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Інтегрований  урок  з  основ  здоров’я  та  

образотворчого  мистецтва 
Тема:  Зимові  розваги 

Мета:  Ознайомити  учнів  з  правилами  безпечної  поведінки  під  час  зимових 

розваг.  Повторити  елементарні  пропорції  зображення  людини.  Вчити 

малювати  людину  в  русі  передаючи  кольором  веселий  настрій.  Розвивати 

вміння  самостійно  складати  правила  безпечної  поведінки,  уміння  

заповнювати  (композиційно)  площину аркуша  зображенням.  

Удосконалювати  навички роботи з пензлем,  з  олівцями,  на  вощеному  

папері.  Виховувати  охайність,  бажання  бути  здоровим. 

Хід  уроку 

 І.  Організація  класу 

ІІ.  Оголошення  теми  і  мети  уроку 

1. Вступна бесіда. 

Зима – чарівна  пора  року.  Всім  подобається,  коли  надворі  ясна  морозна 

погода  та  падає  сніг.  На  вікнах  з’являються  вигадливі  малюнки   Коли  

все  навкруги  стає  білим,  здається,  що  ти  потрапив  у  зимову  казку. 

Взимку  можна  кататися  на  санках,  лижах,  гратися  в  сніжки  та  ліпити 

сніговиків. 

- Сьогодні  ми  поговоримо  про  зимові  розваги. 

- Які  ще  зимові  розваги  ви  знаєте? 

Коли  взимку  надворі  сильний  мороз,  то  спочатку  навіть  не  хочеться 

виходити  з  дому.  Проте  коли  йдеш  по  засніженій  вулиці,  а  сніг  під 

ногами  весело  скрипить,  на  серці  стає  так  радісно!  Головне  в  таку 

погоду  –  не  стояти  довго  на  одному  місці.  Коли  рухаєшся  –  ходиш, 

бігаєш,  катаєшся  на  санках  –  замерзнути  неможливо! 

- Яка небезпека  може  підстерігати  вас  під  час  зимових  розваг? 

2. Розгадування  кросворду. 



 

ІІІ.  Робота  над  новим  матеріалом 

1.  Робота  з  підручником  «Основи  здоров’я». 

-  Прочитаємо  текст  про  правила  поведінки  під  час  зимових  розваг. 

-  Що  нам треба  запам’ятати  про  гру  в  сніжки?  Про катання  на  ковзанах? 

Про  катання  на  лижах  і  санках? 

2.   Повторення  будови  тіла  людини. 

На  парті  у  вас  є  паперові  частини  тіла  людини.  Вам  необхідно  скласти  з  

них  чоловічка,  який  виконує  різні  вправи. 

                 

     3.  Робота  з підручником  «Образотворче  мистецтво» 

     -  Розглянемо  репродукції  картин.  

     -   У  яких  техніках  вони  виконані? 

     -   Як  виконують  малюнок  в  техніці  гратографія? 



     4.  Розгляд  зразків  малюнків  на  тему  «Зимові  розваги» 

               

 

          

ІІІ.  Практична  робота. 

-  Зараз  будемо  працювати  в  парах. 

Пара  повинна  виконати  малюнок  улюбленої  зимової  розваги  і  книжечку  з  

правилами  безпечної  поведінки  під  час  зимових  розваг. 

     2.  Фізкультхвилинка  з  імітацією 

Сьогодні  Стрітення  відзначається.  Зима  з  весною  зустрічається  (діти  

подають  руку  один  одному). 

Зима  ще  трохи  пручається. 

А  у  нас  усе  гуртом 

Зліпим  бабу  за  садком 

Зробим  очі  чорнії, 

рот  і  ніс  червонії, - 

буде,  як  мара. 



День  і  ніч  стоятиме, 

вовка  проганятиме 

З  нашого  двора… 

А  як  гляне  сонечко 

В  весняне  віконечко, 

бабу  припече; 

де  й  мороз  той  дінеться, 

геть  від  баби  кинеться, 

з  ляку  утече! 

- Продовжуємо  працювати  в  парі  над  поставленим  завданням. 

ІV.  Презентація  виконаної  роботи. 

- Діти  парами  презентуйте  свою  роботу. 

Один   учень  розповідає  про  намальовану  розвагу,  а  другий  -    читає  

складені  правила  безпечної  поведінки  під  час  зимових  розваг. 

V.  Підсумок  уроку. 

      -   Який  ще  малюнок  ви  хотіли  б  намалювати? 

- Які  зимові  розваги  вам  подобаються? 

- Які  правила  безпечної  поведінки  ви  запам’ятали? 

 

 

                  Г. Д. Павлюк, учитель початкових класів 
                                    

 


