
Інтегрований урок з літературного читання та образотворчого мистецтва 

2 клас 

Вчитель: Трет’як Любов Павлівна 

Тема уроку літературного читання: «Не кажи, що знаєш, а покажи, як умієш».   

                                                            Англійська народна казка «Сорочаче гніздо». 

Тема уроку образотворчого мистецтва: Поняття про об’єм і фактуру. Ліплення   

                                                                    фігурки «Сорочаче гніздо». 

Мета:   Продовжувати ознайомлювати дітей із казками народів Європи; ознайомити з 
англійською народною казкою «Сорочаче гніздо».; удосконалювати техніку свідомого 

виразного читання; вчити стежити за логікою описування подій; формувати вміння 

визначати головну думку та пояснювати її; ознайомити учнів з поняттями «об’єм» та 

«фактура» як засобами виразності скульптури; вдосконалювати навички роботи з 
пластиліном, ліплення об᾿ємних фігур із пластиліну; розвивати просторове уявлення, 

дрібну моторику руки, уміння відчувати об’єм та фактуру предметів, формувати 

естетичні почуття, смак; виховувати наполегливість у навчанні; бережливе ставлення до 

птахів; виховувати охайність під час роботи з пластиліном. 
Обладнання: паперові сердечка, поштова скринька, маски пташок для читання в особах, 

мультимедійна презентація, тлумачний словник української мови, пластилін, дощечки 

для ліплення, стеки, серветки для витирання рук, педагогічний виріб – гніздо сороки. 
Тип уроку: комбінований. 

Хід уроку 

І. Організація початку уроку. 

(Емоційний позитивний настрій на урок.) 
Вчитель:         Ось і дзвоник пролунав 

                        Працювати час настав 

                        Тож і ми часу не гаймо 
                         Наш урок розпочинаймо! 

Учні:   Працюватимем старанно, 

            Щоб почути у кінці, 

            Що у нашім 2 класі 
           Діти – просто молодці! 

- Діти, сьогодні у нас незвичайний урок. По-перше – до нас завітало дуже багато 

гостей, тож давайте повернемося до них і привітаємося! 
- А по-друге – у нас сьогодні буде урок літературного читання разом з уроком 

образотворчого мистецтва. Тож скоріше почнемо працювати, щоб все встигнути. А 

девіз нашого уроку такий: «Хто багато читає, той багато вміє й знає!»(читають всі). 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

1. Прогнозування попередніх результатів. 

- Передайте сердечком – смайликом, що очікуєте від уроку. Зобразіть свій 

настрій і побачимо, чи змінився він протягом уроку.  
(На листочках, у вигляді сердечка, діти зображають смайликом свій настрій) 

2. Перевірка домашнього завдання. Збирання листів до друзів. 

- А зараз киньте до поштової скриньки свої листи для друзів із домашнім завданням, 

де ви написали про свої враження від Чеської народної казки «Собаки, коти, та 
миші». А так як чужі листи читати не можна, то ви коротенько розкажете про них 

на класній годині, презентуєте малюнки, оцінете свого товариша добрим словом. 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 



1. Мовна розминка. Вправа на розвиток фонетичного сприймання. 

Фронтальне опитування. 

Вчитель показує малюнки, учні називають назви птахів, що зображені, 

визначають, який спільний звук ([с], [с']): соловей, сова, синиця, снігур, сокіл. 

2. Відгадування загадки. 

— Але тут немає ще однієї пташки. Відгадайте, хто це. 

Як вам витівка така: 

До числа добавив "а". 
Що за птиця білобока? 

Називається ... (Сорока). 

Фізкультхвилинка. Релаксація: слухання співу пташок.  

- Спів яких пташок ви впізнали. 
3. Словникова робота. Фронтальне опитування. 

— Прочитайте слова в лівій колонці, доберіть до них відповідні тлумачення із правої 

колонки. 

абияк                        тоненька гілочка; 
глузд                        твердо пообіцяла; 

прутик                     як-небудь; 

заприсяглася           розуміння. 
- Складіть речення з будь яким з цих слів. 

IV. Повідомлення теми і мети уроку. 

— З ким порівнюють людину, яка багато говорить? (Із сорокою). 

— Які слова можна дібрати для опису цього птаха? (скрекотуха, балакуха). 
— Але виявляється, сорока вміє щось робити краще, ніж інші птахи. І ми про це зможемо 

дізнатися, прочитавши англійську народну казку "Сорочаче гніздо". А ще навчимось у 

сороки це «щось» виготовляти. 
V. Опрацювання англійської народної казки «Сорочаче гніздо». 

           

 1.Ознайомлення з Англією на карті Європи, творами англійських письменників. 

(Міст Тауер, Біг Бен, прапор) 

      Столиця Англії і Великої Британії – Лондон. Розташована на річці Темза. Це 

найбільший туристичний центр світу. У цьому величезному місті багато пам΄яток 

культури. Які вже давно стали символами країни. 
      Серед них ( показ визначних місць на малюнках): Вестмінстерське абатство, будинок 

Парламенту, Букінгемський палац, собор Святого Павла, Лондонський міст і Тауер. На 

березі Темзи, недалеко від Тауера, ви можете бачити Вестмінстерський палац чи будинок 

Парламенту. У ньому засідає англійський уряд, а крім того, це один з найкрасивіших 
будинків Лондона. Одна з його веж — це знаменитий Біг Бен, найбільший годинник 

Англії. Він б’є кожну чверть години. Букингемський палац — це офіційна резиденція 

королеви в Лондоні. Туристи завжди йдуть туди для того, щоб подивитися церемонію 
зміни варти. У Лондоні багато красивих площ. Розгляньте прапор Англії.  

      Ця могутня країна славиться багатьма видатними людьми. Багато з них є авторами 

цікавих казок для дітей, зокрема: Джонатан Свіфт, Дж. К. Ролінг,Р. Кіплінг та багато 

інших. Ви зараз бачите казки цих авторів на екрані. Також багато англійських народних 
казок дуже відомих усьому світу. І саме англійську народну казку ми і будемо сьогодні 

читати. А називається вона «Сорочаче гніздо». 

2.Слухання казки, яку читає учитель. 

— Що сорока робила майстерно? 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D0%B0


 

 

3.Перевірка первинного сприйняття. Фронтальне опитування. 

— Що сорока робила майстерно? 

— Про що її попросили усі птахи? 
4 .  Повторне читання казки  учнями вголос "ланцюжком".Гра «Вовк – заєць». 

5.   Перевірка розуміння прочитаного. Вибіркове читання. Фронтальне опитування. 

(Доводять словами з казки.) 

—Чому птахи попросили навчити їх ліпити гніздо? 

—Чи вдалося сороці навчити їх ліпити гніздо так майстерно, як вона? 

—Назвіть птахів, які хотіли навчитися робити гніздо. 

—Прочитайте опис гнізда дрозда. Із чим його порівнюють? (малюнки зі слайду). 
—Яке гніздо у сови? у горобця? у шпака? 

—Як-робила гніздо сорока? 

—Що заприсяглася сорока? 

6. Читання казки в особах. Індивідуальна робота над виразністю читання. 

    (використання масок птахів) 

10. Визначення основної думки казки. Фронтальне опитування. 

— Прочитайте прислів'я. Яке з них виражає основну думку казки? 
Хто багато робить, той багато знає. 

Добре того вчити, хто хоче все знати. 

Хто багато говорить, той мало творить. 

- Чого вчить казка? Що засуджує? (Вчить бути терплячими, наполегливими.) 
Фізкультхвилинка (Руханка «Прогулянка»). 

VІ. Ліплення фігурки «Сорочаче гніздо». 

1. Поняття про об’єм і фактуру. Фронтальна бесіда – розповідь вчителя. 

- Так, що ж сорока робить найкраще за усіх? 

- Так, це гніздо, огляньте на нього уважно. На що воно схоже?  

- Чи можна його роздивитися добре з усіх боків? (Ні) 

- Чому? 
- Тому, що намальоване зображення плоске, а, щоб роздивитися з усіх боків треба 

мати об᾿ємне зображення, скульптуру. 

- Діти, сьогодні ми спробуємо створити об᾿ємну скульптуру – гніздо сороки. А щоб 
воно було схоже на справжнє, то використаємо фактуру. «Фактура»(визначення 

зі словника на слайді, читає зі словника підготовлений учень) передає 

особливості поверхні, яку створює скульптор. Адже гніздо сороки зовсім не 

гладеньке, воно із прутиків, грудочок. Ось і ми спробуємо передати всі 
особливості такого гніздечка. Бо об᾿єм і фактура – це основні виражальні засоби 

скульптури. 

- Погляньте, яке «Сорочаче гніздо» змайструвала я. Тепер ви можете розглянути 
його з усіх боків. Чому? (Бо воно об᾿ємне).  

2. Демонстрація пед. виробу. 

3. Інструктаж. 

- Щоб почати роботу, нам треба приготувати все необхідне для роботи з 
пластиліном. Швиденько покажіть як ви все запам’ятали. (Діти викладають 

дощечки, на них ставлять пластилін, кладуть стеки.0 

- А якого кольору гніздо у сороки? Тож якого кольору пластилін нам потрібен? 

- На що схоже гніздо сороки? (на чашечку) 



 
 

 

- Яку частину ми будемо прикрашати фактурою? 

- Для створення фактури ми використовуватимемо стеки. За допомогою них ви 
зможете наносити на гніздечко різні візерунки, які точно відтворять вигляд 

справжнього сорочачого гнізда на  вашій  скульптурі 

4. САМОСТІЙНА ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ. 

За технологічною картою. 

Ліплення скульптури «Сорочаче гніздо» з використанням знань про фактуру та 

об'єм. 

 
VІ.  Підсумок уроку. Бесіда. 

- Чи змінився ваш настрій до кінця уроку? 

- Ви молодці! Дуже гарно попрацювали. 

- З якою ю казкою сьогодні ознайомились? 
- Чого вона нас вчить? 

- Яку скульптуру виготовляли? 

- Покажіть всім, які чудові скульптури у вас вийшли. (Виставка дитячих робіт). 
-  Сорока дуже задоволена і прощається з вами.  

 

VІІ. Домашнє завдання. 

С.50, підготувати відповіді до розділу «Чи уважно ти читав?» ;  

І група – цікавинки про птахів;  

ІІ група – ілюстрації до казки, загадки. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
Література 

 

 
Інтерактивні технології навчання у початкових класах / Авт.-упор. І. І. Дівакова. – 

Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 180 с. 

 

Ковальчук Н. О., Настенко А. І. Літературне читання. 2.клас. І семестр (за підручником 
О. Я. Савченко) – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 109, (3) с. – (Серія «Початкова школа. 

Мій конспект»). 

 

Навчальні програма для середньої загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням 
українською мовою, 2-4 класи. 

 

Савченко О. Я. Літературне читання: підруч. для 2 кл./О. Я. Савченко. – К.: Видавничий 
дім «Освіта», 2012. – 160 с.: іл. 

 

Тлумачний словник української мови. 

 
 


