
Мета навчання
ХТД: опанування навичками компонування зображення в прямокутній формі з використанням природ-
них матеріалів в техніці аплікації.
СІМ: сприймання й аналіз візуальної інформації та висловлювання своєї думки, враження.
КЧМ: презентація результатів власної творчості — вітальної листівки — і дарування її другу чи подрузі.

Твори для сприймання:
Персонажі-комунікатори підручника, які супроводжують учнів у мандрах світом 
Мистецтва.
Світлина із зображенням класної кімнати.

33
Виконання практичного 
художньо-творчого завдання
Виготовлення вітальної листів-
ки, присвяченої Дню знань.
Художні матеріали і техніки
Кольоровий, тонований папір; 
олівці, фломастери, маркери; 
природні матеріали (листя, кві-
ти, травинки); ножиці, клей. 

44
Хід виконання ХТД:
— вибір паперу, який найкра-
ще підходить для листівки (за 
кольором, фактурою), а також 
листочків, квіток відповідних ко-
льорів, розміру та форми;
— продумування конструкції 
листівки і взаємного розміщен-
ня декору та вітального напису;
— поступове виготовлення лис-
тівки.

55
Узагальнення 
навчального матеріалу
Робота з підручником: виконан-
ня завдання (с. 5).

Основні поняття 
для засвоєння: 
вітальна листівка.

Перебіг уроку

11
Організаційний момент 
Повідомлення теми уроку.
Бесіда про початок нового на-
вчального року та зміни, що від-
булися в природі, у школі, в класі.
Проблемне питання: «Роз-
глянь світлину і запропонуй, як 
ще можна прикрасити клас».

22
Мотивація до виконання 
практичного завдання
Бажання зробити приємне дру-
гу чи подрузі у святковий день 
та привітати листівкою, виго-
товленою власноруч.
Аплікація.

11

Елементи інтеграції з Я досліджую світ



Мета навчання:
ХТД: спів  пісні «Здравстуй, рідна школо!» у відповідному настрої, характері; 
дотримання правил співу (постава, дихання). 
СІМ: сприймання музичних творів та висловлювання враження. 
КЧМ: презентація результатів власної творчості (виконання 1 куплету пісні).

Основні поняття для за-
своєння: ноти, нотний 
стан, скрипковий ключ, ін-
струментальна музика

Твори для сприймання:
СМ: М. Скорик «Мелодія» — https://www.youtube.com/watch?v=ZukPP2lt96c (скрипка і форте-
піано); https://www.youtube.com/watch?v=pQCJgte-i3E (бандура); 
ХТД:  «Здрастуй, рідна школо!»  (муз. А. Олєйнікової,  сл. Н. Іванової) — https://z1.fm/
song/18288550. 

Елементи інтеграції: М. Дмитерко «Мелодія»

Перебіг уроку 

11
Організаційний момент
Повідомлення теми уроку.
Бесіда про літні музичні 
враження учнів. 
Проблемне питання: «Що 
може допомогти нам відчу-
ти красу музичного твору?»
Бесіда про ноти, нотний 
стан. 

22
Бесіда про творчість 
М. Скорика.
Слухання: М. Скорик «Ме-
лодія» у виконанні на різ-
них інструментах (скрипка, 
фортепіано, бандура). Ана-
ліз-інтерпретація.

33
Бесіда про пісню, слухан-
ня пісні «Здрастуй, рідна 
школо!» (муз. А. Олєйніко-
вої,  сл. Н. Іванової), обго-
ворення. 
Вокально-хорова робота 
Емоційне виконання 1 ку-
плету пісні.
Робота з підручником
Виконання завдання із за-
стосуванням QR-коду (с. 7). 
Знайомство з нотою «до».

44
Пошук відповіді 
на проблемне питання
Підсумок уроку.

22



Мета навчання:
ХТД: зображення дерева у графіці; компонування у вертикальному чи горизонтальному форматі.
СІМ: сприймання й аналіз візуальної інформації та висловлювання своєї думки, враження.
КЧМ: презентація результатів власної творчості; експериментування з графічними матеріалами. 

Елементи інтеграції з Я досліджую світ

Твори для сприймання:
Чарівниця Гармонія на тлі осінніх графічних дерев.
В. Мамчич «Кримське дерево»;       методичний малюнок дерева пастеллю.

Основні поняття 
для засвоєння: графіка, 
графічні матеріали.

Перебіг уроку:

11
Організаційний момент
Повідомлення теми уроку.
Бесіда про красиві дерева, що 
зустрічаються учням дорогою 
до школи; про те, як зобража-
ють дерева в королівстві Гра-
фіки та як для цього застосо-
вують різні графічні матеріали.
Проблемне питання: «Порів-
няй зображення дерева, викона-
ні пастеллю і гелевою ручкою».

22
Мотивація до виконання 
практичного завдання
Знайомство в ігровій формі з 
графічними матеріалами, які 
представлені у вигляді веселих 
чоловічків. 
Вибір матеріалу, який найкра-
ще підходить для зображення 
осіннього дерева. 

33
Виконання практичного 
художньо-творчого завдання
Зображення дерева, яке вітає 
учнів дорогою до школи. За ба-
жанням можна доповнити малю-
нок паперовими пташками.
Художні матеріали і техніки
Білий або тонований папір; фло-
мастер чи вуглина.

44
Хід виконання ХТД:
— вибір художнього матеріалу, 
який найкраще підходить для 
зображення дерева;
— вибір розташування аркуша 
(вертикальне чи горизонталь-
не) залежно від форми дерева 
(струнке, високе або розлоге, не-
високе);
— продумування композиції (де 
і якого розміру зобразити де-
рево, де інші природні об’єкти: 
кущі, трави, дорогу);
— зображення дерева, починаю-
чи від стовбура, потім великі гіл-
ки, від них тонші.

55
Узагальнення 
навчального матеріалу
Робота з підручником: виконан-
ня завдання (с. 9).

33



Елементи інтеграції: м/ф «Школа зайців»

Основні поняття 
для засвоєння: 
мелодія, вокальна музика.

Перебіг уроку:

11
Організаційний момент. 
Повідомлення теми уроку.
Бесіда про музичні вра-
ження учнів. Дорогою до 
школи. Проблемне питан-
ня: «Чи може  інструмен-
тальна музика перетвори-
тися на вокальну?»

22
Бесіда про творчість Е. Гріга.
Слухання: Е. Гріг «Ранок» 
у виконанні фортепіано, 
симфонічного оркестру). 
А н а л і з - і н т е р п р е т а ц і я . 
Пластичне інтонування. 
Імпровізація (трикутник).

33
Бесіда про вокальну музи-
ку, рух мелодії. Сканування 
QR-коду (с.11), відслідко-
вування руху мелодії твору. 
Вокаліз на склад «ла». По-
шук відповіді на проблем-
не питання.

44
Вокально-хорова робота 
Емоційне виконання 1-го ку-
плету пісні «Здрастуй, рідна 
школо!» (муз. А. Олєйніко-
вої, сл. Н. Іванової). Розу-
чування 2-го куплету. Пере-
гляд фрагмента м/ф «Школа 
зайців».

55
Робота з підручником 
виконання завдання (с.11). 
Підсумок уроку.

Мета навчання:
ХТД: спів  пісні «Здравстуй, рідна школо!» у відповідному настрої, характері; дотримання 
правил співу (постава, дихання); гра на музичному інструменті (трикутник).
СІМ: сприймання музичних творів та висловлювання враження. 
КЧМ: презентація результатів власної творчості (виконання  пісні).

Твори для сприймання:
СМ: Е. Гріг «Ранок» — https://www.8notes.com/scores/17039.asp (фортепіано); 
https://www.youtube.com/watch?v=vntAKXIuRUI (симфонічний оркестр). 
ХТД: «Здрастуй, рідна школо!» (муз. А. Олєйнікової,  сл. Н. Іванової).

44


