
Тема: Рослини лісів, луків та водойм 

Мета: розшири знання про рослини лісів, луків, водойм, формувати 

пізнавальний інтерес, спостережливість, уміння порівнювати та робити 

висновки, увагу під час проходження лабіринту, виховувати бережливе 

ставлення до природи.  

Обладнання: кольорові олівці, клей, ножиці. 

 

Хід заняття 

1. Актуалізація знань. 

– Назвіть рослини-первоцвіти. 

– Чому їх так називають? 

– Де найбільше зростає рослин-первоцвітів? Чому? 

 

2. Вивчення нового матеріалу. 

Рослини можуть зростати всюди: в лісі, на луках і навіть у воді. 

Сьогодні на уроці ми познайомимось з деякими такими рослинами. 

Подивіться на картки, які я вам роздам. 

Завдання №1. Спочатку розмалюйте рослини, зображені картці 

відповідно до зразку (на дошку вивішують кольорові рослини під 

відповідними номерами).  

Потім визначте, де вони ростуть, пройшовши лабіринт. Відповідний 

номер поставте на строчку під написами "лісові рослини", "лучні рослини" 

або "водні рослини". 

Біля номеру напишіть назву рослину  

Випишіть назви рослин, що квітнуть навесні  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лісові рослини: 

__________________

__________________

__________________

__________________ 

Водні рослини: 

_____________________

_____________________

_____________________ 

 

Лучні рослини: 

__________________

__________________

__________________

__________________ 

Рослини, що цвітуть 

весною: 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________
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Завдання №2. Виріжте рослини і фотографії лісу, луку, водойми. 

Краєвиди вклейте в зошит в один рядок і підпишіть: ліс, лука, водойма. Під 

зображенням краєвидів розкладіть відповідні квіти (вчитель в процесі 

виконання завдання перевіряє та вказує на помилки). Напишіть їх назви.  

     
 

 

 

 

 

 

4. Заключна частина. 

Отже, сьогодні ми ознайомились з рослинами, які ростуть в лісі, на 

луках, у водоймах. Давайте повторимо назви рослин та їх місцезростання. 

Пограємо у гру. 

Дітям зачитується 15 видів рослин, якщо рослина росте в лісі, вони 

мають плеснути у долоні, якщо на луці – скласти руки на парті, якщо озерна 

– підняти руку вверх. 

Конвалія, фіалка, калюжниця, ромашка, мак, підсніжник, стрілолист, 

сон-трава, волошка, латаття біле, мишачий горошок, пролісок, ряска 

(конвалія – лісова рослина, калюжниця – водна).  
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