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Мета:  

 розвиток мислительних процесів аналізу та синтезу на основі розуміння 

прочитаного; 

 сприяти усвідомленню себе людиною;   

 вчити  розуміти прочитане;  

 формувати активну життєву позицію;  

 спонукати  до  самовиховання і  самовдосконалення;  

 виховувати почуття людської моралі. 

 

Обладнання: презентація, асоціативна таблиця, карти знань, хмари тегів, абетка, 

картки з реченням. 

 

Тип заняття: додаткова корекція 

Хід уроку 
І. Загальнокорекційний етап. 
 

– У нас сьогодні гості. Отже, на правах гостинних господарів, запропонуємо гостям 

гарну поведінку і вашу інтелектуальну діяльність. 

 

ІІ. Основний етап 
1.Мотивація навчальної діяльності. 

– Діти, ви звернули увагу, що у нас взагалі чиста дошка? Не містить жодного 

запису?  А щоб дошка «запрацювала», виконайте перше завдання. 

Вправа «Ліквідуй зайве»  

– Ви отримали складені листки. Розгортайте. Ви бачите зображення і бачите 

кольорові контури.  

Завдання. По кольоровому контуру, акуратно відірвіть зайве, щоб  у вас 

вивільнилось зображення. Приступайте до роботи. 

 

– Впорались? Скажіть, що ви отримали? Хто на ілюстраціях?  

– То,  як ви вважаєте,  про кого  йтиме мова на сьогоднішньому занятті?  

– Прошу до дошки , почепіть своє зображення і ту літеру, яку ви отримали разом із 

завданням: ЮЛИДАН. Із цих букв складіть слово – тему нашого сьогоднішнього 

заняття: Людина. 

– Справились. А тепер до слова теми додайте особовий займенник 1особи однини, 

який би вказав  на кожного із вас.  На те, що кожен із вас – людина. Я – Людина.  

Можемо визначити тему нашого заняття? (Відповіді дітей). 

 

2.Організація навчальної діяльності 

1). Застосування знань у практичній діяльності 

– Яка ж вона – Людина? (Презентація «Я – Людина») 

– Що ж потрібно нам, щоб називатися  людьми?(  

Отримують карту знань «Що потрібно, щоб називатися людьми?» Зверніть 

увагу на малесенький пустий  квадратик  на цій карті. Назвіть самі те, чого немає 



на цій карті, але воно важливе для людини. Відповіді дітей (любов, сім'я, повага, 

доброта, розум, злість). 

– А розум важливий для людини? Звідки розум береться у дітей? Як діти стають 

розумними? Відповіді дітей (Вчаться, виконують різні завдання, тренують 

пам'ять і т.д.) 

– Ми зараз теж виконаємо  завдання, щоб потренувати наш розум. Пригадаємо 

асоціативну таблицю «Члени речення» 

 

Завдання(«робота в парах».)  
Картки. Одне речення. Визначити та підкреслити члени речення, вказати, яке 

речення. 

 

– Ви не забули тему нашого заняття? Нагадайте!  

– Без поетичного  слова, мабуть, важко осягнути суть людську. Та й та людина, яка 

багато читає напам'ять – розумна людина, інтелектуальна людина. Ви теж 

намагаєтесь вчити напам'ять і знаєте багато віршів про людину.  

Поетична розминка  
(діти читають вірші) 

– Коментування тут зайве абсолютно. Але є одна річ, яка аж надто цікава, і цю річ 

підготувала Крістіна Болохіна. Це поезія Л. Костенко «Крила». 

 

Виконання поезії. Прийом «Асинхронний унісон». (разом з учителем – асинхрон). 

– А тепер спробуймо зрозуміти, осягнути прочитане. 

 

 Працюємо з текстом.  

«Логічне моделювання»: 

1.Скільки частин має вірш? (Дві) 

2. Перша частина: про кого розповідь? ( Про птахів) 

3. Друга частина: про кого розповідь? ( Про людину)  

 

Моделюємо  з посиланням на текст 

   
 

 

Людина 

 

Живе на 

землі, не 

літає 

 
 

Крила має 

 

Із  любові, 

праці, 

вірності 

 

 

Птахи 

 

Крилаті. 

Літають 

«Землі 

немає, 

то буде 
небо» 

Вільні 

«Немає 

пари,то 
будуть 
хмари» 



4. Прочитаймо   останню строфу: 

Людина, нібито, не літає,  

А  крила має. 

А крила має! 

 

– Зверніть увагу на слово НІБИТО – частка, висловлення сумніву, недовіри тому, 

про що йдеться в реченні. Сумнів, недовіра ще й протиставлення А. І останнє 

речення коротке, окличне: «А крила має!» - ствердження, що все ж таки людина 

крилата і крила ті , що? 

                                                       

 
  

                                                                                            
                                                                  

   

 

 

2).Фізкульхвилинка  

 

 

ІІІ. Заключний етап. 
 

1.Підведення підсумків. 

 Про кого ж говорили на занятті?   

 Ви хто на землі? 

 Чи важко залишатися людиною? (Акцент на логічно-асоціативну модель, що на 

дошці.) 

 Що вам потрібно взяти із собою у життя, які людські риси?   

 

Сім'я 

Любов 

Розум 

 

Праця 

Доброта 

Турботи 

 

Людина 
 



2. Релаксація. 

– І на прощання відправимо меседж усім людям  земної кулі від вас, учнів 7-А 

спеціального класу: 

Велика, тепла, сонячна планета Земля. 

Стараємось жити миром, дружбою, любов'ю, розумінням, 

повагою, щирістю, добротою. 

Трапляється зло, підступність, жадібність, злість, 

жорстокість, війна. 

Віримо, збережемо велику сонячну планету Земля. 

Люди! Лишайтесь людьми! 

 


