Терендій Оксана Петрівна
Вчитель початкових класів
Учитель – методист
СЗШ №72, м. Львова
«Патріотичне виховання молодших школярів під час проведення уроків»
(з особистого досвіду)
Цикл уроків - мандрівок «Україна вражає» (7 чудес України)
Урок української мови
1. Каліграфічна хвилинка
Т т Ту тл ти тут єть
Тут луки тліють і щити,
Тут шрами віковічної руїни…
Мені здається, Хортице, що ти –
Завмерле серце рідної Вкраїни.
Завдання : - назвіть іменники та поставте до них питання ;
-

- назвіть ті, які є власними назвами ;

-

Чи здогадались, куди ми сьогодні помандруємо?

-

Підберіть синонімічний ряд до слова Вкраїна.

2. Робота з деформованим реченням.
Належить, «Хортиця», до, чудес, заповідник, України, національний, семи.
3. Письмо з пам’яті.
Умовами прийняття на Січ були :
-

знання української мови;

-

православна віра;

-

вміння володіти зброєю.

4. Коментоване письмо.
Хортиця – найбільший річковий острів на Дніпрі та в Європі. Саме тут формувалось
унікальне явище світової історії – запорозьке козацтво.
Музей зібрав велику кількість експонатів епохи козацтва. Це знаряддя праці та побуту
козаків, і бойова зброя, і схеми будівель, а також історичні документи.
Завдання: - визначити граматичну основу речень;
-

Назвати усі прикметники.

5. Вибіркове списування.
Виписати іменники та визначити їх рід, число.
У сучасному комплексі заповідника «Хортиця» є козацька церква, курені, будиночок
кошового отамана, канцелярія, школа, майстерня з гарматами, гончарня, шинок і
гостьовий будиночок.
6. Творче завдання.
Уявіть, що ви працюєте в туристичному агентстві. Зробіть рекламу новому туру
«Хортиця – колиска козацької слави» за поданим зачином.
Увага! Новинка! …
Урок математики
1. Математичний диктант (підбирає вчитель), результати якого відповідають
літерам слова
СОФІЇВКА
2.Запишіть усі можливі трицифрові числа із цифр 2, 4, 0 так, щоб у них не було повтору
цифр. Вони повідомлять на чому можна подорожувати по озерах «Софіївки».
402, 420, 204, 240
На екрані: 402 – на човні, 420 – на катамарані, 204 – на поромі, 240 –на гондолі

.3. Обчисливши вирази, дізнаємось, в якому році закладено парк і коли роботи було
завершено.
(двоє учнів працюють на зворотніх дошках)
2000 – 612 : 12 4 =
3000 – 8386 : 14 2 =
На екрані : 1796 рік і 1802 рік
-

Скільки років тривало будівництво «Софіївки»? (обчислити усно)

4. Розв’яжіть рівняння та дізнайтесь про особливості водограю «Змія» та Великого
водоспаду.
(91 - 67) х = 480
20 (180 : х) = 240
На екрані: 20м – висота, на яку піднімається струмінь води водограю;
15м – висота, з якої спадає вода водоспаду.
5. Розв’яжіть задачу.
Обчислити площу лісового масиву прямокутної форми, якщо вона у 4 рази більша від площі поля зі
сторонами 15 га та 3 га .
На екрані: 180 га – площа національного парку «Софіївка»
6 . Значення виразу із змінною покаже довжину підземної річки Ахеронт.
320 : а + 160 , якщо а = 5.
На екрані: 224 м – довжина річки.
7. Складіть за коротким записом задачу та розв’яжіть її.

Планета «Софіївка» - № - ?
Дуб - ? років
Рослини - ? видів
На екрані: планета «Софіївка» № 3323
дуб – 400 р.
рослин – 2259 видів
8. Цікаво знати! Мовою цифр.
-

Скільки селян – кріпаків будували «Софіївку»?
200 - це чверть даного числа. (800)

-

Скільки грошей (рублів сріблом) витрачено на будову?
40005 збільшити у 50 разів. (2000250).

-

Скільки відвідувачів щороку приймає «Софіївка»?
50 000 – це третина даного числа . (150000).

Математичні диктанти (підбирає вчитель ), діти називають значення чисел відповідно теми
1. Л – 1256 ( перша документальна згадка про місто)
Ь – 4000 (кількість левів)
В – 99 (левів на будинку за адресою пр.. Свободи, 11)
І – 413 (найвища точка – Високий Замок, 413м)
В – 7500 (найдовша вул.Городоцька, 7,5км)

2. У – 22 ( День Соборності України – 22 січня)
К – 23 (День прапора України – 23 серпня)
Р – 14 ( День захисників України, 14 жовтня)
А – 1 (День Матері, 1-а неділя травня)

Ї – 28 (День Конституції України, 28 червня)
Н – 24 (День незалежності України, 24 серпня)
А – 9 (День української писемності та мови)

3. Р – 7 ( Різдво Христове, 7 січня)
І – 12 (кількість страв на Свят - Вечір)
З – 14 (Новий рік за старим стилем, 14 січня)
Д – 19 (Водохреща, 19 січня)
В – 18 (Щедрий вечір, 18 січня)
О – 6 ( Різдвяна зірка має 6 променів)
4. К – 11 ( Т. Шевченко став сиротою в 11 р.)
О – 1384 ( пам’ятників Т. Шевченку у світі)
Б – 9 (день народження поета, 9 березня)
З – 24 (у скільки років звільнено від кріпатства)
А – 10 (день пам’яті поета)
Р – 13 ( скільки років поет був вільною людиною)

Уроки української мови

1. Подайте слова, подані в дужках, у потрібній за змістом формі.
З історії (Україна) знаємо, що в (боротьба) за незалежність ми зобов’язані
насамперед українському (козацтво). Очолювали його відомі українські (гетьман).
Сьогодні відроджується козацька слава, дух (лицарство) у (гени) нашого (народу).

2. Зоровий диктант.
Не цурайтесь, люди, мови,
Не цурайтесь роду,

Як зачахне рідне слово –
Не буде народу.
Завдання: продовжіть думку: мова – це …
Підберіть синоніми до слова зачахне.
3. Запишіть текст, поставивши іменники, подані в дужках, в орудний відмінок.
(Місто ) білим, новорічним,
Спішною (хода),
Ми за (звичаєм) предвічним
Ходим з (колядою).
4. Закінчіть речення, записавши назви різдвяних страв. Визначіть число даних
іменників.
На святковий стіл готують Святу Вечерю із 12 пісних страв: … , … , … .
5. Запишіть текст. Підкресліть прикметники. Назвіть однорідні члени речення.
І мене в сім’ї великій,
В сім’ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.
6. Вибірковий диктант.
Виписати числівники, записавши їх словами.
На 1 козацький човен, окрім дерева витрачалося 13 пудів заліза, 2 діжки смоли, 200
аршинів полотна, 20 сажнів линви, 3 пуди клоччя, 135 аршинів шнурів. На борту
очеретів пояс, який захищав від затоплення. З кожного боку «Чайки» мали по 10 20 весел. Крім веслярів на човні могли розміститися 70 озброєних козаків та до 6
гармат.
7. Зипишіть текст, виправивши помилки.
Йеднаймося братя! Хай чиста іскрина запалить любовну горячі серця, й піснями
наповницця вся украйіна від шчастя, якому небуде кінця!

8. Теми творчих робіт:
«А я з України!»
«Ми - майбутнє України»
«Повертайтеся з перемогою!»
«Герої не вмирають!»
«Різдво в моїй родині»
«Мамо, сонечко моє»

Виховні заходи
«Люблю Вкраїну я свою: вона найкраща в цілім світі»
«Мово рідна, колиско золота…»
«Козацькому роду – нема переводу»
«Найкраще місце на землі – ти, Львове мій!»
«Великодні дзвони»
«Різдво іде, коляду веде»

