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Тема:  Веснянки 

 

Мета: познайомити учнів з веснянками як жанрами українських народних пісень, 

особливими умовами їх виконання; розвивати естетичне сприйняття народних пісень, 

уміння відчувати неповторну красу обрядових пісень; виховувати бажання відновити 

давні українські обряди і самим брати активну участь у їх проведенні. 

Обладнання: аудіозаписи української веснянки в обробці Миколи Лисенка,аудіозапис 

у виконанні хору «А вже весна», репродукція картини І. Сколоздри «Веснянки», 

костюми для інсценізації . 

Тип уроку: комбінований з елементами інсценізації.  

Підручник: Підручник Літературне читання 4 клас (М.І. Зоряна, Н.І. Богданець-

Білоскаленко). Нова програма (2015) 

Хід уроку 

1.Організація класу до роботи. 

— Доброго ранку! Доброго дня! 

Доброго вечора вам кожного дня! 

В школі з вами, як завжди, є я. 

Нехай буде мир і злагода в нас, 



Нехай завжди квіти не в’януть для нас. 

Кожному дню – безхмарного неба, 

Кожній дитині веселощів треба, 

Кожній оселі – щастя і хліба. 

Нехай усміхаються люди щодня. 

Доброго ранку! Доброго дня! 

2. Повторення вивченого матеріалу. Актуалізація опорних знань. 2.1.Перевірка 

домашнього завдання. 

2.1.1. Декламування колядки чи щедрівки. 

2.1.2. Бесіда. 

— Чому колядки і щедрівки є величальними піснями? 

—  Яке є цьому підтвердження? 

—  Що таке обряд? 

 — Які обряди ви знаєте? 

3. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми і мети уроку. 

— Ми продовжуємо наше знайомство з обрядовими піснями. Коли після зими з її 

тріскучими морозами наставала тепла пора року, тоді виконувалися обряди проводів 

зими, зустрічі весни. Мета таких обрядів — прискорити прихід весни, прославляючи 

життєдайне тепло. 

       Настання весни сприймалося нашими предками як боротьба двох сил — холоду й 

тепла. Кожна сила мала богоподібне начало, і наші далекі предки вважали за необхідне 

виконати певний ритуал, щоб закономірний процес у природі відбувався також і за 

їхньої участі. Що вам відомо про весняні обряди? 

4. Сприймання та усвідомлення нового матеріалу. Розвиток мовленнєвих умінь і 

навичок. 

4.1. Розповідь з елементами бесіди. 

— Тож як називалися пісні, що виконувалися під час весняних обрядів?  



— Так, пісні, що співалися під час весняних обрядів, називалися веснянками. Крім 

пісень молодь виконувала різні ігри, що супроводжувалися виконанням певних 

танцювальних рухів та спеціальними піснями й танками. Ці ігри дуже різноманітні. 

Серед них найпо-цулярнішими були: «Подоляночка», «Мак», «Перепілочка», 

«Огірочки», «Льон».  

4.2. Гра-веснянка «Подоляночка». 

4.3. Читання учнями мовчки. (с. 22-23) 

4.4.Беіда за змістом прочитаного. 

— Які пісні називаються веснянками? 

— Коли починали співати веснянки? 

— Навіщо випікали обрядове печиво у формі пташок? 

— Визначте, які з поданих пісень співали в перший день весни, а які — в останній день 

тижня. 

—  Які ви ще знаєте веснянки? 

 

4.5. Робота над  репродукцією картини І. Сколоздри «Веснянки». 

— Розгляньте репродукцію картини. Що на ній зображено? 

—  Молодці! 

 

4.5.1.Фізкультхвилинка. 

Вийди, вийди сонечко (вгору підіймають руки) 

На дiдове полечко (ведуrь рукою в один бiк), 

На бабине зiллячко (ведуrь рукою в інший бiк), 

На наше подвiр'ячко (жест запрошення), 

На веcняні квiточки (пiднiмають вгору руки), 

На маленькi дiточки (присiдають), 



Там вони граються (роблятъ оберт навколо себе), 

Тебе дожидаються (жест запрошення, руки на пояс, 3 притупи). 

 

5. Закріплення та  узагальнення виучуваного матеріалу. 

5.1. Інсценізація учнями веснянки. 

 «Весна, весна, днем красна» 

Дiти. - Весна, весна, днем красна, 

Що ти нам, весно принесла? 2 р. 

Весна. - Я вам принесла лiтечко, лiтечко 

Ще й зелене житечко, житечко. 

Дiти. - Весна, весна, днем красна, 

Що ти нам, весно, принесла?! 2 р. 

Весна. – А вам, дівчата по вінку, по вінку 

З хрещатого барвiнку, бapвінкy. 

5.2. Прослуховування української веснянки в обробці Миколи Лисенка. 

— Про що йде мова в даному музичному творі? 

— Який настрій має веснянка? 

5.3.Слухання аудіозапису у виконанні хору «А вже весна». 

— Случаючи веснянку, спробуйте визначити її настрій 

—  Про що в ній розповідалося? 

— Чи сподобалася вона вам?  

— Чим саме?       

5.4. Гра «Спільне та відмінне». 



— Чим відрізняються дані музичні твори та ,що в них є відмінним? 

6. Підсумок уроку. 

6.1. Гра «Ладки». 

Треба стати парами і плескати в долоні, приспівуючи забавлянку «Ладки, ладки». На 

словах «посварились бабки» беруться за голови і хитають ними у різні боки. 

— За що? (розводять руки в сторони, наче запитують). 

— За кисіль, що наївся Василь (тупотять ногами). 

— Туги, туги (роблять рухи, наче сваряться один на одного). 

(протягують один одному мізинчик і співають). 

— Мир - миром. 

 

6.2. Бесіда. 

— Про що ми сьогодні дізналися на уроці? 

— Яка веснянка вам сподобалась? Чим? 

 

9. Домашнє завдання. 

— Знайдіть й вивчіть одну веснянку напам’ять. 

—  Намалюйте малюнок до вибраної  веснянки.  

 


