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Тема: Усна народна творчість. Прислів'я та приказки. Загадки. Лічилки. 

 

Мета: ознайомити учнів із особливостями малих фольклорних жанрів усної народної 

творчості, навчати виділяти в них головний зміст(мораль); розвивати читацькі навички; ; 

виховувати  інтерес до читання, до народної творчості, товариськість вміння працювати в 

групі. 

Обладнання: намисто, скриня, роздаткові картки із завданнями для роботи в групах. 

Тип уроку: урок ознайомлення з новим твором (новими творами) із  

Хід уроку 

1.Організація класу до роботи. 

— Доброго дня, друзі мої! Сьогодні гарний день, то ж посміхнемося і подаруємо чарівну 

посмішку один одному і присутнім гостям на уроці. Пам’ятайте, що посмішка збагачує тих, 

хто її отримує, і не робить біднішими тих, хто її дарує. Вона триває мить, а в пам’яті, часом, 

залишається назавжди. Від неї добре, тепло, стає гарним настрій. Ось з таким настроєм ми й 

будемо працювати упродовж усього уроку 

2. Актуалізація опорних знань.  

—  Сьогодні у нас в класі є незвичайний предмет . Що це? (Скриня.) 

— Для чого вона призначена?  

— Ще з давніх часів , з покоління в покоління кожен народ передавав свої скарби. Скриня – 

символ скарбів. Цікаво, які ж це можуть бути скарби? 



(Виставляю намисто зі словом «фольклор») 

— По-іншому можна сказати – усна народна творчість. Що ж належить до усної народної 

творчості? 

 

2.1.Вікторина «Що це?» 

 

—  Я зачитуватиму один із жанрів фольклору, а ви назвіть, що це? 

 

 Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися (Прислів’я) 

 За один раз не зітнеш дерева враз. (Приказка) 

 Ніде не купиш, 

На вагах не зважиш, 

Сам здобуваєш, 

У комору складаєш.(Знання), (Загадка) 

 - Раз-два. Ну й дива! 

- Раз-два-три! Ти диви! 

- Три-чотири! Говорили! 

- Раз-два-тир-чотири-п'ять! 

Зранку вчуся рахувать. 

Все зраховано навкруг: 

Дерева, ріка і крук, 

Що на дереві сидить 

І кричить мені: "Ур-ра! 

Рраз-два-три-чотири - 

Кр-ра". (Лічилка) 

—  Все це і є жанри усної народної творчості. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

3.1. Складання «Асоціативного куща». 

 

 

 

3.2. Повідомлення теми і мети уроку. 

— Отже, сьогодні ми здійснимо подорож по малих жанрах усної народної творчості, 

спробуймо знайти спільні та відмінні риси. Українська мова багата ними. Всі ці надбання 

мудрості нашого народу невичерпні, цілющі і чисті, мов джерельна вода. 

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

навичок. 

4.1.Робота з підручником.(с. 16) 

4.1.1.Читання вчителем. 

4.2. Бесіда-роздум над почутим. 

— Що ж являється усною народною творчістю? 

— Як ви вважаєте малий жанр фольклору — це? 

 

 

Малі фольклорні 
жанри усної 
української 
творчості 

Приказки 

Прислів’я Лічилки 

Загадки 



 

4.3. Метод «Кола Вена». 

— Давайте спробуймо окреслити спільні та відмінні риси між прислів’ям та приказкою. 

 

 

 

 

 

— Де кола перетинаються, потрібно написати спільне. 

(Діти по черзі вказують спільні риси та відмінні риси)  

4.3.1.Комплекс вправ гімнастики для очей 

1. Швидко покліпати очима, заплющити очі та посидіти спокійно, повільно рахуючи до 5. 

Повторити 4 -5 разів. 

2. Міцно замружити очі. Порахувати до 3, відкрити очі та подивитися вдалечінь. Порахувати 

до 5. Повторити 4 – 5 разів. 

3. У середньому темпі проробити 3 – 4 кругових рухів очима в правий бік, стільки ж само - у 

лівий. Розслабивши очні м’язи, подивитися вдалечінь – на рахунок 1 – 6. Повторити 1 – 2 

рази. 

4. Витягнути руку вперед. Подивитися на вказівний палець витягнутої руки на рахунок 1 – 4. 

Потім перенести погляд вдалечінь на рахунок 1 – 6. Повторити 4 – 5 разів. 

4.4. Робота над прислів’ями та приказками у підручнику (с.17) 

— Прочитайте подані прислів’я та приказки. Як ви їх розумієте?  

— Знайдіть чотири прислів’я чи приказки про дружбу й добро, спробуйте вивчити. 

4.5.Робота в парах. 

— Спробуйте переказати один одному виучувані прислів’я та приказки. 

 

 

 

    Приказка 

       - 

       - 

       - 

 

Прислів’я 

- 

- 

- 

- 



 

4.6. Робота над загадками. 

 

— Що таке загадки? (Це невеликі поетичні твори, в основі яких є запитання. Для того, щоб 

на них відповісти, потрібно вміти вирізняти особливі характерні ознаки того чи іншого 

предмета чи явища. вміти порівнювати їх.) 

— В давнину уміння розгадувати загадки було мірилом мудрості й розуму. Загадки слід 

читати в повільному темпі, таємничо і обов’язково дослухати до кінця. 

 

4.7. Робота в командах. (Змагання між командами.) 

 

(Клас ділиться на 2 команди. Одна команда читає загадку, інша – відгадує і навпаки). 

 

—  Яка загадка сподобалась найбільше? Чому? 

 

4.8. Робота в групах: «Хто краще?» – виразне читання загадок. 

 

4.8.1. Фізкультхвилинка. 

 

Раз !Два ! Всі присіли. 

Потім в гору підлетіли. 

Із струмочка гарно вмились. 

П’ять! Шість! Усі веселі. 

Летемо на каруселі. 

Сім! Вісім! В поїзд сіли 

Ніжками затупотіли. 

Дев’ять! Десять! Відпочили 

І за парти дружно сіли



4.9. Робота в парах– творче завдання: придумайте свої загадки. Зачитування і 

відгадування власних загадок. 

 

4.10. Робота над лічилками. 

 

— Що таке лічилки? 

— Які ви знаєте лічилки? 

— Коли ви їх використовуєте? 

 

4.11. Читання лічилок учнями і робота над лічилками. 

— Хто є автором даних лічилок? 

— Про кого та про що в них розповідається? 

5. Закріплення та  узагальнення виучуваного матеріалу. 

5.1. Робота в зошитах з друкованою основою. 

5.2.Гра “Влучний стрілець». 

— Доберіть прислів’я чи приказку відповідно до ситуації: 

 Вам зустрілась людина, яка не любить працювати. 

 Як треба ставитись до батьків. 

 Чи треба вчитись? 

 Ви зустріли чуйну, добру людину. 

 Що ви скажете про дружбу? 

 Як слід ставитись до інших людей? 

 Що ви скажете про рідну країну? 

 

5.3. Гра «Збери намисто». 

 — Пригадайте жанри усної народної творчості, впишіть їх в бусинки і розфарбуйте 

утворене намисто. 

 

 



6. Підсумок уроку. 

— Про що ми сьогодні розмовляли? 

— Які прислів’я, приказки, лічилки та загадки вам найбільше сподобалися? 

— В яку гру ви б хотіли ще раз пограти? 

— Молодці. 

7. Домашнє завдання. 

— Підберіть п’ять прислів’їв та приказок, одну лічилку та три загадки які вам 

найбільше сподобалися. Розкрийте їхній зміст. 

 


