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Уроки  мислення  серед  

природи – вічне  

джерело  дитячого  

розуму,  фантазії  та  

мовленнєвої  творчості 
 

  

Вчитель початкових класів 
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Мова — душа кожної національності, 

 її святощі, її найцінніший скарб... 

                                                      І.Бех. 
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інтеграція за змістом (залучення матеріалу та 

видів діяльності з інших дотичних предметів); 

інтеграція за способами пізнавальної 

діяльності, якими є спостереження, мислення, 

мовлення. 
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Особистісно – орієнтований  підхід - 

«передавача» знань на вмілого організатора 

навчального середовища, в якому школяр 

оволодіває знаннями, спираючись на 

власний потенціал, і використовує при 

цьому відповідну технологію навчання 
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Знаходження,підтримка, 

розвиток механізмів  САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

САМОРОЗВИТКУ 

АДАПТАЦІЇ 

САМОЗАХИСТУ 

  

САМОВИХОВАННЯ 
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Уроки мислення 

під відкритим небом 
 «Книга природи» 

навчить не тільки 

дивитися, а й 

бачити, не тільки 

слухати, а й чути, не 

тільки спостерігати,  

а й відчувати» 

В.Сухомлинський. 
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Лиманські  

краєвиди 
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Методичне забезпечення   
уроків  мислення  серед природи 

КАРТИНА 

ГРА  

ІЛЮСТРОВАНИЙ 

ТЕКСТ 



www.themegallery.com 

   Уроки читання «Книга 

природи» розраховані на: 
• отримання дітьми емоційно-образної інформації 

про навколишній світ 

• програмують народження думки у процесі 
педагогічної співпраці 

• свобода пізнання 

• розвиток  дослідного навчання 

• способи розвивальної допомоги 
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Структура інтегрованого уроку 

 мови й мовлення охоплює три етапи: 
  

 

                                          Етап 

                        редагування  

                               та 

                      обговорення 

                 Етап 

         творення  

         дитячих  

          зв'язних  

          висловлювань 

                ІНТЕГРОВАНИЙ  УРОК 

Етап  

формування 

задуму 

 висловлювання 
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Другий 

проводиться в 

класі протягом 

30 – 40 хв.  

СПАРЕНИЙ  УРОК  МИСЛЕННЯ СЕРЕД  

ПРИРОДИ 

Перший 

проводиться 

безпосередньо в 

природі, триває 

25 – 30 

хв.(формування 

задуму 

висловлювання) 
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СПАРЕНИЙ УРОК МИСЛЕННЯ 

СЕРЕД  ПРИРОДИ 
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Другий урок проводиться в класі МЕТА 

• пробудити уяву, викликати 

мотивацію до роботи, 

розвинути чуттєву сферу 

малюків; 

••  сформувати задум 
висловлювань, які діти мають 

складати на другому уроці; 

••  активізувати мовні засоби 

для вираження думки, 

узагальнені способи 
мовленнєвої діяльності. 

1-й етап – продовження 

формування задуму 

висловлювання ( 
 

2-й етап – побудова усних і 

письмових висловлювань, іних і 

птовлених заздалегідь. 
 

3-й етап – учні колективно 

обговорюють, редагують звязні 

висловлювання за змістом, за 

структурою, мовним 

оформленням, порівнюють з 

авторським оригінальним 

варіантом 

 

СПАРЕНИЙ УРОК МИСЛЕННЯ 

СЕРЕД  ПРИРОДИ 
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Передумови успішного розвитку 

мовлення                        учнів 

Розвиток  

допитливості 

та інтересу 

 

Мовлення 

 учнів 

Формування 

 вміння 

 спостерігати 

Виховання   

уваги  

до слова 

Емоційні 

 переживання 

Створення  

відповідних 

мовленнєвих 

ситуацій 
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  Цілі уроку мислення: 

 

ДИДАКТИЧНІ 

РОЗВИВАЛЬНІ 

ВИХОВНІ 

  

   Об'єкти, явища, особливі стани 

природи, за якими діти 

спостерігають, мають бути 

яскравими, динамічними, 

викликати казкові асоціації, 

образи, спонукати до чуттєвих 

способів пізнання (розвивати 

здатність прислухатися до звуків 

рідної землі, дивуватися 

різноманітним формам, 

неповторним барвам). 
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Об'єкти                                                          

спостережень 

 мають: 

Виявляти  ознаки   й  

властивості  предмета  чи  

явища  і  послідовно  

називати  їх  словами; 

порівнювати,  знаходити 

родові  й  видові, головні  

й  другорядні  

ознаки;групувати  

взаємопов’язані  явища і  

предмети; 
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Оволодівати  

здатністю  

встановлювати  

причинно-

наслідкові  зв’язки,  

робити висновки. 
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Створення  емоційно – образної  картини 

Читаємо вірші в 
особах 

Використовуємо  
фрагменти 
лялькових вистав 

Пропонуємо  
розгадати загадки 

  Ребуси  

    Пройти  лабіринт 

Погратися  в гру 

Прослухати початок казки, для 
продовження якої треба вести 
спостереження 

Досліджувати   
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Використання  проблемних 
запитань, загадок, віршів-

діалогів із лялькових 
вистав, драматизації, що 
має на меті одухотворити 
побачене, чим милуються 

діти 

 

 

 

Колективні  (групові, 
індивідуальні) 

спостереження мають 
поєднуватися з ігровою, 
предметно-практичною, 

дослідницькою 
діяльністю. 

ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ    УМОВИ 
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Мовленнєві завдання для 

формування задуму висловлювання 

 

• Виразне читання 

вірша, пісні, байки на 

тлі об'єктів, за якими 

ведуться 

спостереження, 

складання розповідей, 

описів, міркувань за 

змістом вірша і об'єк-

том спостереження. 
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• Виразне читання 

вірша, зіставлення 

його з картиною, за 

якою спостерігають. 

Що в них спільного, 

що відмінного? 
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Виставка дитячих 

малюнків — 

враження від 

спілкування з 

природою 
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• Читання в особах 

віршів із 

використанням 

елементів 

лялькового театру 
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• Складання 

словесних 

малюнків, 

пластичних етюдів 

за мотивами 

художніх творів та 

об'єктів спо-

стереження 
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• Створення 

літературно-

драматичної 

композиції. 
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Виготовлення 

художніх виробів, 

колективних 

композицій із 

природного 

матеріалу. 
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Куліш  Неля. 

                    Осінній ліс 

   Ось  і скінчилося  тепле  літечко. Прийшла 

красуня – осінь. В осінньому лісі  багато чого 

змінилося.  Почав  дути  прохолодний 

вітерець, гойдаючи  дерева. Звірі  лісу почали 

готуватися до  зими:  білочки  збирають  свої  

улюблені  ласощі,  їжачки облаштовують    

кубельця,  а  зайчата  весело  стрибали. 

      Ліс  прикрасив  свою  підлогу  золотавим  

килимком. А стрункі  берізки  вдягли 

жовтогарячі  сукні. Ніби  зібралися на  

вишуканий  бал. 

      Серед  лісової  галявини виспівував   

веселий струмок. 

      Який  прекрасний    і  чарівний   осінній  ліс. 
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ПОПЕНКО  КАТЯ 

Щедра  горобина. 

Ось  і настала  зима. Сніжна,  морозна,  вітряна.  
Важкі  часи  для  пташок.  Прокинулась 
синичка  дуже  голодною. Політала, пошукала  
корму – не  знайшла.  Зажурилась,  сіла  на 
високий  кленок.  Примостилися  біля  неї  два  
горобчика.  Вони  почали  вихвалятися,  як  
смачно  сьогодні поснідали.  Набралася  
сміливості  синичка  і  запитала. Де знайшли  
горобчики їжу.  А  ті  залюбки  їй  показали. 

  Побачила  синичка  мальовничу  картину:  
невеличкі  деревинки  густо  обліплені  
червоними  ягідками.  І  зрозуміла  тоді  
синичка,  що  не  боїться  вона  тепер  лютої  
зими  і  голод  їй  не  загро- 

жує!  Китиці горобини  неначе  

 простягнуті  долоні  порятун 

ку  й  допомоги. 
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КУЛІШ  НЕЛЯ 

ЗИМА – ЧАРІВНИЦЯ 
    Одного зимового   вечора  я,   Марина  і  
Сашко  пішли  до  лісу.  Ми  там грали  в  
різні  ігри,  і  не  помітили,  як  ліс  
перетворився на  зимову  казку. 
       За  деякий  час  навколо нас  почали  
кружляти  грайливі  блискучі  сніжиночки.  
На  мить  нам здалося,  що вони 
перетворилися  на  маленьких  принцес.    
Чарівні  сніжинки  граціозно  танцювали  
вальс.  У  них  були гарні  і пухнасті  сукні.  
У лісі  було  так  тихо,  ніби  королева  зима  
разом  зі своїми  вірними  слугами    
охороняла  цей  чарівний  вишуканий  бал. 
Незабаром на небі почали зявлятися перші 
зірочки і ми поспішили додому. 
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Фрагмент 6 

« ПРИХІД  ВЕСНИ» 

Спостереження за 

виражальними можливостями 

слів-ознак, слів-предметів, слів-

дій, ужитих у переносному 

значенні. 

Побудова казки за 

спостереженням і серією ма-

люнків. 

Складання імпровізованих 
розповідей, міркувань 

І. Формування задуму 

висловлювання. Вибір об'єкта 

спостереження. Придивімося і 

прислухаймося. 

2. Одухотворення об'єкта 

спостереження. Декламування 

вірша підготовленими учнями в 

особах. 

3. Спостереження. Поміркуємо 

разом 

Гончаров 

 Альоша 

Прихід  весни 

  У  ніжних  промінях  сонечка  

прокидається  весна.  Сніг  починає 

швидко  танути. Край  веселого  

струмка   боязко  визирає  білий  

підсніжник.  Його  з  радістю  

зустрічає  ясне  блакитне небо.  А  

маленька берізка  прикрасилася  

жовтими сережками.  Весняний  

вітер дмухає  свіжістю  та  

ароматами перших  весняних  

квітів.   

       Зустрічаймо  весну ! 
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Уроки мислення формують 

екологічну культуру 
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 Природа  

        і ми –  

               одне  

                      ціле! 
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 Дозвілля 

 в 
пришкільному 

 таборі 


