
 

                                                                        УРОК 

Тема:  Іван Франко «Лисичка - кума». 

Мета: уточнити, закріпити поняття «авторські казки», вчити аналізувати зміст твору, 

давати характеристики героям. Розвивати техніку читання,  зв’язне мовлення учнів, 

критичне мислення. Збагачувати словниковий запас. Виховувати почуття дружби, 

доброзичливого ставлення до людей, бажання працювати в колективі та самостійно.  

Обладнання. Підручник «Літературне читання» 4 клас, картки із завданнями для 

роботи в групах,  малюнки тварин,  малюнки до казки, мультимедійний програвач.         

Тип  уроку: урок засвоєння нових знань. 

                                                         Хід уроку 

І. Організація  класу ( слайд ) 

    Вчитель: Продзвенів уже дзвінок – 

                     починаємо урок . 

                    У нас на уроці багато гостей – вчителів.   

                    Поверніться до них , привітайте, 

                    а тепер до  мене голівки повертайте 

                    і тихенько за парти сідайте. 

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ 

УРОКУ 

-  Сьогодні до нас на урок завітала чудова гостя. А ім’я її ви дізнаєтеся, коли складете 

слово з цих букв: К К З А А ( слайд ) 

1. Бесіда. 

- Казок чимало є на світі – і веселих, і сумних. Із перших днів дитинства нас 

супроводжують казкові герої. Казки нам читали бабусі та мами, із 

задоволенням ви  дивитеся їх по телевізору. 

-2. Робота з загадками 

        Любі діти ! А чи добре знаєте ви казки ?   Ось зараз ми і перевіримо:  

1) . Сидів він на віконечку , 

      Як маленьке сонечко . 

      Від діда з бабусею утік ,  Побіг у ліс і раптом зник . ( Колобок ) ( слайд  ) 



 

2) . Знесла яєчко золоте , 

Зраділи дуже дід і баба . 

Ви , діти , знаєте її - 

Та це ж ( Курочка Ряба ). ( слайд  ) 

3) . Із якої казки я , 

Бичок – третячок ? 

Із соломи дід зробив , 

Бік смолою засмолив .( Солом `яний бичок ) ( слайд  ) 

3. Ознайомлення з авторськими казками 

- Молодці ,діти ! Я бачу ви знаєте ці казочки . А хто їх написав ? Чи знаємо ми автора? 

 У цих казках немає одного автора . Адже йшли вони до нас із давніх – давен, 

переказувалися від одного покоління до іншого .І тому вони мають одну назву –

народні . ( назва на слайді  ) 

А сьогодні ми з вами продовжимо  знайомство з казками , в яких автор відомий . Ці 

казки називаються  авторськими .(слайд ) 

А з якою саме казочкою ми познайомимося сьогодні ви зараз дізнаєтесь. Послухайте, 

будь ласка, загадки: 

Гострі зуби, сильні лапи  

Дуже схожий на собаку, 

 І полює дуже ловко,  

Що, впізнали, друзі, … ? (Вовка)  ( слайд  ) 

В лісі молодиця гуляє  

На всі боки поглядає.  

На ній шубка дорога  

Вся горить, мов золота.  

Хвіст пухнастий і м’який.  

Що за звір такий? (Лисиця)  ( слайд  ) 

 



 

Йшов собі якось Вовк. 

І зустрів Лисицю, 

Стали друзями вони , 

Все , як і годиться . 

Та нечемною була 

Лисичка – сестричка, 

Тому казочка про них 

Зовсім невеличка . 

Та мораль там непроста 

І для всіх дається . 

Як же казочка про них , 

Любі , друзі , зветься ? 

-«Лисичка-кума» ( слайд ) 

ІІІ. СПРИЙМАННЯ І УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Біографічна довідка 

- Написав цю казку - Іван Франко –український письменник . ( слайд  ) 

Хто Франко? Ми всі це знаємо!  

Всі Франка ми величаємо  

- Він великий наш  казкар, поет, 

 Гляньте — ось його портрет. ( слайд  ) 

-А зараз Поліна розкаже нам про нього. 

Іван Якович ФРАНКО  
Поет, перекладач. Народився на Галичині у сім’ї коваля. 
З дитинства знав багато народних пісень, казок, які запам’ятав з голосу матері. 
Іван Франко залишив нащадкам величезний спадок — понад чотири тисячі творів. 
Для дітей видав збірку казок «Коли ще звірі говорили», поему «Лис Микита», опові-
дання «Малий Мирон» та інші. ( слайд ) 
 
 
 

 



 

2. МОВЛЕННЕВА РОЗМИНКА ( Читання скоромовки.) 

---Перед тим , як почнемо читати, треба язичка нам розім яти.  Подивіться на 

дошку. 

                            Їхав лис через ліс,  

                              Лисенятам капці віз,  

                              Щоб соснові шишки  

                              Не кололи ніжки. ( СЛАЙД  ) 

- Діти, спочатку уважно послухайте, а потім  прочитайте скоромовку разом зі мною- 

повільно, а потім декілька разів про себе. А потім прочитаємо в  групах. 

3. Словникова робота ( в парах) 

А зараз ми попрацюємо  зі словами, що будуть зустрічатися в казці «Лисичка-кума». 

Перед вами на парті лежать ось такі аркуші. Вам потрібно о бєднатися в пари і 

 з єднати стрілкою слова з першого стовпчика зі словом із другого стовпчика, які 

мають однакове значення. Наприклад: кума — хрещена мати …. ( слайд  ) 

       Полуденок  

 

       Похресники      

 

       Згамкаю   

 

       Злосливий  

 

       Схрупала        

        

       Корч                             

 з’їла щось із 

хрускотом. 

пень, викорчуваний з 

корінням. 

 

діти по відношенню 

до своїх хрещених 

батька та матері. 

їжа, яку приймають 

опівдні. 

з’їм, проковтну. 

сердитий, 

роздратований. 

 

 

 

Діти, готові? Тож давайте перевіримо.( учні називають по 1 парі слов). Подивіться, у 

всіх так?  ( слайд ) А тепер давайте прочитаємо разом слова із першого стовпчика. 



 

— Чи відомі вам подані вислови? Що вони означають? Цю роботу ми зробимо разом. 

Висловам із лівого стовпчика знайдемо пояснення із правого стовпчика.( слайд ) 

Не мати ніякої спілки                     втекла 

Ані пари з рота                                страшно, лячно 

Мурашки за плечима                      мовчати 

Накивала п’ятами                           не робити нічого разом 

3. Читання казки ( грамзапис) ( слайд ) 

--- А зараз відкрийте казочку   і уважно слухайте початок і слідкуйте , а потім 

читати будете ви. 

4. Аналіз змісту прочитаної казки 

- Молодці, уважно ви слухали казку. Прошу, дайте відповіді на такі питання. 

—Чи сподобалась вам казка? 

— Кому ви співчували? 

— Чиї вчинки вас обурили? 

Молодці, ви добре працювали, а зараз давайте трішечки відпочинемо. 

        Фізкультхвилинка ( слайд ) 

Любі діти, посміхніться,  

землі нашій поклоніться.  

І до сонця потягніться,  

в різні боки нахиліться,  

ще раз до сонця потягніться. 

Раз присядьте, два присядьте.  

І за парти тихо сядьте. 
 

5. Аналіз тексту з елементами вибіркового читання. 

-Діти, а зараз дайте  відповіді на мої запитання, знайшовши їх у тексті. 

— Прочитайте, що задумали Вовчик-братик і Лисичка-сестричка? 

— Де вони заховали страву? 

— Прочитайте, як Лисичка вперше надумала обдурити Вовка. 

—Що Вовк побачив у корчах, коли прийшов обідати?  

— Куди Лисичка заховалася від розгніваного Вовка? 

— Як вона знову його перехитрила? 

 



 

6. Характеристика дійових осіб. 

Робота в групах. 

Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ». 

- Діти, об’єднайтеся у  групи. У наступному завданні нам треба дати характеристику 

лисичці та вовку. Додайте закінчення, доберіть рису характеру. 

 

                                                     довірлив... 

                                                     хитр... 

                                                     підступн... 

              Лисиця                           злодійкуват...                    Вовк 

                                                     сором’язлив... 

                                                     брехлив... 

                                                      жадібн... 

                                                     працьовит... 

Давайте перевіримо. ( слайд ) 

Молодці ! 

ІV. Закріплення вивченого матеріалу. 

1.  Виразне читання казки  учнями в особах. 

- Діти, а зараз ми спробуємо за допомогою інтонації передати характери героїв 

казки  «Лисичка-кума» та розіграємо цю казочку в особах. Прочитайте другий 

діалог після других відвідин полуденка. ( слайд ) 

2.Робота з малюнками. 

- Розгляньте ілюстрації до казки, виберіть ті речення з тексту, які відповідають 

малюнкам. ( слайд ) 

3. Визначення головної думки казки 

— Чому автор дав казці таку назву? 

— Що у ній схвалюється, а що — засуджується? 

— Яка головна думка казки? 



 

3. Тестування. ( слайд ) 

 Ну а зараз ми перевіримо, що ви засвоїли на уроці?  

 

1. Цей твір є ... 

 

а) оповіданням; б) казкою.  

 

2. Хто запропонував взятися чесно працювати? 

 

а) Лисичка; б) Лисичка та Вовк.  

  

3. Що змовилися посадити на нивці? 

 

а) Кукурудзу.  

  

б) Картоплю. 

 

4. Скільки разів Лисичка бігала  « на хрестини» 

а) Один;         б) Три.  

  

5. Яка головна думка твору? 

 

а) Роби комусь так, як хочеш, щоб робили тобі.  

 

6) комусь можеш робити як-небудь, аби тобі робили добре 

 

Давайте перевіримо 

 

Відповіді: 1) б; 2) б; 3) б; 4) б; 5) а. 

Ітак діти, у кого немає жодної помилки, підніміть руки, ви отримуєте 10 балів. У кого 

1 помилка – ви отримуєте – 8. 

VII. Підсумок уроку 

1."Мікрофон " (  слайд ) 

А зараз уявіть собі, що ви вийшли з театру і вас зустрів репортер. Він хоче дізнатись 

вашу думку про прочитане і побачене. Дайте відповіді на його запитання: 

— То чого вчить нас ця казка? 

 -- Підніміть руки, кому подобається лисичка? Чому? 

-- Підніміть руки, кому подобається вовк? Чому? 



 

---На кого ви б хотіли бути схожими із героїв цієї казочки? 

Чудове це почуття – дружба.  Якщо по-справжньому дружиш з людиною, то хочеться 

зробити їй щось приємне. Коли гарно другові, то гарно і тобі. Ми повинні пам’ятати, 

що зло – тимчасове, а добро – вічне. ( слайд ) 

X. Домашнє завдання ( слайд ) 

1)  Переказувати казку.  

2) Скласти план до казки. 

 

Ось закінчився урок, 

І дзвенить для вас дзвінок! 

Працювали добре друзі, 

Відпочиньте по заслузі! 

Шановні гості! 

Спасибі, що знайшли час, 

Прийшли до нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


