
Любий друже!
Ти закінчив другий клас, і вже багато чого навчився. Але попереду тебе чекає багато цікавого та нового.

Пропонуємо тобі створити лепбук за темою «Паляниця».

Створити лепбук тобі допоможуть завдання, які ми тобі підібрали.

Бажаємо успіхів!!!



Лепбук (lapbook) - у дослівному перекладі  з 
англійської означає  «наколінна книга»  (lap 
-колінний, book- книга). Це така невелика 
саморобна папка, яку дитина може зручно 
розкласти в себе на колінах і переглянути весь її 
вміст.

Лепбук - це книжка-розкладачка з кишеньками, 
дверцятами, віконцями, вкладками й рухливими 
деталями, у яку поміщені матеріали на одну тему.

Згадаймо, що таке лепбук?



Основа лепбука складається з будь-якої картонної 
папки формату А4 або А3, які робляться з 
двостулковими, що відкриваються в протилежні 
сторони «дверцятами».

Лепбук можна зробити з цупкого паперу, у  який 
вклеюються кишеньки, книжки-розкладачки, 
віконця й інші деталі з наочною інформацією з 
теми лепбука.

Обкладинка оформляється по темі, щоб і без 
напису було видно, що в ній зібрано, обклеюється 
кольоровим папером і прикрашається на свій 
розсуд.

Технологія виготовлення



Для створення лепбуку використовуються прості матеріали, які є у кожному домі.

Матеріали:

Цупкий папір,
 картон для основи

Кольоровий папір Ножиці та клей

Кольорові олівці, фарби, 
фломастери, маркери, ручки

Скотч звичайний
та двосторонній

Картинки

Використано матеріали
https://naurok.com.ua/prezentaciya-lepbuk-149548.html



Лепбук «Паляниця»





Лічилки Скоромовки

Вірші Казки



Кропивницькі паляниці зі смаком 
полуниці продаються у крамниці 

біля Укрзалізниці.

Малесеньке рябесеньке телятко 
гамцяло з полиці паляницю.

Пароль «Лисиця з’їла паляницю».
Відгук «Це нісенітниця!»

Паляниця - рушниця

Укрзалізниця везла паляниці.



Рецепти Байки

Розфарбовки Задачі



Паляниця - символ сонця.
Дуже люблять сонце українці,

бо воно годує їх весь рік.
Як нема дощу, немає сонця,

то вражаю вже не буде.

З вдячністю хліборобам - свято,
На збір урожаю, як вінець -

Паляниця біла і багата,
Щоб був завжди повним 

гаманець.

Почали пекти такі хлібинки,
Круглі, наче сонце на столі,

З козирем, смачна така скоринка,
Щоб врожай завжди був у селі.

Паляниця в хаті - це гостинність,
Ритуальний Божий оберіг.

Паляниця в хаті - це родинність,
Добру долю вам дає на вік.





Пісні Пазли

Ігри Завдання



Паляниця і книш
Байка

Сиділа у печі хороша Паляниця;
На господиню стала гомоніть:
— А щоб їй так і сяк! І докіль тут сидіть?
У очі вилаю, бо невелика птиця!.
— Мовчи та диш! —
Озвався у куточку Книш.

Коли не людям байка пригодиться, —
Не всяка стежечка без спориша,
То, може, знайдеться такая Паляниця,
Що іноді послухає Книша.

(1891)



Записати 10 прикметників 
до слова паляниця.

Завдання

Скласти твір-опис паляниці. 
Використати слова з довідки.

Довідка: українська, запашна, борошно, 
випікали, пекарі.

Завдання



«Паляниця»
Пісня

Біла паляничка -
Це вам не дрібничка

Де немає хліба-
Там нема обіда

Де хороший пекар -
Не потрібен лікар

Кожен день, як свято
І пісень багато

ПРИСПІВ
Добрі люди, в Україну
Завітайте у гостину!

Всіх запрошуєм до столу
В добрий день і в добрий час,

А духмяна паляниця
Серед столу, як годиться,
На квітчастім рушникові

Щоби все було гаразд. 2 р

Де працює пекар -
Навіть взимку спека
В тих містах і селах

Дітлахи веселі,
В них рум"яні лиця,

Наче паляниця
Голова усьому

Хліб у кожнім домі!

ПРИСПІВ



Котилася торба
з великого горба.

У торбі: хліб-паляниця, 
ведмідь і лисяця

Котилася торба
з великого горба.

У тій торбі: паляниці, 
хто знайшов, 

той жмуриться...

Ведмідь гарчить,
Лисиця пищить,
Торба тріщить.

Ірись, трісь, трісь,
Тікай у ліс.

Котилася торба
з великого горба,

А в тій торбі
хліб-паляниця,
з ким захочеш,
з тим поділися.

Котилася торба
з великого горба,
Що в теї торбі?
Хліб, паляниця,

Кому доведеться,
Той поженеться



«Казка про паляницю
 Жило Добро в чудовій країні, де блакитне небо та ниви з золотою пшеницею. Там щедро сонечко 
святило, роздавало тепло пишним колоскам. Щасливо та радісно жилося мешканцям країни.
 А поруч жило Зло, заздрило, друзів не мало, один Вусатий Тарган намагався Злу допомогти.
 Налетіло Зло чорною хмарою, біду та нещастя принесло.

  - Усе, усе собі заберу, - кричало Зло.

  - За два дні все заберемо, - повторював Вусатий Тарган.

 Почула це Червона Калина, зажурилася. Пшеничний колосок вирішив її розвеселити. 
  - Калинонько, не журися, я спечу тобі паляницю.

  - Дякую, Колоску, зі всіма поділюся, щоб щасливі були.

 Почуло Зло, захотіло собі забрати пшеницю. Тільки не знає, що це таке. «Мабуть щось важливе, раз 
усі щасливі будуть!» - думає Зло. Покликало вусатого Таргана.
  - Принеси мені ту паляницю.
  - Ой, і складне завдання! Як я принесу те, чого не знаю?
 Почав грім та блискавку Тарган кидати, щоб паляницю знайти, всіх залякати.
 Йде молодиця до річки Ірпінь по  водицю,  хочуть Зло  та Лихо  вусате спитати її  про паляницю, 
а вимовити слово не можуть. Вивезли з країни смачну полуницю, зруйнували залізницю - не знайшли, 
вкрали в молодиці спідницю - не те.
 Так і не довідалося Зло, що таке паляниця, тільки чує, як Калинонька на всю країну співає:
 «Заспівай мені, мамо, колискову. Хочу ще почути твоє рідне слово».
 Зло від люті захворіло, але так і не навчилося вимовляти слово «паляниця» та не довідалося, що воно 
означає.
 Паляниця - це майбуття, це боротьба людини за життя.



Денна зміна пекарів випікала для 
бійців  ЗСУ - 80 паляниць, а нічна 

у 2 рази менше.

Скільки всього паляниць випікали 
за добу?

Завдання

У військову частину завезли 100 паляниць. 
На обід з’їли – 36 . 

На вечерю – у  рази 3 менше, ніж на обід. 

Скільки паляниць залишилося?

Завдання



 -  500 г борошна
 -  400 г будь-якого кисломолочного продукту
 -  1 ч.л. солі
 -  1 ч.л. соди

Інгредієнти:

Рецепт паляниці

Насипте у миску борошно, сіль та соду. Потім гарно розмішайте, щоб не залишилось грудочок соди.
Далі залити суміш кисломолочкою (кефіром, ряжанкою, будь-чим) або ж просто водою з оцтом. За 
допомогою оцту вдасться погасити соду.

Ретельно перемішати суміш, щоб борошно просочилося рідиною. На це вам потрібно десь 1-2 хв.

Насипте на стіл трохи борошна, на яке потрібно перекласти масу. Зробіть плаский чотирикутник із тіста, 
щоб потім скласти з нього конвертик і заокруглити. Це традиційна форма паляниці. Візьміть деко з 
пергаментом, яке потрібно змастити олією.

Випікати паляницю потрібно 40-45 хвилин при 200 °С.

Фантастично. Ваша тактична зброя проти окупантів готова. Рекомендуємо їсти та насолоджуватись. Бити 
паляницею ворогів може бути шкідливо для вашого харчування.

Якщо ж удома закінчився хліб, а щоб вийти на вулицю і гнати окупантів з нашої землі, ще потрібні сили, 
читайте, як приготувати хліб вдома. Поснідайте, перш, ніж бити терористів.

Спосіб приготування



Насипте у миску борошно, сіль та соду. Потім гарно розмішайте, щоб не залишилось грудочок соди.
Далі залити суміш кисломолочкою (кефіром, ряжанкою, будь-чим) або ж просто водою з оцтом. За 
допомогою оцту вдасться погасити соду.

Ретельно перемішати суміш, щоб борошно просочилося рідиною. На це вам потрібно десь 1-2 хв.

Насипте на стіл трохи борошна, на яке потрібно перекласти масу. Зробіть плаский чотирикутник із тіста, 
щоб потім скласти з нього конвертик і заокруглити. Це традиційна форма паляниці. Візьміть деко з 
пергаментом, яке потрібно змастити олією.

Випікати паляницю потрібно 40-45 хвилин при 200 °С.

Фантастично. Ваша тактична зброя проти окупантів готова. Рекомендуємо їсти та насолоджуватись. Бити 
паляницею ворогів може бути шкідливо для вашого харчування.

Якщо ж удома закінчився хліб, а щоб вийти на вулицю і гнати окупантів з нашої землі, ще потрібні сили, 
читайте, як приготувати хліб вдома. Поснідайте, перш, ніж бити терористів.

Стародавні римляни дуже цінували хліб і людей, 
які його готують. Саме тому раби, які вміли 
випікати хліб, коштували як вправні гладіатори. 
Хліб настільки важливий для єгиптян, що його 
використовували як готівку, а стародавні греки 
вміли випікати понад 80 видів хліба ще в 2500 
році до н.е.

Сім’я з чоторьох осіб може прожити 10 років за 
рахунок хліба, отриманого на одному акрі 
пшениці.

Білий хліб з очищеного борошна містить значно 
менше білків, клітковини, вітамінів та мінералів, 
ніж хліб із цільних зерен. Хліб із цілісних злаків 
багатий на антиоксиданти й знижує ризик 
виникнення серцево-судинних захворювань, 
ожиріння та діабету. 

Якщо їсти бутерброд на сніданок, обід і вечерю, 
вам знадобиться понад два місяці, щоб з’їсти 
таку ж кількість хліба, виробленого з 10 кг 
зерна.



Які дії треба виконати, щоб отримати паляницю.

Розстав у правильному порядку

Гра









«ПАЛЯНИЦЯ  — перевіркове кодове слово, яке 
почали активно застосовувати та обговорювати 
під час  російського вторгнення в Україну 2022 
року. Лідери думок та військові почали 
змушувати підозрілих людей вимовляти 
українською слово «паляниця», щоби відрізнити 
російських окупантів від українців.»



РОЗРОБИЛИ ДЛЯ ВАС ІЗ ЛЮБОВ'Ю ВАШІ ВЧИТЕЛІ:

- учитель-методист Кетова О.В.
- учитель ІІ категорії Гупал О.С.
- учитель-методист Михайленко О.М. 

 Пишаємося вами, наші неймовірні учні!


