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Тэма ўрока: “Змены ў жыцці хатніх жывёл вясной” 

Мэты:  

- Фарміраваць у першакласнікаў уяўленне пра тое, як восеньскія змены ў 

прыродзе ўплываюць на жыццё хатніх жывёл; вучыць правільна называць 

дзіцянят хатніх жывёл; 

- Садзейнічаць развіццю ўвагі, памяці, звязнага маўлення; 

- Выхоўваць беражлівыя адносіны да хатніх жывёл, садзейнічаць разуменню таго, 

што чалавек у адказе за тых, каго прыручыў 

Абсталяванне: 

Ілюстрацыі хатніх жывёл, мультымедыйная прэзентацыя, сонейка для рэфлексіі, 

магнітафон, сшытак для практычнай работы. 

Ход урока 

1. Арганізацыйны момант.  

2. Актуалізацыя ведаў. Паўтарэнне вывучанага. 

Мы толькі паглядзім 

        - Мы толькі паглядзім, як птушка ўе гняздо! 

       Паглядзелі, птушка перапалохалася, кінула пачатае гняздо. 

       - Мы толькі паглядзім, як гэта птушка ў гняздзе  сядзіць! 

       Зірнулі, напалохалі, птушка наседжваць перастала. 

       - Мы толькі паглядзім, якога колеру ў гнязде яечкі! 

       Пагляделі, птушка крык падняла. Пачула варона і, калі усе пайшлі, яечкі 

праглынула. 

       - Мы толькі палічым, колькі ў гняздзе птушанят! 

       Сталі лічыць, тыкаючы пальцамі, птушаняты перапалохаліся і выкінуліся з гнязда 

раней часу. 

       - Мы толькі патрымаем лясное кураня і адпусцім! 

       Патрымалі, пагладзілі, а цяцерка іншых куранят ужо далёка завяла. Адзін страціўся! 

       Столькі ў акрузе птушых гнёзд было – ні аднаго не засталося! Столькі наглядзеліся – 

што і глядзець больш няма на што... 

- Чаму вучыць нас гэты расказ? Як трэба весці сябе ў дзікай прыродзе? (нельга разбураць 

муравейнікі, таптаць нагамі жукоў, лавіць бабачак, бурыць гнёзды птушак, браць іх 

яйкі). А як жа быць, калі вельмі хочацца пагуляць з маленькімі жывёламі?  

3. Уводзіны ў тэму. 

- Адпраўляемся ў падарожжа! 

- Дзеці, звярніце ўвагу на дошку. Хто у нас сёння ў гасцях? (Хатнія жывёлы) 

- Чаму мы называем іх хатнімі? (Хатнія жывёлы: а) яны жывуць з чалавекам; б) 

чалавек строіць для іх  жыллё; в) корміць іх; г) даглядае іх; д) клапоціцца пра іх 

дзіцянят) 

- Правільна.  А цяпер сфармулюйце тэму урока, аб чым мы сёння будзем размаўляць?  

(Змены ў жыцці хатніх жывёл вясной) 
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- Усе хатнія жывёлы пайшлі ад дзікіх. Спачатку ўсе яны былі дзікімі, але чалавек іх 

прыручыў і зрабіў іх дамашнімі. Як вы думаеце, кім быў сабака, пакуль яго прыручыў 

чалавек? (ваўком). Правільна, паступова ваўкі рабіліся дабрэйшымі і сталі жыць каля 

чалавека. І яны ўжо былі не дзікімі, а хатнімі – сабакамі. А свіня? (дзікім кабаном).  

Кролік – зайцам і г.д.  

Я прапаную паслухаць дзяцей, якія падрыхтавалі вершы пра жывёл. 

 

 

4. ФІЗХВІЛІНКА “Хомка”  

 

Хомка, хомка, хамячок 

Паласаценькі бачок. 

Хомка раненька ўстае, 

Вушкі мые, вочкі трэ, 

Падмятае Хомка хатку 

І выходзіць на зарадку: 

Раз, два, тры, чатыры, пяць, 

Хомка хоча моцным стаць! 

 

5. Праца над новым матэрыялам 

- З наступленнем вясны  адбываюцца змены і ў жыцці хатніх жывёл. Якая самая 

галоўная падзея адбываецца ў іх жыцці? (У іх нараджаюцца дзіцяняты.) Як вы 

думаеце, хатнім жывёлам лягчэй даглядаць сваіх малых? Чаму? 

- А зараз пагуляем ў гульню “Назаві жывёлу і яго дзіцяня”. Звярніце ўвагу на экран . 

Мультымедыйная прэзентацыя. 

Сабака – шчаня 

Кот – кацяня 

Карова – цяля 

Свіня – парася 

Конь – жарабя 

Каза – казляня 

Авечка – ягня 

Гуска – гусяня 

Курыца – кураня  

Качка – качаня – качар  

- А дзе жывуць гэтыя жывёлы? Як называецца дом каня? Каровы, казы, авечкі? А 

курачкі? А ёсць і жывёлы, якія могуць жыць з чалавекам у адным доме? 

Назавіце іх. 

- Прачытайце пра курэй у падручніку на с. 54.  

- Усю зіму чалавек карміў сваіх жывёл, уцяпляў іх жыллё. А што трэба рабіць 

вясной, каб жывёлам было добра? (Жывёл выпускаюць на луг і пасуць іх, яны 

могуць гуляць па двары) 

- Частка жывёл прыносіць карысць чалавеку, напрыклад, з’яўляюцца  крыніцай 

ежы (малако, мяса, яйкі), матэрыялаў (шэрсць, пер’е), або дапамагаюць чалавеку 

ў працы (конь дапамагае ўзорваць агарод). 



3 

 

- Самае галоўнае, дзеці, трэба помніць, што мы ў адказе за таго, каго 

прыручылі. 

 

6. Фізхвілінка музычная 

 

7. Праца ў сшытках на друкаванай аснове 

1. Разгледзецьте малюнкі на с.48. На с. 49 спіс жывёл. Вам трэба пранумараваць 

малюнкі па спісу. 

 
1. Певень 

2. Курыца 

3. Кураня 

4. Бык 

5. Карова 

6. Цяля 

7. Авечка 

8. Баран 

9. Ягня 

10. Кабан 

11. Свіня 

12. Парася 

13. Конь 

14. Кабыла 

15. Жарабя 

 

 

2. Параўнайце малюнкі. Дапажыце  бацькам знайсці сваіх дзяцей. Злучыце 

стрэлкамі бацькоў і іх дзяцей. Дзіцяня якой жывёлы няма на малюнку? 
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8. Замацаванне  матэрыялу 

* гульня “Хто лішні?” 

- Кот, сабака, ліса, карова – кто лішні? (Ліса – гэта дзікая жывёла) 

- Шчаня, жарабя, кураня, карова – хто лішні? (Карова – яна вялікая) 

- Певень, гуся, свіня, качка – хто лішні? (Свіня – не мае пер’яў) 

 

9. Падвядзенне вынікаў урока. Рэфлексія 

- Што новага вы даведаліся на ўроку?  

-Што больш за ўсё вам спадабалася? 

- І каб да нас у клас таксама прыйшла вясна, давайце нашаму сонейку 

падаруем праменьчык. Калі вам на ўроку было цікава, даведаліся нешта 

новае,  актыўна ўдзельнічалі ў гутарке -  даруеце сонейку – жоўты 

праменьчык. А калі вам урок не спадабаўся – блакітны. 

- Дзякуй за урок! 


