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Тэма: “Дзікарослыя кусты”
Мэта: фарміраваць уяўленні аб дзікарослых кустах, іх значэнні ў прыродзе
і ў жыцці чалавека. Садзейнічаць фарміраванню ў вучняў уменняў
распазнаваць кусты бліжэйшага наваколля па адметных прыкметах.
Абсталяванне: карткі-заданні, малюнкі
Ход урока
І. Арганізацыйныя моманты
Усміхніцеся адзін аднаму. З добрым настроем пачынаем наш урок. Я хачу
вам пажадаць поспехаў у пазнанні новага, цікавай працы на ўроку. Яшчэ я
хачу пажадаць, как пасля гэтага ўрока вы сталі мудрэйшымі і дабрэйшымі ў
адносінах да прыроды, да другіх людзей.
Прачытайце формулу:
Старанне+ Увага + Здагадлівасць + Веды + Поспех
Жадаю вам скарыстаць гэту формулу і дабіцца поспеху.

ІІ. Праверка дамашняга задання
Дзеці зачытваюць апавяданні.
Выконваюць заданні на картках

ІІІ. Паўтарэнне вывучанага
Гульня “Святлафор” (работа ў групах)
Кружочкі з выкананымі заданнямі размясціць па пэйнай дарожцы

…
…
…

Фізкультхвілінка
Ветер дует нам в лицо,
Закачалось деревцо.
Ветер тише, тише, тише…
Деревцо все выше, выше.
IV. Паведамленне тэмы ўрока
Разгадванне крыжаванкі
1

Л

Я

Ш

Ч

2

Е

Л

К

А

3

С

А

С

Н

Ы
А

Н

А

1. Лясны куст, які адорвае ўсіх смачнымі арэхамі і з доўгіх ствалоў якога
раней рабілі вуды (ляшчына)
2. Хвойнае дрэва, галіны якога размяшчаюцца па ўсім ствале знізу да
верху і якое ўпрыгожвае наша жыллѐ на Новы год (елка)
3. Святлолюбівае хвойнае дрэва са ствалом медна-жоўтага колеру і
шапкай галін бліжэй да верхавіны (сасна)
V. Работа з падручнікамі
1. Чытанне артыкула настаўнікам
2. Работа па пытаннях
А) Як адрозніць куст ад іншых раслін?
Б) Адкуль у прыродзе там многа дзікарослых кустоў, калі людзі іх не
саджаюць?
В) Ці прыносяць дзікарослыя кусты карысць людзям?

3. Гульня “Дрэвы, травы, кусты”
4. Чытанне арт. ланцужком

5. Гульня “Што лішняе?”
Клен, каліна, арэшнік, яблыня (дзікарослыя)
Парэчкі, маліна, агрэст, арэшні (культурныя)
Дуб, бяроза, клен, ліпа, парэчкі (дрэвы)
Ліпа, асіна, сасна, дуб (лісцевыя)

Пажаданні лесу
Чтобы в мире не исчез
Зверь лесной и птица тоже
Процветай зеленый лес
Будь здоров, наш друг хороший.
VI. Падвядзенне вынікаў. Дамашняе заданне ст. 47–50
VII. Рэфлексія

