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Урок 1. Шêîлà Вîлîдимиðà Велиêîгî 
Мàтеðіàл уðîêу. Шêîëà Вîëîäèìèðà Вåëèêîãî. Çà Аíòîíîì Лî-

òîöüêèì.
Метà уðîêу. Фîðìóâàòè óì³ííÿ ïðàöюâàòè íàä òåêñòîì, âíèêà-

òè ó йîãî зì³ñò, äîâåñòè ó÷íÿì, ùî êíèãè äîïîìàãàюòü ó íàâ÷àíí³, 
ó ï³зíàíí³ íàâêîëèшíüîãî ñâ³òó, âèõîâóâàòè бàжàííÿ б³ëüшå ÷è-
òàòè.

оáлàднàння. Òàбëèö³ 1, 2 (äîäàòîê 1, 2); êàðòêè з³ ñëîâàìè, 
êàðòêè äëÿ ãðóïîâî¿ ðîбîòè; ïîðòðåò Вîëîäèìèðà Вåëèêîãî.

Хід уðîêу

І. Впðàви нà підвищення швидêîсті читàння і ðîзвитîê мислення.
1. рîзчитувàння.

Çà òàбëèöÿìè №1 ³ №2 ðÿäîê з ãîëîñíèìè зâóêàìè [à, å].
2. Ãðà «Яêе слîвî зàáлудилîся?»

(Діти ÷итаютü «ëанöюæки» ñëів, çнахоäятü «çайве» і ïояñнюютü 
ñвій вибір.)

Кíèãà, êíèãàðíÿ, äðóêàðíÿ, êíèжêîâèй.
(Друкарня)

Чèòà÷, êíèãà, ïðî÷èòàòè, ÷èòàíêà.
(Книãа)

3. рîáîтà в пàðàх «Думàти, пðàöювàти в пàðі, îáмінятися думêàми».
— Сêëàä³òü ì³ðêóâàííÿ, â ÿêîìó äîâåä³òü зâ’ÿзîê «зàйâîãî» ñëî-

âà з êîжíèì ñëîâîì «ëàíöюжêà» îêðåìî.
Нàпðиêлàд:
Чèòà÷ бåðå êíèãó ó б³бë³îòåö³. Чèòàíêà – êíèãà з òâîðàìè äëÿ 

ä³òåй, ïðèзíà÷åíèõ äëÿ ÷èòàííÿ. Щîб бóòè îñâ³÷åíèì, òðåбà ïðî-
÷èòàòè бàãàòî êíèã.

4. Ãðà «Незвичàйнà мàтемàтиêà».
— Вèêîíàйòå ä³¿ ³ ïðî÷èòàйòå óòâîðåí³ ñëîâà.
Кíèãè – èãè + ÿâ³ð – â³ð + зü (Княçü)
Вîäà – äà + ëîì – ì + äèìîê – ìîê + ìèð (Воëоäимир)
Вåñíà – ñíà + ëèñ – ñ + êèй (Веëикий)
Кíÿзü Вîëîäèìèð Вåëèêèй.

ІІ. Пîвідîмлення теми і мети уðîêу.
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Урок 6. Ñпîстеðежливістü і дîпитливістü – êлючі дî 
зàгàдêи 

Мàтеðіàл уðîêу. Іâàí Сåí÷åíêî «Пàñòóõ ðîãàòèй». 
Метà уðîêу. В÷èòè ä³òåй ïðàöюâàòè з òåêñòîì: зíàõîäèòè â òåê-

ñò³ îïèñè, ì³ðêóâàííÿ; фîðìóâàòè âì³ííÿ àíàë³зóâàòè, óзàãàëüíю-
âàòè; âäîñêîíàëюâàòè íàâè÷êè âèðàзíîãî ÷èòàííÿ, збàãà÷óâàòè 
ñëîâíèêîâèй зàïàñ ó÷í³â; ðîзâèâàòè фàíòàз³ю, ñïîñòåðåжëèâ³ñòü.

оáлàднàння. Òàбëèöÿ äëÿ ðîз÷èòóâàííÿ, êàðòêè äëÿ ÷èòàííÿ, 
êàðòêè äëÿ ãðóïîâî¿ ðîбîòè, ïðåäìåòí³ ìàëюíêè.

Хід уðîêу

І. оðгàнізàöія учнів дî уðîêу.
Сÿäüòå, ä³òè, âñ³ ãàðíåíüêî,
ðóêè ïîêëàä³òü ð³âíåíüêî,
ãîëîâó âèùå ï³äí³ì³òü,
ñâî¿ ïëå÷³ ðîзâåä³òü.
Мåí³, ä³òè, óñì³õí³òüñÿ,
âåñåë³шå ïîäèâ³òüñÿ.

ІІ. Ñтежинêà ðîзчитувàння.
1. Читàння сêлàдів зà тàáлиöею №2 (дîд. 2).
2. Читàння àнàгðàм.

ã³ñí (ñí³ã) ò³ìåëüàз (зàìåò³ëü)

ðîзîì (ìîðîз) й³í³ (³í³й)

ëîäõî (õîëîä) ãàêðè (êðèãà)
3. Читàння зàгàдêи з пðîпущеними áуêвàми, щî пîзнàчàютü гî-

лîсні звуêи.
Сò – ë  –   б – ë –     í – âêð – ã –.
Я  ð – зòð – ш – ю      ñí – ã –,
Í – ã – íÿю        õ – ë – ä –,
В – ä –     ñê – â – ю    â    ëü – ä –.
В   äð – жб –     з  ä – òüì –    ÿ   âñ – ì – .
Çä – ã – ä – ë – ñü?  Я – …                  (çима).
— Щî äîïîìîãëî âàì â³äãàäàòè зàãàäêó?
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