
                                Інтегрований урок 

(позакласне читання, розвиток мовлення ) 

Тема: «Зима – чарівниця» 

Мета: Ознайомити учнів з новим твором; поглибити їх знання про зимові 

явища, про характерні ознаки зими; вдосконалювати навички виразного 

читання, уміння аналізувати художній твір; збагачувати словниковий запас 

учнів, розвивати їх мовлення, творче мислення, уяву, фантазію. 

І. Організаційний момент 

- Діти, а яким би ви хотіли бачити наш урок? 

- А якими ви маєте бути на уроці? 

- Ви зрозуміли, що на уроці ми будемо працювати в групах. Давайте 

пригадаємо правила роботи в групі. 

ІІ. Повідомлення теми уроку. 

- Тему уроку ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. 

Стало біло навкруги, 

я розтрушую сніги, 

наганяю холоди, 

води сковую в льоди. 

В дружбі з дітьми я всіма. 

Здогадались? Я ….. ( Зима ). 

- Які слова вам допомогли відгадати загадку? 

Так, сьогодні на уроці ми будемо говорити про зиму. Тема нашого уроку « 

Зима – чарівниця ».  

ІІІ. Актуалізація опорних знань. 

     1.Читання анаграм 

- Прочитайте анаграми і визначте зайве слово 

еньчіс 

тилюй 

груньде 

резеньбе 

- Яке слово зайве? Чому? 



 

       ІV. Основна частина. 

1. Хвилинка ерудита. 

- Давайте послухаємо, що розкажуть нам учні з довідкового бюро про 

зимові місяці 

 1 учень 

Перший місяць зими – грудень. 

Змерзлим груддям скрізь і всюди  

вкрилось поле і шляхи. 

Це вже грудень! – кажуть люди, 

і вдягають кожухи. 

І справді, саме через те, що земля покривається грудками мерзлої землі і 

називають його груднем. 

Наші предки називали цей місяць студень, бо земля отримує мало тепла від 

Сонця. А ще хмурень за непривітне сіре небо,  за те, що у грудні пізно 

розвиднюється, рано смеркається, дедалі коротшають дні. Інші його назви 

першозимник, перемерзник. 

 2 учень                                                                                                                         

Другий місяць зими – січень. Досить поширена думка пов’язує походження 

цієї назви з сильними «сікучими» морозами. Інша, що січень ділить(січе) 

зиму навпіл, а також «відсікає» прожитий рік від наступного.  

А ще його називають льодовик, щипун, тріскун, студень. 

3 учень 

Останній місяць зими – лютий.  

Лютий місяць дуже лютий.  

Запитає: «В чому взутий?» 

Виє сильна завірюха,  

не пускає без кожуха.  



Це пора вітрів, морозів, снігів, відлиг. Крім офіційної назви місяця у народі 

існує чимало інших назв. Більшість їх характеризує сувору і вередливу вдачу 

місяця. Його називають сніжень, лютень, зимобор (весна із зимою бореться), 

межень (межує з весною).  

      2.  Створення асоціативного куща. 

- Давайте пофантазуємо. Закрийте очі і уявіть красуню-зиму. Які слова 

приходять вам на думку? 

 
- Який гарний снігопад зимових слів ви влаштували! 

4. Етимологічне значення слова «зима». 

- Слово «зима» прийшло до нас з індоєвропейської мови і означає 

«холодна», «неприємна пора». 

- Чи насправді зима є такою для вас ? 

5. Дискусія. 

- Пропоную таке завдання: кожна група має ствердити або заперечити, 

що зима – неприємна пора року і довести свою думку. 

6. Фізкультхвилинка. 

- Давайте відпочинемо і влаштуємо уявну подорож в зимовий ліс. 

Пройдемось засніженими стежинами, помилуємось красою природи і 

послухаємо, яку мелодію навіяла зима  польському композитору та 

піаністу Фредеріку Шопену. 

 

 

 

V. Робота над твором. 



Казка Ірини Мацко «Зажурилась бабуся Зима» 

- Про зиму написано багато літературних творів: казок, віршів, 

оповідань. Сьогодні ми прочитаємо твір сучасної української 

письменниці Ірини Мацко.  А який за жанром цей літературний твір 

скажете мені ви. 

 
 

- Що це? ( Казка ). 

- Так ми будемо читати казку, яка називається «Зажурилась бабуся 

Зима». 

1. Передбачення подій, описаних в творі за заголовком та опорними 

словами. 

- Як ви думаєте, про що буде йтися в цій казці? 

- Чому Зима зажурилась? 

- За опорними словами пропоную кожній групі скласти зачин казки 

( бабуся Зима, однієї ночі, послухати, довідатись, піти до людей ) 

2. Словникова робота 

- Перш ніж почати читати, хочу звернути увагу на слова, які зустрінуться 

нам в тексті. 

ˑ розвідини – пошук інформації з метою про що дізнатись 

ˑ забариться – затримається , запізниться 

ˑ духом упала – впала у відчай, глибоко засмутилась 

ˑ намислила – задумала щось зробити 

ˑ благати – наполегливо просити 

ˑ вигін – ділянка біля села, куди виганяють пастися худобу 

ˑ очей не відвести – милуватись , бачити щось дуже гарне 

3. Робота над текстом 



а) І частина 

   Читання казки учнями 1 групи 

- Чи справдились ваші передбачення щодо зачину? Чиє передбачення 

було більш точним? 

- Що надумала бабуся Зима? 

- Чому їй стало сумно? 

- Що було далі на вашу думку? 

б) ІІ частина 

    Читання частини учнями 2 групи. 

- Чиє передбачення справдилось? 

- Що вирішала зробити зима? 

- Чи змінились наміри людей щодо приходу Зими? 

- Що зробили діти? 

- Що сталося далі, як ви думаєте? 

в) ІІІ частина 

   Читання частини учнями 3 групи. 

- Яка група була ближчою до сюжету цієї частини?  

- Хто першим відреагував на благання дітей? 

- Що побачили люди, коли прокинулись вранці? 

- Чи сподобалась вам казка? 

- Яка тема казки? 

- Яка її головна думка? 

VІ. Творча робота в групах. 

- Красу зими у своїх творах описують поети, письменники, художники, 

композитори. У нас сьогодні теж будуть свої художники, поети та 

прозаїки. Здогадались хто це? Так, це ви. 

1 група – вам потрібно удосконалити вірш про зиму, дібравши 

прикметники. 

2 група – намалюють картину, яку побачили люди навкруги, коли 

вранці прокинулись. 

3 група – напишуть розповідь про зимові розваги дітей за допомогою 

твору та опорних словосполучень. 

VІІ. Підсумок. 

1. Гра «Незакінчені речення»  

- Давайте пограємо в гру «Незакінчені речення». Я починаю речення, а 

ви  продовжуєте. 



- Сьогодні на уроці ми зрозуміли… ( 1 група) 

- Більше за все нам сподобалося… ( 2 група ) 

- Урок дав нам для життя … ( 3 група ) 

2. Самооцінка. 

- У кожного з вас дві сніжинки (більша й менша ). Оберіть ту сніжинку, 

яка оцінить вашу роботу. На скільки ти був уважним, активним, 

старанним. Прикріпіть її на дошку. 

3. Домашнє завдання.  

Поети стануть художниками; 

Художники – прозаїками; 

Прозаїки – поетами.  

 

  

   


