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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий 
матеріал до уроку

ПОВТОРЕННЯ ЗА 2 КЛАС

УРОК 1

Тема. Вступ. Повторення вивченого у 2 класі. Алфавіт. Робота з орфографіч-
ним словником.

 «Ой літечко, літо, квітами увито» (Марійка Підгірянка).

Мета. Ознайомити учнів з новим підручником «Українська мова»; розкрити 
практичне значення алфавіту для укладання словників; розвивати усне 
мовлення, вміння розташовувати слова в алфавітному порядку; фор-
мувати компетентність спілкування рідною мовою; виховувати старан-
ність, інтерес до навчання.

Хід уроку

І. Вступ. Ранкова зустріч.

1. Організація класу.

Вчитель разом з дітьми утворюють коло по парах і промовляють:
— Здрастуй, друг!
— Де ти був?
— Я скучав! 
— Ти прийшов!
— Добре!
2. Ознайомлення з підручником «Українська мова. 3 клас».

Вступна бесіда.
— Діти, сьогодні ми розпочинаємо мандрівку у чудесну країну Мови, де 

довідаємось багато нового про нашу рідну мову.

НУ, ЯК ЦЕ ПРАВИЛЬНО СКАЗАТИ?
Які слова вживати нам?
Відкрити що? Що відчиняти?
Як дати лад усім словам?
Що треба просто розгортати?
Що відкупорить, відімкнуть?
Коли слова які вживати?
І як дитині це збагнуть?
Все просто, в нас багата мова,
Для всього є свої слова.
Уважно прислухáйсь до слова
І зрозумієш ці дива.
Розплющуєш, прокинувшися, очі
І відкриваєш дивний світ.
І душу відкривай охоче
Ти для добра з маленьких літ.
Вікно до сонця відчиняєш,
Для друзів двері відчиняй.
Замок у дверях відмикаєш.
Ти добре це запам’ятай!
Що закупорене тісненько,
Відкупорити треба нам.
Запам’ятай і це гарненько
І раду всім даси словам.
А книжку треба розгортати
Й перегортати сторінки.
Щоб у житті все добре знати,
Бо ж світ цікавий і дзвінкий.

     Надія Красоткіна
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3. Презентація підручника.

— Перед вами — новий підручник, який допоможе нам у вивченні рідної 
мови.

— Як він називається? Хто його автори? 
— Розгляньте малюнок на обкладинці. Назвіть предмети, зображені на 

ньому. 
— Подумайте і скажіть, що спільного між тим, що ми бачимо на малюнку, 

і рідною мовою. 
— Зверніть увагу на умовні позначення, вміщені на початку книги. Чи все 

вам зрозуміло? Прочитайте, що вони означають. 
— Подивіться, як у підручнику виділено правила та словникові слова. 
4. Бесіда за змістом вірша «Любіть свою мову». 

— Прочитайте вірш. До чого закликає нас поет?
— Як називається наша рідна мова?
— Для чого людині мова?
— Ми проживаємо в Україні, тому ми повинні знати, любити і шанувати 

свою рідну мову. Кожен з нас може знати і розмовляти іншими мовами, але 
ніколи не заміняти ними свою рідну мову.

ІІ. Сприймання та усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Повідомлення теми уроку.

Сьогодні до нас на урок завітав Всезнайко. Він хоче дізнатися, що із ви-
вченого у 2 класі ви пам’ятаєте і чи готові до подальшої подорожі країною 
Мови.

2. Робота з алфавітом.

— Прочитайте акровірш.
А — з неї діти починають
Буквар читати з ранніх літ.
Екзамен перший свій складають,
Тож треба знать її як слід.
Коли вже вивчена вона, —
Авжеж, прислужиться сповна.

— Прочитайте алфавіт (вправа 2).
— Скільки букв в українському алфавіті?
— Які букви позначають голосні звуки? Приголосні звуки?
— Яка буква не позначає жодного звука?
3. Каліграфічна хвилинка.

— Із поданих складів утворіть і запишіть слова.
  Пта   жи   ка   шеч   то
Фізкультхвилинка. 

Учні повторюють вправи за вчителем. 

Ми цеглиночки візьмемо,
Руханочку дружно проведемо.
Синя в ручках — покружляєм,
З жовтою — поприсідаєм.
Голубенька у руках — політаємо, як птах.
Вже зелену брати час, бо робота є у нас.

4. Розвиток мовлення. 

— Прочитайте вірш, добираючи з довідки відповідні слова (вправа 1).
— Про яку пору року розповідається у вірші?
— А як ви провели літо? (Учні розповідають, де і як провели літні канікули).
5. Звуковий аналіз слів (вправа 1).

— Прочитайте виділені слова (літечко, ногою, щебечуть).
— Які звуки ви чуєте?
— У якому слові звуків більше, ніж букв? Чому?
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— У якому слові є буква, яка не позначає жодного звука?
6. Ознайомлення зі словниками української мови (вправа 6). 

а) Проблемне завдання.
— Прочитайте слова.
— Що вони означають?
— Запишіть їх в алфавітному порядку.
— З якою проблемою ви зіткнулися? 
— Хто зумів її розв’язати? 
— Яким чином вирішено проблему?
б) Опрацювання тексту на с. 6. 
— Які правила треба знати, щоб знайти слово у словнику?
— Якими словниками нам треба користуватися, щоб збагатити свою мову?
в) Робота з орфографічними словниками. Складання пам’ятки роботи зі 

словником. 
— Пригадайте назви букв та послідовність їх розташування в абетці (1 ва-

ріант читає букви, що позначають приголосні звуки, а 2 варіант — букви, що 
позначають голосні звуки). 

г) Засвоєння правил роботи зі словником.
— Відшукайте у словнику подані на дошці слова і поставте наголос. 
 Абрикос, черешня, апельсин, черемха.
— Запишіть в абетковій послідовності ці слова.
Фізкультхвилинка.

ІІІ. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Робота в зошиті.

2. Робота з індивідуальними картками.

IV. Підсумок уроку.

1. Діти об’єднуються в групи по 6–8 осіб. 

Учитель пропонує:
— Вишикуйтеся в ряд відповідно до абетки за першою літерою свого імені 

(прізвища).
— Вишикуйтеся в ряд відповідно до абетки за останньою літерою імені 

(прізвища).
2. Вправа «Мікрофон».

— Над чим ми працювали сьогодні на уроці?
— Навіщо нам потрібні словники?
— Чи задоволені ви своєю роботою на уроці?

V. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий 
матеріал до уроку

УРОК 2

Тема. Повторення вивченого про букви і звуки. Розрізнення голосних і при-
голосних звуків. Звуко-буквений аналіз слів.

 «Я ранок стрічаю, мов друга: “Йди, світлий!”» (Павло Тичина).

Мета. Систематизувати знання учнів про голосні та приголосні звуки; удо-
сконалювати навички правильної вимови твердих і м’яких приголосних 
звуків; розвивати мовлення учнів, фонематичний слух; формувати ком-
петентність спілкування рідною мовою; розвивати зв’язне мовлення; 
виховувати любов та повагу до рідної мови.

Хід уроку

I. Організація класу. Ранкова зустріч.

Продзвенів уже дзвінок
— починається урок. 
Будемо старанно працювати,
щоб мову рідну гарно знати!

II. Актуалізація опорних знань.

— Послухайте вірш і вставте пропущені слова
Коли ми ротик відкриваємо,
Тоді ми ... (звуки) вимовляємо.
Коли ми ручку беремо, 
Тоді ми ... (букви) пишемо.

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

— Сьогодні ми пригадаємо, що знаємо про звуки української мови. Погли-
бимо свої знання про поділ звуків на голосні та приголосні, а приголосні — на 
дзвінкі та глухі. Також пригадаємо, як позначається на письмі м’якість при-
голосних звуків.

ІІІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота над текстом вправи 7.

— Прочитайте або проспівайте уривок із народної пісні, супроводжуючи 
слова відповідними рухами.

— Назвіть слова, у яких звуків менше, ніж букв. 
— Випишіть виділене слово. Побудуйте його звукову модель. Поясніть 

правопис.

2. Фронтальне опитування (вправа 10).

— Скільки букв є в українській мові?
— Чим відрізняються звуки від букв?
— На які дві групи можна поділити звуки?
— Скільки голосних звуків в українській мові?
— Якими буквами вони позначаються?
— На які групи можна поділити голосні звуки?
— На які групи можна поділити приголосні звуки?
— Яка буква не позначає звука?
— Коли букви я, ю, є позначають два звуки, а коли — один? Наведіть при-

клади. 
— Що можна сказати про букву ї ?
— Які букви позначають на письмі м’якість приголосних звуків? Наведіть 

приклади.
3. Каліграфічна хвилинка.

Із поданих складів утворіть і запишіть слова.
  зі   по   че   лля   лин   брець
— Як на письмі позначається м’який подовжений звук?
— Побудуйте звукову модель слова зілля.
— Чому у цьому слові букв більше, ніж звуків?
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4. Робота над вправою 9.

— Прочитайте слова.
— Визначте, яким звуковим моделям вони відповідають.
— Підберіть свої зразки слів до цих моделей.
— Спишіть слова. Підкресліть букви, що позначають м’які приголосні звуки.
5. Робота в парах (вправа 11).

— Прочитайте лист Катрусі до подруги. Зверніть увагу на його побудову.
— Спишіть речення про трави та дзвіночки. 
— Підкресліть у словах літери я, ю. Які звуки вони позначають?
— Розкажіть товаришу про свої літні дивинки.
Фізкультхвилинка.

ІV. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.
1. Робота в зошиті.

2. Тестові завдання.

V. Підсумок уроку.

1. Робота в групах.

а) Об’єднання у групи.
б) Виконання завдання.
Група 1 — підкреслити слова, у яких є пом’якшені приголосні.
Група 2 — підкреслити слова, у яких всі приголосні тверді.
Група 3 — підкреслити слова, у яких букв більше, ніж звуків.
Група 4 — підкреслити слова, у яких звуків більше, ніж букв.
Орієнтовні слова: вересень, яблуко, учень, дзвіночки, сонечко, портфель, 

школа, юшка, дружба, чебрець, сім’я.
в) Презентація робіт учнями. 
2. Поставте однокласникам запитання до теми уроку.

VІ. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий 
матеріал до уроку

УРОК 3 

Тема. Поділ слів на склади для переносу. Позначення м’якості приголосних 
на письмі. Спостереження за словами, в яких звуків менше, ніж букв. 
Повторення вивченого про звуки і букви.

 «Всі називають головною одну професію — школяр» (Анатолій Костецький)

Мета. Узагальнити і систематизувати знання учнів про звуки і букви, про ви-
мову і написання слів із м’якими приголосними, про правила переносу 
слів, розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам’ять, 
усне і писемне мовлення; формувати компетентність спілкування рід-
ною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу 
до рідної мови.

Хід уроку

І. Організація класу. Ранкова зустріч.

Вправа «Тепло душі».
— Поверніть руки долонями один до одного. Відчуйте тепло, що посилає 

вам ваш товариш. Це тепло його серця, його душі, яке зігріє вас під час уроку.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів. 

1. Вправа «Продовж речення».

— М’який подовжений звук на письмі позначається ... .
— Буквосполучення дж, дз позначають ... .
— У слові стільки складів, скільки ... .

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Сьогодні ми продовжимо закріплювати свої знання про звуки і букви 
української мови, а також пригадаємо, як можна переносити слова з рядка 
в рядок.

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Каліграфічна хвилинка.

— Спиши літери. Зі складів утвори і запиши слова. 
  ГҐґ   бус   куль   ґа   цир   гло   дзи
— Яке слово тут «зайве»?
2. Робота над вправою 12.

— Прочитайте уривок із вірша.
— Яка професія головна для вас зараз? Поділіться своїми міркуваннями за 

алгоритмом:
 Я вважаю, що... .
 Тому що ... .
 Наприклад ... .
 Отже ... .
3. Вправа «Асоціативний кущ». 

— З чим асоціюється у вас слово «школяр»?
4. Робота над вправою 13.

— Що належить до шкільного приладдя? Запишіть.
5. Робота в парах.

— Погрупуйте подані слова. Усно поставте до них питання. 
— Запишіть слова у дві колонки.
— Позначте наголос. Перевірте себе за орфографічним словником. 
 Ведмідь, вересень, медаль, олень, портфель, учитель.
6. Фізкультхвилинка.

7. Колективне опрацювання вправи 13.

— Прочитайте прислів’я. Поясніть, як ви розумієте їх зміст.
— Спишіть, вставляючи потрібні букви. Поясніть правопис виділених слів.
8. Робота над таблицею (с. 10).



13

— Розгляньте таблицю. 
— Пригадайте, коли в словах може бути звуків менше, ніж букв.
— Наведіть приклади.
9. Колективне складання казки за поданим початком. Редагування тексту 

(вправа 16).

a) Робота над початком казки.
— Прочитайте початок казки. 
— Слова, що в дужках, змінюйте за змістом.
б) Колективне складання кінцівки казки.
в) Конкурс «Кращий оповідач». 
г) Самостійний запис тексту у зошити.
Фізкультхвилинка.

VІ. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.
1. Робота в зошиті.

2. Робота з картками.

VІI. Підсумок уроку.

1. Бесіда.

— Як перенести слово з рядка в рядок?
— Що має кожний склад? 
— Як визначити, скільки складів у слові?
— Що виконувати було важко, а що вдалося легко? Чому? 
2. Рефлексія.

Вправа «Вежа».
Побудуйте вежу: 
із 6 цеглинок, якщо вам сподобалось працювати на уроці;
із 4 — якщо були якісь труднощі;
із 2 — якщо вам було нецікаво.

VIІI. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.


