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Скадовська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 
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Тема уроку:  Безпека вдома. Правила безпечної поведінки з 

електричними приладами. 

Мета уроку:    Формувати в учнів уявлення про те, що домівка може бути 

небезпечним місцем для життя і здоров’я людини, з’ясувати 

з яких причин;  

навчити дітей правильно діяти під час пожежі, зберігати 

життя і здоров’я;  

виховувати бажання піклуватися про своє життя та 

здоров’я. 

Дидактичне забезпечення уроку: 

„рекламні цитати”, 

”Кицьки дім”,  

електроприлади,  

набір таблиць,  

зошит „Основи здоров’я” 2 клас, 

 картки з щоурочного оперативного контролю, 

 альбом” Пожежа”. 
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        Хід уроку 

 I. Організація класу. 

Звернення учителя до учнів на початку уроку 

- Доброго ранку! 

- Діти сядьте зручно. Руки покладіть на парти долонями догори. 

Заплющить очі. 

 

Привітаймо природу та людей: 

- Доброго ранку, ласкаве сонечко! 

- Доброго ранку, життєдайне повітря! 

- Доброго ранку, чиста водице! 

- Доброго ранку люди! 

Усміхніться. Подумки ще раз побажайте природі процвітання, а людям – 

здоров’я, щастя, добра. Уявіть що ви пошлете людям доброту, привітність, 

співчуття, милосердя і все це до вас повернеться сторицею. Щось тепле тече по 

ваших руках, голові, по всьому тілу. Ви відчуваєте це. 

 А тепер розплющить очі. Ви будете здоровими до тих пір, поки самі 

даруватимете природі й людям тепло своєї душі. 

II. Перевірка домашнього завдання. 

- А тепер діти, уявіть собі, що ми з вами навчаємося не в звичайній школі, 

а в лісовій. Я, Мудра Сова - ваша вчителька.  
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- А ви, звірята - мої учні. 

- Моїм помічником на уроці буде Кеся. Кесю, який урок ми розпочнемо? 

 

План уроку. 

Звернення учителя.  

Перевірка домашнього 

завдання. 

 

Рекламні ролики 

 

Оголошення теми і 

мети уроку. 
 

Вивчення нового 

матеріалу. 

 

«Кицьки дім»   

Закріплення знань. 

 

Парад 

електроприладів. 

   

Складання пам’ятки. 

 

Робота з підручником. 
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Робота в парі. 

 

Підсумок уроку.  

Домашнє завдання. 

 

 

                         Вправа” Асоціативний кущ” 

- Тоді давайте всі разом пригадаймо, що таке звички? 

- Якими будуть звички? 

- Кесю, мені здається, що у нашій лісовій школі з’явилося якесь рекламне 

агентство. Яку ж рекламу пропонують нам наші друзі? 

                             

Технологія” Займи позицію” 

(Діти виходять до дошки з рекламними щитами і розміщуються відповідно: 

корисні звички - шкідливі звички). 

 

Кеся:   Молодці друзі! Ви гарно попрацювали в своїх агентствах. 

                              То ж давайте, друзі милі, 

                               Звички гарні мати 

                               І тоді не доведеться 

                               На здоров’я  нарікати. 

- Милі звірята! Ви напевно втомилися. Я пропоную вам відпочити. 

                                        ( Фізкультхвилинка ) 

 Комплекс ранкової зарядки № 3 

Вправи „Боксер”, „Гребець”, „Штангіст”, „Гімнаст”, „Футболіст”. 

Боксер Гребець Штангіст Гімнаст Футболіст 
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Діти! Прислухайтеся! 

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку 

   Вправа 

Під слова пісеньки „Веселий диво-поїзд” учні з буквами виходять до дошки і 

утворюють назву теми уроку. 

    Їде, їде, їде поїзд 

    Через поле і гайок. 

    Що веселий диво-поїзд 

    Привезе нам на урок? 

 

Б  Е  З  П  Е  К  А    В  Д  О  М  А  

1   2   3  4   5   6   7     8  9  10 11  12  

Електричні прилади 

 Ключові слова:  електричні прилади, 

                              електричний струм, 

                             правила користування. 
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ІV.”Вивчення нового матеріалу” 

Розповідь вчителя: 

- Щоб зробити житло зручним, людина наповнила його різними 

приладами: газова та електрична плити, холодильник, пральна машина, 

пилосос, телевізор. 

Чим складніше обладнана оселя, тим більше ми залежимо від того, як 

працюють праска, водопровідний кран або плита. 

- Щоб не трапилося лиха, слід додержуватись правил користування 

побутовими приладами. 

- А які електричні прилади є у вас вдома? 

Інсценівка «Кицьки дім» 

Бом, бом, дзелень-бом! 

Загорівся кицьки дом! 

Біжить курочка з відром, 

Біжить півничок з цебром,  

Бом, бом, дзелень-бом! 

Біжить котик з помелом,  

Погасили помелом, 

Стоїть цілий кицин дом. 

Лиш котичок зажуривсь, 

Що хвостичок присмаливсь,  

Дзень, дзень, дзелень-бом,  

Стоїть цілий кицин дом. 
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- Діти! Від чого могла трапитись пожежа в кициномі домі? 

- Без сумніву. У киці в домі є електроприлади. І вона, напевно, не знала як 

ними користуватися. 

- Назвіть які прилади були у киці. 

(Діти демонструють: прас, електроплитку, електрочайник, настільну лампу, 

тостер, вентилятор, фен). 

- Розкажіть киці як користуватися  електроприладами. 

 

Робота з підручниками ст.. 50-51. 
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V. ”Закріплення знань” 

- Нагадаємо киці правила користування електроприладами. 

 Користуйся електроприладами тільки з дозволу батьків; 

 Вмикай і вимикай електроприлади тільки сухими руками за 

допомогою вимикача; 

 Не тягни за електричний шнур; 

 Не ремонтуй самостійно зламаний електроприлад; 

 Не грайся електроприладами. 

- Якщо трапилося загорання електроприладу, як слід поводитися? 

 Телефонувати 01; 

 Накрити електроприлад сухою ковдрою; 

 Покликати на допомогу дорослих. 

Робота в зошиті ст.. 27-28 «Основи здоров’я». 

Вправа №1. Познач, які з цих предметів є у тебе вдома. Назви їх одним словом. 

Вправа №2. Визначити черговість дій під час загорання електроприладу. 

 

Робота в парі. 

Разом з сусідом по парті склади пам’ятку «Як користуватися 

електроприладами» . 
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Пам’ятка 

 Не встромляй вилку в розетку мокрими руками. 

 Не користуйся праскою без спеціальної вогнетривкої підставки. 

 Не залишайте без догляду електронагрівальні прилади, увімкнені в 

електромережу. 

 Залишаючи дім, вимикай світло та електроприлади. 

 Не тягни за шнур, коли хочеш вимкнути електроприлад. 

 

- Діти! Ми склали пам’ятку «Як користуватися електроприладами». Кого ми з 

нею познайомимо? Звісно, кицю. Але й самі будемо її пам’ятати. 

 

Робота за картками. 

Запиши і намалюй, якими електроприладами ти вмієш користуватися. 

 

VІ. Підсумок уроку. 

- Діти! Чого ми навчилися сьогодні на уроці? 

- У чому стали розумнішими? 

- Чи стали дорослішими? 

Оцінювання: 

Як би ви оцінили свою роботу? 

«Я задоволений своєю роботою»; 

«Я був недостатньо активний»; 

«Хочу бути кращим». 

 

VІІ. Домашнє завдання. 

Основне: ст.. 49-51 підручника. 

Творче: скласти діалог розмови за номером 01. 

Додаткове: підібрати матеріал до теми «Безпека вдома». 
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Реклама 1 

„Мені дуже подобається Сашко 

 Він ніколи не обкушує нігті. 

 Його одяг завжди пахне свіжістю. 

 Він завжди причесаний і охайний. 

Реклама 2   

 „Куріння шкідливе для вашого  здоров’я, особливо для дітей. 

 У дітей, які курять, колір обличчя сірий,   вони кашляють, мають 

поганий апетит. 

  Куріння може викликати захворювання на   туберкульоз та рак. 

Реклама 3        

Вживання алкоголю шкідливе для здоров’я. 

Діти, які вживають алкоголь погано навчаються, хворіють на цироз 

печінки. 

Реклама 4      

Всього за 2 грн. 30 коп. Ви можете придбати Бленд-а-мед. Від нього 

здоров’я, сила, чистота і свіжість ваших зубів. 

Іринці ніколи не доведеться ходити до стоматолога, бо вона ретельно 

доглядає за своїми зубами. 

Реклама 5         

Школярі! Всі ви купуєте „Чіпси”, „Сухарики”, жуйки. А чи знаєте ви, 

що це дуже шкодить Вашому здоров’ю? 

Реклама 6        

 Той хто робить ранкову зарядку, снідає, ходить на прогулянку, 

займається спортом, не їсть багато солодощів, не проводить багато часу 

біля телевізора та за комп’ютером матимуть завжди міцніше здоров’я. 

 

 


