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ДобуКвАрний ПеріоД

Тема. Слово. реченнЯ (на матеріалі суспільно-політичної лексики) (с. 3).
Мета. ознайомити дітей з термінами й умовними позначками понять 

слово, речення.
1. Учитель пропонує дітям роздивитися сюжетний малюнок 

на третій сторінці букваря і послухати вірш-загадку в. байкової.
                      

Яке Це МіСТо?
воно відоме в світі.         стоять, мов чародії.
каштани в ньому квітнуть.     віддавна — це столиця.
будинки тут високі,         ну?! Хто з вас здогадається,
дніпро тече широкий,         як місто називається?
ворота золотії                 (Київ)

Учитель повідомляє дітям, що слово-відгадка “київ” і буде 
тим словом, яким можна назвати сюжетний малюнок, а на сто-
рінці букваря це слово відтворено умовною позначкою ______: 
коротка вертикальна лінія з приєднаною до неї горизонтальною 
прямою означає слово з великої букви, або слово, яким почина-
ється речення.

— Слово або кілька слів, які виражають закінчену думку, є 
реченням. (Київ.)

для прикладу з дітьми опрацьовується і така модель: 
______ — _______ _____. (Київ — столиця України.)
діти мають усвідомити, що кількість прямих горизон тальних 

рисок означає кількість слів у реченні. за завданням учителя шко-
лярі відповідають на запи тання: “Яке місто Київ?” приклад відпо-
віді: Київ — чудове (зелене, історичне, улюблене, красиве) місто. 

діти складають речення з трьох слів і переконуються, що 
вони використали два слова, які були у запитанні вчителя, а за-
мість питального слова (яке?) додали ознаку. Таким чином вони 
повідомляють: Київ — історичне місто. _______ — _____ ______.

(Київ — чудове місто.)
далі робота проводиться за методикою: запитання — відпо-

відь — побудова моделі.
Учитель: Яка центральна вулиця києва?
Учні:       ______  _____  ______ Хрещатик.↓1 ↓3↓2
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Учитель: кого ми бачимо на Хрещатику?
Учні:        __  _____   __  ________   школярів.
(Учитель пояснює дітям, що “маленькі” слова познача ються ко-

ротшою прямою лінією.)
— Як зодягнуті школярі?
       _______  _______  святково.
— Яке свято сьогодні у нас?
       _____ ______  _ ___ 1 вересня.
2. Учням доречно прочитати вірші про київ, Україну і вибір-

ково завчити напам’ять один з них або окрему строфу.
Сонечко весняне,  квітне, молодіє
лагідне, ясне.   в щасті і добрі
У цвіту каштани   мій любимий київ —
радують мене.   місто на дніпрі.
       Грицько Бойко

рідниЙ краЙ
водограй,       пам’ятай, не забувай
полів розмай,      батьківську
зелен гай,       стежину.
ліщина ...       прикрашай,
все це рідний      шануй свій край.
любий край —      дім свій —
наша батьківщина. батьківщину.
      Варвара Гринько
після цього діти вчаться декламувати за зразком, поданим 

учителем, пригадують і розповідають вірші, які вивчали раніше 
самостійно.

Підсумок уроку.
— Що нового ви дізналися сьогодні на уроці? (Дізналися, що 

таке речення; ознайомилися з моделями речень; навчили ся складати 
речення; усвідомили порядок слів у реченні.)

— відповідайте на поставлені запитання побудовани ми вами 
реченнями.

Учитель: Як називається наша держава?
Діти:      _________  ____  _______(Україна.)
Учитель: Як називається столиця України?
Діти:           _________  ______  _______(київ.)

↓1↓4↓3 ↓2

↓2 ↓1

↓4 ↓3 ↓2 ↓1

↓3 ↓2↓1

↓3 ↓2↓1
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Підсумок уроку.
— Якою буквою позначається твердий звук [б] та його 

пом’якшена вимова? (Буквою “бе”)
— де може стояти буква “бе” у словах? (На початку, в сере-

дині, в кінці.)
— Який вид роботи сподобався вам найбільше? (Самостійні 

відповіді дітей.)
— про значення яких слів ви дізналися вперше?

Тема. звУк [г]. позначеннЯ Його бУкваМи Г, г (“ге”) 
(с. 82–83).

Мета. ознайомити учнів з буквою “ге” на позна чення звука [г]. 
вчити правильно друкувати, читати склади, слова з цією 
буквою; розвивати мову і мислення, зв’язне мовлення.

ХіД уроКу 

і. Методика роботи над звуком.
1. розвиток фонематичного слуху.
— послухайте загадку, відгадайте її. вимовте слово-відгадку, 

протягуючи під час вимови перший звук.
  гречка в полі, жито в полі, 
  а ось тут, у глибині, 
  виростають парасолі, 
  хоч маленькі, та смачні! 
  Ми зібрали їх у лісі 
  після теплого дощу. 
  а матуся їх — дивіться! — 
  покришила до борщу!
    (Гриби)
Учні промовляють за вчителем: г-г-г-гри-би, виділяючи звук 

[г], повторюють кілька разів.
за завданням учителя діти називають слова з [г] з тексту за-

гадки, виділяють звук протяжною вимовою на початку слова: г-г-
г-ре-чка, г-г-г-либині.

2. Артикуляція звука [г].
Учитель пояснює, що під час вимови [г] задня стінка глот ки 

зближується з коренем язика; голосові зв’язки напру жені, тому під 
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струменем видихуваного повітря чується голос, [г] — звук приго-
лосний, вимовляється дзвінко.

Учні вимовлять кілька разів виучуваний звук, запам’ятовуючи 
і тренуючись у правильному положенні мовних органів у ротовій 
порожнині.

3. визначення позиції звука [г] у словах.
Учитель читає скоромовку, учні повторюють за ним, вивча-

ють напам’ять і доходять висновку, що в усіх сло вах, крім слова 
відганяє, виучуваний звук чується на початку.

  гуси, гуси, гусенята! 
  гусенята гарні в гната. 
  гей! гей! — гнатко гукає, 
  гусачка гнат відганяє.
— а зараз послухайте вірш антоніни назаренко і назвіть сло-

ва зі звуком [г], які запам’ятали.
  густі жита, моря глибокі, 
  стрімкі річки голубоокі, 
  гаї, поля, високі гори, 
  безмежні сонячні простори. 
  Це ти, прекрасна Україна, 
  найкраща на землі країна!
діти називають слова: густі, глибокі, голубоокі, гаї, гори; ви-

значають місце звука [г] у цих словах; складають звукову модель 
слова, в якому перші п’ять букв утворю ють назву птаха. (Голубо-
окі).

Учитель пропонує дітям вимовити слова: гори — гірка; гір-
лянда — горизонт; гіпюр — горила і зробити висновок про вимову 
перших звуків у кожній парі слів. (звук [г] з наступним [і] вимов-
ляється пом’якшено — [г']).

4. Збагачення активного словника учнів лексикою зі звуком [г].
— послухайте скоромовку.
                               горобчик 
   Цвірінчить горобчик, — 
   сів спочить на стовпчик. 
   горобчик цвірінчить — 
   на стовпчик сів спочить.
— про яку пташку мовиться у скоромовці? (Про гороб чика.)
— назвіть частини тіла горобчика, у назві яких є звук [г]. (Го-

лівка, кігтики, грудка.)
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Аналіз вірша.
— У якому вінку йшло гаряче літо? (золотистому.)
— Хто всміхався літечку? зачитайте.
— кому літо розповіло про навколишню красу і мову при-

роди? (мар’яночці малій.)
— до чого поетеса закликає дітей?
після аналізу діти читають вірш рядами: 1-й ряд — 4 рядки; 

2-й ряд — 4 рядки; 3-й ряд — 6 рядків; останні 2 рядки читає 
вчитель.

— діти, влітку ви будете відпочивати серед краси при роди 
рідної землі, тож запам’ятайте, що красою землі треба милуватися, 
а не “ображати” її. Тому я вас дуже прошу послухати уважно вірш 
анатолія костецького, щоб поводитися так, як ваш ровесник, про 
якого роз повідає поет.

   не ХочУ
  Метелика ловити я не хочу: 
  він — квітка неба, хай живе собі!
  Хай крильцями барвистими тріпоче,
  щоб радісно було мені й тобі!
  і квітку лісову не стану рвати,
  її додому я не понесу,
  бо вдома їй джмеля не погойдати
  і не попити ранками росу!
  і ні стеблинку, гілку чи травинку
  я не ображу:
  це — страшенний гріх!
  бо в кожній з них
  живе тремка живинка,
  що світиться довірою до всіх ...
— давайте завчимо цей вірш напам’ять, щоб він став вашим 

девізом: “не буду завдавати шкоди природі!”
Підсумок уроку.
— Який настрій у вас напередодні канікул?
— де плануєте разом з батьками відпочивати? 
— Як будете ставитися до природи рідного краю?
— а на завершення уроку послухайте ще один вірш анатолія 

костецького.
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   канікУли
  “канікули! канікули!” — 
  співає все навколо. 
  канікули, канікули 
  у школі!
  а що таке канікули? 
  Це літні дні барвисті, 
  це час,
  коли нам ніколи 
  хоча б на мить 
  присісти, 
  бо треба мчати босими 
  наввипередки 
  з вітром, 
  з густих лісів 
  приносити 
  горіхів повні відра. 
  Це час
  у річці хлюпатись, 
  підсмажувати спини 
  і зранку 
  в лузі слухати 
  тонку струну бджолину ... 
  Це час,
  коли за хлопцями 
  ми скучим, як ніколи, 
  і нам
  страшенно схочеться 
  скоріше знов до школи!
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