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  У зошиті розроблено зміст уроків з каліграфії для учнів 4 
класу. 

  Різноманітні вправи та цікаві завдання (графічні диктанти, 
вправи на штрихування, каліграфічне списування букв, слів та 
речень, робота з прислів’ями, створення текстів різних типів 
тощо) допоможуть краще сформувати навички каліграфічного 
письма, розвинути увагу, спостережливість, мислення.

  До поданого зошита розроблено розгорнуті конспекти уро-
ків (Уроки каліграфії : 4 кл. / Т.А. Дюдюнова. — Тернопіль : 
Навчальна книга — Богдан, 2016).

  Для учнів 4-го класу, вчителів, батьків.
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Пиши каліграфічно!

З’єднання верхнє

З’єднання середнє

З’єднання нижнє

З’єднання верхнє

14
З’єднання нижнє

З’єднання середнє
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Урок 1

1.  Прочитай  слово, називаючи букви в порядку спадання їх розмірів.

а        р    і я г ф а к      і     л
2.  Обведи свою долоньку та заштрихуй її за правилами штрихування.

3.  Графічний диктант.  
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4.  Роз’єднай слова та прочитай прислів’я. Спиши його.

5.  Спиши каліграфічно слова ввічливості за зразком.

6. Розглянь малюнки. Що їх об’єднує? Чим вони відрізняються? 

 Пофантазуй, що вивчають учні у лісовій чи морській школі. Усно 
склади про це розповідь, скориставшись планом.

План

1. Де знаходиться школа?
2. Хто у ній навчається?
3. Хто і чого навчає у цій школі?
4. Що найбільше подобається учням? 
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Урок 2

1. Сполучи числа за порядком. 

2. Знайди в кожному рядку та наведи тільки ті літери, в яких є подані на 
початку рядка елементи.
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3. Роз’єднай слова та прочитай скоромовку. Спиши її каліграфічно. 

4. Прочитай і вивчи напам’ять скоромовку. Спиши її каліграфічно.
Бавлять ранньої пори 
бобренят старі бобри. 
Бубонить бобер до білки: 
— Бобреня боїться бджілки.
                        О. Кононенко

5. Наведи по контурних лініях та заштрихуй малюнок. Усно склади за 
ним діалог.

,

.


