
Інтегрований модуль 

(Українська мова, математика, природознавство, 
образотворче мистецтво) 

Клас:   2 клас 

Вчитель:   Олексюк Олена Володимирівна 

Тема:  Комахи 

Олексюк Олена Володимирівна 

 учитель початкових класів 

 Васильківського академічного ліцею «Успіх» 

 Васильківської міської ради  

Київської області 



Мета:  Систематизувати  знання учнів про тварин, зокрема комах.  

   Заохочувати дітей працювати самостійно, в парах, в групах. 

              Розвивати логічне мислення, зв’язне мовлення, пізнавальну        

              активність учнів, вміння слухати. 

 Виховувати бажання більше читати і знати про комах, їх види,  

будову тіла, способи існування та виживання. 

                                                  Ранкова зустріч 

Тема:  Комахи. 

Мета:  Поглибити знання  учнів про комах, їх види, способи їх пересування, 

харчування, виживання. Познайомити з цікавою інформацією про метеликів, їх 

види, розміри, живлення.                        

Розвивати навички ефективного спілкування, сприяти розвитку  мовлення 

учнів, збагаченню словникового запасу, активному слуханню однолітків, 

пізнавальні навички. 

Виховувати позитивне ставлення до однолітків, стриманість по відношенню до 

товаришів, демократичні відносини в колективі. 

                                                  

Хід ранкової зустрічі 

1. Утворення кола. Привітання. 

2. З’ясування настрою дітей. Компліменти тим, хто потребує (має поганий 

настрій).  

3. Робота з календарем.  Дата: 22 листопада, п’ятниця. 

Математичний блок: 

- З яких цифр складається число 22? 

- Назвіть попереднє і наступне числа 22. 

- Скільки буде, якщо до22 додати ще 2? 

- Зменшіть його на 2, на 20, на 10, на 12, на 22. 



- Збільшіть це число на 10, на 20, на 30, на 40, на50. 

         Блок української мови: 

- Придумайте  речення зі словом листопад. 

- На яке запитання відповідає це слово? 

- Поділіть його на склади. Який склад наголошений? 

       Блок природознавства: 

- Чому цей  місяць має таку назву? 

- Чому жовтіє і опадає листя? 

4. Ранкове повідомлення. 

               Доброго ранку, усміхнені личка! 

              Сьогодні …….. 

              Сьогодні …….. 

             Погода ……… 

На вас сьогодні чекає цікава інформація з теми «Комахи».  

5. Виступ у кріслі Автора учня класу з цікавим повідомленням з 

     теми, яка вивчається. 

6. Гра «Загадкова скринька». 

7. Постановка опорних  питань (підготовка до роботи в центрах). 

- Хто такі комахи? 

- Яка будова їх тіла? 

- Яких комах ви знаєте? 

- Яку користь вони приносять? 

8. Об’єднання в групи для роботи в центрах. Гра «Молекули». 

9.  Побажання успіху в роботі в центрах. 

                                 Робота центрах 

                              Центр української мови 

Тема: Слова, які відповідають на питання хто? що? (іменники). 



        Мета: Створити ситуацію для удосконалення вміння учнів відрізняти слова 

назви  предметів від інших слів, вміння відшукувати їх серед групи слів, 

вводити іменники в речення. 

        Збагачувати словниковий запас учнів. Створити умови для розвитку 

зв’язного мовлення, розвивати навичку каліграфічного письма. 

        Виховувати самостійність в роботі, старанність, взаємодопомогу. 

Допомогти учням отримати нову інформацію про комах. 

        Обладнання: інструкції, картка № 1. 

        Види діяльності:  

1. Складання слів зі складів і запис їх в зошити.  (Робота в групі). 

2. Списування з завданням. (Робота в парах). 

3. Знайомство з новою інформацією картки № 1.(Самостійна робота) 

4. Переказ інформації. (Робота в парах) 

                        

Центр математики 

Тема: Закріплення віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач за 

коротким записом. 

Мета: Створити умови для закріплення учнями вміння віднімати двоцифрові 

числа з переходом через розряд та розв’язувати задачі за коротким записом. 

Удосконалювати обчислювальні навички, уміння порівнювати числа. 

Розвивати логічне мислення учнів, зв’язне мовлення, самостійність, навички 

каліграфічного письма, вміння працювати в парі, в групі. 

Виховувати інтерес до предмета, пізнавальні інтереси, вміння слухати  і 

прислухатися. Виховувати почуття взаємодопомоги, відповідальності. 

Обладнання: інструкції, картка № 1, картка № 2, аркуш паперу, фломастери. 

Види діяльності: 



1. Усна лічба. (Робота в групі). 

2. Гра «Де вставити знак «більше?» (Робота в парі). 

3. Хвилинка каліграфії. (Самостійна робота). 

4. Обчислення значень виразів. (Робота в парі). 

5. Складання і розв’язування задач.(Робота в групі). 

          

                                  Науковий центр 

Тема:  Комахи. 

Мета: Створити умови для поповнення знань учнів новою інформацією про  

комах, їх види, будову тіла, способи виживання. Розвивати вміння спостерігати,  

користуватися комп’ютером. Удосконалювати   вміння вибирати головне з 

переглянутого й почутого, вміння аналізувати інформацію, давати відповіді на 

запитання. Виховувати пізнавальні інтереси, любов до природи, бажання її 

вивчати та оберігати. 

Обладнання: інструкції,  фільм «Комахи. Боротьба за виживання», комп’ютер,  

                         тести, картка з запитаннями, папір, ручки. 

Види діяльності:  

1. Перегляд навального фільму, знайомство з новою інформацією. 

2. Відповіді на запитання тесту. 

3. Обговорення нової інформації за запитаннями картки. 

                                              

Мистецький центр 

Тема: Комахи. 

Мета: Створити умови для удосконалення вміння зображувати комах 

(метелика) за уявою, вміння працювати самостійно, в парах. Розвивати  



естетичний смак, окомір, уяву, вміння працювати в парах. Заохочувати 

працювати творчо, злагоджено. Виховувати любов до живої природи, прагнення 

допомагати один одному. 

Обладнання: інструкції, альбоми, фарби, картки-інструкції для виконання  

               малюнка, малюнки різних видів метеликів. 

Види діяльності: 

1. Об’єднання дітей в пари. 

2. Розбір карток-інструкцій в парах. 

3. Самостійна робота кожного учня. 

4. Придумування назви малюнку. 

5. Виставка робіт. 

                                        Центр української мови 

  

 

                                

                           Інструкція 



1. Оберіть лідера. 

2. Запишіть в зошитах: 
• Число 
• Класна робота 

3. Каліграфічна хвилинка:  

          

                               …ме……со………те………не…………лик…….чко 

4. Складіть і запишіть з цими складами слова, що стосуються теми: «Комахи». 

5. Спишіть слова, знайдіть серед них назви живих предметів, підкресліть їх. 

Вправа 1.  Літає, метелик, мурашник, маленька, жук, сховався, крильце, 

                   муха, ніжка, джміль. 

6. Запишіть загадку, відгадайте її. Підкресліть в тексті слова – назви предметів. 

Вправа 2. Ні рак, ні риба, ні звір, ні птиця. 

                  Голос тоненький, а ніс довгенький. 

                  Хто його уб’є – той свою кров проллє. 

7. Виконайте завдання на картці № 1. 

Виконали все?                                    Молодці! 

                                            

Додатки 

Українська мова 

 Картка № 1. 

     Прочитай текст. Дай відповіді на запитання в кінці: 



         Жук-олень -  найвідоміший вид з родини рогачів. Він живе в дуплах старих 

і  мертвих дерев. Вирубуючи старі та мертві дерева, люди знищують і жу- 

ків-оленів. 

        Тому цих тварин занесено до Червоної книги України.  

  

  

1. Де живе жук-олень? 

2. Чому люди знищують їх? 

3. А як цього жука оберігають? 

                                       Математика  

Картка № 1. 

     Обчисліть вирази та прочитайте назву комахи. Що ви про неї знаєте? 

 М  63 – 20 – 3 =                                        У  45 – 10 – 5 =  

 Х  91 – 40 – 1 =                                         Р  63 – 20 – 7 =  

 И  45 – 10 – 9 =                                         А  91 – 40 – 6 = 

                      

Картка № 2. 

      Склади і розв’яжи задачу за коротким записом: 

Коник - пилкохвіст – 18мм 

      40          30       36        45          50      26 



                                                          На ? мм 

Коник - товстун – 78 мм  

                                   Центр математики     

             

 

               Коник - товстун.                                           Коник – пилкофіст. 

                                                  Інструкція  



1. Оберіть лідера. 

2.Запишіть в зошитах : 

                              Число 

                              Класна робота 

3. Каліграфічна хвилинка:  

     Запишіть числа в порядку зростання: 13  43  82  19  65  70.  

4.  Усна лічба. 

     Обчисліть усно «ланцюжком»: 14 – 8    24 – 7   34 – 4   17 – 7  34 – 9  24 – 8 

5.  Гра «Де вставити знак більше?» 

40.– 5  35;      50 – 2  49;      60 – 3  47;     100 – 3  99:     40 – 8  23;     90 – 8  

81. 

  

6.Робота на картці № 1. 

7.Робота на картці № 2.   

8. Додаткова робота на картці № 3. 

  

                                                Молодці!!! 

                             

                                              Науковий центр 



     

                                                     Інструкція  

1. Оберіть лідера. 

2. Подивіться науковий фільм «Життя на Землі. Комахи.» (Робота в групі). 

3. Дайте відповіді на запитання тесту. (Самостійна робота). 

                                               

  Тест   

1) Скільки видів комах у порівнянні з іншими тваринами?  

А)  стільки, як риб; 

Б)  найменше; 

В)  найбільше. 

 2)  Яка комаха має найбільші щелепи? 

              А)  жук-олень; 

              Б)  хрущ; 

              В)  рогач «гранта». 

         3)  Для чого потрібні жукові великі щелепи? 

               А)  для харчування; 

               Б)  для боротьби; 

               В)  для пересування. 

          4)  Для чого комахам панцир? 

                А)  для захисту від інших комах; 



                Б)  для маскування; 

                В)  для перельоту. 

          5)  На що може перетворитися панцир комах? 

               А)  на крила;  

               Б)  на вусики; 

               В)  на лусочки. 

          6)  Скільки часу потрібно бабці, щоб відкласти яйця? 

                А) одна година; 

                Б) одна доба; 

                В) до заходу сонця. 

          7)  Хто є ворогами бабок? 

               А) жаби і птахи; 

               Б) жаби і риби; 

               В) птахи і риби. 

         

  8)  Куди і де відкладає яйця бабка? 

               А) на дереві на листочку; 

               Б) на водорості над водою; 

               В) на водорості під водою. 

          9)  Для чого метелик запасається нектаром? 

                А) для життя; 

                Б) для виведення потомства; 

                В) для перельоту на зимування. 

                

4. Перевірте свої знання за запитаннями.(Робота в парах): 

- Хто такі комахи? 

- Яких тварин найбільше на земній кулі? 

- У якої комахи найбільші щелепи? 

- Що робить рогач  «гранта», на шляху до самочки? 

- Чим можуть харчуватися комахи? 

- Як можуть пересуватися комахи? 



- Як зимують комахи? 

5. Підготуйтеся прийняти участь в турнірі на кращих знавців з теми 

«Комахи». 

Бажаю вам успіхів! 

 

 

                                    



    Мистецький  центр 

                                                                       

                               

                                                  Інструкція 



1. Оберіть лідера. 

2. Об’єднайтеся в пари.  

3. Розберіть картку-інструкцію. Виберіть метелик, який будете 

малювати. 

4. Самостійно виконайте малюнок  учнями. 

5. Придумайте назву своїй роботі. 

6. Оформіть виставку малюнків на стенді. 

      Бажаю  вам успіху. 

                                               

    Додатки 



        

 

         



         

          



                                                    

   Підсумок дня 

1. Перевірка результатів роботи в центрах. Звіти лідерів груп про спільну 

роботу. 

     Огляд виставки робіт, зроблених в мистецькому центрі.  

2. Святкування досягнень учнів. 

3. Бліц - турнір між двома командами дітей на кращого знавця теми « Комахи»: 

- Запитання з інструкції центрів: української мови, математики, 

мистецького та наукового центрів. 

- Загадки: 

1. Не мотор, а гуде, не пілот, а летить, не гадюка, а жалить. (Бджола). 

2. Летить дід – сів на цвіт, волосинки розгортає, солоденького шукає. 

(Джміль). 

3. Летить – виє, сяде – риє. (Жук). 

4. Не звір, не птиця, а ніс, як спиця.(Комар). 

5. Довкола нас в’ється, а в руки не дається.(Муха). 

6. Сидить у куточку і тче сорочку.(Павук).  

7. Удень спить, а як ніч прийде – на вогонь летить.(Нічний метелик).  

4. Розшифровування слів:  .а..а,  с.н.чк.,  .е.е.и.,  хр.щ. 



5. Знаходження зайвого слова: 

Мурашка,  коник,  жук-олень,  павук,  водомірка,  рогач «гранта». 

 Метелик, бабка, комар, карась, хрущ, муха, сонечко. 

6. Повідомлення нової інформації з теми «Комахи» кожною командою. 

Перемагає та команда, яка матиме більше повідомлень. 

7. Нагородження команди-переможця. 


