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Плани-конспекти уроків з літературного читання 
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(автори: Н.І.Богданець-Білоскаленко, М.І.Зоряна) 

 

Тема: Колискові пісні. «Котику сіренький» 

 

Мета: розширити знання дітей про усну народну творчість; ознайомити учнів                 

з жанром української народної пісенної творчості – колисковими піснями, їх 

особливостями. Розвивати навички виразного  читання, культуру зв’язного мовлення, 

пам'ять, уміння  грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження. 

Виховувати любов до народної творчості, гордість за український народ, який має 

славне героїчне минуле і багату творчу спадщину. 

Тип уроку: комбінований. 

Обладнання: таблиці для читання, кросворд до теми, індивідуальні картки, запис 

дитячої пісеньки «Два півники», записи музичних творів Миколи Лисенка «Колискова 

пісня» та Якова Степового «Колискова». 

 

Хід уроку 

 

1. Організація учнів до навчальної діяльності 

1.1. Привітання 

Пролунав дзвінок, 

Починається урок. 

Будемо працювати старанно,  

Щоб почути у кінці, 



Що у нашім четвертім класі 

Дітки – просто молодці. 

1.2. Перевірка готовності учнів до уроку 

1.3. Створення психологічного комфорту та позитивного настрою 

1.3.1.«Барометр настрою»  

 Продемонструйте свій настрій: якщо поганий – долоньки стисніть, якщо гарний – 

підніміть долоньки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. «Підморгни товаришу» 

 Підморгніть товаришу, посміхніться, зніміть посмішку зі свого обличчя долонею і 

пошліть її сусідові. Спіймайте посмішку і прикрасьте нею своє обличчя. 

 Від вашої посмішки у світі збільшилося на краплинку щастя. 

 Від вашої посмішки на краплинку сонця стало більше у світі. 

 Від вашої посмішки на краплинку радіснішим стало наше життя. 

 Від вашої посмішки стає краще на душі. І це все лише від одної 

посмішки. 

1.4.  Прогнозування уроку.  

— Скласти формулу майбутнього уроку. 

У – увага,  с – старанність, л – лінь, п – працьовитість, б – байдужість, і – 

інтерес, х – хороший настрій.     

УСПІХ 

2.Мотивація навчальної діяльності. 

Пам’ятайте, милі діти, 

І хлоп’ята, і дівчата, 



Щоб успіхи чудові у навчанні мати, 

Треба гарно нам читати. 

— Тож першою у нас буде вправа на вдосконалення навички читання.     

 

2. Вправи на  вдосконалення читацьких навичок. 

2.1. Мовна розминка 

2.1.1. Робота з чистомовкою 

Ці-ці-ці-риби плавають в ріці. 

Іх-іх-іх-рибок знаємо ми всіх. 

Ась-ась-ась-жирнесенький карась.  

Ом-ом-ом-це пливе вусатий сом.  

Ка-ка-ка-хижа щука от така-а.  

Ин-ин-ин-срібно-жовтий плава лин. 

Юн-юн-юн-довгий і вертлявий в 'юн.  

Ож-ож-ож-заховавсь колючий йорж. 

 

2.1.2.Бесіда за чистомовкою 

 Для чого ми читаємо чистомовку? 

 Які назви риб ви запам 'ятали? 

 Яка риба є хижою?  

 

2.1.3.Вправа «Вгадай слова». 

— Прочитайте слова на картках. 

  з _ г _ дк _                л _ ч _ лк _         к _ зк _ 

  пр _ сл _ в’ _            п _ сн _               ск _ р _ м _ вк _ 

  ж _ рт _                     м _ р _ лк _  

 

 Якою спільною назвою об’єднаємо усі ці твори? (Усна народна творчість) 

 

3. Актуалізація опорних знань. 

— Відгадайте, про який жанр усної народної творчості йдеться мова? 

? Словесно-музичний твір, призначений для співу? (Пісня) 

 

 



3.1.Вправа «Асоціативний кущ» 

 Які пісні за жанром ви знаєте? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Повідомлення теми і мети уроку. 

5.1.Розгадування кросворду 

— Щоб дізнатися тему нашого уроку, пропоную вам розгадати кросворд. 

 К         

    О     

   Л   

    И  

 С       

      К   

        О  

  В    

      А 

 

1. Як називають колискову пісню? (Колисанка) 

2. Дитина, якій співають колискові? (Немовля) 

3. Як називають маленьке дитя? (Ляля) 

4. Жінка, відносно до дитини, яку вона народила? (Мати) 

історичні 

  ліричні 

     пісні 

хороводні 

обрядові 

колискові    естрадні 



5. Промовляти слова під супровід музики? (Співати) 

6. Яким ласкавим словом називає матір своє життя? (Дитинко) 

7. Найкраща пора життя людини? (Дитинство) 

8. З якого дерева робили колиску для хлопчика? (Явір) 

9. Як називають ліжечко для колисання дитини? (Колиска) 

— Тож сьогодні на уроці ми зазирнемо у чарівний світ колискової пісні, послухаємо 

багато колискових піснень, навчимося виразно читати колискову пісню «Котику 

сіренький». 

6.Сприймання й усвідомлення нового матеріалу 

6.1.Розвиток асоціативного мислення 

6.1.1. Робота в групах (завдання на картках) 

 

 

 

 

 

 — Діти, цікаво, що ви уявляєте, коли звучать слова  «мама», «колискова», «дитина». 

— Пригадаймо, а що таке «сенкан». 

Сенкан – це вірш, який складається з п'яти рядків. Він синтезує інформацію і 

факти у стисле висловлювання, яке описує, віддзеркалює тему. 

Форма сенкану: 

1-й рядок – тема (іменник); 

2-й рядок – опис (прикметник); 

3-й рядок – дія(дієслово), пов'язане з темою; 

4-й рядок – ставлення (фраза), почуття з приводу обговорюваного; 

5-й рядок – перефразування сутності (синоніми, узагальнення, підсумок). 

 

  Картка 1 

      Які асоціації викликає у вас слово «мама»? Обговоріть в групі між собою, запишіть 

асоціації в ґроно, складіть сенкан до слова «мама». 



Мама  

Лагідна, красива. 

Дбає, любить, приголубить. 

Найрідніша людина в усьому житті. 

Ненька 

 Картка 2 

      Які асоціації викликає у вас слово «колискова»? Обговоріть в групі між собою, 

запишіть асоціації в ґроно, складіть сенкан до слова «колискова». 

Колискова 

Лагідна, ніжнесенька. 

Заколисує, зворушує чарує. 

Співає матінка ріднесенька. 

Ласка. 

 

 Картка 3 

     Які асоціації викликає у вас слово «дитина»? Обговоріть в групі між собою, 

запишіть асоціації в ґроно, складіть сенкан до слова «дитина». 

Дитина  

Допитлива, весела 

Допомагає, грається, відпочиває 

Помічниця батькам 

Щастя 

 

Фізхвилинка (з імітацією рухів) 

Український народ підмітив: «Як дитина бігає і грається, так і здоров’я їй 

усміхається». Дитяча народна пісенька-гра «Два півники» (під музичний супровід) 

6.2. Вправа «Мозковий штурм» 

— Діти, давайте спробуємо визначити з вами, яка ж пісня називається 

колисковою?(Колискова пісня – ліричний пісенний твір, який виконується матір’ю 



(рідше батьком чи іншим членом родини) над колискою дитини для того, щоб її 

приспати). 

6.3.Розповідь вчителя про колискові  пісні 

Однією з перших пісень, яку чуємо ми після народження, є колискова. Любов до 

рідного краю, мови починається з цієї пісні.  Багато мам, заколисуючи свою дитину, 

наспівують їй ніжну пісеньку, під яку так солодко засинати. 

Для виконання колискових не потрібно спеціального 

музичного супроводу, досить одного голосу. Народні 

колискові пісні зачаровують надзвичайною ніжністю і 

простотою. 

Одні мами співають своїм малюкам класичні або 

старовинні колискові пісні, інші придумують власні 

заколисуючі ніжні пісеньки, а хтось позичає дитячі колисанки з 

улюблених мультфільмів. 

— Які колисанки співали вам ваші матусі? 

 

6.4. Опрацювання колискової «Котику сіренький»(с. 24) 

6.4.1.Первинне читання колискової кращими учнями 

6.4.2.Словникова робота  

 воркотати — говорити  тихенько, ніжно, тепло; 

 дрімота — напівсонний стан. 

6.4.3.Повторне мовчазне читання колискової учнями 

6.4.4.Робота над текстом твору 

? Чи сподобалась вам колискова «Котику сіренький»? 

? Який настрій викликає вона у вас? 

? Яка картина поставала перед вашими очима, коли ви читали цю колискову? 

? Як читається ця пісня? 

? З якою інтонацією треба читати колискову «Котику сіренький»? 

? А в якому темпі: швидкому, середньому чи повільному? 

 

7.Узагальнення і систематизація знань учнів. 

7.1.Робота із музичними творами 



7.1.1.Прослуховування музичних творів Миколи Лисенка «Колискова пісня» та 

Якова Степового «Колискова». 

7.1.2.Визначення спільних та відмінних рис. Метод «Кола Вена». 

— Давайте спробуймо окреслити спільні та відмінні риси цих двох музичних творів. 

 

 

 

 

 

— Де кола перетинаються, потрібно написати спільне. (Учні по черзі вказують спільні 

риси та відмінні риси)  

8.Підсумок уроку 

8.1.Вікторина «Відгадай» (відеоролик) 

— Чи правильну формулу нашого уроку ми склали на початку? 

— Якого успіху ви досягли для себе?  

8.2.Стратегія «Знаю… Хочу знати … Вивчу…» 

— Які золоті зернята народної мудрості ми зібрали? 

— Покажіть долоньками свій настрій. 

8.3.Узагальнююче слово вчителя 

— Читайте колискові пісні, вивчайте їх! Нехай вони допоможуть вам глибше пізнати 

своїх матерів, відчути їхню ніжність і доброту. Хай з любові до рідної матері 

проростає любов до славної України! 

8.4. Оцінювання учнів 

— На сьогоднішньому уроці ви всі гарно попрацювали, були активними, старанними, 

тому деякі з вас отримують такі оцінки… 

8.5. Оголошення домашнього завдання 

С.23, опрацювати статтю; с. 24 – вивчити напам'ять колискову «Котику сіренький» 

Творче завдання* 

передайте свою щиру любов до матусі малюнковим листом. 

 


