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«ПРИРОДА ОДНОМУ МАТИ, ДРУГОМУ

- МАЧУХА» 

Інтегрований уроку з природознавства, 

математики, інформатики в  3 класі.



Девіз уроку

Я – вмію думати і 

розуміти,

Я – вмію слухати і 

відповідати,

Я – можу помилятися,

Я – вмію вчитися,

Я – хочу вчитися!



САД

КВІТНИК

ОРАНЖЕРЕЯ
ТЕПЛИЦЯ

ГОРОД



Зупинка «В саду у Копатича»
Посадив Копатич яблуні та груші, сливи й 

абрикоси, вишні та черешні. Тільки нападає 

гусінь на врожай. Ти задачу розв’яжи, спасти 

дерева поможи.

Задача

Для оприскування 10 

фруктових дерев Копатич

використовує  2 літри розчину 

мідного купоросу. Скільки 

розчину треба для обробки 30 

фруктових дерев?

Задача

Для побілки 15 фруктових

дерев Копатич готує 5 л 

суміші з вапна та води. 

Скільки треба літрів цієї

суміші, щоб обробити 30 

фруктових дерев.



ДЯКУЮ, ВАМ ДІТИ,

ТЕПЕР ЗБИРАЮ ВИШНІ СОКОВИТІ!



Зупинка «На клумбі у Карича»

Карич квітів насаджав  

І Совунью здивував, 

А чи знаєте ви діти, 

Як складати алгоритми?

Певен алгоритм у вас,

Вийде згодом просто клас!

Допоможіть Каричу полити квіти. Складіть  алгоритм «Як полити квіти».



СОВУНЬЯ НА СЬОМОМУ НЕБІ,

РОЗУМНИЧКАМ СПАСИБІ!



Зупинка «В оранжереї у Нюші»
Красуня Нюша знає все про квіти,

І вам все може розказать,

Припущення чи факт, здогадайтесь, діти,

Подумайте, не поспішайте відповідать.

Гра « Факт чи припущення?»

- Я знаю, що з квітів роблять косметику.

- Я знаю, що з квітів роблять мед.

- Я знаю, що квіти можуть співати.

- Я знаю, що квітів роблять тканину.

- Я знаю, що із квітів роблять парфуми.

- Я знаю, що квіти їдять.

- Я знаю, що із квітів роблять папір.

- Я знаю, що із квітів роблять прикраси.

- Я знаю, що є квіти – невидимки.

- Я знаю, є квіти – хамелеони.



МОЯ ОРАНЖЕРЕЯ НАЙКРАЩА В СВІТІ,

ЗА РОБОТУ ВАМ СПАСИБІ, ДІТИ!



ТЕПЕР ЧАС НАМ ВІДПОЧИТИ!

 https://www.youtube.com/watch?v=t7FLa2FF2AI

https://www.youtube.com/watch?v=t7FLa2FF2AI


Зупинка «На городі у Кроша»

На городі соковиті 

Гарбузи і дині,

Всі давно цієї миті

Чекаєм неодмінно!

Перегляд реклами томатної пасти «Чумак» 

https://www.youtube.com/watch?v=FzvELOMpb_M

Придумайте назву своїй  томатній пасті, прорекламуйте її.

https://www.youtube.com/watch?v=FzvELOMpb_M


ЗА РЕКЛАМУ СПАСИБІ,  ДІТИ,

БАЖАЮ ВСІМ ВАМ НЕ ХВОРІТИ!



Зупинка «В теплиці у Бараша»
Бараш часу не  марнував

і теплицю  збудував

Вже дозріли огірки,

томати, перець, буряки,

Нехай розкаже пан Бараш,

Як збудувать теплицю враз.

Задача

Щоб побудувати теплицю Барашу

виділили ділянку шириною 6 м, а

довжиною - ?, в 2 рази більше. Обчисли

периметр ділянки.



ТЕПЛИЦЯ ГОТОВА, 

НУ ЩО ТУТ СКАЗАТЬ,

Я ЗОВСІМ ЗАБУВ, ЯК ОГІРОЧКИ САДЖАТЬ!

https://learningapps.org/display?v=pk1runddt19

https://learningapps.org/display?v=pk1runddt19


Зупинка «Підсумковий тест»
Багато ви дізналися з

Цікавого, корисного, 

Перевіримо знання ваші міцні,

Сідайте за комп’ютери скоріш.

https://docs.google.com/forms/d/1qPxaxh6X4mKiIfknNR

9uRv8Fri7zzJbQFJUUfC0v958/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/forms/d/1qPxaxh6X4mKiIfknNR9uRv8Fri7zzJbQFJUUfC0v958/edit?usp=sharing


Всі завдання подолали,

Труднощів багато мали,

Треба саджанців купити,

Землю цю озеленити!



МОЛОДЦІ!!!


