
Тема:     М. Коцюбинський. Про двох  цапків. 

Мета:    - ознайомити учнів із казкою М. Коцюбинського                                                                                        

« Про двох цапків»; 

             - розвивати і удосконалювати техніку читання, логічне                              

    мислення, творчі та пізнавальні здібності учнів; 

           - виховувати у дітей ввічливість, вчити поважати один     

            одного, уміння працювати в колективі, виконувати поставлені завдання,   

             розвивати ініціативність,виявляти  лідерські якості. 

 

Обладнання: Мультимедійний  проектор, ноутбук ,предметні малюнки, ілюстрації 

до казок, схеми. 

 

 

Хід уроку 

 

      I.Організація уроку(Слайд 1) 

        Пролунав дзвінок, 

        Починаємо урок, 

        Працювати будем старанно, 

        Щоб почути у кінці,  

        Що у нашім першім класі 

                  Діти просто молодці.  

 

─Діти, посміхніться сонечку, один одному, мені,  і з приємним настроєм 

розпочинаємо урок.   

Про красу і силу… 

    

   II.Актуалізація опорних знань. 

 

   1. Відгадування загадки.(Слайд 2 ) 

 

 Біла копиця йде води напиться, 

 Хвицає ногами, буцає рогами, 

             Бородою трясе, молоко несе, 

             Ласує лозою, зветься (козою) 

  

─ Яка це тварина: дика чи свійська ? 

-- Чому вона свійська? 

-- Яку користь приносить вона в господарстві? 

Що любить істи кізочка? 

─ Що ви можете сказати про  вдачу кізочок? 

 2. Звуко-буквений аналіз слів.  (Слайд 3,4) 

 Робота в групах.  

У нас є дві групи – краса і сила. Хто ж переможе. 



─  Сьогодні, діти, до вас на урок завітала кізочка. Вона буде спостерігати за вами, 

як ви працюватимете,  та принесла ще й свої завдання і за кожну правильну 

відповідь даруватиме вам свою смачну капусточку. 

                         Завдання групам: 

«Займи позицію». Слухаємо , відгадуємо . а потім займаємо позицію. 

Краса: 

Знайти звукові моделі до назв казок , але спочатку нагадаємо інструкцію. 

На городі що за черга ? Дід і баба тут стоять. 

Тягнуть щось поперед себе і не витягнуть ніяк. 

Казку швидко ви впізнайте, всіх героїв пригадайте.      

 ("Ріпка", = 0 - - 0 )  

Сила: 

Хто кругленький і смачненький із віконця скік та скік, 

Втік від баби і від діда до лисички на язик ? 

Це не зайчик, і не котик, не бичок, не сірий вовк, 

Це веселий й хвалькуватий, невгамовний ...              

(Колобок, - 0 – 0 - 0 - ). 

Кожній групі : 

Скласти речення до малюнків ,щоб у ньому було слово - відгадка. 

3.Мовна розминка 

─ Зараз, діти, ми підготуємося до вимови звуків. Щоб ротик був слухняним, 

зробимо фонетичну зарядку. 

Вітерець у лісі: ш-ш-ш . 

Повзе вуж у траві: с-с-с . 

Прилетів жук: ж-ж-ж . 

Заспівав комарик: з-з-з .  

За-за-за - дідова коза . 

Зу-зу-зу - я пасу козу.   

Зі-зі-зі - а потім дам їсти козі. 

 Здуйте кульбабу. 

 Подуйте на гарячий чай. 

 Покотіть олівець по парті одним подихом. 

 Подуйте на пелюстки квітки, що на долонці. 

 4.Робота зі скоромовкою.    Слайд 5 

Цап до цапа в гості йшов, 

Цап дороги, не знайшов. 

- Виразне читання скоромовки вголос  

 - Читання повільно, трохи швидше.  

  - Читання «Блискавкою» .  

- Читання у різних варіантах.  

    -Висловіть радість. - краса 

    -Вам дуже шкода цього цапка. - сила 

 Вимовте скоромовку насміхаючись над цапком. 

А тепер ви дуже розлючені тим, що цап не знайшов дороги 

 Пожалійте бідолашного цапка. 



 

                  Фізкультхвилинка 

Коза 

Вихідне положення. Вказівний палець і мізинець випрямити. Середній і 

підмізинний - притиснути великим пальцем до долоні. Спочатку вправу 

виконувати кожною рукою по черзі. 

Ішла коза дорогами, 

Похитувала рогами. 

Потім можна виконувати вправу двома руками, зображуючи козу та козенятка: 

Іде коза рогата, 

Коза бородата, 

Козенятко спішить, 

Дзвоником дзвенить. 

 

III. Оголошення  теми й мети уроку. (Слайд 6,7) 

 

─ У нашої кізочки є дітки: два цапки. Про них український письменник Михайло 

Коцюбинський склав казочку, а друкарі надрукували її у нашому «Букварі». 

Називається ця казка «Про двох  цапків». Ми зараз ознайомимся з нею, навчимося 

правильно  і виразно  читати її. Михайло Коцюбинський народився в м. Вінниці у 

заможній родині. Батьки були чесними, працьовитими, добрими. 

У дитинстві Михайлика всі любили. У школі він вчився добре, багато читав 

книжок, любив квіти, сонце. За це друзі називали його «соняхом». На що він 

відповідав: «Дійсно я — ―сонях‖. Люблю сонячне повітря і, як сонях, тягнуся до 

сонця». Коли Михайло виріс, став працювати вчителем. З ним було приємно 

спілкуватися, завжди він приходив на допомогу друзям. 

Частину творів, адресованих малим читачам, він написав для власних дітей. 

ІV.Сприйняття і усвідомлення нового матеріалу. 

 1.Настанова на сприйняття казки. 

Послухайте уважно і подумайте, яке враження на вас справлять герої казки. Ця 

казка складається з двох частин. Послухайте її та подумайте, до 

якої країни, ви потрапили у І частині, а до якої - у П частині. (І частина –  

країна Зла, II частина— країна Добра). 

А яка країна вам сподобалась більше? 

2. Опрацювання першої частини казки  .Читання вчителем 

3.Бесіда за первинним сприйняттям. 



Про кого прослухали казку ? 

Коли ви хвилювались, слухаючи казку . 

Чи сподобались цапки ? 

Якими ви уявили їх ? (Вперті, невиховані, нерозумні, забіяки...). 

4.Словникова робота.(Слайд 8, 9) 

Хоче цапок на інший берег перебратися, а сам не розуміє, що означає слово 

«перебратися». (Перейти ). 

Цапки ступили на кладку, а що воно таке, не знають. (Невеликий місток ). 

Кладка вузька, а цапки не розуміють, яка 4саме. (Неширока ). 

Хочуть цапки розминутися, та не знають, що це значить. (Розійтися ). 

Поясніть цапкам, що означає слово «заждати»? (Зачекати ). 

Діти, давайте ще раз повторимо ці слова, щоб наші герої їх запам'ятали. 

А тепер прочитаємо важкі слова 

 (спочатку повторюють за вчителем,  

читають самостійно, 

 потім перечитують швидко на одному диханні): 

Перейшов ступили 

Попадали стрілися 

Притиснулась стежечці 

Переступила розминутись 

  5.Перечитування казки  

  Відповіді на запитання: 

  Які наміри були у цапків ? 

  Яка була кладка ? 

   Чим закінчилася їхня зустріч ? 

6. Вправи на розвиток швидкості читання. 

                       Вибіркове читання. (Слайд 10) 

Прочитати речення, що відповідає малюнку. 

Вправа «Знайди і дочитай.»  краса і сила.( слайд 11 ) 

 

Фізкультхвилинка 

Наш цапок піднявсь на кладку, 

Став, як завше, на зарядку. 

Повернувся вліво, вправо, 

Чітко робить вільні вправи. 

От зробив цапок зарядку, 

Та й у річку – бух із кладки. 

Миє вушка, чистить ріжки. 

Кізка каже:"Так, так, так !" 

Фізкультурник цапик наш. 

 

  Робота  над другою частиною.   

Висловіть передбачення про що буде йти мова у другій частині казки. 

  1.Читання частини підготовленими дітьми .( слайд12) 



 

       ─ Про кого розповідається у другій частині ? 

- Чи справдилися ваші передбачення?  

 

  2. Вибіркове читання 

- Знайдіть і прочитайте речення,яке викликає у вас ось такий настрій: (Слайд 13) 

( А тоді одна кізочка лягла на стежці, притиснулась спиною до гори. А друга 

обережно переступила через неї і пішла собі ) 

       --То хто виявився розумнішим ? 

- Як називається казка? 

-Уявіть себе автором казки.  

-Як би ви назвали цю казку? Чому? 

- Хто з героїв казки жив у країні Добра, а хто у країні ЗЛА? 

-А де ви б хотіли б опинитися? Чому? 

 

3. Характеристика дійових осіб.(Слайд 15) 

   ─ З'єднайте слова, записані на дошці,  з малюнками кізочок та цапків. Які з     

них  стосуються кізочок, а які -  цапків?    

уперті            розумні     мудрі           розважливі 

 

 

 

 

 

 

 

ввічливі                                добрі                                          непоступливі 

 

4.Групова робота. 

І група. "Завдання для кмітливих хлопчиків"(Слайд 16) 

Давайте попробуємо навчити козликів поступливості. 

Як би поступили жителі країни доброти? 

Складіть діалог та інсценізуйте ( діалогічне мовлення). 

Доброго дня, цапику! 

Доброго дня і тобі! 

Куди ти ... (поспішаєш?) 

Біжу на лужок поїсти свіжої ... (травиці). 

Як же нам розминутись? 

Ти, цапику, .... (присядь на задні ніжки, а я тебе перестрибну. Отак і розійдемось. 

Згода?) 

Згода! 

ІІ група. "Завдання для розумних дівчаток".(Слайд 16) 

Робота над ілюстрацією. 

А) Розмістіть малюнки так, як відбувались події в казці. 

Б) До кожного малюнка доберіть речення з казки. 

малюнок             

цапків                                     

малюнок 

кізочок   

 



 

V. Підсумок уроку. 

Ми сьогодні здійснили подорож у країни Добра та Зла. 

Підніміть малюнки ,як зобразили зло жителі цієї країни. 

А як зобразили добро жителі країни добра? 

 Яка країна вам найбільше сподобалась?  

- Де ми з вами залишимося жити? 

- Країна Добра — це найкраща країна у світі. Здавна люди цінували добре,  

праведне життя. Зло, як відомо, довго не забувається і породжує зло. Добро 

помножує добро. Не давайте злу перебороти добро, завжди дотримуйтесь  

золотого правила:  

«Ставтеся до людей так, як би ви хотіли, щоб люди ставилися до вас» 

Слайд17 

            …Живи, добро звершай 

           Та нагород за це не вимагай. 

           Хай оживає істина стара, 

           Людина починається з добра. 

 

    Технологія «Мікрофон».  Прийом «Незакінчене речення».  

    ─ Закінчити речення.                                                                                                                                                                                    

 «На сьогоднішньому уроці для мене найбільш   

   важливим відкриттям було …»   

Яку казку читали на уроці ?Хто її автор ? 

То хто ж вам сподобався більше і чому ? 

Прочитайте хором тему нашого уроку, записану на дошці. Чого нас навчила ця 

казка ? 

    Слайд 18         (Бути поступливим, розумним, не гарячкувати) 

Давайта запитаємо у гостей, хто переміг на уроці краса чи сила? 
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