
Тема: Н.Забіла «Древній Київ» 

Мета: Розширити знання дітей про столицю України, ознайомити з історією 

виникнення міста Києва. Закріпити вміння, свідомо правильно, виразно та 

інтонаційно читати. Розвивати пам'ять, увагу, мислення, мовленнєві вміння. 

Активізувати словниковий запас учнів. Виховувати громадянські якості: 

любов та пошану до рідного краю, його історії, людяність, працьовитість. 

Виховувати пізнавальний інтерес. 

Обладнання: фотоілюстрації Києва, проектор з мультимедійною дошкою. 

 

План уроку 

І. Організувати учнів до уроку. 

        Сядьте, діти, всі рівненько. 

        Усміхніться всі гарненько, 

        Настрій на урок візьмемо 

        І працювати розпочнемо 

ІІ. Перевірка творчих домашніх завдань. 

1. –  Над яким віршем ми працювали на минулому уроці? (слайд 2) 

- Якими словами виражена головна думка цього вірша? 

- Чим незвичайний цей вірш?(Акровірш) 

- Що ж таке акровірш? 

2. Група «Дослідників» попрацювала в бібліотеці і відшукала для нас 

акровірші. Давайте прочитаємо їх.(слайд 3,4) 

1) Біля гаю хату маю, 

День у день я вилітаю, 

Жде на мене праця влітку, 

Оглядаю кожну квітку, 

Легко лину над лужком, 

А частую всіх медком. 

- Яка ж відгадка буде до цього акровірша-загадки? 

 



- Бджілок називають невтомними трудівницями , з ними порівнюють і 

людей. Говорять: «Працює, як бджілка», «Трудолюбива, мов бджола». Отож 

давайте і ми, діти, на уроці попрацюємо як бджілки, які наповнюють соти в 

своїх вуликах корисним і смачним медом, а ви поповните свої голівки 

новими знаннями. А в кінці уроку вас чекає сюрприз від бджілки. 

2) Читаємо ще один акровірш-загадку. (слайд 5) 

Давно ця річка славна 

Народи три єднає 

І в Чорне море плине, 

Простори України 

Розкішно прикрашає, 

Очиці милує дитини.(слайд 6) 

ІІІ. Підготовка до сприймання навчального матеріалу. 

- Подорожуючи цією широкою, повноводною річкою, ми дістаємось до 

старовинного прекрасного міста. А де ми побуваємо, дізнаємось як 

розгадаємо ребус.  (слайд 7) 

       

100 лиця 

Столиця – це давнє слов’янське слово. Походить від слова «стіл». Так у 

Київській Русі називали трон, престол. (слайд 8) 

Столиця – це місце, де перебував князь, тобто місце зі «столом». 

- Саме так, ми побуваємо з вами у столиці нашої Вітчизни.  

Будинки тут високі, 

Дніпро тече широкий, 

Ну, хто з вас здогадається 

Як місто називається? 

Ворота золотії,  

Стоять, мов чародії, 

Ну, хто з вас здогадається 

Як місто називається? 

Віддавна – це столиця, 

Столиця білолиця. 

Ну, хто з вас здогадається  

Як місто називається? (слайд 9) 

(Київ) 

 

IV.  Повідомлення теми уроку.  

- Сьогодні ми здійснимо мандрівку до столиці нашої держави – до Києва. Ви 

дізнаєтесь про історію виникнення міста,про його архітектурні 

споруди,культурно-історичні пам’ятки . 

- Чим же можна дістатися до столиці? Щоб сісти у транспорт ,ви повинні 

відгадати його назву. 



Послухайте речення із перших букв кожного слова складіть назву 

транспорту. 

Приємно Олегу їсти запашну диню (поїзд) (слайд 10) 

V. Мовленнєва розминка: 

- Поки ми сидимо у теплому і зручному купе поїзда, давайте проведемо 

мовленнєву розминку: 

1. Вправи на дихання: «здування пір’їнки”, «задування свічок». 

2. Вправи для очей: «маятник», «стовпчик», «катання з гірки», «прямокутник». 

3. Попрацюємо з папкою: «читалочки-загадки», «читалочки-об’єдналочки”, 

«Що не так?». 

4.  Гра «актори». (слайд 11) 

VI. Робота з новим матеріалом  

- Ось ми і під’їжджаємо до серця нашої Батьківщини – міста Києва. 

1. Звучить пісня «Києве мій»(муз. П. Майбороди,сл. М. Луценка) 

(Демонструю слайди про Київ.(Слайди 12-18)) 

Київ – місто  - красень , місто-сад. Сьогодні Київ – це найбільше місто 

України. Його населення складає понад 2,5 млн. чоловік. Площа міста 

становить 82 0кв.м. У місті більше 3000 визначних пам’яток  історії, 

архітектури й культури. Найбільш відомі з-поміж них – Софіївський собор, 

Золоті ворота, Києво-Печерська лавра, які були зведені ще за наказом князя 

Ярослава Мудрого в ХІ столітті. Ось пам’ятник Князю Володимиру, за часів  

князювання якого, відбулося хрещення Русі. А це - Михайлівський собор. 

Центральна вулиця Києва – Хрещатик. (Слайд  19-20)  Названа вона так 

тому,що на цьому місці в сиву давнину знаходився Хрещатий яр, і в ньому на 

волі бродили різні звірі. А нині – це візитка міста Києва. Хрещатик 

прикрашають каскади водограїв, квітники, славетні київські каштани.  

2. Розповідь легенди про заснування Києва. 

- Багато легенд  написано про заснування Києва(Слайд 21).  

Легенда -  це народне оповідання про певні події чи життя  людей з 

елементами казковості,  фантастики.  

Більше 1500 років тому на території сучасної України жили наші предки-

слов’яни. Жили вони племенами, назва яких походили від назви місцевості: 

поляни , древляни, сіверяни . І були серед полян три брати: одного ім’я  Кий , 

другому – Щек, а третьому -  Хорив, а сестра була у них -  Либідь. (слайд 22) 

Тож послухайте про них розповідь від наших майбутніх екскурсоводів: 

Ось і Київ ,любі діти , 

Серце нашої Вітчизни! 

Хочу вам я розповісти 

Опис гарний історичний . 

Місто це – немов казкове, 

Старовинне і мов нове. 

Кий 

Що на першій на горі,на стрімкій, 

Де дзвеніли тополі сріблисті, 

Жив полянин на ім’я Кий 



У затишнім зеленім обійсті 

Він тримав перевіз на ріці 

І ладді конопатив не даром 

Звідусіль чужоземні купці 

До полян прибували з товаром. 

(слайд 23) 

Щек 

Що на другій горі між смерек, 

Де волхви зупинялися віщі, 

Жив рудий, наче полум’я, Щек - 

Мав щоднини мистецьку затію, 

Візьме глини та виліпить глек - 

Куплять глек у саму Візантію. 

Хорив 

Що на третій горі, де обрив 

Оширя валуни крем’янисті, 

Жив русявий і ніжний Хорив 

У затишнім зеленім обійсті. 

Тільки візьме він срібла шматок, 

Радість іскрою блисне у зорі. 

Аж співає його молоток 

Та мережить полянські узори. 

Либідь 

Над струмком, що петляв до Дніпра, 

Між зеленого буйного дива 

Оселилася Либідь-сестра 

Трьох братів - Кия, Щека, Хорива. 

В літню пору,було,до темна 

Конопельки, льонок вона брала. 

На сорочки братам полотна 

По сувою на кожного пряла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Легенда розповідає: «І приснився Кию сон: став сапет перед його 

постіллю,підняв руку і говорить : 

- Кию,великий князю! На цих горах побудуєш місто та осядеш зі своїм родом 

назавжди. Тут прославиться твій рід і держава його. Як довго твої нащадки у 

згоді і єдності житимуть і труд цінуватимуть,  на горах цих сіятиме благодать 

Божа!» 

- Важко сказати,де закінчується легенда і починається дійсність. Але до наших 

днів збереглися назви і гір,і річки. А засновникам Києва в центрі міста стоїть 

пам’ятник. (Слайд 24) 

Фізкультхвилинка 

Хто це,хто вже там втомився? 

До сусіда нахилився. 

Треба дружно всім нам встати  

І фізпаузу почати: 

Нумо,діти, посміхніться 

І до сонця потягніться, 

Землі рідній уклоніться, 

Вліво,вправо поверніться, 

Раз присядьте ,два присядьте  

І за парти дружно сядьте. 

3. Робота над легендою Н.Забіли 

«Древній Київ». 

- Сьогодні ми познайомимося з легендою,яку переказала нам письменниця – 

Наталя Забіла. Прочитаємо разом її заголовок.(«Древній Київ»)(Слайд 25) 

4. Перед читанням тексту пограємо в гру «Луна». Я читаю стовпчик слів, а ви 

повторюйте їх: 

Щек   Либідь  полянами 

Щекавиця          Либіді  князював 

Хорив                Либіддю  працьовиті 

Хоревиця 

- Ви вже, напевно,здогадалися про які часи йтиме розповідь? Про теперішні чи 

минулі? 

- Легенда, яку переказала нам Наталя Забіла, зустрічається в літописі «Повість 

минулих літ», яку записав монах Києво-Печерського монастиря 

Нестор(слайд 26) 

5. Читання оповідання вчителем. 

- Про кого  розповідається в легенді? 

6. Робота в парах. 

- Попрацюємо у парах. Перегляньте виділенні слова першого абзацу тексту. 

Імена, які запам’ятали, назвіть одне одному. Поясніть,що вони означають. 

7. Читання другого абзацу тексту учнями.  

Гра «Дощик». 

Накрапає дощ; дощ напускається сильніше; злива; дощ слабшає; дощ 

перестав. 

 



8. Гра «Сніжок»(читає той ,кому падає сніжинка) 

 
- Прочитаємо третій абзац «Ланцюжком» ,роз’єднуючи речення на слова. 

9. Порахуйте скільки всього абзаців  в тексті. Відшукайте самий короткий абзац 

і перечитайте його. 

- Про що говориться в цьому абзаці? 

10. Вибіркове читання. 

- Прочитайте речення з тексту,в якому говориться, як називається давній 

народ, що оселився над Дніпром? 

- Прочитайте речення, в якому сказано, чому місто назвали Києвом. 

- Доведіть рядками тексту, що Кий був славним, мужнім князем. 

11. Робота над прислів’ям с.69. 

Козацькому роду нема переводу. 

- Хто такі козаки?  

- Кого зараз називають козаками? 

 



 

VII. Підсумок уроку  

Гра «мікрофон».  

- На уроці я навчився…… 

- Найбільше мені сподобалось……. 

- Мамі я розкажу…... 

- Ви на уроці були справжніми бджілками - трудівницями. І ця бджілка, 

яка залетіла до нас на урок, пригостить вас цукерками. 

 
VIII. Домашнє завдання. 

- Перечитати і розповісти легенду Н.Забіли «Древній Київ». 

- Групі «Дослідників» розшукати в книжках,журналах про сучасний Київ і 

підготувати розповідь. 


