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ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Тема уроку  № с.  Дата

1. Звуки слова. Українська абетка (алфавіт). Назви літер за абеткою. 
2.  Розташування слів за абеткою з орієнтацією на першу літеру. Вміння 

користуватися абеткою в роботі з навчальним словником.
3.  Склад. Перенос слів із рядка в рядок складами. Перенос слів з буква-

ми й, ь, буквосполученням йо.
4.  Перенос слів зі збігом приголосних звуків. Закріплення правил пере-

носу слів з рядка в рядок.
5.  Голосні звуки [а], [о], [у], [е], [и], [і], букви, що їх позначають.
6.  Закріплення вивченого про голосні звуки та букви, що їх позначають.
7.  Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади. 
8.   Розвиток мовлення. Складання опису ромашки за малюнком і запи-

таннями.  
9.  Вправляння у вимові слів з ненаголошеними голосними звуками [е], 

[и] в корені слова. Підбір перевірних слів за зразком один-багато.
10.  Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни 

слова та добору спільнокореневих слів. 
11.  Тренувальні вправи на перевірку ненаголошених голосних зміною 

форми слова та добором споріднених слів.
12.  Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів 

(язик, губи, зуби) під час вимови приголосних звуків. Складання зву-
кових схем слів. Навчальний діалог.

13.  Правильне вимовляння слів зі звуками [дз], [дз'], [дж]. Позначення 
звуків [дз], [дз'], [дж] сполученням букв дз, дж. Перенос слів із бук-
восполученнями дз, дж. Навчальний діалог.

14.  Вправляння у написанні й переносі слів зі сполученням букв дз, дж. 
Звуко-буквений аналіз слів. Перевірна робота. Діалог.

15.  Буква щ, позначення нею звукосполучення [шч].
16.  Розвиток мовлення. Складання опису білочки за малюнком і питання-

ми.  
17.  Вправи на закріплення звукового значення букви щ, сполучень букв 

дз, дж. Вимова і написання слова диригент.
18.  Зіставлення вимови звуків [ґ] і [г], позначення їх буквами г, ґ.
19.  Спостереження за правильним вимовлянням і розрізненням на слух 

дзвінких та глухих приголосних звуків.
20.  Звук [ф], звукосполучення [хв].
21.  Вимова і написання слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці 

слова і складу. 
22.  Правильне вимовляння і розрізняння на слух твердих та м’яких при-

голосних звуків. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є. 
Звуковий аналіз слів. Вимова і написання слова українська. 

23.  Тренувальні вправи з написання, звуко-буквеного аналізу слів з 
м’якими приголосними. Вимова і написання слова Київ. 

24.  Розвиток мовлення. Складання розповіді за малюнком, планом і зміс-
том вірша А. Житкевича “Осінь”. Тема розповіді “Осінь”.

25.  Вправи на закріплення знань з написання слів з м’якими приголо-
сними звуками. Звуко-буквений аналіз слів. Навчальний діалог. 

26.  Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення. Буквос-
получення ьо в середині слова. Перенос слів зі знаком м’якшення. 
Навчальний діалог.

27.  Перевірна робота. Діалог. Тренувальні вправи з написання, переносу, 
звуко-буквеного аналізу слів зі знаком м’якшення.

28.  Вправляння у складанні звукових схем і переносі слів з м’якими при-
голосними.

29  Закріплення знань про тверді та м’які приголосні звуки. 
30. Подовжені м’які приголосні звуки. Позначення їх на письмі. Перенос 

слів з подовженими приголосними звуками.
31.  Звуко-буквений аналіз слів з подовженими приголосними звуками. 

Навчальний діалог “Розмова сонечка і осики”. 
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№ з/п Тема уроку  № с.  Дата

32. Розвиток мовлення. Складання казки за малюнком, планом і змістом 
казки І. Прокопенко “Як гриби ховалися”. 

33.  Вправляння у звуко-буквеному аналізі слів з подовженими приголо-
сними звуками. Складання розповіді за початком і серією малюнків. 
Навчальний діалог “Розмова по телефону”.

34. Перевірна робота. Діалог. Тренувальні вправи з вимовляння, читання 
та написання слів з подовженими приголосними.

35.  Апостроф. Вживання апострофа. Вимова і написання слів з апостро-
фом. 

36.  Записування слів з апострофом. Вимова і написання слова духмяний.
37.  Порівняння вимови і написання слів з апострофом і без апострофа.
38.  Узагальнення знань за темою “Звуки і букви”. Вимова і написання 

слова метро.
39.  Розвиток мовлення. Складання порад на тему “Бережіть книжки” за 

опорними словами та малюнками (вірш Г. Чорнобицької “Не бруд-
нити книжки”). 

40.  Перевірка знань з мовної теми “Звуки і букви”.
41.  Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого.
42.  Спостереження за лексичним значенням слова. Ознайомлення з тлу-

мачним словником.
43.  Складання рядів слів за певною змістовою ознакою. Групування 

предметів за родовими та видовими ознаками. Складання речень. Ви-
мова і написання слова диван.

44.  Розпізнавання іменників (без вживання терміна) за питаннями хто? 
що?

45.  Іменник як частина мови. Слова-назви неістот. Слова-назви істот.
46.  Уявлення про один предмет і багато предметів. Практичне вживання 

форм однини і множини (без вживання термінів).
47.  Змінювання іменників за зразком один-багато. Навчальне аудіювання. 
48.  Розвиток мовлення. Розповідь за серією сюжетних малюнків, планом 

і опорними словами. Тема розповіді “Каштанчик”. 
49.  Вправляння у групуванні предметів за родовими та видовими озна-

ками. Доповнення речень. Навчальне аудіювання. 
50.  Закріплення знань про слова, що означають назви предметів. Переві-

рна робота. Аудіювання. 
51.  Аналіз контрольної роботи. Велика буква в іменах, по батькові та 

прізвищах людей. Звертання. Практичне засвоєння форм звертання 
до співрозмовників. Пояснення слова тезка. Вимова і написання 
слова вулиця.  

52.  Велика буква в кличках тварин. Слова-привітання. 
53.  Велика буква в назвах міст, сіл, річок, морів і гір. Пояснювальний дик-

тант. 
54.  Велика буква в назвах вулиць, площ і майданів. Пояснення слова 

адресант і адресат. Тренувальний диктант.
55.  Розвиток мовлення. Розповідь за серією сюжетних малюнків і опорни-

ми словами. Тема розповіді “Допомога тваринам узимку”.
56.  Диктант. Контрольна робота.
57.  Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань за темою “Слово 

(іменник)”.
58.  Перевірка знань з мовної теми “Слово (Іменник)”.
59.  Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого.
60.  Слова, що відповідають на питання який? яка? яке? які? — прикмет-

ники. Складання груп слів цієї категорії, які мають різне лексичне 
значення: назви кольорів, розміри предметів, ознаки за відношенням 
до пори року, матеріалу, з якого виготовлено предмет, інші ознаки.

61.  Роль прикметників у мовленні. Зв’язок прикметників з іменниками. 
Слова ввічливості.

62.  Добір серед прикметників слів, протилежних за значенням. Вживан-
ня прикметників у прямому і переносному значенні. Перевірна робо-
та. Списування.

63.  Аналіз контрольної роботи. Змінювання прикметників з іменниками 
за зразком один-багато.
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий 
матеріал до уроку

УРОК 49

Тема. Вправляння у групуванні предметів за родовими та видовими ознаками. 
Доповнення речень. Навчальне аудіювання. 

Мета. Закріпити знання про іменник, вдосконалювати вміння групувати імен-
ники за родовими та видовими ознаками, відбирати з тексту слова, які 
відповідають на питання хто? що? Вчити сприймати на слух незнайомий 
текст і розуміти його, давати відповіді.

Обладнання. Малюнки овочів і фруктів, вареників.

Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
1. Каліграфічна вправа.
— Виконайте завдання панночки Каліграфії. Запишіть каліграфічно букви 

і буквосполучення.
 Я яб ял яс яр ям
— Як називаються слова, що відповідають на питання хто? що?
— Підберіть по 5 іменників, які починаються на букву я і запишіть їх. По-

ставте до них запитання. 
ІІІ. Вправляння у групуванні предметів.

1. Творча вправа (с. 71, впр. 1).
— Прочитайте текст.
— Що сказав дідусь хлопчикові?
— Спишіть останнє речення і допишіть свої міркування про те, що уявив 

собі Сашко.
Він примружив очі й спробував уявити все, що родить земля. Наша земля 

родить сливи, капусту, помідори, яблука, смородину, картоплю, буряки, груші, 
полуниці.

2. Гра “Смачний обід”.
— Підберіть овочі, щоб зварити суп.
 Картопля, цибуля, петрушка, помідори, …
— Підберіть фрукти, щоб зварити компот.
 Яблука, сливи, вишня, груша, аґрус, порічки, …

Фізкультхвилинка (діти імітують рухи)
Ми у сад пішли,
вишеньку знайшли.
Ягідок нарвали
і далі пішли.
     На город пішли,
     цибульку знайшли,
     бурячок зірвали
     і далі пішли.
На поле пішли,
волошки знайшли,
у букет нарвали
і далі пішли.
     Додому прийшли,
     на кухню зайшли,
     вареників наробили
     і всіх гарно пригостили.

ІV. Узагальнення і систематизація знань учнів.
1. Словникова робота.
Вареники — українська національна страва. Це виріб із прісного тіста з 

різною начинкою, зварений у воді. 
Вареники-туленики — від того, що стулюють краї тіста.
2. Робота з підручником.
а) Читання вірша (с. 72, впр. 2).
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б) Вибіркове списування.
— Випишіть із вірша слова-назви предметів.
 Хто? … (мати)
 Що? …, …, …. (сніданок, вишні, вареники)
в) Доповнення речення (усно).
— Поміркуйте і скажіть, з чим готують вареники.
(Вареники готують із сиром, картоплею, вишнями.)
— З яким продуктом не готують вареників?
г) Самодиктант.
— Запишіть, із чим ви любите вареники.
Я люблю вареники із сиром.
3. Робота з зошитом (с. 49–50).
4. Диференційовані завдання.

V. Навчальне аудіювання.
— Я читатиму текст. Ви уважно слухайте. Потім я поставлю запитання і 

зазпропоную 2 варіанти відповідей. Ви вибираєте правильну відповідь і запи-
суєте її номер поряд з номером запитання.

КІТ І ПАПУГА
В одному будинку жили сіра кішка і зелений папуга. Вони були великі 

приятелі. 
Одного вечора господиня пішла на верхній поверх. На кухні залишились 

зелений папуга та сіра кішка. Коли це кішка прибігає на гору і починає стра-
шенно нявчати. Господиня дивувалась і зовсім нічого не розуміла. Тоді кішка 
вчепилась жінці за білий фартух і почала тягти її вниз, у кухню. Жінка зупини-
лась вражена на порозі. Що ж вона там побачила? У великій макітрі з тістом 
загруз папуга. Він страшенно кричав і бив крилами. Папуга намагався вилізти 
з тіста, але загрузав ще більше. Смерть була неминучою. Отож кішка і тягла 
господиню рятувати свого приятеля.        (102 слова) (За Б. Грінченком)

Тестові завдання
1. Хто жив з господинею у старому будинку?
 А. Сіра кішка і зелений папуга.
 Б. Веселий щиглик і кудлатий песик.
2. Куди вийшла господиня?
 А. На вулицю.
 Б. На верхній поверх.
3. Як кішка змусила господиню вернутися на кухню?
 А. Вчепилася за фартух і тягла вниз.
 Б. Крутилася біля ніг господині.
4. Що сталося з папугою?
 А. Він впав у відро з водою.
 Б. Він застряг у макітрі з тістом.
Відповіді.
1. А
2. Б
3. А
4. Б

VІ. Підсумок уроку.
— Запишіть назви продуктів, з яких можна приготувати смачні бутерброди.
|_____, _____, _____, _____.
— На які запитання відповідають ці слова?

VІІ. Домашнє завдання. 
— Вправа на с. 73.
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галуззя
дзвін

сльози
хом’як

Завдання 7. 
— Прочитайте. Запишіть речення.

І група
Квіти, любить, Наталя, дуже.
Клумбі, пишно, вони, цвітуть, на.
І, поливає, дівчинка, доглядає, їх.

ІІ група
Жвавий, вербами, біжить, 

струмочок, між.
Зовсім, маленький, він, ще.
І, чиста, в ньому, прозора, 

вода.
V. Підсумок змагання.

Група, яка першою правильно виконає завдання, робить два кроки вперед 
сходинками, другою — один крок.

Переможці отримують символічний ключ, яким відчиняють двері до тре-
тього класу.

УРОК 118 
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Тема. Розповідь на тему “Моя бібліотека” за серією сюжетних малюнків, пла-
ном, опорними словами.

УРОК 119 

Тема. Підсумковий урок за рік.

УРОК 120  
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Тема. Розповідь на тему “Мої літні канікули” за серією малюнків і змістом ві-
рша О. Палійчука “Алло, ми поїхали в село”.
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