
                                                                                               Додаток 4 

Конспект уроку з природознавства в 1 класі з використанням 

здоров’язбережувальних технологій 

Тема: Яке значення має природа для життя? 

Мета: розкрити значення природи в житті людини; розширювати світогляд; 

збагачувати словниковий запас; формувати дбайливе ставлення до навколишнього 

світу, вміння бачити красу природи, порівнювати, робити висновки; виховувати 

спостережливість. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.  

Обладнання: відео, картки, малюнки, плакати «Модель живої природи», 

«Модель неживої природи», «Модель рукотворні об’єкти». 

ХІД УРОКУ 

І. Мотивація  навчання (Стимулювання та мотивація навчально-пізна-

вальної діяльності). 

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку. 

- "Зоряне дихання" 

1. Сядьте якомога зручніше, а краще - приляжте. 

2. Уявіть синє небо, засіяне зорями. 

3. Оберіть одну зірочку - вона тепер належить вам. 

4. Виберіть колір необхідний для зцілення. 

5. Включіть зірочку, нехай вона засвітиться цим кольором. Кольоровий промінь 

широкий, він все довкола заповнює своїм сяйвом. Вдихніть на раз-два-три, уявляючи, 

що ви вдихаєте кольорове повітря. Повітря, проникаючи через ніс, заповнює усе ваше 

тіло, спробуйте побачити та відчути це. Вдихати бажано саме носом. 

6. Затримайте дихання, порахувавши до трьох. 

7. Видихніть на раз-два-три. 

8. Ще двічі повторіть дихальний цикл. 

- Картки самоконтролю: - Перед вами картки самоконтролю вашого настрою на 

уроці. Занесіть під цифрою 1 знак  + під смайликом, що відповідає вашому настрою на 

початку уроку. 
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2. Актуалізація суб’єктного досвіду та опорних знань 

1. Гра-інтерв’ю «Погода» 

Наприклад:  Доброго дня, шановна громадо! 

До вашої уваги погода від Сашка. 

За вікном другий осінній місяць – жовтень. І хоча вже майже середина жовтня, а 



саме – 12, погода стоїть чудова. Температура повітря вдень досягає 15 градусів, а вночі 

опускається до 5. Вчора опадів не було, а сьогодні, на жаль, можливий дощ. Але, як то 

кажуть, у природи немає поганої погоди. 

Тварини активно готуються до зими: птахи збираються у зграї, звірі роблять 

запаси, комахи ховаються у щілини. 

На городах та полях продовжується підготовка ґрунту  до зими. Вже зібрано 

щедрий врожай. Природа готується до зимового сну. 

Дякую за увагу. До нових зустрічей. Па-па. 

2. «Народні прикмети». 

Свято Покрови  не просто подія, а шановане християнами. Воно припадає на 

суботу – 14 жовтня. Народні прикмети на Покров день дозволяють людям зрозуміти, 

якою саме буде зима. Як правило, настає вона приблизно через сорок днів після 

першого снігу. Тому «сніговий» Покров говорить про настання ранньої зими. 

Однак і це ще далеко не всі «сюрпризи» жовтня. Приміром, народні прикмети на 

Покров день говорять і про те, що в цей православне свято може піти навіть дощ. 

Більш того, прозвучати може і грім. Це свідчить про те, що зима буде абсолютно 

безсніжною. Якщо листя з клена і берези на Покрову практично не опало, значить 

варто очікувати суворих морозів. Суха погода вкаже на безсніжну зиму. Ну а іній 

позначиться безліччю опадів у січні місяці. Існують і ще деякі народні прикмети на 

Покров день. Якщо вітер в це свято дме з півночі, зима буде дуже холодною, якщо з 

півдня - теплою. Люди говорять про те, що і осінь багато в чому залежить від погоди 

на Покров. Якщо снігу до цього дня немає, від старих можна почути фразу про те, що 

«на волі буде довго гуляти ведмідь». І в іншому випадку: «Покров покрив, значить і 

Різдво покриє». Ведмеді, до речі, за словами народу, забираються в свої барлоги в кінці 

жовтня, якщо сніг на свято випасти все-таки встиг. 

Тож спостерігайте за погодою в суботу та робіть прогнози на зиму. 

3. Гра «Створи модель». 

- Зараз ми об’єднаємось в групи по 4 учні, а 3 учнів вийдуть до дошки. Перед 

вами три шаблони: «Модель живої природи» - дерево, «Модель неживої природи» - 

сонце, «Модель рукотворні об’єкти» - будинок. В конвертах для учнів, що працюють в 

групах, та на моєму столі лежать різні об’єкти. Ваше завдання правильно розмістити 

об’єкти та створити моделі: «Модель живої природи», «Модель неживої природи», 

«Модель рукотворні об’єкти». 

(3 учнів працюють на дошці, інші - на листочках.) 

Об’єкти неживої природи: сонце, вода, повітря, ґрунт, місяць, каміння, глина.  

Об’єкти живої природи: корова, вівця, дуб, курка, картопля, колосок пшениці, яблуко. 

Рукотворні об’єкти: книжка, светр, фарби, велосипед, олівець, хліб, молоко.  

 

Модель неживої                Модель рукотворних об’єктів             Модель живої 

   природи                                                                                                природи 

                                         
- Перевіряємо правильність створення моделей. 



ІІ. Цілевизначення та планування (Визначення мети і завдань уроку). 

- Чи залежить життя людини від природи? Що дає природа людині? 

- На ці питання ми дамо відповідь на сьогоднішньому уроці. Ви дізнаєтеся, як життя 

людини залежить від природи.  

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу (Вивчення нового матеріалу). 

1.  Дослідження «Значення природи» 

—    Діти, ви любите досліджувати? 

—    Я пропоную вам зараз перетворитися на дослідників і з’ясувати, яке значення 

природи для життя. Під час нашого дослідження ми робитимемо позначки на дошці 

біля наших моделей. 

—    Природа створює всі умови, щоб людина могла жити. Відгадайте загадки і 

з’ясуйте, що потрібно для життя людині. 

Ти весь світ обігріваєш і втоми не знаєш, 

Посміхаєшся у віконце і звуть тебе усі... (сонце). 

—    Що сонце дає людині? (Світло і тепло) 

     Що це? Воно таке велике, що займає цілий світ, воно таке маленьке, що в найменшу 

щілину зайде. (Повітря) 

—   Для чого людині повітря? (Дихання) 

Що тече, не зупиняється? (Вода) 

—    Де людина використовує воду? (Готує їжу; пере; умивається; поливає рослини; 

річками пересувається водний транспорт.) 

    Люди пані цю шанують,  

    За родючість всі цінують.  

    Степи, долини і поля —  

    Все це матінка… ! (земля) 

—    Місця, де добувають корисні копалини, ми називатимемо підземними 

коморами. 

Що повітря очищає, вдень від спеки захищає ще й від вітру в час негоди, й є 

частинкою природи. (Дерево) 

А воно мов золоте, спілим соком вщерть налите, і рум'яне, й духовите,  медом 

сповнене ясним, видно зернятка у нім. (Яблуко) 

 Народився зелененький, 

     Був шорсткий, а став гладенький.  

     Та й улігся під листком  

     Догори кривим листком. (Огірок) 

- Чим любите ласувати? 

- Помідор, огірок, перець…Це (овочі) 

- Яблуко, груша, абрикоси … Це (фрукти) 

- Як називають ці природні багатства? (Рослини) 

- Як людина використовує в своєму житті рослини? (Для їжі, для виготовлення 

паперу, для будівництва, для виготовлення тканин). 

На плакаті прикріплюють табличку «рослини». 

Я руда, низького росту, 

Хитра я і довгохвоста. 

На курей я вельми ласа –  

В них таке смачненьке м'ясо… 

Вовку-брату я сестриця, 

А зовуть мене…(Лисиця) 

Гостроносий і малий, 

Сірий, тихий і незлий. 

Вдень ховається. Вночі 



Йде шукать собі харчі. 

Весь із тонких голочок. 

Як він зветься?...(Їжачок) 

Не князівської породи, 

А ходить в короні, 

Не їздець, а зі шпорами, 

Не сторож, а рано будить. (Півень) 

Звірята рогаті, 

Та ще й бородаті, 

Ходять пастись в лози.  

Хто? Вгадайте! (Кози) 

- Як називають ці природні багатства? (Тварини) 

- На які групи поділяємо тварин? (Дикі та свійські) 

- Як людина використовує в своєму житті тварин? (Для їжі, для виготовлення 

одягу та взуття, для милування). 

2. Перегляд відео про значення природи для людини 

youtube.com›watch?v=IDixisoCx8w 

—  Нас оточує багато різних предметів і речей. Більшість з них людина виготовила 

з природних матеріалів. 

Давайте згадаємо, як деякі предмети прийшли до нас. 

—       Чим, наприклад, була булочка на початку свого шляху? (Зерном) 

—       Хто допоміг зернятку стати булочкою? (Людина) 

—       Чи могло б зернятко вирости без допомоги природи? 

—       Завдяки кому і чому ми маємо всі ці і багато інших предметів? (Завдяки 

людині і природі, завдяки природним багатствам.) 

—       Природа створює всі умови, щоб людина могла жити. 

—       Чи можна тварин і рослини назвати природними багатствами? 

—       Я вам показуватиму предмет, а ви спробуйте визначити багатство природи, 

яке брало участь у виготовленні цього предмета. 

Предмети: вовняні нитки, макарони, йогурт, ножиці, крейда, олівець. 

—       Відгадайте загадку. 

• Навесні веселить, 

Влітку холодить, 

Грибами, ягодами обдаровує, 

Восени засинає, 

Навесні знову оживає. (Ліс) 

—       Яке значення лісу для людини? 

Орієнтовні відповіді 

Ліс — це зелене вбрання нашої Землі. Ми милуємося красою лісу. Там, де ліс, 

завжди чисте повітря. 

Ліс — це комора, що щедро віддає свої дари: горіхи, гриби, ягоди. Висновок. 

Природа дає людині тепло, світло, повітря, воду та їжу. Люди виготовляють з 

природних матеріалів предмети вжитку. А ще ми милуємося красою природи. Природа 

вчить нас бути добрими. 

3. Фізкультхвилинка (відео «Райдуга»)  

IV. Засвоєння знань, формування вмінь і навичок.  

1.   Робота за підручником (с. 30-31) 

— Роздивіться фотографії на с. 30 угорі. 

— Пригадайте, що належить до неживої й живої природи. 

— За допомогою фотографій наведіть приклади живої і неживої природи. 

— Роздивіться фотографії на с. 30 унизу. 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IDixisoCx8w


— Які предмети на них зображені? 

— На яких фотографіях зображені природні предмети, а на яких — рукотворні? 

Наведіть власні приклади. 

2.   Робота в групах 

— Складіть розповіді про кожний предмет за таким планом: 

1) Як називається?                                                      ? 

2) Де ти його бачив (бачила)?                                     

 

3) Яке значення має для життя людей?                      ! 

 

— Об’єднайте свої розповіді, щоб вийшла одна цікава історія. 

— Природа — це Сонце, вода, повітря, Земля, рослини, тварини. Людина тісно 

пов’язана з природою і сама є її частиною. Житло, їжу та всі предмети вжитку можна 

отримати тільки із природних матеріалів. 

Природа нашої планети дарує нам життя! Бережіть природу! 

3. Гра «Можна — не можна» 

— Діти, уявіть, що ви опинилися в лісі. Пригадаймо, як слід там поводитися і чого 

не можна робити. Я називаю дію, а ви плескайте в долоні, якщо це можна робити, і 

мовчіть, якщо — ні. 

Можна: 

саджати квіти, рослини; 

охороняти рідкісні рослини; 

обгороджувати мурашники; 

милуватися красою природи; 

підгодовувати птахів; 

прибирати місце відпочинку. 

Не можна: 

ламати гілки дерев; 

рвати багато квітів; 

збивати гриби ногами; 

ловити метеликів; 

ловити жаб; 

руйнувати павутиння. 

 

ІV. Рефлексія та оцінювання (Контроль, корекція та оцінювання, знань). 

1. Аналіз  результатів роботи за картками самоконтролю. 

- Які завдання ви пройшли успішно? 

- Які виникли труднощі? 

- Які питання залишилися без відповіді? 

- Чим корисний був для вас цей урок? 

2. Стимулювання внутрішньої позитивної мотивації навчання. 

—    Я впевнена, що ви пам'ятатимете про неможливість життя людини поза 

природою — без повітря, води, співу птахів, аромату лугів, шелесту листя. Усе це 

щедро дарує нам природа, а натомість просить тільки дбайливого, доброго ставлення. 

Бажаю всім вам бути друзями природи. 

 

 

<a href="http://metodportal.com/node/61781"> Методичний портал | Урок 

природознавства в 1 класі "Яке значення має природа для життя"</a> 

 


