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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ „Я І УКРАЇНА” ТА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРАЦІ В СМКШ 

 

Викладання курсу “Я і Україна” та сільськогосподарської праці в 

сільській школі має свої особливості: 

– тісний зв’язок із сільськогосподарською працею та суспільно 

корисною діяльністю з охорони природи; 

– завдяки вивченню відповідних тем природознавчих курсів, 

проведенню практичних робіт на ділянці, практичній діяльності з охорони 

природи молодші школярі набувають навичок роботи у сільському 

господарстві; 

– орієнтування дітей на роботу в сільськогосподарському виробництві; 

– сільські діти до навчання у школі вже мають певний запас 

природознавчих і суспільствознавчих уявлень (ознайомлені з 

найпоширенішими у своїй місцевості рослинами, мають деякі навички по 

догляду за свійськими тваринами, навички наведення порядку на подвір’ї, 

квітниках тощо). 

Все це створює певну базу для викладання природознавства і 

суспільствознавства та поглиблення природничих знань у сільських 

школах, серед яких особливу увагу привертають малокомплектні школи. 

На однопредметних уроках (курсу “Я і Україна” – курсу “Я і Україна”; 

сільськогосподарська праця – сільськогосподарська праця) вчителі іноді 

проводять один етап уроку спільно для всіх класів комплекту. Найчастіше 

таким етапом є „Хвилинка календаря”. 

Згідно з програмою курсу “Я і Україна”, діти мають проводити 

спостереження за природою і працею людей свого краю з першого дня 

приходу до школи. 

Спостереження необхідно проводити за планом: 

– постановка завдання: завдання визначені у „Щоденниках 

спостережень” за сезонами. Вчитель лише вказує на те, які завдання 

виконувати протягом тижня; 

– проведення спостережень: спостереження діти проводять самостійно в 

позаурочний час; 

– фіксація спостережень: результати спостережень діти самостійно 

записують у „Щоденниках спостережень” і „Календарях природи й праці 

людей”; 

– перевірка результатів спостережень: перевірка проводиться під 

керівництвом учителя. Цей етап можна проводити одночасно в усіх класах. 



Щоб у дітей розвивалася спостережливість, цю роботу потрібно 

проводити щодня. Перевірка результатів спостережень здійснюється на 

уроках курсу “Я і Україна” або на уроках читання, малювання тощо на 

спеціально виділеному етапі „Хвилинка календаря” за чотирма напрямами: 

– зміни в неживій природі; 

–  зміни в рослинному світі; 

–  зміни в житті тварин; 

–  зміни в праці людей. 

Перевірка проведених спостережень і зафіксованих змін у неживій 

природі проводиться усно згідно з планом. 

1. Положення сонця. 

2. Температура повітря. 

3. Наявність і характер опадів. 

4. Інші атмосферні явища. 

5. Хмарність. 

6. Наявність (напрямок) вітру. 

7. Порівняння з погодою попередніх днів. 

Така послідовність спрямована на формування правильних уявлень 

взаємозалежності явищ неживої природи. 

Іноді найдоцільніше проводити однотемні уроки. 

Для того, щоб правильно визначити, під час вивчення яких тем слід 

проводити однотемні заняття, треба чітко уявити перспективу засвоєння 

певного матеріалу, а для цього – зіставити вимоги програм по класах. 

За умови відповідної підготовки значну користь для розвитку учнів 

дають однотемні уроки, присвячені узагальненню й систематизації знань. 

Роботу по підсумку й аналізу проведених протягом сезону спостережень 

за змінами в неживій, живій природі та праці людей учитель може 

організувати на узагальнюючому уроці. 

Поки діти 1-го і 2-го класів замальовують у зошитах особливості 

забарвлення осінніх листків чи різні форми сніжинок, які вони спостерігали в 

останні дні, учні 3-го і 4-го класів будують температурні криві за три місяці – 

вересень, жовтень, листопад. На основі цих кривих діти 3-х і 4-х класів 

характеризують температуру за кожний місяць, а потім порівнюють, 

зіставляють температурні криві осінніх місяців та з’ясовують, як 

розмістилися температурні криві на малюнку одна відносно одної; учні 3-го 

класу з’ясовують причини таких змін, виявляють ознаки різних осінніх 

періодів: ранньої, золотої, пізньої осені. 

Для проведення узагальнень подальших спостережень учитель на 

спеціальних картках, чи то на аркуші ватману, чи на дошці визначає завдання 

для кожного класу: 

– підрахувати, скільки було сонячних, хмарних, похмурих днів за 1, 2, 3 

місяці (1-й, 2-й, 3-й, 4-й класи); 

– підрахувати, скільки було днів з дощем, снігом, заметіллю, ожеледдю 

тощо (1-й, 2-й, 3-й, 4-й класи), 

– підрахувати, скільки було днів з температурою вище 0°, скільки – з 



температурою нижче 0° (3-й, 4-й класи); 

– коли випав перший сніг (2-й, 3-й класи) та ін. 

Діти виконують самостійні завдання, результати підрахунків записують 

в індивідуальних щоденниках і в класний „Календар природи і праці”. 

Щоб легше було порівняти одержані дані, доцільно побудувати діаграму 

хмарності, зроблену на основі проведених спостережень у вересні, жовтні, 

листопаді. Побудовану діаграму діти аналізують: зіставляють кількість 

сонячних, похмурих і хмарних днів, а також днів з опадами, визначають 

різницю між місяцями сезону. 

Після проведеної самостійної роботи діти разом із учителем 

встановлюють взаємозв’язки між: 

– станом неба і опадами (1-й, 2-й класи); 

– станом неба і температурою (3-й клас); 

– температурою і видами опадів (3-й клас); 

– напрямком вітру і станом неба (4-й клас); 

– напрямком вітру і температурою (4-й клас). 

На основі проведених спостережень, встановлених взаємозв’язків, що 

відбувались у природі протягом трьох місяців, діти роблять висновки 

відносно того, яким був сезон, їх записують у щоденниках спостережень. 

Наступний вид діяльності – самостійна робота. Діти одержують 

завдання: 

– порівняти сезон цього року й минулого за такими елементами: 

стан неба;  

температура;  

опади;  

напрямок вітру; 

– зробити висновки, чим сезон цього року відрізняється від 

минулорічного. 

Далі під керівництвом учителя проводиться перевірка виконаної 

самостійної роботи. Учитель звертає увагу учнів на існуючі в природі 

закономірності. Це сприяє формуванню поняття про «клімат» своєї 

місцевості в наступних класах. 

Потім діти, користуючись „Щоденниками спостережень” та класним 

„Календарем природи і праці людей”, готують оповідання на теми: 

– зміни в житті рослин; 

– зміни в житті тварин; 

– зміни в праці людей. 

Використовуючи проведені узагальнення, діти розкривають 

взаємозв’язки між живою і неживою природою, між природою і працею 

людей. 

Рекомендується до однотемних занять підходити вдумливо, обережно, 

щоб не було штучного поєднання тем або спрощення змісту бесід, 

передбачених для одночасної робота з кількома класами. 

Найважливіше на уроках курсу “Я і Україна” та сільськогосподарської 

праці – активізувати розумову діяльність учнів. Засобів для цього чимало. Це 



і дидактичні ігри, і проблемні ситуації, цікаві завдання. Виконуючи їх, учні 

оволодівають новими знаннями, прийомами розумової діяльності, 

закріплюють і вдосконалюють уміння та навички. 

Досвід показує, що учні початкових класів виявляють кмітливість, 

творчу самостійність під час проведення „нестандартних уроків” (урок-казка, 

урок-подорож, урок-диспут, урок-КВК). 

Наведемо приклад вікторини „Прийшла зима”. Kлac ділиться на дві 

команди: „Сніжинки” (1-й клас) і „Хмаринки” (2-й клас). 

1-й клас. Яке найулюбленіше свято припадає на зимові місяці? 

2-й клас. Які звірі впадають у зимову сплячку? 

1-й клас. З якої пісні ці рядки? („У лісі-лісі темному ...”). 

2-й клас. Які пташки відлітають у вирій? 

Продовжити віршик: „Білі мухи налетіли ...” 

1-й клас. Які пташки залишаються на зимівлю? 

Відгадати загадку: „Я шукаю мед, малину. Рибку сам собі ловлю. Влітку 

й миті не спочину, а прийде зима, то сплю”. 

2-й клас. Відгадати загадку: „Солоденьке, як медок, холодненьке, як 

льодок”. 

Можна обом класам запропонувати відгадати ребуси, розгадати 

кросворди, пояснити зміст прислів’я та ін. Завершальним етапом є підбиття 

підсумків, визначення переможців, вручення призів. 

Проведення в малокомплектній школі уроків з курсу “Я і Україна” має 

свою специфіку. Цей урок найкраще ставити першим або останнім і 

проводити переважно окремо для одного класу, але якщо цього не можна 

забезпечити й уроки проводять комплектно, бажано організувати їх як 

однотемні. Інтегрований характер змісту предмета курсу “Я і Україна” дає 

змогу поєднувати із читанням, розвитком мовлення, трудовим навчанням. 

Розклад у цьому разі має бути гнучким, динамічним. 

Найтиповішими формами спільних занять на уроках у комплекті можна 

вважати екскурсії, вступні бесіди, перегляд кадрів діафільмів, тематичні й 

міжтематичні узагальнення, роботу на пришкільній ділянці. 

Початок і основа трудового виховання в класах-комплектах – це уроки 

сільськогосподарської праці. 

У програмі з трудового навчання 1-4-х класів чітко визначена мета: 

І. Сформувати у молодших школярів уявлення про сільськогосподарську 

техніку, агротехніку та виробничу діяльність людей; 

ІІ. Збагатити трудовий досвід дітей, уміння, навички; 

ІІІ. Виховати любов до праці та повагу до працьовитих людей, 

бережливе ставлення до результатів їхньої роботи, правила особистої гігієни, 

дисциплінованість, почуття обов’язку і відповідальності. 

Особливістю уроків праці є їх практична спрямованість, яка становить 

80-90 % усього часу на уроці. 

Програма з трудового навчання складається з двох розділів: 

сільськогосподарської і технічної праці. 



У малокомплектній школі на сільськогосподарську працю відводиться 

однакова кількість годин (9 год + 2 год екскурсій) у кожному класі, причому 

для кожного класу на вивчення окремих тем відводиться той самий час. Тому 

вчитель має змогу проводити заняття з учнями всіх трьох класів за 

однаковими або спорідненими темами. Це полегшує організацію праці дітей 

на уроці. 

Об’єкти праці для учнів кожного класу добираються за таким 

розрахунком, щоб забезпечувалась наступність у формуванні умінь і 

навичок. Так, у 1-му класі на уроці з теми „Догляд за кімнатними рослинами” 

діти: 

1). поливають вазони; 

2) видаляють сухе листя; 

3) витирають пил; 

4) розпушують ґрунт. 

У 2-му класі з цієї ж теми виконують операції: 

– поливають рослини, 

1) розпушують ґрунт, 

2) миють квіткові рослини, 

3) підживлюють, 

4) заготовляють живці у ящики для квітів, пересаджують живці 

(традесканції), які вкорінилися, у вазони. 

Учні 3-го і 4-го класів з цієї ж теми виконують роботу: 

1) пересаджують кімнатні рослини, 

2) розмножують їх кореневими паростками, цибулинами, діленням куща. 

Отже, на однотемному уроці діти 1-х, 2-х, 3-х, 4-х класів навчаються 

доглядати за кімнатними рослинами та вирощувати їх, причому вироблені 

раніше вміння й навички школярів удосконалюються від класу до класу. 

Аналіз програми для 1-4-х класів свідчить про те, що її зміст дозволяє 

об’єднати учнів для проведення однотемних уроків із сільськогосподарської 

праці на пришкільній навчально-дослідній земельній ділянці. Структура 

такого уроку подібна до його структури у звичайній школі. 

Пропонуємо урок сільськогосподарської праці для малокомплектної 

школи, де об’єднані 2-й та 3-й класи. 

Тема: Вирощування овочевих культур. 

Мета: Навчити дітей вирощувати овочеві культури: цибулю, горох, 

квасолю, біб тощо (2-й клас); моркву, столові буряки, редиску (3-й клас). 

Ознайомити їх із вимогами рослин до ґрунту, світла, вологи, тепла. 

Навчити вибирати оптимальні строки висівання насіння за допомогою 

народних прикмет. 

Розвивати самостійність у виконанні робіт, творче ставлення до праці, 

формувати дисциплінованість. 

Виховувати бережливе ставлення до інструментів і матеріалів. 

Обладнання: граблі, сапи, планка для вирівнювання рядків, насіння 

цибулі, моркви, столових буряків, редиски, гороху, квасолі, бобу. 

Хід уроку: 



I. Вступна бесіда. 

1. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. 

2. Проведення вчителем бесіди з техніки безпеки. 

II. Підготовка до виконання практичних робіт – бесіда.  

III.  Ознайомлення з насінням овочевих культур. 

IV. Вступний інструктаж. 
V. Вправи і продуктивна праця. 

VI. Підведення підсумків практичної роботи на уроці. 

Визначаючи можливість і доцільність однотемних занять, слід виходити 

з конкретних умов: рівня засвоєння попередніх знань, ступеня загального 

розвитку учнів, характеру тем, що вивчаються в кожному класі. Головне, щоб 

не порушувати логіки вивчення матеріалу, зберегти рівень програмних вимог 

до його вивчення в кожному класі. 

 

Список використаних джерел 

1. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-2 класи. – К.: 

Початкова школа, 2001. – С.175-197. 

2. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 3-4 класи. – К.: 

Початкова школа, 2003. – С.170-205. 

3. Суворова Г.Ф. Обучение в малокомплектной сельской школе / Книга 

для учителя. – М.: Просвещение, 1999. 

 


