
За ініціативи:  Методична розробка: 
                       

                                                                                      
 

 

Тема: Звірі Кенії (2 клас) 

Мета: Учні ознайомлюються з тваринним світом Кенії. Розширюють уявлення 

про хижих і травоїдних, свійських та диких тварин на прикладі козла водяного 

звичайного та козла свійського. 

Організація: серію з чотирьох уроків на тему тварин та в межах інтегрованого 

курсу «Я досліджую світ» ініційовано телеканалом ПЛЮСПЛЮС, що входить 

до складу групи 1+1 media та розроблено за методичної підтримки «Освіторії».  

Очікувані результати навчання: 

 називають тварин, які мешкають в Кенії; 

 ознайомлюються з поняттям «міграція» тварин; 

 розрізняють хижих та травоїдних звірів; 

 дізнаються цікаві факти про диких та свійських кіз.  

Матеріали та ресурси: класна дошка (фліпчарт), крейда,  фломастери, магніти, 

картки, комп’ютер, проєктор, екран, роздатковий матеріал: картки, бланки.  

Орієнтований план проведення уроку 

І. Вступ до теми (огляд інформації, вивченої напередодні).  

1. Відгадування загадок про комах та птахів.  

 Уночі пищить на вухо, не бджола він і не муха. 

Боляче кусається, в тіло упинається — 

Крові напивається —та й летить кудись до хмар. 

Зветься той пискун ….. (Комар). 

 Живу лише влітку, 

Шовкові крильця маю. 

Із квіточки на квітку 



В садочку я літаю. (Метелик) 

 Цей птах рожеве пір’я має, живе у теплих він краях, 

Дзьоб неначе клюшку має, поїдать молюсків полюбляє, 

І солону воду п’є, бо вона його не лякає. (Фламінго) 

 Довгі ноги, довгий ніс. Прилетів — обід приніс: 

Смачних жабеняток для своїх маляток. (Журавель) 

2. Мозковий штурм. Запропонуйте дітям, об’єднавши їх у групи, пригадати 

назви птахів, комах, про яких вони дізналися на попередньому уроці. 

3. Введення в тему. Повідомте дітям тему уроку: «Ми вже з вами дізналися про 

багатьох тваринами Африки, безпосередньо й Кенії. Сьогодні на уроці ми 

познайомимося з хижими та травоїдними звірами цієї країни». 

ІІ. Усвідомлення змісту уроку 

1. Розповідь учителя про хижих та травоїдних звірів. 

 Хижі звірі – це тварини, які поїдають інших тварин. Вони мають 

характерну форму черепа, зуби, гострий нюх (демонстрація хижих звірів). 

 Травоїдні звірі – це тварини, які живляться рослинною їжею: листям, 

травою, плодами та гілками дерев. Деякі тварини їдять лише певні частини 

рослин. Травоїдні звірі мають часто широкі та пласкі зуби, з широкими 

поверхнями (демонстрація травоїдних звірів). 

2. Запропонуйте учням розподілити хижих та травоїдних тварин, опрацювавши 

завдання на аркуші (Додаток 1). Обговоріть результати виконаної роботи.  

Робота з підручником «Я досліджую світ» (2 клас) (авт. Т. Воронцова, В. 

Пономаренко)  

1. Проведення асоціативного куща до поняття «міграція».  

2. Тлумачення поняття «міграція» тварин – періодичне переміщення тварин 

«туди і назад» між різними середовищами існування, що віддалені одне від 

одного. 

3. Опрацювання  інформації з дітьми в підручнику на с. 69. Обговорення. 

 



Вправа «Продовж речення» 

1. Підготуйте для кожної дитини аркуш (Додаток 2) 

2. Запропонуйте учням вставити пропущені слова в речення та доповнити їх 

малюнком у кружечку.  

3. Поставте питання після завершення роботи: - Які серед зазначених тварин -  

хижі? – Скільки тварин у вас на картці виявилися травоїдними? – Які саме? 

(козел) – Чи мешкає ця тварина на території України? 

Руханка 

Лідери з фізкультхвилинок вашого класу проводять руханку під африканську 

музику. 

Робота з діаграмою Венна 

1. Розкажіть учням про водяного козла та козла свійського. 

Водяний козел – мешкає по всій території південної 

Африки. Велика та сильна антилопа. Висота тварини 

досягає до 130 см, вага - 250 кг. Шерсть темно-бурого 

однотонного кольору. Роги є тільки в козлів. Водяні 

козли добре плавають. Живляться тварини 

переважно трав’янистою,  водяною рослинністю.  

Козел свійський – одомашнений козел звичайний. 

Найпоширеніша назва козла - «цап». Вага тварини – 

60 – 65 кг. У більшості козлів та кіз є борода, тіло 

вкрите шерстю. Колір шерсті – біла, темно-бура, 

чорна. Харчуються тварини травою та молодими 

пагонами дерев та кущів.  

2. Розподіліть учнів на пари. Роздайте їм шаблони діаграми Венна і 

запропонуйте написати спільні та відмінні ознаки водяного та свійського козлів 

(Додаток 3).  

 



Перегляд мультфільму 

1. Запропонуйте дітям уважно переглянувши епізод «Як приручити козеня» 

мультсеріалу «Волохатий блог. Другий сезон» власного виробництва 

телеканалу ПЛЮСПЛЮС та в кінці перегляду назвати одну з особливостей 

козеняти.  

https://youtu.be/XeNZ9Fkb3TY  

2. Запитання для обговорення за змістом мультфільму.  

- Чи мають кози бороду? (так) 

- Яка особливість зору в кіз? (можуть бачити об’єкти за своєю спиною не 

обертаючись) 

- Чи ховаються кози від дощу? (так, оскільки не люблять вологу) 

3. Запропонуйте учням назвати найцікавіший епізод з мультфільму та 

обґрунтувати свою думку. 

ІІІ. Рефлексія 

1. Запропонуйте учням по черзі сказати, що цікавого вони дізналися протягом 

сьогоднішнього уроку.  

2. Запитайте в учнів, чи мають вони бажання відвідати Кенію й чому?  

3. Запропонуйте кільком охочим прочитати або показати те, що вони 

намалювали чи написали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/XeNZ9Fkb3TY


Додаток 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хижі чи травоїдні? 

ХИЖІ 

ТРАВОЇДНІ 



Додаток 2 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище: _______________________ 

Доповни речення, вставивши пропущені слова 

«хижа», «травоїдна», та зобрази малюнок. 

 Гепард – це ____________________ тварина, 

харчується _________________                  . 

 Лев – це _______________________ тварина, 

харчується __________________                . 

 Гієна  - це _____________________ тварина, 

харчується __________________               . 

 Козел – це ______________________ тварина, 

харчується __________________ 



Додаток 3 

 

 Діаграма Венна 


