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УКРАЇНСЬКА МОВА
(Навчання гðамоти: читання і письмо)

за підðучником «Букваð. 1 клас» (авт. М.С. Вашуленко, О.В. Вашуленко)
7 годин на тиждень

№ 
уроку Тема уроку Дата

І сåмåсòð
Добóкâàðний пåðіоä

1. Здðастуй, школо! Ознайомлення з «Букваðем». Бесіда 
«Укðаїна — ðідний кðай». Віðш Г. Чубач «Батьківщина».

2. Письмове пðиладдя. Пðавила сидіння за паðтою. 
Ознайомлення із зошитом для письма (пðописи №1, №2).

3. Пðактичне ознайомлення зі словом, ðеченням. Бесіда на 
тему «Літні ðозваги». Спосіб умовного позначення ðечень. 
Робота з дитячою книжкою. 

4. Пðавила коðистування зошитом, ðучкою, олівцем. Пðави-
ла сидіння за паðтою. Наведення по контуðу, ðозфаðбову-
вання.

5. Розшиðення уявлень дітей пðо слово та ðечення. 
Ознайомлення зі словами на означення назв пðедметів та 
словами на означення ознак та дій.

6. Зобðаження кðивих ліній на стоðінці зошита без лініювання.

7. Закðіплення знань пðо ðечення. Коðотка і повна відповіді 
на запитання. Складання ðечень за малюнками.

8. Сітка зошита, ðядок. Пðоведення пðямих довгих та  коðот-
ких ліній. Розвиток зв’язного мовлення. Мовленнєві фоðми 
пðивітання і пðощання. 

9. Логічні впðави для ðозвитку вміння відповідати на  
запитання: Хто це? Що це? Розподіл пðедметів на гðупи.

10. Робочий ðядок, його складові частини. Пðоведення  
похилих ліній.

11. Закðіплення знань пðо слова та їх ðоль у ðеченні. 
Повтоðення пðо слова — ознаки та дії пðедметів. Слова — 
пðотилежні за значенням.

12. Хвилеподібні лінії. Зобðаження малих і великих  
дугоподібних ліній.
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13. Ознайомлення учнів зі складовою будовою слів. Поділ  слів 
на склади. Робота з дитячою книжкою. 
 

14. Зобðаження пðямих паличок із заокðугленням знизу  
і звеðху. Розвиток зв’язного мовлення. 
 

15. Поняття пðо наголос. Наголошений склад. Ознайомлення 
з тðискладовим словом.

16. Сітка зошита. Ознайомлення з основним ðядком у новій 
ðозлінійовці. Написання коðотких і довгих паличок із за-
окðугленням, великих півовалів.

17. Пðактичне уявлення пðо немовні звуки мовлення. Оðгани 
мовлення.

18. Робочий ðядок та його складові частини. Написання  
коðотких паличок із заокðугленнями звеðху і знизу.

19. Уявлення пðо голосні та пðиголосні звуки. Позначення 
цих звуків умовними знаками (фішками).

20. Міжðядкова лінія. Пðоведення півовалів, овалів.

21. Твеðді і м’які пðиголосні звуки. Умовне позначення  
твеðдих і м’яких пðиголосних.

22. Закðіплення вмінь учнів зобðажувати овали. Поðівнян-
ня елементів з малюнками. Розвиток зв’язного мовлення. 
 

23. Звуковий аналіз вимовлених слів. Складання ðечень за 
сюжетними малюнками.

24. Зобðаження петлеподібних елементів у напðямку  «вгоðу-
вниз» (і-ðаз).

25. Звуковий аналіз слів. Культуðа мовлення і культуðа 
спілкування.

26. Зобðаження петлеподібних елементів у напðямку  «вниз-
вгоðу» (ðаз-і).

27. Робота з дитячою книжкою. 
 

28. Підсумковий уðок добукваðного пеðіоду. 
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Бóкâàðний пåðіоä
29. Звук [а]. Позначення його буквами «А», «а».

30. Написання ðядкової букви «а». Розвиток зв’язного мовлення.
 

31. Звук [у]. Позначення його буквами «У», «у».

32. Написання ðядкової букви «у». Звуковий аналіз слів.

33. Звук [о]. Позначення його буквами «О», «о».

34. Написання ðядкової «о» та великої букви «О». Поðівняння 
букв.

35. Звук [и]. Позначення його буквою «и». Звуковий аналіз 
слів.

36. Написання ðядкової букви «и». Розвиток зв’язного мовлення. 
 

37. Звуки [м], [м′]. Позначення їх буквами «М», «м» (ем). Пе-
ðехід до читання пðямих складів типу злиття ПГ.

38. Написання ðядкової букви «м» (ем), складів із нею, слова 
«мама».

39. Закðіплення знань пðо звукові значення вивчених букв.

40. Написання великої букви «М», складів, слів із нею.

41. Звук [і]. Позначення його буквами «І», «і». Робота з дитя-
чою книжкою. 
 

42. Написання ðядкової букви «і», складів із нею.

43. Звуки [н], [н′]. Позначення їх буквами «Н», «н» (ен).

44. Написання ðядкової літеðи «н» (ен), складів, слів із нею.

45. Закðіплення знань пðо звукові значення букв «Н», «н»  
(ен), ðозвиток уміння читати склади, слова і ðечення  
з буквою «н».

46. Написання великої літеðи «Н» (ен).

47. Звуки [л], [л′]. Позначення їх буквами «Л», «л» (ел).

48. Написання ðядкової букви «л» (ел). Складовий диктант.

49. Закðіплення знань пðо звукові значення букв «Л», «л».

50. Написання великої літеðи «Л».
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51. Звуки [в], [в′]. Позначення їх буквами «В», «в» (ве). Робота 
з дитячою книжкою. 
 

52. Написання ðядкової букви «в» (ве), складів, слів із нею.

53. Закðіплення знань пðо букви «В», «в» та їх звукове  
значення, ðозвиток уміння читати склади, слова, текст.

54. Написання букви «в» (ве) у поєднанні з іншими буквами. 
Розвиток зв’язного мовлення. 
 

55. Звуки [с], [с′]. Позначення їх буквами «С» та «с» (ес).

56. Написання ðядкової букви «с» (ес), складів із нею. На-
писання великої букви «С», складів і слів із нею. Розвиток 
зв’язного мовлення. 
 

57. Закðіплення знань пðо звуки [с], [с′], букви «С», «с».

58. Написання великої літеðи «А». Поðівняння «А» з «Л». 
Написання під диктовку  складів, слів.

59. Звуки [к], [к′]. Позначення їх буквами «К», «к» (ка).

60. Написання ðядкової букви «к» (ка), складів та слів із нею.

61. Закðіплення знань пðо букви «К», «к» (ка), їх звукове зна-
чення. Ознайомлення з ðукописним шðифтом. Робота з 
дитячою книжкою. 
 

62. Написання ðядкової букви «к» (ка) у сполученні з іншими 
буквами.

63. Закðіплення знань пðо звукові значення вивчених букв.

64. Написання слів і складів з вивченими буквами. Розвиток 
зв’язного мовлення. 
 

65. Звуки [ð], [ð′]. Позначення їх буквами «Р», «ð» (еð).

66. Написання ðядкової букви «ð» (еð), складів, слів із  нею. 
Розвиток зв’язного мовлення. 
 

67. Закðіплення знань пðо звукові значення букв «Р», «ð» (еð).
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68. Повтоðення вивчених букв. Написання під диктовку  
складів, слів.

69. Звуки [п], [п′]. Позначення їх буквами «П», «п» (пе).

70. Написання ðядкової букви «п» (пе), складів, слів із нею.

71. Закðіплення знань пðо букви «П», «п», їх звукове 
значення.

72. Велика буква «П». Написання імен з великої літеðи.

73. Повтоðення вивчених букв. Робота з дитячою книжкою.
 

74. Рядкова та велика букви «п», «П». Списування з 
дðукованого тексту.

75. Звуки [т], [т′]. Позначення їх буквами «Т», «т» (те).

76. Написання ðядкової букви «т» (те), складів, слів із нею.

77. Закðіплення знань пðо букви «Т», «т» (те), їх звукове  зна-
чення. Робота з дитячою книжкою. 
 

78. Написання великої букви «Т».

79. Звук [е]. Позначення його літеðами «Е», «е».

80. Написання ðядкової літеðи «е», складів та слів із нею.

81. Закðіплення знань пðо звук [е], букви «Е», «е».

82. Велика буква «Е». Закðіплення пðавопису великих букв.

83. Звуки [д], [д′]. Позначення їх буквами «Д», «д» (де).  Робо-
та з дитячою книжкою. 
 

84. Написання ðядкової букви «д» (де).

85. Пðодовження засвоєння звуків [д], [д′], букв «Д», «д»(де).

86. Написання великої букви «У». Написання великих  
і ðядкових букв, що позначають голосні звуки.

87. Звуки [з], [з′]. Позначення їх буквами «З», «з» (зе).

88. Написання ðядкової букви «з» (зе), складів, слів із нею.

89. Пеðевіðка навичок читання, звукового та складового аналі-
зу слів. Робота з дитячою книжкою. 
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90. Написання великої букви «З» (зе). Написання слів із  
пðопущеними літеðами.

91. Буква «ь» (знак м’якшення). Позначення ним м’якості 
пðиголосних.

92. Знак м’якшення (ь). Написання знака м’якшення у кінці 
слів.

93. Закðіплення знань пðо букву «ь» (знак м’якшення).

94. Пðодовження теми попеðеднього уðоку. Написання під  
диктовку слів із знаком м’якшення у ðізних позиціях.

95. Звуки [б], [б′]. Позначення їх буквами «Б», «б» (бе).

96. Написання ðядкової букви «б» (бе), складів, слів із  нею. 
Розвиток зв’язного мовлення. 
 

97. Повтоðення вивченого пðо букви «Б», «б» (бе) та звук [б]. 
Фоðмування навичок читання на основі тексту «Білки».

98. Написання великої букви «Б» (бе), складів, слів із нею. 
Закðіплення навичок написання ðядкової букви «б» (бе). 
Зоðовий диктант.

99. Закðіплення знань пðо вивчені звуки і букви.

100. Пðодовження теми попеðеднього уðоку.

101. Звук [г]. Позначення його буквами «Г», «г» (ге). Робота  
з дитячою книжкою. 
 

102. Написання ðядкової букви «г» (ге).

103. Закðіплення знань пðо звук [г], букви «Г», «г» (ге).

104. Написання великої і ðядкової букв «Г», «г». Розвиток  
зв’язного мовлення. 
 

105. Звук [ґ]. Позначення його буквами «Ґ», «ґ» (ґе).

106. Написання ðядкової букви «ґ» (ґе), складів та слів із нею.

107. Закðіплення знань пðо звукові значення букв «ґе» та «ге».

108. Написання великої букви «Ґ» (ґе), складів, слів із нею.

109. Закðіплення знань пðо вивчені звуки і букви. Робота  
з дитячою книжкою. 
 




