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Урок 1. Школа Володимира Великого
Матеріал уроку. Школа Володимира Великого. За Антоном Лотоцьким.
Мета уроку. Формувати уміння працювати над текстом, вникати у його зміст, довести учням, що книги допомагають у навчанні,
у пізнанні навколишнього світу, виховувати бажання більше читати.
Обладнання. Таблиці 1, 2 (додаток 1, 2); картки зі словами,
картки для групової роботи; портрет Володимира Великого.

Хід уроку
І. Вправи на підвищення швидкості читання і розвиток мислення.
1. Розчитування.
За таблицями №1 і №2 рядок з голосними звуками [а, е].
2. Гра «Яке слово заблудилося?»

(Діти читають «ланцюжки» слів, знаходять «зайве» і пояснюють
свій вибір.)

Книга, книгарня, друкарня, книжковий.
(Друкарня)
Читач, книга, прочитати, читанка.
(Книга)
3. Робота в парах «Думати, працювати в парі, обмінятися думками».
— Складіть міркування, в якому доведіть зв’язок «зайвого» слова з кожним словом «ланцюжка» окремо.
Наприклад:
Читач бере книгу у бібліотеці. Читанка – книга з творами для
дітей, призначених для читання. Щоб бути освіченим, треба прочитати багато книг.
4. Гра «Незвичайна математика».
— Виконайте дії і прочитайте утворені слова.
Книги – иги + явір – вір + зь (Князь)
Вода – да + лом – м + димок – мок + мир (Володимир)
Весна – сна + лис – с + кий (Великий)
Князь Володимир Великий.

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.
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Урок 6. Спостережливість і допитливість – ключі до

загадки

Матеріал уроку. Іван Сенченко «Пастух рогатий».
Мета уроку. Вчити дітей працювати з текстом: знаходити в тексті описи, міркування; формувати вміння аналізувати, узагальнювати; вдосконалювати навички виразного читання, збагачувати
словниковий запас учнів; розвивати фантазію, спостережливість.
Обладнання. Таблиця для розчитування, картки для читання,
картки для групової роботи, предметні малюнки.

Хід уроку
І. Організація учнів до уроку.
Сядьте, діти, всі гарненько,
руки покладіть рівненько,
голову вище підніміть,
свої плечі розведіть.
Мені, діти, усміхніться,
веселіше подивіться.

ІІ. Стежинка розчитування.
1. Читання складів за таблицею №2 (дод. 2).
2. Читання анаграм.
гісн (сніг)

тімельаз (заметіль)

розом (мороз)

йіні (іній)

лодхо (холод)
гакри (крига)
3. Читання загадки з пропущеними буквами, що позначають голосні звуки.
Ст – л – б – л –
н – вкр – г –.
Я р – зтр – ш – ю
сн – г –,
Н – г – няю
х – л – д –,
В–д–
ск – в – ю в ль – д –.
В др – жб –
з д – тьм – я вс – м – .
Зд – г – д – л – сь? Я – …
(зима).
— Що допомогло вам відгадати загадку?
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