
Тиждень 19. Розробка уроку 93 Тема 5. Світ невідомий 
 

Додаткові матеріали до підручника "Українська мова та читання". 3 клас (авт. Г. Остапенко) svitdovkola.org 

 

Пиріжки від зайчика 

Тиждень 19 “Ярмаркуємо”, урок 93 

Уривок з казки Зірки Мензатюк “Ярмарок”. Префікси (повторення). 

Знайомство з авторкою. 

Обладнання і матеріали: 

 підручник “Українська мова та читання” (автор Г. Остапенко), с. 24–25; 

 роздруківка “Ярмаркові покупки”; 

 відео “Інтерв'ю з Зіркою Мензатюк”; 

 роздруківка “Вірю — не вірю”; 

 казка “Зварю тобі борщику”; 

 роздруківка “Чарівні слова”. 

 

УВЕДЕННЯ В ТЕМУ 

1. Привітання “Я радий / рада тебе бачити”. Діти передають м’яч по колу, 

промовляючи: “Я радий / рада тебе бачити…”. 

2. Актуалізація опорних знань. Запитання до дітей. 

 Де відбувалися події попередніх частин казки? 

 Що хотів продати зайчик? 

 Що порадили зайчику? Щоб порадили б зайчику ви? 

 

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ 

1. Читання уривка казки Зірки Мензатюк “Ярмарок” (завдання 2, с. 24–25 підручника) 

самостійно (мовчки або пошепки). 

2. Обговорення прочитаного. Завдання № 2, № 3, № 4. 

3. Гра “Закодуй слова або малюнкове письмо”. Учитель диктує слова, а діти біля 

кожного номера закодовують їх у вигляді схематичного малюнка. На кожне слово дається 

10 секунд. Писати слово не можна. 

1 — мед; 2 — спідничка; 3 — мотоцикл; 4 — свищик; 5 — рушник; 6 — страховища; 

7 — поросята; 8 — вареники; 9 — бочка; 10 — дорога. 

4. Заповніть табличку “Ярмаркові покупки”. 

 

МОВНА ТЕМА 

1. Завдання № 5, с. 25. 

2. Завдання № 6, с. 25. 

 Складіть і запишіть речення з одним зі слів із підказки. 

https://svitdovkola.org/
https://svitdovkola.org/files/um3/tema5/Tema-05-rozdrukivka-1-lesson-93.pdf?ref=Tema-05-tigden-19-rozrobka-93.pdf
https://svitdovkola.org/metodic/um3/tema5/media7?ref=Tema-05-tigden-19-rozrobka-93.pdf
https://svitdovkola.org/files/um3/tema5/Tema-05-rozdrukivka-2-lesson-93.pdf?ref=Tema-05-tigden-19-rozrobka-93.pdf
https://svitdovkola.org/metodic/um3/tema5/media29?ref=Tema-05-tigden-19-rozrobka-93.pdf
https://svitdovkola.org/files/um3/tema5/Tema-05-rozdrukivka-3-lesson-93.pdf?ref=Tema-05-tigden-19-rozrobka-93.pdf
https://svitdovkola.org/files/um3/tema5/Tema-05-rozdrukivka-1-lesson-93.pdf?ref=Tema-05-tigden-19-rozrobka-93.pdf
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ЗНАЙОМСТВО З АВТОРКОЮ 

1. Читання біографії 

2. Перегляд відео “Інтерв'ю з Зіркою Мензатюк”. 

3. Завдання після перегляду. Запропонуйте дітям пограти в гру “Вірю — не вірю”: 

зачитайте школярам твердження та запитайте, які з них вони вважають правдою, а які — 

вигадкою? 

1. Улюбленими святами маленької Зірки були Новий рік і день народження. (Відповідь: ні, 

Зірка найбільше любила релігійні свята.) 

2. У дитинстві Зірка Мензатюк любила народні казки, і ця любов вплинула на її твори 

для дітей. (Відповідь: так.) 

3. З книжок цієї письменниці можна дізнатися про українські страви, про таємниці рідної 

мови, про квіти та народні промисли. (Відповідь: так.) 

4. На одну з казок Зірку Мензатюк надихнув орел, який оселився в редакції, де працювала 

письменниця. (Відповідь: ні, це був не орел, а голуби.) 

5. Багато хто вважає, що ця письменниця взяла собі псевдонім. Але це не так, адже Зірка — 

її справжнє ім’я. (Відповідь: так.) 

 

ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ від авторки Зірки Мензатюк. 

1. Прослухайте казку “Зварю тобі борщику”. 

2. Одна з казок із книжки Зірки Мензатюк “Чарівні слова” присвячена антонімам. Відьма 

зачаклувала телефон, тож тепер слова в повідомленнях виправляються на антоніми. 

Виведіть на екран опорний слайд із текстом і запропонуйте дітям відтворити 

початковий текст. Якщо виникнуть труднощі, підкажіть слова для заміни: зима, білий, 

солодкий, взута, старих, вбрана, тісна, товста. 

Надворі ЛІТО. Лежить ЧОРНИЙ сніг. 

Спекла собі відьма ГІРКИЙ пиріг. 

Ходить БОСА в НОВИХ шкарбунах. 

Ходить відьма ГОЛА у трьох кожухах. 

У тої відьми ПРОСТОРА сорочка, 

Бо наша відьма ТОНКА, як бочка! 

Зірка Мензатюк, “Чарівні слова” 

 

 

 

https://svitdovkola.org/
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РЕФЛЕКСІЯ 

1. Вправа “Мікрофон” 

Розкажіть, що запам’яталося та сподобалося на уроці? 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

1. Дібрати спільнокореневі слова з різними префіксами до слів: стрибати, їсти. Записати 

слова і скласти з ними речення. 

 

 

Урок підготувала й провела Ольга Коваленко, 

школа “Соняшник”, м. Київ 

https://svitdovkola.org/

