1-й. П ош ирення в оди . Три стани води.

На початку урока учитель інформує учнів про зміст нового 
розділу „Вода“. Завдання бесіди—ознайомити учнів з повсюдним 
поширенням води (на поверхні землі, в грунті, під грунтом 
і над землею), показати, що вода трапляєтся у трьох станах.

Виясняється, що вода трапляється на поверхні землі у  ви
гляді річок, озер, морів, океанів, а також у грунті, під грунтом 
(підземні джерела) і, нарешті, у повітрі. Бесіда супроводж у
ється демонструванням дослідів, описаних у стабільному під
ручнику на стор. 36, 37.
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В кінці урока роблять підсумки. Учні роблять ниспоиок, що 
вода трапляється в трьох станах — твердому, рідкому і паро
подібному. На дошці учитель пише: „ Т р и  с т а н и  в о д и “.

Під заголовком робиться запис: „Вода трапляється у рід
кому, пароподібному і твердому станах“. Далі подаються ма
люнки, що передають зміст зазначених вище дослідів, за винят
ком мал. 22.

Урок 2 -й . Як очистити в о д у  в ід  кал ам уті.

З а в д а н н я  у р о к а  —ознайомити учнів з способами очищання води від меха
нічних доміш ок. П ід час роботи слід показати учням, що при фільтруванні з а 
тримуються лиш е механічні домішки; щодо речовин, розчинених у воді, то 
вони проходять через фільтр.

Урок цей найкраще організувати у формі лабораторних 
занять.

Завдання формулюється так: „Очистити воду від глини
і солі“. На кожну ланку дається склянка каламутного соля
ного розчину, лійка і фільтрувальний папір. Учитель пояснює, 
як приготувати фільтр. Учні беруться до роботи за планом, 
описаним у підручнику (див. статтю „Як очищають воду від 
каламуті“). Роботу  слід організувати по-дослідницькому. Нехай 
самі учні переконаються в тому, що розчинені у  воді речо
вини не затримуються фільтром.

Наприкінці учитель демонструє учням інші способи філь
трування води: через вугілля, пісок, вату (гігроскопічну). При 
фільтруванні за допомогою вугілля і піску слід закласти вузьку 
частину лійки кількома невеличкими камінцями або товченою 
цеглою (кілька кусочків), а після цього насипати пальців на 
два потовченого деревного вугілля або піску.

Урок 3 -й . Як очищ аю ть в о д у  в ід  р о зч и н ен о ї у  н ій со л і.

На початку урока  учитель пропонує учням відповісти на 
запитання:

„Як очистити воду від каламуті? Чи можна за допомогою 
фільтру відокремити від води розчинені у  ній солі?“ Учні від
повідають, що відокремити каламуть від води за допомогою 
фільтру можна, але розчинені у  воді солі проходять через 
фільтр. Учитель запитує: „Як відокремити розчинену сіль від 
води?“ А що учні не можуть відповісти на це запитання, то 
учитель демонструє їм дослід з перегонкою води.

Дослід ставиться так, як він описаний у підручнику. Щоб 
дослід не затягнувся, не слід брати великої кількості розчину. 
Д ля  цього досить налити у невеличку колбу приблизно на 7 4 за 
об ’ємом підігрітого розчину солі. Поки вода нагрівається на 
спиртівці, учитель замальовує дослід на дошці. Учні перема
льовують його у зошити, залишивши кілька рядків зверху для 
заголовка.

Далі учні спостерігають кипіння води, утворення пари 
і перетворення її на рідину.
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ГІІгля того, як вода в колбі закипить,-- учитель запитує: і,1Цо 
відбувається в колбі?“ Учні відповідають: „Вода кипить, пере
творюється на пару“.

У ч и т ё л ь :  Що відбувається з парою далі?
У ч н і :  Проходить по трубці у пробірку, охолоджується 

і перетворюється на воду.
Учитель бере пробірку з водою і показує її класові, пропо

нуючи попробувати воду на смак. Учні відмічають, що вода 
не солона, а прісна. Домішки залишилися в колбі. По закінченні 
досліду учитель закінчує малюнок: домальовує бульбашки в 
колбі і воду в пробірці. Після цього він говорить учням назву 
усього приладу— „прилад для перегонки води“. Такий самий 
напис він робить над малюнком, а під ним пише: „Вода пере
творюється на пару, а сіль залишається в колб і“.

Урок 4 -й . Дощ  і сн іг . Р о са  і ін ій . К руговорот води в природі.

На початку урока учитель перевіряє знання учнів з проро
бленого матеріалу. Ставиться запитання: „Як очистити воду від 
розчинених у ній солей?“ Учні відповідають. Після цього учи
тель пропонує друге запитання: „Що відбувається з водою під 
час досліду?“ Учні відповідають, що вода з рідкого стану пере
ходить у пароподібний, а потім знову в рідкий.

Спинившись на переході води з одного стану в інший, учи
тель береться до теми урока — атмосферних опадів. Бесіда 
проводиться в тому порядку, як це зазначено в підручнику: 
випаровування води з поверхні землі і водойм, утворення хмар, 
випадання дощу і снігу, утворення роси і інею.

Під час бесіди про сніг бажано мати на кожній парті мета
лічну кружку з снігом, а також  набір луп. Учні розглядають 
через лупу окремі сніжинки, порівнюючи з малюнком, який 
є в підручнику Тетюрьова, ч. І, стор. 40.

Потім учитель розповідає про утворення роси і інею. Для 
бесіди він використовує круж ку з снігом. Він пропонує учням 
уважно оглянути зовнішні стінки круж ок з снігом. Учні відмі
чають, що стінки кружок вологі. Учитель розповідає їм про те, 
що волога ця осіла з повітря, в якому перебувала в пароподіб
ному стані. Так учні ознайомлюються з процесом утворювання 
роси.

Щоб продемонструвати процес утворення інею, учитель 
бере металічну кружку або каструлю, поміщає всередину охо
лоджувальну сумішку і демонструє її учням. На стінках миски 
ясно помітно іній. Миску з охолоджувальною сумішкою слід 
заготувати заздалегідь, на початку урока. На 10 столових ложок 
снігу досить узяти 3 — 4 ложки солі.

В кінці урока  учитель розповідає учням про круговорот 
води в природі. План оповідання можна побудувати так само, 
як це зазначно в підручнику (стор. 40 41). Додому даються
завдання — прочитати з підручника статті: „Дощ і сніг“, „Роса 
і іній“, ^Круговорот води в природі“.
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Урок 5  (І. Р озш и рен н я  поди в ід  нагрівання і стискання в ід  о хол од ж ен н я ^  
Р озш иренн я води при за м ер за н н і.

Матеріал даного урока бажано проробити лабораторним 
методом. Учні одержують необхідне лабораторне приладдя: про
бірки або скляночки з просвердленими корками і скляними 
трубочками.

Для нагрівання використовуються гаряча вода або спиртові 
лампочки. На дошці роблять запис наступної роботи: „Вияснити, 
що станеться з водою при нагріванні і охолодженні“. Потім 
починається інструктаж: учитель говорить учням, які досліди 
і як слід ставити. Інструктаж супроводжується схематичними 
малюнками. Учням пропонується:

1. Нагріти пробірки або скляночки з водою на вогні або 
в гарячій воді (не дуж е сильно). Спостерігати, що станеться 
з водою у пробірці.

2. Опустити після нагрівання скляночку або пробірку на 
короткий час в охолоджувальну сумішку і знову спостерігати.

3. Закопати одну з скляночок, наповнену водою і герме
тично закриту корком (без трубочки), в охолоджувальну сумішку.

Корок щільно вставляється в шийку скляночки і прив’я
зується до країв її міцними нитками.

П р и м і т к и :  1. Щ об мати ефект, який настає звичайно через Ю — 
15 хвилин, треба дослід з заморожуванням води поставити на початку урока, 
щоб наслідки досліду було видно до того часу, коли учні, проробивши 
перші дві роботи, зроблять відповідні висновки і замальовування та за
писи у себе в зошитах.

2. Дослід з нагріванням і охолодженням проводяться так, як це за
значено в підручнику (стор. 42 — 43).

3. Дослід з заморожуванням скляночки з водою можна провести трохи 
інакше. У той час, як учні в лабораторному порядку проробляють два 
перші досліди, учитель на очах у учнів проводить дослід з заморож уван
ням води.

Наприкінці демонструються наслідки. Нарешті, заморож у
вання води можна провести порядком позакласних занять, давши 
учням ще напередодні урока завдання — виставити пляшку, 
наповнену водою, на мороз. Пляшку слід добре закрити 
корком.

Слід навести кілька яскравих прикладів, що характеризують 
можливість руїнницької роботи води в господарстві: розривання 
водопровідних труб, батарей водяного опалення, паровозних 
казанів, радіаторів у тракторів і автомобілів і т. ін.

Урок 6 -й . Б удова терм ом етра.

Урок починається з повторення. Учням ставиться запитання: 
„Що відбувається з водою при нагріванні і охолодженні?“ Після 
того, як учні дадуть відповідь, виникає нове запитання: „А що 
відбувається при цьому з іншими рідинами?“ Демонстраційним 
порядком проводяться досліди з спиртом і ртуттю. Учні пере
конуються в тому, що закон є загальним для всіх рідин.
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Учитель демонструє учням пробірку а забарвленою водою. 
У пробірку вставлено корок з довгою скляною трубочкою 
(мал. 14).

Учитель демонструє учням цей прилад так:
На столі учителя є склянка з теплою водою.
Учитель затискує пробірку в кулак і пропонує учням спо

стерігати. Учні відмічають, що вода в скляній трубочці підні
мається, але, дійшовши до деякої межі, спиняється. Учитель 

запитує: „Чому вода в трубочці піднялася?“ Учні 
відповідають, що вода нагрілася від теплоти люд
ського тіла, розширилася і піднялася по трубочці. 
Учитель відмічає рірень води в трубочці паперо
вою смужкою або ниткою і переносить прилад 
у склянку з теплою водою. Учні спостерігають 
дальше підняття рідини. На запитання учителя, чому 
вода в трубочці піднялася ще вище, учні відпові
дають, що причиною є вола в склянці, нагріта 
більше, ніж людське тіло. Учитель знову робить 
позначку на скляній трубочці і переносить прилад у 
склянку з гарячою водою. Рівень води піднімається 
ще вище. Учні відмічають, що вода в другій склянці 
нагріта ще сильніше, ніж у першій. Учитель знову 
робить позначку на скляній трубочці і перено
сить прилад у склянку з снігом.

Рівень води в трубочці починає поступово 
знижуватися. Учні відмічають, що вода при охо 
лодженні стискається і опускається вниз. Після 
цього учитель запитує: „Чи можете ви за допомо
гою цього приладу визначити, в якій з поставлених 

Рис. 14. Про- перед вами склянок є холодна, тепла і гаряча вода, 
біРка. 3СКд°[ не доторкаючись до них руками?“ 
ною трубоч- Учні відповідають, що встановити це можна з
КОЮ для де- рівнем води в скляній трубочці, 
монструван- Після такого попереднього демонстрування і бе-
рення^води сіди Учитель переходить до пояснення б у д о в и  

я ‘ т е р м о м е т р а .  Насамперед учитель дає на дошці 
малюнок термометра без усяких цифр. Потім береться до д о 
слідів з термометром. Перед заняттям треба перевірити термо
метр. При поясненні будови термометра слід фіксувати увагу 
учнів на постійних точках.

Для цього можна рекомендувати такий спосіб: шкала термо
метра замінюється папером і термометр занурюють спершу в 
пару киплячої води, а потім у сніг, що тане. У тому і тому 
випадку учні відмічають, що ртуть (спирт), дійшовши до певної 
точки, не змінює свого положення. Учитель відмічає ці точки 
на папері, що закриває шкалу, і позначає на схемі, намальова
ній заздалегідь на дошці. На схемі він позначає також ряд 
рисочок, вказуючи при цьому, що кількість цих рисочок між 
крайніми точками буває звичайно 100 і що віддаль між двома 
сусідніми рисочками називають г р а д у с о м .
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Пуль (0) градуаи  ставиться гам, де спиняється ртуть, коли 
термометр занурено в сніг, іцо тане, 100° — у тому місці, до 
якого доходить ртуть у термометрі, перебуваючи в парі киплячої 
води.

Розповідаючи про це, учитель позначає на малюнку відпо
відні цифри. Проміжки між ними поділяє так: відмічає приблизно 
50°, 25°, 75°.

Перш ніж перейти до градусів, що характеризують темпера
туру нижче нуля, учитель повторює дослід, пророблений раніше 
з пробіркою і забарвленою водою. Він знову бере дві склянки 
з теплою і гарячою водою. Термометр спершу занурюється 
у трохи нагріту воду. Ртуть піднімається до 30°. Учитель викли
кає когонебудь з учнів і пропонує йому встановити число гра
дусів. Учень підраховує. Учитель пропонує йому відмітити 
крейдою на дошці те місце, до якого дійшла ртуть у  термо
метрі. Учень ставить риску між 25° і 50°, ближче до 25°, і пише 
цифру 30°.

Після цього термометр переносять у гарячу воду. Учитель 
викликає іншого учня. Той встановлює цифру 80. На пропози
цію учителя учень позначає на схемі риску трохи вище 75° 
і ставить цифру 80°. Потім учитель говорить учням про те, що 
градуси можна відлічувати не тільки вгору, але і вниз від нуля.

Градуси вище нуля називаються градусами тепла, а нижче 
нуля — градусами холоду.

Учитель бере термометр і занурює його в охолоджувальну 
сумішку. Викликає одного з учнів. Той констатує, що ртуть 
опустилася нижче нуля на деяке число градусів. Учитель про
понує йому зробити крейдою відповідну позначку на дошці.

Малюнок термометра з позначеними на ньому постійними 
точками і градусами учні замальовують у своїх зошитах.

Урок 7-й . Р обота  води в п р и р од і. В одян і дв и гун и .

Перед проробленням наступної теми учитель ставить учням 
ряд запитань за матеріалом попередніх уроків.

Після цієї перевірки, що триває хвилин 5, учитель розпові
дає учням про роботу води в природі. Д уж е  бажано викори
стати для цієї бесіди ряд таблиць з географії, ц також  проек
ційний ліхтар або кінематограф. Зміст і план дослідів показано 
в статті „Робота води в природі“ (стор. 44). Під час бесіди 
про руїнницьку і відновну діяльність води слід нагадати учням 
про їх спостереження, проведеці під час екскурсії до яру, при
гадати про руйнування гірських порід, про мінерали, з яких 
утворюються глина і пісок.

Далі учитель говорить учням про те, що ще з давніх давен 
людина намагалася замінити силу свійських тварин і людини 
для роботи в господарстві силами природи. Уже в стародавні 
часи у різних народів були у великому вжитку різноманітні 
двигуни. Особливо багато було вітряних і водяних двигунів. 
І тепер у нашому господарстві є багато таких двигунів. Д ви
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гуни ці удосконалюються і використовую!ься для найрізнома
нітніших робіт.

Якщо в старі часи водяні і повітряні двигуни використову
валися головне для зрошення, для розмелювання зерна, то тепер 
багато з цих двигунів пристосовано для складнішої роботи — добу
вання електрики. Завдання урока — познайомити учнів-спершу 
з найпростішими двигунами, а потім перейти до розгляду більш 
складних, що мають велике значення в нашій техніці.

Пророблення цього пи
тання дуже бажано пов’язати 
з заняттями з праці. Треба 
н а с а м п е р е д  сконструювати 
найпростіше водяне колесо , . 
хоча б за доданою тут схемою 
(мал. 15).

Двигун збудовано так: бе
руть  звичайний корок, про
колюють по горизонтальній 
осі спицею або тонкою скля
ною паличкою. Утворюється 
вісь, кінці якої встановлюють 
у пазах між двома паралель
ними дощечками.

У корок стромляють ряд 
тонких, лопатоподібних трі
сочок. Утворюється водяне 
колесо.

Як резервуар для води бе
руть звичайну пляшку без дна, в шийку якої вставляється корок 
з зігнутою трубкою.

М одель водяного колеса є добрим матеріалом для даль
шої розмови про двигуни.

Учитель демонструє водяне колесо і розповідає учням про ' 
застосування його в млині; показує їм схему будови млина, 
пояснює, як рух водяного колеса передається жорнам, що • 
розмелюють зерно на муку.

Д ля бесіди слід використати роботи учнів у шкільних май
стернях з четвертого року навчання, де порядком обов’язкових 
занять виготовляються моделі водяних і повітряних двигунів.

Вказавши на те, що водяне колесо було винайдене ще в 
давній давнині, учитель розповідає учням про сучасні двигуни, 
винайдені в пізніші часи. Зокрема він спиняється на водяній 
турбіні, яка, як відомо, була винайдена у Франції років сто тому.

Прочитується вголос і розбирається стаття „Водяні двигуни“. 
Читання статті треба супроводжувати показом таблиці водяної 
турбіни або моделі її. Треба розглянути з учнями малюнок 
у книзі В. А. Тетюрьова, ч. І, стор. 46.

Як посібник для виготовлення моделей водяних двигунів 
може бути використана книга В. В. Албичева: „Самодельные 
учебные пособия по физике“ (рос. мов.).
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Бесіду п р о  п т я н )  двигуни глід закінчити о п о в ід а н н я м  про
наші водні електричні станції. Бесіду необхідно супроводжувати 
показом знімків Волховської і Дніпровської водних електрич
них станцій.

Слід підкреслити, що тільки при радянській владі, за запо
вітом В. І. Леніна, у нашій країні взялися в плановому порядку 
будувати електростанції. Вказати на потужність наших станцій, 
особливо Дніпровської.

Урок 8-й . Парові дв и гун и .

З а в д а н н я  у р о к  а —вияснити значення парових машин у народному госпо
дарстві, ознайомити учнів з принципом будови парової машини; розповісти істо
рію винайдення парової машини, вказавш и, яке значення має винайдення паро
вого двигуна на транспорті і в промисловості.

Після короткої вступної бесіди учитель демонструє учням 
властивості пари, на основі чого і був збудований перший 
паровий двигун. Ставиться дослід, описаний у підручнику. На 
цьому досліді ми д е 
монструємо пружність 
стислої пари, здатної 
виштовхнути корок.

Д ля демонструван
ня руху і роботи пор
шня добре показати 
учням спрощену м о
дель парового цилін
дра. Ось його схема 
(мал. 16).

Циліндр виготовля
ють з широкої скляної 
трубки або лампового 
скла. По боках трубки 
щ і Л н о  вставляють
корки, а всередині — поршень, стрижень якого проходить 
через один з корків. Стрижень найкраще зробити з дроту. П ор
шень повинен вільно ходити всередині циліндра.

Поршень приводиться до руху повітрям. Приміром, нагні
таючи повітря в трубку А  і водночас закриваючи трубочку В  
(скляна трубочка), ми змушуємо поршень пересуватися вліво. 
Навпаки, нагнітаючи повітря в трубку С і закриваючи пальцем 
трубочку В, ми змушуємо поршень просуватися вправо. Таку 
модель дуже легко зробити в кожній школі. Скляну трубочку 
можна замінити звичайним циліндричним ламповим склом.

В одній з шкіл Фрунзенського району Москви був продемон
стрований дослід, де поршень всередині циліндра приводився 
до руху не повітрям, а парою; як паровий казан була викори
стана звичайна консервна банка з запаяною кришкою. В кришку 
були впаяні дві трубочки. На кінці трубочок надівали гумові 
трубки, по яких пара інадходила в циліндр. У той час, як по

Мал. 16. Модель циліндра парового двигуна.
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Одній з трубочок иадхрдила пара в циліндр, друга затискува
лася металічним затискачем.

Демонструванням моделі або таблиці парового двигуна за
кінчується оповідання учителя про .винайдення першої парової 
машини і першого паровоза. Д обре  мати як ілюстрацію таблицю 
першого паровоза і сучасних паровозів-гігантів.

Бажано дати учням завдання д о д о м у — прочитати коротку 
біографію Уатта, що удосконалив парову машину, винахідника 
пароплава Фультона і винахідника паровоза Стефенсона.

Урок 9 -й . О б л к  за  тем ою  „ В о д а “ .

Про наступний облік учнів треба попередити заздалегідь. 
Д ля того, щоб поглибити підготовку до обліку, можна зазда
легідь дати учням запитання. Ось список запитань, які слід 
вивісити на стіні:

1. Де трапляється вода?
2. В якому стані трапляється вода?
3. Як довести, що вода може переходити з одного стану в інший?
4. Як добути чисту воду з каламутної води?
о . Як добути прісну воду з солоної?
6. Як утворюються дощ  і сніг?
7. Щ о таке роса і іній?
8. На якому досліді можна показати утворення роси і інею?
9. Розповісти про круговорот води в природі.

10. Розповісти, що відбувається з водою при нагріванні.
11. При якій температурі закипає вода?
12. Розповісти, що відбувається з водою при охолодженні.
13. При скількох градусах замерзає вода?
14. Чому іноді розриваються водопровідні труби взимку?
15. Для чого служить термометр?
16. Як збудовано термометр Цельсія?
17. Як встановити на термометрі постійні точки?
18. Де розміщ ені градуси тепла і холоду на шкалі?
19. У чому полягає руїнницька і відновна робота води в природі?
20. Які водяні двигуни є найдавнішими?
21. Де і коли була винайдена водяна турбіна?
22. Як водяна турбіна приводиться до руху?
23. Яке значення мають для нашого господарства водні електричні станції?
24. Якими властивостями відзначається стисла пара?
25. Намалювати спрощену схему циліндра парової машини з поршнем і пояс

нити, як приводиться до руху поршень.
26. У чому заслуга Уатта?
27. Хто винайшов пароплав і паровоз?

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ РОЗДІЛУ „ПОВІТРЯ“.

Розділ „Повітря“, як зазначалося у вступній частині курсу, 
насичений освітними і виховними моментами. Особливо великий 
інтерес являє для учнів дослідна частина цієї теми. Матеріал 
розділу довелося трохи перегрупувати і внести в нього деякі 
доповнення.

Перегрупування проведено для того, щоб краще системати
зувати матеріал; щодо додатків, то внесено новий розділ про 
тиск повітря, а також поняття про насоси (останнє — в необов’яз-
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ковиму порядку). З  тиском повітря учнів треба познайомити, 
бо без цього їм зовсім незрозумілим буде дослід, що його на
водить автор підручника на стор. 51 (див. дослід 2), де учні 
спостерігають піднімання рідини по скляній трубочці. Далі, не 
бувши обізнаними з тиском повітря, учні не зможуть відпо
вісти на запитання, чому вода заходить у скляний ковпак після 
вбирання кисню горящою свічкою.

Насос треба було ввести з тих міркувань, що учні постійно 
бачать його роботу (велосипедний або автомобільний насоси, 
насоси для перекачування гасу, масла і ін.). Ознайомлення 
з насосом входить також у програму з праці. Будова насоса 
і його робота не являють великих труднощів для учнів, якщо 
вони засвоїли питання-про тиск повітря. Увесь додатковий ма
теріал був перевірений на практиці в 9-й зразковій школі П р о 
летарського району в Москві, а потім і по інших школах.

Урок 1-й . В ступ на б е с ід а . П ош ирення і вия влен ня повітря.

На початку урока учитель інформує учнів про мету наступ
ної роботи: вивчити властивості повітря, узнати, як використо
вується повітря в народному господарстві.

П і с л я  ц ь о г о  п о ч и н а є т ь с я  л а б о р а т о р н и й  у р о к ,  
завдання якого — показати повсюдне поширення повітря, ви
явити Його властивості. Учням роздають на кожну ланку скля
ночки, кусочки вугілля або крейди, грудочки грунту, склянку 
з снігом, а також вату або шерстяну тканину.

Завдання роботи — показати, що в усіх цих речах є повітря. 
Урок організується так:

Учитель пропонує учням проробити дослід з склянками або 
колбочками за таким планом, як це зазначено в підручнику 
(стор. 48). Учні виявляють, що повітря проникає в найменші 
пори (вугілля, крейда), що повітря є в грунті, в снігу, ваті, 
тканинах.

Усе це виявляють, занурюючи у воду зазначені вище речі. 
Учні роблять висновок, що повітря займає місце. Висновок за
писується на дошці. Там же замальовуються всі досліди. Учні 
замальовують і записують наслідки роботи в зошитах.

Учитель запитує: „ Ч о м у  м и  н е  п о м і ч а є м о  п о в і т р я ? “ 
Це запитання ставиться для того, щоб звернути * увагу на інші 
властивості повітря. Учні відмічаїбть, що повітря прозоре і без
барвне. Проте, повітря можна помітити, якщо воно виділяється 
у вигляді бульбашок, абож коли воно приходить до руху 
(помахування зошитом, книгою).

Урок 2 -й . П овітря —  сти сл и в е  і п р у ж н е . П овітря —  поганий провідник
т еп л а .

Щоб продемонструвати учням стисливість і пружність повітря, 
учитель показує їм дослід з повітряним пистолетом, описаний 
у підручнику (стор. 49). Далі, переходячи до теплопровідності
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Ийііітря, учитель О р т ' Л Н І З у с  б е с і д у  і Г ТЛП ИТЬ ДО С Л ІД И  з склянками 
1 пляшками, що описані в тому ж підручнику. Ці досліди 
і спостереження, проводжувані демонстраційним порядком, 

* треба узагальнити, вказавши, що повітря, яке міститься в тка
нинах, між подвійними рамами, в снігу, є поганим провідни
ком тепла, воно уберігає приміщення і речі від швидкого охо
лодження.

Треба, щоб учні засвоїли думку, що в одягу нам тепло не 
тому, що він нас гріє, а тому, що повітря, яке є в одягу і між 
одягом і тілом, зберігає тепло нашого тіла.

Таке саме значення має повітря, що міститься між опалим 
восени листом, у моху, під корою дерев, де зимують личинки 
комах. Таку саму роль відограє повітря, що є в снігу,— воно 
уберігає від загибелі озимі засіви.

Урок 3 -й . Р озш и рен н я повітря при н агр ів ан н і.

З а в д а н н я  у р о к а  — показати учням, що при нагріванні повітря розш и
ряється, стає легшим і піднімається вгору. Ця властивість повітря, здавна по
мічена людиною, була використана нею для практичних потреб, для повітронлавг 
ства.

Дослід з розширенням повітря можна провести різно: насам
перед слід зробити те, що зазначено в підручнику на стор. 50 
(дослід 1), тобто показати, що повітря розширяється і виходить 
з колби. Другий дослід — підняття води по тру
б очц і— проробляти не слід, бо в учнів нема 
поки даних для правильного розуміння цього 
явища.

Крім досліду, проведеного в книзі, можна 
поставити ще два, зазначені нижче.

У першому випадку ми маємо 
звичайну колбу або пляшку, в 
шийку якої вставлено корок з з і
гнутою скляною трубочкою, в якій 
міститься фарба (мал. 17). Держачи 
таку пляшку в теплих руках або 
нагріваючи її здаля на лампочці, ми 
спостерігаємо, як під впливом по
вітря, що розширяється, фарба, 
яка міститься в трубці, починає 
пересуватися. Так учні конста
тують, що повітря при нагріванні
рОЗШ ИрЯЄТЬСЯ І С т а є  б ІЛ Ь Ш  П р у ж -  М ^л 18. Д руги й
ним. Поняття про пружність повітря варіант приладдя
стає для дітей більш реальним. для • демонстру-

Ті самі явища можна спостері- ваннярозш ирен- 
, . . г  ня повітря.гати і на другому досліді; повітря, 

іцо міститься в колбі, при нагріванні не тільки розширяється, 
а й стає більш пружним. Завдяки цьому сплющена до того 
гумова кулька роздувається (мал. 18).

— □

ІУІал. 17. П ри
лад для демон
стрування роз

ширення по
вітря.
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Дялі учитель демонструє учням дослід, на підставі якого 
учні переконуються в тому, що нагріте повітря стає легшим 
і піднімається вгору, будучи витиснуте холодним повітрям.

Цей дослід можна проробити двома способами. Перший 
дослід: подержати над спиртовою лампочкою паличку з накле
єними на неї шовковинками або тонкими смужками цигаркового 
паперу. Тепле повітря піднімається вгору і захоплює за собою 
папір і шовкові нитки.

Ще більший ефект буде, якщо пустити струмину диму біля 
нагрітої батареї водяного опалення. Дим піднімається вгору 
разом з нагрітим повітрям.

Спинившись на властивостях нагрітого повітря, учитель роз
повідає учням про те, як виникло повітроплавство, про перші 
повітряні кулі і повітро
плавців.

Наприкінці учитель ре
комендує учням порядком 
позакласної роботи склеїти 
повітряну кулю.

Кулю легко виготовити 
з звичайного цигаркового 
паперу за додаваною ви
кройкою (мал. 19).

Краї окремих кусків 
склеюють гуміарабіком або 
крохмалем.

Кулю наповнюють теп
лим повітрям і пускають 
тут таки в класі, а ще кра
щ е — в залі або коридорі.
Наповнюють кулю так: кла
дуть у миску або на про
тивень кілька кусків вати чи клоччя, змоченого спиртом, щоб 
одержати велике полум’я. Кулю сплющують, щоб видалити з неї 
значну частину повітря, і в такому вигляді держать на деякій 
віддалі від полум’я. Оболонка кулі швидко наповнюється теплим 
повітрям. Кулю пускають. Вона повільно піднімається до стелі.

Повітряну кулю слід приготувати заздалегідь і продемонстру
вати її на уроці під час бесіди про властивості теплого повітря.

Бесіду про повітряну кулю рекомендується закінчити опові
данням про сучасні повітряні кулі, наповнювані воднем: аеро
стат і дирижабль. Треба розповісти учням, як у наслідок удо
сконалення техніки вдалося винайти керовані повітряні кулі, 
придатні не тільки для наукових робіт, але і для оборонної 
справи; згадати про подорож експедиції Нобіле до північного 
полюса, розповісти про наші дирижаблі.

Спеціально слід спинитися на завоюваннях радянської науки 
і техніки в галузі повітроплавства, зокрема в галузі польотів 
у стратосферу. Учитель подає деякі дані про стан повітря на 
великих висотах — його температуру і розрідженість. Славетний

Мал. 19. Модель повітряної кулі.
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політ трьох шдважішх дослідників ЗО вересня 1933 року глід •
схарактеризувати як велику подію для всього світу, як ілю
страцію величі радянської науки і техніки.

Довести вагу повітря можна без труднощів, використавши 
для цього елементарний дослід. Урок цей найкраще провести 
по-дослідницькому. Учитель на початку урока інформує учнів 
про те, що їм буде показано дослід, який характеризує одну 
з основних властивостей повітря. Висновки вони роблять самі. 
Дослід з зважуванням повітря ставиться так, як це зазначено 
в п і1 ручнику (стор. 49).

Наслідки досліду фіксуються на дошці і в зошитах учнів.
Д руга  частина урока відводиться на облік знань учнів з про

роблених питань. Якщо дослід з повітряною кулею не був по
казаний на попередньому уроці, а його підготовляли порядком 
позакласної роботи, то початок 4-го урока має бути присвя
чений демонструванню польоту повітряної кулі.

Завдання урока — показати учням, що повітря тисне на всі речі. На основі 
цього закону вчені збудували ряд приладів, які застосовуються не тільки в науці, 
а й у господарстві. До таких приладів належить насос. Урок про тиск повітря 
проводиться у формі бесіди, в основу якої 
покладено дослідницький прийом. Учитель 
говорить учням:

„Сьогодні ми ознайомимося ще з однією властивістю повітря. Я покажу вам 
кілька дослідів, на основі яких ви самостійно зробите висновки“. Далі у  послі
довному порядку проводяться такі досліди:

1. Дослід з промивалкою (мал. 20). Ч ерез ліву трубочку вдувають повітря. 
Вода під тиском повітря виштовхується в праву трубочку. Наслідки досліду 
з промивалкою учні формулюють так: „Повітря по лівій трубочці проходить 
у пляшку, тисне зверху на воду і заганяє її у  праву трубочку“.

2. Дослід з пляшкою без дна (мал. 21). У миску з водою опускають пляшку 
з відрізаним дном. У шийку пляшки вставлено корок з колінчастою трубкою.

х) На підставі даних 9-ої дослідної школи Пролетарського району М оскви.

Урок 4 -й . Вага пов ітря .

Урок 5 -й . Т иск  п о в іт р я 1),

Мал. 20. Промивалка. Мал. 21. Модель приладе для 
демонстрування тиску повітря.
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Ч гр гч  тр у б к у  викячую ть (ротом ) нппітря. Зчм ість повітря  в п т я п ік у  вточить вочя.
Наслідки цього досліду учні формулюють так: .В нутріш нє нові три з пляшки 
викачуємо. Зовніш нє ііопітря тисне на воду зверху і заганяє її п пляш ку“.

Залиш ається показати, що повітря тисне не тільки зверху, але і з інших 
боків. Для ць' го найкращ е поставити такий дослід: ,

Дослід з гумовою плінною 
(мал. 22). Беруть широку 
скляну трубку або звичайне 
лампове скло. З  одного боку 
вставляють корок з колінча
стою трубкою, з другого — 
міцно прив'язую ть тонку гу
мову пластинку (від дитячо "ч 
повітряної кулі). Мал. 22. Прилад для демонстрування всебіч-

Ч ерез трубочку почина- ного тиску повітря,
ють викачувати з  лампового
скла повітря. Зовніш нє повітря тисне на гумову плінку і вганяє її всередину скла.

Така картина буде незалежно від того, в який бік повернуто ш ирокий отвір 
лампового скла (вгору, вниз, набік). Учні роблять висновок: „Повітря тисне 
з усіх боків“.

Н априкінці 5-го урока, а якщ о не залишиться часу, на початку 6-го урока, 
слід продемонструвати чням роботу з насосом.

П р и м і т к и ,  і .  Усі наведені вищ е досліди організуються в такому 
порядку: учитель малює на дош ці схему досліду, щоб виявити всі деталі його. 
Потім запитує: „Щ о станеться, якщо
дослід буде доведений до кінця?* Учні £
висловлюються. Після цього демон
струється самий дослід, що підтверджує 
або спростовує висновки учнів.

2. Дуже бажано організувати ряд 
додаткових дослідів порядком гурткової 
роботи.

П о р я д к о м  г у р т к о в о ї  р о б о т и  
можна організувати роботу над конструюванням

Мал. 23. Модель всмоктувального 
насоса.

Мал. 24. Модель нагні
тального насоса.

насосів: всмоктувального і нагнітального. Насоси можна приготувати з цилін
дричного лампового скла або з широкої скляної трубки за  такою схемою:

Всмоктувальний насос (мал. 23). Нижній кінець лампового скла закриваємо 
корком з скляною трубочкою. Зверху  корка над отвором прикріплюємо пластинку
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л іоисгиї иікіріі "З таким розрахунком-,' щоб вона могла відгинатись під тиском 
води, яка надходить у насос.

Поршень зробимо з порожньої котушки від ниток. Зверху  котушки 
роблять такий самий клапан з шкіри, як і в нижньому корку. До котушки 
прикріплюють дріт так, як це показано на малюнку. Потім обгорнемо котуш ку 
ватою, а зверху шерстяними нитками. Поршень повинен вільно входити в трубку.

Нагнітальний насос (мал. 24). Н агніїальннй насос можна сконструювати за 
схемою Красікова, яка додається тут. Її можна буде трохи спростити, замінивши 
шкіряні клапани прикороченими цвяхами з шляпкою, добре припасованими до 
вихідних отворів (1 і 2).

При підніманні поршня вода по трубочці А  надходить під поршень, піднімає 
по шляху шляпку цвяха 1.

При опусканні поршня шляпка стає на своє місце, закриває вихід у трубку А, 
і вода по трубочці надходить до другої посудини, по дорозі п днімаючи шляпку 
другого цвяха 2, що відіграє роль закриваю чого клапана. Просуваючи поршень 
угору і вниз, ми нагнітаємо у бічну посудину воду і змуш уємо її іти по тру
бочці наоколо.

П р и м і т к а .  Щ об надати більшої міцності насосові, треба приклеїти 
корки з скляними трубкам и  до стінок лампового скла менделеївською  
замазкою або сургучем.

Роботу по виготовленню  насоса треба провести в контакті, під керів
ництвом викладача праці.

Урок 6 -й . С т и ск а н н я  повітря при о х о л о д ж ен н і.
З а в д а н н я  у р о к а  — вияснити, що повітря при охолодженні стискається, 

стає менш пружним.
Спостереження над зміненням повітря при 

охолодженні слід почати з лабораторних д о 
слідів.

1 -й  д о с л і д .  Беруть колбу з корком і скля
ною трубочкою. Кінчик трубочки занурено 
у воду (забарвлену). Колбу накривають мокрою 
ганчірочкою або мішечком з снігом чи охоло
джувальною сумішкою. Повітря в колбі сти
скається, і в трубочку під тиском зовнішнього 
повітря входить вода (мал. 25).

2 - й  д о с л і д .  Спершу демонструється роз
ширення повітря при нагріванні, як це вже 
було показано вище (мал. 17 і 18). Учні кон
статують, що повітря при нагріванні не тільки 
розширяється, а й стає більш пружним, порів
нюючи з зовнішнім повітрям. Після цього колбу 
з нагрітим повітрям опускають у воду. Повітря 
всередині колби і кульки стискається, стає 
менш пружним, порівнюючи з повітрям зовніш
нім. Під тиском зовнішнього повітря оболонка 
кулі сплющується (мал. 26).

Цей самий дослід можна провести простіше, 
замінивши кульку гумовою плінкою, натягну
тою на шийку колби.

Урок 7 -й . В ітер . Р обота в ітр у  в природі й госп одарств і.
З а в д а н н я  у р о к а  — дати учням поняття про вітер, ознайомити з руїн

ницькою і відновною роботою його, розповісти про використання енергії вітру
ЛЮДИНОЮ;

Мал. 25. Прилад 
для *  демонстру
вання властиво
стей повітря при 

охолодженні.
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Н И Я П И Т И  причину утиореїшн nil ру у III К Л І Н Ч  ІІС‘ МЯ З М О Г И ,  on 
п и т а н н я  її«* само по собі дуже складне. Залишається констату
вати, що в ітер— це рух повітря. Це легко продемонструвати 
учням (див. підручник, дослід з свічкою біля відчинених дверей, 
стор. 53). Показавши цей елементарний дослід, учитель знайомить 
учнів з способами визначення напряму вітру (флюгером, стор. 57), 
а також з силою вітру, розпо
відає про лихо, якого завдають 
ураганні вітри людині, про те, 
як вітер сприяє руйнуванню гір
ських порід, утворенню дюн 
барханів.

Схарактеризувавши руїнни
цьку роботу вітру, учитель зна
йомить,,. учнів з досягненнями 
науки і техніки, що прагнуть, 
поперше, знешкодити стихію, 
подруге — використати її для 
господарських потреб. Учитель 
розповідає учням про викори
стання вітру у парусному судно
плавстві, при улаштуванні млинів 
і вітряних двигунів.

Бесіду з усіх цих питань ба
жано супроводжувати показом 
кінофільмів або діапозитивів. За 
підручником дається прочитати 
такі статті: .Яке повітря легше — тепле чи холодне?“ (стор. 52-), 
.В ітер“ і .Робота  вітру в господарстві“ (стор. 58).

Урок 8-й. Добування і властивості кисню.

На початку урока  учитель проводить коротку бесіду, в якій 
відмічає, що повітря потрібне людині для дихання і для горіння. 
Щоб довідатись, що відбувається з повітрям під час горіння 
і дихання, треба ознайомитися з його складом. Учитель гово
рить учням про те, що повітря складається з кисню, азоту 
і вуглекислого газу; після цього починають добування і вивчення 
властивостей цих газів, кожного зокрема.

Дослід з добуванням кисню проводить учитель демонстра
ційно. Перш ніж взятися до добування кисню, як це зазначено 
в підручнику, слід записати на дошці заголовок роботи і на
малювати схему досліду. При нагріванні пробірки з  калій-пер- 
манганатом або бертолетовою сіллю треба додержувати таких 
правил:

1. Перш ніж підвести склянку з водою до кінчика скляної 
трубки (Тетюрьов, ч. І, мал. 60), слід нагріти пробірку спир
товою лампочкою і видалити з неї повітря.

2. При дальшому нагріванні не слід доторкатися гнотом до 
гарячих стінок пробірки: пробірка може тріснути.

Мал. 26. Дослід, що демонструє зміну 
повітря від нагрівання і охолодження.
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.4. Після того, як склянка наповниться киснем, слід насампе
ред вийняти з води кінчик скляної трубочки разом з усім при
ладом, бо вода з миски може пройти в пробірку: пробірка трісне.

По закінченні досліду учитель замальовує його, тобто додає 
до заздалегідь намальованої схеми Необхідні деталі: бульбашки 
кисню, що виділяється під час нагрівання калій-перманганату, 
дає схему досліду з горінням тліючої трісочки в кисні.

Під малюнками роблять відповідні записи.

Урок 9 -й . В углек и сл и й  газ.

Переходячи до ознайомлення учнів з вуглекислим газом, 
що міститься в повітрі, учитель демонструє їм дослід, описаний 
у підручнику на стор. 61. Учні вже почасти обізналися з власти
востями вуглекислого газу при вивченні вапняків. Тут відбува
ється повторення і часткове поглиблення тих знань, що в них є.

Усю увагу учнів слід зосередити на таких властивостях вугле
кислого газу:

1. Вуглекислий газ не має кольору (безбарвний).
2. Вуглекислий газ каламутить вапняну воду.
3. Вуглекислий газ не підтримує горіння.
4. Вуглекислий газ важче повітря.
Відповідні досліди є в стабільному підручнику (стор. 61— 62).
Після того, як учні довідаються, що вуглекислий газ кала

мутить вапняну воду, не важко довести, що вуглекислий газ 
утворюється під час горіння і дихання. Учитель проводить до
слід, описаний на стор. 62 (каламутнення вапняної води під час 
горіння органічних речовин і дихання). Після цих дослідів уч
ням стає ясно, чому в жилих приміщеннях нагромаджується 
значна кількість вуглекислого газу. Додому дається прочи
тати з підручника статтю „Вуглекислий газ“.

Урок 10-й. С клад пов ітря .

На початку урока учитель ставить учням кілька запитань, 
щоб вияснити, чи в достатній мірі вони засвоїли матеріал про 
властивості газів, які входять до складу повітря:

1. З  яких газів складається повітря?
2. Як добути кисень?
3. Які властивості кисню?
4. Як добути вуглекислий газ?
5. Які властивості вуглекислого газу?
6. Як довести, іцо під час горіння і дихання утворюється вуглекислий газ?
7. Чим пояснити велику кількість вуглекислого газу у повітрі жилих при

міщень?

Після того, як учні дадуть відповіді, учитель береться ДО 
нового досліду, що виясняє склад повітря.

Дослід ставиться так, як це зазначено в підручнику.
До того, що написано в книзі, можна додати ще одне додат

кове спостереження. Після того, як дослід закінчиться, можна 
показати учням, що азот, який залишився під ковпаком, дійсно 
непридатний для горіння. Для цього слід відкрити корок і опу
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стити в отвір ковпака горищу трісочку. Проте, якщо не вжити 
деяких запобіжних заходів, дослід може дати зворотні наслідки: 
трісочка буде горіти під ковпаком. Пояснюється це тим, що при 
відкриванні корка стовп води під ковпаком опускається, а через 
шийку його входить свіже повітря.

Щоб дослід був вдалим, треба заздалегідь урівноважити стовп 
води, що є всередині ковпака, з водою, що є в мисці. Для цього 
ще перед тим, як відкрити корок, вливають у миску воду до
рівня водяного стовпа. І тільки після цього учитель береться
до демонстрування властивостей азоту.

. Урок 11-й. Облік з а  розд іл ом  .П о в іт р я * .

Облік за розділом „Повітря“ проводиться на основі таких 
запитань:

1. Як довести, що повітря займає місце?
2. Як довести, що повітря стисливе і пружне?
3. Як довести, що повітря погано проводить тепло?
4. Щ о відбувається з повітрям при нагріванні?
5. Щ о відбувається з повітрям при охолодженні?
6. Яке повітря легше — тепле чи холодне? (До

вести).
7. Як були збудовані перші повітряні кулі?
8. Чим відрізняються сучасний аеростат і дири

жабль від перших повітряних куль?
9. Як збудовано стратостат?

10. Щ о таке вітер?
1 1. Як збудовано флюгер і для чого він служить?
12. За якими ознаками можна визначити силу 

вітру?
13. Як люди використовують вітер для господар

ських потреб?
14. Як добути кисень?
15. Які властивості кисню?
16. Як добути вуглекислий газ?
17. Розповісти про »властивості вуглекислого газу?
18. Чому у жилих приміщеннях багато вуглекислого газу?
19. Як провести дослід, що виявляє склад повітря?

У процесі індивідуального обліку учитель не тільки ставить 
запитання, намічені в запитальнику, але демонструє додаткові 
досліди, які пропонуються учням у вигляді невеличких задач. 
Приміром, він бере невеличку колбочку з корком і скляною 
трубочкою з відтягнутим кінчиком, нагріває її на спиртовій лам
почці і опускає у воду. Утворюється фонтан (мал. 27).

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ РОЗДІЛУ „ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА
В ПРИРОДІ“ .

У центрі уваги стоїть питання про атмосферну електрику. 
У процесі пророблення цієї теми учитель повинен викрити 
безгрунтовність різних релігійних легенд і забобонів, пов’яза
них з атмосферною електрикою.

Мал. 27. Прилад для 
утворення фонтана.
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Урок 1-й. Е лектричні явища в п р и р оді.

Урок починається з невеличкого вступу, в якому учитель 
попереджає учнів про мету наступної роботи.

Головне завдання учителя — показати учням, що явища бли
скавки і грому не являють нічого надприродного, а пояснюються 
матеріальними причинами. Мало того — людина сама може до 
деякої міри відтворити ці явища.

Після короткого вступу учителя учні читають статтю з під
ручника на стор. 64, в якій описується дослід Франкліна з по
вітряним змієм. Після такої історичної довідки учитель пропо
нує учням проробити вдома кілька дослідів.

Пропонується розчісати сухе волосся гутаперчевим або ебо
нітовим гребінцем. Під час тертя появляються іскри і чути 
тріскотіння. Ці іскри в темряві можна помітити. М ож^а проро
бити і другий дослід: прикласти до кахель теплої "Грубки га
зету і терти її деякий час щіткою: папір пристане до кахель. При 
віддиранні паперу від груби чути потріскування, а в темряві 
видно іскри,2 що проскакують між папером і поверхнею кахель.

Урок 2 -й . П еревірка за в д а н ь . Г ром овідвід . Е лектрика в народном у
госп одарств і.

На початку урока учитель розпитує учнів про наслідки ро
боти, проробленої ними вдома. Учні говорять про те, що під 
час дослідів вони спостерігали невеличкі іскри, чули тріско
тіння. Учитель, підсумувавши спостереження учнів, демонструє 
їм батарею від кишенькового електричного ліхтарика і одержує 
електричну іскру; далі він говорить їм про те, що існують елек
тричні машини, за допомогою яких можна одержати великі 
яскраві іскри, що супроводжуються дуж е сильним тріском. 
Б лискавка— це теж електрична іскра величезних розмірів, а 
грім— це тріск, що супроводжує її.

Далі учитель говорить учням про те, що під час грози бли
скавка проскакує між двома хмарами, або між хмарою і землею, 
як це було під час досліду з газетою і кахлями. Ударяючи 
в землю, блискавка може запалити будинок, забити людину. Захи
щаються від блискавки за допомогою громовідвода. Потім з під
ручника читають статтю „Громовідвід“. По закінченні читання 
роблять висновок: при громовідводах блискавка безпечна. Лю
дина може „керувати“ блискавкою. Далі учитель розповідає 
про значення електрики в народному господарстві. Під час бе
сіди виясняється, як використовується електрика в народному 
господарстві. Учні називають ряд прикладів: електричне освіт
лення, трамвай, двигуни, дзвоники і ін. Пригадують способи до
бування електрики — електростанції, які працюють на воді або 
паливі. Учитель гово ить учням про те, яке величезне значення 
має електрика в соціалістичному будівництві, що в другій п’яти
річці СРСР повинен випередити у виробництві електрики усі 
передові капіталістичні країни.

120



Н кіпці урока проводиться короткий облік на розділом .Е л ек
трика“.

Учитель ставить кілька запитань:
1. Щ о таке блискавка і грім?

2. Як люди вперше довідались, що блискавка — це електрична іскра?
3. Як добути електричну іскру?
4. Як уберегти  від блискавки будівлі?
5. Як збудовано громовідвід?
6. Як використовується в народному господарстві електрика?
7. Як добувають електрику?

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ РОЗДІЛУ „Ж ИТТЯ РОСЛИН“ .

Беручись до розроблення весняної тематики, учитель повинен 
насамперед встановити безпосередній зв’язок між новим і ра
ніше проробленим матеріалом. Треба пригадати завдання, намі
чені ще з осені, звернути увагу на стан рослин, посаджених 
восени на пришкільній земельній ділянці, вияснити, що сталося 
з сім’яниками за минулий час.

Треба, крім того, увесь тематичний матеріал по змозі пов’я 
зати з питаннями сільського господарства, з працею на при
шкільній ділянці.

Беручи до уваги всі ці міркування, учитель може побуду
вати вивчення розділу про життя рослин за таким планом.

Урок 1-й. Зм іни  в природі і ї х  вплив на с іл ь сь к е  госп одар ств о .

На початку урока учитель відмічає, що останній розділ курсу, 
до якого беруться учні, пов’язаний з вивченням життя рослин. 
Настала весна. Треба відмітити характерні ознаки настання, 
весни. Учні вказують на подовження дня, загальне потеп
лення, майже повне зникнення снігового покрову. На запитання 
учителя, чи позначилося подовження дня і потеплення на рос
линах, учні відмічают.ь появу трави, що зимувала під снігом, 
набрякання бруньок на деяких деревах, відзначають, що на при
шкільній ділянці і на полі знову зазеленіла озимина, а в ягід
них кущів серед торішнього листя помітно свіжі зеленуваті 
бруньки, готові розгорнутися. Учитель пропонує учням звер
нути увагу на стан сім’яників, заготовлених з осені і перене
сених напередодні у  тепле приміщення (клас або кабінет).

Учні відмічають, що настання весни позначилося і на сім’я
никах: на капусті набрякли блідожовті бруньки, у буряків по
явилися рожевочервоні листочки, у моркви пробилися наоколо 
маленькі жовті листочки. Учитель нагадує учням про мету, яка 
була поставлена перед ними у зв’язку з спостереженням над 
сім’яниками: простежити, як з сім’яників утворюється насіння. 
Спостереження над розвитком коренеплодів і капусти учитель 
організує так: сім’яники з ящиків з піском висаджуються у квіт
кові горщики і консервні банки з заздалегідь заготовленою зе
млею. Клас поділяється на кілька груп, при чому кожна з них 
одержує для своїх спостережень однорідні об’єкти: моркву,
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буряки, ріпу і капусту. Кожна група відповідає за стан своєї 
ділянки роботи: поливає сім’яники, підпушує грунт, веде оолік.

Усі записи і замальовування мають індивідуальний характер. 
Отже, кожний учень повинен вміти докладно розповісти про 
розвиток усіх коренеплодів, посаджених у горщики, про роз
виток капусти. Спостереження і догляд за сім’яниками прово
дяться у вільний час: головне — перед початком і по закінченні 
уроків. Пересаджування сім’яників з ящиків у квіткові горщики 
організується так. кожна група одержує по 4 квіткові горщики 
або стільки ж  консервних банок; сім’яники виймають з ящиків 
і роздають учням; на кожну ланку, що складається з 2  — 3 чол., 
припадає одна рослина. Сім’яники закопують у землю наполо
вину або на дві третини, щоб можна було спостерігати їх у  про
цесі розвитку рослини.

Далі учні спостерігають, як змінюється колір зовнішніх ча
стин рослин, відмічають зміни, що відбуваються з їстивною части
ною коренеплодів (зморщуються, зменшуються в розмірі і ін.). 
Треба, щоб учні в кінцевому підсумку мали уявлення про 
те, що наземні частини рослини під час свого розвитку витра
чають поживні речовини, які є у корінні коренеплодів, у стеблі 
і листі капусти. Далі учні повинні звернути увагу на те, що 
на світлі забарвлення листя і стебел змінюється: лист зеленіє. 
Ці спостереження учні проводять щодня. Висновки роблять 
час від часу на уроках природознавства — на початку або на
прикінці їх. У рубриці спостережень над сім’яниками роблять 
короткі записи після того, як будуть підсумовані спостере
ження учнів.

Урок 2 -й . Р ан н і в есн я н і с іл ь сь к о го сп о д а р сь к і роботи .

На попередньому уроці учні встановили, що зміни, спосте
режувані в природі, відбиваються на характері сільськогоспо
дарських робіт населення. Щоб у дітей не створилося враження, 
ніби людина є рабом природи, цілком підпорядкованим їй у 
господарському відношенні, слід показати і розповісти їм 
про те, що залежність ця відносна, що людина, пізнаючи 
закони природи, в кінцевому підсумку використовує ці за
кони для господарських потреб, підпорядковує природу ви
могам народного господарства. Найпридатнішим об’єктом для 
обгрунтування такого твердження є посилання учителя на до 
сліди з парниковими культурами: людина штучно створює умови, 
які сприяють дозріванню рослин. Уже на попередніх заняттях 
учні почасти ознайомилися з роллю парників, значенням роз
сади. Тепер їм треба підійти до цих питань більш конкретно, 
зокрема — самим приготувати розсаду і простежити за її роз
витком.

Перед тим, як перейти до цієї роботи, учитель коротко 
знайомить учнів з принципом і технікою улаштування парників. 
Д уж е  бажано продемонструвати парник або теплицю, що є при 
школі або колгоспі. У сільській школі будова парника звичайно
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відома не їм учням, ;\ в міській про парники і теплиці учні 
III класи майже н чиїй ас, знають, а тому мінімум необхідних
відомостей їм слід подати. Вияснити значення парників д опо
мож уть дальші досліди і спостереження, що проводяться 
в умовах живого куточка. Роботу з вирощуванням розсади слід 
поставити якнайрізноманітніше. Треба, щоб учні засвоїли різні 
способи вирощування розсади, зрозуміли значення їх і нагро
мадили ряд спостережень над рослинами в період їх почат
кового розвитку.

Робота учнів у класі починається з засіву насіння для роз
сади в ящики і мисочки. Техніка вирощування розсади була 
дана нами вище, а тому ми не будемо на ній спинятися. Р о з 
глянемо методику роботи. Увесь кЛас перед роботою поді
ляється на кілька пруп, залежно від кількості городніх культур. 
Приміром, при работі над трьома культурами (огірки, капуста, 
помідори) увесь клас поділяється на три групи. Кожна група 
одержує насіння всіх зазначених рослин і засіває їх у ящики 
або мисочки. Засівають насіння так: група поділяється на три 
ланки; кожна ланка Сіє насіння будьякої однієї рослини. Ланка 
відповідає далі за стан свого засіву. Члени ланки в порядку 
черги повинні поливати сходи, підпушувати грунт, а надалі — 
пікірувати рослину.

Спостереження над проростанням і розвитком рослин про
водяться в індивідуальному порядку. Кожен учень повинен 
спостерігати не тільки рослини своєї ланки, а й інші. Для 
кожної рослини в зошиті приділяється приблизно півсторінки, 
на якій записують такі дані: час засіву насіння, поява сходів, 
час пікірування, висадження в грунт. Дальші спостереження 
над рослинами, висадженими в грунт, проводяться за особли
вою схемою.

По школах, що мають свою пришкільну ділянку і не позба
влені змоги збудувати парники, можна організувати спеціальні 
розсадники або захисні грядки для вирощування розсади. Ула
штовуються вони *) на сухому підвищеному місці (там, де швидко 
тане сніг), захищеному будьякою будівлею від холодних пів
нічних і східних вітрів. З  осені обрану ділянку перекопують і 
удобрюють перепрілим гноєм. Щоб уберегти від заморозків, 
грудку на ніч треба закривати рогожами або солом’яними ма
тами. На ріжках грядки забивають кілочки, на які кладуть п ер е 
кладки по довжині грядки. Щоб рогожа або мати не прови
сали, упоперек  перекладок треба покласти невеличкі ж е р 
динки.

В кінці другого урока учитель інформує учнів про на
ступну екскурсію в ліс (парк). Завдання екскурсії — вияснити, 
які зміни сталися в лісі у зв’язку з весняним часом. Для роботи 
учні повинні приготувати ботанічні совочки для викопування 
рослин, ботанізирку, консервні банки або кошики для рослин 
і складаний ніж.

*) З а  даними С. З а х а р о в а .
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Уроки 3-й  і 4 -й . Е кскур сія  в л іс  (п ар к ).

Прийшовши на екскурсійний пункт, учитель організує неве
личку бесіду інструктивного характеру. Відмітивши, що мета 
екскурсії — виявити, які зміни сталися в лісі (з настанням весни), 
учитель починає інструктаж. Він пропонує учням розподілитися 
на ланки по 2 — 3 чоловіка. Кожна ланка одержує таке за
вдання:

1. Подивитись, які зміни сталися з деревами.
2. В якому стані деревні бруньки (набрякли, розгорнулися 

і ін.).
3. Обережно зрізати кілька гілочок (1 — 2) з бруньками, перед 

тим довідавшись у вчителя про назву дерева. Д о  гілочок при
кріпити папірці з написами (назва дерева).

4. Таку саму роботу проробити з чагарниками (1 — 2 чагар
ники).

5. Відшукати кілька трав’янистих квітучих рослин і вико
пати їх з підземними частинами.

Увесь зібраний матеріал зберегти до наступного урока. П о
тім учитель переходить до технічного інструктажу: як і чим 
викопувати рослини, як зрізувати гілочки, куди їх складати.

По закінченні іструктажу учні беруться до роботи. Роботу 
треба сконцентрувати на невеличкій ділянці, щоб учитель міг 
швидко переходити від однієї ланки учнів до другої. Учитель 
наглядає за тим, щоб робота проводилася за планом, допо
магає їм при зрізуванні гілок, викопуванні рослин, називає 
рослини, які збирають учні.

По закінченні роботи роблять перерву. Після того, як учні 
відпочинуть і підживляться їжею, учитель проводить з ними 
коротку підсумкову бесіду. Перед початком бесіди учитель 
пропонує учням упорядкувати екскурсійний матеріал: зібрати 
окремо гілки дерев , чагарників і трави. Далі показує будьяку 
гілочку, квітучу траву і запитує, як вони називаються.

Нарешті, пропонує розповісти, які зміни були помічені учнями 
на деревах, чагарнику, травах.

Підсумкова бесіда не повинна мати затяжного характеру, 
бо увага учнів у значній мірі послаблена різноманітністю вра
жень. Наприкінці учитель радить учням поставити зібрані рос
лини в миску з невеликою кількістю води. Бесіда триває хви
лин десять. Частину матеріалів (характерні зразки) учитель 
бере з собою.

Урок 5 -й . П ророблення ек ск у р с ії.

Пророблення екскурсії відбувається в формі лабораторного 
урока (робота з роздаточним матеріалом).

На кожному столі лежать принесені з екскурсії рослинй. 
Учитель насамперед запитує: „Які дерева, чагарники і трави 
були розглянуті на екскурсії?" Учні за викликом учителя нази
вають рослини, демонструючи одночасно гілки дерев, чагар
ників і окремі квітучі рослини.
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Після цього учитель ставить нове запитання: „Які зміни ви 
помітили на гілках дерев?“ Учні за викликом учителя відмі
чають, що бруньки у деяких дерев набрякли, у  других уже 
лопнули, у третіх появилися з бруньок дрібні листочки, а у  де
яки х— квіти.

Те саме запитує учитель і щодо чагарників.
Нарешті, учитель переходить до трав. Учні називають ряд 

квітучих рослин і показують їх учителеві.
Учитель, щоб звернути увагу учнів на специфічні особли

вості будови підземних частин раноквітучих рослин, пропонує
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учням уважно придивитися до підземних частин цих рослин 
і сказати, чи нема у них будьяких загальних ознак.

Учні вказують на те, що у зібраних раноквітучих рослин 
підземні частини потовщені.

Порядком позакласних занять учням доручається загото
вити до наступного урока плакат-колекцію: „Рослини ранньою 
весною“1). Плакат складається з схематичного малюнка будь- 
якої місцевості (узлісся, схил яру і ін.). На цій схемі намальовані 
дерева, чагарник, прикріплені раноквітучі рослини. Внизу по
міщають гербарні екземпляри рослин з позначенням їх назв. 
Ось примірна схема такого плаката-колекції (мал. 28). Частини 
рослин пересаджують у ящики, квіткові горщики або консервні 
банки. Гілки ставлять у воду.

*) Техніка виготовлення подібних плакатів-колекцій дана в попередніх класах.
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Наприкінці урока записуються на дошці, а потім у зошитах 
учнів наслідки спостережень. Відмічається окремо, що було помі
чено на деревах, чагарниках („бруньки набрякли“, „бруньки 
розкрилися“, „з бруньок появились квіти“ і т. ін.). Спостере
ження записують проти кожної рослини приблизно так:

Д е р е в а .  Ч а г а р н и к и .

Б ереза — бруньки набрякли. Бересклет — бруньки лопнули, появились
Липа — бруньки набрякли. маленькі листочки. *

Ліщ ина — появилися квіти.
Трави.

Мати-і-мачуха, ряст і т. ін . — зацвіли.

Уроки 6 -й  і 7 -й . Бруньки. М а ти -і-м а ч у х а  і ін .

На початку урока розглядається плакат-колекція, що її при
готували учні порядком позакласної роботи. Учитель перехо
дить до детальнішого вивчення зібраного на екскурсії мате
ріалу. Урок має лабораторний характер. Учні одержують на 
руки гілки з бруньками. Бажано дати гілку бузини з листко
вими і квітковими бруньками. Учні одержують на руки лупи, 
препарувальні голки, безпечні бритви в оправі. Робота прово
диться під усний інструктаж учителя. Учитель пропонує учням 
відшукати на гілочках бузини листкові і квіткові бруньки 
(перші — дрібніші, другі — буйніші).

Потім дається завдання— розкрити листкову бруньку за 
допомогою шпильки; звернути увагу на шкірясті лусочки, що 
вкривають бруньку зокола.

Відірвати шкірясті лусочки і знайти під ними зачаток стеб
линки і листочків.

Після того, як усі зазначені частини будуть знайдені, учитель 
пояснює, що з листкової бруньки розвивається гілка з зеле
ним листям.

Потім учні, на пропозицію учителя, переходять до ознайо
млення з квітковою брунькою.

Під шкірястими лусочками вони виявляють зачаток квітки.
Дальші спостереження над бруньками переносяться в куто

чок живої природи. Гілки з бруньками ставлять у склянки або 
пляшки з водою і поміщають на підвіконник. Учням дається 
доручення спостерігати розпукування бруньок: відмітити час 
появи листочків на різних гілках, записати спостереження в зо
шит, замалювавши листочок; відмітити час появлення квітів, 
замалювати їх. Далі (на 6 -му уроці) учитель роздає на руки 
учням кілька раноквітучих рослин, у  тому числі мати-і- 
мачуху.

Пропонує учням уважно розглянути мати - і -  мачуху під 
його керівництвом. Ставиться запитання: „Чи є у мати-і-ма- 
чухи листя під час цвітіння?“ Учні відмічають відсутність листя. 
Учитель пояснює, що лист у мати - і - мачухи появляється 
пізніше, демонструє гербарний екземпляр або таблицю. Далі
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учитель звертає увагу учнів на верхню і нижню поверхні листя 
цієї рослини і пояснює походження назви „мати-і-мачуха“ 
(див. підручник). Нарешті, спиняється на к о р е н е в и щ і  рослини, 
вказуючи, що товщина його пояснюється тим, що в ньому є за 
паси поживних речовин. Такі самі запаси є в б у л ь б а х  рясту, 
в ц и б у л и н і  зірочок.

Учитель пропонує розрізати бульби, цибулини і кореневища 
і переконатися в тому, що в них є багато м’якушу.

Наприкінці учні замальовують окремі рослини, відмічаючи 
органи їх (квітка, стебло, лист, бульба, кореневище, цибу
лина і т. ін.).

При проробленні цього матеріалу дуже бажано провести 
паралель між підземними частинами раноквітучих рослин і ко 
ренеплодами. Слід відмітити, що в тому і тому разі ми маємо 
справу з органами рослин, що мають запаси поживних речо
вин. У тому і тому разі запаси ці потрібні рослині для роз
витку її органів.(Бажано також підкреслити, за аналогією з сі
м’яниками, що рослини, які мають ці запаси, можуть швидко 
розвиватися. Під час цієї бесіди повинні бути використані спо
стереження учнів над сім’яниками.

Урок 8 -й . Як з  н асін н я  розв и в ається  рослина.
З а в д а н н я  у р о к а  — дати загальне уявлення про будову насіння, проро

стання і розвиток рослини з насіння.

Урок має комбінований характер: частина його проходить 
у формі бесіди, частина — у формі лабораторних занять. Учні 
одержують вологе, набрякле насіння гороху або квасолі, зерна 
пшениці або жита, а також лупи і препарувальні голки або 
'звичайні шпильки. Потім учитель пропонує учням розглянути, 
як збудоване насіння рослин. Починають звичайно з гороху 
або квасолі. Учитель запитує: „Чим покрита насінина?“

В і д п о в і д ь :  „Шкіркою“.
Учитель пропонує зняти шкірку і розглянути, що є під нею. 

Під шкіркою учні виявляють зародок, що складається з двох 
часток (сім’ядолей) з маленькими, ще безбарвними листками, 
стеблинкою і корінцем. ' -»

Учитель звертає увагу учнів на великі розміри „часток“ і 
встановлює у процесі бесіди, що саме в них є поживні речо
вини. Потім учні переходять до розгляду набряклої зернини 
жита. Встановлюють, що шкірку від зернини відокремити не 
можна, бо вона приросла до неї. Швидко відшукують зародок. 
Учитель пропонує учням відокремити його від решти маси і роз
глянути в лупу. Учні виявляють у насінин, що починають про
ростати, корінець, брунечку і лусочку. Крім зародка, у зернині 
є особлива частина (ендосперм), що являє однорідну борош 
нисту масу. З  неї головне і одержують борошно.

Наслідки роботи замальовують і записують на дошці і в з о 
шитах учнів. Значення сім’ядолей і ендосперма (учитель цих 
термінів не дає учням) виявляється під час дальших спостережень.
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Спостереження над проростанням насіння і розвитком рослин 
з насінини відбуваються на основі досліду, Описаного в підруч
нику на стор. 67.

Д уж е  добрі наслідки будуть, коли пророщувати насіння на 
цеглині, покладеній у миску з водою і накритій банкою спід 
варення. Для демонстрування добре використовувати склянки, 
внутрішні стінки яких покриті цупким обгортковим папером 

(бажано темного кольору). У склянку нали
вають пальців на 1 — 1,5 води; папір зволо
жується і досить щільно прилягає до .скла. 5 
У проміжки між папером і склом поміщають 
насінини. Розвиток кореневої системи відбу
вається на очах учнів (мал. 29). і

Урок 9 -й . К ор ін н я  рослин.

На початку урока учитель інформує учнів 
про мету наступної роботи: „Довідаємося, яке ; 
у рослин буває коріння, як воно збудоване \ 
і для чого служ ить“. Після цього на руки 
учням дають пророслі рослини (односім’я
дольні і двосім’ядольні). Демонструються та-. 

Мал. 29. Прилад для кож Рослини> проросли в склянках з мар- 
спостережень над лею 1 в склянках з фільтрувальним папером, 
розвитком корене- Учитель пропонує учням звернути увагу на 

вої системи. насіння, з якого розвиваються рослини. Учні 
відмічають, що насіння дуже змінилося: змор

щилося, зменшилося в об’ємі. У процесі бесіди встановлюється, 
що розвиток рослин відбувається спершу за рахунок поживних і 
речовин, відкладених у насінні, і тільки пізніше рослина починає 
добувати собі воду і поживні солі з грунту. Після цього учитель 
звертає увагу учнів на значення і форму коріння. Чи всі вони ’ 
однакові? Учні відмічають, що в деяких рослин є головний 
корінь, а у  інших — нема.

Далі учитель пропонує учням відшукати к о р е н е в і  в о- ,•
л о с к и ,  вказавши, що волоски ці є звичайно поблизу кінчиків 
корінця. Учитель виясняє значення кореневих волосків і дає 
додому завдання прочитати з підручника статтю „Коріння 
рослин“. Бесіду про коріння можна добре пов’язати з роботою 
по пікіруванню рослин. >

За кілька днів до роботи учням доручається заготовити при
міщення для пересаджуваних рослин: ящики розміром 8  X  25 х ;
X 50 см, квіткові горщики або мисочки, горщики з вогкої 
глини, діаметром 10— 12 см. Усе це заздалегідь наповнити !
на - * / 4  добре просіяною землею.

Перед пересаджуванням рослин учитель звертає увагу учнів 
на зовнішній вигляд сіянців: вони густо розрослися, тіснять 
один одного і тягнуться до світла. Треба їх розсадити, не викри
влюючи коріння. „Викривлення коріння,— говорить учитель,— 
сприяє неправильному розвиткові рослини, спричинюючи різні
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захворювання і навіт*» загибель рослини. При нересаджуваииі 
у багатьох рослин відрізають або відщипують на х/з корінці. 
Це ^прищипування“ коріння тимчасово затримує зростання рос
лини в довжину, але сприяє розвиткові бічних коренів і по
товщенню стебла“. Далі учитель дає вказівки, як пересаджу
вати рослини. Якщо пересаджують у ящички, то слід спершу 
вирівняти поверхню грунту в них, а потім за допомогою санти
метрової лінійки розмітити поверхню його вздовж і впоперек 
з таким розрахунком, щоб сусідні точки перетину були на пев
ній віддалі одна від однієї, в даному разі — приблизно на 1 0  см. 
У точках перетину роблять паличкою невеличкі ямки, в які 
поміщають сіянці. Земля не повинна закривати сім’ядолей, а 
лише доходити до них. Техніка викопування і пересаджування 
сіянців була дана вище, а тому не будемо до неї повертатися. 
Проте, учитель у свойому інструктажі під час роботи повинен 
докладно ознайомити з нею учнів. При пересаджуванні рослин 
у горщики в центрі кожного з них роблять одну ямку і саджа
ють одну рослину. Горщики і ящички з розсадою ставлять на 
підвіконниках. Щ об рослини не затіняли одна одну, на підві
конниках улаштовується поличка на кілька сходів.

Учні доглядають рослини в порядку черги. Кожний учень 
спостерігає розвиток усіх посаджених рослин: огірків, капусти, 
помідорів. Спостереження коротко записують у класному зошиті.

П р и м і т к а .  Учитель повинен знати строки, потрібні для вирощ у
вання розсади різних городніх рослин. Для огірків цей строк дорівнює 
2 ,5— 3 тижням,— час з ’явлення першого справжнього дистка. Для капу
ст и — п ів т о р а -д в а  м ісяц і,— наявність 4 — 6 спразжніх листків. Для по
мідорів — 1,5 — 2 місяці,— цілком розвинена рослина з листям, а  часто і з 
бутонами.

Урок 10-й. Л истя росли н .

Розмова про зелене листя рослин і ус значення супрово
джується показом рослин (горох, овес), що виросли у темряві 
і на світлі. Цей дослід повинен бути заздалегідь підготований 
учителем. ,

Учні відмічають, що рослини, які виросли в темряві, довгі, 
блідожовті. Рослини, що виросли на світлі,— короткі, зелені.

Учні роблять висновок, що тільки на світлі рослини можуть 
розвиватися нормально, що тільки на світлі у них утворюється 
зелена забарвлююча речовина. Учитель пояснює, що речовина 
ця називається хлорофілом.

Далі учитель якнайпопулярніше розповідає учням про ж и
влення зелених рослин, про те, що в листі рослин утворюється 
на світлі поживна речовина — крохмаль.

Наприкінці читають з підручника статтю „Зелене листя рос
лин“.

Урок 11-й. С тебла.

З а в д а н н я  у р о к а  — познайомити учнів з різними видами стебел і від
мітити, що стебла підтримують листя і виносять його на світло, що по стеблу 
з коріння до листя піднімається вода з розчиненими у ній солями.
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У рок,'щ о відбувається у формі бесіди, треба якнайкраще 
обладнати. Насамперед слід повісити ряд таблиць з зображенням 
різних стебел: трав’янистих стебел, стебел чагарників і дерев. 
Бажано, крім таблиць, продемонструвати природні об’єкти — 
стебла трав і чагарників у вигляді гербарного і живого мате
ріалу. Слід також заздалегідь приготувати гербарні екземпляри 
або малюнки в и т к и х  с т е б е л  і с т е б е л ,  щ о  с т е л я т ь с я .

Нарешті, для демонстрування руху води і розчинених солей 
по стеблу треба напередодні урока поставити в склянку з роз
веденим червоним чорнилом кілька гілочок з листям.

Бесіда починається з вияснення форми стебел у різних рос
лин. Учитель розповідає учням про те, що всі рослини можна 
поділити на три великі групи: трав’янисті рослини, чагарники 
і дерева.

Пропонується учням назвати кілька представників з кожної 
групи. Потім учитель знову запитує: „Чим відрізняються на дотик 
стебла трав’янистих рослин від стебел дерев і чагарників?“ 
Учні відмічають, що у трав’янистих рослин стебло' м’яке, а 
у дерев і чагарників — тверде, дерев’янисте.

Після цього учитель, демонструючи учням таблицю дерев 
і чагарників, пропонує вирішити питання: „Чим відрізняються 
поміж себе дерева і чагарники?“ Учні відмічають, що у дерев 
є одне головне стебло — с т о в б у р ,  а у чагарника головного 
стовбура нема — стебла відходять від кореня „ п у ч к о м “.

Учитель демонструє учням виткі стебла і стебла, що сте
ляться, виясняє, яке значення для рослин мають в и т к і  с т е б л а  
і с т е б л а ,  щ о  с т е л я т ь с я .  Указує на те, що виткі стебла 
обвиваючись навколо бУдьякої міцної підставки, виносять листя 
на світло. Тут слід поставити контрольне запитання: „Чи по
трібне рослинам світло?“

В кінці урока учням демонструються гілочки рослин, помі
щені перед цим у розведене чорнило. Розповівши про дослід, 
поставлений напередодні, учитель роздає учням гілочки і про
понує їм розрізати їх уздовж. Встановлюється, що по стеблу 
рухається вгору вода з розчиненими у ній солями. Щоб просте
жити, що відбувається з водою далі, учитель проводить у класі 
дослід з випаровуванням води рослинами, описаний у підручнику 
на стор. 74 (дослід з пробіркою і зеленою гілочкою). Прилад 
залишають у класі або в шафі до наступного урока.

Урок 12-й. В ипаровування води росли нам и . П овторення і частковий облік  
за  р ан іш е проробленим  м атер іал ом  (к о р ін н я , л и стя , с т е б л а ).

На початку урока учитель демонструє наслідки поставле
ного раніше досліду. Учні переконуються в тому, що волога 
частково випаровується листям. Учитель розповідає учням про 
те, що величезна кількість води випаровується рослинами, що 
воду випаровують не тільки культурні рослини, а й бур’яни. 
Ось одна з причин, що змушує нас провадити постійну боротьбу 
з бур’янами. По закінченні спостережень над випаровуванням
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ноди рослинами учитель ироиодить частковий облік І 1 І О П Т О -  

решш матеріалу, щільно пов'язаної о а рухом води і солей но 
рослині.

Учням дається завдання — пригадати, як вода і розчинені у 
ній солі потрапляють у рослину і що відбувається з розчином 
далі. Учні розповідають про функції коріння, побіжно прига
дуючи їх форму, далі — про рух води і солей по стеблу в листя 
і часткове випаровування води через листя і утворення крбх- 
малю.

П р и м і т к а .  Уроки 13— 17, пов’язані з роботою на пришкільній 
ділянці, докладно розгорнуто в розділі VI.

Урок 18-й. Б у д о в а  квітки. П лід і  насінн я .

Вивчення будови квітки відбувається у формі лабораторного 
урока. Учні працюють з роздаточним матеріалом. Для ознайо
млення з будовою квітки слід добрати досить великі екземпляри 
квіток, у  яких є чашечки, віночок, тичинки і маточка.

Урок будується так: на дошці заздалегідь вивішується схе
матичний малюнок або таблиця квітки, розглядуваної в класі. 
Можна добрати іншу квітку, що наближається своєю будовою 
до зображеної на таблиці.

Учитель вказує на таблиці окремі частини квітки, називає їх 
і пропонує учням знайти їх на квітках, які у  них є.

Після того, як учні ознайомляться з будовою квітки, учитель 
розповідає їм про запилення рослин і утворення плоду. На 
цьому уроці дітям слід дати початкове поняття про плід і на
сіння. Урок треба обладнати таким приладдям: таблицями 
плодів і насіння, натуральними об’єктами (соковиті і сухі 
плоди), колекціями насіння. Найпридатніший метод роботи— 
лабораторний.

Урок відбувається за таким планом. На початку урока учи
тель інформує учнів про мету наступної роботи: „Ознайомимося 
з плодами і насінням різних рослин; навчимося відрізняти плоди 
від насіння“. Потім учні одержують на руки зразки соковитих 
і сухих плодів, безпечні бритви і препарувальні голки або 
звичайні шпильки. Треба напередодні урока дати завдання учням 
принести в клас будьякі плоди (яблука, груші, сливи і ін.). 
Найскладніша справа у цей ч а с —-добути соковиті плоди, проте 
дещо (яблука) учні можуть принести з дому, дещо може купити 
у невеликій кількості школа; сухі плоди мають бути заготовлені 
з осені.

Урок починається з розгляду в е л и к и х  с о к о в и т и х  і с у 
х и х  п л о д і в .  Учитель демонструє на таблиці плід я б л у н і  
або г р у ш і  у розрізі, показує їм шкірку плоду, м’якуш, насіння 
і пропонує знайти все зазначене на роздаточному матеріалі. Учні 
розглядають яблуко або грушу в розрізі і замальовують у зо
шитах.

Під загальним заголовком „Плоди і насіння“, який записують 
на початку урока, учні замальовують окремі плоди і насінини.
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Потім учитель переходить до розгляду сухих плодів. Ви
вчення сухих плодів і насіння відбувається в тому самому по
рядку, як і соковитих: учитель демонструє будову сухих пдіодів 
за таблицею і пропонує учням відшукати все показане на роз- 
даточному матеріалі. Добрими об’єктами для такої роботи є плоди 
і насіння гороху, бобів, жовтої садової акації, маку і ін. Плоди 
і насіння замальовують у зошитах. Наприкінці урока учитель 
пропонує учням назвати ряд інших соковитих і сухих плодів, 
демонструє колекції, які у нього є, дає пояснення за таблицями.

Урок 19-й. Р ізн і сп особи  пош ирення н а с ін н я .
Н асіння, пош ирю ване вітром .

Завдання даного урока — показати учням, що у плодів і на
сіння різних рослин є пристосовання, за допомогою яких на
сіння розсіюється на великій віддалі одне від одного; в на
слідок цього ростки рослин можуть вільно розвиватися, не за 
глушуючи один одного. Рано на весні, коли рослини ще тільки 
цвітуть, дану тему не можна проробити екскурсійно. Залиша
ється, отже, удатися до лабораторного урока, організувавши 
заняття учнів на заздалегідь заготовленому роздаточному ма
теріалі.

На початку урока учитель пропонує учням пригадати деякі 
дані про плоди і насіння, зокрема, які плоди їм відомі, яке зна
чення має насіння. По закінченні цієї частини бесіди учитель 
запитує: „Що станеться з ростками, якщо все насіння будьякої 
рослини впаде рядом, на одне й те саме місце?“ Учні відпо
відають, що проростаючі рослини будуть заважати одна одній, 
заглушать своїх сусідів. Робиться висновок: для нормального 
розвитку рослин необхідно якнайдалі розсіювати насіння. Учи
тель говорить, що при засіві культурних рослин про це дбає 
людина. Щодо дикорослих рослин, то більшість з них має такі 
пристосовання, завдяки яким насіння і плоди далеко відносяться 
одне від одного і при проростанні одне одному не заважають. 
„Сьогодні і на найближчих уроках,— говорить учитель,— ви 
ознайомитеся з деякими з цих пристосовань на роздаточному 
матеріалі*. Після цього учитель розподіляє по столах коро
бочки з н а с і н н я м  і п л о д а м и ,  щ о  п о ш и р ю ю т ь с я  з а  
д о п о м о г о ю  в і т р у .  Учні одержують леза безпечних бритв, 
лупи і препарувальні голки або шпильки. Учитель інформує про 
план занять. „Я буду,— говорить він,— показувати і називати 
плоди і насіння різних рослин. Перше, що треба зробити,— це 
визначити, з чим ви маєте справу — з плодом чи насіниною, а 
потім уже вияснити, яким способом дані плоди або насіння 
поширюються (розсіюються)“.

Після такого вступу учитель демонструє учням на таблиці 
або гербарному екземплярі к у л ь б а б у  (рослина з листками, кві
тами і плодами). Назвавши цю рослину, учитель пропонує учням 
відшукати плоди її у  себе в коробочці або в окремій пробірці. 
На коробочці або пробірці має бути відповідний напис.
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СїарЛНТЬС#. зашітаищіТ 1) Д'Цш р£іуЛидаьіі>оі „пухпаїа .куля11'
кульбаби — з плодів чи з насіння? 2 ) як поширюється на
сіння кульбаби?

Щоб відповісти на перше запитання, учням пропонується 
перерізати лезом безпечної бритви вздовж і упоперек плодик; 
кульбаби і розглянути вміст під лупою. Учні виявляють все
редині плодика насінину. Учитель викликає когось з учнів і про
понує відповісти на поставлене запитання. Робиться висновок: 
пухната сива куля кульбаби складається з окремих плодиків; 
усередині кожного плодика є насінина. Плодики мають чубок 
і поширюються за допомогою вітру.

Учитель пропонує учням відшукати ряд інших рослин, у яких 
є такі самі плодики, як у кульбаби.

Хтось з учнів за викликом учителя показує плодики осоту, 
будяку, що лежать в окремих пробірках. Учитель демонструє 
гербарні матеріали і малюнки названих рослин.

Далі, показуючи учням у послідовному порядку плоди клена, 
в’яза, ясена, берези, липи, учитель пропонує знову відповісти 
на два запитання: 1 ) що являють демонстровані ним об’єкти — 
плоди чи насіння? 2 ) як поширюються вони?

Щ об відповісти на поставлені запитання, користуються тими 
самими способами, як і при ознайомленні з плодиками кульбаби.

Учні у процесі бесіди встановлюють, що у клена, в’яза, ясена 
і берези вітер підхоплює і несе плоди, всередині яких є насіння.

У липи вони виявляють цілу гілочку з кількома маленькими 
горішками і з довгастим листочком, що міцно сидить на ній.

Після цього учитель пропонує учням розглянути шишки 
сосни і ялини і вирішити, як поширюється насіння сосни і ялини. 
Учні розглядають шишки і виявляють усередині їх під лу
сочками крилаті насінини.

Учитель говорить учням про насіння осики, тополі, верби, 
що розвиваються у маленьких плодах — коробочках. Коробочки 
розтріскуються, з них вилітають пухнаті насінини.

Наслідки бесіди фіксуються в зошитах. Записи мають бути 
короткими і супроводжуватися малюнками. Примірний запис: 
„ П о ш и р е н н я  н а с і н н я  в і т р о м “. Під заголовком — ма
люнки плодів і насіння з назвами рослин.

Учням дається доручення — приготувати гілакат-колекцію на 
тему „Поширення насіння вітром“.

На плакаті мають бути подані (наклеєні) не тільки насіння 
і плоди різних рослин, але .і гербарні екземпляри їх (трави). 
Щодо дерев і чагарнику, то їх треба дати у вигляді малюнків 
з прикріпленими до них листками і плодами. Усьому плакатові 
бажано надати ландшафтного оформлення, як це було " зр о 
блено за темою „Ранні весняні рослини“.

Урок 2 0 -й . Н асін н я , пош ирю ване тваринам и.

Урок починається з короткого повторення відомостей, здо
бутих на попередніх заняттях. Демонструється колекція-плакат,
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заготовлений учнями порядком нозакласних занять на тему 
„Поширення насіння вітром“. Після короткого повторення учи
тель демонструє горіхи і жолуді і пропонує учням уважно 
розглянути їх, розкривши за допомогою ножа. Учні знайо
мляться з будовою цих плодів, а учитель розповідає їм про те, 
що поширювачами насіння ліщини і дуба завжди є білки, які 
під час гонитви або іншої небезпеки гублять по дорозі свою 
здобич. Особливо великий інтерес для пророблення являють 
насіння і плоди, що мають різні причіпки.

Учитель роздає учням на руки плоди лопуха, липучки 
і череди і пропонує учням відповісти на два запитання: 1 ) чим • 
є демонстровані об ’єкти — плодами чи насінням? 2 ) як поши
рюються вони?

Щ об відповісти на ці запитання, учні розглядають плоди 
з зовнішнього боку, виявляють на них ряд чіпких гачків, за 
допомогою яких плоди і насіння чіпляються за шерсть тварин, 
за тканину. Д уж е  бажано зробити цей огляд за допомогою лупи. 
Після цього лезом безпечної бритви учні ізолюють окремі 
плоди і виявляють у них насінини. Робиться висновок: лопух, 
липучка, череда мають плоди з чіпкими гачками. Прикріплюю
чись ними до шерсті тварини або одягу людини, вони розно
сяться в різні сторони.

В кінці урока учитель знайомить учнів з будовою плодів 
у ягідних рослин. У процесі бесіди встановлюється, що в ягодах 
є соковитий м’якуш і насіння. Учитель говорить учням про те, 
як птахи, з ’їдаючи ягоди, сприяють поширенню різних рослин. 
Наприкінці роблять у зошитах записи і замальовування. З іпис  
формулюється приблизно так: „Поширення насіння тваринами“. 
Під заголовком дають зображення відповідних плодів.

Порядком гурткової роботи виготовляється колекція-плакаг 
на тему „Поширення насіння тваринами“. Так само, як і на по
передньому плакаті, даються малюнки і натуральні об’єкти 
різних рослин з їх плодами.

Урок 21-й. Р озк и дан н я  насінн я  росли нам и . З а с ів  л ю ди н ою  н а с ін н я  
к у л ьтур н и х  росл и н . О бл ік .

Після короткого повторення і розгляду таблиці-плаката на 
тему „Поширення насіння тваринами“ учитель переходить до' 
розгляду плодів і насіння садової акації і розрив-трави.

Плоди заздалегідь роздаються учням. Учитель викликає когось 
з ребят і пропонує, як і раніше, вирішити питання, з чим він 
має справу: з плодами чи з насінням рослин? Учень відмічає, 
що на руках у нього сухі плоди акації і розрив-трави; все
редині цих плодів є насіння.

Учитель говорить про поширення насіння акації і розрив- 
трави: плід тріскається, стінки його скручуються, насіння з силою 
розкидається на всі боки.

Робиться короткий запис і замальовування плодів і насіння 
акації і розрив-трави. Учні записують у зошитах: „Розкидання
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тпгіітттн рослпнлми*^ Під ллголппком длються МЗЛІОЩШ плодіи 
і насіння з зазначенням, яким рослинам вони належать.

Далі учитель розповідає учням про те, як людина регулює 
поширення і зростання рослин, вигідних у господарському від
ношенні, усуваючи бур’яни, підготовляючи грунт, організуючи 
парникове господарство.

Зміст бесіди дано в статті »Розвиток культурних рослин“ 
(стор. 76). Стаття ця, за винятком передостаннього абзаца, від 
слів „У останній час“. . .  дається для читання учнями вдома.

Порядком позакласних гурткових або індивідуальних робіт 
доручається учням скласти колекцію-плакат на тему »Розки
дання насіння рослинами“.

В кінці урока проводиться облік за проробленим матеріалом.
Учитель ставить запитання:
1. У яких рослин поширюються за допомогою вітру одночасно плоди і на

сіння?
2. У яких рослин поширюється за  допомогою вітру тільки насіння?
3. У яких рослин насіння поширюється тваринами?
4. Як поширю ється насіння акації і розрив-трави?
5. Щ о трапиться, якщ о все насіння будьякої рослини буде обсипатися 

в одному місці?
6. Як людина допомагає розвиткові культурних рослин?

Урок 2 2 -й . Облік за  р озд іл ом  »Ж иття р о с л и н “ .

Облік за темою відбувається в індивідуальному порядку.
Для контролювання знань учнів можуть бути запропоновані 

такі запитання:
1. Які рослини зацвітають насамперед рано на весні?
2. Які особливості є у раноквітучих рослин у підземних частинах?
3. Як збудовані бруньки у рослин?
4. Як проростає насіння?
5. Чим живиться зародок рослини?
6. Яке значення має коріння для рослини?
7. Яке коріння називається стрижневим?
8. Яке коріння називається мичкуватим?
9. Які рослини називаю ться коренеплодами?

10. Яке значення для рослини мають кореневі волоски?
11. Чим відрізняються ростки гороху або вівса, вирощені на світлі, від ви

рощ ених у темряві?
12 Як впливає на розвиток рослин прищипування коріння?
13. Щ о таке проріджування рослин і для чого його роблять?
14 3  чого утворюється крохмаль у рослинах?
15. Як відрізнити дерева від чагарників?
16. Яке значення для рослин має стебло?
17. Щ о таке пасинкування? Для чого його роблять?
18. Описати будову квітки вишні.
19. Щ о таке запилення? Яке значення має воно для рослини?
20. Як підготувати грунт до засіву на земельній ділянці?
2 | .  Для чого перекопують і угноюють грунт?
22 Як підготувати грядки для засіву?
23. Для чого улаштовують грядки на городі?
24. Щ о називається сім’яниками?
25. Чому капусту розводять розсадою?
26. Чому багато рослин сіють не прямо в грунт, а вирощують з них роз

саду?

135



27. Чому деякі культурні рослини сіють я по**«'?
2Ь. Як одержати насіння бурякін, моркви і ріпи?
29. Н ізвати дворічні рослини. Чому ці рослини називаються дворічними?
30. Я к розводяїь  суниці?
31. Як розводять малину?
32. Які рослини засіяно (посаджено) в цьому році на нашому городі?
33 У чому полягає догляд за посадженими рослинами?
34. Чому треба час від часу полоти город?
35. Яке значення має підпушування грунту на городі?
36. Чому деякі рослини треба обгортати?
37. Щ о таке живцювання рослин? Як воно проводиться?

Річний облік і завдання на літо. Р і ч н и й  о б л і к  п о  в с і х  
р о з д і л а х  курсу проводиться за таким планом. При опитуванні 
учнів слід звертати увагу на найістотніше з кожного розділу, 
не заглиблюючись у деталі. Базою для проведення такого обліку 
є запитальники, додавані в кінці кожного розділу.

При організації обліку треба підсумувати заняття на при
шкільній ділянці. Слід відновити в пам’яті учнів усі роботи, 
пророблені ними від початку навчального року, тобто з осені. 
Облік цей треба організувати так* щоб діти цілком чітко 
уявляли собі, що вони зробили на пришкільній ділянці і що 
треба зробити у весняно-літній період. Облік роботи на при
шкільній ділянці має стати вихідним моментом для організації 
дальших занять учнів з сільськогосподарської праці.

Наприкінці навчального року учитель повинен вияснити, 
хто з учнів буде продовжувати роботу на ділянці, узнати — чи 
в' достатній мірі чітко уявляють вони план наступної роботи, 
чи засвоїли інструкції, необхідні для ведення систематичних 
спостережень над рослинами. План наступної роботи на ділянці 
записують учні всього класа. За цим планом мають бути ор
ганізовані відповідні роботи по догляду за рослинами і спо
стереження не тільки на пришкільній ділянці, але і в інших 
місцях, при наявності відповідних умов: на дачі, в колгоспі, 
радгоспі і т. ін.

Це необхідно зробити, щоб увага учнів у канікулярний час 
була привернена до тих питань, на яких вони спинилися на 
весні, наприкінці навчального року. Тільки при цій умові можна 
створити безперервність і зв’язок у заняттях учнів протягом 
кількох років і різних сезонів. Тільки при цій умові ми досяг
немо того, що процес підсумування весняно-літніх спостережень 
охопить переважну кількість учнів, а не купку любителів при- 
роти. Мало того, зазначені вище передумови допоможуть учи
телеві організувати восени виставку робіт учнів, органічно* 
пов’язану з весняними заняттями. На виставці будуть продемон
стровані наслідки робіт учнів за завданнями, розробленими 
в школі ще на весні. На шкільній ділянці і на виставці учні 
зможуть вияснити наслідки своїх робіт на городі і ягіднику.

Дослідні роботи будуть, отже, доведені до кінця За обліко
вими відомостями діти зможуть вияснити характер і зміст цих 
робіт за минулий період. Вони, нарешті, візьмуть участь у зби
ранні урожаю.

136



Отжсг рітапП Ш й к Ж  різицмц разді-Шп. п р ц р д а ш а д ш т
природно переходить у планування роботи учнів на літній період.

Планування літніх занять учнів не слід обмежувати завдан
нями, що відбуваються виключно ка городі, ягіднику або в са д / ,— 
треба взяти до уваги програмний матеріал 4-го року навчання.

У весняно-літній період учні мають змогу спостерігати такі 
явища і об’єкти, які восени не будуть їм доступні. Приміром, 
тільки у весняно-літній п- ріод учні можуть вести спостере
ження над пуголовком, простежити поступове перетворення 
його на жабу.

У весняно-літній період учні мають змогу зібрати значний 
матеріал для живого куточка. Треба тільки дати певну інструк
цію відносно того, яких тварин слід збирати, як утримувати їх, 
як консервувати їх для колекції.

Восени, коли учні візьмуться до вивчення матеріалу за темою 
„Життя тварин“, багато вже буде відомо їм з особистих спо
стережень, про багато чого вони можуть поділитися своїми 
враженнями з іншими учнями.

Якщо ми раніше цілком конкретно встановили перелік завдань 
для роботи учнів на пришкільній ділянці, то з неменшою 
конкретністю ми повинні це зробити щодо об’єктів, збираних 
учнями за темою „Життя тварин“.

Змкт літніх завдань за темою „Життя тварин“. Приготувати з скля
ної банки невеличкий акваріум: насипати на дно банки санти
метрів на 2  крупнистого промитого піску; прилити до половини 
або на 2 / 3  води, помістивши кілька стеблинок будьяких водо
ростей або інших водних рослин і посадити кілька штук пуго
ловків, упійманих у водоймі. Воду взяти з водойми. Час від 
часу додавати наловлених у ставку дрібних личинок і дафній, 
що водяться звичайно у великій кількості в кожній водоймі. 
Виловлюють корм для пуголовків за допомогою сачка, не зану
рюючи його в мул.

Слід завести щоденник спостережень, у якому відмічати 
стадії розвитку пуголовка: день появи першої пари кінцівок, 
другої пари, спостереження над хвостом пуголовка.

Акваріуми слід приготувати для спостережень над іншими 
мешканцями водойм: плавунцем, хребтоплавом, личинкою бабки, 
рибами. Плавунців і хребтоплавів можна помістити в одну 
банку (акваріум). Окремо від цих хижаків слід держати рибок 
і пуголовків, яких вони можуть знищити.

Над плавунцем, хребтоплавом, личинкою бабки проводяться 
спостереження за запитальником:

1. Форма тіла.
2. Чи є нсги? Скільки їх? Як збудовані? Для чого служать?
3. Чи є крила? Скільки їх? Як збудовані?
4. Як пересувається тварина?
5. Чим живиться (рослинною чи тваринною їжею)?
6. Як живиться?
7 Як збудовано рот?
8. Чи є очі?
9. Додаткові спостереження.

-V, , . і ■ , '  М '  ' > .« .• "  . 4 •• , .. А -
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Годувати плавунців і хребтоплавів можна • мертвими пуго
ловками, мертвими рибками, опускаючи їх на ниточці в аква
ріум. Якщо вода починає протухати, слід її злити і замінити 
свіжою.

Д ля спостережень над рибами, жабами і ящірками можна 
використати запитальники, додані до навчального матеріалу 
IV класа.

Учням дається завдання — звернути увагу на будову дзьоба 
і лапок у птахів, що живляться зерном, комахами, дрібними 
тваринами (хижих).

Доручається також придивитися до того, як доглядають 
свійських птахів (курей, качок) і кроликів. Чим їх годують? 
Як вирощують кроликів і курчат?

Учитель попереджає учнів про майбутню осінню виставку, 
до якої усі зібрані матеріали мають бути подані. Учні, що 
збирали матеріал до виставки, повинні зробити відповідне 
повідомлення.

Практичні вказівки до л ітн іх робіт за темою .Життя тварин“ .

Матеріал, збираний за даною темою, треба оформити в двох розрізах: 
поперше, у  вигляді живих об’єктів для куточка живої природи, подруге — у ви
гляді роздаточного матеріалу для лабораторних занять учнів.

Як живі об’єкти, мають бути заготовлені по змозі усі згадані вищ е 
мешканці водойм, за винятком, звичайно, пуголовка. Учні, збираю чи цей 
матеріал, напевне звернуть увагу і на інші об’єкти, шо трапляються в ставку , 
річці і інших водоймах: во ;охокрильпів, п’явок, ставковиків і ін. У се це треба 
зберегти в живому куточку для вивчення.

Додатковий матеріал можна використати для позакласної роботи учнів.
Крім меш канців водойм, бажано заготовити живими деяких плазунів: 

ящірок, черепах.
Яшірок найкращ е держ ати в ящиках, у  яких передня стінка замінена 

склом, що піднімається. На дні ящ ика ставлять невеличку мисочку з водою 
і кладуть плоский камінь, на якому ящ ірка любить грітися в сонячний день. 
Простір між каменем і мисочкою посипають крупнистим піском. У кутках і на
вколо каменя кладуть мох.

Птахів найкращ е держати в клітках.
Крім живих об’єктів, треба заготовити в літній час роздаточний матеріал 

за темою „Життя тварин“. Сюди увійдуть: пуголовки, законсервовані у  форма
ліні або розчині кухонної солі, личинки бабки, хребтоплави і плавунці.

Уьесь цей матеріал буде потрібний на початку занять на четвертому році 
навчання.

РО ЗДІЛ  V.

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ М АТЕРІАЛУ  З ПРИРОДОЗНАВСТВА
В IV КЛАСІ.

Робота з природознавства з учнями IV класа має бути 
органічно пов’язана з попередніми заняттями учнів і насам
перед з весняно-літніми завданнями. Учні повинні мати ясне 
уявлення про те, чим закінчилися досліди і спостереження, 
організовані учителем наприкінці навчального року на при
шкільній ділянці, що сталося з рослинами, посадженими ними 
рано на весні, які матеріали вдалося зібрати влітку за завдан
нями.
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Ще до початку систематичних занять у школі учитель разом 
з учнями, що працювали на пришкільній ділянці, береться до 
оформлення зібраного влітку матеріалу.

У зв ’язку з роботою, організованою на пришкільній ділянці 
на весні, підготовляється виставка за такими розділами:

1 -й  р о з д і л .  З в і т  п р о  р о б о т у  н а  п р и ш к і л ь н і й  д і л я н ц і .

1. Н аслідки роботи з сім’яниками (одерноння насіння).
2. Наслідки роботи з рослинами, висадженими на городі у  вигляді роз

сади  (капуста, помідори).
3. Н аслідки роботи на ягідній ділянці.
4. Н аслідки роботи на колекційній ділянці.

2 - й  р о з д і л .  З в і т  п р о  р о б о т у  з а  т е м о ю  » Ж и т т я  т в а р и н " .

1. А кваріум з рибами.
2. Бтнки з хребтоплавами, плавунцями і личинками бабок.
3. Банки (тераріуми) з жабами і тритонами.
4. Банки (тераріуми) з ящ ірками.
5. Клітки з птахами (комахоїдними, зерноїдними, хижими).
6. Колекція пуголовків у формаліні або розчині кухонної солі (роздаточниіі 

матеріал).
7. Колекція хребтоплавів і плавунців у формаліні або сухі препарати їх 

(роздаточний матеріал).

Наслідки робіт на пришкільній ділянці не вичерпуються 
виставочним матеріалом, бо ряд городніх рослин до початку 
навчальних занять ще не зібрано. Наслідки багатьох робіт 
будуть узяті на облік лише після збирання урожаю.

Робота в класі по обліку наслідків весняно-літньої роботи 
учнів розгортається так.

Уроки 1-й і 2 -й . О блік в е сн я н о -л іг н іх  сп о с т е р е ж ен ь  на приш кільній
ділянці.

Облік починається з бесіди, під час якої учитель, інфор
муючи учнів про мету наступних занять, пропонує їм пригадати 
(по зошитах), на чому закінчилася весняна робота на пришкіль
ній ділянці. Учні відмічають, що робота на пришкільній ділянці 
наприкінці навчального року відбувалася на городній, ягідній 
і колекційній ділянках, пригадують, що в основному завдання, 
намічені на весні учителем, зводилися до спостережень на і 
розвитком городніх культур, висаджених у грунт у вигляді 
розсади (капуста, помідори), до спостережень над розвитком 
сім’яників деяких дворічних рослин (моркви, буряків, картоплі, 
ріпи); була також звернена увага на розвиток рослин колекційної 
і ягідної ділянок.

Після цього короткого вступу учитель пропонує учням роз
повісти про свою роботу на пришкільній ділянці.

Бесіда супроводжується показом колекцій, малюнків, звіт
них відомостей.

Дальш а бесіда відбивається на пришкільній ділянці, куди на 
другому уроці переходять учні. У послідовному порядку учні 
знайомляться з наслідками роботи на городній, ягідній і колек-
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цінній ділянках за  минулий період. Учні спостерігають сім я- 
ники висаджених на весні дворічних рослин, розглядають по
мідори, що зазнали в свій час пасинкування, і ті, що розвивалися 
без пасинкування, звертають увагу на капусту, що виросла з роз
сади.

Далі відбувається облік роботи на ягідній ділянці: учні спо
стерігають стан ягідних рослин, розведених за допомогою „ву
сів“, живців і відгілків, відмічають наявність нових „вусів“ у су
ниць, розпитують про урожай суниць, малини, що були раніше 
посаджені на ділянці. Бесідою керує учитель.

Таксамо проводиться бесіда на колекційній ділянці, з якої 
частина урожаю (головне зернові культури) уж е знята. Напри
кінці екскурсії і бесіди намічаються роботи, пов’язані з зби
ранням урожаю.

Урок 3 -й , О блік в есн я н о -л іт н іх  с п о с т е р е ж ен ь , пов’я за н и х  з  про
роблен ням  зав дан ь  з а  р о зд іл о м  „Ж и ття тв а р и н “ .

Бесіда починається з прочитування запитальника, складеного 
на весні. Учні говорять про наслідки своїх занять.

Основне завдання учителя — сконцентрувати увагу учнів на 
об’єктах, які їм треба буде вивчати у найближчому майбутньому, 
зацікавити їх цими об’єктами.

На демонстрованому матеріалі не слід поки розгортати д е 
тальної бесіди про будову і життя тварин, бо не всі учні мали 
змогу близько ознайомитися з ними. Деякі учні вперше бачать 
і чують про них.

Звіт про літні спостереження має бути якнайкоротшим, кон
кретним, без деталей, які потрібні будуть учителеві лише в май
бутньому.

По закінченні повідомлень учитель інформує учнів про зміст 
курсу природознавства в IV класі: насамперед — про тварин, а 
потім — про людину. Він відмічає, що перші кроки до вивчення 
тварин учні вже зробили, бо ще влітку їм вдалося провести 
ряд спостережень над тваринами, що мешкають у воді, на суші, 
літають у повітрі. Тепер треба більш докладно ознайомитися 
з цими тваринами, а потім перейти до вивчення людського тіла.

П р и м і т к а .  Уроки 4 — 7, пов’язан і з заняттями учнів на пришкіль
ній ділянці, докладно розгорнуто в розділ і VI.

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ М АТЕРІАЛУ ЗА  РОЗДІЛОМ „Ж ИТТЯ ТВАРИ Н “ .
ТЕМА: „РИБИ І ІНШІ ТВАРИНИ, ЩО ЖИВУТЬ У ВОДІ“ .

Урок 1-й. В ступна б е с ід а .  П ідготуванн я е к с к у р с ії д о  водойм и.
На початку урока учитель інформує учнів про зміст теми. 

Він нагадує їм про те, що з деякими мешканцями водойм учні 
ознайомилися влітку. Тепер доведеться більш докладно вивчати 
їх; необхідно звернути увагу на зовнішній вигляд тварин, спо
соби пересування, добування їжі.

Далі учитель інформує учнів про завдання наступної екскурсії.
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„У найближчі «.ні ми підемо на екскурсію. Чяпдяття стб'кур
■сії—- ознайомитися з будовою і життям мешканців ставка“. Учи
тель вказує далі на те, що між мешканцями водойми, що живуть 
у тісному сусідстві, існує певний зв’язок, певне взаємодіяння.

Отже, вивчаючи будову і життя цих тварин, треба розгля
нути, у  яких стосунках вони перебувають одне до одного.

Під час екскурсії треба, отже, зробити такі спостереження:
1. Розглянути зовнішній вигляд тварини (форма тіла, забар

влення, кінцівки).
2. Подивитися, як тварина пересувається у воді (пристосо

ванця для пересування у воді).
3. Чим живиться (рослинами або тваринами).
4. Як ставиться до інших тварин.
Учитель попередж ає учнів про те, що під час екскурсії вони 

зможуть зробити лише поверхові спостереження. Детальне 
вивчення тварин буде проведено в класі, як повернуться з 
екскурсії.

Далі учитель говорить, яке екскурсійне приладдя треба взяти 
з собою на екскурсію (водні сачки, відерця і банки для живих 
об’єктів).

Уроки 2 -й  і 3 -й . Р обота  на  ек ск у р с ій н о м у  пункті.

Прийшовши до місця екскурсії, учитель проводить з учнями 
коротку бесіду. Насамперед перевіряє, чи достатньо вони усві
домили мету екскурсії. Після цього учитель пропонує розмі
ститися на березі ставка, поблизу від керівника. Починаються 
спостереження.

Учитель звертає увагу учнів на безліч плаваючих у воді дріб
них істот білуватого і жовтуватого кольору. Одні з них більші, 
інші — дрібніші. Учитель бере трохи води з водойми у банку і 
демонструє учням прісноводних рачків. Одні з них, більші, пла
вають стрибками, завдяки чому дістали назву „водяних бліх“. 
Інші, дрібніші, мають вигляд дрібних точок, що пересуваються 
у воді. Учитель говорить назву цих мешканців водойми: більші 
називаються дафніями; дрібні — циклопами. Дафнії і циклопи 
живляться надзвичайно дрібними істотами, яких не можна помі
тити неозброєним оком,— мікробами; але самі, у свою чергу, 
служать їжею для риб.

Далі учитель звертає увагу учнів на плавунця, що швидко 
пересувається у воді, і пропонує учням простежити за його ру
хами. Плавунця виловлюють і розглядають; учитель пояснює, 
що плавунець — хижий жук, який з ’їдає дрібну водяну живність.

Далі учитель звертає увагу учнів на клопів - хребтоплавів; 
вказує на особливості пересування їх у воді: хребтоплав плаває 
на спині, користуючись своїми довгими ногами, як веслами. 
Учитель за допомогою сачка витягає кількох хребтоплавів і по
міщає їх у банку з плавунцем.

Якщо у водоймі водяться риби, учитель звертає увагу і на 
них; найчастіше в ставках трапляються карасі. Учитель відмічає,



що буруватий колір караси підходить до загального відтінку 
стоячої води і мулистого дна. Карась у такій обстанові мало 
помітний для ворогів. Серед грязі і твані карась знаходить собі 
багато корму: дрібних червяків, личинок і ін.

Далі учитель звертає увагу учнів на жаб. Він запитує: „Чи 
легко помітити жабу, що спокійно сидить у ставку?“ Учні 
дають негативну відповідь. Після того, як жаба буде вияв
лена, учитель запитує: „Чому ж абу  важко помітити в ставку?“ 
Учні відмічають колір жаби, що робить її непомітною серед 
рослин. Учитель звертає увагу учнів на те, як плаває жаба, як 
збудовано її кінцівки, як держиться жаба на воді. Учні відмі
чають наявність плавальних перетинок на задніх лапках жаби. 
Далі ставиться запитання: чи довго залишаються жаби під во
дою? Учні відмічають, що жаба, поринувши у воду, швидко ви
стромлює з неї голову. Якщо учні не зможуть відповісти на за
питання, чим викликається ця особливість, учитель пояснює, що 
жаба дихає атмосферним повітрям, а тому їй треба час від часу 
випливати на поверхню води і запасатися ним.

Після того, як учням показано головніших мешканців во
дойми, учитель пропонує взятися під його керівництвом до зби
рання матеріалів, потрібних для спостережень у класі і живому 
куточку. Техніка збирання матеріалу така: деяких тварин, що 
ж ивуть порівняно далеко від берега, учитель виловлює сам за 
допомогою найбільш сильних учнів, бо робота з сачком у  та
ких умовах вимагає значних фізичних зусиль; другу  частину ро
боти виконують учні в такому порядку: одні виловлюють меш 
канців водойци, а інші допомагають розбирати здобич і розпо
діляти її по банках. Учитель стежить за тим, щоб хижаки були 
відокремлені від інших тварин (риб, жаб). Під час ловіння учні, 
певно, виловлять і інших мешканців водойми: ставковиків, п’я
вок, личинок бабки і ін. Увесь цей матеріал треба також пере
класти у банки: він буде використаний далі, під час роботи 
учнів у куточку живої природи.

По закінченні збирання учитель проводить тут таки неве
личку підсумкову бесіду. Знову розглядають мешканців водойми, 
розподілених по банках. Учитель розпитує учнів про те, як на
зиваються ті або ті мешканці, чим живляться.

Детальніше вивчення матеріалу переноситься на заняття в 
класі.

У процесі підсумовування виявляються нові об’єкти, не за 
чеплені учителем під час бесіди біля ставка. Учитель демон
струє їх учням і дає короткі пояснення про їх життя. На цьому 
екскурсія закінчується.

Уроки 4 -й  і 5 -й . П ророблення ек ск у р с ії. П ристосован ість м еш канців  
водойм  д о  умов оточен н я .

Пророблення екскурсії починається з обліку спостережень,, 
проведених під час екскурсії. На кожній парті у мисках і склян
ках містяться зібрані об’єкти.
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У тих иипадках, коли матеріалу не вистачає, дається один 
о б ’єкт на кілька парт.

У ч и т е л ь  пропонує учням назвати тварин, яких їм вдалося 
спостерігати з берега, показати їх і розповісти про свої спо
стереження.

У ч н і  розповідають.
Учитель пропонує організувати додаткові спостереження над 

тваринами.
В основу спостережень покладено такі завдання:
1. Виявити відносну пристосованість організму до умов ото

чення.
2. Переконатися в тому, що між мешканцями водойми спо

стерігається постійна боротьба за існування: одні тварини мають 
відповідне пристосовання.для нападу і знищення інших тварин, 
деякі тварини, без такого озброєння, мають інші пристосовання— 
черепашки, чохлики і ін.— для захисту від нападу.

Спостереження починається з другого пункту.
Кожній ланці пропонується кілька склянок або банок для 

спостережень. Мешканці цих банок розміщені так: 1) дафнії 
і риби; 2 ) рибки і хребтоплави або плавунці; 3) хребтоплави або 
плавунці, ставковики і рибки.

М ожна скомбінувати матеріал інакше, ввести нові об’єкти, 
але завантажувати або дуже ускладняти роботу не слід. Д о 
даткові спостереження і екскурсії можна організувати порядком 
позакласних занять. Спостерігаючи тварин, учні приходять до 
таких висновків:

1 ) риби з ’їдають дафній;
2 ) хребтоплави і плавунці знищують рибок;
3) ставковики, захищені черепашкою, залишилися живими 

після нападу хижаків.
Учні роблять висновок: між тваринами у водоймі відбува

ється безнастанна боротьба за існування.
Спостереження ці проводяться на уроці й тут же запису

ються у зошити учнів.
П р и м і т к а .  Щ об мати швидкий ефект, треба плавунця і хребтоила- 

вів до досліду держати без їж і.

Уроки 6 -й  і 7 -й . Б удов а  і ш иття п р існ о в о д н и х  р ак ів , пл авунця
і хребтопл ава.

Учитель роздає учням на руки склянки або баночки з прісно
водними рачками (дафніями і циклопами). У другій склянці мі
ститься плавунець або хребтоплав. •

Дається завдання: 1) знайти в першій склянці дафній і цикло
пів (за величиною і способами пересування); 2 ) подивитись, як 
тіло плавунця і хребтоплава пристосоване до життя у воді; 
вияснити способи пересування, будову рота, способи живлення.

Спостереження ведуться під безпосереднім керівництвом учи
теля. Учитель пропонує учням насамперед звернути увагу на 
склянку з прісноводними рачками.
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Ставиться запитання: „Як відрізнити дафній від ццклСшів“,?
Учні, пригадуючи пояснення учителя під час екскурсії, від

повідають, що дафнії відрізняються більшими розмірами, порів
нюючи з циклопами, і пересуваються у воді стрибками. Спосте
реження над прісноводними рачками неозброєним оком прово
дити не можна. Учитель переходить до пояснень за допомогою 
таблиць. Вказуючи на деяку загальну подібність у будові д аф 
нії і циклопа з річковим раком (розчленування тіла на членики, 
панцер, вусики), учитель подає учням деякі дані про життя цих 
дрібних тварин, про їх живлення; підкреслює величезне значення 
прісноводних рачків, як їжі для риб’ячих мальків. Потім звертає 
увагу учнів на склянку з водними комахами.

Учитель запитує: „Яка форма тіла комахи (плавунця)?“ Учні 
відповідають, що форма тіла овальна, досить плоска, зручна для 
руху у воді.

На запитання, за допомогою чого пересувається плавунець, 
учні описують будову задніх ніг плавунця: широкі, по краях 
мають довгі щетинки, плавунець діє ногами як веслами.

Далі учитель пропонує учням простежити — чи увесь час 
тіло жука залишається під водою. Учні відмічають, що жук-пла- 
вунець час від часу вистромлює з води задній кінець черевця. 
Учитель пояснює, що плавунець так забирає запас повітря, не
обхідного йому для дихання. Потім, за завданням учителя, учні 
опускають у склянку з плавунцем мертву рибку або кусочок 
м’яса на ниточці. Учні спостерігають, як плавунець угризається 
в тіло рибки або у м’ясо своїми міцними гострими щелепами.

Учні говорять про свої спостереження, розповідають про хи
жацькі повадки плавунця, про його щелепи.

На цьому закінчується спостереження учнів над плавунцями. 
Учитель, демонструючи таблицю, розповідає учням про розвиток 
плавунця з яйця, показує личинку, говорить про те, що личинка, як 
і жук, теж є хижаком, що в кінцевому підсумку личинка пере
творюється на лялечку, а лялечка — на жука (див. підручник, 
стор. 33).

Під час бесіди про плавунця підкреслюється шкода, яку за
вдає жук-плавунець і його личинка рибному господарству, відмі
чається потреба в боротьбі з цим хижаком. У такому ж порядку 
і за таким самим планом проводяться спостереження над іншим 
хижаком — клопом - хребтоплавом. Зміст бесіди дано в підруч
нику (стор. 33).

П р и м і т к а .  Реш ту об’єкт е, за винятком риб і жаб, вивчають у к у 
точку живої природи порядком позакласних занять. Спостереження ф іксу
ються в особливому щоденнику. Наслідки спостережень з демонструванням 
самих тварин подаються пізніш е на заняттях у класі і служать допов
ненням до того, що вже засвоїли учні.

Дуже бажано організувати спостереження над такими мешканцями 
водойми:

1. Волохокрилець (оригінальний захист від нападу) — будує собі рухоме 
житло.

2. Придонні риби: в’юн, голець, щ ипавка (у зв ’я зк у  з наступним про
робленням підтеми „Риби").
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Урок 8 -й . М ирські іиарини .

З а в д а н н я  у р о к а — ознайомити учнів з морськими безхребетними: ме
дузами, губками, кораловими поліпами, актиніями, морською зіркою  і раком- 
самітником.

У рок будується головне на оповіданні учителя. Ілюстрацією 
до урока служать таблиці, сухі і вологі препарати зазначених 
тварин. При проробленні матеріалу треба трохи затриматися на 
ракові - самітнику і актинії, відмітити, що в світі тварин ми 
маємо не тільки боротьбу  за існування, але і симбіоз, тобто 
таке співжиття організмів, при якому вони фактично бувають 
корисними один для одного.

Беручись до пророблення матеріалу за темою „Морські тва
рини“, учитель на початку урока відмічає, що всі вивчені досі 
тварини відзначаються однією загальною ознакою: не мають 
хребта, отж е належать до безхребетних тварин.

Завдання наступних занять — ознайомитися з зовнішнім ви
глядом і життям інших безхребетних тварин, що живуть не в 
прісній воді, а в морях. Потім учитель переходить до бесіди 
за таблицями і препаратами (сухими і вологими).

Зміст бесіди подано в підручнику.
Пророблення матеріалу за темою можна почати з читання 

статті, вміщеної у  підручнику.
Під час читання учні розглядають малюнки, що є в книзі; 

учитель дає пояснення, користуючись таблицями і препаратами. 
Приміром, читаючи на стор. 34 дані про будову медузи (рот, 
слизові щупальці і ін.), учитель показує те і те на таблиці, 
а учні відшукують зазначені органи в книзі. Або далі, під час 
опису рака-самітника, учитель демонструє на таблиці, а учні 
знаходять на малюнку в книзі черепашку, клешні рака, його очі, 
щупальці актинії. Те саме проробляється при вивченні морської 
зірки. Тут малюнок, що є в книзі, пов’язують не тільки з зоо 
логічною таблицею, а і з сухим препаратом морської зірки, 
дуже поширеним в шкільних біологічних кабінетах.

Урок 9 -й . Риба.

З а в д а н н я  у р о к а :  1) вияснити зовнішню будову риби і життя її; 2) від
носну пристосованість ії до умов оточення; 3) особливості будови, життя і роз
множення карася і щ уки.

Вивчення риби і її відносної пристосованості до умов ото
чення найкраще організувати на живих об’єктах. На кожну 
ланку учнів дають невеличкий акваріум з рибкою. Акваріум або 
банка встановлюється на столі. Спостереження проводяться за 
запитальником. Для спостережень дуже зручні невеличкі карасі. 
Учням пропонується відповісти на ряд запитань, які або запи
суються на дошці, або даються учням у послідовному порядку 
усно. Ось перелік цих запитань: '

1. Описати загальний вигляд і форму тіла риби.
2. Чим покрите тіло риби?
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3. Підрахувати кількість плавців і вияснити їх розміщення.
4. За допомогою ч'сФо пересувається риба?
5. Який колір риби зверху, збоку і знизу?
6 . Яку роль виконує хвостовий плавець?
7. Яку роль виконують грудні і черевні плавці?
8 . Знайти зяброві кришки і зяброві щілини.
9. Як дихають риби?
Якщо запитання для спостережень пропонуються учням в 

усній формі,., бесіда відбувається приблизно в такому порядку:
У ч и т е л ь :  Зверніть увагу на форму тіла риби, опишіть.
Учні відмічають, що тіло риби спереду і до хвоста заго

стрене, голова спереду звужується, шиї нема.
У ч и т е л ь :  Яке значення має така будова тіла для риби?
У ч н і :  Така будова тіла сприяє швидкому пересуванню у воді.
У ч и т е л ь :  Яка на дотик поверхня тіла риби?
Учні відмічають, що поверхня тіла риби гладенька, сковзька.
У ч и т е л ь :  Чи має це будьяке значення для риби?
Учні відмічають, що це теж допомагає рибі під час її руху 

у воді.
У ч и т е л ь :  Зверніть увагу на колір риби зверху, збоку 

і знизу.
Учні відмічають, що колір риби зверху темніший, а збоку 

і знизу — значно світліший.
Учитель нагадує учням про спостереження під час екскурсії: 

„Чи легко було помітити рибу в твані, у  воді з темним твани
стим дном?“

Учні пригадують, що темне забарвлення риби зливалося 
з темним фоном дна, а тому рибу важко було помітити 
зверху.

Учитель відмічає, що забарвлення риби є також одним з її 
пристосовань до життя у воді: темне забарвлення її верхньої 
частини робить її малопомітною для птахів і інших тварин, що 
нападають зверху; ясне забарвлення знизу і збоку робить її 
малопомітною для тварин, що нападають знизу.

Далі учитель пропонує учням придивитися до рухів риби 
у воді. Ставиться запитання: „Як рухається риба?“ Учні відмі
чають, що риба рухається за допомогою плавців. Учитель п ро 
понує учням підрахувати кількість плавців і відмітити, як вони 
розміщені — поодинці чи парами.

Учні підраховують.
Через те, що самі учні не зможуть шляхом спостережень 

вияснити роль окремих плавців, учитель пояснює їм, що хво
стова частина тіла разом з хвостовим плавцем є головним ор 
ганом пересування, що за допомогою парних грудних і черев
них плавців риба може робити повороти, підніматися і опу
скатися у воді. Крім того, вони не дають рибі перекидатися 
набік або догори черевом.

Бажаючи звернути увагу учнів на будову з я б р о в о г о  а п а 
р а т а  р и б и ,  учитель пропонує учням простежити за рухом рота 
риби. Учні відмічають, що риба постійно відкриває і закриває свій
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рот, що »одночас з цим приходять до руху бічні чистини го
лови. Учитель пояснює учням значення спостережуваних ру
хів: риба захоплює ротом воду, а потім пропускає її з глотки 
наоколо через з я б р о в і  щ і л и н и ,  що є по боках голови і 
прикриті з я б р о в и м и  к р и ш к а м и .  Свої пояснення учитель 
підкріплює посиланням на таблицю. Учні розглядають зяброві 
кришки і щілини на рибах. Далі учитель розповідає і демон
струє на рисунку зябри риби і говорить учням про їх значення: 
через зябри проходить у кров кисень, розчинений у воді, а 
вуглекислий газ виділяється з крові у  воду. Зябри — це органи 
дихання.

Наприкінці учні роблять висновок, що тіло риби добре при
стосоване до умов її життя у  воді.

В кінці урока учитель говорить учням, що риба належить 
до хребетних тварин. Цим вона відрізняється від раніше вивче
них тварин. Від інших хребетних риби відрізняються тим, що 
живуть постійно у воді і дихають зябрами.

Додому дається завдання — прочитати за підручником статтю 
„Риби“ .

Урок 10-й. Наші п р існ о то л н і риби карась і ш ука.

Учитель демонструє учням живого карася, таблицю з зобра
женням риб і ставить перед учнями запитання, зазначені в п о 
передньому уроці.

Учитель говорить, що карась може жити в різних умовах: 
у тванистих і забруднених ставках і великих озерах. Бурува
тий колір карася дуже добре підходить до загального відтінку 
стоячої води і робить його малопомітним для ворогів.

Карась живе в тихій воді, бо його товсте і незграбне тіло 
не може справитися з річною течією. На зиму карасі хо
ваються в глибокі ями, а в мілководних ставках зовсім зако
пуються в мул.

На прикладі карася учитель знайомить учнів з розмноженням 
риб, яке відбувається наприкінці весни (запліднення ікри м оло
ками, поява мальків).

Учитель говорить про те, що велика частина мальків гине, 
бо їх знищують різні хижаки, в тому числі — плавунці, хребто- 
плави і ін. Учитель підкреслює думку про те, що коли б ка
рась не був такий плодовитий, то хижаки могли б дуже швидко 
винищити цю рибу. Під час бесіди про розвиток риби учитель 
демонструє таблицю розвитку риби з ікри. Учні можуть викори
стати під час бесіди малюнок, уміщений у підручнику на стор. 42. 
Час, що залишиться, присвячують вивченню другої риби — щуки, 
що є хижою рибою.

Проводячи з учнями бесіду про щуку, учитель особливо 
підкреслює деякі деталі її будови, що характеризують присто
сованість щуки до умов оточення. Він вказує на зеленувате 
забарвлення тіла з поперечними смугами, завдяки чому щука 
малопомітна серед рослинності, а також на величезний рот
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щуки, усаджений великою [кількістю гострих зубів. Додому 
дається завдання— прочитати за підручником статтю „Наші 
прісноводні риби“.

Урок 11-й. А кули і гли боководн і риби.

З а в д а н н я  у р о к а :  1) виявити особливості будови акули і глибоководних 
риб у зв ’язк у  з умовами існування; 2) схарактеризувати синю акулу, як одного 
з представників живородних риб; 3) вияснити шкоду від хижих риб для рибаль
ського господарства.

При проробленні матеріалу про акулу треба провести пара
лель між цією рибою і іншими, уже відомими учням. Учитель 
вивішує на стіні дві таблиці: таблицю акули і інших риб і про
понує учням через порівняння встановити, чим за зовнішнім 
виглядом акула відрізняється від інших риб.

Учні вказують на могутній хвіст акули, відсутність зябрових 
кришок, міцні гострі зуби, особливості розміщення рота. Учи
тель додатково пояснює, що у акули кістяк складається з хряща, 
що синя акула не викидає ікри, а народжує живих малят.

Розділ „Глибоководні риби“ слід проробляти у такому п о 
рядку. Насамперед вияснити в елементарній формі умови існу
вання на великих глибинах, відмітити сильний тиск, під яким 
перебувають тварини, що живуть у цих умовах. Якщо учні 
у III класі ознайомилися з питаннями ваги і тиску повітря, то 
можна продемонструвати дослід, який до деякої міри пояснить 
причину роздування глибоководних риб, коли їх витягнути 
з води. Для досліду беруть звичайну колбу або пляшку, всере
дині якої поміщено гумовий міхур з невеличкою кількістю по
вітря. Міхур добре зав’язаний. У шийку колби вставляється 
корок з трубкою, через яку викачують ротом повітря з колби. 
Гумова кулька роздувається.

Додому дається завдання — прочитати розділи: „Акули“, 
„Глибоководні риби“. Бажано для закріплення матеріалу про
демонструвати к інокартину— „Життя у воді“.

Уроки 12-й і 13-й. П ром ислове ри бальство і  рибництво.

З а в д а н н я  у р о к і в :  1) вияснити значення промислового рибальства і риб
ництва у народному господарстві СРСР; 2) відмітити значення передової тех
ніки у рибальській справі.

Якщо перша частина теми (рибальство) являє інтерес не 
тільки з біологічного, а й з економічного погляду, то друга 
частина (рибництво) надзвичайно цікава і важлива ще в справі 
утворення світогляду, зокрема — в а н т и р е л і г і й н о м у  від
ношенні.

Щоб перша частина теми не перетворилася на бесіду ви
ключно економічного характеру, позбавлену біологічних момен
тів, треба велику увагу приділити в розділі „Промислове ри
бальство“ питанням нересту, вияснити причини, що змушують 
риб тимчасово переселятися з одного місця в інше, з морів
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у ріки і ін. У розділі „Промислове рибальство“ треба дати учням 
оповідання про те, як проводяться тралові лови риби, як утилі
зуються покидьки рибного виробництва, розповісти про весняну 
путину. У другій частині тем и— „рибництво“ -— особливу увагу 
треба звернути на розвиток риби з яєчка. Для бесіди слід 
використати також відповідну таблицю і спиртовий препарат 
поступового розвитку риби.

Говорячи про ставкове господарство, треба дати учням схему 
улаштування рибних ставків, ознайомити учнів з заходами по 
очищенню ставків і організації с т а в к о в о г о  г о с п о д а р с т в а .

Побіжно слід нагадати про ворогів риби, що підстерігають 
свою здобич з перших днів появи її з яєчка: плавунців, хребто- 
плавів і інших хижаків. Треба приготувати таблицю, а де можна — 
живі екземпляри звичайного і дзеркального коропів.

Урок про промислове рибництво і рибальство дуже бажано 
пов’язати з демонструванням відповідних кінофільмів, приміром 
„Штучне риборозведення“.

По тих місцях, де питання про організацію ставкового го
сподарства поставлене на порядок денний, школі треба звернути 
на питання риборозведення особливу увагу. З  цією метою учи
телеві слід добути план організації рибницького господарства 
в своєму районі, краї, області, скласти порядком позашкільної 
роботи з учнями схему ставкового господарства, організувати 
(якщо є необхідні передумови) бесіду в колгоспі на цю тему 
з демонструванням діапозитивів або, ще краще, кінокартини.

У тих випадках, коли при школі або недалеко від неї є ставки, 
дуж е бажано організувати невеличке ставкове господарство.

Матеріал з питання про рибний промисел і його біологічні 
основи можна знайти в книзі І. І. Полянського „Біологічні 
основи народного господарства“. Посібниками для учителя 
можуть служити також книги:

В. И. М е й с н е р  — Искусственное рыборазведение, ГИЗ, 1920.
Проф. С о л д а т о в  — Рыбы и рыбный промысел, ГИЗ, 1928.
И. Н. А р н о л ь д  — Общедоступное руководство по рыбоводству, ГИЗ, 

1925, 75 коп.
Його ж  — Сельскохозяйственное рыбоводство, 1929. 25 коп.
А. Н. Ф о р м о з о в .  — Н аш е рыболовство, ГИ З, 1928, 35 коп.

Зазначені книги рекомендуються для роботи учителя.

Урок 14-й . Облік п р о р о б л ен о г о  м а т ер іа л у .

Урок починається з доповіді гуртків про наслідки їх роботи 
в куточку живої природи. Доповідь має супроводжуватися по 
змозі ілюстративним матеріалом: живими об’єктами, малюнками, 
рисунками і ін. Зміст доповіді випливає з спостережень, що їх 
проводили учні порядком позакласних занять. Тут бажано мати 
матеріал про волохокрильця, про особливості будови і життя 
придонних риб — в’юна, гольця, щипавки.

Повторення й облік можна організувати за такими запитаннями:
1: Які тварини називаються хребетними і безхребетними?
2*. Н азвати кілька безхребетних і хребетних тварин.
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2. Як шдріушши дафнію л ід  циклопа?
4. Як пристосоване тіло плавунця до умов життя у воді?
5. Як розвивається плавунець?
6. Як пристосоване тіло хребтоплава до умов життя у  воді?
7. Розповісти про будову тіла і життя медузи.
8. Розповісти про будову тіла і життя коралових поліпів.
9. Як утворилися коралові мілини?

10. Розповісти про будову тіла і життя краба.
11. Розповісти про будову тіла і життя рака-самітника.
12. Розповісти про будову тіла і життя морської зірки.
13. Як тіло риби пристосоване до умов життя у воді?
14. Яке значення мають для риб плавці?
15. Як називаються органи дихання риби?
16. Д е містяться органи дихання у риби?
17. Розповісти про будову тіла і життя карася.
18. Розповісти про будову тіла і життя щуки.
19. Як розмножуються риби?
20. Чи всі риби розмножуються за  допомогою ікри?
21. Розповісти про будову тіла і життя акули.
22. Чим кістяк акули відрізняється від кістяка карася і щуки?
23. Розповісти про будову тіла і життя глибоководних риб.
24. Які риби називаю ться промисловими?
25. З  чого і як розвиваються мальки?
26. Щ о таке штучне риборозведення?

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕМИ „ЗЕМНОВОДНІ І ПЛАЗУНИ",

Урок 15-6 . Ж аба, як п р едстав н и к  зем н о в о д н и х .
З а в д а н н я  у р о к а :  І) схарактеризувати  будову тіла жаби і її відносну 

пристосованість до умов оточення; 2) дати картину поступового розвитку жаби 
з яєчка; 3) описати інших земноводних (ропуху і тритона).

Учням дають на руки невеличкі банки-тераріуми з жабами. 
Окремо в пробірках, накритих корками з отворами, роздають 
личинки тарганів, дрібних червячків для годування жаб. 

Спостереження над жабою організуються так.
У короткому вступі учитель інформує учнів про завдання 

наступної роботи, про план її.
Він знайомить їх з питаннями, на які вони повинні .дати від

повіді у  процесі лабораторної роботи.
1. Форма і частини тіла жаби.
2. Забарвлення шкіри з спини і черевця. Значення цього забарвлення для 

жаби.
3. Будова передніх і задніх ніг. Особливості їх  будови.
4. Будова очей.
5. Дихання жаби (спостерігати ніздри жаби, рухи шкіри на ш иї).

Коли учні закінчать свої спостереження за цими запитан
нями і дадуть звіт учителеві, учитель пропонує їм проробити 
додаткове спостереження: вкинути в банку з жабою 1 — 2  ли 
чинки таргана, муху і спостерігати, як жаба буде на них 
полювати.

У зв’язку з цим ставиться додаткове запитання:
6. Як жаба ловить комах і з’їдає їх?

Після того, як учні дадуть відповідь на останнє запитання, 
учитель пропонує їм уважно оглянути рот і язик жаби, закон
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сервованої' в спирту або в формаліні (роздаточний матеріал). 
Учні розглядають і дають додаткові дані про будову ротової 
порожнини, спосіб прикріплення язика, його форму.

Після цього учитель демонструє учням жабу в банці з водою. 
Учні звертають увагу на плавальні перетинки на задніх лапках 
жаби, відмічають, що завдяки цим пристосованням жаба може 
швидко пересуватися у воді. Зміст бесіди подано в стабільному 
підручнику (стор. 45).

Урок 16-й. Р озвиток ж а б и . Інш і зем н ов одн і.

Після короткого опитування учнів учитель береться до пи
тання про розвиток жаби. Напочатку він відмічає плодовитість 
жаби і використовує цей факт так само, як це було в розділі 
про риб: дає учням елементарне уявлення про значення цього 
явища в боротьбі за існування. Потім, користуючись таблицею, 
учитель розповідає про розвиток жаби з ікри. Учні розгля
дають малюнок в книзі і повторюють оповідання учителя.

Далі учитель знайомить учнів з іншими тваринами — ро
пухою і тритоном, що нагадують своїм розвитком жаб.

Учитель демонструє учням ропуху живою або на таблиці 
і пропонує порівняти її з болотяною жабою. Учні відмічають, 
що шкіра у ропухи вкрита горбками, задні ноги коротші і сла
біші, ніж у болотяної жаби. Учитель розповідає учням про те, 
що „горбки“, на які звернули увагу учні, містять всередині 
особливу їдку рідину, яка виділяється, якщо до жаби почи
нають доторкуватись. Через цю рідину жабу не чіпають багато 
хижаків. Тут ж е учитель руйнує забобон про те, що нібито 
від доторкання до ропухи з ’являються бородавки. Відмічаючи 
велику користь, яку дає городові ропуха, що з’їдає безліч слиз
няків і личинок, учитель вказує на потребу бережно стави
тися до цих тварин.

Потім учитель переходить до бесіди про т р и т о н а .
Демонструючи таблицю і живого тритона, учитель пропонує 

учням порівняти тритона з жабою.
Учні встановлюють, що тритон зовнішнім виглядом подібний 

більше до ящірки, ніж до жаби, відмічають, що ніжки у три
тона дуже слабі, хвіст має деяку подібність до хвоста пуго
ловка. Учитель поясняє, що тіло тритона мало пристосоване 
до наземного життя. Тритони живуть у ставках і тільки час 
від часу піднімаються на поверхню, щоб набрати свіжого по
вітря. Веслоподібний хвіст тритона служить йому для плавання. 
Забарвлення тритона робить його малопомітним серед мулу, 
в якому він відшукує собі їжу.

В кінці урска робиться висновок: жабу, ропуху і тритона 
слід причислити до тварин з е м н о в о д н и х .  Підстава: перший 
час свого життя всі ці тварини живуть у воді, подібно до риб, 
дихають зябрами; потім змінюються і живуть і у  воді, і на суші.

Додому дається завдання — прочитати за підручником статті 
„Ж аба“ і „Яких тварин ми називаємо земноводними“.
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г
МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕМИ „ПЛАЗУНИ“ .

Урок 17-й. Наші пл азуни: ящ ірка, йуж  і га д ю к а .

З а в д а н н я  у р о к а  — ознайомити учнів з характерними ознаками пла
зунів, що зустрічаю ться у нас (ящірка, вуж, гадюка).

На уроці бажано мати живі екземпляри ящірок і вужа 
і таблицю з зображенням цих тварин.

У вступі учитель розповідає учням про мету урока: ознайо
митися з будовою тіла і життям плазунів. Перш, ніж братися 
до вивчення окремих плазунів, учитель виявляє поняття „пла
зуни“. Зм>ст цієї частини бесіди можна побудувати так, як це 
зазначено у стабільному підручнику (стор. 46).

Потім учитель переходить до опису окремих тварин, кори
стуючись таблицями, а де можна — і живими екземплярами. Б е
сіда починається з розгляду ящірки — плазуна, що найчастіше 
зустрічається. Учитель звертає увагу учнів на зовнішній вигляд 
ящірки. Учні відмічають, що у ящірки є голова, тулуб, що за
кінчується хвостом, і кінцівки.

Вивчення ящірки проводиться у такому розрізі: вияснити, 
як тіло ящірки пристосоване до умов оточення. Учитель д е 
монструє учням на стінній таблиці ящірок, що живуть у ске
лястих місцях і в траві. Учні відмічають, що забарвлення перших 
в значній мірі відповідає кольорові каміння; завдяки цьому 
ящірки ці не впадають в око на каменистій місцевості; з д р у 
гого боку, яскраво зелене забарвлення ящірок, що живуть у 
траві, робить малопомітними цих тварин у місцях, покритих 
зеленню. Далі розглядаються покрови тіла ящірки. Учні вста
новлюють, що тіло ящірки вкрите твердими роговими лусоч
ками, які захищають її від висихання і пошкоджень при пов
занні по гострому камінню, колючим травам і ін.

Далі учитель звертає увагу учнів на форму голови, будову 
кінцівок, розповідає про хвіст ящірки, який вона мимовільним 
рухом може відламувати. Це рятує ящірку в тих випадках, 
коли хтось хапає її за хвіст. Нарешті, учитель говорить учням 
про життя ящірки, її їжу і розмноження. Підкреслюється вплив 
температурних змін на ящірку: з осені у  неї починається 
сплячка. Відмічається користь, яку приносить ящірка сіль
ському господарству: ящірка знищує безліч комах.

У такому самому розрізі, як ящірку, вивчають в у ж а  і г а 
д ю к у .  Ставиться запитання: як тіло гадюки пристосоване до 
умов існування? Зміст бесіди добре подано в підручнику. При 
проробленні матеріалу про гадюку слід підкреслити різницю у 
зовнішньому вигляді і будові рота вужа і гадюки, вказати на 
ознаки, за якими на значній віддалі можна відрізнити їх одне 
від одного. Наприкінці бесіди про змій підкреслюються за
гальні ознаки, що зближують ящірку і гадюку: лускуватий 
покров шкіри, зимова сплячка, спосіб пересування, при якому 
тіло волочиться по землі.
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Висновок: змії, .подібно до ящ ірок, т в а р  и ц а м и ^ л  л а 
з у н а м и.

Бесіду про плазунів можна організувати інакше. Після 
вступного слова учитель пропонує учням схарактеризувати у 
послідовному порядку ящірку, вужа і гадюку, користуючись 
таблицями і живими екземплярами тварин, якщо такі є у школі. 
Ставиться запитання:

1. Чим покрите тіло даного плазуна?
2. Яке його забарвлення? Чи має воно будьяке значення для даної тварини?
3. Н азвати  частини тіла даної тварини.
4. Як пересувається даний плазун?
5. Як збудовані кінцівки? Які особливості їх?
6. Чи є очі, органи слуху, органи нюху? Як вони збудовані?
7. Щ о є в роті у  даного плазуна (язик, зуби)?

Перед тим, як ставити ці запитання, учитель говорить учням 
про оточення тієї чи тієї тварини і її їжу.

Після деякого обмірковування, на яке відводиться 3 — 5 хви
лин, учитель починає індивідуальне опитування учнів за та
блицею. Додаткові відомості подає сам учитель.

У тих випадках, коли школа має змогу заготовити живих 
або законсервованих у спирту чи формаліні ящірок, бажано 
організувати лабораторне пророблення матеріалу про ящірку, 
керуючись при цьому запитальником, наведеним вище. Запи
тання в тому і тому разі слід заздалегідь написати на дошці.

Щ одо змій, то вони, через відсутність роздаточного мате
ріалу, Вивчаються шляхом бесіди, в основу якої покладено 
розгляд таблиць і колекцій. Читання підручника в двох останніх 
випадках може бути відкладене додому.

Порядком позакласних занять треба організувати спосте
реження над ящіркою і вужем за розробленою, схемою. Схема 
будується на основі наведеного вище запитальника, який трохи 
розширюється: додається запитання про живлення плазунів.

Говорячи про пристосованість плазунів до умов оточення, 
слід підкреслити, що всі ці пристосовання мають відносний 
характер. Приміром: можна показати безпомічність ящірки при 
пересуванні по гладенькому предметові (склу), показати, що 
захисний (зелений) колір ящірки, яка живе в траві, стає для 
неї згубним, якщо ящірка потрапить на пустинне, каменисте 
місце, і т. ін.

Урок 18-й. П лазуни ж ар к и х  країн  (зм ії ,  крокодили, ч ер еп а х и ).

На початку урока учитель знайомить учнів з оточенням цих 
тварин і способами добування їжі. .Після цього розгортається 
бесіда на основі наведеного вище запитальника. Учні спершу 
самостійно обмірковують матеріал, дивлячись на таблицю, потім, 
за викликом учителя, розповідають про свої спостереження 
і висновки. У процесі бесіди учитель подає додаткові відо
мості, що характеризують біологічні особливості плазунів ж ар 
ких країн: змій, крокодилів і черепах.
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Оповідання учителя має бути яскравим, опуклим, подекуди 
у фп^улмИЙ формі.

Плазунів жарких країн з великим успіхом можна продемон
струвати на кінокартині. Показ кінокартини краще приурочити 
до кінцевого етапу роботи, коли учні в достатній мірі засвоять 
матеріал: попереднє пророблення тематики в класі дасть змогу 
учням вдумливо і спостережливо поставитись до дем онстро
ваних об’єктів і зосередити увагу на таких деталях, які могли б 
залишитися непомітними при поверховому огляді картини.

Наприкінці урока проводиться облік за матеріалом про 
земноводних і плазунів. Учням можна поставити такі запитання:

1. На підставі яких ознак деяких тварин причислюють до земноводних?
2. Як розвивається жаба?
3. Як будова тіла жаби пристосована до умов життя у воді й на суші?
4. Де проводить зиму жаба?
5. Чим відрізняється ропуха від жаби?
6. Чим відрізняється тритон від жаби?
7. Які тварини називаються плазунами?
8. Як будова тіла ящірки пристосована до умов життя?
9. Чим ящ ірка відрізняється від тритона?

10. Як відрізнити вужа від гадюки за зовніш нім виглядом?
П . Чим відрізняю ться отруйні змії від неотруйних?
12. Як тіло крокодила пристосоване до пересування у воді?
13. Як захищаю ться черепахи від хижих звірів?

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕМИ „ПТАХИ“.

Урок 19-й. Зовнішні ознаки птахів.
З а в д а н н я  у р о к а  — ознайомити учнів з відмінними особливостями 

птахів, що характеризую ть їх пристосованість до життя в повітрі.

Учні вже нагромадили деякі знання про птахів у перших 
двох класах при проробленні сезонних тем, а також  під час 
спостережень над свійськими птахами і птахами, що зимують 
у нас. Користуючись цими даними, учитель у процесі бесіди 
узагальнює і поглиблює знання, що є в учнів.

Учитель запитує: „Чи не можна у всіх відомих нам птахів 
знайти будьякі загальні ознаки?“

Учні називають: форма тіла, покрови (пір’я, пух), частини тіла.
Учитель пропонує учням описати ф орму тіла птахів, ознайо

митися з перами, що лежать у них на столах (маховими і рульо
вими), розглянути під лупою пташиний пух, занурити пух, 
прив’язавши його до палички, в склянку з водою і спостерігати, 
що при цьому буде.

Учні відповідають на поставлені запитання і відмічають, що 
пух при зануренні у воду виділяє багато бульбашок повітря, 
яке застрягло між дрібними пушинками.

Учитель підсумовує і підкреслює роль пуху і повітря, що 
міститься в ньому, при збереженні тепла в тілі (повітря —  по
ганий провідник тепла).

Д алі він демонструє кістки птахів і інших тварин, пропонує 
учням порівняти їх. Учні відмічають, що кістки птахів тонші
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і липні зіі Інші кістки, вказують, яко значення має ця осо. 
блипігть для польоту

Учитель додатково розповідає їм про повітряні мішки, іщ> 
розміщуються між унутрішніми органами птаха, і на цьому 
бесіда закінчується.

Урок 2 0 -й . Х и ж і п га х и .

Д ля організації бесіди про хижих птахів треба заздалегідь 
заготовити таблиці і чучела цих птахів.

Бесіду про хижих птахів треба організувати так, щоб харак. 
терні ознаки хижака виявлялися в зв’язку з його життяц 
і повадками. Можна, приміром, почати з того, що хижий пта^ 
помічає свою здобич здаля, а це свідчить про гострий зір ци* 
птахів; далі слід розповісти, як хижак падає на свою здобич 
і захоплює її з собою. Учні звертають увагу на міцні гострі 
пазурі хижака.

Потім ставиться запитання: як хижак убиває свою здобич, 
як і чим розриває її на частини.

Учні звертають увагу на дзьоб орла або яструба; для ни^ 
стає зрозумілим значення гачкоподібної частини верхньої поло, 
вини дзьоба, яка, поперше, відограє роль ножа, п о д р у г е ^  
гачка для розривання м’яса.

Встановлюється при цьому роль пазурів, що дають змогу 
міцно тримати здобич. Наприкінці урока учитель додатково 
оповідає про життя і повадки хижаків, про способи їх приру. 
чення, використання на ловах і ін. Урок про хижих птахів 
треба закінчити будьяким барвистим оповіданням про життн 
цих птахів, щоб бесіда не перетворилась на суху констатацію 
фактів. Необхідно водночас зробити оцінку цих птахів з по. 
гляду користі або шкоди, завдаваної ними господарству.

Порядком позакласної роботи слід дати завдання у ч н ям —, 
оформити плакат „Наші хижі птахи“, виділивши при цьому 

- місцевих хижаків. На плакаті, крім зображення птахів (ма. 
люнки, вирізки з старих журналів, каталогів і ін.), мають 
бути дані про користь і шкоду від цих птахів у нашому госпо. 
дарстві.

Читання статті з підручника слід поставити або наприкінці 
бесіди, після того, як будуть виявлені всі особливості будови 
хижих птахів, або перенести додому.

У р ок  2 1 -й . З ер н о їд н і п тахи  (с н іг у р , ш иш кар).

Вивчення зерноїдних птахів будується за таким планом. 
Після короткої бесіди про особливості будови хижих птахів 
учитель ставить на свій стіл чучела зерноїдних: снігура, шиш
каря і ін. Д уж е  бажано мати живих птахів у клітці. Крім того, 

' треба повісити таблицю з зерноїдними птахами і заготовить 
кілька ялинових шишок (роздаточний матеріал). Д уж е бажано 
добути до урока таблицю з зображенням гнізда шишкаря,
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в крайньому разі схематично намалювати його на папері або 
на дошці.

Бесіда починається з того, що вчитель пропонує учням вка
зати, чим с н і г у р  відрізняється від хижих птахів, а звідси визна
чити, чим він живиться. Учні відмічають різницю в будові 
дзьоба і кігтів і роблять висновок, що сн ігу р — не хижий птах. 
Учитель розповідає учням про те, як снігур добуває собі їжу, 
як, шукаючи цю їжу, йому доводиться кочувати по лісу мірою 
того, як зникають запаси їжі в будьякому одному місці.

Після снігура учитель демонструє учням шишкаря, пропо
нуючи і тут на підставі будови дзьоба зміркувати, чим живиться 
шишкар. Специфічна будова дзьоба шишкаря (перехрещування 
верхньої і нижньої частини дзьоба) спершу трохи спантеличує 
учнів, бо дзьоб цей не подібний ні до одного з бачених ними 
раніше. Якщо учні не зможуть вирішити самостійно питання, 
то учитель, роздавши на руки учням ялинові шишки, пропо
нує їм відшукати й вийняти з шишок насіння. Тільки взявшись 
до цієї трудної операції, учні в достатній мірі ясно встано
влять зв’язок між будовою дзьоба шишкаря і способом добу
вання їжі.

Бесіда про шишкаря закінчується оповіданням учителя про 
те, як будує своє гніздо шишкар, про те, що в гніздах шиш
карів можна навіть узимку знайти пташенят, бо навіть у зимо
вий час шишкарі мають досить їжі для вигодовування пташенят. 
Наприкінці урока робиться узагальнення: учні встановлюють, 
що шишкар і снігур — зерноїдні птахи, що наявність корму 
в лісі робить зайвим відліт їх в інші краї, що в крайньому разі, 
коли зникне корм у будьякому місці, деякі зерноїдні перекочо
вують поступово в інші місця. Урок закінчується читанням 
статті „Зерноїдні птахи“; при недостачі часу читання перено
ситься додому.

Урок 2 2 -й . К ом ахоїдн і птахи  (л аст ів к а , сини ця).

Ластівка і синиця належать до комахоїдних птахів, але у них 
є відміни як у будові дзьоба, так і в повадках. Усі комахоїдні 
птахи відзначаються великою рухливістю, що пояснюється специ
фічною особливістю добування їжі (вміти швидко схопити 
комаху). Різно збудовані дзьоби у комахоїдних: у одних дзьоб, 
як це помітно на ластівці, широкий і гострий, пристосований 
для ловіння комах під час польоту, у синиці, навпаки,— дзьоб 
тонкий і загострений, пристосований для витягування комах з 
розколин дерева, спід кори. З  настанням осені, коли літаючих 
комах стає дедалі менше, ластівка відлітає в теплі країни, 
а синиця залишається, бо і в зимовий час, хоча і з великими 
труднощами, вона може знаходити собі їжу.

Ці особливості будови і життя комахоїдних повинні бути 
виявлені під час бесіди.

Бесіда про комахоїдних птахів будується трохи інакше, ніж 
про зерноїдних. Ластівка і синиця вивчаються паралельно,
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через порівняння. Урок відбувається за такою приблизно схе
мою. Учитель демонструє учням чучело або таблицю з зобра
женням ластівки і водночас показує живу синицю в клітці або 
збільшене зображення її на таблиці. Насамперед ставиться запи
тання про те, чим живляться ластівка і синиця. Після того, як 
учні встановлять, що обидва птахи живляться комахами, учи
тель пояснює, як і де ловлять цих комах ластівка і синиця.

Учні відмічають: ластівка хапає комах під час їх польоту, 
а синиця витягає їх з розколин дерев, спід кори і ін. Після 
цього ставиться запитання: „Чи однакові дзьоби у ластівки 
і синиці?“

Учні констатують, що у ластівки дзьоб широкий, гострий, 
а у  синиці — тонкий, гострий. Учитель запитує: „Яке значення 
для птаха має та чи та будова дзьоба? Чим спричинюється 
відліт ластівок у теплі краї?“ Побіжно з ’ясовується і друге 
питання: чому синиці не відлітають, а залишаються зимувати?

Бесіду про комахоїдних слід пожвавити оповіданням про 
біологічні особливості цих птахів, намалювати картину відліту 
ластівок у далекі краї, ознайомити з випадками масової заги
белі птахів під час перельоту. Розповідаючи про синиць, слід 
також згадати про бідування цієї корисної для сільського 
господарства пташки у зимовий час, коли вона не може знайти 
собі корму. У зв’язку з бесідою про комахоїдних птахів треба 
ще раз нагадати учням про підгодовування птахів, які зали
шаються зимувати, ще раз проінструктувати їх щодо цього. 
Урок закінчується читанням статті „Наші друзі — комахоїдні 
птахи“ .

Уроки 23-й і 24-й. Свійські птахи. Голуби і кури.

З а в д а н н я  у р о к і в :  1) схарактеризувати особливості будови свійських 
птахів, що відрізняю ть їх  від диких родичів; 2) відмітити перетворюючу роль 
людської праці, що впливає на зміну тварин для господарських потреб.

Голуби. Бесіда про голубів супроводжується показом таблиць 
різних порід голубів, а якщо є змога,—то і живими голубами 
в клітках.

Учитель насамперед демонструє учням різні породи свій
ських голубів, користуючись таблицями, живими об’єктами 
і малюнками в книзі. Учні відмічають багато різних порід голу
бів. Учитель говорить учням, що всі ці породи голубів вивела 
людина від дикого сизого голуба.

Ставиться запитання: „Чим дикий голуб відрізняється зо 
внішнім виглядом від свійських?“ Учні відмічають, що у свій
ських голубів колір пір’я найрізноманітніший, тоді як у дикого 
завжди колір один і той самий. Учитель пояснює, що сірий 
колір дикого голуба робить його малопомітним для хижих 
птахів серед скель, де він часто виводить своїх пташенят, 
серед стерні, куди він прилітає за кормом.

Свійські голуби мають різне забарвлення. Людина, відби
раючи і спаровуючи голубів, так змінила зовнішній вигляд цих
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птахів, що у них іноді дуж е важко впізнати иотомків сизого 
голуба. Є породи голубів, більше подібні до курки, ніж до голуба.

Далі учитель оповідає учням про життя голуба, про його 
розмноження. Голуб належить до нагніздних птахів. Пташенята 
у голуба вилуплюються маленькими, сліпими, без пір’я. Учи
тель розповідає, як використовують голубів у хатньому госпо
дарстві і в поштовій справі. Людина і тут пристосувала ін
стинкт птаха для своїх потреб: взявши до уваги здатність го
лубів відшукувати свої гнізда за десятки і сотні кілометрів, 
людина використала їх для поштових потреб. Такий спосіб спо- і 
лучення має особливо велике значення у воєнний час.

Кури. Бесіда про курей відбувається в тому розрізі і за тим 
самим планом, як і про голубів. Учитель за допомогою таблиць 
демонструє учням різні породи сві 'ських курей, потім ряд ін
ших куриних—-тетерева, глухаря, рябчика, куріпку і ін. Учні 
порівнюють зовнішній вигляд свійських птахів і їх диких роди
чів і відмічають, як і в голуба, більш строкате і різноманітне 
забарвлення свійських курей, порівнюючи з тетеревом, куріпкою 
і т. ін. Учитель говорить учням, що колір оперення має велике 
значення для диких родичів нашої курки: „куріпчате“ забар
влення добре заховує їх серед заростей.

Потім учитель розповідає про те, як і для чого людина при
ручила і одомашнила банківську курку, від якої, певно, похо
дять наші кури. Зміст цього оповідання викладено в стабіль
ному підручнику (стор. 56).

Наприкінці урока учитель за таблицями знайомить учнів 
з різноманітними породами курей, відмічаючи, що в СРСР звер
нено велику увагу на птахівництво. Перед господарськими 
оріанами стоїть завдання — одержати через штучний доб ір  такі 
породи курей, які б добре неслися, були б досить великими 
щодо розміру, витривалі, мало терпіли від холоду і вогкості.

Додому дається завдання — прочитати про голубів і курей 
до розділу „Інкубація“ (стор. 58).

Урок 25-й. Будова пташиного яйця. Інкубація.
З а в д а н н я  у р о к а :  1) ознайомити учнів з будовою яйця; 2) відмітити 

умови, потрібні для розвитку зародка.

При проробленні даної теми треба використати знання і на- . 
вички, що їх набули учні в минулому році в зв’язку з проро- • 
бленням теми „Виведення птахів і вирощування курчат“.

Пророблення матеріалу за підтемою починається з ознайо
млення з курячим яйцем. Спершу яйце оглядають зовні. Потім 
учні розглядають вміст яйця. Для цього ще до початку урока 
учитель обережно розбиває кілька курячих яєць і виливає їх 
у тарілки. Учні розглядають білок, жовток і зародкову пляму.
По тих школах, де поблизу є інкубатори, бажано одержати ряд 
насиджених яєць з зародками в різні періоди їх розвитку. З а 
родки, вийняті з яйця, слід зберігати в спирту або формаліні. 
Колекцію поступового розвитку курчати можна набути в магазині
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наочного приладдя. Пояснивши учням Судину яйця і відзна- 
чивши умови, потрібні для нормального розвитку зародка, учи
тель знайомить учнів з принципом побудови інкубатора, істо
рією його винаходу і значенням інкубатора у великому птахів
ничому господарстві.

Наприкінці відмічається роль птахівництва в господарстві 
( 'PCP. При розробленні даної теми бажано трохи перегрупувати 
матеріал підручника. Насамперед проробляється матеріал, що є 
в статті „Як розмножуються птахи“ (стор. 54), потім у статті 
„Інкубація“ (стор. 58). Статті слід прочитати після спостережень 
над яйцем. Можна перенести читання додому, якщо бесіда за
тягнеться. Дальш е вивчення свійських птахів переноситься на 
весняний період. На весні учням треба буде конкретно ознайо
митися з життям, повадками і розвитком свійських птахів під 
час практики на птахівничій ділянці. На весні можна організу
вати екскурсію до птахівничого господарства, продемонструвати 
інкубатор, елевезу, ознайомити учнів з способами догляду за 
птахами, завданнями великих птахівничих ферм в СРСР.

У зв’язку  з вивченням матеріалу за темою „Птахи“ рекоменду
ється продемонструвати учням навчальний фільм „Птахівництво“.,

Урок 2 6 - | .  О блік з а  тем ою  „П тахи “.

Запитання, на які слід звернути увагу учнів під час обліку:
1. Як тіло птаха пристосовано до умов життя в повітрі?
2. Як відрізнити хижого птаха від інш их птахів?
3. Які особливості будови дзьоба у ш иш каря і снігура?
4. Як збудовано дзьоб у ластівки?
5. Як збудовано дзьоб у синиці?
6. Як були виведені різні породи св ій ськи х  голубів?
7. Яка різниця у забарвленні диких і свійських голубів?
8. Від яких птахів походять свійські кури?
9. Щ о зробило курку свійським птахом?

10. Як розмнож ую ться птахи?
11. Чим відрізняю ться виводкові птахи від нагніздних?
12. Щ о таке інкубація?
13. Значення птахівництва в господарстві СРСР.

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕМИ „ССАВЦІ“ .

М етодика роботи за даною темою, так само, як і за рештою 
матеріалу розділу „Ссавці“, будується в основному на такому 
принципі: вивчення кожної тварини має бути організовано так,, 
щоб учні, беручи до уваги оточення тієї чи тієї тварини, бе
ручи до уваги способи живлення,— могли встановити зв ’язки між 
цими умовами і морфологічними особливостями тварини — фор
мою її тіла, будовою голови, шиї, кінцівок і ін.

Переважаючий метод роботи — це бесіда, що проводиться 
на основі демонстрування таблиць або картин, на яких виучу
вана тварина дається в її природній обстанові. Беручись до 
роботи за темою „Ссавці“, учитель повинен використати відо
мості з географії, що є в учнів: знання частин світу і вміння
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'показати їх па карті, уявлення про флору і фауну холодних 
і жарких країн, поняття.про зональний розподіл рослинності. Гео
графічні передумови, зо к р ем а— географічні ландшафти, допо
можуть учителеві схарактеризувати оточення тварин, а це полег
шить роботу по вивченню тварини в зв’язку з оточенням.

Наведемо приклад такої бесіди на матеріалі про жирафу.

Уроки 2 7 -й  и 2 8 -й . В ступ на б е с ід а . Ж и раф а. С аон .

На початку урока учитель пояснює учням поняття „ссавці“,  ̂
відмічає, що серед ссавців є травоїдні й хижі, характеризує 
ставленая людини до ссавців: одних людина винищує, як ш кід
ливих і небезпечних, на інших полює для м’яса або хутра, тре
тіх приручила і зробила свійськими тваринами.

Зміст цієї частини бесіди визначається загалом статтею 
„Ссавці“ (див. підручник, стор. 59). Далі учитель переходить 
до вивчення диких звірів жарких і холодних країн. На черзі— 
жирафа.

Учитель, ознайомивши учнів з метою наступної роботи (ви
вчення будови тіла і життя жирафи), вивішує на видному кісці 
таблицю жирафи, таблицю з зображенням відповідного ланд
шафту, а також * світову географічну карту. Бесіда починається 
словами учителя, який, продемонструвавши учням таблицю 
жирафи, вказує на те, що жирафи живуть в Африці між тропі
ками і заходять у південну частину її. Потім учитель пропо
нує учням відшукати на світовій карті Африку і показати ті 
пункти, про які йдеться. Учні повинні не тільки показати, а й 
розповісти про те, який клімат у цій місцевості. Ці дані мають 
бути їм відомі з уроків географії. Далі учитель говорить, що 
жирафи живуть у відкритому степу з рідко розташованими 
деревами і чагарниками, в місцях, де часто бувають посухи, під 
час яких трава засихає. Зеленіють лише деякі чагарники і д е 
рева. Оповідання своє учитель супроводжує показом відповід
ного ландшафту.

Після такого йступу розгортається бесіда за таблицею, на якій 
намальована жирафа.

Учитель дає учням завдання — уважно придивитися до тва
рини, звернути увагу на окремі частини її тіла і вияснити, яке 
значення в житті жирафи мають ті або ті особливості її будови. 
Учитель дає учням на обміркування хвилин п’ять, а потім бе
реться до опитування, викликаючи учнів до картини.

Учні встановлюють, що довга шия дає змогу жирафі зривати 
листя з верхівок дерев, що та сама шия допомагає їй здаля 
помічати наближення людини або хижої тварини, що довгі ноги 
допомагають жирафі швидко пересуватися і т. ін.

Другий етап бесіди — розповідь викладача про повадки тва- ^
рини, про її життя, про те, що жирафи ходять невеличким ■
стадом, яке звичайно складається з старого самця, кількох са- *
миць і молодняку. їжа складається з гілок і листя різних дерев 
і чагарників. Потреба у воді обмежена. Нюх розвинений гірше ■;
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Учитель говорить також, що жирафи являють улюблений 
об’єкт полювання як туземних жителів, так і європейців. М ’ясо 
жирафи вважається за дуже смачне, шкіру використовують для 
різних виробів. У неволі жирафа живе порівняно добре, але 
не розмножується.

Вивчення жирафи слід поєднати з будьяким оповіданням або 
читанням відповідної статті.

Тільки оповідання або читання статті про тварину може 
дати учням закінчене уявлення про неї, а не схему. А це може 
статися, якщо учитель обмежиться розшифруванням таблиці або 
картини, повішеної на стіні перед уроком. Через те, що розділ 
про жирафу в підручнику має непоганий малюнок, додаткових 
замальовувань у класі не слід робити. Непотрібні також записи, 
поскільки вони повторюють книгу. Можна лише додати фактичні 
дані про те, що самиця-жирафа народжує одне маленя, що 
жирафа в неволі не розмножується.

Слон. Вивчення слона відбувається за тим самим планом, як 
і жирафи. Центральне місце в бесіді про слона має бути при
ділене питанню про значення хобота і бивнів. Замість бесіди 
про слона можна обмежитися читанням оповідання про нього 
з книги і доповненнями учителя до цього оповідання.

Уроки 2 9 -й  і 3 0 -й . Л ев, тигр, б іл и й  ведм ідь .

Вивчення лева, тигра, білого ведмедя, а також ряду інших 
ссавців по суті може бути побудоване за тим самим планом, як 
і вивчення жирафи: таке саме використання географічного ма
теріалу, географічних картин і карт, що характеризують типові 
ландшафти, ті самі зоологічні таблиці.

У тих випадках, коли таблиця, що зображує тварину, дає 
чітке уявлення про оточення (див. таблицю А. А. Яхонтова 
„Білий ведмідь“), додаткової географічної картини не потрібно. 
Якщо ж відповідного ландшафту нема або він є в дуже урізаному 
вигляді, потрібний додатковий матеріал. Те саме місце займуть 
у бесіді повідомлення учителя про тварин. В тому ж  плані буде 
проводитися фіксація матеріалу.

Надалі розроблення матеріалу про окремих тварин буде 
даватися в трохи схематизованому вигляді.

Вивчаючи зовнішню будову і життя л е в а 1) і розглядаючи 
таблицю з зображенням лева і левиці на загальному фоні пу
стині, учні відмічають, що забарвлення шерсті у лева у значшй 
мірі наближається до кольору  піску або спаленої сонцем рос
линності. Учитель запитує: „Чи має будьяке значення для лева 
подібне забарвлення?“

Учні відмічають, що забарвлення шерсті у лева робить його 
малопомітним серед пісків. Далі учитель звертає увагу учнів

*) Див. таблицю А. А. Яхонтова або Ш мейля.
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ня булову зубів лева. Учні встановлюють, що зуби лева подібні 
до зубів кішки. Робиться висновок: лев належить до хижих 
тварин. Розмова за таблицею закінчується оповіданням учителя 
про повадки лева, про шкоду, яку завдають ці тварини насе
ленню, про способи полювання на нього.

За таким самим планом будується бесіда про т и г р а .  З в ер 
тається увагу на форму тіла цього хижака, будову його 
кінцівок і зубів, що надзвичайно нагадують кішку. П ідкрес
люється особливість забарвлення його шерсті (червонувате з чор
ними смужками), що-робить його малопомітним серед заростей.

При вивченні б і л о г о  в е д м е д я  звертається увагу не тільки 
на захисне забарвлення і густину шерсті ведмедя, а й на форму 
його тіла, пристосовану до розсікання води під час плавання. 
Слід також підкреслити роль плавальних перетинок між паль
цями. На додаток до бесіди, пов’язаної з розглядом таблиці, 
учитель говорить учням про те, що під шкірою у білого вед
медя є товстий шар жиру, розповідає про мисливські повадки 
ведмедя, про піклування його про дітей, нарешті про промис
лове значення білого ведмедя.

Урок 3 1 -й . М орські зв ір и  (тю л ен ь  і кит).

При вивченні морських звірів учителеві треба використати 
той самий план, що й раніше, взявши до уваги географічні 
відомості, які є в учнів.

Бесіда організується за картиною і географічними картами 
При вивченні т ю л е н я  слід підкреслити пристосованість його 
головне до життя у воді, а це пов’язане з живленням тюленя 
(живиться переважно рибою). Слід при цьому відмітити, що 
шерсть тюленя коротка і не заважає рухам у воді, що кінцівки 
тюленя пристосовані до плавання у воді, а не до руху по суші. 
На прикладі тюленя особливо добре можна виявити відносний 
характер пристосовань у тварин: тюлень, що добре плаває 
у воді, дуже погано пристосований до пересування по суші. 
Під час бесіди слід звернути особливу увагу на промислове 
значення тюленя і роль передової техніки у полюванні на цього 
звіра (аеропланні розвідки, удосконалені рушниці і ін.).

При вивченні зовнішньої будови і життя к и т і в  слід особливу 
увагу звернути не тільки на пристосованість кита до життя 
у воді, про що свідчить форма його тіла, наявність плавців, 
але й на ознаки, що характеризують кита, як ссавця.

Треба зруйнувати існуюче у дітей уявлення про кита, як 
про рибу. Учитель говорить учням про те, що кит дихає атмо
сферним повітрям за допомогою легенів, а не зябрів, що малят 
своїх кит годує молоком. Далі учитель підкреслює значення 
китобойного промислу в нашому господарстві. Відмічається 
також роль передової техніки в китобойному промислі: від 
ручного гарпуна до гарпунної пушки, від примітивно о ручного 
оброблення туші забитого кита до механізованої його розділки 
на нових китобойних суднах.
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Уроки 3 2 -й  і  3 3 -й . Т вари ни , одом аш нені лю диною  (кор ова і к інь).

Ознайомлюючись з зовнішньою будовою свійських тварин, 
з їх походженням від диких, учні переконуються в тому, що 
тваринні форми не являють чогось раз назавжди встановленого, 
що, навпаки, під впливом суто матеріальних причин тварини 
зазнають ряду змін.

Переконуються учні і в тому, яке величезне значення мають 
наука і техніка, що дають людині змогу через штучний добір 
впливати на організм тварини.

На початку урока учитель розповідає учням, як „Людина 
стала скотарем“. Він розповідає дітям про досягнення в галузі 
тваринництва завдяки штучному доборові. Спершу добір зво
дився до того, що людина просто убивала і з ’їдала кволих тварин 
і лише пізніше, через штучний добір, одержала ряд нових і цін
них порід свійських тварин (ваговози, рисаки, удійливі корови, 
жирні свині і ін.).

Бесіду про походження корови і коня можна організувати 
паралельно з читанням статті про одомашнених тварин, тим 
більше що в матеріалі цієї теми багато моментів оповідання. 
Дуже бажано супроводжувати цю бесіду ілюстраціями, бо в під
ручнику їх нема. ГІри проробленні питання п р о  п о х о д ж е н н я  
к о р о в и  бажано не тільки дати таблицю різних порід цієї тва
рини, а й її предка — тура.

Демонструючи таблицю різних порід корі®, слід відмітити, 
що в дореволюційний час прибуткових корів могли мати лише 
поміщики і куркульські господарства, що тепер, з розвитком 
колгоспного господарства, породиста корова повинна стати на
дбанням кожного колгоспника.

За такою ж  схемою будується бесіда п р о  п о х о д ж е н н я  
к о н я .  Матеріал читають з книги, демонструються таблиці різних 
порід коней. Д о  бесіди треба добути таблицю або малюнок 
коня Пржевальського, цього дикого коня, що зберігся ще в 
степах Азії.

Уроки 3 4 -й  і 3 5 -й . Свиня і кролик .

При вивченні свині і кролика треба насамперед використати 
відомості, що є в учнів. У сільській школі, а також в умовах 
невеличкого міста учитель має багато шансів зібрати серед учнів 
ряд відомостей про £виню і кроликів: про їх життя, повадки, 
живлення, догляд за малятами. Багато чого можуть розповісти 
учні про кроликів у зв’язку з роботою на пришкільній ділянці 
або в живому куточку.

Тільки після того, як будова і життя свійських свиней і кро
ликів стануть ясними для учнів, слід перейти до порівняння цих 
тварин з дикою свинею і диким кроликом. У процесі бесіди 
треба звернути увагу учнів на те, в який бік був скерований 
штучний добір людиною. Учитель повинен докладніше спинитися 
па господарському значенні свинарства і кролівництва. Проро
бляючи матеріал про дику свиню, учитель обов’язково повинен
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щетина, що не чіпляється за рослини в густих хащах, присто
сованість рила свині до викопування підземних частин рослини, 
наявність під шкірою товстого шару жиру, що захищає дику 
свишо від охолодження в холодному повітрі і при зануренні 
в болото і т. ін. Слід вказати, як обороняється свиня від нападу 
хижаків і людини. Крім таблиці, до урока має бути пригото
влена карта СРСР, на̂  якій учням можна показати Кавказ і Се
редню Азію — місця, де й тепер живуть дикі свині. За  таким 
самим планом має бути побудована бесіда п р о  д и к о г о  к р о 
л и к а .  Треба під час бесіди звернути увагу учнів на однома
нітність забарвлення диких кроликів, протиставлячи його стро
катості забарвлення свійських, вияснити причину такої відзнаки.

Під час бесіди про кролика учитель повинен використати 
спостереження учнів, набуті ними при догляді за цими твари
нами в кролятнику. Учні повинні розповісти про догляд за к р о 
ликами, зокрема — про наслідки дослідів з годуванням кроликів 
різними харчовими речовинами, про те, яких заходів уживали 
вони за вказівками учителя, щоб припинити убуток у вазі к р о 
ликів, який вплив на розвиток кроликів мав корм, в якому не 
було зелені (коренеплодів), і т. ін.

У цій бесіді, що має до деякої міри обліковий характер, 
повинно бути зроблено наголос на питаннях живлення, на 
залежності нормального розвитку тварини, стану її організму 
від кількості і якості харчових речовин. Тут цілком до речі 
розповісти учням про те, що в різних продуктах харчування 
містяться різні харчові речовини, потрібні для підтримання 
і розвитку організму (білки, жири, вуглеводи, мінеральні солі, 
вода). Недостача однієї з цих речовин негайно позначається 
на тварині (убуток у вазі), в чому переконалися самі учні піт 
час роботи.

Кролики, що не одержували деякий час моркви або інших 
коренеплодів, які містять у собі значну кількість вітамінів, 
починали не тільки втрачати у вазі, але й відставати в зростанні 
(молодняк); у деяких з них спостерігалося захворювання очей 
(запалення).

Як тільки до кормового раціону додати городини, а з нею — 
значну кількість вітамінів, захворювання кроликів припиняється, 
розвиток їх відбувається нормальним порядком.

Уроки 3 6 -й  і 3 7 -й . В ер бл ю д. П івнічний олень.

Вивчення верблюда слід почати з розгляду картини, що 
зображує пустинний ландшафт. Учні уже з курсу географії 
мають відомості про те, що являє собою пустиня, які кліматичні 
умови в ній, як позначаються ці умови на рослинності. Схарак
теризувавши коротко пустинний ландшафт, учні беруться під 
керівництвом учителя до детального вивчення тварини за кар 
тиною. Бесіди проводяться або через постановку навідних 
запитань, або (це раціональніше) за допомогою запитальника, по
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запитань:    „
1. Зовнішня форма тіла верблюда. Х арактерні, особливості її.
2. Звернути увагу на ш ироку мозолясту ступню верблюда. Вияснити зна

чення цих особливостей.
?. Звернути увагу на коліна і груди верблюда. Чим вони вкриті? Яке ц.- 

має значення для тварини?
4. Звернути увагу на довжину шиї верблюда. Вияснити значення її.
5. Звернути увагу  на будову ніздер у верблюда.

При вивченні верблюда бажано мати додаткові картини, що 
характеризують використання його для перевезення вантажів, 
для сільськогосподарських робіт. Бажано також добути ряд ви
робів з верблюжої шерсті (сукно, рукавички, фуфайки, панчохи).

Після того, як буде закінчено .аналіз картини, учитель подає 
учням ряд додаткових відомостей про верблюда, ілюструючи 
своє оповідання показом виробів з верблюжої шерсті.

Вивчення п і в н і ч н о г о  о л е н я  відбувається також за запи
тальником: спочатку дається характеристика тундри, яку учи
тель демонструє учням на географічній карті. Матеріал цей по 
суті уже відомий учням з уроків географії. Потім учні пригадують 
характерні особливості тундри влітку і взимку, рослинність 
тундри. Після вступної бесіди увага учнів концентрується на 
олені. Учні під час вивчення цієї тварини за картиною встано
влюють, що олень цілком пристосований до життя в тундрі 
(покрови тіла, будова копит, їжа, яку олень добуває спід снігу, 
І ін.). Деталі про харчування оленя, про характер їжі подає при 
цьому учитель, демонструючи на таблиці або на гербарному мате
ріалі зразки „оленячого м о х у “ (так називають лишайник — ягель).

Наприкінці урока слід розповісти про роль оленя в госпо
дарстві північних народів і відмітити заходи радянської влади 
в галузі тваринництва в Арктичній смузі (колгоспне будівництво, 
боротьба з хворобами оленів).

Уроки 3 8 -й  і 3 9 -й . М авпи (м арти ш к а, ш и м п ан зе).

Тема „Мавпи“ має бути розгорнута перед учнями з особли
вою пильністю, щоб учні могли переконатися в тому, що між 
людиною і тваринним світом існує спорідненість. При облад
нанні урока слід дати географічну карту і таблицю мавп з зобра
женням оточення (див. таблиці А. Яхонтова). Після того, як 
учні ознайомляться за географічною картою з областями поши
рення мавп, учитель переходить до вивчення представників 
нижчих і вищих (людиноподібних) мавп.

Мартишки. Вивчення мартишок починається з опису того ото
чення, в якому вони звичайно живуть, а також з вказівок, якою 
їжею живляться ці мавпи. Давши коротку характеристику 
оточення, учитель починає бесіду про самих тварин, увесь час 
намагаючись підкреслити пристосованість їх до умов оточення. 
У процесі бесіди відмічається подібність у рисах будови в тілі 
людини і мавпи.
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Учитель зпертяе уплгу учнів ттп кінцівки млвп. Учпі пстапо- 
нлюють, що передні кінцівки мавц подібні до людських рук. На 
пальцях у них нігті, а не пазурі або копита, як у інших звірів. 
Відмічається також деяка подібність між мордою мартишки 
і людським обличчям. Встановлюються ознаки, що відрізняють 
мавпу від людини: тіло вкрите шерстю, ноги не подібні до 
людських (особливості розташування великого пальця на пе
редніх і задніх кінцівках і т. ін.).

Після розгляду картини учитель розповідає учням про життя 
мартишок, повадки цих мавп, про ставлення батьків-мавп до 
малят. Зміст цієї розповіді подано в підручнику (стор. 73 — 74).

Людиноподібні мавпи. Починаючи бесіду про вищих або людино
подібних мавп, треба спинитися на двох питаннях: 1) Чим людино
подібні мавпи відрізняються від нижчих мавп (мартишок і ін.)?
2) Чому вищих мавп називають людиноподібними?

Бесіда про людиноподібних мавп починається з розгляду 
представників мавп за таблицями.

Учні відмічають, що шимпанзе, горила, оранг-утан мають 
більшу подібність до людини, ніж решта мавп. У них немає 
хвоста. Учитель звертає увагу учнів головне на шймпанзе. Подає 
учням ряд спостережень над людиноподібними мавпами, які 
свідчать про те, що своїми розумовими здібностями ці тварини 
стоять вище за інших. Вираження радості, гніву, здивовання 
у людиноподібних мавп, особливо у шимпанзе, дуж е подібне 
до людського.

Людиноподібні мавпи не тільки живуть на деревах, але час 
від часу спускаються на землю і ходять на чотирьох кінцівках, 
спираючись на зігнуті пальці рук і ніг.

Учні робялть висновок, що не тільки будова тіла людино
подібних мавп, а й багато особливостей у їх поведінці вказують 
на їх споріднення з людиною.

Урок 4 0 -й . Облік за  тем ою  „С сав ц і“ .

У процесі обліку за темою учням можна запропонувати так 1  

запитання:

1. Які тварини називаються ссавцями?
2. Як впливає знижена температура на теплокровних і холоднокровних 

тварин?
3. Як тіло жирафи пристосоване до умов оточуючої її природи?
4. П оказати на карті, де трапляються жирафи.
5. Я ке значення має хобот для слона?
6. Які зуби є в слона і як він користується ними?
7. Показати на карті, де трапляються слони.
8. Як тіло лева пристосоване до життя в ж арких степах?
9. У чому подібність між левом і кішкою?

10. Показати на карті, де трапляються леви.
11. Яке значення має для тигра смугасте забарвлення тіла?
12. У чому подібність між тигром і кішкою?
13. Показати на карті СРСР, де трапляються у нас тигри.
14. Як тіло білого ведмедя пристосоване до життя серед полярного льоду 

і снігів?
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1Я. Яіг тіло тю.іг'ттп прнстоговлпе ПО ПЛЯВЯИНЯ у ВОЯІ^-—-
16. Чим подібний сгюєю будовою кит до риби?
17. Чим відрізняється кит від рпбн?
18. Яке значення має кигобойний промисел для господарства СРСР?
19. Як відбувалося одомашнення диких тварин людиною?
20. Від яких диких тварин походить свійська корова?
21. Від яких тварин походить свійський кінь?
22. Як тіло дикої свині пристосоване до умов життя в болотистих заростях?
23. Показати на карті СРСР місця, де є дика свиня.
24. Яке значення свинарства у нашому господарстві?
25. Описати зовнішній вигляд і життя дикого кролика.
26. Як тіло верблюда пристосоване до пересування в пустинних місцево

стях?
27. Як тіло північного оленя пристосоване до життя в холодних країнах?
28. Яке значення має олень у житті північних народів?
29. У чому подібність між мавпами і людиною?
30. Зовніш ній вигляд і життя мартишки.
31. Чим відрізняю ться мартишки від людиноподібних мавп?

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ РОЗДІЛУ „БУДОВА І ШИТТЯ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА“.

Урок 1-й. Схожі риси у зовнішній будові тіла людини і ссавців.

Перед  проробленням розділу учитель інформує учнів про 
зміст наступної роботи.

Вивчення людського тіла треба пов’язати з питаннями сані
тарії і гігієни, щоб знати, як зберегти наше здоров’я і правильно 
організувати працю.

Після такого вступу учитель пропонує учням описати зовнішо- 
ній вигляд людського тіла і відзначити важливіші частини його- 
(голова, шия, тулуб, кінцівки). Пропонується також знайти по
дібні риси в зовнішній будові людини і тварини (див. підручник).

Дальш а бесіда за розділом „Будова і життя людського т іла“ 
відбувається за таким планом.

У ч и т е л ь :  Чим покрито тіло людини?
У ч н і :  Шкірою.
У ч и т е л ь :  Що є під шкірою?
У ч н і :  М’ясо (мускули, м’язи).
Далі встановлюється, що під м’язами є кістяк, що всередині 

людського тіла є порожнина „з нутрощами“.
Учитель показує учням розбірний торс людського тіла або 

відповідну таблицю і демонструє їм внутрішні органи, не вдаю
чись у деталі будови і функцій.

Внутрішніх органів ссавців на цьому уроці розглядати не 
слід: матеріал цей більш доцільно віднести до однієї з остан
ніх частин даного розділу, коли учні ознайомляться з будовою 
і функціями органів людського тіла

Наприкінці бесіди вчитель інформує учнів про план і поря
док наступного вивчення людського тіла: кістяк, м’язи, органи 
травлення і т. ін.

З підручника читають початок статті: „Будова і життя люд
ського тіла“. Та сама стаття дається для читання вдома. Учням 
доручається детально розглянути малюнок на стор. 77 стабіль
ного підручника („Внутрішні органи людини“).
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З а в д а н н я  у р о к і в :  1) вияснити значення'кістяка; 2) вказати основні 
частини; 3) встановити способи сполучення між собою кісток, форму і будову 
кісток.

Бесіду на уроці будують так:
У ч и т е л ь  (демонструючи учням кістяк або відповідну ана

томічну таблицю ): Що налягає на кістяк зокола?
У ч н і :  М’язи, шкіра.
Учитель говорить учням, що шкіра і м’язи, разом взяті, ма

ють значну вагу і роблять на кістяк великий тиск. Кістяк, отже, 
е підпорою для тіла. У процесі дальшої бесіди виясняється, що 
деякі частини кістяка служать також з а х и с т о м  для деяких ор 
ганів (кістки черепа, грудної клітки).

Встановивши так значення кістяка, учитель пропонує вказати, 
на які великі розділи можна розчленувати кістяк (кістяк голови, 
тулуба, кінцівок). Дальш е запитання: форма і будова кісток. 
Учитель викликає когось з учнів до кістяка і пропонує йому 
описати форму кісток (плоскі, трубчасті).

Учитель говорить учням, що трубчаста кістка, будучи легше 
за суцільну кістку, не поступається перед нею міцністю.

Бесіда про сполучення кісток відбувається за таким пла
ном: учням демонструється череп, на якому відмічається неру
хоме сполучення кісток за допомогою швів. Д алі через само
спостереження і розгляд кістяка учні встановлюють наявність 
напіврухомого сполучення кісток у хребті. Нарешті, через 
самоспостереження і огляд кісток кістяка встановлюється прин
цип рухомого сполучення кісток у суглобах.

Схема будови суглоба замальовується на дошці і в зо 
шитах учнів.

Урок 4 -й . Склад к істок .

З а в д а н н я  у р о к а :  1) вияснити склад кісток; 2) встановити, що твердість 
кісток зумовлена наявністю мінеральних речовин, а еластичність — органічними 
речовинами; 3) встановити, що співвідношення між кількістю органічних і м іне
ральних речовин у кістках не постійна: залежить від віку людини і від стану 
її здоров’я; 4) відмітити шкідливий вплив на розвиток кісток надмірної ф і
зичної праці.

Урок будується на основі лабораторних занять учнів. На 
початку урока ставиться запитання: „Якими особливостями від
значаються кістки?“

Учні відмічають їх т в е р д і с т ь  і м і ц н і с т ь .
У ч и т е л ь :  Для того, щоб вирішити питання, чим поясню

ються твердість і міцність кісток, треба ознайомитися з їх скла
дом.

На дошці записують: „Вияснити склад кістки“.
Далі вчитель намічає порядок роботи.
У ч и т е л ь :  Спробуємо вияснити, чи нема в кістках речовин, 

які згорають при прожарюванні. Про це ви довідаєтеся, прожа
ривши кістку на вогні.

Ур>$; 2-й і 3-й. К к ін к . Значення і будова кістяка. Сполучення кісток.
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Далі учитель ознайомлює учнів з технікою постановки д о 
сліду. Дослід проводиться так, як це зазначено в підручнику. 
Інструктуючи учнів, слід вказати їм на те, що процес прожа
рювання прискорюється в тому разі, якщо річ буде далі від 
гнота, тобто у верхній частині полум’я. Щоб зафіксувати цю 
вказівку, учитель дає схематичний малюнок, не роблячи під 
ним поки запису. Учні не малюють.

У ч и т е л ь  (продовжує): Під час прожарювання кістки звер
ніть увагу на ось що: 1 ) які зміни стануться з прожарюваною 
кісткою напочатку і при дальшому прожарюванні? 2 ) яких 
властивостей набула 
кістка після прож а
рювання (колір, твер
дість)?

Учні беруться до 
роботи. Коли кістка 
у більшості почне ч о р 
ніти, учитель запи
тує: „Що ви спостері
гаєте?“

У ч н і :  Кістка чор
ніє.

У ч и т е л ь :  На що 
подібна кістка зараз?

У ч н і :  На вугілля.
У ч и т е л ь :  Що ж відбувається з кісткою?
У ч н і :  У кістці згорають якісь речовини.
Далі, прожарюючи кістку, учні спостерігають, що вона стає 

світлішою і набуває, нарешті, світлосірого кольору.
Учитель пропонує учням погасити лампочку і 'запитує: „Що 

сталося з кісткою?“
Учні відмічають, що частина речовин, які входять до складу 

кістки, „вигоріла“, а залишилась інша частина — світлосірого 
кольору  (мал. ЗО).

Учитель пропонує покласти одержану речовину на стіл і зле
генька натиснути на неї чимсь. Учні відмічають, що речо
вина, яка залишилася після прожарювання, легко розсипається, 
нагадує попіл.

Таким чином, встановлюється, що після прожарювання від 
кістки залишаються мінеральні речовини, а інші речовини (ор
ганічні) згорають.

Робиться висновок: „Кістка складається з мінеральних і орга
нічних речовин“. Учні замальовують дослід і підписують під ним: 
„Органічні речовини згорають, залишаються мінеральні речовини“.

Учитель пропонує учням опустити в пробірку з хлоридною 
кислотою кусочки мінеральної речовини і спостерігати, що від
буватиметься.

У ч н і :  Мінеральні речовини у кислоті розчиняються.
У ч и т е л ь :  Що станеться, якщо я покладу свіжу кістку 

в хлоридну кислоту?



У ч н і :  Мінеральні речовини, що є в кістці, розчиняться.
У ч и т е л ь  (демонструє учням кусочки кістки, покладені на

передодні в хлоридну кислоту): Тут у мене пташині кістки, що 
пролежали близько доби в хлоридній кислоті. Я роздаю їх вам 
на руки. Розкажіть, що сталося з кістками?

У ч н і  (розглядаючи кістки): Вони стали м’якими — мінеральні 
речовини розчинилися, залишилися органічні речовини, подібні 
до хряща.

Учні пробують розтягнути одержану речовину, розірвати її, 
переконуються у її міцності.

Робиться висновок: органічні речовини надають кісткам м іц
ності.

На дошці роблять запис: „Мінеральні речовини надають 
кісткам твердості, а органічні — міцності“.

Додому дається стаття „З яких речовин складаються кістки“*

Урок 5 -й . П овторення. М олоді й стар і к істк и .

Частину урока приділяється опитуванню учнів. Опитування 
проводиться в індивідуальній формі. Учитель пропонує учням 
у послідовному порядку розповісти про поставлені перед цим 
досліди. Потім подає додаткові відомості про кістки, відміча
ючи, що склад кісток у людей різного віку неоднаковий: у ран
ньому віці кістки гнучкі, податливі, бо містять дуже багато 
органічних речовин; у літньому віці у кістках помітно перева
жають мінеральні речовини; через це кістки стають крихкішими. 
Під час бесіди учитель говорить учням про неправильний роз
виток кісток, зокрем а— про викривлення хребта, що трапля
ється від неправильної робочої пози, непідсильної для дитя
чого організму фізичної праці.

Слід підкреслити, що в СРСР існують спеціальні закони, 
які охороняють працю дітей і підлітків, що піклування нашого 
уряду щодо цього далеко випередило все те, що є по капіта
лістичних країнах, де експлуатація дитячої праці, особливо в 
країнах колоніальних, досягає нечуваних розмірів. Слід навести 
приклади такої експлуатації. Додом у дається завдання — про
читати з підручника статтю „Молоді й старі кістки“.

Урок 6 -й . О сновні частини к істя к а . Ч ереп і х р е б е т .

Для більшої послідовності в роботі по вивченню кістяка 
бажано трохи перегрупувати матеріал, що є в підручнику. На 
початку бесіди рекомендується зосередити увагу учнів на основ
них частинах кістяка. Учні відмічають, що кістяк людини скла
дається з кісток голови, тулуба і кінцівок. У такому напрямі 
і проводиться дальше ознайомлення з кістяком.

ГІри вивченні черепа треба розповісти про розвиток черепа, 
поступове окостеніння його; бажано розповісти учням про 
наслідки передчасного окостеніння черепної коробки. Треба 
також відмітити деякі побутові традиції, що шкідливо позна
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чаються на розпитку черепа дитини. Слід вказати на шкоду вузь
ких чепчиків, різноманітних пов’язок і ін., що деформують го
лову дитини, навести приклади такої деформації черепів у мало
культурних народностей („цукрова голова“).

При вивченні хребта треба знову підкреслити не тільки 
шкоду неправильної посадки під час занять у школі, а і вплив 
надмірного фізичного навантаження на деформацію хребта.

Матеріал цього урока досить докладно розроблений у під
ручнику.

Уроки 7-й  і 8 -й . Г рудна кл ітка і к істк и  в е р х н іх  к ін ц івок .
Т а з і к істки н и ж н іх  кінцівок.

Матеріал цих двох уроків з достатньою повнотою викладено 
в підручнику. Треба лише зробити деякі додатки: у розділі про 
грудну клітку виявити вплив фізкультурних вправ на розвиток 
грудної клітки, що особливо важливо для дітей шкільного віку.

У розділі про кінцівки звернути увагу на подібність кінцівок 
у людиноподібної мавпи й людини.

Урок 9 -й . О блік м а т ер іа л у  про кістяк .

Облік матеріалу слід побудувати так: поставити ряд запи
тань, які допоможуть учням повторити систематично все про
роблене про кістяк.

Друга серія запитань має допомогти учням проаналізувати 
увесь навчальний матеріал за темою в новому розрізі. З  цією 
мйтою учитель пропонує 'учням провести порівняння між кістя
ком людини і ссавців. При цьому учні не тільки засвоюють 
пророблений матеріал, а і встановлюють подібці риси в будові 
кістяка людини й інших тварин. Цим самим вони нагрома
джують передумови для пророблення питання про походження 
людини.

Ось примірний перелік запитань:
1. Чим тіло людини своєю будовою подібне до тіла ссавців?
2. Головна відміна будови людського тіла від тіла ссавців.
3. Значення кістяка.
4. Форма кісток.
5. Будова трубчастої кістки.
6. Способи прикріплення кісток.
7. Склад кісток.
8. Як визначити склад кісток (опис досліду)?
9. Чим відрізняються кістки дітей від кісток стариків?

10. Щ о спричинює неправильний розвиток кісток?
11. Будова черепа.
12. Будова хребта.
13. Будова грудної клітки.
14. Кістки верхніх кінцівок.
15 Кістки нижніх кінцівок.
16. Кістки, за допомогою яких кінцівки сполучаються з тулубом.
17. Порівняти на таблиці кістки передніх кінцівок корови і кінці рук 

людини.
18. Порівняти окрему частину кістяка людини з такими самими частинами 

кістяка ссавців.

171



З а в д а н н я  у р о к і в :  1) вияснити значення м’язів; 2) показати зміну їх 
у процесі роботи; 3) стомлюваність м’язів; 4) (роль ф ізкультури в розвитку 
м’язів.

Перед тим, як говорити учням про мету урока, учитель за 
питує: „Як приводяться до руху кістки кістяка?“

Пророблення матеріалів починається з самоспостереження: 
учні роблять ряд рухів руками і ногами, спостерігаючи, які 
зміни відбуваються при цьому. Під час цих спостережень вони 
встановлюють, що мускули змінюють свою форму.

Учитель пропонує помацати місця прикріплення м’язів біля 
ліктьового або колінного суглоба.

Учні виявляють „жили“ (сухожилки). Щ о ^  закріпити і уточ
нити здобуте уявлення про м’язи, рекомендується використати 
роздаточний матеріал з заздалегідь відпрепарованих кінцівок 
дрібних- тварин. Найлегше приготувати для цього лапки жаб 
у формаліні. Учні розглядають кінцівки і знаходять на них 
мускули і сухожилки. Відомості ці закріплюються під час бесіди 
за таблицею.

Потім учитель переходить до демонстрування дослідів з ско
роченням м’язів, описаних у підручнику (стор. 89), і подає 
додаткові відомості про значення м’язових скорочень не тільки 
при пересуванні кістяка, а й під час роботи наших внутріш
ніх органів (серце, кишки). Учитель говорить про те, що за
вдяки діяльності м’язів працює серце, приводячи в рух кров 
у нашому тілі. Завдяки скороченню м’язів, що є в стінках кишок 
і шлунка, пересувається їжа в шлунку і кишках і т. ін.

Наприкінці ставиться питання про вплив праці і ф ізкуль
тури на розвиток м’язів; учитель відмічає, що нормальна фі
зична праця і фізкультура не тільки розвивають мускулатуру, 
а й зміцнюють увесь організм; з другого боку, надмірна ф і
зична праця сприяє різноманітним захворюванням. Наше за
конодавство старається уберегти здоров’я трудящих від над
мірного фізичного навантаження, вимагає, щоб було встано
влено правильне чергування праці й відпочинку. Ті самі вимоги 
ставить медицина до занять з фізкультури.

Порядком позакласних занять рекомендується організувати 
роботу по препаруванню кінцівок дрібних тварин. Це — в тому 
разі, якщо в класі не фігурував на уроці відповідний роздаточ
ний матеріал, заготовлений заздалегідь.

ПРОРОБЛЕННЯ ТЕМИ „ХАРЧУВАННЯ“ .
Уроки 12-й і. 13-й . З чого ск л адається  наш а їж а .

Після короткого вступу, в якому встановлюється значення 
їжі, ставиться запитання: „З чого складається їжа людини?“

Учитель пропонує учням назвати різні продукти харчування 
людини. Учні називають: хліб, кашу, городину, м’ясо, молоко,

Уроки 10-й і 11-й. М ’язи, їх  будова і робота.
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сир, ,сіль і і. ш, У процесі бесіди исіаииьлюьіьоі, що осі ді
продукти можна розподілити на три групи: рослинні, тнаринні 
і мінеральні. Дальше завдання— показати учням, що в харчових 
продуктах рослинного й тваринного походження містяться: 
в о д а ,  о р г а н і ч н і  р е ч о в и н и  і р е ч о в и н и  м і н е р а л ь н і .

Вживаючи їжу, потрібну для ж ивлення,. людина вбирає у 
вигляді рослинних і тваринних продуктів б і л к и ,  ж и р и ,  в у г 
л е в о д и ,  в о д у  і м і н е р а л ь н і  с о л і .

Мінеральні солі й вода частково містяться в самих продуктах, 
частково надходять в їжу незалежно від них, як самостійні про
дукти живлення.

Усі ці відомості подаються на уроці на основі дослідів, 
що проводяться у вигляді демонстрування.

Техніка постановки дослідів подана в підручнику.
Постановку деяких дослідів можна трохи змінити.
Ось один з таких варіантів. Учитель перед тим, як братися 

до демонстрування дослідів, говорить учням про завдання на
ступної роботи: „Вияснити, з чого складається наша їж а “. П о
чинаючи роботу, він говорить: „У мене є продукти живлення 
тваринного і рослинного походження (хліб і м’ясо). Давайте 
вияснимо, чи нема в цих продуктах чогось спільного“. Л

Далі він проробляє такі досліди:
1. Відважує по 10 г м’яса і хліба і поміщає їх у сушильну 

шафу, щоб вияснити, чи нема в них води.
2. Невеличкі кусочки сухого хліба і м’яса спалюються на 

спиртовій лампочці. Спалювати слід на голому огні, інакше 
процес прожарювання дуж е затягується. Спалюваний проіукт 
або обмотують тонким дротом, або кладуть всередину спіралі 
у вигляді гнізда, скрученого з дроту.

Учні спостерігають у послідовному порядку: 1) з в у г л ю 
в а н н я  хліба і м’яса (дослід рекомендується вести паралельно 
на двох лампочках); 2) п о с в і т л і н н я  продуктів при д аль
шому прожарюванні (одержання мінеральних речовин).

В наслідок роботи робиться висновок: „У хлібі і м’ясі є го
рючі ( о р г а н і ч н і )  речовини і неспальні ( м і н е р а л ь н і ) “. Але 
дослід ще не закінчено. Учитель виймає з сушильної шафи 
покладені раніше кусочки хліба і м’яса й знову зважує. Учні 
спостерігають убуток у вазі через випаровування води. Р о 
биться остаточний висновок: „У харчових продуктах є вода, 
органічні і м інеральні,речовини“.

Висновки записують у зошит.
Учитель говорить учням про кількість води, органічних ре

човин і мінеральних солей, що містяться в різних продуктах. 
Кількісних визначень на уроці не роблять. Подібна робота ор
ганізується порядком позакласних занять. Учні визначають 
кількість води, органічних речовин і попелу в різних харчових 
продуктах. По закінченні роботи складають плакат-колекцію 
з зазначенням кількості води, органічних речовин і солей, 
знайдених у різних харчових продуктах (хліб, м’ясо, горо
дина).

17*



На початку урока учитель опитує учнів, пропонуючи їм 
повторити все те, що було зроблено на попередньому уроці.

Учні, що проводили порядком позакласних занять роботу 
по визначенню кількості води, органічних і мінеральних речо
вин у різних продуктах, розповідають про одержані ними на
слідки.

Учитель інформує учнів про завдання наступної роботи: 
вияснити, що являють собою органічні речовини, які містяться 
у харчових продуктах. Техніка постанови цих дослідів описана 
в підручнику.

Заняття по визначенню крохмалю, жирів і клейковини можна 
провести у формі лабораторних занять. Щ об укластися у від
ведений за розкладом час, слід трохи змінити дослід з крох
малем: заздалегідь заготовити і розлити по пробірках крох- 
? альний клейсіер, розповівши про його виготовлення перед 
постановкою досліду.

Наприкінці урока роблять висновки: „В органічних речо
винах м і с і я т і с я  білки, жири і вуглеводи“. При проробленні 
питання про їжу і травлення треба взяти до уваги спостере
ження учнів над годуванням кроликів. Учитель пропонує д і
тям перелічити харчові продукти, які були використані під час 
догляду за кроликами. Потім розглядаються найтиповіші хар
чові раціони з погляду харчових речовин, що містяться в них. 
Приміром, вказується на значну кількість крохмалю (вуглеводів; 
у картоплі, жирів — у макусі й молоці, білків — у капустяному 
листі, вівсі. Тут же слід дати найелементарніше уявлення про 
вітаміни і про вміст їх у деяких харчових і кормових про
дуктах.

На цих двох уроках треба поглибити й закріпити знання 
учнів про значення харчових речовин при організації нормаль
ного харчування. Знання ці мають бути використані в найближ
чому майбутньому при організнації годування молодняку, ва 
гітних кролиць і кролиць, що годують малят.

Далі добуті знання придадуться для правильної постановки 
питання про догляд і годування свійських птахів (дорослих 
і молодняку).

Урок 16-й. Т равл ен ня.

Після опитування учнів учитель переходить до питань 
травлення. Він говорить, що їжа, яку вживає людина, зазнає 
різних змін у порожнині рота, шлунка, у кишках. В наслідок 
цих змін поживні речовини, що містяться в їжі, переходять 
у рідкий стан, надходять у кров і розносяться по всьому 
тілу. З  поживних речовин утворюється далі речовина нашого 
тіла.

Учитель інформує, що завдання найближчих уроків — вияс
нити, яка травна робота відбувається в порожнині рота лю-

Уроки 14-й і 15-й. Органічні речовини в їж і.
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бброблення їжі зубами. Догляд за зубами. Травлення в порожнині 
рота. Бесіда про зуби і травну роботу в порожнині рота супро
воджується показом таблиць, розглядом зубів учнями один 
у одного і розглядом малюнків, уміщених у підручнику.

У ч и т е л ь :  Якими зубами ви відкусуєте хліб?
Учні відповідають, що хліб вони відкусують передніми 

зубами.
У процесі бесіди виясняється, що передні зуби відограють 

роль ножів, якими невеличкі кусочки хліба ніби відрізаються 
від скибки. Передні зуби добре  пристосовані до такої ро
б оти — вони широкі й гострі. Зуби ці називаються р і з ц я м и .  
Далі учитель викликає когось з учнів до стінної таблиці і про
понує йому знайти на таблиці різці й підрахувати їх кількість.

Учні розглядають і підраховують ці зуби (один у одного, 
за малюнком у підручнику).

У ч и т е л ь :  Якими зубами ви почнете розривати кусок твер
дого м’яса, якщо у вас не буде під рукою ні ножа, ні виделки?

У ч н і :  Бічними.
Учитель пропонує учням знайти ці зуби один у одного і опи

сати їх форму. Учні відмічають їх клиноподібну форму. Учи
тель говорить, що зуби ці називаються і к л а м и ,  і пропонує 
визначити кількість їх. Після цього він викликає когось з учнів 
і просить показати ці зуби на таблиці.

Потім ставиться нове запитання: „Що відбувається далі з ку
сочками хліба і м’яса, що потрапили в рот?“

Учні відмічають, що їжа, яка потрапила в рот, розжовується 
„задніми“ зубами.

Учитель говорить, що зуби ці називаються к у т н і м и ,  і про
понує описати їх форму. Учні відмічають, що зуби ці широкі, 
мають на поверхні горбки, пристосовані для подрібнення їжі. 
Учитель знову пропонує знайти ці зуби на таблиці і малюнку 
в підручнику, а потім розповідає про молочні і постійні зуби, 
про зуби мудрості.

Далі бесіда знову переходить до питань травлення у порож
нині рота.

У ч и т е л ь :  Що відбувається з кусочками черствого хліба, 
що потраплять у рот?

Учні відмічають, що хліб не тільки розжовується, а й змо
чується слиною.

У ч и т е л ь :  Яке значення має це змочування?
* Учні відмічають, ч іо  змочену слиною їжу легше ковтати. 

Учитель додає, що слина не тільки полегшує ковтання їжі, 
а й проводить травну роботу.

У ч и т е л ь :  Чи доводилося вам спостерігати, якого смаку на
буває кусочок хліба, якщо ви його довго жуєте?

Учні відмічають, що добре розжований хліб набуває солод
куватого смаку. Учитель говорить учням про діяння слини на 
крохмаль, про часткове перетворення його на цукор.

дини, в шлунку, кишках, щ о відбувається далі з перетравленого
їж ею .
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Після цього він демонструє на таол'цді' Й Ш Й Г  1“ТТГЛ*
лонує знайти й розглянути їх за малюнком, що є в підручнику.

Додому дається для читання стаття' „Травлення“.

Урок 17-й. К овтання. Т равл ен ня в ш лунк у.

Перша половина урока приділяється на індивідуальне опиту
вання учнів. Потім учитель, користуючись таблицею або схемою, 
намальованою на дошці, говорить про процес ковтання їжі і 
травну роботу в порожнині шлунка.

Насамперед ставиться запитання: що відбувається в порож 
нині рота під час ковтання? Учитель пропонує відновити цей 
процес, ковтаючи слину.

У ч н і :  Кінчик язика упирається у верхні різці, язик зги
нається, а слина йде в глотку.

Учитель пояснює цей процес за допомогою схеми. Далі він 
говорить про рух їжі по стравоходу, про те, яку роль при 
цьому відограють м’язи стравоходу.

Користуючись настінною таблицею, моделлю розбірного торса, 
малюнком, що є в підручнику, учитель демонструє учням форму 
шлунка, розповідає про його розташування у черевній порож
нині і пропонує вказати, хоча б приблизно, місце шлунка 
в себе.

Потім починається бесіда про будову шлунка і його функції. 
Відзначивши, что в шлунку відбувається часткове перетравлення 
білків, учитель пропонує учням назвати продукти, в яких мі
стяться білки.

Зокрема він запитує: „Що станеться з кусочком хліба, поки 
він дійде з рота до шлунка і підпаде на деякий час діянню 
шлункового соку?“

Таке саме запитання ставиться щодо кусочка м’яса з жиром.
З книги дається прочитати додому статтю: „Ковтання“ і „Тра

влення в шлунку“.

Урок 18-й . Т равл ен ня в киш ках. В см октування і за св о єн н я  п ож и в н и х
реч ов и н .

Після опитування учнів учитель переходить до дальшої бе
сіди про будову і функції травних органів. За допомогою та
блиці, моделі розбірного торса, а також малюнків, уміщених 
у підручнику, учитель пояснює учням будову і функції решти 
травних органів. Бесіду слід організувати так, щоб учні на 
власному тілі могли приблизно орієнтуватися в топографії ор
ганів травлення. Зміст бесіди подано в підручнику.

Після того, як у.чні вияснять, що в наслідок травлення білки, 
жири і вуглеводи перетворюються на розчинні речовини, виникає 
питання, що відбувається з ними далі.

Учитель говорить про те, що перетравлені речовини всмок
туються в тонких кишках у кров, розносяться по всьому тілу 
1 засвоюються нашим організмом. Неперетравлені рештки їжі
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.з топки* кишок проштовхуються в топсту кишку. Б СТІШСЯ* ТТ
всмоктується вода, а иеиеретравлсиі рештки їжі у ній дедалі 
більш і більш ущільнюються. Потім через пряму кишку вони 
викидаються наоколо.

Урок 19-й. Головні правила харчування.

Бесіда про правила харчування поділяється на кілька етапів: 
1 ) гігієна харчування; 2 ) норми харчування; 3) роль громад
ського харчування в СРСР.

На початку бесіди учитель ставить запитання про те, які 
речовини потрібні людині для харчування

У ч н і :  Білки, жири, вуглеводи, мінеральні солі й вода.
Учитель говорить, що, крім цих речовин, людині потрібні ще 

в і т а м і н и .  Без вітамінів затримується зростання організму, роз
виваються різні хвороби: цинга, рахіт і ін. (демонструються 
таблиці відповідних захворювань).

Вітаміни містяться в різних продуктах: у зелені, в свіжих 
плодах і городині, в свіжому молоці, вершковому маслі, риб’я 
чому жирі і ін. Учитель демонструє таблицю різних харчових 
продуктів, що містять вітаміни. Учні розповідають про свої 
спостереження над кроликами, переведеними на неповноцінний 
корм (без городини).

Після цього учитель переходить до питань г і г і є н и  х а р ч у 
в а н н я ,  наводить випадки різних захворювань, зумовлених кори
стуванням спільним посудом, поганим розжовуванням їжі, недо
держанням строків харчування і ін. (підручник, стор. 97).

Дальший етап б е с і д и— н о р м и  х а р ч у в а н н я .  Цю частину 
бесіди, зміст якої подано в підручнику, треба проводити в супро
воді таких приладь: 1 ) таблиці харчових продуктів з зазначен
ням поживних речовин, що містяться в них, 2 ) таблиці норм 
харчування для дорослих і дітей.

У зв’язку з розглядом цих таблиць у класі учитель пропонує 
учням скласти перелік продуктіз, які, будучи введені до хар
чового раціону, дають людині потрібні поживні речовини (білки, 
жири, вуглеводи і ін.). Разом з учнями складаються примірні 
списки страв, потрібних для харчування дітей шкільного віку, 
проводиться бесіда про те, які поживні речовини містяться 
в шкільних сніданках і обідах.

Норми дитячого харчування порівнюються з нормами хар
чування дорослих, особливо людей, що займаються фізичною 
працею.

Наприкінці урока учитель спиняється на значенні г р о м а д 
с ь к о г о  харчування в СРСР. Ця частина бесіди супроводжується 
показом таблиць, картин, ілюстрацій з журналів і газет, що 
характеризують роботу хлібозаводів, фабрик - кухонь, робіт
ничих їдалень. Під час бесіди про громадське харчування, 
зміст якої подано в підручнику, слід підкреслити роль громад
ського харчування у розкріпаченні жінки від важкої домаш
ньої праці.
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Урок 2 0 -й . Облік з а  тем ою  „ Т р ав л ен и й “ .

У процесі обліку, що проводиться • в індивідуальному по
рядку, учням можна запропонувати такі запитання:

1. Як визначити в рослинних і тваринних продуктах наявність води, орга
нічних і мінеральних речовин?

2. Щ о міститься в органічних речовинах?
3. Як визначити крохмаль у їжі?
4. Як довести, що в борошні є білки?
5. Щ о ми називаєм о молочними зубами?
6. Яку роботу виконують різні зуби?
7. Яка травна робота відбувається в порожнині рота?
8. Як відбувається ковтання їжі?
9. Яка травна робота відбувається в шлунку?

10. Які травні соки виділяються підш лунковою  залозою і печінкою?
11. Щ о відбувається в наслідок травлення з білками, жирами і вугле

водами?
12. Щ о називається засвоєнням їжі?
13. Яке значення мають для людини вітаміни?
14. У яких продуктах містяться вітаміни?
15. Головні правила харчування.
16. Щ о таке громадське харчування?
17. Значення громадського харчування в СРСР.

У р о к и  2 1 -й і 2 2 -й, пов’язані з заняттями учнів на пришкіль
ній ділянці, докладно розгорнуто в розділі VI.

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕМИ „ДИХАННЯ“ . 

Урок 2 3 -й . Яким ш ляхом  п ов ітря  п р оходи ть  у  л е г е н і. Як в ід б у в а ю т ь ся  
в ди х  і в иди х.

Бесіда відбувається за таким планом: на початку урока 
учитель запитує: „Чи довго може людина залишатися без по
вітря?“ У процесі бесіди відмічається, що людина може про
жити багато днів без їжі, але без повітря не може існувати 
і кількох хвилин. Потім учитель знайомить учнів з будовою 
і розташуванням легенів. Насамперед встановлюється місце 
легенів у людському тілі (топографія легенів). Найкраще для 
цього використати розбірний торс людини. Якщо такого нема,— 
то таблицю. Користуючись розбірним торсом і таблицею (та
блиця потрібна і при роботі з торсом), учитель ознайомлює 
учнів з будовою легенів. Учні розглядають дихальне горло, 
бронхи, легені. Роблять замальовування в зошитах. Потім 
учитель говорить учням про те, як відбуваються дихальні рухи 
(вдих і видих). Д ля  цього спершу проводять спостереження 
над зовнішніми змінами грудної клітки. Учні відмічають, що під 
час вдиху грудна порожнина збільшується, розширяється, а під 
час видиху — стискається.

Щоб точніше встановити це, проводиться дослід з ниткою, 
описаний у підручнику (стор. 99). Слід звернути увагу учнів 
на те, що кількість дихальних рухів змінюється залежно від 
стану організму. Приміром, після фізичної праці кількість цих 
рухів збільшується, порівняно з тим, що було до роботи. Ц ей
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висновок. слід ооірунтувати на досліді, запропонованому авто
ром підручника в тому ж розділі. Щоб учні мали змогу дістати 
загальне уявлення про процеси вдиху і видиху, їм можна про
демонструвати прилад, зображення якого подається вище.

У цьому приладі виключені деякі істотні деталі, що дають 
змогу глибше проаналізувати процес дихальних рухів. Наслідки, 
одержувані навіть у такій спрощеній конструкції, свідчать про 
те, що проникнення повітря в гумову кульку зумовлене опу
сканням діафрагми (гумової пластинки). З ,д р у го го ,  боку — вида
лення повітря з кульки (видихання) *
також пояснюється рухом діа
фрагми, але вже в зворотний бік 
(мал. 31).

Продемонструвавши дослід, учи
тель проводить аналогію між цим 
дослідом і явищами, спостережу
ваними в грудній порожнині і ле 
генях людини; вдих пояснюється 
тим, що м’язи, розміщені переважно 
між ребрами, скорочуються. Ско
рочуючись, м’язи піднімають ребра; 
завдяки цьому грудна клітка роз
ширяється, водночас опускається 
діафрагма. Услід за цим розширю
ються легені, в які входить повітря.

При зворотному процесі відбу
вається видих: дихальні м’язи роз
слаблюються, діафрагма підніма
ється, об’єм грудної порожнини 
зменшується, і повітря з легенів 
виходить наоколо.

Учитель далі пояснює, що до
росла людина в спокійному стані 
робить приблизна 15 дихальних 
рухів за хвилину. При роботі, особливо при посиленій фізичній ро
боті, дихання прискорюється, вдихи і видихи стають глибшими.

У рок .2 4 -й . Як зм ін ю єт ь ся  повітря в л е г е н я х  нри д и х а н н і.

На початку урока учитель опитує учнів за проробленим 
матеріалом. Переходячи до теми урока, він насамперед пропо
нує учням пригадати, з чого складається повітря. Одержавши 
відповідь, він запитує: „Чи відрізняється чимнебудь видиху
ване повітря від вдихуваного?“ Порядком лабораторних занять 
проводиться дослід, описаний у підручнику: учні пропускають 
по скляній трубочці видихуване повітря у вапняну воду і пере
конуються в тому, що у видихуваному повітрі багато вугле
кислого газу. Учитель пояснює учням, що кількість кисню у ви
дихуваному повітрі значно менша, ніж у вдихуваному, тобто 
атмосферному, зате в ньому є багато вуглекислого газу.

Мал. 31. Прилад для демонстру
вання розш ирення і стискання 

легенів.
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Учні роблять висновок: „У легенях вбирається кисень з по
вітря, а виділяється вуглекислий газ“. •

Після цього учитель- пропонує учням проробити другий до
слід, описаний у підручнику: взяти холодне скло, піднести 
його до рота і подихати на нього. Учні переконуються в тому, 
що у видихуваному повітрі міститься багато вологи у вигляді 
водяної пари. Висновки записують у зошит, дослід з вапняною 
водою замальовується. Виникає запитання: „Куди потрапляє з 
легенів вбираний кисень і як надходить до них вуглекислий газ?“ 

Урок закінчується оповіданням учителя, в якому він гово
рить учням про те, що кисень повітря вбирається у легеневих 
пухирцях кров’ю, яка і розносить кисень по всьому тілу. Вби
раний так кисень кров віддає різним органам тіла і збага
чується на вуглекислий газ, що утворюється при роботі цих 
органів (підручник, стор. 1 0 1 ).

Урок 2 5 -й . Г іг ієн а  д и х а н н я  (боротьба за  ч исте, с в іж е  п ов ітря).

Методичне розроблення матеріалу за даною темою відбу
вається за планом, наміченим у підручнику. Через істотну важ 
ливість цієї підтеми бажано якнайбагатше обладнати її навчаль
ним приладдям. Треба показати, частково під мікроскопом, част
ково на таблицях, зразки виробничого пилу; продемонстру
вати таблиці легенів, уражених туберкульозом, і легенів, що 
зарубцювалися, щоб довести учням, що туберкульоз можна ви
лікувати. З особливою чіткістю треба підкреслити причини, що 
зумовлюють поширення туберкульозу, а також санітарно - гігіє
нічні заходи по боротьбі з туберкульозом. Велику увагу слід 
приділити при цьому працям уряду СРСР по охороні здоров’я 
трудящих: диспансеризація населення, організація будинків від
починку, санаторіїв і ін. Слід вказати при цьому на контраст, 
спостережуваний в СРСР і капіталістичних країнах: у  той час, 
як у центрі уваги радянського уряду і партії стоїть піклування 
про максимальне обслуговування пролетаріату, в капіталістич
них країнах найменше дбають про нього.

Порядком позакласних занять учням слід продемонструвати 
під мікроскопом препарати пилу, що є в повітрі. Д ля  цього можна 
використати пил, що осів на різних речах у класі, вдома, а та
кож (що особливо цікаво) пил, що нагромаджується в завод
ських приміщеннях (текстильний пил, металічний пил і ін.).

Пророблення питання про гігієну дихання треба пов’язати 
з деякими практичними заходами в школі і вдома: посилити нагляд 
за провітрюванням класних приміщень, рекомендувати практичні 
заходи для провітрювання домашніх приміщень. Під час бесіди 
слід звернути увагу учнів на шкоду, завдавану курінням. Учи
тель говорить, що, вдихаючи дим, людина вбирає разом з ним 
сильну отруту — нікотин, що особливо шкідливо впливає на 
дитячий організм.

Бесіда закінчується вказівкою учителя на те, що боротьба 
за чисте, свіже повітря є важливим завданням громадського
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доороустрою. Учитель говорить учням про санітарні захопи, 
вживані по містах: каналізація, поливання вулиць; зелене бу
дівництво, тобто улаштування парків, скверів, бульварів. Зелені 
рослини вдень на світлі беруть з повітря вуглекислий газ і ви
діляють кисень. Це має величезне значення у великих, густо 
населених містах, де кількість вуглекислого газу, що виді
люється під час дихання і горіння, досягає значних розмірів.

Урок 2 6 - й .  З а х и ст  в ід  б о й о в и х  отр уй н и х  р еч ов и н . О блік за  тем ою .

Пророблення цього розділу можна почати з вказівки на д е 
які отруйні речовини, що виділюються під час виробництва або 
при неповному згоранні палива (чад). Говорячи про бойові 
отруйні речовини, слід спинитися не тільки на руїнницьких 
властивостях їх, але й на заходах захисту проти цих газів. 
Учням бажано продемонструвати протигаз, розповісти про 
принципи його будови. Слід також показати схему газосхо
вища і ознайомити з заходами проти газових атак по містах. 
Треба вказати на те, що СРСР один з перших запропонував 
заборонити застосування задушливих газів під час війни. Друга 
половина урока приділяється на облік знань учнів. Тут мо
жуть бути запропоновані такі запитання:

1. Розповісти про будову легенів людини.
2 . Як розташ овані легені?
3. Як відбуваються дихальні рухи (вдих і видих)?
4. Як змінюється повітря в легенях при диханні?
5. Як довести, що у видихуваному повітрі міститься вуглекислий газ?
6. Як потрапляє вуглекислий газ у  видихуване повітря?
7. Які шкідливі домішки часто трапляються в повітрі?
8. Чим шкідливе куріння?
9 . Які заходи вживає уряд СРСР для боротьби з туберкульозом?

10. Які заходи проводяться по великих містах у  боротьбі за  чистоту по
вітря?

11. Як захищатися від бойових отруйних речовин?
12. Як збудовано протигаз?

Урок 2 7 -й . М етоди ч н е р о зр о б л ен н я  тем и „ К р о в о о б іг“ .

Методичне розроблення матеріалу за темою відбувається 
в тому порядку, як це зазначено в книзі. На першому уроці 
учитель, користуючись таблицею, розповідає учням про склад 
крові. Д ля  демонстрування можна взяти готовий препарат крові. 
Після того, як учні ознайомляться за таблицею і на мікроскопіч
ному' препараті з складом крові, учитель говорить їм про зна
чення її складових частин. Він пропонує учням пригадати, що 
відбувається в тонких кишках з перетравленою їжею. Учні 
відповідають, що перетравлена їжа всмоктується в тонких киш
ках у кров. Таким чином встановлюється, що до складу кро
в’яної рідини входять перетравлені речовини. Речовини ці роз
носяться по всьому тілу. Далі учитель пропонує йідповісти па 

• друге запитання: „Які ще речовини потрапляють нам у кров?“

' 181
г



Учні пригадують, що, крім перетравленої їжі, в кров потра
пляє з легенів кисень, а з різних органів виділюється в кров вуг
лекислий газ. Учитель говорить учням, що кисень вбирають чер
воні кров’яні тільця (червонокрівці), які надають крові черво
ного кольору.

Виникає запитання: „Яке значення мають білі кров’яні тільця 
(білокрівці)?“ Учитель розповідає про роль білокрівців у бо
ротьбі з мікробами. Нарешті, ознайомлює учнів з зсіданням 
крові і вказує, яке це має значення при пораненнях. Додому 
дається завдання — прочитати статті „Кровообіг“ і „Кров“.

Уроки 2 8 -й  і 2 9 -й . Р у х  крові по т іл у . Б удова  сер ц я . Б оротьба проти  
п ер едч асн ого  зн ош уван н я сер ц я .

Методичне розроблення матеріалу з цих п-итань відбувається 
в тому порядку, як це зазначено в підручнику. Питання про 
те, як рухається кров у нашому тілі, слід починати не з чи
тання книжки, а з демонстрування моделі або малюнка серця, 
з його будови. Найкраще використати для цього розбірний 
торс і розбірну модель серця. Якщо є препарат натурального 
серця, слід використати і його.

Розповідаючи про кровообіг, учитель повинен дати учням 
спрощену схему кровообігу, звичайно вміщувану в елементар
них підручниках для середньої школи. Схема ця допоможе 
учням краще виявити, що зображено в підручнику на стор. 106.

Учні повинні перемалювати цю схему в свої зошити і за
своїти її. Практика московських шкіл показала, що схема ця 
без труднощів сприймається учнями.

Починаючи пророблення розділу „Треба берегти серц е“, 
учитель насамперед повинен показати учням, що в роботі серця 
спостерігається певний ритм, який можна встановити, підрахо
вуючи удари серця (скорочення шлуночків серця).

Учитель говорить, що залежно від віку й стану організму 
кількість ударів може бути різна. Щоб переконатися в цьому, 
він пропонує учням підрахувати у себе кількість серцевих ско
рочень у  спокійному стані і після роботи. Дослід ставиться 
так, як це показано в підручнику. Щоб мати належний ефект, 
треба, щоб підрахунок секунд за годинником робив сам учи
тель, оголошуючи початок і кінець експеримента. Спостере
ження над пульсом є вихідним моментом для дальшої бесіди 
про те, якої шкоди завдає серцю тривале перевантаження, по
в’язане з прискореними темпами роботи.

Називають стомлюючі, шкідливі для здоров’я ігри; відмічають 
вплив алкоголю, нікотину, тяжкої, ненормованої праці на сер
цеву діяльність. Вказується, як організована у нас боротьба 
проти цих шкідливих явищ (раціоналізація і охорона праці, 
курортне лікування). Порядком позакласних занять можна дати 
учням завдання зробити розтин і розглянути докладніше серце 
ссавця. М атеріал використати для колекції.
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Урок 3 0 -й . Органи в и д іл ен н я  (нирки і ш кіра).

На початку урока учитель пропонує учням пригадати, які 
непотрібні й шкідливі речовини нагромаджуються в крові. Учні 
відповідають: „Рідкі і газуваті“. Учитель говорить, що коли 
речовини ці не будуть увесь час видалятися з крові, то людина 
гине. У процесі бесіди встановлюється, що газуваті речовини 
(вуглекислий газ) видаляються з крові за допомогою органів 
дихання. Залишається вирішити питання, як звільняється кров 
від непотрібних рідких речовин, що потрапляють у неї.

І Після такого вступу учитель розповідає про будову і функ
ції нирок.

Бесіда супроводжується показом муляжу або натуральної 
нирки в поздовжньому розрізі. Д уж е добре використати розда- 
точний матеріал по нирках. Матеріал цей можна зібрати після 
занять старших класів при препаруванні тварин (щурів, кроликів 
і інших ссавців).

Крім цих об’єктів, має бути використана -таблиця або схема, 
намальована учителем на дошці. Слід розглянути малюнок, на
ведений у підручнику на стор. 108.

Практика деяких шкіл Москви показала, що учні дуже добре 
сприймають схему будови нирок у трохи деталізованішому ви
гляді, ніж це подано в підручнику, тобто так, як це звичайно 
малюють на анатомічних таблицях.

На схемі дано нирки (в розрізі), на яких видно пірамідки 
і ниркову миску (терміни ці учням не називати). Видно: сітку 
капілярів, що входять у нирку, сечоводи і сечовий міхур.

Урок 31-й. Ш кіра. Д о гл я д  за  ш кірою . .

Після короткого обліку за матеріалом попереднього урока 
учитель знайомить учнів з значенням шкіри, як захисного по
крову нашого тіла і органа виділення. Починаючи бесіду за 
цією темою, він запитує: „Яке значення має шкіра для лю
дини?“ Учні відповідають, що шкіра захищає тіло від шкідли- 

| вих зовнішніх впливів.
Учитель запитує: „Чи доводилося учням помічати, що спосте

рігається на. поверхні шкіри під час посиленої фізичної праці 
і або швидкої ходи?“ Учні відповідають, що шкіра потіє, стає

вологою.
Учитель говорить про те, що таке піт, і пропонує за допо

могою лупи розглянути поверхню шкіри і знайти на ній неве
личкі пори, з яких виділюється піт. Далі, користуючись табли
цею або схематичним малюнком, учитель знайомить учнів з бу
довою потових залоз і їх значенням. Говорячи про те, що при 
випаровуванні поту наше тіло охолоджується і тим самим убе
рігається від шкідливого перегрівання, учитель пропонує учням 
проробити дослід, описаний у підручнику. Учні змочують руку 
спиртом і починають махати нею в повітрі. Відмічають, що при 
випаровуванні спирту рука охолоджується. Вияснивши роль
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шкірну як органа виділення, учитель подає учням ряд відомостей 
про те, як слід доглядати шкіру. Зміст бесіди подано в під
ручнику.

Наприкінці урока проводиться короткий облік за темою. 
Ось перелік запитань, які можна запропонувати учням:

1. За  допомогою яких органів звільняється кров від непотрібних і шкідливих 
речовин, що нагромаджуються в ній?

2. Намалювати схему органів виділення і розповісти про їх роботу (функції).
3 . Звідки береться піт?
4 . Щ о таке потові залози?
5 . Щ о відбувається з тілом при' випаровуванні поту?
6. Чому потрібний догляд за шкірою?

МЕТОДИЧНЕ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕМИ „НЕРВОВА СИСТЕМА“ . 

Урок 3 2 -й . Б удов а  і зн ач ен н я  н ер в ов о ї си стем и . В л асти в ост і нерва.

Урок починається з бесіди, в якій учитель у найзагальніших 
рисах знайомить учнів з будовою нервової системи, користую
чись для цього настінною таблицею і малюнком, уміщеним 
у підручнику (стор. 1 1 0 ).

Далі учитель переходить до опису властивостей нерва. 
Треба показати учням, що нерв подразнюється; що під впливом 
подразнення відбувається збудження нерва. Збудження прово
диться по нерву далі. По одних нервах збудження проводиться 
від органів чуття до мозку, по других — від мозку до м’язів і 
залоз. Властивості нерва треба показати учням якнайнаочніше. 
Для цього бажано проробити дослід з лапкою жаби, описаний 
у  підручнику.

і: Урок 3 3 -й . Спинний м озок , його зн ач ен н я .

На початку урока учитель пропонує учням розповісти про 
властивості нерва і описати дослід, пророблений на поперед
ньому уроці. Потім організується бесіда, яка відбувається в ,та 
кому порядку:

1 ) учитель демонструє учням таблицю нервової системи; на 
таблиці відмічає спинний мозок і нерви, що відходять від нього;

2 ) говорить учням про те, що спинний мозок регулює ті 
рухи, які відбуваються незалежно від нашої свідомості.

Як приклад, наводиться спостереження над колінним ре
флексом; учитель викликає когось з учнів до столу, садовить 
його на стілець і демонструє відповідний дослід. У процесі 
дальшої бесіди учні встановлюють, що рухи, які відбуваються 
незалежно від нашої свідомості, можна спостерігати дуже часто: 
несвідоме відсмикування руки при опіку, несвідоме моргання 
віями, коли махати коло очей будьякою річчю, і ін.

Учитель наводить ряд прикладів, які свідчать про те, що 
багато свідомих рухів через часте повторення перетворюються 
на несвідомі. Приміром, перші рухи на велосипеді проводяться 
цілком свідомо, оглядаючись, обмірковується кожний рух ноги,
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положений тіла і їй.; далі, коли людина навчишся дооре юдиш, 
нона вже не звертає уваги на рух своїх ніг, положення тіла, 
думки її у цей час можуть бути зайняті зовсім іншим.

Учитель наводить далі ряд прикладів, які свідчать про те, 
що діяльність спинного мозку не можна ізолювати від діяль
ності головного. Приміром, нерідкі випадки, коли людина 
цілком свідомо затримує або гальмує несвідомий рух у відпо
відь на подразнення (склянка гарячого чаю, яку переносять 
руками з однієї кімнати до другої без блюдечка; спокійне поло
ження руки при вийманні з неї скабки і ін.).

Уроки 3 4 -й  і 3 5 -й . Головний мозок і його зн а ч ен н я .

Уроки про будову головного мозку і його функції доцільно 
побудувати на читанні відповідної статті підручника. Треба 
відмітити, що ця тема є однією з найскладніших у всьому курсі 
природознавства. Крім того, тут трапляється багато термінів, 
які треба відразу ж роз’ясняти учням, а не переносити цю ро 
боту, хоча б і після бесіди, додому, бо до того часу вони багато 
чого забудуть.

Методика ведення цього урока така: учні читають 1 — 2 аб
заци з книжки, а учитель демонструє прочитане на таблиці або 
муляжі мозку і пропонує знайти показане на малюнку в під
ручнику. Так відбувається, приміром, ознайомлення з важливі
шими ділянками головного мозку (перші чотири рядки зазна
ченої вище статті). В інших випадках після читання того або 
того абзаца учитель подає додаткові відомості, конкретизує їх, 
допомагає учням освоїти матеріал, викладений в книзі надто кон
спективно. Приміром, при розгляді розділу про довгастий мо
зок учитель наводить учням ряд фактів, що характеризують 
діяльність довгастого мозку. Те саме робиться і щодо мозочка. 
Вивчення великого мозку знову пов’язане з комбінованою ро
ботою за таблицею і малюнком у підручнику, з показом муляжа 
(сіра і біла речовина).

Учитель повинен навести ряд фактів, які встановлюють, що 
пошкодження тієї або тієї ділянки головного мозку викликає 
різні розлади в психіці людини, в її рухах, мові і т. ін. Це надто 
важливо для вироблення в учнів потрібних передумов для 
матеріалістичного мислення.

Використання фактичного матеріалу про функції великого 
мозку, особливо про порушення нормальної діяльності його 
в зв’язку з пошкодженням тієї або тієї ділянки мозкової кори, 
має величезне антирелігійне значення, бо викриває всю брехню 
вчення релігії про душу. Матеріал для цієї бесіди є в підруч
нику на стор. 114.

Урок 3 6 -й . Орган зо р у .

При вивченні будови і функцій ока звертається насамперед 
увага на те, чи в достатній мірі захищено цей ніжний орган від 
несприятливих зовнішніх подразнень: пилу, яскравого світла
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і ін. Учні відмічають, що очне яблуко, яке міститься в очній 
западині, в значній мірі захищене від поштовхів, випадкових 
ударів. Учитель демонструє на таблиці розташування ока  в за 
падині, розповідає при цьому про внутрішню будову очної 
ямки, яка уберігає око від тертя.

Далі спиняється на захисних пристосованнях ока — бровах 
і повіках. Учні відмічають, що брови уберігають очі від пилу, 
від поту, що повіки з віями захищають очі від яскравого світла 
й пилу. Учитель розповідає учням про те, що око людини 
увесь час зволожується рідиною, яка надходить з сльозових 
залоз; рідина змиває пил, який потрапляє на поверхню ока; 
повіки, ковзаючи по поверхні ока, видаляють з нього осілий 
пил. Сльозова рідина, що обмиває око, переходить у сльозо- 
носовий канал.

Усю цю бесіду можна провести, ставлячи навідні запитання; 
учні, відповідаючи на ці запитання, можуть зробити ряд більш- 
менш самостійних висновків. Далі учитель переходить до 
ознайомлення з будовою ока в найелементарнішій формі. 
Демонструючи учням таблицю з зображенням ока, учитель 
вказує їм на своєрідність розміщення м’язів, що приводять 
до руху око. Через те, що з будовою і функціями м’язів 
учні ознайомилися раніше, учитель запитує: „Що відбу
вається з м’язами, коли око треба повернути направо або 
наліво? Що відбувається з м’язами, коли доводиться ворочати 
оком?“ Запитання ці не являють труднощів для учнів. Багато 
складніша справа з вивченням будови о к а 1). Вивчення ока 
рекомендується почати учням з розгляду очей свого найближ
чого сусіда-по парті. Щоб робота ця відбувалася продуктивно, 
учитель спершу демонструє відповідну таблицю; відмічає на 
таблиці білкову оболонку, що переходить спереду в рогівку, 
радужну оболонку, що є продовженням судинної, вказує на 
різноманітність забарвлення радужної оболонки, що залежить 
від б а р в н и х  речовин (пігменту). При розгляді радужної обо
лонки особливу увагу звертається на отвір, що є в ній (зіниця). 
Треба відмітити, що величина зіниці змінюється залежно від 
освітлення. В цьому учні легко переконуються, розглядаючи 
очі свого товариша на світлі і при затемненні (через повер
тання голови до вікна і в зворотний від нього бік). Побіжно 
слід згадати про форму зіниці в кішки, на що учні звернули 
увагу в II класі. Говорити про кришталик не слід, бо одна 
згадка про нього нічого не дає учням. Д осить вказати на те, 
що всередині ока є прозора рідина, через яку світло п рохо 
дить так само вільно, як і через скло.

Далі учитель розповідає учням про те, як утворюється 
зображення в оці. Зміст бесіди подано в підручнику.

Вивчення Ока закінчується розповіддю учителя про правила 
догляду за очами і про хвороби очей (трахома).

1) Цей матеріал необов’язковий.
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Уроки 3 7-й  і 3 8 -й . Інш і органи чуття (с л у х у , н ю х у , см аку і д оти к у).

Для обладнання урока потрібна таблиця з зображенням 
зазначених вище органів.

При вивченні будови вуха слід насамперед спинитися на 
ознаках, які більш або менш відомі учням, вказати на зовнішній 
вигляд вушної раковини, порівняти нерухому вушну раковину 
людини з вушною раковиною ссавців; вияснити, яке значення 
для тварин має рухомість вушної раковини.

Далі спинитися на тому, яке значення для вуха має волосся 
і „сірка“, що є в слуховому проході. Нарешті, сказати, що є ще 
третя частина органа слуху — внутрішнє вухо, в якому є закін
чення слухового нерва. Вивчення вуха слід супроводжувати 
даними про догляд за вухами. *

При вивченні органа нюху треба спинитися насамперед на 
зовнішній будові носа, продемонструвати на таблиці внутрішню 
порожнину його і показати місце, де є закінчення нюхових 
нервів, розповісти про процес утворення нюхових відчуттів, 
відмітити значення волосків, що є в нижіній частині носової 
порожнини, які служать деяким захистом проти проникнення 
пилу в носову порожнину, вияснити значення носової порож 
нини під час дихання (нагрівання повітря).

При вивченні о р г а н а  с м а к у  слід звернути увагу на зна
чення смакових сосочків.

При вивченні ш к і р и ,  я к  о р г а н а  д о т и к у ,  слід не тільки 
ознайомити учнів з процесом утворення різних відчуттів через 
шкіру, а й показати учням, що чутливість шкіри не скрізь 
однакова,— це залежить від кількості нервових закінчень на 
тій чі тій ділянці шкіри.

Явище це можна продемонструвати за допомогою циркуля. 
■Розсуваючи ніжки циркуля на різну віддаль і доторкаючись 
ними до шкіри на верхній і спідній частині кисті, до шкіри 
плеча, шиї і т. ін., учитель встановлює різну чутливість: 
в одному випадку утворюється відчуття двох уколів, у д ру
г о м у — одного, не зважаючи на подвійне натискування кінчи
ками циркуля.

Урок 3 9 -й . О блік з а  тем ою  „Н ервова си ст ем а “ .

Порядком індивідуального обліку учням можна запропону
вати такі запитання:

1 . Значення нервової системи.
2. Важливіші частини нервової системи.
3. Властивості нерва.
4. Описати дослід, на якому ми можемо виявити властивості нерва.
5. Значення спинного мозку.
6. Чи можна загальмувати р у х , який відбувається незалежно від нашої 

свідомості?
7. З  яких частин складається великий мозок?
8. Значення довгастого мозку.
9. Значення мозочка.

10. Значення великого мозкуг
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11. Будова ока.
12. Як утворюється зорове відчуття?
13. Які відомі правила догляду за очами?
14. Як збудовано орган слуху?
15. Як утворюється звукове відчуття?
16. Як збудовано орган нюху?
17. Як утворюється відчуття запаху?
18. Як збудовано орган смаку?
19. Як утворюється смакове відчуття?
20. Чому ш кіра не скрізь має однакову чутливість?

Урок 4 0 -й . В ід м ін н ість  лю дин и в ід  вищ их тварин.

Своїм змістом дана тема є перехідним етапом до дальшої 
тем и— „Походження людини“.

Проте, в темі є й інша''-особливість — вона певною мірою під
сумовує відомості про людину, добуті учнями з попереднього 
матеріалу.

На початку урока учитель запитує учнів: „Які подібні риси 
можна знайти в будові тіла людини і вищих тварин?“ Щ об кон
кретизувати бесіду з цього питання, учитель заздалегідь заго
товляє ряд наочних приладь: таблицю внутрішніх органів людини 
і ссавців (кролика, кішки), кістяк людини і інших тварин (ссав
ців), таблиці з зображенням людиноподібних мавп.

Учні розглядають приладдя і відмічають подібність у будові 
і розташуванні внутрішніх органів тварин і людини, в будові 
кістяка ссавців. Цим самим встановлюється тваринна природа 
людини.

Після цього учитель знову звертає увагу учнів на виста
влені об’єкти і пропонує відмітити все те, що відрізняє будову 
тіла людини від інших тварин.

Учні звертають увагу на пряму ходу людини: людина ходить 
на двох кінцівках (ногах), чого не спостерігається у інших 
ссавців.

Учитель, використавши цей цілком правильно зроблений ви
сновок, організує дальшу бесіду. Він вказує учням на те, що руки 
людини вільні для праці. За  допомогою своїх рук людина 
виготовляє і вживає знаряддя праці. Далі учитель відмічає, що 
праця людини — свідома діяльність, тоді як у тварин такої сві
домої діяльності нема — тварини діють інстинктивно.

Закінчуючи цю частину бесіди, учитель розповідає учням 
про те, як праця сприяла виробленню тих особливостей, які 
відрізняють людину від тварин. Додом у дається прочитати з під
ручника матеріал, уміщений на стор. 117 (кінцевий розділ).

Урок 41-й. Про п о х о д ж ен н я  лю дини.

З а в д а н н я  у р о к а  — спростувати релігійні легенди про появу людини на 
землі і підвести учнів до розуміння того, що людина походить від інших тварин.

Після короткого опитування учнів учитель спиняє їх увагу 
на тому висновку, який був зроблений наприкінці минулого
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урока, а само — причиною, що створила людину, була праця. 
Треба показати учням, що в тілі людини є досі такі ознаки, 
які яскраво свідчать про її тваринне походження, що предки 
людини не завжди були тим, що прийнято називати людиною. 
Для цього учитель організує бесіду. Він спиняється на явищах 
волосатості, що подекуди трапляється у людей, відмічає, що 
подібна волосатість, будучи зайвою для людини, свідчить 
про те, що тваринні предки людини дійсно мали волосяний 
покров.

Далі він звертає увагу учнів на хвостовий відділ хребта, 
говорить, що відділ цей є з суті залишком хвоста, який теж 
був у тваринних предків людини; що бувають випадки, коли 
люди народжуються з наружним хвостом і т. ін.

. На основі бесіди про залишкові органи в тілі людини 
робиться висновок, що людина дійсно походить від тварин, 
що різні оповідання про те, що вона була створена якимсь 
богом, є вигадкою, брехнею, корисною лише для служителів 
культу.

Наприкінці урока учитель розповідає учням про заслуги 
Дарвіна, який викрив брехню про чудесне створення людини. 
Учням дається завдання: прочитати з підручника „Про похо
дження людини“ і „Про що свідчать залишкові органи в тілі 
людини“.

Урок 42-й. На що в к а зу є  п о д іб н ість  людини 
до людиноподібних мавп.

Якщо завдання попереднього урока полягало головне в тому, 
щоб довести, що людина походить від тварин, а не створена 
якимсь чудом, то завдання даного урока — встановити, які тва
рини своєю будовою найбільш наближаються до людини. Учи
тель демонструє учням таблиці з зображенням різних людино
подібних мавп і пропонує учням відмітити подібні риси в будові 
тіла мавп і людини. Крім таблиць, що знайомлять з загальним 
виглядом людиноподібних мавп, бажано мати для бесіди та
блицю кістяка мавп, а також нервової системи їх, головне — 
головного мозку.

У процесі бесіди учні приходять до висновку, що тіло 
людиноподібних мавп має дуже велику подібність до тіла 
людини.

Після того, як цей висновок буде зроблено, учитель пови
нен відразу ж сказати учням про те, що, встановлюючи спо
рідненість людини і людиноподібних мавп, що живуть тепер, 
наука доводить, що людина походить від спільних з ними 
предків.

Наприкінці урока проводиться опитування учнів за про
робленим раніше матеріалом. Ставиться одне запитання: „Як 
довести, що людина походить від тварин?“ Додому дається стаття: 
„На що вказує подібність людини до людиноподібних мавп“.
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Бесіду про предків людини бажано обладнати різним при
ладдям: насамперед треба, щоб були таблиці з зображеннями 
знайдених у землі кісток мавполюдини і кісток первісних лю
дей. Бажано також мати таблиці з зображенням людини кам’я 
ного віку і мавполюдини.

Бесіда про предків людини будується за таким планом:
Учитель говорить учням про те, що в різних пластах землі 

під час розкопувань можна знайти скам’янілі залишки тварин, 
які колись існували на землі. Чим далі ми будемо заглиблюва
тися в землю, тим старовинніші залишки будуть траплятися 
в пластах її. Далі учитель говорить учням про те, що під час 
розкопувань, які проводилися в різних місцях на різних глиби
нах, були виявлені кістки стародавньої людини, кістки мавпо
людини й кістки стародавніх мавп.

Демонструючи учням зображення цих кісток, а також кар
тини, що відтворюють передбачуваний зовнішній вигляд лю
дини кам’яного віку і мавполюдини, учитель організує бесіду, 
зміст якої докладно подано в підручнику (стор. 120). Додому 
дається завдання — прочитати статтю „Хто ж  був предком лю
дини“.

Урок 44-ш Роль праці в олюдиненні стародавньої мавпи.

В основу роботи учнів за даною темою покладено підруч
ник, а також таблиці, що характеризують зовнішній вигляд 
первісної людини і її знаряддя праці.

Читання має супроводжуватися поясненнями учителя. Зміст 
бесіди визначається статтею „Роль праці в олюдиненні старо
давньої мавпи“.

Урок 45-й. Облік за темою „Походження людини“.

Для обліку можуть бути запропоновані такі запитання:

1. Чим можна довести тваринну природу людини?
2. Чим відрізняється людина від вищих тварин?
3. Чим відрізняється праця людини від праці тварин?
4. Як можна довести походження людини від тварин?
5. Н азвати відомі залишкові органи в тілі людини,
6. На що вказує подібність людини до людиноподібних мавп?
7. Чи походить людина від сучасних людиноподібних мавп?
8. Хто був найближчим предком людини?
9. Чим відрізнялася стародавня викопна людина від мавполюдини?

10. Щ о спільного було у мавполюдини і первісної людини?
11. Як вплинула пряма хода на руки наш их далеких предків?
12. Як вплинула пряма хода на будову всього тіла наших предків?
1 . Як вплинула праця на олюдинення стародавніх мавп?
14. Як довести, що релігійна легенда про появу людини є вигадкою?
15. У чому заслуга Дарвіна?

Річний облік з курсу природознавства. Облік проводиться на 
основі раніше розроблених запитальників.

У рок  43-й . Хто ж  був предком лю дини.
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РОЗЛЬП V I.

РОБОТА НА ПРИШКІЛЬНІЙ Д ІЛЯН Ц І1).
І КЛАС.
РОЗДІЛ „ВЕСНЯНІ ЯВИЩА В ПРИРОДІ І ВЕСНЯНІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ РОБОТИ*- 

Урок 16-й*. Весняна робота учнів на пришкільній ділянці.

На весні слід почати з учнями роботу на пришкільній ділянці. Роботи учнів 
І класа мають відповідати програмі і їх  віковим особливостям. Для них робота 
по перекопуванню  і удобренню ділянки непідсильна. Цю роботу проводять у :ні 
ф ізично більш розвинені. Дітям І класа можна доручити роботу по розділці 
перекопаних грядок. Робота ця полягає ось у чому: після того, як у грунт внесено 
гній і ділянка розбита на грядки, грядки піддають дальшому обробленню, що 
не вимагає великого фізичного напруження. Поверхня грядки підпушується 
і вирівнюється граблями, окремі грудки грунту розбиваються.

Слід розрахувати висоту і ш ирину грядок. Якщо місце сухе, то грядки 
роблять низькими (1 3 — 17 см заввиш ки). Якщо місце вогке — від 25 до ЗО 
і навіть до 40 см заввиш ки, щоб коріння рослин не потрапляло в наді о зволо
жений грунт. Ш ирина грядки повинна бути незначною — в середньому 62 см. 
Її можна розрахувати практично: за норму ширини грядки можна взяти віддаль 
між двома учнями, що присіли і вітають один одного протягнутими рук_ми. 
На весні, як тільки на грядках досить просохне грунт, беруться до засіву .

Першою сіюгь городину, сходи якої не бояться заморозків: моркву, буряки, 
ріпу, редиску, петрушку, шпінат, цибулю. Потім сіють біб, квасолю, горох, гарбузи, 
огірки і висаджують розсаду капусти. Для учнів І класа можна обмежитися 
садінням цибулі (цибулин), бобу, гороху, салату, редиски і насіння деяких квіт
кових культур.

Роботу на пришкільній ділянці можна п о ч а т и  з с а д і н н я  ц и б у л і  (на 16'му 
уроці). Цибулини саджають у грунт звичайно рядками. Робиться це так: вздовж  
грядки протягують мотузочку, кінці якої з допомогою невеличких кілочків при
кріплюють до землі. Вздовж мотузки на віддалі 15 — ЗО см (залежно від вели
чини цибулини) саджають цибулини. Садити їх  кращ е глибше, прикриваючи 
„сіянці“ 4 — 5 см землі. При садінні великих цибулин, коли хочуть одержати 
зелену цибулю, верхівки цибулин слід трохи зрізати. Присипати попелом місце 
обрізу, щоб уберегти цибулину від загнивання. Якщо садять цибулини в кілька 
рядк ів , треба стежити, щоб віддаль між рядками відповідала нормам, 
у  даному разі — 20 — ЗО см.

Після того, як цибулини посаджено, слід їх полити. Поливають з поливаль
ниці з сіткою з таким розрахунком, щоб вода по змозі не стікала набік, 
а просмоктувалася в грунт. Садіння цибулин проводити ланками. Учитель напо- 
чатку знайомить учнів з технікою садіння цибулин. Далі він доручає кільком лан
кам провести за допомогою шнура кілька борозенок на віддалі одна від однієї 
сантиметрів на 2 0 — 25. Інші ланки відразу ж беруться до садіння цибулин, 
додержуючи вказівок, наведених вище. Нарешті, ті учні, що залишилися, поли
вають цибулини. Залежно від умов порядок робіт можна встановити інший.

Після того, як закінчать садити і поливати, учитель інструктує учнів про 
дальшу роботу. Засіяну грядку треба поливати. Якщо нема дощів, то поливають 
щодня перед початком шкільних занять. Крім поливання, треба стежити за тим, 
щоб на грядці не з ’явилися б у р ’я н и  і щоб г р у н т  у ній був завжди п у х к и м .  
Звідси — завдання для дітей: періодично підпушувати грунт і виполювати 
бур’яни. Цю роботу учні проводять або перед початком занять*у школі, або 
після уроків, на що звичайно йде не більш як 1 0 — 15 хвилин. Грунт підпу
шують у І класі за допомогою палички. Тут же проводяться за  завданням 
учителя спостереження над розвитком рослин.

х) При складанні даного розділу автором були використані такі джерела: 
„Сельскохозяйственная энциклопедия“, вид. 1.34 р.; М и н и н  — Огород; проф. 
Е л а г и н  — Работа детей на огороде; М а р к и н  — Пришкольный участок в на
чальной школе; С е р д ю к о в а  и К о ж е в н и к о в  — Цветоводство.
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Бесіду про предків людини бажано обладнати різним при
ладдям: насамперед треба, щоб були таблиці з зображеннями - 
знайдених у землі кісток мавполюдини і кісток первісних лю
дей. Бажано також мати таблиці з зображенням людини кам’я
ного віку і мавполюдини.

Бесіда про предків людини будується за таким планом:
Учитель говорить учням про те, що в різних пластах землі 

під час розкопувань можна знайти скам’янілі залишки тварин, 
які колись існували на землі. Чим далі ми будемо заглиблюва
тися в землю, тим старовинніші залишки будуть траплятися 
в пластах її. Далі учитель говорить учням про те, що під час 
розкопувань, які проводилися в різних місцях на різних глиби
нах, були виявлені кістки стародавньої людини, кістки мавпо
людини й кістки стародавніх мавп.

Демонструючи учням зображення цих кісток, а також кар
тини, що відтворюють передбачуваний зовнішній вигляд лю
дини кам’яного віку і мавполюдини, учитель організує бесіду, 
зміст якої докладно подано в підручнику (стор. 120). Додому 
дається завдання — прочитати статтю „Хто ж  був предком лю
дини“.

Урок 44-ш Роль праці в олюдиненні стародавньої мавпи.

В основу роботи учнів за даною темою покладено підруч
ник, а також таблиці, що характеризують зовнішній вигляд 
первісної людини і її знаряддя праці.

Читання має супроводжуватися поясненнями учителя. Зміст 
бесіди визначається статтею „Роль праці в олюдиненні старо
давньої мавпи“.

Урок 45-й. Облік за темою „Походження людини“.

Для обліку можуть бути запропоновані такі запитання:

1. Чим можна довести тваринну природу людини?
2. Чим відрізняється людина від вищих тварин?
3. Чим відрізняється праця людини від праці тварин?
4. Як можна довести походження людини від тварин?
5. Н азвати відомі залишкові органи в тілі людини,
6. На що вказує подібність людини до людиноподібних мавп?
7. Чи походить людина від сучасних людиноподібних мавп?
8. Хто був найближчим предком людини?
9. Чим відрізнялася стародавня викопна людина від мавполюдини?

10. Щ о спільного було у мавполюдини і первісної людини?
11. Як вплинула пряма хода на руки наших далеких предків?
12. Як вплинула пряма хода на будову всього тіла наших предків?
1 . Як вплинула праця на олюдинення стародавніх мавп?
14. Як довести, що релігійна легенда про появу людини є вигадкою?
15. У чому заслуга Дарвіна?

Річний облік з курсу природознавства. Облік проводиться на 
основі раніше розроблених запитальників.

У р ок  43-й. Хто ж  був предком людини.



Р О ЗД ІЛ  VI.

РОБОТА НА ПРИШКІЛЬНІЙ Д ІЛЯН Ц І1).
І КЛАС.
РОЗДІЛ „ВЕСНЯНІ ЯВИЩА В ПРИРОДІ І ВЕСНЯНІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ РОБОТИ*- 

Урок 16-?'. Весняна робота учнів на пришкільній ділянці.

На весні слід почати з учнями роботу на пришкільній ділянці. Роботи учнів 
І класа мають відповідати програмі і їх  віковим особливостям. Для них робота 
по перекопуванню  і удобренню ділянки непідсильна. Цю роботу проводять у :ні 
ф ізично більш розвинені. Дітям І класа можна доручити роботу по розділці 
перекопаних грядок. Робота ця полягає ось у чому: після того, як у грунт внесено 
гній і ділянка розбита на грядки, грядки піддають дальшому обробленню, що 
не вимагає великого фізичного напруження. Поверхня грядки підпушується 
і вирівнюється граблями, окремі грудки грунту розбиваються.

Слід розрахувати висоту і ш ирину грядок. Якщо місце сухе, то грядки 
роблять низькими (1 3 — 17 см заввишки). Якщо місце вогке — від 25 до ЗО 
і навіть до 40 см заввиш ки, щоб коріння рослин не потрапляло в наді о зволо
жений грунт. Ш ирина грядки повинна бути незначною — в середньому 62 см. 
Її можна розрахувати практично: за норму ширини грядки можна взяти віддаль 
між двома учнями, що присіли і вітають один одного протягнутими рук ,м и . 
На весні, як тільки на грядках досить просохне грунт, беруться до засіву .

Першою сію іь городину, сходи якої не бояться заморозків: моркву, буряки, 
ріпу, редиску, петруш ку, шпінат, цибулю. Потім сіють біб, квасолю, горох, гарбузи, 
огірки і висаджують розсаду капусти. Для учнів І класа можна обмежитися 
садінням цибулі (цибулин), бобу, гороху, салату, редиски і насіння деяких квіт
кових культур.

Роботу на пришкільній ділянці можна п о ч а т и з с а д і н н я ц и б у л і  (на 16- му 
уроці). Цибулини саджають у грунт звичайно рядками. Робиться це так: вздовж  
грядки протягують мотузочку, кінці якої з допомогою невеличких кілочків при
кріплюють до землі. Вздовж мотузки на віддалі 15 — 30 см (залежно від вели
чини цибулини) саджають цибулини. Садити їх  кращ е глибше, прикриваючи 
„сіянці“ 4 — 5 см землі. При садінні великих цибулин, коли хочуть одержати 
зелену цибулю, верхівки цибулин слід трохи зрізати. Присипати попелом місце 
обрізу, щоб уберегти цибулину від загнивання. Якщо садять цибулини в кілька 
рядк ів , треба стежити, щоб віддаль між рядками відповідала нормам, 
у  даному разі — 20 — ЗО см.

Після того, як цибулини посаджено, слід їх полити. Поливають з поливаль
ниці з сіткою з таким розрахунком, щоб вода по змозі не стікала набік, 
а просмоктувалася в грунт. Садіння цибулин проводити ланками. Учитель напо- 
чатку знайомить учнів з технікою садіння цибулин. Далі він доручає кільком лан
кам провести за  допомогою шнура кілька борозенок на віддалі одна від однієї 
сантиметрів на 2 0 — 25. Інші ланки відразу ж  беруться до садіння цибулин, 
додержуючи вказівок, наведених вище. Нарешті, ті учні, що залишилися, поли
вають цибулини. Залежно від умов порядок робіт можна встановити інший.

Після того, як закінчать садити і поливати, учитель інструктує учнів про 
дальшу роботу. Засіяну грядку треба поливати. Якщо нема дощів, то поливають 
щодня перед початком шкільних занять. Крім поливання, треба стежити за тим, 
щоб на грядці не з ’явилися б у р ’я н и  і щоб г р у н т  у ній був завжди п у х к и м .  
Звідси — завдання для дітей: періодично підпушувати грунт і виполювати 
бур’яни. Цю роботу учні проводять або перед початком занять*у школі, або 
після уроків, на що звичайно йде не більш як 10— 15 хвилин. Грунт підпу
шують у І класі за допомогою палички. Тут же проводяться за завданням 
учителя спостереження над розвитком рослин.

1) При складанні даного розділу автором були використані такі джерела: 
„Сельскохозяйственная энциклопедия“, вид. 1 34 р.; М и н и н — Огород; проф. 
Е л а г и н  — Работа детей на огороде; М а р к и н — Пришкольный участок в на
чальной школе; С е р д ю к о в а  и К о ж е в н и к о в  — Цветоводство.
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На учнів, крім того, покладається такий обов’язок: відмітити день садіння 
цибулин, день появи листя і, нарешті, день збирання цибулин. На цьому закін
чується 16-й урок.

Урок 17-й. Засів по шнуру насіння квасолі, гороху і  редиски.

Сіють квасолю, горох і редиску в цілому за тим самим планом, як і садять 
цибулини. Учні поділяються на три групи: одна з них сіє квасолю, друга — го 
рох, третя —- редиску. Сіють на заздалегідь підпушених грядках по ш нуру. 
Г о р о х  і к в а с о л ю  висівають у 3 — 4 рядки на грядку. Для засіву  насіння го
тують по ш нуру ямки або борозенки завглибш ки до 4 см. Віддаль між гряд
ками дорівнює 40 — 50 см. Віддаль між ямками дорівнює 2 0 — ЗО см. У ямку 
кладуть по 2 — 3 насінини разом.

Засіваю чи високорослу квасолю, заздалегідь забивають у грядки кілки, 
в два ряди, на віддалі до 70 см, нахиляючи кілки до середини грядки і при
в ’язуючи верш ки їх до поздовжньої перекладки. Навколо кожного кілка сіють 
по 4 — 6 зернин. Квасоля в’ється навколо кілків. П еред засівом горох намо
чують діб на дві, через кожні 8 годин змінюючи воду. Сходи появляються на 
4  — 6 день. Квасоля при ранньому вирощуванні висівається сухим насінням, 
а при пізньому — її намочують на 6 — 8 годин, держачи в теплому місці. Для 
високих сортів гороху, як тільки він зійде, ставляють жердини з хворосту, за 
які горох чіпляється своїми .вусикам и “. Для більш ої стійкості горох і квасолю, 
як вони досягнуть висоти 10— 12 см, слід злегенька обгорнути. Всі ці дані 
учитель говорить учням під час роботи. Групи дітей, що садять горох і ква
солю, повинні записати день засіву , а далі відмітити день появи сходів (зеле
ного колінця, перш их листочків), а  потім квітів. Бажано відмітити початок дозр і
вання і збирання плодів.

Групі учнів, що засівають насіння р е д и с к и ,  треба розповісти про засів 
і догляд за рослиною. Насіння редиски, що пролежало 2 — 3 години у воді, 
сіють у неглибокі борозенки на віддалі 1 0 — 15 см одне від одного. Глибина 
загортання насіння дорівнює подвоєній або потроєній товщ ині його. Віедаль 
між борозенками дорівнює 20 — 25 см . Грядку з редискою  треба підпуш увати, 
ретельно звільнити її від бур’янів. У суху годину рослини треба поливати, 
інакш е вони починають .стовбуритися“, тобто посилено росвивати квіткове 
стебло.

Учням дається завдання — відмітити день проростання насіння і початок 
збирання урожаю. Кілька рослин залишають на насіння.

Урок 18-й. Садіння розсади квіткових культур.

П еред тим, як братися до садіння розсади в грунт, учням треба пояснити 
значення розведення рослин через розсаду. Розсаду для приш кільної ділянки 
учні І класа повинні виростити самі. Щ одо цього — вони цілком можуть вико
ристати наслідки роботи, поставленої на 8-му і 9-му уроках (див. тему »Роз
ведення рослин“).

Саджають розсаду так: перед садінням розсаду добре поливають. На грядці 
заздалегідь намічають паличками місця для садіння рослин. Віддалі між рос
линами різні для кожної культури. Приміром, для братків воно ■ дорівнює 
20 — 25 см; для маргаритки — 12 — 15 см; для тютюну запашного — 45 — 55 см; 
для левкою — 20 — ЗО см; для левиного зіву (низькі сорти) — 10— 20 см; для 
п іввисоких— 20 — 25 см;для айстри: високорослі сорги—30 — 45 см, низькорослі 
сорти — 20 — ЗО см.

П ересаджувати розсаду можна з грудками землі. Після пересаджування 
рослин добре поливають. Щ об вода не розтікалася, навколо рослин слід зро
бити заглибники. Поки рослини зміцніють, поливати треба два рази на день — 
ранком і увечері.

Урок 19 й. Підсумовування роботи на пришкільній ділянці.

О р г а н і з а ц і я  д а л ь ш о ї  р о б о т и  з с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о ї  
п р а ц і  у  л і т н і й  ч а с .  На початку урока учитель пропонує учням прига
дати, що вони зробили на пришкільній ділянці за минулий час. Учні прига
дують по порядку всі операції, проведені ними на ділянці, починаючи з підго-
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тунанни грядок. Учитель знову запитує: .Я кі зміни сталися на ділянці, за мину
лий час?" Учні відповідають, що деякі насінини проросли, відмічають появу 
бу р ’янів, вказую ть на те, що грунт ущільнився, утворилася подекуди ско
ринка і ін.

Підсумовуючи спостереження, учитель вказує дітям на те, що без догляду 
усі посаджені ними на городі рослини можуть загинути. Догляд полягає в тому, 
що грунт на городі слід час від часу підпушувати, бо підпушування грунту 
зберігає вологу, що слід видаляти з грядок бур’яни, які заважають зростанню 
культурних рослин; для багатьох рослин потрібні підпірки, треба поливати рос
лини і ін.

Робота по догляду за рослинами має тривати не тільки в навчальний, а і в 
канікулярний час, при чому всю цю роботу треба брати на облік. Далі учитель 
говорить учням про зміст облікової картки і виявляє учнів, які бажають про
довжувати роботу на пришкільній ділянці улітку. Робота ця повинна відбу
ватися під наглядом учителя або гуртківців з старших класів, згідно з інструк
цією, розробленою учителем на уроці. Інструкція повинна бути по змозі сі ро
щеною. Щ одо спостережень над рослинами, то учням слід дати конкретні вка
зівки відносно того, що саме треба спостерігати їм під час догляду за тією 
або тією  рослиною. П ерелік цих спостережень слід скласти заздалегідь і запро
понувати учням записати в зош иті. Ось примірний перелік цих запитань для учнів
I класа:

1. Н азва рослини.
2. Час засіву  (садіння).
3. Віддаль між рядками.
4. Віддаль між сусідніми рослинами.
5. Час появи сходів. 1
6. Час поливання.
7. Час полоття.
8. Час підпушування грунту.
9. Час поставлення кілочків.

10. Час появи квітів.
11. Час появи плодів.
12 Збирання плодів.
Цей перелік питань повинен бути не тільки в зошитах учнів, а й вивішений 

на великому аркуш і в школі.
На цій таблиці чер: ові учні відмічають по місяцях усі проведені спостере

ження. Кожний черговий, що знову приходить, повинен знати, що було зро 
блено на ділянці до його приходу. Літні спостереження над рослинами підсумо- 

.вуються учнями восени, і вони роблять звіт про свою роботу на початку на
вчального року. ■

Літня робота учнів на пришкільній ділянці не обмежується спостережен
нями, що є в інструкції. У зв ’язку з літніми завданнями масш таб спостережень 
учнів, що переходять до II класа, природно поширюється.

Учням доручається зібрати і засуш ити корисні культурні рослини, зразки 
найпоширеніших бур’янів городу і поля; зібрати колекцію комах —  шкідників 
саду і городу. Вияснити, які птахи прилітають у парк і на город; спостерігати, 
чим вони живляться, чи корисні вони чи шкідливі для сільського господарства.

Крім того, дається спеціальне завдання — записати і замалювати тварин 
що живуть у воді. >

Усі ці завдання щільно пов’язані з тематикою II класа. Зібраний речовий 
матеріал і літні спостереження над рослинами і тваринами мають бути викори
стані при розробленні таких тем II класа, як „Город", „Сад", „Парк", „Свійські 
і дикі тварини" і „Ставок і р іка".

II КЛАС.
РОЗДІЛ „ВЕСНЯНІ ЯВИЩА В ПРИРОДІ І ВЕСНЯНІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ РОБОТИ".

Урок 3-й. Засів на пришкільній ділянці насіння коренеплодів: 
моркви, ріпи і буряків.

Розподіливши учнів на три бригади — „морковників", „ріпників", „буряків
ників", учитель пропонує їм ознайомитися з правилами садіння. Кожпа бригада
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одержує по одній або по полонині грядці і береться до злсіпу за такими вка-
ЗГй’иїМік.З'а^Ів ніісііііїя йуХ' трІДх; рф ліпі' пр$і»йДит£са пр а щ у р у .

Для ріпи приготовляють п о 'н інуру  4 неглибокі борозенки, для моркви — 
4 - 5  бі розенок, для буряків — 4 рядки ямок у 3 — 3,5 см на віддалі 2 0 — 25 с *  
одна від однієї.

Після того, як борозенки і ямки будуть приготовані, учитель береться до 
дальшого інструктажу.

За його вказівками у борозенки, приготовлені до засіву  моркви і ріпи, 
висівають насіння цих рослин. Насіння загортають мілко. Товщина шару землі 
має в два-три рази перевищувати товщ ину насіння. Н асіння буряків кладуть 
по кілька штук у ямку і присипають потім землею.

Н евеличку частину грядки засіваю ть насінням, яке не піддавали зволоженню.
По закінченні засіву грядки поливають поливальницями з ситечком. Слід 

стежити, щоб під час поливання борозенки і ямки не розмивалися.

Урок 4-й. Підсумовування робіт на пришкільній ділянці. Організація дальшого догляду
і  спостережень над рослинами.

На початку урока учитель опитує учнів про наслідки їх роботи. Прово
диться запис, який надалі має перетворитися на 'щ оден н ик  спостережень. 
Запис проводиться сперш у на дошці, для кожної бригади окремо, потім заноситься 
до класних зош итів. Заголовок може бути такий: „Спостереження за розвитком 
моркви*— це для бригади „морковників“; відповідні записи роблять і для інших 
бригад. Далі учитель знайомить учнів з способами догляду за рослинами. 
Рослини треба час від часу поливати, беручи до уваги кожного разу  стан 
погоди. Поливають увечері.

Дальша операція, на яку слід звернути увагу учнів, це— в и п о л ю в а н н я 
б у р ’я н і в .  Учитель вказує на те, що бур’яни завдають величезної шкоди 
садам і городам. Бур'яни затінюють рослину, віднімають у  неї вологу і поживні 
речовини, глушать її. Бур'яни є розсадниками різних хвороб і шкідливих 
комах. Під час полоття бур’яни треба виривати з корінням, викручуючи 
і викопуючи їх совками і сапками.

Після полоття треба полити рослину. Роботу слід починати з межирядь.
Крім полоття, рослини треба час від часу р о з р і д ж у в а т и .  Учитель 

говорить учням про те, як і коли робити розріджування для моркви, ріпи 
і буряків. Розрідж ування починається після появи 2 — 3 справжніх листочків. 
У цей час сходи починають звичайно „тягнутися*. Розріджування слід робити 
на таку віддаль, щоб рослини одна одну не тіснили. Приміром, для ріпи при 
розріджуванні залишають проміжок у 12— 15 см між сусідніми рослинами, для 
буряків — 20 — 25см . Для буряків практикується такий спосіб розріджування: 
у  кожній ямці з кількох ростків, що з’явилися, залишають один, найсильніший, 
а решту виполюють. Віддаль між ростками моркви має дорівнювати 8—  12 см.

Крім розріджування і полоття, слід час від часу підпушувати грунт між 
рослинами, бо це сприяє збереженню вологи в грунті.

Остання вказівка, на якій спиняється учитель при інструктуванні учн ів ,— 
це потреба б о р о т ь б и  з ш к і д н и к а м и  сільського господарства. У даному 
р аз і—боротьба з комахами, личинки яких завдають шкоди нашим коренеплодам: 
моркві, ріпі, бурякам. Щ об налагодити боротьбу з цими шкідниками, треба не 
тільки знищ увати їх при всякій нагоді, а  й вивчати їх життя, спостерігаючи 
водночас шкоду, завдавану ними.

Користуючись тим, що в учнів є деякі навички по спостереженню над 
шкідниками, учитель пропонує їм продовжити ці спостереження у весняно- 
літній період під керівництвом учителя або когось з інш их працівників школи 
чи учнів старших класів.

Спостереження ці мають проводитися в куточку живої природи або в ін 
шому приміщенні, де можна помістити садок для комах.

Гусениць і лялечок слід збирати в баночки з формаліном для показу 
в класі. Зразки пошкоджених рослин засуш увати під пресом.

Треба також зібрати колекцію городніх рослин у порядку їх поступового 
розвитку: листя і стебла можна засуш увати під пресом, соковиті частини 
замальовувати або помістити в баночки з формаліном.

Схома для спостережень за розвитком рослин залиш ається та сама, як 
і для учнів І класа.



Запитальник для спостережеш . над личинками комах-шкідників:
1. Н а з в а  к о м а х и  ( л и ч и н к и ) .
2. На якій рослині помічено?
3. У якому вигляді (стадії розвитку) упіймана?
4. Час перетворення на лялечку.
5. Завдавана ш кота.
6. Засоби боротьби з ш кідниками.

П р а к т и ч н і  в к а з ів к и  в ч и т е л е в і.

Робота по боротьбі з шкідниками складається з таких моментів:
1. М дшукування пошкоджень і визначення, якими шкідниками вони 

зроблені |
2. Збирання ш кідників і розподіл їх по садках для організації спостере

ж ень.
3. Ознайомлення дітей з засобами боротьби з шкідниками (запобіжні 

заходи, практичне застосування різних способів боротьби).
4. Ознайомлення учнів з »друзями городу“, охорона і залучення їх . Нижче 

ми наведемо короткий перелік найпош иреніш их ш кідників і „друзів“ городу, 
з вказівкою , як організувати спостереження над ними, як провадити боротьбу 
з ними в умовах рядової школи.

К о м а х и  — ш к і д н и к и  г о р о д у ,  ї х  б і о л о г і ч н і  о с о б л и в о с т і ,
з а в д а в а н а  н и м и  ш к о д а  і з а с о б и  б о р о т ь б и  з н и м и .

Білан капустяний. Великий метелик, тіло попелясто-сірого кольору, крильца 
молочнобілі; передня пара з чорною смужкою зверху, а в самиці на передніх 
крильцях є по кілька чорних плям, чого немає у самця; доросла гусениця зеле- 
вувато-жовтого кольору з багатьма дрібними чорними плямами, голова сіро- 
синювата з світлою трикутною плямою на лобі; лялечка жовтуватого або бла
китно-зеленого кольору з чорними горбками і плямами. Ямки подовжені 
з дрібними поздовжними реберцями.

М етелик білана капустяного появляється рано на весні і відкладає яєчка 
як на дикі, так і на культурні рослини. Гусінь, що вийшла з цих яєчок, 
малочисленна і малопомітна. М асова поява метеликів, що розвелися з гусені 
другого покоління, помітна в другій половині липня і в серпні. Самиця має на 
верхньому боці крилець по дві круглі чорні плями. Відкладає понад 200 жовтих 
яєчок, купками, від 10 до 150 у кожній. Білан капустяний відкладає яєчка 
також на редисці, ріпі і гірчиці. Яєчка відкладає з спіднього боку листя.

Через тиждень з яєчок виходить гусінь, яка сперш у ж иве вкупі, об’їдаючи 
м’якуш  листя. Гусінь линяє кілька разів  Дослгши полоіини своєї величини, 
гусінь розповзається по всій рослині. Тижнів через чотири, наприкінці серпня 
і у вересні, дорослі гусениці залишають капусту і переходять на сусідні 
предмети—кущі, дерева, огорожу, стіни і т. ін., де й зимують, перетворивш ись 
перед цим на лялечки.

З а с о б и  б о р о т ь б и .

1. Систематичне знищ ення дикорослих хрестоцвітих (суріпиця, дика редька 
і ін .) як на городі, так і поблизу нього. Починаючи з липня, капусту треба 
оглядати і помічені яєчка й колонії молодих гусениць знищ увати.

2 На великих городах під час боротьби з молодими і підростаючими гусе- 
■ицями капусту оббризкують швейнфуртською  зеленню.

3. З  кінця червня—початку липня, коли гусінь іде з  городу для залялькову
вання, між грядками капусти кладуть кусочки хмизу, на якому гусінь і заляль
ковується. Хмиз з лялечками спалюють.

Найбільшим ворогом білана капустяного є їздці, які проколюють тіло гусе
ниці і кладуть туди свої яєчка. З  яєчок виходять маленькі личинки, які з'їдають 
тіло гусениці. Личинки незабаром заляльковуються, утворюють навколо тіла 
гусениці ряд жовтуватих барилоподібних „коконів“.

Розпоьідаючи пр т засоби боротьби з біланом капустяним, ми повинні 
встановити, що головна увага учнів початкової школи має бути зосереджена 
на біологічних особливостях комахи. Уся практична часіина, тобто боротьба
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ч  ш к і д н и к а м и ,  має бути підпорядкована навчально-виховним аавданням і  вико
ристана як громадсько - корисна робота учнів. Цей принцип залишається 
обов’язковим для всіх дальших занять.

У зв ’язку  з спостереженнями над розвитком білана капустяного учні, за 
вказівками учителя, виготовляють колекцію личинок (у формаліні), лялечок 
і метеликів. Ж ивий матеріал переноситься в садки. Восени частину цього 
матеріалу передають учням II класа для вивчення городніх ш кідників (див. 
тему »Город“).

Білан ріпний. Зовніш нім виглядом цей метелик і його гусениці подібні до 
білана капустяного, але тільки менше його розміром і яєчка відкладає він 
поодинці. Ж иття його таке саме, як і білана капустяного. Білан має протягом 
літа не менш трьох поколінь. Засоби боротьби ті самі, як і з біланом капу
стяним.

Капустяна совка. Капустяна совка появляється пізно на весні або на початку 
літа (з  червня). Розміром менше білана капустяного. Передні крильця сіро- 
бурі, на передньому краї їх три білі цяточки. Задні крильця сірі, без рисунка. 
Комаха нічна. Вдень сидить у траві, на сучках, на парканах. Відкладає до 
300 яєчок, купками, від 15—150 штук 1 більш в кожній, на нижній поверхні 
листя капусти, гороху, маку, льону, конопель. Яєчка кульоподібної форми. 
З  яєчок тижнів через два виходять гусениці, які ж ивуть деякий час укурі 
і сперш у об’їдають м 'якуш  листя, а потім, підрісш и, глибоко проникають 
у головку капусти, де й виїдають у різних напрямах широкі ходи. У ці ходи 
проходить дощ ова вода, і головка загниває. Під час зростання личинки линяють 
кілька разів  і наприкінці серпня або на початку вересня закопуються в землю, 
де і заляльковуються. Лялечка зимує у подовженій печері на глибині 8 —  10 см 
від поверхні землі.

З а в д а н н я  у ч н я м :

1. Спостерігати капусту; у випадку появи капустяної совки оглянути по
близу траву, сучки, паркан. Оглядати треба дуже пильно, бо метелик має 
захисне забарвлення. Якщо комаха буде упіймана, відмітити колір тіла, крилець, 
число крилець, ніжок, вусиків.

2. В зяти під нагляд головку капусти з яєчками совки. Відмітити час відкла
дання яєчок, число яєчок, колір, форму (під лупою).

3. Відміти и час появи гусениць (місяць і число). Відмітити розмір гусениць, 
число и ж ок (розглянути в лупу).

4. Які пошкодження робить гусінь?
5. Відмітити зникнення гусениць (місяць і число).
6. Коли зникне гусінь, розкопати поблизу головки капусти землю санти

метрів на 15—20 углиб. Зібрати лялечок. Заготовити живий матеріал для куточка 
живої природи.

П р и м і т к а .  Гусениць совок удень слід шукати на землі, |д е  вони
ховаються під листям капусти і під іншими рослинами.
Засоби боротьби з капустяною совкою  в цілому ті самі, як і з" біланом 

капустяним: знищення яєчок, личинок (роздавлюють і оббризкують швейнфурт- 
ською зеленню). Крім того, переорюють город восени на глибину 8 —10 см. 
П ереорану землю розгрібаю ть граблями, вибираючи руками лялечок; їх залюбки 
їдять ворони, галки, а також випущ ені на город кури і качки. Переорювання 
городу рекомендується робити на весні, до виходу метеликів з лялечок.

Земляна блоха. Земляною блохою називаю ть невеличких ж учків, що стри
бають; ці жучки нападають на молоду, щойно посаджену капусту, а також  на 
ріпу, редиску, редьку, брюкву, турнепс.

Появляються рано на весні, іноді ще коли є сніг. Зимують жучки в землі 
і дуже рано весною виходять і годуються сперш у на бур’янах, а після того, 
як посаджено культурні рослини, переходять на них, об’їдаючи іноді зовсім 
листя — від листя залишаються самі ж илки. На листі відкладають дрібні овальної 
форми яєчка поодинці, а іноді купками овальної форми, брудносірого або 
жовтувато-білого кольору. З  яєчок виходять личинки, що живуть усередині 
листя. П еред заляльковуванням личинки закопуються в землю.

Зміст спостережень над земляною блохою полягає ссь у чому:
1. Оглядати щодня молоду капусту, ріпу, редиску, редьку, турнепс.
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2. Якщо ПОМІТНО ПОІІІКОДЖОННЯ, оглпнупі ЗСМЛІО І грану коло цих рослим, 
уш ймаї н комаху, иідмптш і ГІ колір, розміри, спосіб ттсрггупгтня.

3. Розглянути в лупу кінцівки, вусики, крилі.цн.
4. Оглянути листя і вияснити, чи нема на них яєчок земляної блохи.
5. Як вийдуть личинки з яєчок, зняти шкірочку з поверхні листя, оглянути, 

чи нема під нею личинок (робота з лупою).
6. Засуш ити листя пошкоджених рослин разом з блохами, шо на них живуть. 

Бліх приклеїти по кілька екземплярів на листок синдетиконом.
7. Замалю вати у збільш еному вигляді комаху на різних стадіях розвитку.
8. Ж ивий матеріал заготовити для куточка живої природи.

З а с о б и  б о р о т ь б и .

1. Знищ ення бур’янів, особливо суріпиці й дикого хріну. ,
2. Вирощування капустяної розсади у високих розсадниках, улаштовуваних 

на стовпах і зрубах, заввиш ки понад 70 см, куди блоха Не підскочить.
3. Посипання розсади сумішкою попелу і махорки (одна частина махорки 

і 2 — 3 частини дрібного попелу).
4. Оббризкування швейнфуртською зеленню.
5. Виловлювання клейовими прапорцями.
Капустяна попілиця. М аленька комаха, що трапляється на капусті, ріні, горосі 

і ін. Вона буває з крильцями і без крилець. Крилаті — бурого кольору з зеленку
ватим черевцем, б е зк р и л і— сіро-зелені, вкриті сірим нальотом. Сидять колоніями 
на листі капусти, ріпи, гороху, гірчиці і ін. і своїми хоботками висмоктують 
соки. Від цього рослини розвиваються кволі, а деякі, якщ о попілиць багато, 
то й гинуть.

Розмножуються попілиці ш видко. Самиця відкладає свої яєчка восени на 
ніж ках капусти, після того, як головки зібрано, а також на пожнивних залишках 
інших згадуваних вище рослин. На весні з яєчок виходять личинки, які зро
стають швидко і, линяючи кілька разів, стають дорослими. Вони складаються 
виключно з безкрилих самиць. Ці безкрилі попілиці народжують ж ивих личинок; 
личинки, вирісши цілком, у  свою чергу народжують ж ивих личинок і т. д.

Отже, попілиця дає за літо цілий ряд поколінь крилатих і безкрилих по
пілиць Восени з ’являються крилаті і безкрилі попілиці, що складаються з самців 
і самиць; самиці після спаровування відкладують яєчка.

З а в д а н н я  у н н я м .

1. Зібрати рослини і листя капусти з попілицями і помістити їх у садок 
для комах.

2. Спостерігати, яку ш коду завдають попілиці листям рослин (на рослинах, 
висаджених з корінням).

3. Посадити в садок з попілицями кілька сонечок і простежити, як сонечко 
знищ ує попілиць.

4. Увесь матеріал зберегти до початку навчального року для організації 
звітної виставки.

З  а с о б и б о р о т ь б и ;

1. Оббризкування рослин гасовою емульсією або відваром тютюну з зеленим 
милом. Оббризкування проводиться густо два-три рази  з  проміжком у 10 — 
12 годин.

2. Обсипання рослин ранками, коли вони вкриті росою і вологі, попелом 
або махорковим пилом.

3. Видалення восени з  городу залиш ків капусти і іншої городини і зни
щення їх.

С п о с т е р е ж е н н я  н а д  т в а р и н а м и ,  к о р и с н и м и  у г о р о д 
н ь о м у  г о с п о д а р с т в і .  Спостереження над життям і розвитком городніх 
ш кідників не можна відірвати від спостережень над іншими постійними або 
тимчасовими мешканцями городу і саду — корисними для сільського госпо
дарства тваринами. Нижче ми наводимо невеличкий перелік цих тварин, шо не 
раз згадувалися в програмі початкової школи з природознавства.
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ДЬтдопий чершіч. Д ощ ови іГ ібо  зсмлшшй червяк надзвичайно корисний дай 
городу, бо, просуваючись постійно в землі, він підпушує грунт, дає змогу 
проходити туди повітрю й  воді. Пропускаючи через свої киш ки землю, ВІН 
роздрібнює її 1 переміш ує верхні шари грунту з нижніми; у нижні шари 
затягає зверху гниючі частини рослин і тим удобрює грунт. Розмножуються 
червяки яйцями.

На передній частині тіла червяка можна помітити потовщення у вигляді 
пояска. Біля пояска є залози, що виділяють слиз, який стає твердим і оточує 
кільцем червяка. Це кільце з червяка пересувається до головного кінця, і коли 
воно проходить повз чотирнадцятий членик, через отвір цього членика в нього 
закладаються яєчка. Коли кільце скинуто, краї його стягуються і утворюють 
кокон. З  яєчок виходять маленькі червячки, подібні до дорослих.

З а в д а н н я  д л я  с п о с т е р е ж е н ь  можуть бути сформульовані так:
1. Викопати червяків або упіймати їх після дощ у, коли вони виходять на 

поверхню. Відмітити колір, довжину червяка. Чим відрізняється передній 
кіне ь червяка від заднього (передній кінець товщий, задній — тонший)?

2. З  кількох кілець складається тіло червяка?
3. Подивитись, як пересувається червяк по гладенькому аркуш еві писем

ного паперу або по шорсткому паперу (приміром, фільтрувальному), або по 
столу. Спостерігати, як рухається червяк по землі і траві.

4. Розглянути червяка в лупу (помітно щетинки, якими червяк чіпляється 
при пересуванні за нерівності грунту).

5 . ІГошукати коконів земляних червяків у ящиках і горщ иках з землею, 
в які були поміщені червяки.

6. Дальші спостереження над земляним червяком слід перенести в куто чок 
живої природи. Треба поставити такий дослід: поса. ити червяків у банку з 
вологим грунтом, просіяним, закритим зверху піском; на пісок накидати гниючого 
листя; поставити в затінене приміщення. Час від часу спостерігати. Учні 
спостерігають утворення ходів, пророблених дощовими червяками, зникнення 
листа і переміш ування верхніх 1 нижніх шарів грунту.

Ропуха. Роп уха—дуже корисна тварина, бо знищ ує нічних комах, гусениць, 
слизняків. Захищ ається від ворогів їдкою рідиною, яка утворю ється в залозах, 
що містяться в бородавках на голові і спині. Рідина спричинює біль, потра
пляючи на слизові оболонки, приміром, ока чи носа. У Німеччині і Франції 
городники і садівники купують ропух для своїх господарств і оберігають їх.

Основне спостереження над ропухами: відш укати на городі ропуху і, по
клавши перед нею гусениць, голих слизняків і інших комах, спостерігати, як 
буде знищ увати їх ропуха. Звернути увагу на рух  язика ропухи, на величезну 
кількість комах, що їх з ’їдає ропуха.

Крім цього основного завдання, доручити учням спостерігати:
1. У який час дня ропуху найлегш е побачити?
2. Як пересувається ропуха?
3. Як підстерігає і як ловить здобич?
4. Де ховається вдень?
5. Куди зникають ропухи восени?
Кілька екземплярів ропух слід заготовити для куточка ж ивої природи.
Шпак. Ш пак надзвичайно корисний, бо завдяки своїй  ненажерливості 

знищує безліч комах і їх личинок: кобилок, гусениць, коників, метеликів, жуч 
ків, мух.

Спостереження над шпаками:
1. Відмітити час прильоту шпаків: місяць і число.
2. Подивитися, де шпак добуває їж у і чим живиться.
3. Відмітити місяць і число, коли маленькі шпаченята залишають гніздо.
4. Вияснити, куди переселюються в цей час шпаки з своїх гнізд.
5. Яка приблизно кількість шпаків у зграйках?
6. Коли зграйки починають об’єднуватися?
7. Відмітити час зникнення шпаків восени.
Сонечко. Корисна комаха, що знищ ує попілиць. Основне спостереження, 

яке можна організувати на городі і в куточку живої природи,— подивитись, як 
сонечко знищ ує попілиць. Для цього слід помістити кілька сонечок у скляну 
банку з гілочками рослин, на яких є попілиці. Банку закрити марлею.
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111 КЛАС.
А. ОСІННІ РОБОТИ НА ПРИШКІЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ.

Урок 2-й. Збирання урсжаю на пришкільній ділянці. Добір сім ’ яників. Спостере
ження вад шкідливими і  корисними для сільською господарства тваринами

П рийш овш и на город, учитель насамперед показує ділянку, відведену для 
роботи учи.в. Після цього він демонструє способи роботи з лопатою — як кори
стуватися нею, викопуючи городину. На їхніх очах він викопує з грунту кілька 
коренеплодів, а потім передає лопату учням.

Далі він інформує про порядок роботи; працюють лопатами позмінно—-у той 
час, як один копає, другий складає викопану городину у кошик, третій збирає 
шкідників і пошкоджені ними частини рослин у коробочки. Збираю ть також 
.д р у з ів  городу“— сонечко, ропуху.

Таким чином, найрацюнальніше можна організувати роботу учнів, розподі
ливши їх на ланки, що складаються з трьох чоловік. Кожна ланка проводить 
спостереження по всіх запитаннях; час від часу функці. окремих учасників 
ланки змінюються: той, хто працював лопатою, починає збирати городину 
в кошик і т. ін.

По закінченні роботи тут ж е га  ділянці організується невеличка бесіда. 
Завдання її—підсумувати в загальному вигляді проведену роботу. З  коренеплодів 
відбирають найбільш придатні екземпляри для сім’яників, виясняють, які шкід
ники і корисні для сільського господарства тварини були помічені і зібрані 
під час робити. Тут ж е демонструються зразки  пошкоджень, зроблених різними 
шкідниками.

Увесь зібраний матеріал приносять до школи. Учитель разом з учнями 
(якщ о вони вільні в ід  занять) розподіляє увесь живий матеріал по садках.

Урок 3-й. Підсумовування екскурсії. Робота з сім'яниками.

На початку урока учитель опитує учнів про наслідки роботи на городі. 
Демонструється зібраний матеріал. Учитель більш докладно спиняється на 
живих об'єктах (ш кідниках і корисних для сільського господарства тваринах), 
особливо на тих з них, які не фігурували на виставці. Учням доручаєгься- 
лроводити над ними спостереження порядком позакласних занять. Схема спо 
стерєження така сама, як і для літніх занять.

Під час підсумовування спостережень, проведених на-приш кільній ділянці, 
учитель концентрує увагу  учнів переважно на питаннях в и р о щ у в а н н я  
р о с л и н .

Вихідним матеріалом для цієї бесіди служать коренеплоди. Учитель д е 
монструє учням зібрані зразки  і пропонує відповісти на запитання, чим 
схожі одна на одну усі ці рослини. Учні відповідають, що у всіх них товсте 
коріння, в якому містяться запаси поживних речоьи.і. Учитель пояснює'учням, 
що запаси, які є в корінні, будуть використані рослиною в^насгупному році 
для утворення стебел, квіток, пл ідів 1 насіння. Отже, щоб з насіння моркви, 
буряків і ріпи знову одержати насіння, потрібний не один, а цілих два роки. 
М айбутньої весни відібрані сім’яники будуть посаджені в ірунт, і учні зможуть 
спостерігати їх розвиток. Розш иряючи уявлення учнів про дворічні рослини, 
учитель демонструє їм капусту, з якою учні вже почасти обізнані в минулому 
році. З  головки капусти зрізають увесь лист і оголюють стебло. Помітно бруньки, 
розміщені між листям. Учитель говорить, що з бруньок у майбутньому році 
появляться листки і квітки. З  квіток до осені утворяться плоди і насіння.

Заготівлю  сім’яників можна організувати з учнями в класі. Відбувається 
вона в такому порядку: заздалегідь заготовляється чотири невеличких ящики 
з сухим піском, по одному ящ ику на кожну рослину — моркву, ріпу, буряки 
і капусту. Увесь клас поділяється на чотири групи; кожній групі пропонується 
заготоцити кілька сім 'яників однієї і тієї самої рослини. Учитель, роздавш и 
принесені екземпляри сім’яників, дає технічні вказівки .

х) Для шкіл, що не мають земельної ділянки, можна організувати відпо
відну екскурсію.



Капуста. На насіння залишають тверді й великі головки капусти з частішою 
коріння. З  головок вирізають качанчики. Качанчики ці стромляють у пісок, 
насипаний у ящ ик. У квітні-травні качанчики дадуть ростки. У травні (М осков
ська область) пророслі качанчики висаджують у грунт.

Ріпа. Другий ящ ик з піском заповнюється сім’яниками ріпи. На насіння 
відбирають великі екземпляри правильної форми. О брізаю ть листя і'довгі кінці 
коріння.

Після цього сім’яники просушують на повітрі під накриттям, а потім помі
щають у ящ ики з піском.

Через те, що готування сім ’яників ріпи має затяжний характер, учитель 
пропонує учням обрізати листя і коріння і зібрати сім’яники в кош ик. Кошик 
з сім’яниками підвішують на кілька днів у підходящому місці. Після цього 
сім ’яники переносять у ящ ик з п ісксм . Можна зробити інакше: заздалегідь про
сушити кілька сім’яників перед роботою в класі.

Буряки. Третій ящик з піском заповнюють буряками. Відбирають екземпляри 
правильної форми. Листя обламують. Буряки так само, як і ріпу, не слід гли
боко закопувати в пісок, а поміщати так, щоб верхня частина коренеплода 
була над тонким шаром піску.

Морква. Для роботи заготовляються 4 — 5 або більше штук (кількість визна
чається розміром пришкільної ділянки) заздалегідь просушеної моркви. В ер
хуш ки головок не зр ізаю ть. М оркву стромляють у сухий п сок.

По закінченні роботи ящики з сім’яниками переносять у погріб або інш е 
приміщення. Температура приміщення повинна бути не в и с о к а — 1°Ц .

Урок 4-й. Способи вирощування культурних рослин.
Строки засіву.

Спостереження, що їх проводили на пришкільній ділянці, дають змогу 
поставити питання про способи вирощування різних культурних рослин і при
чини, що змушують людину удаватися до різноманітних способів вирощ ування.

На початку урока учитель пропонує учням розповісти, як людина вирощує 
потрібні їй рослини. Учні перелічують: за допомогою насіння, цибулин, 
коріння, стебел. Учитель говорить учням про те, що людина, саджаючи ту 
чи ту рослину, зацікавлена в тому, щоб якнайш видш е одерж ати урож ай. 
.П риміром,— говорить він,— якщ о картоплю посадити в землю насінням 
що є в плодах картоплі на зелених стеблах, то урожай можна одержати тільки, 
у майбутньому році. Те саме з багатьма іншими рослинами, приміром ягідни
ками: клубникою, суницями, малиною і т. ін. Є такі рослини, які не можуть
дати на півночі стиглих плодів, якщ о насіння їх посіяти рано на весні прямо
в грунт. До них належать такі городні рослини, як томати, гарбузи, а також 
деякі хлібні рослини, приміром озима пшениця.

Людина, обізнавш ися з властивостями цих рослин, пристосувала їх, кінець- 
кіннем, до потреб свого господарства, але для вирощ ування їх застосувала 
р ізні способи“.

Потім учитель говорить учням про те, як людина досягла цього.
Замість насіння різних рослин людина почала розводити потрібні їй рослини 

за допомогою окремих органів їх. З  цим учні вже встигли почасти ознайоми
тися на прикладі цибулинних рослин і коренеплодів. Дуж е добре можна проде
монструвати спосіб прискореного розвитку рослин на ягідниках. Учитель роз
повідає і показує, як це роблять на практиці.

Він знайомить учнів тут же на уроці з способами розведення ягідників
(суниці, клубника) . в у с а м и *  і к о р е н е в и м и  в і д г і л к а м и  (малина). Для 
урока заготовляють такі матеріали: кущики суниць або клубники з вусами, кущ 
малини. Рослини викопано з землі і поміщено в таз з водою; заготовляють 
також ножиці, ящики з грунтом: один — для суниць, другий — для малини, совок, 
воду для поливання.

Учитель демонструє учням кущ ик суниць або клубники з .ву сам и “, що 
відходять від нього. До осені на „вусах“ утворюються вже розетктО ш сткІв, 
під якими появляються корінці. Учитель на очах учнів відрізає. 1 — 2 розетки 
і пересаджує в яшик з грунтом. Рослини поливають. Далі учитель демонструє 
учням викопаний з землі кущ малини з кореневими відгілками. Тут же, у  при
сутності учнів, відгілки відрізає ножицями і переносить у  ящики з грунтом.
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Упите.™ т в о р и т ь  упііпм, що ттл плйблттпому л л тгп і, тг?буд?"3)рГПїїИ5ї)аЩІ
на пришкільній д іли ти , їм треба буде зробити те саме на грядках.

Далі учителі, знайомить учнів з іншими завоюваннями н галузі сільського 
господарства. Він говорить їм про значення парникового господарства 1 ролі, 
розсади, що дає змогу одерж увати ряд таких плодів, які в даному кліматі зви
чайно не дозріваю ть. У зв ’язку з цією темою учитель розповідає їм про зна
чення озим их засівів, вказує на те, що в найближчому майбутньому вони 
власноручно посіють озиму пшеницю на пришкільній ділянці.

Далі учитель подає деякі дані про техніку сад ння ягідників і засів  насіння: 
віддаль між окремими кущ иками суниць або клубники має дорівнювати в серед
ньому 40 см; віддаль між відгілками малини — 60 см.

О зиме жито можна посіяти рядками. Віддаль між рядками дорівнює 15 см. 
Для засіву  озимої пшениці можна приготувати низьку грядку в 200 см за 
вдовжки і 100 см завш ирш ки.

Урок 5-й. Робота на пришкільній ділянці.

Перед початком роботи учитель коротко нагадує учням про завдання 
наступних занять:

1. Ознайомитися з способами розведення ягідних кущ ів і встановити надалі 
спостереження над розвитком цих рослин.

2. О знайомитися з способами засіву  озимих рослин. Простежити за р о з 
ви тком  сходів пшениці восени. З  настанням весни знову зробити засів  озимої 
пшениці. Спостерігати її розвиток. Вияснити, чи дозріє вона.

Грядки для засіву  ягідників і невеличку ділянку для засіву польових куль
тур („колекційна ділянка“) треба заготовити заздалегідь: перекопати, удобрити 
і розподілити.

Робота на/приш кільній  ділянці відбувається за таким планом: увесь клас 
поділяється на дві групи; одна з груп саджає ягідники, друга — засіває озиму 
пшеницю.

Робота на ягідній грядці відбувається за таким планом: одна ланка ребят 
намічає по ш нуру на грядці борозенки; друга викопує неглибокі 6 — 10-санти- 
метрові ямки на віддалі 40 см одна від однієї; третя ланка саджає кущики; 
четверта поливає поперемінно з іншими ребятами; віддаль між грядками має 
також дорівнювати 40 см.

У такому самому порядку саджають кущі малини. Для цього на роботу 
відряджається дві ланки. їм доручають посадити на віддала метра один від 
одного чотири кореневих відгілки малини.

Робота ця проводиться за таким планом: сперш у по ш нуру намічають 
місця садіння малини, викопують ямки завглибш ки 10 — 15 см; потім саджають 
і поливають.

• Робота на грядці з польовими культурами проводиться за таким самим 
принципом: сперш у намічають по ш нуру кілька неглибоких борозенок на від
далі 15 см одна від однієї. Ц е — робота перш их двох ланок. Третя і четверта 
ланки висівають насіння у борозенку водночас з двох протилежних боків. 
Вільні від роботи учні поливають грядку.

По закінченні роботи на кожній грядці стромляють кілочки з дощечками, 
на яких зазначено назву рослин і строки їх засіву . По закінченні роботи учи
тель разом, з учнями обходить усі грядки. Учитель тут же намічає найближчі 
завдання: поливання грядок, спостереження над станом пересаджених рослин 
(чи прийнялися), спостереж ення над появою сходів.

Кожний учень має спостерігати стан і розвиток усіх рослин — і ягідників, 
і злаків . Для цієї роботи приділяється хвилин 10 — 15 до початку уроків або 
по закінченні їх.

Б. ВЕСНЯНІ РОБОТИ НА ПРИШКІЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ У ЗВ ’ЯЗКУ 
З ЗАСІВНОЮ КАМПАНІЄЮ.

Вибір часу для організації весняних робіт на приш кільн'й ділянці залежить 
від місцевих умов. Беручись до організації цих робіт, учителеві треба взяти 
до уваги вікові особливості дітей, встановити зміст і характер трудових опе
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рацій, доступних утлям ІП кляса. П рактика показала, іцо па III році патагтпя 
дітям можна доручити роб >ту по перекопуванню городу, виготовленню грядок, 
угноєнню їх, не кажучи вже про інші, легші роботи, як от: розділка грядок, 
засів, догляд за рослинами і інші процеси, які, як ми вже бачили, доступні 
дітям на другому і навіть на першому році навчання.

Укласти всі ці роботи в рамки годин, відведених на природознавство,—нема 
змоги. Залишається, отже, організувати їх за взаємною згодою з еикладачем 
праці, а також у години гурткової роботи. До цього порядком ю ннатівської 
роботи слід залучити учнів різних класів.

Є ще одна обставина, на яку учитель повинен звернути особливу увагу. 
Наведений нами календарний план роботи на пришкільній ділянці орієнтується 
приблизно на кліматичні умови М осковської області. Для інших широт при
родно виникає питання про встановлення власних календарних строків і планів. 
Такі плани мають бути розроблені методичними об'єднаннями на місцях разом 
з органами наросвіти >сі підготовні роботи на ділянці, п овязуван і з п ре- 
копуванням городу, з розбивкою грядок і угноєнням, можна провести порядком 
позакласних занять; роботи на ділянці мають бути закінчені у найкоротший 
строк у зв ’язку  з наближенням засівної кампанії.

Нижче ми подаємо перелік підготовних робіт на ділянці з вказівкам и, яка 
освітна робота може бути розгорнута на основі кожної з них.

П е р е к о п у в а н н я  д іл я н к а ,  у г н о є н н я  і  у л а ш т у в а н н я  гр я д о к .

Як загальне правило, під час роботи на пришкільній ділянці треба усвідо
мити по змозі всі технічні операції.

Приміром, беручись до п е р е к о п у в а н н я  з е м л і  для городу, учитель по
винен пояснити учням, яке значення для розвитку рослин має підпушування грунту.

Для учнів III і IV класів бесіда ця допоможе закріпити знання, здобуті 
ними раніш е. Учні повинні зробити висновок, що найсприятливішою  для роботи 
будовою грунту є будова дрібногрудкувата, що дає змогу проникати дощ ов й 
тоді на глибину і повільно випаровуватися. Учитель вказує, що при такій  
будові для насіння і коріння рослини полегшується надходження повітря, нема 
великих порожнин між частинками грунту, завдяки цьому і коріння рослин 
завжди доторкається до грунту.

Відмічається також, що при оранці і перекопуванні коріння бур’янів пере
вертається вгору, і частина їх засихає. Перевернутий пластом дерен перегниває 
і удобрює грунт.

Гине при цьому і частина личинок— вони засихають і їх  з ’їдають птахи. 
Під час осінньої оранки грунт, промерзаючи, набуває більш сприятливої пухкої 
будови. Коріння і насіння бур’янів і личинки шкідників вимерзаю ть.

Для учнів III класа роботу по перекопуванню ділянки можна розподілити 
на два етапи: осінній і весняний. Робота, проводжувана восени, має переважно 
дослідний характер. Невеличка діляночка на городі, завбільш ки в кілька ква
дратних метрів, перекопується в тому самому міспі, де виявлено якнайбільш е 
бур’янів. На весні учні повинні будуть.порівняти стан цієї ділянки з сусідніми, 
які восени не перекопувалися.

Беручись до угноєння ділянки, учитель повинен і тут використати трудові 
процеси з освітною метою. У бесіді, проводжуваній перед початком роботи, 
учитель відмічає, що грунт протягом часу виснаж ується, урожайність зни
жується. Виникає питання про поповнення грунту недосгаючими речовинами. 
Тут же, під час роботи, проводяться досліди з угноєнням. Треба відмітити, що 
ефект від цих дослідів може бути тільки в тому разі, якщ о взяти грунт, який 
не угноювали протягом кількох років, а ще кращ е — цілину (супіщ ану, сугли
нисту).

Учитель пояснює учням, що внесення в грунт того чи того добрива зале
жить нз тільки від складу грунту, а й від засівного матеріалу: р ізн і рослини 
потребують різних добрив.

Учитель повинен взяти до уваги план наступних робіт на ділянці зарокам и  
навчання, він повинен знати, які рослини будуть посіяні на окремих грядках 
у зв ’язку з проробленням програмної о матеріалу.

А що програма осінніх і весняних занять учнів на приш кільній ділянці 
тепер уточнена, спланувати роботу по угноєнню ділянки не важко.
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Беручись до угггопш!! д іл іт ш , учитель тпініпетт п кам ти  учням, як буде 
розпланована ділянка, які рослини 1 де посаджено, яке добриво погрібне буде 
для тих або тих рослин. Далі пін говорить їм про кількість добрив, що їх  вно
ситься під різні культури.

Наведені нижче дані розраховані на умови масової школи, яка не завжди 
може добути мінеральні добрива. Угноєння розраховане в к ілограм ах1).

Площа
Угноєння ]

К у л ь т у р а в ма Гній П ере
гній Попіл Пташині

вимети

Капуста . ........................................ 40 400 _ 4 2 — 4
Помідори ............................................. 40 — — 4 2 — 4
Горох . . ....................................... 40 — 200 — —
О гірки . ............................................. 40 400 — 4 2
М орква . . . ............................... 40 — 50 1 —
Ріпа . . .  ....................................... 40 — 50 1 —
Буряки ............................................... 40 — 50 — —
Картопля ............................................ 40 — — 4 —
С у н и ц і................................................. 20 64 — 2 1

і М а л и н а ............................................... 45 160 — 4 2
1 Смородина ....................................... 45 160 — 4 2

Кількість окремих ягідних кущів на наведених вищ е ділянках обчислюється 
для суниць 40 шг., малини і смородини — по 45 ш т. П ід ягідники рекомен
дується вносити також вапно. Д ія  суниць норма ця, розрахована на 20 м2, дор ів 
нює 0,25 кг, для малини і смородини — по 7 кг.

Переходячи до роботи п о  у л а ш т у в а н н ю  г р я д о к ,  учитель і в цей 
процес вносить ряд освітних моментів. Насамперед він спиняється на значенні 
грядок: грядки сприяють кращ ому прогріванню і провітрюванню грунту.

Починаючи влаштовувати грядки, учитель виясняє значення висоти їх . 
Висота грядок залежить від ступеня сухості або вогкості місцевості; якщо 
місце сухе, то грядки роблтть низькими — не більш як 1 3 — 17 см заввиш ки, 
а якщо місце вогке, то 25 — 30 і навіть 40 см заввиш ки, щоб коріння вирощу
ваних рослин не потрапляло в надто вогкий грунт.

Далі ставиться запитання: .У  якому напрямі слід розміщати грядки?“ Учи
тель вказує на те, що грядки і борозенки найвигідніш е розміщ ати з півночі 
на південь; грядки тоді добре прогріваю ться. Якщо городня ділянка розташ о
вана на схилі, то на вогких схилах борозенки роблять вздовж схилу, щоб 
полегшити воді стікати по борозенках; на сухих схилах борозенки кращ е 
робити упоперек до напряму схилу, щоб затримувати в них воду.

Отже, основні підготовні роботи на ділянці закінчено. Переходимо до занять 
учнів на ділянці, що випливають із змісту програми.

Робота, яку треба проробити учням III класа на весні,— це висаджування 
сім’яників і розсади в грунт, упорядкування ягідної ділянки, садіння ягідників 
і засів ярових (хлібних злаків і технічних культур) на колекційній ділянці.

Урок 13-й. Висаджування в грунт сім’яників капусти, моркви, ріпи і буряків.

Підготовна робота на ділянці закінчена. Час взятися до засівної кампанії. 
Роботу на городній ділянці можна почати з висаджування в грунт сім’яників.

Робота ця відбувається в такому порядку. Потрібні матеріали й обладнання 
заздалегідь переносяться на ділянку. Для роботи потрібні, крім сім’яників, совки, 
поливальниці. Усі учні поділяються на чотири групи за кількістю рослин 

„капустники“ , „морковники“, „ріпники“, „буряківники“). Перед тим як взятися 
д о  роботи, учитель дає вказівки відносно того, як слід садити сім’яники. П ра
вила садіння мають бути відомі учням не тільки щодо тих рослин, які будуть 
посаджені кожною групою, а й щодо всіх інш их культур, з якими увесь клас 
буде оперувати на даному занятті.

х) За В а л е р ’ я н о в о ю  і М е л ь н і к о в и м — „Организация работы на 
пришкольном участке“.
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рацій, доступних учплм ІТІ кяаса. П рактика показала, що ра  III році иавпаппй 
дітям можна доручити роб тту по перекопуванню городу, виготовленню грядок, 
угноєнню їх, не кажучи вже про інші, легші роботи, як от: розділка грядок, 
засів, догляд за рослинами і інші процеси, які, як ми вже бачили, доступні 
дітям на другому і навіть на першому році навчання.

Укласти всі ці роботи в рамки годин, відведених на природознавство,—нема 
змоги. Залишається, отже, організувати їх за взаємною згодою з викладачем 
праці, а також у години гурткової роботи. До цього порядком ю ннатівської 
роботи слід залучити учнів різних класів.

Є ще одна обставина, на яку учитель повинен звернути особливу увагу. 
Наведений нами календарний план роботи на пришкільній ділянці орієнтується 
приблизно на кліматичні умови М осковської області. Для інших широт при
родно виникає питання про встановлення власних календарних строків і планів. 
Такі плани мають бути розроблені методичними об’єднаннями на місцях разом 
з органами наросвіти ^ с і підготовні роботи на ділянці, пов язувані з п ре- 
копувапням городу, з розбивкою грядок і угноєнням, можна провести порядком 
позакласних занять; роботи на ділянці мають бути закінчені у найкоротший 
строк у зв ’язку  з наближенням засівної кампанії.

Нижче ми подаємо перелік підготовних робіт на ділянці з вказівкам и, яка 
освітна робота може бути розгорнута на основі кожної з них.

П е р е к о п у в а н н я  д іл я н к а ,  у г н о є н н я  і  у л а ш т у в а н н я  гр я д о к .

Як загальне правило, під час роботи на пришкільній ділянці треба усвідо
мити по змозі всі технічні операції.

Приміром, беручись до п е р е к о п у в а н н я  з е м л і  для городу, учитель по
винен пояснити учням, яке значення для розвитку рослин має підпушування грунту.

Для учнів III і IV класів бесіда ця допоможе закріпити знання, здобуті 
ними раніш е. Учні повинні зробити висновок, що найсприятливішою  для роботи 
будовою грунту є будова дрібногрудкувата, що дає змогу проникати дощов й 
воді на глибину і повільно випаровуватися. Учитель вказує, що при такій  
будові для насіння і коріння рослини полегшується надходження повітря, нема 
великих порожнин між частинками грунту, завдяки цьому і коріння рослин 
завжди доторкається до грунту.

Відмічається також, що при ортнці і перекопуванні коріння бур’янів пере
вертається вгору, і частина їх засихає. Перевернутий пластом дерен перегниває 
і удобрює грунт.

Гине при цьому і частина личинок— вони засихають і їх  з ’їдають птахи. 
П ід час осінньої оранки грунт, промерзаючи, набуває більш сприятливої пухкої 
будови. Коріння і насіння бур’янів і личинки шкідників вимерзаю ть.

Для учнів III класа роботу по перекопуванню ділянки можна розподілити 
на два етапи: осінній і весняний. Робота, проводжувана восени, має переважно 
дослідний характер. Невеличка діляночка на городі, завбільш ки в кілька ква
дратних метрів, перекопується в тому самому місці, де виявлено якнайбільш е 
бур’янів. На весні учні повинні будуть.порівняти стан ц ієї д ілянки з сусідніми, 
які восени не перекопувалися.

Беручись до угноєння ділянки, учитель повинен і тут використати трудові 
процеси з освітною метою. У бесіді, проводжуваній перед початком роботи, 
учитель відмічає, що грунт протягом часу виснаж ується, урожайність зни
жується. Виникає питання про поповнення грунту недосгаючими речовинами. 
Тут же, під час роботи, проводяться досліди з угноєнням. Треба відмітити, що 
ефект від цих дослідів може бути тільки в тому разі, якщ о взяти грунт, який 
не угноювали протягом кількох років, а ще кращ е — цілину (супіщ ану, сугли
нисту).

Учитель пояснює учням, що внесення в грунт того чи того добрива зале
жить не тільки від складу грунту, а й від засівного матеріалу: р ізн і рослини 
потребують різних добрив.

Учитель повинен взяти до уваги план наступних робіт на ділянці зарокам и  
навчання, він повинен знати, які рослини будуть посіяні на окремих грядках 
у зв ’язку з проробленням програмно,о матеріалу.

А що програма осінніх і весняних занять учнів на приш кільній ділянці 
тепер уточнена, спланувати роботу по угноєнню ділянки не важко.
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Вепучис'т. ДП угггбитнп д ілнш т, учителі. пептіеті ш т а т и  учичм, чк Лудо
розпланована ділянка" які рослини 1 де посаджено, яке добриво погрібне буде 
для тих або тих рослин. Далі пін говорить їм про кількість добрим, що їх вно
ситься під різні культури .

Наведені нижче дані розраховані на умови масової школи, яка не завжди 
може добути мінеральні добрива. Угноєння розраховане в к ілограм ах1).

К у л ь т у р а

Капуста . . .
Помідори . . .
Горох • . . ,
О гірки . . . .
Морква . .
Ріпа . . . . .
Буряки . . . .
Картопля . . .
Суниці . . . .  

і Малина . . . .
І Смородина . .

Кількість окремих ягідних кущ ів на наведених вищ е ділянках обчислюється 
для суниць 40 шт., малини і смородини — по 45 ш т. П ід ягідники рекомен
дується вносити також вапно. Д ія  суниць норма ця, розрахована на 20 м2, дорів
нює 0,25 кг, для малини і смородини — по 7 кг.

Переходячи до роботи п о  у л а ш т у в а н н ю  г р я д о к ,  учитель і в цей 
процес вносить ряд освітних моментів. Насамперед він спиняється на значенні 
грядок: грядки сприяють кращ ому прогріванню і провітрюванню грун т/.

Починаючи влаштовувати грядки, учитель виясняє значення висоти їх . 
Висота грядок залежить від ступеня сухості або вогкості місцевості; якщо 
місце сухе, то грядки роблять низькими — не більш як 13 — 17 см заввиш ки, 
а якщо місце вогке, то 25 — 30 і навіть 40 см заввиш ки, щоб коріння вирощу
ваних рослин не потрапляло в надто вогкий грунт.

Далі ставиться запитання: .У  якому напрямі слід розміщати грядки?“ Учи
тель вказує на те, що грядки і борозенки найвигідніш е розміщ ати з півночі 
на південь; грядки тоді добре прогріваю ться. Якщо городня ділянка розташ о
вана на схилі, то на вогких схилах борозенки роблять вздзвж  схилу, щоб 
полегшити воді стікати по борозенках; на сухих схилах борозенки кращ е 
робити упоперек до напряму схилу, щоб затримувати в них воду.

Отже, основні підготовні роботи на ділянці закінчено. Переходимо до занять 
учнів на ділянці, що випливають із зм істу програми.

Робота, яку треба проробити учням III класа на весні,— це висаджування 
сім’яників і розсади в грунт, упорядкування ягідної ділянки, садіння ягідників 
і засів ярових (хлібних злаків і технічних культур) на колекційній ділянці.

Урок 13-й. Висаджування в грунт сім’яників капусти, моркви, ріпи і буряків.

Підготовна робота на ділянці закінчена. Час взятися до засівної кампанії. 
Роботу на городній ділянці можна почати з висаджування в грунт сім’яників.

Робота ця відбувається в такому порядку. Потрібні матеріали й обладнання 
заздалегідь переносяться на ділянку. Для роблти погрібні, крім сім ’яників, совки, 
поливальниці. Усі учні поділяються на чотири групи за кількістю рослин 

„капустники“ , „морковники“, „ріпники“, „буряківники“). Перед тим як взятися 
д о  роботи, учитель дає вказівки відносно того, як слід садити сім’яники. П ра
вила садіння мають бути відомі учням не тільки щодо тих рослин, які будуть 
посаджені кожною групою, а й щодо всіх інш их культур, з якими увесь клас 
буде оперувати на даному занятті.

2) За В а л е р ’ я н о в о ю  і М е л ь н і к о в и м — „Организация работы на 
пришкольном участке“.

Угноєння
Площа 

в м2 Гній П ере
гній Попіл

і
Пташині
вимети

40 400 4 2 — 4
40 — — 4 2 — 4
40 — 200 — —
40 400 — 4 2
40 — 50 1 —
40 — 50 1 —
40 — 50 — —
40 — — 4 _
20 64 — 2 1
45 160 — 4 2 ■
45 160 — 4 2
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П равила садіння і дальшого догляду за  сім’яниками полягають ось у чому.
Капуста. Пророслі сім’яники висаджують у грунт у шаховому порядку, на 

віддалі до 70 см один від одного. Грунт для сім ’яників має бути сухим, добре 
угноєним. З  найсильніших стебел, що появляються на качанчику, залиш аю іь 
З — 4 стебла, а реш ту відрізаю ть. С ім’яні стебла зрізаю ть мірою дозрівання, 
зв ’язують у пучки і підвішують у с^сому місці, де насіння поступово „доходить".

Учням, що беруть на себе догляд за сім ’яниками, доручається відмічати 
у щоденнику такі спостереження і процеси:

1. Час висаджування сім ’яників капусти.
2. Час поливання (місяці і дні).
3. Час обрізання стебел.
4. Час цвітіння.
5. Час збирання урож аю .

Морква. Сім’яники моркви висаджують у грунт також у шаховому порядку, 
на віддалі 15 — 20 см. Щ об мати добрий засівний матеріал, дрібні окружки зр і
зають, залишаючи лиш е великі. .М орковникам“ дається завдання — відмітити 
в щ оденнику такі моменти:

1. Члс висаджування сім’яників.
2. Час поливання (по місяцях і днях).
3. Час обрізання окружків.
4. Час цвітіння.
5. Час збирання урожаю (насіння).

Буряки. Сім’яники буряків саджають на віддалі 20 — 25 см у глибокі ямки 
з таким розрахунком, щоб на поверхню виступала тільки молода зелень. Н а
вколо посаджених сім’яників обминають землю і сильно поливають. Надалі 
поливати треба тільки під час посухи.

Протягом літа корисно обгортати буряки. Щ об одержати кращ е насіння,, 
усі бічні стебла, мірою їх появи і зростання, зрізають, залишаючи лише 
головне стебло.

На насіння стебла зрізую ть, коли насіння дозріє тільки наполовину; після 
цього насіння дозріває на повітрі. Потім насіння вимолочують.

Відмітити в щоденниках:

1. Час садіння сім’яників.
2. Час поливання.
3. Час обгортання.
4. Час обрізування бічних стебел.
5. Час цвітіння.
С. Час збирання урожаю .

Ріпа. Сім’яники ріпи висаджують у грядки на віддалі 70 см. З  сім’яних 
стебел залиш аю ть на кожній рослині тільки по одному — найкращ ому, найсиль- 
нішому. Як тільки стручки почнуть жовтіти, стебла зрізую ть і, зв ’язавш и 
в пучки, підвішують під накриттям для дозрівання.

Зміст завдань для „ріпників" полягає ось у чому:

1. Час садіння сім’яників.
2. Час поливання.
3. Час обрізування стебел.
4. Час цвітіння.
5. Час збирання стручків.

Кожна група (бригада) зобов’язана не тільки вести відомість спостережень 
і робіт, а й збирати колекційний матеріал, зокрема листя і квіти рослин разом 
з паростками.

Щ об не ускладняти вступну бесіду, учитель обмежується необхідними в ка 
зівками відносно техніки садіння рослин.

Завдання з приводу дальших спостережень даються в порядку групової кон 
сультації. Відомість для запису спостережень і робіт кожної групи повинна 
бути поблизу від працюючих.
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Учні, що працюють а сім 'яниками, зобов'язані бути в курсі робіт усіх 
груп (бригад), а не тільки своєї.

Урок 14-й. Висаджуваний розсади капусти, огірків, помідорів у грунт.

Завдання занять на ділянці: ознайомити учнів з способами розведення 
рослин розсадою; підвести піц цю роботу освітну базу, використавш и знання 
про життя рослин, що є в учнів.

Для роботи потрібні: розсада, совочки, лопати, поливальниці, вода.
На початку занять учитель знайомить учнів з метою наступної роботи: 

простежити за дальшим розвитком рослин, насіння яких було засіян е ними 
рано на весні.

Робота по висаджуванню  в грунт розсади відбувається в тому самому 
порядку, як і з с ім ’яниками: учитель поділяє учнів на три групи або бригади; 
з них кожна саджає будьяку одну культуру. Вона ж відповідає за стан поса
дж ених рослин, тобто організує догляд і спостереження над ними.

Усе це не звільняє бригаду від спостережень за іншими культурами, 
висадженими іншими бригадами.

М етодика роботи така: учитель говорить бригадам про правила садіння 
розсади, поливання і дальш ого догляду за нею. Так само, як і в попередньому 
випадку, сперш у дає загальні вказівки  відносно того, на якій віддалі одну від 
однієї слід садити розсаду, як поливати її, а потім, порядком групової консуль
тації,— реш ту відомостей. Для кожної культури намічається ряд спостережень 
і робіт, перелік яких вноситься в облікову відомість.

Нижче ми подаємо ряд практичних вказівок для вчителя відносно окре
мих городніх культур і даємо перелік запитань, на які повинні відповісти учні 
в  процесі своєї роботи.

Капуста. Висаджувати капусту на грядки найкращ е в хмарний, дощовий ®
день, на 50 — 70 см одну рослину від однієї. Саджають по ш нуру. За  допо
могою шнура намічають поздовжні і поперечні борозенки з таким розрахунком, 
щоб точки перетину їх були на віддалі 5 0 —'7 0  см одна від однієї. У місці 
садіння намічається кілочком ямка, в яку і саджають розсаду, политу перед 
тим водою з поливальниці через ситечко. Розсада має входити в ямку до 
листків (або сім ’ядолей). Лівою рукою її злегенька підтримують, випрямляють, 
а правою притискають землю до корінців.

Висаджену розсаду поливають з поливальниці без ситечка. Через те, що 
при поливанні земля в ямках осідає, зверху знову насипають.трохи сухої землі. 
Капустяну розсаду рекомендується поливати час від часу гноївкою (10 г води 
на і г гною).

Три або чотири рази  на літо ретельно прополюють. Б у р ’яни видаляють моти- 
гами; при цьому підпуш ується грунт, який тоді кращ е затримує атмосферні опади.

Коли рослини досягнуть 1 0 — 12 см висоти (приблизно через 2 — 3 тижні 
після садіння), роблять перш е обгортання. Через деякий час, зважаю чи на 
зріст розсади, роблять друге обгортання.

Головки капусти збирають на вибір, у міру дозрівання, починаючи з поло
вини серпня.

П е р е л і к  р о б і т  і с п о с т е р е ж е н ь  н а д  к а п у с т я н о ю  р о з 
с а д о ю :

1. Час висаджування в грунт.
2. Віддаль між рядками і в рядку.
3. Час поливання водою.
4. Час поливання гноївкою .
5. Час полоття (перш ого і дальших).
6. Час обгортання (перш ого і другого).
7. Час збирання перш ої головки.
8. Початок масового збирання урожаю.

Огірки. Розводять огірки за допомогою розсади звичайно в тих місцях, де 
бувають ранками приморозки. О гірки не терплять приморозків, а тому, якщ о 
бажано мати ранні огірки, їх висіваю ть сперш у в парники або в розсадники. 
Висаджують розсаду тоді, коли з ’являється перший справжній листочок.
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Розсаду висаджують по ш нуру на віддалі ЗО — 40 см між сусідніми росли 
нами. З  появою другого справжнього листочка треба зробити обгортання. Між 
рядками огірків слід покласти соломистий гній, що' уберігає землю від виси
хання.

Догляд за огірками полягає у полотті, підпуш уванні землі,- поливанні 
(через 2 — 3 дні) і в розрівню ванні вусів, щоб вони не розташ овувалися 
купами.

П е р е л і к  р о б і т  і с п о с т е р е ж е н ь  н а д  о г і р к а м и :

1. Час висаджування в грунт.
2. В іддаль між рядками і в рядку.
3. Поливання водою.
4. Полоття.
5. Підпушування.
6. Обгортання.
7. Розрівню вання вусів.
8. Поява перш их квіток.
9. Час зняття першого огірка.

Помідори. Розсаду помідорів висаджують так: на грядці, призначеній для помідо
рів, проводять поздовжні паралельні борозенки на віддалі 70 см одна від однієї. 
Далі на кожній борозенці роблять кілочком кілька ямок на віддалі одна від од
нієї також на 70 см. Ямки поглиблюють з допомогою совочка. Розсаду разом 
з грудочкою землі помішають у приготовану ямку. Зверху  присипають 100 г 
попелу, змішавши його з землею. Розсаду завжди слід садити трохи глибше, 
ніж вона сиділа в горщику або ящ ику, але не глибше сім’ядолей. Біля стебла 
слід прим’яти землю, стежачи, щоб стебло стало вертикально. Потім висаджену 
рослину поливають з поливальниці без ситечка прямо в ям ку. У заглибину, 
що утворилася при цьому, і досипають зверху сухої землі. Одного або двох 
поливань звич; йно буває цілком досить для помідорів. Б ільш е поливати їх не слід, 
бо помідори дуже розгалужую ься і, коли в грунті багато вологи, довго не дають 
плодів. До висаджених помідорів приставляють кілочки приблизно в 100 см за 
ввиш ки. Кілок забивають міцно, на 12— 15 см углиб біля помідорів, з північного їх 
боку, щоб не затінювати рослини. Помідори не дуже міцно п ідв’язують до кі
лочків ликом (у вигляді вісімки).

Щ об прискорити появлення плодоносних паростків і плодів, а також для 
збільшення плодів, прискорення їх почервоніння, роблять пасинкування.

Практична робота полягає ось у чому: як тільки у помідорів появиться пер
ший розвилок, починають обривати всі інші гілочки, що появляються в пазухах 
листя. Перший розвилок залиш ається. Можна залишити від одного до трьох 
стебел.

Пасинкування полягає ось у чому: гілки в пазухах листя помідорів система
тично зниш уються. П асинкування полягає у підрізуванні гілок при основі ніг
тями пальців або ножем.

Після того, як на кожному стовбурі появиться б — 7 квіткових гілок, вер- 
хуш ку обрізають або прищипують нігтем щоб припинити утворення нових 
квіткових гілок і зосередити всі соки на розвитку плодів.

Учням, що проводять спостереження над помідорами, доручається зробити 
такі записи:

1. Час висаджування в грунт.
2. Віддаль між рядками і в рядку:
3. Час поливання водою;
4. Полоття.
5. П ідв’язування.
6. Пасинкування.
7. О брізування верхушкиг
8. Початок цвітіння.
9. Поява плодів.

10. Зняття червоних плодів.
11. Збирання всього врожаю.
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Д о с л ід н а  р о б о т а  з  р о зс а д о ю  н а  го р о д і.

Демонструючи учням різні способи догляду за рослинами, учитель повинен 
прагнути до тою , щоб усі технічні процеси, проводжувані на ділянці, не сприй
малися учнями механічно, а по змозі усвідомлювалися ними А тому, зн йо- 
млячи учнів з різними способами догляду за рослинами, слід т ч  ж е показати 
ім, як відіб’ється на розвитку рослин ігнорування таких способів, як полоття, 
розрідж ування, угноєння, обгортання, пасинкування і ін.

Спостереження можна організувати в процесі щоденної роботи, виділивши 
для цього невеличку частину грядки з рослинами, що розвиваються в нор
мальних умовах, абож спеціальну дослідну ділянку.

Р о б о т а  н а  я г ід н ій  д іл я н ц і .

Завдання роботи на ягідній ділянці — поглибити знання учнів про розвиток 
рослин, про функції окремих органів їх, про способи розмноження, викори
ставши для цього конкретний матеріал, пов’язаний з вивченням особливостей 
ягідних рослин.

Разом з тим ставиться і друге зав д ан н я — дати учням ряд практичних на 
вичок у догляді за ягідниками, усвідомивши, по змозі, всі технічні процеси, по
в’язані з цією роботою.

Робота на ягідній ділянці почалася ще восени з пересаджуванням молодих 
рослин. Якщо ягідна ділянка існує не перший рік, весняну роботу на ній 
слід планувати, беручи до уваги  не тільки молоді, а й старі рослини. Які ж 
досліди і спостереження можна провести весною на ягідній ділянці?

Н асамперед слід у п о р я д к у в а т и  г р я д к и  з я г і д н и к а м и .  Для 
цього, як тільки грядки трохи підсохнуть, негайно треба провести підпуш у
вання .ш тикуванням “ усієї поверхні грядки. Далі треба впорядкувати старі 
кущ і. Для цього у суниць обрізають усі тонкі паростки, .в у с и ”, які дуже ви
снажують рослину, залишивши їх тільки на деяких кушиках, намічених для 
розмноження; слід також пообривати сухе листя, залиш ивш и тільки зелене. 
У малини слід підрізати стебла. Дорослий кущ  малини (3 — 4-річний) повинен 
мати 8— 10 пагонців, які регулярно зрізую ть після їх плодоношення і замінюють 
найсильнішими відгілками. Слід пояснити дітям значення підрізування стебел — 
уберігає рослини від виснаження. Малина сильніше інш их ягідних рослин ви
снажує грунт, а тому потребує більш е добрива.

Після того, як грядка з ягідниками підпушена, ї ї  присипають гноєм. Кущі 
суниць рекомендується п ідв’язувати.

На весні на ягідних грядках можна посадити ягідники за допомогою ж ив
ців. Дуже бажано п р о д е м о н с т р у в а т и  ж и в ц ю в а н н я  на смородині. 
Пізно восени, коли смородина скине листя, або рано на весні, коли бруньки 
ще не розкривалися, слід нарізати однорічних або дворічних пагонців за 
вдовжки 20 — 25 см, але з таким розрахунком, щоб на них було кілька бруньок. 
Якщо живці були заготовлені з осені, їх  поміщають у ямку рядами, засипавш и 
наполовину землею.

На весні, перед розпусканням листя на кущ ах смородини, живці переса
джують на грядки. Перед тим, як висаджувати, на живці поновлюються обидві 
поверхні старих зрізів, і живцеві надається нормального положення щодо на
пряму бруньок. Земля має щільно покрити ж ивець з усіх боків.

Розмноження з допомогою живців можна провести і на агрусі та інших 
ягідних кущах.

Віддаль між живцями, якщ о не передбачається далі їх пересадж увати, має 
бути для смородини і агрусу в середньому 170 — 180 см.

Дальша робота, що звичайно проводиться на ягідній ділянці на весні,— це 
р о з в е д е н н я  я г і д н и к і в  в і д г і л к а м и .  Для цього на весні, перед тим, 
як розів'ється листя, вибирають досить старий кущ агрусу або смородини і при
шпилюють один з його пагінців. П еред пришпиленням роблять ямку завглибшки 
7 — 10 см під тим самим місцем, де передбачають зробити пришпилювання. 
Замість ямки можна добре підпушити на таку саму глибину землю. Потім 
надрізають навскіс паросток під .очком “ до серцевини, закріплюють вилочкою 
(розщепленою гілкою) паросток і насиі ають зверху шар землі з таким розра
хунком, щоб кінець паростка був вільним. Восени новий кущ, що р о з ів ’ється
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обереж но розриваю ть, відрізаю ть від материнського кущ а і а грудкою землі 
обережно пересаджують н і приготоване місце.

Наведений вище перелік робіт на ягідній ділянці слід організувати  весною 
в школі. Н е рекомендується, проте, витрачати ш кільний час на підготовні ро
боти, пов’язан і з упорядкуванням ягідної ділянки, з підпуш уванням грунту, 
обрізуванням і підв’язуванням кущ ів. Усе це можна зробити у позаурочний 
час, зосередивш и увагу учнів під час занять на питаннях розведення кущів 
вегетативними способами.

Урок 15-й. Розведення ягідних кущ ів живцюванням і відгілками.

Заняття на ділянці проводиться за таким планом: насамперед учитель інфор
мує учнів про мету наступної роботи — ознайомитися з різним и способами роз
ведення ягідних рослин; учитель розповідає про те, що, подібно до городини, 
ягідні рослини можна розводити прискореними темпами, не чекаючи, пеки вони 
р озів ’ються з насіння. Після такого короткого вступу учитель знайомить 
учнів з способами розведення рослин за допомогою живців і відтінків.

Увесь клас поділяється на дві групи або бригади. Одна група проводить 
усі роботи з живцями, друїа  — з відгілками.

Група, що веде роботу з живцями, проробляє такі операції: одна ланка з 
допомогою шнура розмічає грядку для садіння ж ивців смородини. На грядці 
з допомогою шнура намічаються паралельні борозенки, на яких учні другої 
ланки роблять ямки на віддалі 170— 180 см одну від однієї. Ямки спершу на
мічаються кілочками, потім поглиблюються з допомогою совків. Третя ланка 
обрізає кінчики ж ивців і передає їх для садіння іншим учням ( 1-й ланці).

Друга бригада у цей час проводить садіння відгілками. Учитель ще до 
урока намічає паростки, призначені для пришпилювання, заздалегідь перев’я 
завш и їх яскравими шматочками матерії.

Під час роботи учні другої бригади поділяються на ланки по 2 — 3 чоловіка. 
У той час, як один з учнів пригинає до землі і п ідрізує паросток, другий ви
копує ямку або підпушує грунт під надрізом на гілці, третій пришпилює рос
лину „вилочкою“ 1, нарешті, хтось з дігей  присипає пришпилене місце землею.

По закінченні роботи учні обох бригад мають провести взаємне обслідування 
ділянки і взятися до дальших спостережень.

П е р ш а  б р и г а д а  в індивідуальних щоденниках, а також у загальній ві
домості повинна відмітити:

1. Час садіння живців.
2. Віддаль між живцями.
3. Час поливання.
4. Час появи листочків з бруньок.
5. Час полоття.
6. Час підпуш ування.
7. Інші спостереження.

Д[р у г а  б р и г а д а :

1. Час пришпилювання паростка.
2. Час появи листків.
3. Час полоття.
4. Час підпушування.
5. Час пересаджування ягідного кущ а (восени).
6. Інші спостереження.

Д о с л ід н а  р о б о т а  н а  я г ід н ій  д іл я н ц і .

Дослідна робота на ягідній ділянці будується за тим самим принципом, як 
і на городній ділянці,— перед учнями ставиться запитання: „Як відіб’ється на роз
витку рослини недодержання тих або тих правил догляду?* Зіставляючи за кон
трастом одержувані наслідки, учні зможуть не тільки відмітити причинову за
лежність між природними факторами і сільськогосподарськими процесами, а й 
усвідомити значення технічних способів у розвитку рослини.
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З  роб іт  дослідного характеру ми можемо мамі піти;

1. Наслідки урожаю на підв'язаних і не підв'язаних кущах суниць.
2. Урожай на обрізаних і необрізаних кущ иках малини.
3. Наслідки садіння живців смородини без обрізування країв (маймо на 

думці живці, зрізані восени).
4. Н аслідки пришпилювання відгілків агрусу без присипання землею і без 

ямки (підпушування) під „очком".

Р о б о т а  н а  к о л е к ц ій н ій  д іл я н ц і .

Завдання колекційної ділянки — ознайомити учнів з важливішими хлібними 
й технічними культурами, з їх розвитком від насіння до насіння. Вивчення цих 
рослин, безпосередньо пов’язуючись з змістом розділу „Життя рослин", допо
може конкретизувати й поглибити відомості, здобуті учнями раніш е.

Вибір рослин для колекційної ділянки в значній мірі визначається місце
вими умовами; добирають рослини, що мають велике господарське значення 
в краї, області, районі, рослини, що являють інтерес у біологічному відношенні. 
На колекційній ділянці треба відвести місце і для нових культур.

Заняття на колекційній ділянці починається рано на весні, після того, як 
будуть проведені на ній потрібні підготовні роботи.

Надалі намічається такий план роботи; уся колекційна ділянка поділяється 
на дві діляночки: діляночка хлібних злаків і діляночка технічних культур. Кожна 
діляночка поділяється ще на кілька частин.

Н а  д і л я н о ч ц і  х л і б н и х  з л а к і в  засіваю ть найпоширеніші культури: 
пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, просо.

Бажано цій ділянці надали дослідного характеру: показати не тільки посту
повий розвиток того чи того злаку в нормальних умовах, а й при зміненні цих 
умов. Приміром, бажано поставити дослід з н а д р а н н і м  з а с і в о м  я р о в и х ;  
п о с і я т и  о з и м и н у  н а  в е с н і ,  зіставити одержані наслідки з осіннім зас і
вом того самого насіння, шоб учні могли уяснити в достатній мірі чітко зна
чення озимих засівів. На другій діляночці можна показати в п л и в  у г н о є н н я  
на урожайність зернових культур.

Можна також посіяти р і з н і  с о р т и  одного і того самого злаку, щоб ви
явити якість цих сортів, і т. ін.

Другий розділ роботи на колекційній ділянці слід пов’язати з спостере
женням над розвитком різних технічних культур: прядивних, оліїстих і ін. 
Добір культур залежить від місцевих умов. Бажано мати льон, коноплі, бавовник, 
кендир, кенаф, рамі ( п р я д и в н і  р о с л и н и ) .  З  о л і й  н и  х можна намітити 
соняшник, льон-кучерявець, арахіс або земляний горіх.

Уроки 16-й і  17-й. Підготування до засіву і  засів рослин на колекційній
ділянці.

Засів рослин на колекційній ділянці планується на уроці. Учитель насам
перед інформує учнів про зміст наступної роботи — ознайомитися з зовнішнім 
виглядом і поступовим розвитком важливіших зернових злаків і технічних куль- * 
тур. Після цього він розповідає, про які саме культури йдеться.

Учнів поділяється на дві основні бригади: одна — по засіву  хлібних злаків, 
друга — по технічних культурах.

Учитель знайомить учнів з рослинами, правилами садіння й догляду за  ними.
У процесі роботи на ділянці кожна бригада поділяється на ланки, які прикрі
плюються до певних рослин. На обов’язок окремих ланок покладається догляд за 
дорученими їм рослинами, ведення записів у щоденнику і загальної відомості, 
збирання колекційного матеріалу.

Уся ця робота не звільняє членів тієї або тіє ї ланки від спостережень над 
іншими рослинами, бо ознайомлення з зовнішнім виглядом цих рослин і важли
вішими етапами їх розвитку є обов’язковим для всіх учнів.

Спостереження над рослинами на колекційній ділянці, так само як і над 
усією рештою рослин, проводяться не тільки на весні, а й улітку.

Роботу влітку можна організувати силами учнів і педагогів, що залиш а
ються, силами юннатівських організацій, а по містах, крім ю го,— з допомогою 
організаторів  і учнів з дитячих майданчиків.

14. Н. А. Горбунов.



Можуть бути намічені п інші організаційні шляхи, залежно від місцевих 
умов.

П р а к т и ч н і в к а з ів к и  у ч и т е л е в і .

Дл*я організації робіт на колекційній ділянці учителеві треба засвоїти ряд 
практичних даних про засів і догляд за культурами, які засіваю ться на цій 
ділянці. Відомості ці порядком усного й писемного інструктажу мають бути 
передані учням.

Нижче ми наводимо перелік питань, пов’язаних з спостереженнями над 
окремими культурами.

Зернові злаки (жито, овес, ячмінь, пшениця і інЛ. Засів  хлібних злаків  можна 
проводити на низьких рядках. Засів — рядковий. Сперш у по ш нуру проводять 
неглибокі, від 2 до 4 см, канавки, в які помішають зерна злаків. Зерна закри 
вають шаром землі. Віддаль між рядками — 15 см.

Трохи інші норми засіву  будуть для кукурудзи.
Кукурудзу можна засівати в рядковому порядку. Ш ирина межирядь вста

новлюється в 75 см. Глибина загоріання насіння — від 6 до 12 см, залежно від 
характеру грунту. При рядковому засіві для кукурудзи, так само як і для ін
ших злаків, слід провести розрідження, полоття, підпушування межирядь. З  усіма 
цими процесами учні вже обізнані.

Л анка учнів, що працюють на зерновому майданчику, повинна відмітити 
в своїй відомості такі дані:

1. Час засіву .
2. Віддаль між рядками.
3. Час полоття.
4. Час розрідж ування.
5. Час підпушування грунту на межиряддях.
6. Час цвітіння.
7. Висота під час цвітіння.
8. Час збирання урожаю.

Крім того, має бути зібрана колекція поступового розвитку злаків (рослина 
з корінням). Збирання проводиться один р аз на декаду.

Технічні культури.

Прядивні рослини. Ряд технічних культур, зазначених нижче, так само як 
і деякі злаки, посаджені на зерновому майданчику, у більш північних широтах 
не дозрівають. Не зважаючи на це, слід усетдки дати учням уявлення про за 
гальний вигляд різних технічних культур, зробивши наголос на тих з них, які 
є характерними для місцевого господаре,ва. Нижче ми наводимо список різних 
технічних рослин (прядивних, оліїстих і каучуконосів), вказую чи водночас 
на особливості догляду за кожною з них зокрема. Особливості ці треба взяти 
до уваги в інструкції, яка дається учням на руки, а також у звітній відо
мості.

Льон-довгунець. Сіють льон-довгунець рядковим порядком на глибину 1—2 см. 
Віддаль між рядками — 10 см. Догляд за льоном полягає у знищ енні корки, що 
появляється ще до проростання насіння, і в боротьбі з бур 'янам и. Б у р ’яни вини
щують полоттям.

Учні, що проводять спостереження над льоном, мають за обов’язок збирати 
колекційний матеріал, що характеризує поступове зростання льону .через кожні 
10 днів).

П ерелік запитань для спостережень над льоном той самий, як і для зерно
вих культур.

Коноплі. Коноплі, як відомо, використовують для одержання волокна й олії. 
Одні агротехнічні вимоги ставиться при засіві конопель на волокно і інші -  при 
засіві на насіння. У першому разі потрібний густіший засів, у другому — більш 
рідкий. Ці моменти мають бути відображені в роботі на конопляній ділянці, ,'ля 
цього ділянку, відве :ену під коноплі, подуріють на дві частини. На кожній з них 
роблять рядковий засів . Глибина загортання насіння 2—5 см, залежно від грунту 
(легкий або важкий). Віддаль між рядками 12 — 15 см.
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Розріджування ііл насінній лілянні трябя робити я т а к и м  п т р г у м і '" ” , щоб 
віддаль між рослинами була у 2 — 2,5 рази більша, ніж па сусідній д і л я н ц і , відве
ден ій  для одержання волокна.

У відомості спостережень мають бути відмічені такі моменти:
1. Час засіву.
2. Віддаль між рядками.
3. Час підпушування межирядь.
4. Час полоття.
5 . Час розрідж ування.
6. Час цвітіння.
7. Висота рослини під час цвітіння.
8. Час збирання (на волокно і насіння).

Крім збирання колекційного матеріалу і заповнення відомості, учні повинні 
відмітити в своїх щоденниках характерні відміни в розвитку рослини на обох 
половинах ділянки: зовніш ній вигляд рослин на тій і тій половині, ступінь р о з
галуження стебел, кількість квіток, насіння і інші ознаки. Ч ерез значні р о з
міри рослини її колекціонують у цілому вигляді лиш е на перш их етапах роз
витку. Далі збирають листя, квіти і плоди. Восени кілька колекційних рослин 
виривають з корінням і в такому вигляді засуш ую ть.

Кенаф. Зас ів  однорічної рослини кенафу проводиться звичайно в більш 
низьких і вологих місцях колекційної ділянки. При засіві слід уникати важких 
глинистих, болотяних і засолених грунтів, бо кенаф погано їх переносить. Засів 
кенафу роблять у шаховому порядку насінинами. Віддаль між окремими рос
линами має бути в середньому 65 см. Глибина загортання насіння 2 — 4 см. 
Сходи кенафу появляються через 5 — 6 днів. Перший місяць життя кенаф  росге 
надзвичайно повільно і дуже заглуш ується бур’янами. Приблизно через 20 днів 
після засіву  роблять перш е прополювання, через такий самий проміжок — друге. 
Крім того, мірою утворення корки і заростання бур’янами проміжки між по
сіяними рослинами підпушуються. П і с л і і  появи сходів поливають. Надалі поли
вають з перервами до 20 днів. Збирають на волокно в розгарі цвітіння кенафу 
і на початку побуріння двох-трьох нижніх коробочок.

Усі ці особливості кенафу має взяти до уваги учитель при складанні інструк
ції. До цієї інструкції увійдуть такі пункти:

1. Засів  насіння.
2. Віддаль між рослинами.
3. Поява сходів (час).
4 . Поливання сходщ (перш е і дальше).
5. Підпушування грунту між сходами (строки).
6. Прополювання (час).
7. Висота рослини під час цвітіння.
8. Час збирання на волокно.
9. Час збирання насіння.

Як і в попередніх випадках, роблять не тільки записи у відомостях, а й зби
рають необхідний колекційний матеріал. Колекціонування проводиться за тією 
самою схемою, як і колекціо' ування конопель.

Кендир. Кендир, на відміну від раніш е згадуваних прядивних рослин, є мно- 
горічним; його можна розводити за допомогою невеличких в ідр ізк ів  кореневища 
або насінням. Робота па колекційній ділянці залежить, отже, від характеру по
садочного (засівного) матеріалу. Якщо у вчителя є тільки насіння, то з нього 
сперш у слід виростити розсаду. З  настанням теплого часу (кендир погано п ере
носить заморозки) розсаду висаджують у грунт на віддалі 60 см між росли
нами.

Техніка садіння кореневищами така: відрізки кореневищ а висаджую ть у ш а
ховому порядку на віддалі 60 см один від одного. Садять, коли минуть за
морозки. Після садіння добре поливають. Посаджені рослини вже на другий 
рік досягають нормального розвитку. У  щоденнику (відомості) спостережеш, 
даються вказівки відносно строків садіння в грунт кореневищ  або розсади, 
віддалі між рослинами, строку поливання, полоття, підпушування грунту, стро
ків цвітіння, висоти рослини в цей період, строку дозрівання плодів. Збирають 
колекційний матеріал за раніш е наведеною схемою.
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Ьавовник. Бавовник у  ііівнічш іх рТдагв '̂ іГчііпдоп •
них районах він не тільки цвіте, а 'й  дає плоди.. А тому слід рекомендувати 
бавовник для розведення на колекційній ділянці. Засів бавовника проводиться 
за допомогою розсади на віддалі 60—70 см між висаджуваними рослинами. Час 
від часу треба прополювати, підпушувати й поливати рослини. Крім підпуш у
вання, для правильного розвитку бавовника треба його обгортати.

Усі ці моменти мають бути відмічені у відомості спостережень.
По тих районах, де бавовник може цвісти й давати плоди, треба відмітити 

час початку цвітіння, час дозрівання першої коробочки, висоту дорослої рослини 
в період цвітіння.

Олійні культури.

Найбільш доступними для спостережень є льон-кучерявець, коноплі і со
няшник. Для більш піведенних широт, крім вказаних вище, — земляний горіх 
(арахіс), чуфа і ін. Ми спинимося на льоні-кучерявці, соняшнику і земля
ному горіху, що в практиці пришкільних ділянок дуже поширений. Про ро зв е
дення конопель уже зазначалося.

Льон-кучерявець. Сіють льон-кучерявець так само, як і довгунець. Щоб 
льон-кучерявець не витягувався, треба провести більш рідкий засів його на 
ділянці, а також дуже розрідити. Щодо решти роботу і спостереження вести 
так само, як і з льоном-довгунцем.

Соняшник. Соняшник може зростати на різних грунтах, за винятком дуже 
піскуватих або, навпаки, надто важких; на вологих грунтах дає підвищений 
урожай. Рядковий засів можна провести на одній з діляночок колекційної д і
лянки. Віддаль між рядками 60—70 см, між рослинами в рядках 3 5 —45 см. 
Засів на колекційній ділянці можна зробити в шаховому порядку. Можна також 
частину засіву  провести за допомогою розсади.

Догляд за сходами соняшника нескладний: він полягає у полотгі (розрідж у
ванні) і підпушуванні грунту між рослинами.

Спостереження над розвитком соняшника проводять за заздалегідь даними 
схемами (див. коноплі, кенаф і ін.).

Клещовина. Засіваючи клещовину, слід берегтися, щоб діти не куштували 
на смак насіння цієї рослини, бо воно отруйне. Сіяти клещовину найкращ е не 
безпосередньо в грунт, бо для проростання потрібна висока температура, а в 
окремих баночках або горщ иках. Глибина загортання насіння в середньому 6 см. 
Пророслу клещовину висаджують у грунт з настанням теплого часу, коли грунт 
досить прогріється.

Розвивається клешовина досить ш видко, досягаючи значної висоти.
Для спостереження над розвитком клеіцови їй і для колекціонування досить 

посадити на колекційній ділянці 4 — 5 рослин.
Віддаль між окремими рослинами дорівнює 1 м. Така дистанція потрібна, 

щоб під час розвитку вони не затінювали одна одну.
Земляний горіх. У більш південних рай шах СРСР дозріває цінна олійна 

рослина — земляний горіх, або арахіс. Розвиток і зовнішній вигляд цієї рослини 
можна спостерігати в умовах М осковської області, але плоди її можна одер
жати на Північному Кавказі, подекуди на Україні, в Криму, в Середній А зії 
і Закавказзі.

Оригінально розвиваються плоди ц іє ї рослини. Після запліднення квітко
ніжка арахіса витягується до землі, і зав ’язок заглиблюється в грунт. У грунті 
відбувається дозрівання плодів, подібних до коконів шовковиків, з сітчастою 
оболонкою і 2— 4 зернинами.

У південних р ійонах засіваю ть земляний гооіх безпосередньо в грунт. Засів 
рядковий або ін іздовий—лущеним або нелущеним насінням. На колекційній 
ділянці в умозах М осковської області розсаду садити раціональніш е в шахо
вому порядку.

Віддаль між сусідніми рослинами — 25 — ЗО см.
Глибина загортання насіння в грунт — 4 — 5 см.
Догляд за земляним горіхом складається з таких операцій: пр «полювання, 

підпушування грунту між рослин ;ми і обгортання. Зм ст інструкцій для спосте
режень над розвитком з суті залиш ається попереднім; вносит..ся лише пункт, 
що вимагає відзначення строку обг іртання. Обгортання роблять незадовю  до 
цвітіння.
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IV КЛАС.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОГЛЯДУ І СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД ДРІБНИМИ СВІЙСЬКИМИ ТВАРИНАМИ.

В IV класі початкової школи істотну увагу  прид'лено питанням дрібного 
тваринництва (кролівництво і птахівництво). О рганізувати догляд і спостере
ження над кроликами і птахами в школі можна по-різному. Можна всю роботу 
по вивченню них тварин прозесги в живому куточку, як це, приміром, маг 
місце в школі №  2 Ф рунзенського району в М оскві і в ряді інших шкіл. Проте, 
доцільніше в розумінні встановлення більш нормального режиму для тварин, 
а також з міркувань санітарно-гігієнічного порядку, організувати роботу по 
спостереженню і догляду за тваринами поза стінами шкільного будинка, при
міром у дворі, а ще кращ е — на пришкільній ділянці. У кожному окремому 
випадку треба брати до уваги місцеві можливості, домагаючись, проте, най- 
раціональніш их умов для цієї галузі праці.

Нижче ми орієнтуємося на роботу учнів по спостереженнях і догляду за 
дрібними тваринами в умовах приш кільної ділянки, на якій виділяється для 
цієї мети невеличкий тваринницький куточок.

При доборі різних порід кроликів і птахів слід взяти до уваги породи, які 
за місцевими умовами є найприбутковішими в сільському господарстві. Цей 
принцип не виключає, звичайно, другого, за яким, як об'єкти спостережень, до
бираються тварини, що являють інтерес у біологічному відношенні.

Спостереження над кроликами і свійськими птахами не повинні мати аб
страктного характеру, а щільно пов’язуватися з доглядом за цими тваринами. 
Процеси, пов’язані з доглядом за тваринами, мають бути но змозі усвідомлені, 
щоб робота на ділянці не мала рецептурного характеру.

Робота учнів на навчальній ділянці починається заздалегідь. Н а  д р у г о м у  
р о ц і  н а в ч а н н я  учні ще з осені починають готувати корм для кроликів. 
Учитель, поінформувавши учнів про курс наступних занять на ділянці (годування 
кроликів і курей), повинен пояснити учням, які види корму вважаються за най- 
прида ніші для кроликів і свійських птахів, вказавш и при цьому на потребу 
заготовлення корму для кроликів восени, приурочивш и його частково до осін
ніх робіт на земельній ділянці, частково — до осінніх екскурсій . П ід час цих 
екскурсій  учні не тільки вивчають дерева, чагарники, але збирають листя для 
підстілки і утеплення, а також гілочки для годування кроликів.

Під час екскурсій  учні збирають також  дикорослі трави.
При вивченні матеріалу за темою „Свійські і дикі тварини“ учні щільно 

підходять до спостережень над повадками кроликів і птахів. Учитель звертає 
увагу учнів на форму і покрови тіла тварин, будову їх кінцівок. Учні спостері
гають, як кролик гризе гілки, підмічають роздвоєність верхньої губи, потужні 
різці; для них стає зрозумілим, чому кролика називають гризуном. Під час 
спостережень над птахами ставиться питання про те, яке значення мають пір’я 
і пух, як живляться птахи: чи розкльовують зерно, чи ковтають його цілим.

Спостерігають не тільки курей, а й водоплаваючих птахів, при чому осо
бливу увагу звертається на будову їх кінцівок і дзьоба. Дається певне завдання— 
вияснити, як збудовано дзьоб качки, як користую іься ним водоплаваючі птахи, 
чим кінцівки і дзьоб водоплаваючих птахів відрізняється від таких самих о р га 
нів зерноїдних, що робиться з їх п ір’ям, коли на нього потрапляє волога.

Усі ці спостереження на приш кільній ділянці щільно пов'язую ться з спо
стереженнями в живому куточку, де учні проводять паралелі між мешканцями 
пришкільної ділянки і куточка.

У III класі робота на навчальній земельній ділянці пов’язана переважно 
з спостереженнями над розвитком рослин, але це зовсім не означає, що всяка 
робота учнів на тваринницькій ділянці припиняється. Вона проводиться порядком 
позакласної гурткової роботи.

У IV класі центр ваги знову переміщ ується в бік дрібного тваринництва, 
що природно випливає з програмних вимог. Восени особливу вагу під час ро
боти на ділянці треба звернути на догляд за кроликами. У програмі 4-го року 
навчання ми маємо змогу більш детально розглянути питання про живлення, 
склад їжі, гігієну і норми харчування. На весні увагу учнів треба зверну і и 
також на догляд за молодняком, подивитись, як мати годує своїх малят,  ̂ ін.

На весні спостереження і догляд за свійськими тваринами слід пов’язан і 
з  питаннями птахівництва. Екскурсійно слід ознайомити учнів з організацією
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'великого птахівничого господарства, я будовою інкубатора, питаниями добору
1 вирощування птахів, найбільш прибуткових у сільському’господарстві.

Нижче ми даємо кілька схем для організації спостережень з цих питань. 
Треба, проте, відзначити, щр більш ість цих робіт потребує систематичності 
і постійності спостережень, бтже їх зручніше, особливо напочатку, проводити 
порядком гурткових занять.

У с т а т к у в а н н я  т в а р и н н и ц ь к о ї  д іл я н к и .

На тваринницькій ділянці мають бути устатковані пташарня для свійських 
птахів і кролятник.

Пташарня. Завдання пташ арні — дати необхідний матеріал для ознайомлення 
учнів з різними породами курей, способами догляду за ними, розведенням їх. 
Учні в процесі спостережень над курами повинні набути елементарних відо
мостей про зовнішню будову птахів, про біологічні особливості їх, способи 
розмноження.

Увесь цей освітний матеріал треба органічно поєднати з навичками по 
догляду за птахами: годування дорослих, догляд за курчатами і ін.

Висуваючи на передній план навчально-ви
ховні завдання, учитель не повинен, проте, ігно
рувати практичний бік питання, бо птахівництво 
в сільськогосподарських і приміських районах 
має велике ек номічне значення. А тому по
ширення серед учнів і через них серед насе
лення корисних відомостей з птахівництва за 
слуговує на велику увагу. Робота ця має громад
ський характер.

Для організації спостережень над свійськими 
птахами треба мати на пришкільній ділянці пта
шарню і випас для птахів. Пташарня має бути 
утеплена і досить простора, щоб учні могли вести 
в ній невеличкими групами (4 — 5 чоловік) спосте
реження.

Для обліку несучості птахів, що є одним з істотних спостережень над ку 
рами, слід завести контрольні гнізда за одним з додаваних нижче зразків 
(мал. 32).

На малюнку 32 зображено контрольне гніздо найпростішого типу у той 
момент, коли воно відкрите для входу курки; В — верхня половинка дверцят, 
Н — нижня половинка дверцят. Верхня половинка прикріплюється за допомогою 
планок С  і дроту 11 і може відкриватися всередину гнізда. Нижня половинка 
дверцят Н  прикріплюється до верхньої ремінцями Р, як це показано на ма
люнку 33. У той момент, коли гніздо відкрите для входу курки, нижня поло
винка дверцят Н  піднімається вгору і утримується в такому положенні ззаду 
верхньою половинкою В. У момент входу курки в гніздо вона спиною піднімає 
дверцята, і нижня половинка И  зсковзує їй на спину. Отже, коли курка увійде 
в гніздо, то дверцята, опустивш ись зовсім, закриваю ть вхідний отвір, як це 
показано на малюнку 33.

Будова контрольного гнізда другої системи зображ ена на малюнку 34; 
принцип будови той самий, за винятком дерев’яної підпірки Е, яка прикрі
плюється до дна гнізда ремінцем; другий кінець підпірки упирається в загли
бнику, зроблену в дверцятах В .

Курка, входячи в гніздо, піднімає спиною дверцята, підпірка висковзує 
з заглибинки в дверцятах і падає на дно.

Контрольні гнізда можуть в и г ’товити самі учні в столярній майстерні. Р оз
мір гнізд можна взяти такий: глибина — 70 см, ширина — 36 см і висота — 42 см.

Зверху роблять криш ки для виймання з гнізда курки і яєць.
Випас для птахів. Курей треба випускати на свіж е повітря при умові, щоб 

територія ділянки не була пошкоджена мешканцями пташарні. Для цього ула
штовується спеціальний випас.

Випдс повинен бути обгороджений сіткою, парканом або частоколом, пере
витим гілками.

Мал. 32. Контрольне гніздо 
відкрите.
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Елені'за (ипучші квочка), Дуж е бажано організувати догляд за  ̂ <урч;п ами, 
в и в е д е н и м и  за допомогою інкубатора. Важко ішажтцн М -і£> (і !>№■
ближчому часі зможуть мати інкубатори, але добути курчат з найближчого 
радгоспу чи колгоспу в обмін за яйця, особливо породистих курей, не являє 
великих труднощів. '

Для вирощ ування штучно виведених курчат користуються елевезою.

Мал. 33. Контрольне гніздо Мал. 34. Інший тип контроль-
закрите. ного гнізда.

Розміри елевези  залежать від кількості вирощ уваних курчат. Елевезу 
роблять звичайно переставною, отже вона може стояти і на випасі, і в теплому 
приміщенні.

Розміри елевези:

Кількість
курчат

Довжина 
в см

Ш ирина 
в см

Висота 
в см

25 60 60 ЗО

5 0 - 7 0 90 90 40

100 142 50 50

Е левеза — це будиночок з грілкою, розрахований на невеличку кількість 
курчат. Н агрівають елевезу  за допомогою ліхтаря „летуча миш а“ або звичай
ної гасової лампи. Будуючи елевезу, треба вжити всіх заходів протипожежного 
характеру. Треба також забезпечити курчат від безпосереднього доторкання 
до дж ерела нагрівання.

Кролятник. Кролятник можна організувати різними способами. Н айпростіш е 
постави і и на пришкільній ділянці одну або кілька кліток, сконструйованих за 
додаваним нижче планом. Доцільніше збуду
вати особливу „вольєру“ для кроликів, як 
це пропонує ”П. Н ік іт ін 1). Для вирощування 
молодняку слід збудувати особливий випас, 
про який буде сказано далі.

Клітка (мал. 35). Клітку для кроликів 
можна зробити з звичайного ящ ика. Розміри 
клітки: 70 см завш ирш ки, 70 см заввиш ки 
і 100 см завдовжки. На відкритій стороні 
роблять дверцята з брусочків або з залізної 
сітки, а на д н і— кілька невеличких отворів * 
для стікання сечі. Клітку укріплюють за до
помогою кількох цеглин, примірно, на 80 см 
над землею. При цьому клітку встановлюють так, щоб дно її було трохи на
хилене в бік, протилежний дверцятам, для стікання сечі. Місце для клітки 
слід вибирати сухе. Корисно відокремити частину ящ ика темною перегородкою

1)Д и в . „Сельскохозяйственная знциклопедия“, т. III, стор. 283.
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ж  'МДДїіЛТ 20 т м  пі# гт+пктт для гнізда, бо кролштч любить уллштовунат*» 
"його' в" тем ном у' ку точку; у цій перегородці мае бути невеличкий отвір, щоб 
у нього могла пролізати без труднощів кролиця (поперечник — близько 25 см;.

Слід також проробити у верхній стінці (стелі) гнізда „віконце“ для спосте
режень над молодняком у перші дні його появи.

У клітці живе один кролик. Тільки в період спаровування в клітку з сами
цею підсаджують самця. Малюнок клітки додається.

Дворик-випас. Для молодняку, починаючи з двомісячного віку, корисно 
зробити з сітки переставні літні дворики-випаси —  окремо для кожного виводка. 
Приблизні розміри такого дворика-випасу на 8 штук — 200 см завдовжки, 105 см 
завш ирш ки і 45 см заввиш ки. Основу двррика роблять дерев’яною, без дна.

На основу натягають сітку, 
а зверху кладуть дерев’яні 
грати. Такий дворик легко 
переносити з одного місця 
на інше.

Вольєра. Вольєра являє 
досить вдале поєднання 
клітки з випасом. Вона дуже 
зручна для індивідуального 
утримання самиці з припло
дом або самця. Складається 
вольєра з випасу і сховища. 
Площа випасу на самицю з 
приплодом — 3 м2; площа
сховищ а — 0,5 м2.

Висота на іземної ча
стини огорожі 1,5 м. Щ об 

кролики не підкопувались, огорожу заглиблюють у землю на 0,4 — 0,5 м. Ро
биться це так: стовпи огорожі закопують у землю на зазначену глибину, а 
проміжок між ними на тій самій глибині забиваю ть дошками і засипають землею.

Низ огорожі роблять суцільним, заввиш ки 75 см. Довжина сховищ а— 100 см, 
ширина — 50 см. Там же є гніздо розміром 0,3 м X  0,5 м.

Отвір з клітки (сховища) безпосередньо відкривається на випас. Верхня 
криш ка сховища піднімається,— це дає змогу без особливих труднощ ів доглядати 
і спостерігати кролика.

Више ми наводимо малюнок — схему вольєри (мал. 36).

Уроки 4-й і 5-й. Збирання урожаю. Готування корму для кроликів.

Облік весняно-літніх спостережень і ознайомлення учнів з змістом роботи 
в наступному навчальному році закінчено. Треба братися до організац ії занять 
на пришкільній ділянці.

На початку урока учитель нагадує учням про те, що ряд городніх, зерно
вих і технічних культур на пришкільній ділянці дозрів. Треба почати разом 
з іншими учнями збирати урожай.

Робота ця має подвійне завдання:
1) взятися до обліку, урожаю, одержаного від садіння городини, зернових 

і технічних культур, і тим самим остаточно підсумувати роботу, розпочату ще 
на весні;

2) використати частину урожаю і деякі відходи від нього для заготівл 
корму для кроликів.

Через те, що городні і технічні культури дозріваю ть не одночасно, а в різні 
строки, збирання урожаю набуває затяжного характеру, а тому не може бути 
укладене в години, відведені на заняття з природознавства.

Урок відбувається на пришкільній ділянці. Учитель разом з учнями обхо
дить ділянки з різними культурами і розповідає, за  якими ознаками можна ви
значити придатність тієї або тієї рослини до збирання. Тут таки даються пояс
нення, як викопувати рослину, як очищати її від гички, як її зберігати.

Під час цієї бесіди учитель говорить учням про те, що частина урож аю , 
а також його відходи, головне — гичка, будуть використані далі для годування 
кроликів.
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О бІЙ П ІО П Ш И  ВСЮ ЛІЛЯНКУ 1 НІПМІТІШШИ ДІЛЯНОЧКИ, ІІЯ ЯКИХ МОЖІШ Т І ' І і е р  у ж е
братися до збирання урпжаю, учитель розподіляє учні» на пришли і пропонує 
їм почати роботу. Кожна бригада прнкрінлюєи.ся до певної діляночки. При 
збиранні рослини оглядають, визначають якість плодів, наявність хвороб і шкід
ників; відбирають сім’яники і рослини для виставки; обрізують гичку і скла
дають плоди і коренеплоди у призначене для кожної грядки місце і, нарешті, зби
рають і сортують гичку для компосту і на корм кроликам.

Наприкінці визначається кількість урожаю поштучно або на вагу і запи
сується в журнал або відомість спостережень. Насіння коренеплодів і капусти 
не очищають, а поміщають покищо в особливі мішечки для просушування. О б
молочують це насіння наприкінці вересня або жовтня.

Пучки гілок з насінням складаю ть у мішок і обмолочують палками. Кожний 
вид насіння обробляється окремо. Обмолочене насіння виймають з мішка і про
віюють, пересипаючи і продуваючи його. Провіяне насіння зсипають у спеціально 
заготовлені мішечки і підвіш ують у сухому місці.

Описані вище пронеси мають затяжний характер і відбуваються в позауроч- 
ний час. Інструктаж відносно збирання, очищення і зберігання насіння дається 
учням на 4-му уроці під час роботи на ділянці.

Щ об уникнути перерви в роботі по збиранню урож аю , що має сезонний 
характер, треба на допомогу бригадам залучити юннатів і піонерів, проінструк
тувавш и їх перед цим.

Уроки 6-й і 7-й. Підсумки роботи по збиранню урожаю і готуванню 
корму для кроликів. Організація догляду за кроликами.

На початку урока учитель підсумовує роботи, проведені учнями на д'лянці 
порядком класних і позакласних занять. Виясняються наслідки урожаю (якісні 

кілі кісні).
Після цього учитель запитує про значення городини і зернових злаків 

у нашому харчуванні. Н е заглиблюючись у деталі питання! учитель в найзагаль- 
ніших рисах знайомить учнів з значенням їжі для людини і тварин, вказує на 
необхідність різноманітності харчування, встановлює, що кількість харчових речо
вин, потрібна для правильного харчування тварин, визначається їх ьагою, віком 
і цілим рядом інших причин.

Приміром, харчова норма для молодняку сильно відстає своєю величиною 
від норми дорослого кролика; харчова норма для самиці, що не має приплоду,— 
одна, а для тієї, що годує м алят,— інша, збільш ена.

Далі учитель знайомить учнів з основними кормами для кроликів: 1) з е 
л е н и й  к о р м  — лукові трави, бур'яни, гичка, сіяні трави, гілки літньої 
і зимової заготівлі; 2) г р у б и й  к о р м  — сін о , солома; 3) с о к о в и т и й  
к о.р м — коренебульбоплоди і силос, виготовлений з гички і різної трави; 4) с и л ь- 
н и й  к о н ц е н т р о в а н и й  к о р м  — овес, ячмінь, а також різні відходи від 
технічних виробництв— макуха, висівки.

Далі учитель говорить учням про годування кроликів, при чому вказує, що 
розрахунок їжі залежить від ваги кролика, віку, полу і інших причин. Учитель 
тут же на конкретних прикладах пояснює учням, як треба складати кормові 
раціони, скільки разів годувати кролика на день, як прибирати клітку.

Щ об конкретизувати загальні положення про годування кроликів, учитель 
у присутності учнів складає кілька кормових рецептів, виходячи з продуктів 
харчування, що є в його розпорядженні.

Потрібно, приміром, обчислити добову кількість харчових продуктів для 
самиці, шо годує малят, виходячи з встановленої норми 100 кормових одиниць1).

У розпорядженні учителя є такі продукти харчувуння: сіно, кормові буряки 
І овес. Скільки В З Я Т И  Ц И Х  продуктів, щоб одержати 100 кормових О Д И Н И Ц Ь !1

Розрахунок можна робити так:

26 кормових одиниць можна одержати з 65 г лукового сіна.
10 кормових одиниць — з 100 г кормових буряків.
64 кормові одиниці можна одержати з 64 г вівса.

Разом 100 кормових одиниць з 229 г харчових продуктів.

х) За  матеріалами Інституту кролівництва.
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В и тікав  далі питання, як давати цю Twy-’ifjiWrnftötJi: ІЩОАУКШ
никласіи а годівницю одночасно, то значна частина корму загине'’ перемішавшись 
з покидьками.

і реба давати корм частинами.
Практика показала х), що видачу корму кроликам доцільно ’робити за годи

нами в кілька заходів.
Узимку корм дають два або три рази .
Двократі-е годування. 1 ) 0  8 год. ранку — половина добового раціону сильних 

кормів (зерно, макуха), одна третина сіна, вода.
2) О 5  год. вечора —  коренеплоди і реш тки добового раціону сильних кормів

сіна.
Трикратне годування. 1) О 8 год. ранку — половина добової норми сіна, одна 

третина сильного корму, вода.
• 2) О ! год. дня — добова норма коренеплодів.

3) О 5 год. вечора — половина добової норми сіна, дві третини сильного
корму, гілкової кори, вода.

Трикратне годування. 1 ) 0  7 год. ранку — одна третина добової норми сильного 
корму, сіно або трава.

2) О 1 год. дня — одна третина добової норми сильного корму, третина 
норми трави або сіна, вода.

3) О 5 год. вечора — одна третина добової норми сильного корму в сухому 
вигляді, сіно (або трава), гілковий корм.

Чснирикратне годування. 1) О 7 год. р а н к у — одна третина добової норми кон
центрованого сухого корму, одна чверть норми трави , вода.

2) О 10 год. ЗО хвил. ранку — одна третина добового раціону м’якого кон
центрованого корму.

3) 0 2 год. дня — половина добової норми трави, вода.
4) О 6 год. вечора — одна третина добового раціону концентрованого корму, 

одна чверть трави, гілки дерев.
По закінченні бесіди про правила годування кроликіз учитель знайомить учнів 

з таблицею кормів, на основі якої складаються раціони для різних груп кроли
ків. Тут велику допомогу може подати брош ура С. Ф. М єщанінова і Г. 3 . Ті- 
хонова «Кормление кроликов“ (видана під загальною редакцією  директора всесо
юзного науково-дослідного Інституту пушно-хутряного господарства Б. С. Лосева).

У книзі є ряд практичних вказівок, а також докладна таблиця корму з вка
зівками вмісту в ньому кормових одиниць.

Учням дається інструкція в з в я з к у  з наступною роботою.
На об ів ’язок учнів покладається:
1) Визначити вагу кроликів, доручених їм учителем.
2) Скласти харчовий раціон, виходячи з кількості кормових одиниць, що 

припадає на кожного окремого кролика. При складанні раціону взяти до уваги 
корм, що є в розпорядженні школи. Здобуті висновки подати учителеві.

3) Відмічати в іабелі час видачі корму, з вказівкою , які-продукти  і в якій 
кількості кожного разу видавали.

4) Час від часу (через 3 — 4 дні) зваж увати кроликів і відмічати зміни 
у вазі кожного з них зокрема.

5) Перед годуванням кроликів очищати клітки, давати чисту підстілку з 
листя або соломи.

6) Відмічати в особливій графі усі зміни, спостережувані в зовнішньому 
вигляді і поведінці тварин.

Отже, уся осінньо-зимова робота учнів зводиться переваж но до годування 
кроликів, догляду за  ними і спостережень. Роботу по догляду за кроликами 
слід організувати так, щоб усі операції, які проводять учні в кролятнику, допо
магали їм нагромаджувати освітний матеріал за курсом. У даному разі бажано 
зробити наголос на значенні їжі для організму, підкреслити, що нормальний 
розвиток організму залеж ить від правильного харчування, що неправильно скла
дений харчовий раціон незабаром позначається на зовніш ньому вигляді тва
рини, її вазі й поведінці.

Вивчення наведених вище питань допоможе учителеві конкретніше про
робити матеріал про їжу і харчування в розділі «Людина“.

х) М ещанинов і Тихонов— «Кормление кроликов“. Вид. «Союзпушнина“.
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Ьеручи до уваги недостачу часу, т о  в і д в о д и т ь с я  ил роботу і спостереженим 
на приш кільній ділянці, треба так організувати  увесь процес роботи, щоб до
гляд за тваринами не. обтяжував учнів. З  другого боку, треба чітко визначити 
мінімальні вимоги для кожного з них.

Для цього учнів поділяється на невеличкі бригади, кількість яких визна
чається розмірами кролівничого господарства.

Для спостережень над кроликами досить мати на ділянці 3 — 4 самиці і 
самця,- Кожний кролик має свій нумер або назву.

У кожного кролика є індивідуальний лист, де записують роботи учнів 
і наслідки спостереження їх над тваринами. На кожного чергового не слід да
вати більш, як одного кролика. Щ е кращ е на одного кролика призначати двох 
ребят, обмеживши час догляду за твариною одним днем.

У цей день учні приходять приблизно за годину до початку занять і в той 
час, як один з них чистить клітку і готує чисту підстілку, другий відваж ує 
і готує корм.

Можуть бути й інші організаційні комбінації. Відомість по догляду за кро
ликами має бути не складною, зрозумілою учням.

У відомості є такі пункти:
1. Вага кролика.
2. Харчовий раціон з вказівкою , яку кількість різних продуктів було дано.
3. Час видачі корму.
В особливій графі відмічають усі відхилення від норми, а також  особли

вості в поведінці кроликів, їх  ф ізичний стан. В останній граф і — розписка 
чергових.

Проводячи спостереження над тваринами, учні мають змогу швидко вста
новити зміни у вазі кроликів, розпитати товариш ів по роботі — чи помітна 
дальш а втрата у вазі, простежити за поведінкою кроликів і т. ін.

Усі ці спостереження, будучи поставлені в зв ’язок з питаннями харчування 
й догляду за кроликами, дадуть змогу вчителеві розгорнути бесіду про зна
чення їжі, ще раз вказати  на необхідність введення в їжу певних речовин, без 
яких організм не може правильно розвиватися.

Щоб конкретизувати бесіду за цією темою, бажано поставити спостере
ження над кроликами, що користуються однаковим харчовим раціоном. Дослід 
буде полягати ось у чому: для одного з кроликів зберігається попередній ра
ціон, для другого раціон цей змінюється — залиш ається попередня '  вагова 
кількість продуктів, але склад їх змінюється; усуваються на деякий час з р а 
ціону городина або концентрований корм.

Уже в найближчі дні учні помітять різницю у вазі, зовнішньому вигляді і 
поведінці тварин, що залишилися на попередньому раціоні і що переведені на 
нові норми. На підставі цього досліду вони зроблять висновок, що в питаннях 
харчування відограє роль не тільки кількість, а і якість (склад) харчових р е 
човин.

П р а к т и ч н і в к а з ів к и  вч и т е л е в і.

Учителеві, що проводить заняття з учнями на тваринницькій ділянці, треба 
•опанувати деякі знання по догляду за кроликами. Ряд потрібних відомостей учи
тель знайде у „Сельскохозяйственной энциклопедии“, в цитованій нами книзі 
й інших посібниках, згадуваних у довідковому відділі. '

Проте, деякі конкретні вказівки  у даному питанні треба дати тепер таки, 
в зв ’язку з методичним розробленням теми. Організую чи роботу учнів по до
гляду й годуванню кроликів, учитель повинен добре орієнтуватися в основному 
питанні — з яких норм треба виходити при складанні хар ювих раціонів для 
кроликів.

Щ об розв’язати це завдання, слід насамперед визначити к і л ь к і с т ь  кор
мових одиниць, що припадають на кожного кролика.

Тільки після цього можна вирішити питання: „які продукти і в якій кіль
кості мають бути введені в їжу кролика; інакш е — як скласти харчовий раціон 
для кролика?“

Кормова одиниця. За кормову одиницю у кролівництві вважають 1 г вівса. 
До ц ієї одиниці прирівнюють і за нею оцінюють увесь інший корм. П ри
міром, одній кормовій одиниці відповідає 3 г лукового сіна. 5 г лукової трави, 
10 г кормових буряків, 0,85 г льняної макухи, 1,2 г пшеничних висівок і т. ін.
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Знаючи склад і поживність окремих кормів, вираж ені в кормових одини
цях, не важко скласти потрібний кормовий раціон.

Інститут кролівництва розробив особливу таблицю з зазначенням кормових, 
одиниць, що припадаю ть на р ізні групи кроликів. Ось ці дані:

Норми для самців

Ж ива вага 
в кг

Кормові одиниці

у стані 
спокою

у період 
парування

4 105 144
3 87 120
2 66 90
1 42 —

Норми для вагітної самиці (жива вага 2,5 — 3 кг)

Періоди годування Кормові одиниці

П ерш і 15 д н ів ......................
Від 15 до ЗО днів . . . .

100
115

Норми для лактуючої (що годує) самиці при 4 —  5 кролятах 
(жив а вага 2,5 —  3 кг)

Періоди годування Кормові одиниці

Перший м і с я ц ь .................. 180
Від 1 міс. до відлучення . 250

Норми для молодняку (жива вага у дорослому стані 
2,5 —  3 кг)

Вік молодняку Кормові одиниці і

Від 6 тижнів до 2 міс. . . 50
. 2 міс. „ 3 ,  . . 65
» 3 . .  4 .  . . 92
. 4 .  .  5 „ . . 103
. 5 ,  .  6 ,  . . 115

Лактуючим (що годують) самицям, щодня треба додавати до раціону 2 г... 
мінеральних речовин на голову.

Річна потреба солом’яної підстілки на одну самицю на рік  — 50 — 60 кг.



Наведені вище дані рскомсндуєтьсн оформити у вигляді таблиць, які маюті. 
бути вивішені для постійного огляду учнями.

Такі саме таблиці в зменшеному вигляді мають бути прикріплені до кліток 
або вольєр для кроликів.

Учителеві треба мати під рукою й інші таблиці з зазначенням кількості 
кормових одиниць, що містяться в різних харчових речовинах. Ось зразки  таких 
таблиць для деяких найбільш поширених кормів :

Кількість кормових одиниць у різних харчових продуктах

Грами Сіно
лукове

Трава
лукова

Листя
капусіяне

Буряки
кормові Овес Картопля М орква

1 0 ,4 0,2 0,1 0,1 1,0 0 ,3 0,1
2 0,8 0 ,4 0,2 0,2 2,0 0,6 0,2
3 1,2 0,6 0 ,3 0 ,3 3 ,0 1,0 0 ,4
4 1,6 0 ,9 0 ,4 0 ,4 4 ,0 1,3 0 ,5
5 2,0 1,1 0 ,4 0 ,5 5 ,0 1,6 0,6
6 2 ,4 1 ,3 0 ,5 0,6 6,0 1,8 0 ,7
7 2,8 1,5 0,6 0 ,7 7 ,0 2,1 0 ,9
8 3 .2 1,7 0 ,7 0,8 8,0 2 ,4 1.0
9 3 ,5 2,0 0,8 0 ,9 9 ,0 2,8 1,1

10 3 ,9 2,2 0 ,9 1,0 10,0 3 ,3 1,2
20 8,0 4 ,4 2,0 2,0 20,0 6,6 2 ,5
ЗО 12,0 6,6 3 ,0 3 ,0 30 ,0 9 ,8 3 ,7
40 16,0 8,8 4 ,0 4 ,0 40 ,0 13,0 5 ,0
50 20,0 11,0 4 ,0 5 ,0 50 ,0 16,0 6,0 і
60 24,0 13,2 5 ,0 6,0 60 ,0 18 0 7 ,0  І
70 28 ,0 15,4 6,0 7,0 70,0 21,0 9 ,0  І
80 32*0 17,6 7 ,0 8,0 80 ,0 2 4 ,0 10,0 |
90 3 5 ,0 19,8 8,0 9 ,0 90,0 ' 28 0 11 0 1

100 39 ,0 22,0 9 .0 10,0 106,0 33 ,0 12,0

Наведені дані допоможуть учителеві скласти харчовий раціон для різних 
категорій кроликів, що є на приш кільній ділянці. Таблиця кормових одиниць 
має бути прикріплена до кліток. Бажано переписати її також  до відомості спо
стереж ень для довідок під  час роботи.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕСНЯНОЇ ГОБОТИ УЧНІВ НА ТВАРИННИЦЬКІЙ ДІЛЯНЦІ.

Весняні заняття учнів IV класа на пришкільній ділянці .планую ться в двох 
розр ізах  — рослинницькому і тваринницькому. П ереваж на частина цих робіт 
організується в позаурочний час. На рослинницькій ділянці учні в „авраль
н о м у “ порядку залучаються до перекопування і добрення грядок; після цього 
дальшу роботу передають молодшим класам і гурткам.

Основні заняття учнів четвертих класів зосереджую ться навколо питань 
птахівництва і дрібного тваринництва (кролівництва).

Насамперед поглиблюється робота по годуванню кроликів. Робота ця ди
ференціюється: треба скласти харчові раціони для самців, вагітних самиць, а 
потім — для самиць, що годують малят (лактуючих самиць), користую чись наве
деними вище таблицями.

Починається робота по догляду і годуванню свійських птахів. Учитель по
винен показати учням, як треба прибирати пташарню, чим годувати дорослих 
птахів як організувати спостереження над курми, як поставити догляд за кур
чатами. Беручись до роботи на тваринницькій ділянці, діти вже мають значний 
запас знань про тварин, отже вчителеві не важко підвести наукову базу під 
усі види праці учнів. Планування цієї роботи відбувається в класі в навчальні 
години. Дальша робота здійснюється порядком позакласних занять, система пічно 
контрольованих учителем. Облік і планування роботи на літній період прово
диться наприкінці навчального року.
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Час планування роботи на твариницькій ділянці в значній  мірі залеж ить
від місцевих умов, тобто від даних клімату і погоди. Ось чому наведені нижче 
дані мають бути пристосовані до специфічних особливостей району, краю, 
області.

Спостереження над курми можна почати ран іш е, організувавш и насамперед 
догляд за курми (прибирання приміщення, годування), а потім — за несучістю  
курей, висиджуванням курчат і ін.

Уроки 21-й і 22-й. План роботи на тваринницькій ділянці.

На початку урока учитель говорить учням про наступну роботу на при
шкільній ділянці. „Наближається весна,— говорить він,— з настанням весни ро
бота на пришкільній ділянці пожвавлюється. Треба перекопати грядки, угноїти 
їх , підготувати для засіву і т. ін .“.

На тваринницькій ділянці також намічається ряд робіт. У кроликів перед
бачається приплід: треба зробити перерахунок кормів, визначивши, яку їжу і 
в якому розмірі слід давати самцям, те саме — для самиць. Як тільки у кролиць 
появляться малята, треба знову переглянутії харчові раціони на основі таблиць, 
вивіш ених у класі. Робота на тваринницькій ділянці не обмежується доглядом 
за кроликами. Учні повинні в найближчий час взятися з а  д о г л я д  і с п о 
с т е р е ж е н н я  н а д  к у р м и .  Крім прибирання пташарні і годування птахів, 
треба взятися за спостереження над несучістю курей, вияснити, які з них дають 
н айїільш у кількість яєць, зібрати ці яі’шя, простежити, на який день з яєць 
виведуться курчата, як вони будуть розвиватися.

Після такого вступу учитель з учнями іде на пришкільну ділянку, знайо
мить їх з будовою пташ арні, демонструє їм контрольні гнізда, пояснює способи 
використання їх, розповідає про те, як слід годувати птахів і, нарешті, знайо
мить з будовою елевези, що дає змогу вирощ увати курчат без матки.

Наприкінці бесіди встановлюються строки і порядок роботи для учнівських 
бригад. Склад бригад залиш ається попередній.

Облік роботи з птахівництва треба якомзга спростити. У відомості робіт, 
складеній у календарному порядку, відмічається щодня зміст проведеної роботи. 
Зазначається, о якій годині була проведена робота в курнику, який корм давали, 
в якій кількості і на скільки курей. Треба також завести відомість несучості 
курей.

О сь примірна схема її:

Н азва курей

Місяць і число 1 
» . .  2

,  » 3

Білянка
(вік)

Чорнушка
(вік)

П еструш ка
(вік)

Вага 
яйця 
в г

Разом за 
день

X і — 
X X 
— X

!

+ 
+ 

X .

Разом за місяць .

Для порівняльної оцінки курей, що є в курнику, слід завести зведену В І 
Д ОМ ІСТЬ . Відомість і і я  складається на підставі даних, одержаних з а  окремі 
місяці. Треба також зважити яйця, одержувані від кожної курки.

Зведена відомість допоможе встановити кращ их несучок. Яйця їх будуть 
використані для виведення курчат у школі і для роздачі населенню. Крім спо
стережень за дорослими курми, треба організувати догляд за молодняком. 
Особливо цікаво постави ги дослід з доглядом за курчатами без матки, тобто 
за  допомогою елевези.
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Зисдеїш и і^м ^ть  да рік

Назва курей

І Б ілянкз . . 
І Чорнушка . 
і Пеструш ка 
! і т. ін.

Ы
Ю

Л « їй С = ЕГь в °- ч и  ій ПЗ ^-а ч £  Ч « г( її ~ о ш
Ц  с  35

05иО н^ «Оо егСЭ 0< 2 >> са ^

П р а к т и ч н і  в к а з ів к и  в ч и т е л е в і  у  з в ’я з к у  з  в е с н я н о -л іт н ь о ю  р о б о т о ю
у ч н ів  з  т в а р и н н и ц т в а .

Робота на тваринницькій ділянці може бути раціонально організована прц 
умові, якщ о учитель заздалеї ідь озброїться потрібними для цього знаннями і на
вичками. Спинимося на деяких найістотніш их питаннях, що виникають у про
цесі організації праці на тваринницькій ділянці.

1. Добір курей для птахівничої ділянки.

У програмах початкової школи велику увагу звернено на питання птахів
ництва, зокрема — куроводства. Учитель повинен ознайом иш  учнів не тільки 
з зовнішнім виглядом свійських птахів, а і з різними породами курей. Отже, при 
доборі живого матеріалу у ньому питанні треба набути курей кількох порід, 
в тому числі місцевих, що відзначаюті ся доброю несучістю.

Найближче завдання учителя й учнів на птахівничій ділянці — виявити по
роди курей, що дають найбільшу кількість яєць протягом року, а далі — одер
жати добрих несушок для місцевого господарства. Уся робота по догляду за 
курми має бути підпорядкована навчально-виховним завданням школи, під усі 
пронеси, пов’язані з доглядом за  птахами, повинна бути підведена ссвітна база.

За  нормами, встановленими пґахівничими радгоспами і науково-дослідними 
інститутами, на одного півня, при доборі пташиного стада, можна придбати таку 
кількість курок: від 15 до ЗО курок для легорна і 10 — 20 для загальновж ива- 

. них порід 1).
В умовах шкільного господарства можна спинитися на віднош енні 1 : 10.

2. Годування дорослих птахів (курей).

„Птицеводсоюз“ розробив такі норми добового корму для дорослої курки ::
Зерна борошнистого (овес, пшениця, жито, ячмінь і ін .)— 100 г.
Зелені (трава, бульбоплоди, коренеплоди і ін )  — 50 г.
М 'ясних продуктів (м’ясне борошно, покидьки і ін.) — 20 г.
М інерального корму (вапно і ін.) — 5 г.

3. Виведення курчат з допомогою квочки.

Салити квочку треба якнайраніш е — у березн і або в квітні; останнім стро
ком закладання яєць вважається 'для М осковської області) середина травня. П із
ніші курчата розвиваються повільніше і можуть недорозвинутися до настання 
зими. Яйця треба брати під квочку свіжі (не старіш е 2 — 3 тижнів). Бажано по
казати учням способи розпізнавання свіжих яєць. Для цього можна використати 
такий простий спосіб: вирізати па середині невеличкого куска картону або до
щечки отвір (менше яйця), помістити картон перед лампою так, щоб о т в р  був 
проти полум’я, і прикласти до отвору яйце: у  свіжому яйці повітряна камера на 
тупсму кінці буде менше, ніж у лежалому. У попсованому яйці видно темні 
плями.

*) А. А ф о н и н  — .Сельскохозяйственная энциклопедия*, т. Ш, стор. 323.
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Яйця треба класти під квочку без розколин,-чисті і правильної форми. Сі-_ 
дібравш и достатню кількість яєць (звичайно під курку  кладуть 13 — 15 штук), 
можна посадити на них квочку.

Підготування гнізда для квочки полягає ось у чому. На дно дерев’яного 
ящ ика розміром ЗО X ЗО см і заввиш ки 18 см кладуть шар землі завтовш ки 
9 — 10 см; ще кращ е шар дерну зеленню вниз; поверх землі кладуть підстілку 
з сіна або соломи, а поверх усього — пух і п ір’я.

Гніздо слід ставити в прохолодному місці і найкращ е — ближче до землі. Го
дувати квочку досить один раз на день і тільки зерном; м’який корм може спричи
нити розлад травлення. На шостий день після закладання яйця слід переглянути 
на лампу або на свічку. Це роблять для того, щоб довідатись і потім видалити спід 
квочки незіпліднені яйця і яйця з  зародками, що загинули. У яйці з живим 
зародком помітний червоний кров’яний „павучок“ з лініями, що розходяться від 
нього. У яйці з мертвим зародком замість „павучка“ видно кров’яний круг або 
пляму. Н езапліднене яйце прозоре, в ньому ясно видно більш темну масу 
жовтка.

На 16-й день слід удруге переглянути яйця. У яйці з живим зародком 
видно тільки повітряну камеру, реш та простору — темна; у яйці з мертвим за 
родком є просвіти, абож вміст яйця має вигляд темної маси, що приклеїлася 
до ш каралупи.

4. Годування молодняку (курчат).

Готувати і напувати курчат слід через 36 годин після того, як вони виду" 
пляться; їм можна давати подрібнене зерно (пшеницю, ядрицю, пшоно), круте 
яйце, підмішуючи до нього розмочений у молоці черствий біоий хліб. Дуже ко
рисно давати подрібнену зелень (капустяну розсаду, кропиву, пророслий овес 
і ін.), порубане варене м’ясо, земляних червякіз, снр, „мурашині яйц я“.

Курчатам потрібні: товчена яєчна шкаралупа, подрібнені кістки, товчене 
деревне вугілля, к іупнистий пісок.

Годувати курчат треба у годівницях і до тритижневого в іку  корм підтриму
вати протягом усього дня. Після трьох тижнів годувати 4 — 5 разів  на день. 
Треба вести записи витрати корму д ія  курчат. Тут важливо вияснити, в якому 
віц і яка кількість корму потрібна.

Цікаво провести деякі спостереження над курчатами: розвиток їх опірення, 
зміни в забарвленні, визначення полу курчат, як часто в якому віці курчата 
збираю ться під квочку, коли квочка перестає водити курчат, і т. іи.

5. Вирощування курчат за допомогою елевези.

На пришкільній ділянці бажано організувати вирощ ування курчат за  до
помогою елевези. Роботу цю найкращ е почати з екскурсії до інкубаторій, щоб 
ознайомиш  учнів з принципами побудови інкубаційного ю сподарства і проде
монструвати способи догляду за курчатами.

Дуже бажано одержати невеличку кількість курчат для ш кільного госпо
дарства, хоча б в обмін на свіжі яйця з своєї пташарні. Для вирощування кур
чат найкращ е набути або спорудити в шкільних майстернях переставний бру
дер, у якому накриття для курчат і лампа, що його огріває, складають одне 
ц:ле.

Зручність переставного брудера полягає в тому, що його можна ставити 
в закритому приміщенні під час негоди, а в Інший час — держати на відкритому 
повітрі.

Крім елевези, бажано організувати для курчат невеличкий випас, обгоро
джений з усіх  боків сіткою. Про годування курчат зазначалося вище.

6. Годування молодих кроликів.

На 10— 13-й день кролята вилізають з гнізда і від цього моменту посту
пово починають привчатися до корму, який з ’їдає мати. Треба пильно стежити . 
за тим, щоб кролятам не потрапляв прокислий і хоча б ледве попсований корм. 
Якщ о є змога, то кращ е годувати самицю окремо, а для кролят залиш ати на 
весь день дрібне свіж е сіно і подрібнений овес з ячменем.
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О вес кролита починають їсти в дуже ранньому віці; доброї якості овес і має' 
становиш  основну частину корму для них у цей період. Непогано їдять кролята 
і м’який комбінований корм (варені коренеплоди, змішані з висівками, макухою), 
а також розмочений горох, сою, сочевицю. З грубих кормів — сіно бобових 
рослин (люцерна, клевер, донник), виковівсяну мішанку, ніжне м’яке сіно з зла
кових рослин (тимофіївка, тонконіг) або свіж оскош ена трава тих самих рослин.

З  тримісячного віку кролят поступово переводять HJ всі ті корма, які дають 
дорослим кроликам (корм має бути багатим на білки") мінеральні речовини). 
Наводимо кормові норми для кролят р ізного віку і живої ваги *).

В ік у місяцях
Ж ива вага Потрібно кормо

вих одиниць на
Кормових

в г 1 кг живої ваги , одиниць

1
Від 1 1 и до 2 688 56 38 ,5
» 2  , 3 1025 54 54 ,3
» 3  „ 4 1 385 52 72
, 4  „ 5 1 892 48 91
» 5  , б 2 200 45 100
,  -6 і старше 2 500 41 103

Від моменту народження кролята дуже ш видко зроотають, потім темпи жи
вої ваги поступово затримуються і так триває до часу їх повного розвитку. 
Відповідно до цього потреба в кормі на одиницю ж ивої ваги зменш ується і з 
припиненням зростання молодняк одержує однаковий кормовий раціон з до
рослими кроликами, що перебувають у стані спокою.

М е щ а н и н о в  и Т и х о н о в  — .Кормление кроликов", 1932.

15. Н. А . Горбунов. 225



Д О Л А  ТОК

КОРОТКИЙ СПИСОК КНИГ З ПРИРОДОЗНАВСТВА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ш к о л и .

І. Загал ьні питання м етоди ки п р и р одозн ав ств а .

\ .  В. Голиков. Методика естествознания (методическая хрестоматия).
Книга у послідовному порядку подає історію течій у галузі викладання 

природознавства в дореволюційній школі. Погляди методистів різних епох, а 
також офіціальні розпорядження царського уряду подано в оригінальних зраз
ках. Книга являє інтерес для педагога, що працює над питаннями історії мето
дики природознавства.

2. А. П. Пинкешч. Основы методики естествознания.
Автор книги спиняється переваж но на загальних питаннях методики приро

дознавства: освітному і виховному значенні природознавства в школі, на мето
дах роботи, на ор іан ізац ії класних і позакласних занять учнів з природознав
ства. Як ілюстрації до різних методів і способів викладання наведено уроки, 
запозичені з шкільної практики і а  інших методистів.

У книзі є значний матеріал з історії природознавства і короткий історич- . 
ний начерк методики природознавства. У розділі про методи роботи, а також 
в історичному розд лі книги трапляються положення, що є тепер спірними.

3. К. / / .  Ягодовский. Уроки естествознания в начальной школе, ч. І і II.
У книзі є ряд цінних вказівок відносно техніки постановки занять у по

чатковій школі з різних розділів природознавства. Велику увагу приділено 
питанням організації шкільного експерименту і урока.

4. Його ж. Уголки живой природы в начальной школе.
5. С. А. Павлович. Простейшие работы по изготовлению коллекций.
6- Його ж. Кабинет естествознания и современной школе.
Обидві книги — надзвичайно цінний посібник для учителя. У книгах по-, 

дається ряд практичних вказівок про виготовлення приладів і колекцій з різних 
розділів природознавства. Цінність усіх цих вказівок збільшуєтсья тим, щ о ' 
конструювання приладів відбувається за допомогою деш евої, доступної для кож
ного учителя сировини, використовується покидьковий матеріал. Книги є пре
красним пос.бником для виготовлення саморобних приладів.

II. Н еж ийа природа.

1. Яковлев С. А ,— Учебник геологии, 1 крб. 70 к.
2. Ферсман — Занимательная геология.
3. М алиновский —  Горные породы и их значение для народного хозяйства 

1 крб. 25 к.
4. Константинович — Геологические экскурсии в школе первой ступени, 

40 ’коп.
5. Товароведение. Т. I. Ред. Петровского, Н икитинского -и др.
6. Павлов — Геологические экскурсии в окрестностях Москвы.

III. Ж иття рослин.

1. Тимирязев —  Ж изнь растений.
2. Остергаут — Ж изнь растений в опытах, 1925,
3. Всесвятский — Учебник ботаники.
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4. Ко чи/іои  Как проп.міппл рлгі н мощный мир ми библии м ми шум 
^А тепей",- Ю 30-

5. П олянский — Сезонные пиления к природе,

IV. Ж иття тварин.
1. Огнев — Курс зооЛогии.
2. Ж ит ков — Биология птиц.
3. Ш зм ер  — Учебник зоологии.
4 Брем  — Ж изнь животных.
5. Дормидонт ов — Птицы в неволе.
6. Винтергальтер — Как наблюдать животных.
7. Золот ницкчй — Ж ивая природа в школе.

" 8. Щ ербиновский — Бреди гели сельского х ізяйства как О б ъ ект  школьного 
изучения.

9. Плавильщиков — Вредители поля и огорода.
10. Плавильщиков —  Вредители сада.
П . Модестов — Вредители леса и борьба с ними.
12. Дормидонт ов и Беляев — Домашние рыбы.

V. Ж иття і б у д о в а  л ю д сь к ого  тіл а.
1. Артемов — Умственный и физический труд пионера.
2. К абанов — Анатомия и физиология человека.

VI. Е кскур сій на л іт ер а ту р а .

1. Всесвятский — О сенние и зимние экскурсии в природу Сокольников
2. Ягодовский — Л етние работы по естествознанию.
3. Всесвят ский— Весенние и летние экскурсии в природу Сокольников
4 . Детнева — Очерк из жизни пресных вод.
5. В оронков — По пресным водам.
6. У льм ер—П ресноводны е насекомые.
7. Геншель — Ж изнь пресных вод.
8. Сукачев — Э кскурсия на торфяное болото.
9. Д охт уровский  — Торфяное болото как предмет школьного изучения.

10. Ламперт  —  Ж изнь пресных вод.

VII. Л ітература з  р ізн и х  питань.

1. П лигинский  — Справочник по борьбе с вредителями, с болезнями полей, 
садов и огородов.

2. Яцентковский — Главные враги леса и меры борьбы с ними.
3. И саев День леса.
4. Э делы ит ейн— Как организовать питомник древесных пород.
5. В асилевский  — Промысловые животные.
6. Люба.ченко — Сорные растения наших полей.
7. Пооъяпольский — Ш кольный плодовый сад  и питомник.
8. Богданов-Кат ьнов — Энтомологические экскурсии на огород.
9. М одестов —  Вредители леса и борьба с ними.

10. Горяйнов —  Амбарные вредители и борьба с ними.
11. К орольков — Вредители сада и огорода.
12. И  гьин — Пособия к зимним экскурсиям по ботанике.
1'3. Здановский  —* Наставления для производства наблюдений над периоди

ческими изменениями в природе.
14. Баранов — Наблюдения над природой при помощи упрошенных при

боров. 4
15. Дохт уровский  — Ж изнь болота и образование торф а.
16. Сукачев — Болота и их образование.
17. Покровский — Календарь природы.
18. Полянский — Сезонные явления в природе.
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|0 Я'Ч'ТГ'П 11ч Г7ЧС"П п прітрочу,
20. Мещанинов и Тихонов — Кормление кроликов, І932, вид. „Советская 

Азия".
21. Никитин — Кролик, „Сельскохозяйственная энциклопедия“*т. 111, стор. 279.
22. Бобринский Н , -  Анатомия кролика, М?, 1932.
23. М акаревский— Болезни кроликов и зайцев. М.— Л., 1931.
24. Скворцов — Основы кролиководства, М.— Л., 1931.
25. И ванов — Сельскохозяйственное птицеводство, М .— Л., 1931.
26. Липпинский — Птицеводство, М .— Л., 1932.
27. Яю довский  — Уголки живой природы.

VIII. Іл ю стр ован і дов ідн и к и
Т . Гоф м ан — Ботанический атлас.
2. Атлас насекомых.
3. Альбом і листівки з зображенням дерев, плодів, птахів, ссавців; зима, 

осінь, польові роботи (як роздаточний матеріал).

СПИСОК НАВЧАЛЬНОГО ПРИЛАДДЯ ТА НАВЧАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ З  ПРИРОДО

ЗНАВСТВА ДЛЯ ПЕРШ ИХ ЧОТИРЬОХ КЛАСІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

І т а  II класи.
1. Таблиця ш кідників поля, саду, городу.
2. Таблиця ш кідників лісу (короїд, хрущ, дровосік).
3. Колекція та визначник шкідників (п д склом) поля, лісу, саду, городу (по 

одному екземпляру).
П р и м і т к а .  Взяти в 12 екземплярах таких ш кідників: білан, білан 

капустяний, метелик-совка.

Таких шкідників лісу — в 6 екземплярах: короїд, хрущ, дровосік.
Ш кідників саду (багрушниця, шовкопряд-перестенівка) — те саме.

Т а б л и ц і :
4. Вовк, шакал.
5. Родичі коня: дикий кінь, зебра, осел.
6. Дикі родичі корови: зубр, лось.
7. Породи свиней
8. Дикий родич свині — кабан.
9. Дикі родичі курей: куріпка, рябчик, тетерів.

10. Чучела куріпки, тетерева, рябчика.
11. Страус.
12. Дятел.
13. Чучело дятла.

Т а б л и ц і :
14. Личинки бабки, волохокрильця.
15. Комар та його розвиток. Боротьба з комарем.
16. Корисні комахи (сонечко, їздець, мурашки).
17. Білка, їжак, ховрашок, польова миша в їх природному оточенні.

Т а б л и ц і :
18. Лисиця, вовк, ведмідь, заєць.
19. Птахи коло житла: ворона, галка, сорока, ггоробець.
20. Чучела ворони, галки, сороки, горобця, грака.
21. Картини природи теплих країн (пустиня і тропічний ліс).
22. Картини природи холодних країн — тундра і її меш канці.

НІ кл ас.
1. Спиртові лампочки — ЗО штук. '
2. Пробірки — 500 штук.



3. ІІІігиі! ппи п р о ч и н я н н я  п р о б і р о к -  ЗО ш т .
4. Колби розміром 100— 150 куб. с м — 40 шт.
5. Гумові пробки з отворами — 50 шт.
6. Гумові пробки до пробірок з отворами й без отворів для колб — 40 шт.
7. Скляні трубки — 1,5 кг.
8. Д ерев’яні штативи дл® пробірок — 20 шт.
9. Гумові трубки — червоні (діаметр відповідно до скляних трубок) — 2 м.

10. Скляні миски — ЗО шт.
11. Лійки (діаметр 12 — 15 см) — 20 шт.
12. Фільтрувальний папір — 100 аркуш ів.
13. Циліндричні склянки для добування газів  (діаметр 2 - - 3  см, висота 

• 10—12 см) — 20 ш т.
14. Грунтові с и т а — 1 набір.
15. Рогові ложки для сипких тіл — 15 шт.
16. А птекарські терезр  з металічними чи роговими шальками — 15 шт.
17. Важки на 100 г.

П р и м і т к а .  Кращ е з металічними шальками.
18. Колекція вапняків (мармур, грубий вапняк, раковистий вапняк і ін.).
19. Роздагочний матеріал по гірських породах: а) вапняки (2 набори); б) гра

ніти (2 набори); в) польовий шпат, кварц, слюда (2 набори).
20. Зразки  пісковиків (гірські породи) — великі куски — 15 шт.
21. Роздаточний матеріал по пісковиках.
22. Зразки  глинистих сланців (великі).
23. Н егаш ене вапно, в герметично закритій  банці.
24. Куски мергелю (великі) — 19 шт.
25. Кам'яна сіль великими кристалами (роздаточний матеріал) — 13 кусків
26. Селітра чилійська — 50 г.
27. А п ати т— і5 кусків.
24. Ф осф орити— 15 зразк ів .
29. С уперфосфат — 50 г.
30. З р азк и  торфу (роздаточний матеріал) з розрахунку на 25 чол.
31. Зразки  кам’яного вугілля (буре, чорне вугілля, антрацит).
32. Гербарні екземпляри торфяного моху — роздаточний матеріал на 25 ч.
33. Гербарні екземпляри папороті (роздаточний м атеріал)— 15 ш т.
34. Колекція р ізної руди (залізна, мідна, свинцева).

Кращ е мати у вигляді роздаточного матеріалу 15 кусків залізної, 
15 мідної і т. д.

35. Оксид міді (в  зернах, а коли нема, у вигляді порош ку) - -  100 г.
36. Свинцевий г л е т — 100 г.
37. Д ер ев ’яні держалки для пробірок — ЗО шт. (у  вигляді прищ ипок).
38. Фарфорова ступка з пестиком — 2 шт. (діам. 15 — 20 см).
39. Роздаточний матеріал по 15 ш т. на клас:

а) Свинець.
б) Олово.
в) Червона мідь.
г) Латунь.
д) Алюміній.
е) Залізо.
є) Сталь (спиця,, пластинка, пружинка).
ж) Чавун.
з) Цинк.

40. Таблиця з зображенням ганчарного круга.
41. Таблиця фарфорового заводу.
42. Таблиця цегляного заводу.
43. Таблиця скляного заводу.
44. Таблиця з зображенням градирні.
45. Таблиця видобування кам’яної солі.
46. Таблиця видобування кам’яного вугілля.
47. Таблиця видобування нафти.
48. Таблиця видобування самосадної солі.
49. Таблиця: Торфяне болото в розрізі.
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50. Геологічна таблиця: Л іс кам ’яновугільної епохи.
51. Таблиця: М ашина для видобування торфу.'
52. Р озр із кам’яновугільної шахти.
53. Видобування апатитів.
54. Доменна піч.
55. Таблиця: Процес лиття.
56. Хлоридна кислота концентрована — 500 г
57. Спирт (денатурат) — 1 відро.
58. Т аганчики— 15 шт.
59. Азбестові сітки — 15 шт. <
60. Звичайні чайні склянки (прості) чи невеликі циліндричні банки — 15 шт
61. Сіль к ухон н а— 1 кг. '
62. Термометр Цельсія 100°— 1 шт.

Бажано з дерев’яною або металічною шкалою.
63. Геологічна таблиця на тему: „Відновна і руїнницька діяльність води— 

льодовики, водопади, розмивання берега та ін .“.
64. Колба розміром на 250 — 300 куб. см — о шт. з гумовими пробками від

повідного діаметра.
65. Ш ирокош иї банки (діаметр шийки — 3 — 4 с м )— 10 шт.
66. Терпуги тригранні чи п л о ск і— 3 шт. (для розрізування трубок).
67. Скляний ковпак з отвором зверху для пробки — 2 шт.
68. Ботанічні таблиці:

а) Будова квітки різних рослин.
б) Будова насінини.
в) Коренева система.
г) Кореневі волоски. \
д) Різні види стебел.

69. Таблиця з гігієни: Правильні робочі пози
70. Ботанічні лопатки — 15 шт. англійського зразка.
71. Ботанічний прес — 2 шт.
72. Сантиметрова стрічка — 1.
73. Ж естяні відра (невеличкого розміру) для збирання мешканців водойми —

5 шт. або спеціальні відра (5 шт.).
74. Ботанізирка — 2 шт.
75. Ботанічна папка — 2 шт.
76. М атеріальні банки чи банки спід варення — 10 шт.
77. Формалін (чистий)— 1 л.
78. Вапняна вода — 3 л.
79. Ботанічні таблиці: Види насіння, плодів.
80. Таблиця культурних рослин (злаки, городні рослини, технічні рослини).
81. Таблиця нових культурних рослин. 1
82. Гербарій: пшениця, жито, ячмінь, овес.
8 ’>. Гербарій прядивних рослин: бавовник, льон-довгунець, кенаф, кендир.рам і.
84. Колекція шкідників городу (білан, білан капустяний, муха, бабануха, 

дротяник, блішка і ін.).
85. Колекція шкідників ягідних культур.
86. Колекція шкідників дерев.

IV клас.

1. Таблиця прісноводних рачків: даф нія, циклопи.
2. Таблиця: М ешканці прісних вод — плавунець (усі стадії розвитку), хребто- 

плав, вэлохокрилець, ставковик.
3. Таблиця: Морські тварини,— медуза, коралові поліпи, губка, раки (зокрема 

краби), рак-самітник, актинія, морська зірка. ■
4. Таблиця риб (зокрема — карась, щука, короп, окунь, акула); глибоководні 

риби: великорот, хіазмод і ін.
5. Картина тралових ловів. ,
6. Таблиця: Розвиток мальків з яйця.
7. Спиртовий препарат: розвиток риби.
8. Картина рибоводного заводу.
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9 . Таблиці: Ставкове госнидареіии.
10. Цінні породи риб.
11. Таблиця розвитку жаби.
12. Таблиця земноводних (ропуха, тритон).
13. Таблиця плазунів (рщірки, змії наші і ж арких країн, крокодили, че

репахи).
14. Таблиця птахів (хижі — орел, яструб; зерноїдні — снігур, шишкар; комахо

їд н і— ластівка, синиці).
15. Таблиця свійських птахів: голуб, кури (породи курей).
16. Таблиця, інкубатора, брудера.
17. Ж ирафи.
18. Слон.
19. Лев'.
20. Тигр.
21. Білий ведмідь.
22. Тюлень.
23. Кит.
24. Тур.
25. Породи коней. /
26. Кінь Пржевальського.
27. Кролики.
28. Верблюд.
29. Північний олень.
3 0 ..М ай іа  (мартиш ка, шимпанзе, горилла, оранг-утан).
31. Чучела птахів: хижих, зерноїдних, комахоїдних, водоплаваючих.
32. Анатомічні таблиці (людина). Атлас під редакцією Аршеиевського.
33. К істяк людини.
34. К істяк кішки.
35. Кістяк курки.
36. Таблиця: Харчові речовини і їх склад.
37. Препарат серця ссавця у розрізі.
38. Таблиця правильних і неправильних робочих поз у класі і майстерні.

Е к с к у р с і й н е  п р и л а д д я  і у с т а т к о в а н и й  д л я  к у т о ч к а
п р и  р' о д и.

1. Сачок для ловіння комах — 5 шт.
2. Сачок для ловіння водяних комах і інших мешканців' в о д и — 5 шт.
3. М орилка для к ом ах— 10 шт.
4. Відро для збирання мешканців водойм — 5 шт.
5. Акваріум з металічним дном і стояками (23X 16X 13 с м )—.1 шт.
6. Акваріум з металічним дном і стояками (4 0 X 2 7 X 2 8  с м )— 1 шт.
7. Циліндричні або призматичні скляні банки різного розміру — 10 шт.
8. Тераріум дерев’яний з стінкою з дротяної сітки і скляними дверця

тами — 2 шт.
9. Садок для гусені дерев’яний, з марлевою сіткою і скляними дверця

тами — 2 шт.
10. Бляш анка для збирання гусені — 5 шт.
11. Розправилка розсувна для м етеликів— 1 шт.
12. Ш пильки ентомологічні — 200 шт.

Р і з н і  м а т е р і а л и  (для позаш кільної роботи).

1. Картон для плакатів-колекцій.
2. Білий міцний папір для плакатів-колекцій.
3. Кольорові олівці.
4. Столярський клей.
5. Фарби акварельні.
6. ІЦігочка.
7. Ножиці. ,
8. Цвяхи.
9. МоЛоток.

10. Ш пагат.



50. Геологічна таблиця: Л іс кам ’яновугільної епохи.
51. Таблиця: Машина для видобування торфу.
52. Р озр із кам'яновугільної шахти.
53. Видобування апатитів.
54. Доменна піч.
55. Таблиця: Процес литі я.
56. Хлоридна кислота концентрована — 500 г
57. Спирт (денатурат) — 1 відро.
58. Т аганчикй— 15 шт.
59. Азбестові сітки — 15 шт.
60. Звичайні чайні склянки (прості) чи невеликі циліндричні банки — 15 шт
61. Сіль к ухон н а— 1 кг.
62. Термометр Цельсія 100° — 1 шт.

Бажано з дерев’яною або металічною шкалою.
63. Геологічна таблиця на тему: „Відновна і руїнницька діяльність води— 

льодовики, водопади, розмивання берега та ін .“.
64. Колба розміром на 250 — 300 куб. см — 5 шт. а гумовими пробками від

повідного діаметра.
65. Ш ирокош иї банки (діаметр шийки — 3 — 4 с м )— 10 шт.
66. Терпуги тригранні чи п л о ск і— 3 шт. (для розрізування трубок).
67. Скляний ковпак з отвором зверху для пробки —-2 шт.
68. Ботанічні таблиці:

а) Будова квітки різних рослин.
б) Будова насінини.
в) Коренева система.
г) Кореневі волоски.
д) Різні види стебел.

69. Таблиця з гігієни: Правильні робочі пози
70. Ботанічні лопатки — 15 шт. англійського зразка.
71. Ботанічний прес — 2 шт.
72. Сантиметрова стрічка — 1.
73. Ж естяні відра (невеличкого розміру) для збирання мешканців водойми — 

5 шт. або спеціальні відра (5 шт.).
74. Ботанізирка — 2 шт.
75. Ботанічна папка — 2 шт.
76. М атеріальні банки чи банки спід варення — 10 шт.
77. Формалін (чистий) — 1 л.
78. Вапняна вода — 3 л.
79. Ботанічні таблиці: Види насіння, плодів.
80. Таблиця культурних рослин (злаки, городні рослини, технічні рослини).
81. Таблиця нових культурних рослин.
82. Гербарій: пшениця, жито, ячмінь, овес.
8 >. Гербарій прядивних рослин: бавовник, льон-довгунець, кенаф, кендир.рам і.
84. Колекція шкідників городу (білан, білан капустяний, муха, бабануха, 

дротяник, блішка і ін.).
85. Колекція шкідників ягідних культур.
86. Колекція ш кідників дерев.

IV клас.

1. Таблиця прісноводних рачків: даф нія, циклопи.
2. Таблиця: М ешканці прісних вод — плавунець (усі стадії розвитку), хребто- 

плав, взлохокрилець, ставковик.
3. Таблиця: Морські тварини,— медуза, коралові поліпи, губка, раки (зокрема 

краби), рак-самітник, актинія, морська зірка.
4. Таблиця риб (зокрема — карась, щука, короп, окунь, акула); глибоководні 

риби: великорот, хіазмод і ін.
5. Картина тралових ловів. ,
6. Таблиця: Розвиток мальків з яйця.
7. Спиртовий препарат: розвиток риби.
8. Картина рибоводного заводу.
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9 . Таблиці: Ставкове господпрсіио.
10. Цінні породи риб.
11. Таблиця розвитку жаби.
12. Таблиця земноводних (ропуха, тригои).
13. Таблиця плазунів (яШірки, змії наші і ж арких країн, крокодили, че

репахи).
14. Таблиця птахів (хижі — орел, яструб; зерноїдні — снігур, шишкар; комахо

їд н і— ластівка, синиці).
15. Таблиця свійських птахів: голуб, кури (породи куреіі).
16. Таблиця інкубатора, брудера.
17. Ж ирафи.
18. Слон.
19. Л ев.
20. Тигр.
21. Білий ведмідь.
22. Тюлень.
23. Кит.
24. Тур. 4
25. Породи коней. ч
26. Кінь Пржевальського.
27. Кролики.
28. Верблюд.
29. Північний олень.
30..М аА іа (мартишка, шимпанзе, горилла, оранг-утан).
31. Чучела птахів: хижих, зерноїдних, комахоїдних, водоплаваючих.
32. Анатомічні таблиці (людина). Атлас під редакцією Аршеневського.
33. Кістяк людини.
34. К істяк  кіш ки.
35. Кістяк курки.
36. Таблиця: Харчові речовини і їх склад.
37. Препарат серця Ссавця у розрізі.
38. Таблиця правильних і неправильних робочих поз у класі і майстерні.

Е к с к у р с і й н е  п р и л а д д я  і у с т а т к о в а н и м  д л я  к у т о ч к а
п р и  р*о д и.

1. Сачок для ловіння комах — 5 шт.
2. Сачок для ловіння водяних комах і інших мешканців води — 5 шт.
3. М орилка для ком ах— 10 шт.
4. Відро для збирання мешканців водойм — 5 шт.
5. Акваріум з металічним дном і стояками (23X 16X 13 см) — 1 шт.
6. А кваріум з металічним дном і стояками (4 0 X 2 7 X 2 8  с м )— 1 шт.
7. Циліндричні або призматичні скляні банки різного розміру — 10 шт.
8. Тераріум дерев’яний з стінкою з дротяної сітки і скляними дверця

тами — 2 шт.
9. Садок для гусені дерев’яний, з марлевою сіткою і скляними дверця

тами — 2 шт.
10. Бляш анка для збирання гусені — 5 шт.
11. Розправилка розсувна для м етели ків— 1 шт.
12. Ш пильки ентомологічні — 200 шт.

Р і з н і  м а т е р і а л и  (для позаш кільної роботи).

1. Картон для плакатів-колекцій.
2. Білий міцний папір для плакатів-колекцій.
3. Кольорові олівці.
4. Столярський клей.
5. Фарби акварельці.
6. Щ іточка.
7. Ножиці.
8. Цвяхи.
9. МоЛоток.

10. Ш пагат.


