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Від автора 
 
Процес оволодіння навичками письма – нелегка праця для 

першокласника. Дрібні м’язи кисті і пальців у цьому віці ще слабкі, їм не 
вистачає злагодженості, і тому рука дитини швидко втомлюється. Тому 
одним з головних аспектів розвитку м’язової пам’яті є штрихування. Деякі 
вчителі дивуються: що тут особливого, ми завжди намагаємося в перші 
тижні навчання штрихувати і малювати з дітьми. Особливого дійсно нічого 
нема, але важливо займатися цим, маючи перед собою певну мету. 
Правила не важко запам’ятати: штрихувати тільки в заданому напрямку, не 
заходити за контури малюнків, дотримуватись однакових відстаней між 
лініями ( штрихами ). Діти приймають умови швидко, легко, як у грі. 
Штрихування здійснюємо у добукварний і букварний періоди навчання. 
Малюнки штриховок на кожен урок створювали відповідно до теми 
сюжетної лінії уроку. Кожна дитина з нетерпінням чекала цього етапу 
уроку, який весь час був для маленьких школярів інтригуючим. Адже 
дітям було цікаво , малюнки яких тварин, іграшок чи казкових героїв вони 
штрихуватимуть. Спочатку штрихували на окремих аркушах паперу 
розміром А4. Згодом з метою раціонального використання часу перейшли 
на штрихування малюнка, розміщеного на половині аркуша паперу.  

За методикою формування графічних навичок письма у зошиті в 
одну лінію з допомогою паличок-опор працюємо більше тринадцяти років. 
Поштовхом до такої творчої роботи стала книга вчителя школи №109 м. 
Москви Є. М. Потапової «Радість пізнання» та особисте спілкування з 
учителем з м. Хорола Шильцовою Л.М. 

Новизна впровадження даної технології полягає у широкому 
використанні вправ для зміцнення м’язів руки, штрихуванні, написанні 
букв за подібністю з використанням паличок-опор. Поряд з письмом малих 
букв вводили і великі літери, схожі за написанням. Виявляється, коли 
дитина повторює написання одного і того ж елемента букви, то вона краще 
засвоює письмо букв зі схожими елементами. Палички-опори, написані у 
зошитах в одну лінію, допомагають дитині орієнтуватись у висоті і ширині 
букв, а також вказують на початок і кінець літери та письмо окремих її 
елементів. 

На уроках письма ми використовували велику кількість вправ на 
обведення і копіювання букв, складів, слів, словосполучень, речень та 
штрихування малюнків. Все це прискорювало формування у дітей 
графічних навичок, сприяло розвиткові координації та м’язової пам’яті 
руки. 

На заняттях ми прагнули раціонально поєднувати графічні вправи із 
завданнями на розвиток читання та зв’язного мовлення, збагачення 
словникового запасу ( використання скоромовок, чистомовок віршів-
добавлянок, загадок, ребусів, криптограм, метаграм, анаграм, зашифровок, 
дитячих віршів, пісень ). 
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За викладеною методикою учні на кінець 1 класу вільно пишуть у 
зошитах в одну лінію, і тому адаптація на перехід від однієї розліновки 
зошита в іншу не потрібна. Хочемо відзначити, що використання зошита в 
одну лінію поліпшує якість не лише письма, а й прискорює його темп. 
Учням краще видно рядкові лінії, зростає темп безвідривного письма. А 
все це дає високу охайність виконання письмових робіт у зошиті в одну 
лінію. Учні, які вчились писати за поданою нетрадиційною методикою, не 
зазнали труднощів під час навчання письма, мають чіткі розбірливі 
почерки, пишуть охайно, відносно швидко і не припускаються значної 
кількості помилок. 

Відчуття мови, хороші практичні навички – найкращий ґрунт для 
опанування школярами орфографії, пунктуації та лексики у наступних 
класах.  
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Передмова 
 

Посібник укладено відповідно до чинної програми з навчання 
грамоти. У ньому пропонуються розробки уроків письма і розвитку 
зв’язного мовлення для першокласників. У них викладено основний зміст 
формування графічних навичок письма у зошитах в одну лінію методом 
написання букв за подібністю елементів з використанням паличок-опор. 

Пропонуються вправи на розвиток дрібної моторики і координації 
рук. Усі наведені завдання для штрихування на кожному уроці 
добукварного і букварного періоду легко вписуються в структуру уроку. 
Вони сприяють розвитку м’язової пам’яті. 

Матеріал посібника допоможе проводити заняття цікаво, в 
захоплюючій ігровій формі, враховувати індивідуальні особливості дітей. 
Дібрано матеріал для логічних завдань, мовленнєвих ігор. До кожного 
уроку пропонуються прислів’я, скоромовки, загадки, приказки, лічилки, 
вірші відомих дитячих поетів: Г Бойка, В. Гринька, І. Січовика, Г. Чубач, 
В. Лучука, М. Познанської, О. Нефьодової і інших. До уроків письма 
включені види роботи, які сприятимуть розширенню кругозору дітей, 
збагаченню словникового запасу школярів. Використання зошита в одну 
лінію поліпшує не лише якість письма, а й прискорює його темп. Учням 
краще видно рядкові лінії, зростає темп безвідривного письма. 

Відчуття мови і хороші практичні навички – найкращий ґрунт для 
опанування школярами орфографії, пунктуації та лексики.  

 

Календарне планування уроків 
 

№ Тема уроку Дата 
1. Ознайомлення з письмовим приладдям. Правила користування 

зошитом, ручкою. Правила сидіння за партою. 
 

2. Обведення контурних малюнків та їх штрихування.  
3. Зображення прямих і кривих ліній за зразком.  
4. Зображення прямих ліній у рядку. Штрихування геометричних фігур.  
5. Зображення похилих ліній із заокругленням внизу. Нанесення прямих 

штрихів під час штрихування. 
 

6. Зображення похилих ліній з петлею внизу. Нанесення прямих та 
півовальних штрихів. 

 

7. Письмо прямих ліній із заокругленням вліво. Нанесення півовальних 
штрихів. 

 

8. Зображення півовалів. Штрихування малюнків круговими, 
напівкруговими штрихами. 

 

9. Зображення малих і великих овалів. Штрихування фігур.  
10. Закріплення вмінь писати вивчені елементи букв.  
11. Письмо рядкової букви і.  
12. Письмо рядкової букви ї.  
13. Письмо малої букви и.  
14. Письмо малої букви й.  
15. Написання малої букви л, складів, слів з нею.  
16. Письмо малої букви я, складів з нею.  
17. Письмо великої букви Л.  
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18. Письмо великої букви Я, поєднання її з іншими буквами.  
19. Письмо великої букви А.  
20. Письмо рядкової букви ш, складів, слів з нею.  
21. Письмо малої букви м, складів, слів з нею.  
22. Письмо слів і складів з вивченими буквами.  
23. Написання великої літери Ш.  
24. Написання великої букви М.  
25. Письмо малої букви г, складів з нею.  
26. Письмо малої букви ч, складів з нею. Буквений диктант.  
27. Письмо малої букви ц. Запис складів за зразком.  
28. Письмо рядкової букви щ, складів, слів з нею.  
29. Закріплення вмінь писати букви ц,щ.  
30. Письмо рядкової букви п. Списування слів, поданих друкованим 

шрифтом. 
 

31. Письмо рядкової букви т, складів, слів з нею.  
32. Письмо складів і слів з вивченими буквами.  
33. Письмо малої букви н. Запис складів.  
34. Письмо малої букви к. Запис складів під диктовку.  
35. Закріплення вмінь писати малу букву к.  
36. Письмо малої букви о.  
37. Письмо малої букви с, складів, слів з нею.  
38. Письмо малої букви є.  
39. Письмо малої букви е.  
40. Письмо малої букви а. Коментоване письмо.  
41. Письмо малої букви б. Коментоване письмо слів, речень.  
42. Письмо великої букви О.  
43. Письмо великих букв С, Є. Списування з друкованого шрифту.  
44. Письмо складів і слів з вивченими буквами. Списування з друкованого 

шрифту. 
 

45. Письмо малої букви х окремо та в словах.  
46. Письмо рядкової букви ж.  
47. Письмо малої букви ю. Списування слів, речення, поданих друкованим 

шрифтом. 
 

48. Письмо рядкової букви в, слів з нею.  
49. Закріплення написання малої букви в, слів, речень з нею.  
50. Письмо букви ь. Написання буквосполучень, слів, речень.  
51. Закріплення написання букви ь, складів і слів з нею.  
52. Письмо малої букви р, складів, слів з нею.  
53. Письмо малої букви у, слів з нею.  
54. Закріплення вмінь писати букви р, у. Складовий диктант.  
55. Письмо рядкової букви д.  
56. Письмо малої букви з, складів, слів з нею.  
57. Закріплення написання букви з, слів, речень з нею.  
58. Письмо малої букви ф.  
59. Закріплення написання малої букви ф, слів, речень з нею.  
60. Написання складів і слів з вивченими буквами. Списування речень, 

поданих друкованим шрифтом. 
 

61. Письмо великої букви Й.  
62. Письмо великої букви Ц, поєднання її з іншими буквами.  
63. Письмо великої букви Щ, складів, слів з нею.  
64. Письмо великої букви У, складів, слів з нею.  
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Урок 1 
 
Тема. Ознайомлення з письмовим приладдям. Правила користування 

зошитом, ручкою. Правила сидіння за партою. 
Мета. Ознайомити дітей з письмовим приладдям. Вчити правильно 

тримати ручку, розміщувати зошит. Виробляти правильну посадку під час 
письма. Виховувати повагу і любов до школи. 

Обладнання. Плакат «Сиди правильно». 
 

Хід уроку 
 

І. Бесіда про значення письма, про важливість уміти писати. 
1.Читання вірша про школу. 

Нам сьогодні в школу треба поспішати, 
Ми усі дорослі, вже не малюки. 

Станем дружним класом, хлопчики й дівчатка. 
Будемо навчатись гарно й залюбки. 

2. Інтерактивна гра «Мікрофон». 
– Як ви гадаєте, чому школу називають другою домівкою? 
3. Читання листа від барвінчат із побажаннями у навчанні. (Лист 

написаний прописними буквами). 
– Чи зможе хтось із вас, діти, прочитати цього листа? 

Зростайте здоровими і щасливими, 
Розумними, добрими і кмітливими. 
Вершини знань штурмуйте завзято, 
Всі труднощі зумійте здолати. 

 
ІІ. Ознайомлення з письмовим приладдям. 
1. Відгадування загадок. 

Тоненьке, кругленьке, 
Серце чорненьке. 

Хто на його слід погляне, 
Думку його взнає. (Олівець). 

 

Їдуть братці 
Верхом на конячці. 
Не кусає кінь удило, 
П’є не воду, а чорнило, 
За рядком встає рядок. 

(Пальці й ручка). 
 

Де можна в портфелі 
Сховати приладдя: 
І гумку, і ручку 

І навіть фломастер? 
(У пеналі). 
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2. Як тримати ручку, олівець. 
– Візьміть ручку в праву руку. Подивіться, як я тримаю ручку: 

великим, вказівним і середнім пальцями. Ручка спирається на середній 
палець, підтримується великим і зверху вказівним. (Діти вчаться правильно 
тримати ручку). 

 
3. Ознайомлення із зошитом та правилами сидіння під час письма. 
– Розгляньте плакат. Зараз сядьте так, як показано на ньому : ноги 

ставте повною ступнею на підлогу, спину тримайте прямо , лікті покладіть 
на парту. Між партою і грудьми повинна бути відстань на ширину долоні. 

Учитель дивиться, чи всі діти правильно сіли, допомагає тим, хто 
виконав щось неточно. 

Діти вчаться правильно розміщувати зошит на парті. 
 
4. Пальчикова гімнастика. 
Середній палець піднімай 
І ним хитати починай. 
Вліво-вправо, вгору-вниз. 
А зараз, пальчику, зігнись! 
Діти стискають руку в кулачок і розгинають середній палець. Потім 

хитають ним вліво-вправо, вгору-вниз і згинають-розгинають кілька разів. 
Потім те ж саме роблять іншою рукою. Повторюють вправу кілька разів. 

 
5. Ознайомлення з трафаретом. Правила користування штриховкою. 

Штрихування геометричних фігур. 

 
 
ІІІ. Підсумок уроку. 

Збіг урок наш, як коротка мить. 
(Дуже швидко час біжить). 

Ще попереду у вас багато кроків, 
І цікавих, і важких уроків. 

Завдання покличуть у майбутнє, 
Найскладніше ж завдання – життя. 
Тож старайтесь вправно все вивчати! 
Пам’ятайте: учня скарб – знання! 
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Урок 2 
 

Тема. Обведення контурних малюнків та їх штрихування. 
Мета. Продовжити знайомити учнів з основними правилами письма. 

Вчити правильно тримати ручку, олівець, розміщувати зошит на парті, 
штрихувати в заданому напрямі. Розвивати мовлення учнів. Виховувати 
любов і бережне ставлення до природи. 

Обладнання. Малюнок їжака, сюжетний малюнок «В осінньому лісі», 
осінні листочки, зразок штриховки. 

 

Хід уроку 
 

І. Актуалізація опорних знань. 
1. Повторення правил сидіння за партою під час письма; 
2. Правила користування письмовим приладдям. 
- Яке письмове приладдя потрібне для письма? 
- Як потрібно тримати ручку? 
- Відкрийте зошити, правильно покладіть їх на парті. 
 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
1. Слухання вірша Г. Бойка «Ясне сонце не гріє» 

Ясне сонце не гріє, 
Холодок навіва, 
Засихає, жовтіє 
На узліссі трава, 

Небо хмуриться часто, 
Потемніла ріка… 

2. Проблемне питання. 
- Чому вірш такий сумний? 
3. Робота по малюнку. (Діти в осінньому лісі). 
- Складіть речення по малюнку. 
- Визначити кількість слів у складених реченнях. 
4. Відгадування загадки. Все рідше в осінньому парку можна 

побачити ось цю тваринку. 
Добре в лісі, в глушині, 
Мати хатоньку мені. 

Затишненьку, тиху, просту, 
Без віконець, без намосту. 

Застелив сухеньким листом – 
І в хатинці тепло й чисто. 
Вдень я сплю, а зайде ніч, 
Я виходжу полювати – 

Стережись мишва хвостата! 
Не злічу вже, скільки штук 
За життя я з’їв гадюк 
Я колючий, мов будяк, 
Здавна звуть мене … 

                                   (Їжак) 
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5. Словникова робота. 
Так, це їжак. А чому його так дивно звуть? Це давньоруське слово 

означало «колючий». Воно пов’язане з грецьким «екліс» - гадюка, тому й 
означає – той, що поїдає гадюк. А міцні колючі голки, якими вкрита спина 
їжака, надійно захищає його від ворогів.  

 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Повідомлення теми уроку.  
Сьогодні ви дізнаєтесь більше про їжачка і будете штрихувати цю 

чудову тваринку. 
2. Розгляд малюнка їжачка, наведення контурів тулуба, голочок, 

зображених пунктирними лініями. 

 
3. Пальчикова гімнастика. 

В гості пальчики прийшли, 
Подарунки принесли. 

Чути стукіт тут і там – 
Відчиняйте швидше нам. 

Діти постукують по парті подушечками всіх десяти пальців одночасно. 
Віршик повторюють кілька разів. 

4. Бесіда з учнями.  
- Щось наш їжачок дуже заклопотаний. Підкажіть, чому? (Скоро 

буде зима). 
- Що повинен зробити їжачок до настання холодів? 
5. Хвилинка-цікавинка. 
 Їжачок-трудівничок завжди в роботі. Знайде купу листя, пірне в нього, 

вийде, а на голках уже наколоті листочки. Одніс він листячко в свою нору під 
деревом, ще й за мохом збігає. Потім знову за листям. Так зранку й до вечора, поки 
не вистелить собі зимову м’яку постіль. Тоді сховається в ній, згорнеться 
клубочком і спатиме під м’якенькою й теплою ковдрою до весни. 

6. Продовження роботи з малюнком (наведення контурів тулуба, 
вушок, голочок). 

7.  Робота в парі. Дидактична гра «З якого дерева листочок?». Діти 
розглядають різнобарвні осінні листочки, відгадують, з яких дерев вони 
впали. 

8. Фізкультхвилинка. 
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Повз по лісу їжачок, 
В нього шубка з голочок. 
Ніс багато грушечок, 
Аж, болів йому бочок. 

Раз! Два! Три! Чотири! П’ять! 
Зупинився спочивать. 
Піклувався їжачок 

Про маленьких діточок. 
Чарівних, непосидючих, 
Дуже милих і колючих. 
Десять! Дев’ять! 

Вісім! Сім! 
Грушечки ці ніс він їм. 

                                              (Л. Кондрацька) 
9. Обведення контурів листочків. 
10. Інтерактивна гра «Займи позицію». 

Їжак – це хижа тварина. 
 

 
 
- Яку відповідь обираєте ви? 
- Поясніть свій вибір. 
11. Цікаво знати. 
Так, їжаки – хижі тварини, бо живляться комахами, ящірками, гадюками, 

мишами, а іноді й птмшинними яйцями та пташенятами. Але основу живлення 
все-таки становлять комахи, за що їх вважають корисними тваринами. 

12. Штрихування листочків. 
13. Слухання казки О. Буцня «Хто дужче любить?» 
 Були якось Петько з Миколою в лісі. Суниць вони назбирали мало, зате двох 

їжачків зловили. Трапились вони на дорозі – як же їх не взяти? 
Понесли хлопці їжаків додому, кожний до себе. 
Минуло ще кілька днів. Знову зустрілися хлопчики і засперечалися, хто з них 

більше любить свого їжака. Петько хвалиться, що годує їжака молоком, ганчір’я 
намостив у коморі, мало не голки йому чистить. 

- А ти що зробив для свого їжака? – питає Миколу. 
- Нічого, - похмуро відповів хлопчик. 
- От бачиш, - сказав Петько, - не любиш ти свого їжака. 
- НІ, люблю, - заперечив Микола, - я оце його до лісу відніс, випустив на 

волю. 
а) Бесіда по змісту казки. 
- Кого знайшли хлопці в лісі? 
- Як кожен з них доглядав за своїм вихованцем? 
б) Проблемне питання. 
- Хто з хлопчиків дужче любить свого їжака? 
 

IV. Підсумок уроку. 
- Що нового дізналися на уроці? 
- Що було найцікавішим? 

Так Не знаю Ні 
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Урок № 3 
 

Тема. Зображення прямих і кривих ліній за зразком. 
Мета. Закріплювати вміння учнів розміщувати на парті зошит, 

тримати ручку, олівець. Навчати проводити прямі горизонтальні та 
вертикальні  лінії. Виробляти правильного сидіння під час письма. 

Обладнання. Плакат «Сиди правильно», малюнки Лісовичка, дерев,  
мальовничих куточків країни. 

 
Хід уроку 

 
І. Повторення правил сидіння за партою. 
Учні сідають так, як потрібно сидіти під час письма. 
 
ІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Повторення назв ліній зошита. 
Розміщення зошита на парті. 
2. Визначення теми і мети уроку. 
Сьогодні ми вчитимемось проводити прямі і криві лінії за зразком. 
3. Ігрова ситуація. Слухання казки. 
Серед безлічі зірок у космічному просторі сяяла малесенька зірочка. 

Вона пильно дивилася на землю. Їй подобалася наша планета. Яскрава 
зіронька прагнула наблизитись до Землі.  

Подруги – зорі застерігали: це небезпечно. 
- Давайте, діти, намалюємо небесну зірочку і її подруг. 

 
4. Проведення прямих вертикальних ліній.  
Біла зіронька всім серцем полюбила нашу планету. Ця любов 

кликала, притягувала. Вона незчулася, як зрушила з орбіти і стала 
наближатися до Землі. Спочатку дрібна зірка летіла над телеграфними та 
електричними стовпами. Намалюємо і їх. 

 
5. Пальчикова гімнастика. 

Наш мізинчик потрудився 
І, звичайно, натомився. 
По долоні хай гуляє, 
Грається, відпочиває. 

Діти стискають праву руку в кулачок, розгинають мізинець, 
натискають ним на долоню лівої руки і роблять обертальні рухи в один та 
в інший бік. Потім те ж саме роблять лівою рукою. Повторюють вправу 
кілька разів. 

6. Проведення прямих горизонтальних та вертикальних ліній. 
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Радість, неймовірне захоплення переповнювало маленьку зірку. І ось  
вона помітила чудові будинки, в яких живуть земляни. Маленькі і великі  
будівлі пропливали перед нею. Спробуємо їх зобразити. 

 
7. Проведення похилих ліній. 
а) Проблемне питання. 
Вітерець ураз примчав, прогнав хмаринки в небі і покотив білу зірку 

до густого лісу. Для небесної красуні все було дивним, незнайомим. 
Вітерець пояснив зірці, що ліс – живий організм природи, народне 
багатство. 

- Діти, поясніть зіроньці, як ви розумієте цей вислів. 
Ліс – велика ділянка землі, на якій ростуть дерева та інші рослини,  

живуть тварини. Всі дерева виділяють кисень, яким дихає все живе на  
землі.  

Ліс дає житло і їжу комахам, пташкам, тваринам. Ліси треба  берегти 
від знищення, засмічування та пожеж. 

б) Зображення силуетів ялинок. 

 
Проблемні питання. 
- Коли виростають на ялинці шишки? 
- Яку користь приносить ялинка? 
- Чи опадають з неї хвоїнки? 
- Чому ялинка відноситься до вічнозелених дерев?  
8. Фізкультхвилинка. 

Тихо! Тихше! Тихіше! 
Вітер дерева колише. 
Вправо – вліво згинає 
Та до землі прихиляє. 

Ш – ш – ш! Вітер шепоче, 
теж відпочити хоче. 
Та – ша – ша! Затихай! 

Сядь тихенько, спочивай… 
9. Проведення кривих ліній. 
а) Бесіда з учнями. 
Зіронька почала наближатися до незвичайних купок. 
- Хто ж тут поживає? – подумала вона. 
- А, ви, діти, здогадались? 
- Так, тут живуть санітари лісу – мурахи. Невтомні трудівники 

знищують комах. 
б) Зображення кривих ліній. 
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10. Проведення хвилястих ліній. 
Забула небесна красуня застереження своїх друзів, притомилась і 

вирішила відпочити. Аж ось і море. Таке велике- велике, ні кінця, ні краю, 
сама вода і вода. Присіла скраєчку на високу хвильку і зникла в безодні 
моря. 

 
 
ІІІ. Підсумок уроку. 
1. Висновок. 
Ні, біла зірочка не загинула – любов не вмирає. 
2. Проблемне питання. 
- А що потрібно для щастя тобі й твоїм друзям? 
 

 

Урок 4 
 

Тема. Зображення прямих ліній у рядку. Штрихування геометричних 
фігур. 

Мета. Вчити дітей орієнтуватися в сітці зошита, писати прямі лінії за  
зразком. Розвивати дрібні м’язи кисті. Виховувати бережне ставлення  до 
природи. 

Обладнання. Таблиця «Сиди правильно», малюнок зайців, 
сюжетний  малюнок «На лісовій галявині».  

 
Хід уроку. 

 
І. Актуалізація опорних знань. 
1. Повторення правил сидіння за партою. 
 
ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
1. Відгадування загадки. 

Пара довгих вушок, 
Сіренький кожушок, 
Скорий побігайчик, 
А зоветься…(зайчик). 

– Що допомогло вам відгадати цю загадку? 
– Де живе зайчик? 
2. Проблемне питання. 
– Чому заєць –дика тварина? 
3.Робота за малюнком. 
– Хто зображений на малюнку? ( Зайчики ). 
– Що роблять зайчики? (Їдять моркву). 
4.Складання речень про зайчиків відповідно схем. 
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|_____ _____ . 
|_____ _____ _____. 

5. Слово вчителя. 
 В одному дрімучому лісі живуть два зайчики : старший – Скік, а 

менший – Скок. Сьогодні ми дізнаємось, як вуханчики проводять свій 
день, а заодно виконаємо ряд завдань. 

 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Повідомлення теми і мети уроку. 
2. Повторення назв ліній сітки зошита, основних правил письма. 
3.Письмо прямих ліній за зразком. 
Кожного ранку, прокидаючись, зайчата роблять зарядку, ранкову 

пробіжку. Старший Скік робить великі стрибки, а менший Скок – 
маленькі. Ось так: 

 (Далі продовжують самостійно). 
4. Проблемне питання. 
 Зайці займаються бігом в різні пори року. Але взимку їх бачать 

білими,а влітку – сірими. Чому це так? 
– Навіщо заєць міняє шубку? 
5. Пальчикова гімнастика. 

Ось зустрілись зайченята. 
Як погрітись їм, малята? 
Спинка спинку розтирає, 
Спинка спинку зігріває. 

Діти труть долоні тильним боком одна об одну. Повторюють віршик 
кілька разів. 

6. Виконання наступного завдання за зазначеною схемою. 
Зранку зайці на стадіоні. Після бігу – забивання голів у ворота 

суперника. Скік б’є у великі ворота. 

 
7.Слухання казки. 
 Стомився Скік, відпочиває. А ви послухайте казочку Н. Булди та 

Н.Чемерис «Заєць і відро».  
 Одного разу прибіг Заєць у село: захотілося йому свіжої капусти. 

Побачили Зайця собаки і погналися за ним. От-от доженуть! 
 Забіг Заєць у якийсь двір. Бачить, біля колодязя стоїть порожнє відро. 

Вскочив у відро, причаївся на дні. Чує, щось часто стукає. 
– Це у відра серце б’ється, – думає Заєць. – Отже, відро хвилюється за 

мене. Яке воно чуйне! 
 Поки Заєць думав про це, собаки побігли далеко. Виліз Заєць з відра і 

каже: 
– Дякую тобі, відро, що так хвилювалося за мене! 
Але відро мовчало. 



 

 18

– То в нього, мабуть, немає серця? – подумав Заєць. Подивився у відро, 
обійшов навколо нього і зрозумів. 

– Це ж моє серце билося від страху! – І побіг скоріше в ліс. 
– Чому заєць прибіг у село? 
–Де і чому він заховався? 
– Чи хвилювалось відро за зайця? 
– Що то був за стукіт, який чув заєць? 
8. Самостійне виконання завдання за зразком. 
 Повернемось на стадіон. У Скока маленькі ворота, але б’є він 

справно.  

 (до кінця рядка без зразків) 
9.Хвилинка-цікавинка. 
Зайців несправедливо називають боягузами .Вони сміливо захищають 

своїх малят від небезпеки. Мисливці спостерігали, як шуліка намагався 
схопити зайчатко, що причаїлося в траві. А дорослий заєць почав його 
захищати: підстрибував і бив розбишаку передніми лапами. Один раз, коли 
шуліка спустився до самої землі, заєць так ударив його лапами, що птах, 
каменем відлетів убік, потім швидко здійнявся і полетів геть. 

10. Словникова робота. 
Шуліка – великий хижий птах родини яструбиних з довгими 

крилами і загнутим дзьобом.  
11. Фізкультхвилинка. 
Я малюю зайчика для вас – раз.  
(Колові рухи руками над головою). 
Це у нього, бачите, голова – два. 
(Руки кладуть на голову). 
Це у нього вуха догори – три. 
(Піднімають руки вгору до вух). 
Це стирчить у нього хвостик сірий – чотири. 
(Повертають тулуб праворуч, ліворуч). 
Це очиці весело горять – п’ять. 
(Прикладають руки до очей). 
Ротик, зубки – нехай морквинку їсть – шість. 
(Імітують жування моркви). 
Шубка тепла, хутряна на нім – сім. 
(Плещуть в долоні). 
Ніжки довгі, щоб гасав він лісом – вісім. 
(Підскакують на місці). 
12. Продовження роботи в зошитах. 
Поки ми відпочивали, м’ячі зайчат розлетілися по стадіону. Та 

звірята не розгубилися. Взяли цеглинки і обгородили стадіон. Продовжте 
далі ви це завдання. 
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13. Хвилинка фантазії.  
Хоча зайців і вважають боягузами, уявіть, що Скік і Скок з’їли 

чарівну морквинку і стали найсміливішими. Що станеться в лісі? 
14. Письмо прямих паличок різної висоти. 
Роблячи огорожу, зайчата не помітили, як насунула хмарка і пішов 

дощ. Він, ніби граючись, то напускався, то вщухав. Ось так: 

 
 

IV. Штрихування морквинок. 
Вдома зайчики поласували соковитою морквою.  

 
V. Підсумок уроку.  
– Про кого ми говорили на уроці?  
– Що вчилися писати? 
Інтерактивна гра «Займи позицію».  
Заєць – шкідлива тварина. 
– Виберіть свій варіант і доведіть. 
 
 

Урок 5 
 

Тема. Зображення довгих і коротких прямих похилих ліній із 
заокругленням внизу праворуч. Нанесення прямих штрихів під час 
штрихування. 

Мета. Вчити писати прямі похилі короткі і довгі лінії із 
заокругленням внизу праворуч. Розвивати рухи дрібних м’язів пальців та 
окомір. Формувати уважність. Збагачувати словниковий запас. Виховувати 
охайність під час виконання письмових робіт. 

Обладнання. Малюнки для штрихування, трафарети букв. 
 

Хід уроку 
 

І.Актуалізація опорних знань. 
 1.Перевірка готовності учнів до уроку. 
 2.Повторення правил сидіння за партою. 
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ІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1.Читання вірша Г. Могильницької «Бабусина радість». 

Щоранку, як сонечко в небі засяє, 
Бабусина радість у двір прибігає. 
Хоч ще невеличка, зате не лінива! 
Ускочить у хвіртку- і зараз до діла: 
То носить водичку, то двір підмітає, 
То з яблуньки гусінь в садку оббирає. 

2.Відповіді на запитання. 
- Про кого розповідає поетеса у вірші? 
- Як ви думаєте, чому цей вірш названо « Бабусина радість»? 
- А якою справою ви любите займатися у бабусі? 
3.Складання схем до речень. 
Бабуся в’ яже внучці рукавиці. Тетянка пасе корову Лиску. 

Сергійко  ловить на вудку карасиків. 
4.Письмо коротких прямих похилих ліній із заокругленням внизу 

праворуч. 
Уявіть, діти, що лінії – це гачки для ловлі риби. Треба старанно їх 

писати, стежити за нахилом, відстанню між ними. 
 

 - пишуть по зразках 
– опорах; 

 - другу половину рядка пишуть самостійно. 
5.Пальчикова гімнастика. 

Безіменний – чарівник. 
Він пиріг великий спік. 
Перчику додав і солі 
І ходив собі навколо. 

Діти стискають праву руку в кулачок, розгинають безіменний палець 
і крутять ним спочатку в один, а потім в інший бік. Теж саме роблять 
іншою рукою. Повторюють вправу кілька разів. 

6. Письмо довгих прямих похилих ліній із заокругленням внизу 
праворуч по лініях-опорах. 

 
7.Гра- відпочинок «Чудове перетворення». 
Перетворіть гачок на будь- який предмет, домальовуючи деталі. 

(Парасолька, квітка, пилка, риба). 
8.Закріплення письма довгих прямих похилих ліній. 

- далі пишуть без опор 
9.Бесіда з учнями. 
- Чи є у вас менші сестричка і братик? 
- Розкажіть, які вони. 
-А яким, на твою думку, повинен бути старший брат чи сестра? 
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10.Читання і обговорення оповідання В. Сухомлинського 
«Народився братик». 

( В. О. Сухомлинський «Казки школи під голубим небом», ст. 40 ). 
- Що мама співала немовляті? 
- Чому Оленка заздрила братику? 
- Що порадила мама доньці? 
- Чому вона запропонувала звернутися до сонечка? 
11. Поділ на склади слів сонце, людина, іскринка, заздрість. 

Виділення наголошених складів. 
12. Фізкультхвилинка. 
Виконання колискової пісні. 
 

ІІІ. Штрихування колясочки для малюка.  
 

 
IV. Підсумок уроку. 
 
 

Урок 6 
 

Тема. Зображення довгих прямих похилих ліній з петлею внизу 
ліворуч. Нанесення прямих та півовальних штрихів. 

Мета. Вчити писати довгі прямі похилі лінії з петлею внизу ліворуч. 
Закріплювати вміння орієнтуватися на сторінці зошита. Виховувати 
акуратність, бережливе ставлення до природи. 

Обладнання. Сюжетні малюнки про збір урожаю восени. 
 

Хід уроку 
 

І. Актуалізація опорних знань. 
 1. Повторення правил сидіння за партою. 
 2. Перевірка готовності до уроку. 
 3. Відповіді на проблемні запитання. 
 Осінню пору справедливо вважають найсмачнішою.  
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 -Чому? 
 - Чим нас гостинно пригощає осінь? 
 - Назвіть свій найулюбленіший плід. 
 - Назвіть найпахучіші плоди, що достигають восени. 
 4.Складання речень за малюнком. 
 а ) Відповіді на запитання. 
 - Що роблять діти? 
 - Як вони рвуть яблука? 
 - За допомогою чого можна зірвати червонобоке яблуко з вершечка 

яблуні? 
 б ) Складання речень за малюнком, які б відповідали даним схемам. 

 
 5. Письмо довгих прямих похилих ліній. 
 - Розгляньте завдання у першому рядку зошита. Згадайте, як 

називається цей елемент. (Це довга пряма похила лінія. ) 
 - Як її потрібно писати? 

 
 6. Пальчикова гімнастика. 

Ну й малий мізинчик зростом! 
Підрости йому непросто. 
Потягни його за ніс, 

Щоб скоріше він підріс. 
Діти тягнуть мізинець лівої руки великим і вказівним пальцями 

правої. Потім міняють руки і те ж саме роблять із мізинцем правої руки. 
Повторюють вправу кілька разів. 

 

ІІ. Вивчення нового матеріалу. 
 1. Повідомлення теми уроку. 
 Сьогодні ми будемо вчитися писати палички з петлею внизу. 
 2. Письмо довгої прямої похилої лінії з петлею внизу ліворуч. 

 Один рядок пишуть по лініях – опорах. 
 3. Вивчення рядків вірша М. Сингаївського « Вереснева стежка».  

Збирають дорослі, 
діти збирають – 
груші та яблука 
з віття зривають. 
Яблуням легше – 
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не гнеться гілля. 
Повниться щастям 

рідна земля. 
 4.Викладання звукової моделі слів яблука, земля. 
 5 Письмо довгої прямої похилої лінії з петлею внизу ліворуч; 
 а ) піврядка пишуть по лініях – опорах, а решту – самостійно; 

  
 б ) написання ще одного рядка без допомоги ліній – опор. 
 6.Гра « Вгадай плід по запаху та смаку». 
 Умова: із заплющеними очима покуштувати декілька зразків осінніх 

плодових культур, вгадати їх назву і визначити характерні смакові ознаки. 
 

ІІІ. Штрихування. 
 Восени люди збирають щедрі дарунки природи про запас. Давайте і 

ми, діти, заштрихуємо цей малюнок. 

 
ІV. Підсумок уроку.  
 
 

УРОК 7 
 

Тема. Письмо довгих і коротких перших плавних елементів. 
Нанесення півовальних штрихів. 

Мета. Вчити учнів писати довгі і короткі перші плавні елементи. 
Закріплювати правила письма. Розвивати рухи дрібних м’язів пальців, 
окомір, увагу. Виховувати інтерес до навчання. 

Обладнання. Плакат «Сиди правильно», фішки для позначення 
звукових моделей, малюнки метеликів. 

 

Хід уроку 
 

І. Повторення правил письма. 
1. Назви ліній сітки зошита. 
2. За плакатом «Сиди правильно» закріпити правила посадки за 

партою. 
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ІІ. Повторення вивченого про звуки, букви та речення. 
1. Гра «Так чи ні» 
Вчитель пропонує учням запитання, а вони відповідають «так» чи 

«ні». 
– У слові школа чуємо голосні звуки (о), (а)? 
– У слові чайка три склади? 
– Звук (а) у слові зірка чуємо на початку слова? 
– У слові опеньки наголос падає на третій склад? 
– Косуля – найменший наш олень. Це речення складається з трьох 

слів? 
2. Викладання звукової моделі слова косуля. 
 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1.Письмо коротких прямих похилих ліній. ( 1 рядок). 

 
2. Пальчикова гімнастика. 

Ми руки простягаємо вперед, 
Неначе дістаєм якийсь предмет. 
Долоньки розвертаєм навпаки, 
Поплескаємо ними залюбки. 
(О. Узорова, О. Нефьодова) 

Діти плескають тильним боком долонь. Повторюють віршик кілька 
разів. 

3. Письмо короткого першого плавного елемента: 
а) розгляд зразка; 
б) пояснення письма даного елемента; 
в) письмо «у повітрі» та під лічбу; 
г) написання одного рядка по лініях-опорах. 

 
4.Відгадування загадки. 

Що то за гість? 
Ніжок має шість, 

Аж чотири крилець має, 
По квітках собі літає. 
Не бджола, не джмелик. 
Зветься він…(метелик) 

– Поділіть слово метелик на склади. 
– Назвіть наголошений склад.  
5. Письмо короткого першого плавного елемента самостійно. 

 
6. Відповіді на проблемні питання. 
– Діти, хто може жити всередині яблучка? 
– Як гусениця там з’являється? 
7. Доповнення вчителя. 
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 До шкідників належить відомий метелик – яблунева плодожерка. 
«Черв’ячки» у червивих яблуках – насправді зовсім не черви, а гусені 
цього метелика. Спочатку вони живляться м’якоттю яблука, потім 
беруться за насіння. Згодом гусені залишають одне яблуко і переходять на 
інше. Дорослі метелики зимують під корою яблуні або разом з яблуками на 
складах. 

8.Фізкультхвилинка. 
У садку зеленому 
Яблук нарвемо. 
Вкошики великі 
Ми їх складемо. 

Ручки хай потрудяться. 
Буде нелегко. 

Вправними, бадьорими, 
Дружними ростемо. 

9. Письмо довгого першого плавного елемента по лініях-опорах. 

 
10. Самостійне написання довгого першого плавного елемента. 

 
11. Слухання казки. 
Жила-була гусінь. Ніхто з лісових мешканців її не любив. Всі з неї 

сміялися, називали її бридкою. 
Якось заснула вона на гілці дерева, вкрилася листочком. А вранці у 

крапельці роси побачила своє відображення. Це був різнобарвний метелик. 
Від радості він почав пурхати над галявиною лісу. Всі милувалися 
метеликом. Та ніхто не здогадався, що це їхня стара знайома гусінь. 

ІV. Штрихування гусениці. 

 
V. Підсумок уроку. 
–Який елемент вчилися писати? 
 –Що найбільше сподобалося на уроці? 
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Урок 8 
 

Тема. Зображення півовалів. Штрихування малюнків круговими, 
напівкруговими штрихами. 

Мета. Вчити писати малі та великі півовали. Збагачувати словниковий 
запас школярів. Закріплювати уміння орієнтуватися на сторінці зошита. 

Обладнання. Плакат «Сиди правильно», малюнок ведмедя. 
 

Хід уроку 
 

І. Повторення назв ліній сітки зошита. 
 
ІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Відгадування загадки. 
До нас на урок завітав учень Лісової школи. Хто він, здогадайтесь. 

Буркотливий, вайлуватий, 
Ходить лісом дід лахматий, 
Одягнувся в кожушину, 
Мед шукає і ялину. 

Літом любить полювати, 
А зимою в лігві спати. 

(Ведмідь). 
2. Бесіда з учнями. 
– Як звати цього ведмедика? ( Вінні-Пух ) 
– Назвіть його друзів. 
– Що Пух дарував Ослику? 
– Який подарунок приніс Вінні-Пуху П’ятачок? 
– Що б ви, діти, подарували ведмедику?  
3.Складання речень за схемами. 

|___ ___ . 
|___ ___ ___. 

 

4.Визначення теми і мети уроку. 
Ведмедик приніс завдання від звірят лісової школи.  
Ось такі значки писали учні цієї незвичайної школи( с С ). 
На цьому уроці, малята, ми теж навчимося зображувати півовали. 
5.Письмо малих півовалів:  
 а) лівого півовалу;  
 Цілий рядок пишуть по лініях-опорах. 

 
 б) правого півовалу. 

 
6.Пальчикова гімнастика. 

Мудрі пальці вказівні, 
Але ще слабкі вони. 
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Треба їм потренуватись, 
Треба сили набиратись. 

Діти ставлять на парту подушечки обох вказівних пальців і натискають 
ними на парту. Повторюють віршик кілька разів. 

7.Відповіді на проблемні запитання. 
- Що любить їсти ведмідь? 
- Де хижак влаштовує свій барліг? 
(У великому дуплі, під корінням вивернутого дерева, під скелею або 

просто в густому ялиннику робить звір барліг. ) 
- Чи впадає він у повне заціпеніння? 
(Звір не впадає, а дрімає, прислухаючись, що робиться навкруги, і в разі 

небезпеки залишає барліг. У теплі малосніжні зими, коли є багато їжі, 
частина самців бродить майже цілу зиму). 

8. Інтерактивна гра «Займи позицію». 
Ведмедик смокче лапу, бо хоче їсти. 
9.Письмо великих півовалів по лініях-опорах. 
 Великий півовал подібний за формою до малого, але відрізняється за 

розміром. 
 

 
10)Фізкультхвилинка. 

Подивіться , он за нами, 
Жовкне ліс на видноколі. 
Озирніться - он сосна, 
Сумно їй, вона одна. 

Листячко зберіть під кленом. 
Будем листячком махать, 
Всіх звірят розвеселять. 
Діти в лісі гуляють, 
Бігають, стрибають, 
Комариків відганяють 
Та додому повертають. 

11. Письмо правого великого півовала. 
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ІІІ. Штрихування Вінні -Пуха. 
 Малята, нашому лісовому гостю час повертатися додому. На згадку 

він залишає своє фото. Зробимо його кольоровим. 
 
ІV. Підсумок уроку. 
 1.Письмо на дошці вивчених півовалів. 
 2.Вивчення вірша П. Воронька «В лісі є зелена хата». 

В лісі є зелена хата, 
Там поснули ведмежата, 
А найменший- вереда, 
Сивій мамі набрида. 

-Каже: « Я не хочу спати, 
Утечу вночі із хати, 
Коли меду не даси, 
Риби, сала, ковбаси.» 

 
 

УРОК 9 
 

Тема. Зображення малих та великих овалів. Штрихування фігур. 
Мета. Вчити писати малі та великі овали. Розвивати рухи пальців 

руки. Закріплювати вміння ділити слова на склади. Збагачувати 
словниковий запас учнів. Виховувати бережне ставлення до тварин. 

Обладнання. Предметні малюнки свійських тварин. 
 

Хід уроку. 
 

І. Актуалізація опорних знань. 
1. Повторення вивченого. 
–З якими звуками ми познайомились на уроках читання? 
–Які звуки називаються голосними? 
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–Чим приголосні звуки відрізняються від голосних? 
2. Гра «Впізнай голосний звук». 
 (а ,б ,з д, и ,к, е, і, н, о, т, с, у ) 
 
ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
1. Відгадування загадок. 

Хто в гарячий день на лузі 
Випасається в кожусі? 

(Вівця) 
 

Має вуса, пишний хвіст, 
І погану звичку: 

Спершу добре він поїсть, 
Потім вмиє личко. 

(Кіт) 
 

Іде в поле – як дощечка, 
А із поля – як бочечка. 

(Корова) 
 

Вдень мовчить, 
Вночі гарчить, 

Хто до господаря йде, 
Знати дає. 
(Собака) 

 
Ходить по городу 
Великого роду, 
Ноги, як лопати, 
А сліду не знати. 

(Гуска) 
– В яку групу можна об’єднати цих тварин? 
2.Проблемне питання. 
– Чому цих тварин називають свійськими? 
3. Гра «Впізнай тварину за описом» 
– Відгадайте, що за гість завітав до нас. Гість цей не заморський, а 

улюбленець багатьох із вас.  
Це свійська тварина. У неї коротка шерсть. Мордочка кругленька. 

Тваринка має пильні очі. Добре бачить вночі. На лапці п’ять пальців з 
гострими втяжними кігтями. Вона любить їсти м’ясо і пити молоко, 
ловить мишей. 

Так, це котик. А завітав він до нас не випадково. Здається йому, що 
ви стали значно серйознішими, багато часу перебуваєте у школі. А от чим 
цікавим тут займаєтесь, котик і хоче дізнатися. 
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ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Повідомлення теми і мети уроку. 
2. Інструктаж до написання овалів. 
–Який з вивчених звуків на письмі передаємо овалом? (о) 
–Яка це буква? (о) 
 Починаємо писати нижче середини робочого рядка, ведемо вгору до 

середини рядка закруглюючи ліворуч, потім униз, теж закруглюючи. Біля 
нижньої рядкової лінії закруглюємо праворуч і ведемо вгору. Закінчуємо 
там, де починали. 

3. Письмо учнями малих овалів з допомогою ліній-опор. 
 

4. Поділ слів на склади, виділення наголошеного складу. 
 Миша, хвостик, молоко, сметана, лапки, подушечки. 
–З якою тваринкою пов’язані ці слова? 
5. Пальчикова гімнастика. 
Ось за партами малята 
Бавляться, мов кошенята: 
Парту пальчиками труть, 
Ніби лапками шкребуть. 
 Діти розчепірюють пальці обох рук і ставлять їх подушечками на 

парту. Потім починають терти пальцями парту, підтягуючи їх до долоні.  
6.Самостійна робота учнів. 
Письмо малих овалів без ліній-опор. 

 
7.Добір слів-родичів. 
–Як можна лагідно назвати кота? 
(Котик, коток, коточок). 
–А сердито? (Котище). 
–Це слова-родичі. Вони мають спільну частину кот-. 
8.Фізкультхвилинка 

Котик сірий умивається, 
Мабуть, в гості він збирається, 
Вимив хвостик, вимив вухо. 
Витер сухо. Пострибав. 
Котик дуже наш сміливий, 
Нахилився вправо-вліво. 
Ось так, ось так – 

Нахилився вправо-вліво. 
Швидше, котик, присідай, 
Мишку лапками хапай. 
Ось так, ось так – 

Мишку лапками хапай. 
9. Написання великого овала по лініях-опорах. 
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11. Слухання вірша Марійки Підгірянки «Котик». 
Скочив котик, 
Він миленький. 
Сів на плотик, 
І чистенький. 
Миє ротик 

Гарний Мурко 
І животик. 

Мій маленький. 
–Де сидить котик? 
–Що він там робить? 
–Який він є? 
12. Проблемне питання. 
–Яку кличку ви б дали описаному котику? 
–Чому саме ця кличка пасує йому? 
13. Самостійне написання учнями великих овалів. 

 
14. Хвилинка відпочинку. 
Слухання грамзапису української народної колискової пісеньки 

«Котику сіренький» 
–Пригадайте, які колискові пісні співала вам ваша матуся. 
 
ІV. Штрихування котика. 
Сподобалося котику у школі. Нарешті він зрозумів, що ви хочете 

дізнатися багато нового, навчитися красиво писати. Котик залишив своє 
фото. Заштрихуйте його. 

 
V.Підсумковий етап. 
–Що вчилися писати на уроці? 
–На які предмети схожий овал?  
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Урок 10 
 
Тема. Закріплення вмінь писати вивчені елементи букв. 
Мета. Закріплювати вміння орієнтуватись на сторінці зошита, 

правильно тримати ручку і класти зошит на парті. Закріпити навички 
письма елементів підготовчого періоду. Збагачувати словниковий запас 
учнів. Виховувати бережливе ставлення до природи. 

Обладнання. Малюнок сови. 
 

Хід уроку 
 

І. Актуалізація опорних знань. 
1. Перевірка готовності учнів до уроку. 
2.Робота з таблицею « Сиди правильно». 
Повторення правил сидіння за партою. 
 
ІІ Мотивація навчальної діяльності. 
1. Гра « Відгадай тварину за описом». 
Хижий птах. Розмах крил понад 1,5 м. Важить близько 3кг. Лапи 

міцні, кігті довгі й гострі. Почути можна всюди – і в лісі, і в степу, і в 
пустелі, високо в горах. Здобич їх – зайці, глухарі. А звичайна їжа – миші 
та гризуни, яких ловлять на льоту, жаби.(Сова.) 

2. Поділ слова сова на склади, визначення наголошеного складу, 
звуковий аналіз цього слова. 

 
ІІІ. Закріплення знань, умінь і навичок учнів. 
1. Повідомлення теми і мети уроку. 
2. Письмо довгих і коротких прямих похилих ліній за зразком.  

 
3. Визначення кількості речень у тексті. 
Сови – нічні хижі птахи. Вухаста сова живе поблизу галявин. Їсть 

мишоподібних гризунів. Зір у сови дуже гострий. 
4. Пальчикова гімнастика. 

Руки вгору підіймаєм 
І долоню повертаєм 
Пальці вниз притиснем 
І зап’ясток вигнем. 

Діти вигинають праву руку в лікті, повертають долонею догори і 
лівою рукою відгинають донизу пальці правої руки, вигинаючи правий 
зап’ясток. Потім те ж саме роблять лівою рукою. Повторюють вправу 
кілька разів. 

5.Письмо коротких і довгих перших плавних елементів із 
закругленням внизу. 
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6. Розучування скоромовки. 
Сіла сова з совенятами 

В совиній долині. 
 7. Письмо довгої прямої похилої лінії з петлею внизу ліворуч за 

зразком. 

 
 8.Фізкультхвилинка. 

Один – два – три, з нами до лісу ходи. 
1, 2, 3, 4, 5 –будем в лісі крокувать. 

Там пташок ми зустрічаєм, разом з ними політаєм, 
Разом з зайцем пострибаєм, а від вовка – повтікаєм. 

 9. Гра « Впізнай птаха». 
Соловей, окунь, ворона, сова, кінь, ромашка, лисиця, лебідь. 

 10.Написання півовалів. 

 
ІV.Штрихування сови. 

V.Підсумок уроку. 
 1. Рольова гра « Я – вчитель». 
Кілька учнів пишуть біля дошки вивчені елементи букв. 
-У кого найкраще вийшло? Чому? 
 2.Проблемне питання. 
- Про якого птаха вели мову на уроці? 
- Чи правильне твердження « Прилетіла сова до оселі – буде біда». 
(Це помилкова думка. Люди, навіть, не здогадуються, що сова їм 

допомагає. Бо якщо вже вона насмілилася прилетіти у село – то це означає, 
що дуже багато з’явилося щурів і мишей у сараях та підвалах .) 

 

 



 

 34

Урок 11 
 
Тема. Письмо рядкової букви і. 
Мета. Вчити учнів писати рядкову букву і, порівнювати її з 

друкованою. Розвивати дрібні м”язи пальців.  Виховувати бережливе 
ставлення до іграшок. 

Обладнання. Сюжетні малюнки, картки з друкованими та 
рукописними  літерами. 

 
Хід уроку 

 
І. Організація учнів до роботи 

Всі сідаймо тихо, діти, 
Домовляймось не шуміти, 
Руки гарно піднімати, 
Чітко влад відповідати, 
На уроці не дрімати, 

А знання мерщій хапати. 
 
ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
Сьогодні ми починаємо писати букви. 
З вірша, діти, здогадайтесь, з якої букви розпочнемо роботу. 

- Ей, стовпчику! 
- Я не стовпчик. 
- Ей, хлопчику! 
- Я не хлопчик. 
- Хто ж ти? 

- Буква і. 
- Що у тебе на голові, шапка? 

- Ні, крапка. 
 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу 
1. Робота за малюнком 
- Кого бачите на малюнку? 
- Що роблять діти? 
- Назвіть предмети, якими вони граються. 
- Як можна одним словом назвати ці предмети? (Іграшки). 
2. Поділ слова іграшки на склади, виділення наголошеного складу, 

виділення звука і. 
3. Розгляд друкованої і писаної букви і. Порівняння їх. 
4. Написання похилих паличок на одному рядку. 

  (до кінця 
рядка пишуть самостійно). 

5. Пальчикова гімнастика 
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Дружно пальчики згинаєм, 
Міцно кулачки стискаєм, 

Раз, два, три, чотири, п”ять – 
Починаєм розтискать. 

Діти простягають руки вперед, міцно-міцно стискають пальці в 
кулачки, а потім розслаблюють їх і розтискають. (Повторюють вправу 
кілька разів).  

6.Інструктаж щодо написання букви. 
Мала і – це пряма із заокругленням унизу і крапкою. Починаємо 

писати від середини рядка прямою похилою лінією вниз.Біля нижньої 
рядкової заокруглюємо праворуч.Потім одним дотиком до паперу над 
першим елементом ставиться крапка. 

Пишеться під такт: раз – і – два. 
7.Письмо одного рядка букви і. 

(по опорах 
до кінця рядка)  

8. Гра «Злови звук і». 
Літак, корова, суниця, вітряк, кінь, їжачок, жук. 
9. Написання букви і . 

  ( до кінця 
самостійно). 

10. Фізкультхвилинка 
І – і – і ! І – і – і ! 
Посміхаюсь я тобі. 
Я до тебе повернувся 
І тобі теж посміхнувся. 
Ми пограємось з тобою 

І присядемо обоє. 
Вгору руки підніматимем 
І тихенько опускатимем. 
Відпочили руки, ніжки ? 

До роботи дружно приступатимем. 
11Відгадування загадок. Співвіднесення слів-відгадок зі схемами 

звукового аналізу. 
Торох, торох – розсипався горох, 

Почало світати – нема що збирати. 
(Зорі) 

 
На небі біліє, світить, а не гріє. 

(Місяць) 
 

Міст і не міст – так лиш на якийсь час. 
(Лід) 
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–о=о =о– =о=о= 
11. Самостійне написання букви і (1 рядок). 

 
ІУ. Штрихування малюнка. 
А зараз, діти, уявимо себе майбутніми водіями і на іграшкових 

машинах перевеземо вантаж. 

 
У. Підсумок уроку 
 
 

Урок 12 
 

Тема. Письмо рядкової букви ї. 
Мета. Вчити учнів писати рядкову букву ї, порівнювати її з буквою і 

та  друкованою ї . Розвивати дрібні м”язи пальців.Виховувати бережливе  
ставлення до тварин. 

Обладнання. Предметні малюнки, малюнок їжачка, картки з 
друкованими  та рукописними літерами, грамзапис. 

 
Хід уроку 

 
І. Актуалізація опорних знань. 
1. Повторення назв ліній сітки зошита. 
2. Повторення послідовності написання букви і. Письмо букви і в 

зошитах (1 рядок ). 

 
3. Гра «Аукціон». Придумування слів з буквою і. 
 
ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
1. Створення емоційного настрою.  

Сядьте, діти, всі гарненько, 
Руки покладіть рівненько, 
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Голову вище підніміть, 
Свої плечі розведіть. 

Мені, діти , усміхніться, 
Веселіше подивіться. 

2. Читання казки під тиху мелодію. 
 - Послухайте, малята, цікаву казочку, з якої ви дізнаєтесь, яку букву 

будемо писати на цьому уроці. 
Алфавітне королівство було квітучим і сонячним. Букви жили тут у 

дружбі та злагоді. Правив ним король Мудрило. Але мали вони поганого сусіда – 
заздрісного Кляксича. Не подобалося йому, що поряд із брудним, занедбаним 
королівством світить сонечко і розкошують квіти. А найбільше їх цвіло біля 
будиночка двох сестричок І та Ї. Були вони стрункі, гарні й дуже схожі. А щоб 
інші букви могли їх розпізнати, І заплітала у волосся одну квіточку, а Ї – дві. 
Вирішив Кляксич їм помститися. Підкрався вночі і витоптав усі квіти у їхньому 
садочку. Прокинулися сестри вранці та й заплакали від горя. І в Алфавітному 
королівстві здійнявся переполох, бо помилки – вірні Кляксичеві слуги – 
заполонили все королівство: адже тепер ніхто не міг відрізнити І від Ї. Вирішив 
тоді мудрий король покласти край цьому лиху. Покликав він до себе двох сестер 
і подарував їм чарівні зернятка: І – одне, а Ї – два, і сказав, щоб вони прикріпили 
ці зернятка до волосся замість квітів. З того часу помилки зникли разом зі своїм 
поганим Кляксичем. 

 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Показ букв і, ї, порівняння їх. 
- Порівняйте цих « сестричок». 
- Знайдіть спільні ознаки. 
- А яка відмінність між ними? 
2. Читання вірша, заучування зі слів учителя. 

І без Ї не ступить кроку, 
Проміж ними свар нема, 

 І до Ї моргає оком, 
 Ї – у відповідь двома. 
3. Порівняння друкованої і писаної ї. 
4. Інструктаж щодо написання букви ї. 
 Склад малої букви ї подібний до малої і, тільки додається ще одна 

крапочка. Письмо літери починається від середини рядка прямою похилою 
лінією, яка заокруглюється біля нижньої рядкової лінії праворуч. Потім ставимо 
дві крапочки. 

Пишеться під рахунок: раз – і – два–і. 
5.Письмо в зошитах 1 рядка букви ї по опорах.  

 
6. Пальчикова гімнастика. 

У корзинці маслючки – 
Їх так люблять їжачки. 
Щоб грибочки рахувати, 
Треба пальчики згинати. 
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Діти по черзі згинають пальці. Спочатку правої, а потім лівої руки. 
По закінченні вправи руки повинні бути стиснуті в кулачки. 

Повторіть вправу кілька разів. 
- Хто полюбляє їсти грибочки? 
7. Робота над віршем. 
- Прослухайте вірш, розкажіть про те, чим займається наш гість зі 

своєю родиною? 
Їжак, їжаченя 

Їздять по яблука щодня. 
Їжачиха помагає, 
Сироїжки їм збирає. 

Створення проблемної ситуації. 
- Навіщо їжачок збирає яблучка-кислички? Чи ласує він ними? 
 Для боротьби з паразитами. Їжак через свої анатомічні особливості не 

може почухати собі спину.А яблуко на його голках через деякий час почне 
бродити, кислий сік потече на шкіру і прожене кровожерів. 

Їжаки яблук не їдять. 
8.Написання одного рядка букви ї ( далі пишуть самостійно без опор ). 

 
Трудиться їжачок, попрацюємо і ми. Напишемо рядочок букви ї. 
9. Фізкультхвилинка. 
Допоможемо збирати їжакові яблука. 

Щоб нам яблучко зірвати, 
То потрібно пострибати. 
В руки щось нам не попали. 
Тепер треба присідати 
І ті яблука збирати. 

10. Розвиток зв”язного мовлення. 
- Діти, спробуйте описати так яблуко, щоб їжачок не відмовився 

поласувати ним. 
Пригощайся, друже, яблучком. Воно таке соковите, солодке, 

червонобоке … 
11. Робота з предметними малюнками. 
(Черв”як, жаба, ящірка, миші, гадюка, шишки, курка). 
–Відшукайте і назвіть те, що полюбляє їсти їжачок. 
12.Хвилинка-цікавинка. 
 Іноді їжаки полюють на гадюк.Чутливість до укусів гадюк у 40 раз 

менша, ніж у всіх звірів. Але, якщо гадюці вдається глибоко прокусити шкіру 
їжака, то він через 2 – 3 години гине. 

13. Написання слова її. (один рядок). 

 
 
ІУ. Штрихування яблук на гілці. 
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Ваші гостинці, малята, сподобалися їжачку. Спробуємо 
заштрихувати яблука, що виросли в саду нашого колючого друга. 

 
 
У. Підсумок уроку. 
- Яку букву вчилися писати? 
- Скільки звуків позначає буква ї ? 
 
 

Урок 13 
 
Тема. Письмо малої букви и. 
Мета. Вчити учнів писати букву и. Закріплювати навички 

безвідривного  письма. Розвивати дрібні м'язи пальців. Виховувати 
бережливе  ставлення до тварин. 

Обладнання. Картки писаних і друкованих букв. 
 
 Хід уроку. 
І. Організаційний момент 

Дзвоник всім нам дав наказ – 
До роботи швидше в клас. 
Біля парти станем чемно – 
Хай мине час недаремно. 

Будемо уважні й старанні всі – 
Сядемо рівненько на місця свої. 

 
ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
1. Створення проблемної ситуації. 

Сідайте зручненько, 
Слухайте гарненько 
Розкажу вам казочку. 
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Жили в одному королівстві букви. Жили дружно. Та раптом одна 
буква засумувала: 

- Я нікому не потрібна, ніхто мене не поважає. Немає жодного 
слова, в якому б я стояла на початку. 

- Чи зрозуміли ви, діти, про яку букву йде мова? 
- Чи правда те, що ця буква зовсім не потрібна? 
- Послухайте, малята, що ж було далі. 
 Її почала заспокоювати буква я. 
- Якщо ти і не стоїш на початку слова, то буваєш в середині та 

в кінці слів. Адже ніхто не зрозумів би без тебе слів 
 м…ло к…т с… н…ця. 
- Дорогі діти ! Про яку літеру ми говоримо? 
 Гарно мовить, голос має, 
 Але слів не починає. (и) 
2. Повідомлення теми уроку. 
На сьогоднішньому уроці ми навчимося писати цю красиву літеру. 
 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Аналіз звука (и) 
- Який цей звук? ( Голосний ). Доведіть. 
- Де ніколи не чуємо цього звука? 
- Придумайте слова зі звуком (и) 
 2. Розгляд і порівняння писаної і друкованої и. 
 3. Написання букви и. 
 а) Пояснення вчителя. 
 Літера складається з двох прямих ліній з закругленням внизу. Починаємо 

писати без середини рядка прямою похилою лінією вниз. Біля нижньої рядкової 
закругляємо праворуч і ведемо похилу пряму вгору до середини рядка, не 
відриваючи руки, пишемо пряму похилу вниз, подібну до першої, і закінчуємо її 
закругленням праворуч. 

Пишемо під рахунок: раз-і, два-і. 
 б) Написання 1 рядка по опорах. 

 
 
4. Пальчикова гімнастика. 

От пригода! Просто сміх! 
Не розколемо горіх. 
На долоню ми поклали 
І по черзі розбивали. 

 
Діти розчепірюють пальці, а потім починають по черзі їх згинати, 

торкаючись подушечками долоні. Повторюють віршик кілька разів. 
 - Назвіть слова зі звуком (и). 
 5. Робота з лічилкою. 
Оплесками спіймати слова, в яких є буква и. 
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Раз, два, три, чотири 
Кицю грамоти учили: 
Не читати, не писати, 
А за мишками ганяти. 

6. Написати одного рядка букви и ( продовжують писати без опор ). 
 

7. Гра "Знайди помилку". 
Котик має тупі кігті. При денному освітленні зіниці у кота звужуються, 

а вночі розширюються. Тому і в сутінках він бачить не гірше, ніж удень. Кіт не 
любить чистоту й не стежить за своєю шубкою, лапками. Є вірна прикмета: 
якщо кіт миється – значить він здоровий. Кіт муркоче, треться головою об 
ноги хазяїна, виражаючи у такий спосіб незадоволення. 

8. Метаграма. 
З буквою "і" – домашня тварина, 
живу в теплі, мишей полюю. 

З буквою "и" – велика тварина, 
по морях, океанах мандрую. 

( Кіт – кит). 
9. Фізкультхвилинка. 

Тихенько котик крадеться, 
Мишку, може, він діждеться. 

Мишка з нірки вибігає, 
Котик її доганяє. 

Бігав, бігав – не догнав, 
Спотикнувся та й упав. 

10. Написання самостійно рядка букви и. 

(до кінця 
самостійно). 

11. Порівняння слів кіт – кит. 
 - Чим відрізняються ці слова? 
12. Інтрига. 
 «Кит – це риба чи звір?» 
 –Що ви знаєте про китів? 
13. Написання слова її. 

 
14. Хвилинка-цікавинка. 
 –Яка тварина найбільша? 
Найбільша у світі тварина – синій кит. Колись на землі жили 

гігантські динозаври, так от: синій кит більший навіть за найбільшого з 
цих величезних ящерів. Один синій кит може важити, як 150 легкових 
автомобілів! Синій кит такий довгий, що у нього на спині помістяться в 
ряд вісім слонів. Його довжина 30 м, маса 150 т.  

 
ІV Штрихування кита. 
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Зустрічайте, діти, одну з цих тварин. Зробимо мандрівку кита 
цікавою і кольоровою. 

   
V Підсумок уроку 
 
 

Урок 14 
 

Тема. Письмо малої букви й. 
Мета. Вчити учнів писати малу букву й. Розвивати вміння 

спостерігати, формувати елементи самоконтролю. Виховувати старанність 
під час письма. 

Обладнання. Картки з друкованими та рукописними літерами, 
малюнок для штрихування. 

 
Зміст уроку. 

 
І Повторення вивченого матеріалу. 
1. Читання вивчених букв. 
- Яку букву писали на попередньому уроці? 
- Який звук вона позначає? 
- Чим цікава літера и? 
- Чим відрізняється звук від букви? 
2. Гра " Впіймай звук (и)" 

Два стовпці забиті прямо, 
По них третій навскоси. 

"Букву "и" сказала мама – 
до алфавіту внеси." 

3. Письмо одного рядка букви и 
  (далі пишуть самі 

діти). 
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4. Пальчикова гімнастика 
Пальчик до кінця згинаєм, 
До долоньки притискаєм. 

Раз, два, три, чотири, п’ять – 
Будем зверху натискать. 

 
Діти згинають якомога сильніше мізинець правої руки, ніби 

"втискуючи" кінчик пальця в долоню. Подушечка мізинця має бути 
притиснута до основи пальця. Потім вправу повторюють, міняючи руки. 

 
ІІ Вивчення нового матеріалу. 
1. Ігрова ситуація. 
Зраділа буква и, що зустрічається вона в багатьох словах і на 

радощах пропонує вам гру "який звук чуємо найчастіше". 
Йосип чемний та серйозний. 
Скільки в нього світлих мрій! 

В небо лине паперовий 
Кольоровий дивний змій. 

- Які слова зі звуком (й) запам’ятали? 
- Який це звук за звучанням? 
2. Виділення звука (й) 
- Як звати хлопчика? (Йосип). 
- Назвіть звуки в цьому слові. 
- Який звук чуємо на початку слова? 
- Це м'який чи твердий звук? 
- Придумайте слова зі звуком (й). 
3. Показ букви й 
 Порівняння з буквою и 
 - На яку вивчену букву схожа літера й ? 

Ей, малий! 
Ти хто такий? 
Я – не хто, 

А буква "йот". 
Щоб мене не сплутать з и, 
Я купив берет новий. 
Не великий, не малий, 
Подивіться, ось який. 

4. Показ і пояснення написання рядкової букви й  
Мала літера й складається з трьох елементів: двох прямих, закруглених 

унизу, і короткої вигнутої лінії. Проводимо пряму похилу лінію, яка 
закруглюється праворуч біля нижньої рядкової і ведеться похило до середини 
рядка.Звідси, не відриваючи руки, проводимо знову вниз пряму похилу з таким 
же нахилом, як і першу пряму, і закруглюємо біля нижньої рядкової праворуч. 
Між двома написаними елементами літери вгорі пишемо третій – коротку 
вигнуту, рухом праворуч. Під рахунок: раз-і, два-і, три. 



 

 44

5. Письмо одного рядка букви й ( по опорах ).  

 
6. Фізкультхвилинка. 

Ай – ай – ай! Ай – ай – ай! 
Як люблю я рідний край! 
Аю – аю! Аю – аю! 
Райдугою в небі сяю. 

До зірок, як птах злітаю, 
З вітром в полі жито колихаю. 
Ай – ай – аю! Я вже знаю, 
Кращої землі немає! 

7. Розвиток уяви школярів. 
- На що схожа друкована буква й ? 

Буква й, неначе змій, 
Що з паперу клею. 
Ще й пілоточку малу 
Я вчепив над нею. 

Вітре, вітрику, повій – 
Хай злітає буква - змій. 

- Діти, в яких казках ви зустрічались з лютим, страшним 
триголовим  

 змієм? 
8. Письмо рядка букви й ( продовжують писати без опор ). 

9. Звуковий аналіз слова змій. 
10. Читання слова їй. Пояснення написання цього 

буквосполучення. Письмо слова їй у зошитах.  

 
ІІІ Штрихування повітряного змія. 
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ІV Підсумок уроку. 
Всі ви, діти, молодці! 
Гарно працювали. 

Але дзвоник пролунав, 
Він мені і вам казав, 

Що урок вже час кінчати, 
Треба йти відпочивати. 

 
 

Урок 15 
 
Тема. Написання малої букви л, складів, слів з нею. 
Мета. Навчити писати малу букву л, проводити звуковий аналіз слів. 

Розвивати зв’язне мовлення. Виховувати любов до природи. 
Обладнання. Картки з буквами, малюнок лисиці. 
 

Хід уроку. 
 
І Повторення вивченого матеріалу. 
1. Гра "Знайди пару". 
Учень – "учитель" показує якусь друковану літеру. 
Учень – "учень" відшукує відповідну рукописку і записує її на дошці. 
2. Придумати слова з цією літерою. 
–Чим буква відрізняється від звука? 
 
 ІІ Мотивація навчальної діяльності. 
1. Читання вірша, виділення звука (л). 
- Яким звуком починається слова в кожному рядку? 

Лис Микита в лісі жив. 
Лис Микита ліс любив. 

Лиш прокинеться він рано – 
Ліс шумить йому гілками. 
Лише сонечко зійде – 
Лис Микита лісом йде. 

2. Повідомлення теми і мети уроку. 
 Сьогодні на уроці, діти, ми навчимося записувати на письмі цей звук 

відповідною буквою л.  
 
Ш. Вивчення нового матеріалу. 
1. Аналіз звука / л /, віднесення до приголосних. 
2. Розгляд малої букви л. 
- З яких елементів складається ? 
- На яку букву рядкову схожа ? ( и ) 
3. Показ і пояснення написання букви л . 
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Близько нижньої рядкової лінії починаємо писати перший елемент, 
закруглюємо його праворуч, торкаючись рядкової, і ведемо похило вгору до 
середини рядка. Звідси, не відриваючи руки, ведемо похилу вниз до нижньої 
рядкової закруглюємо праворуч. Під такт: раз – і - два – і. 

4. Письмо одного рядка букви л 
а) письмо букви " в повітрі" з орієнтацією на показ вчителя; 
б) обведення букви тупим кінцем ручки; 
в)письмо букви в зошитах по опорах 

 
5. Пальчикова гімнастика. 

Нумо пальчики маленькі 
То стулять, то розтулять, 
Щоб у зошитах рівненько 
Гарні буквочки писать. 

Діти простягають руки вперед, стискають і розтискають кулачки. 
Повторюють вправу кілька разів. 

6. Гра "Яке слово зайве ?" 
 Ліс, лісок, лис, лісовий. 
Знайомство зі словами -родичами. Виділення спільної частини. 
7. Написання рядка букви л. 

 (піврядка пишуть 
по опорах, решту – самостійно) 

8. Метаграма. 
З буквою "и" – звір хижий і дикий, 

Душить кури та індики, 
"І" змінити замість "и" – 
Миттю звір біжить туди. 

( Лис – ліс ) 
9. Розгляд малюнка лисиці. 
- Для чого лисиці хвостик ? 
( Поведе вправо хвостом, а сама вліво махне. Так і втече руда від 

погоні ). 
11.Письмо складів лі, ли (по піврядка). 

 
– Прочитайте склади. 
 – Назвіть звуки. 
 – Які букви використали для запису складів лі, ли ? 
а) Поєднання букв. 
б) Рольова гра "Я – вчитель". 
Кілька учнів пишуть біля дошки ці склади. 
- У кого найкраще вийшло ? Чому ? 
12. Фізкультхвилинка 

Лі – лі – лі ! Лі – лі – лі ! 
Українці ми малі. 
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Працювали, потомились. 
Відпочити захотілось. 
Ла –ла –ла! Ла – ла – ла! 
Хитались дерева ! 

Ли – ли – ли ! Лі- лі – лі ! 
Гнули віти до землі. 
До сонечка зростали – 
Височенько стали. 

Від тепла й від водиці … 
А ми сідаєм знову вчиться. 

12. Побудова звукової моделі слова їли . 
13. Вправляння у письмі слова їли. 

 
(самостійно дописати рядок ). 

 
 ІУ. Штрихування дерев у лісі. 

 
 
 
У. Підсумок уроку. 
- Яку букву вчилися писати ? 
- З яких елементів вона складається ? 

Гарно працювали, 
Як тут не радіти. 
Вчасно все зробили, 
Дякую вам, діти. 
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УРОК 16 
 

Тема . Письмо малої букви я, складів з нею. 
Мета. Навчити учнів писати малу букву я, поєднувати її з іншими 

буквами; ознайомлювати з багатозначністю слів . Удосконалювати вміння 
проводити звуковий аналіз слів. Розвивати усне мовлення дітей. 
Виховувати естетичні смаки. 

Обладнання. Малюнок осені, картки з літерами, трафарети, 
предметні малюнки. 

 

Хід уроку 
 

І. Актуалізація опорних знань учнів. 
Діти, до нас завітала гостя. Відгадайте, хто вона. 

Огляда суворо скоса 
Степ, ліс, села і міста. 
Розпустила сиві коси, 
А їх буря запліта. 

(Осінь) 
Осінь – дбайлива господиня і в той же час дуже відповідальна. Вона 

слідкує за порядком в полі (щоб вчасно люди зібрали урожай), у лісі(щоб 
тварини вчасно підготувалися до зими, а дерева змінили зелене вбрання на 
жовте). Не забула вона заглянути і в школу(поцікавитись, як працюють 
маленькі першокласники). 

Принесла вам осінь і завдання. 
1. Завдання 1. 
- Назвіть вивчені букви. 
- Якими буквами позначають їх на письмі? 
- Чим звуки відрізняються від букв? 
2.Завдання 2. 
Буквений диктант : і, и, й, ї, л. 
3.Пальчикова зарядка. 

Щось ми пальчики втомили. 
Треба, щоб вже відпочили. 

Тож зімкнемо їх усі. 
Розімнемо, як годиться 

Й знов писати будем вчиться. 
 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
 –Відгадайте, звідки завітала до нас осінь? 
1. Відгадування загадки. 

Зимою білі, 
весною чорні, 
літом зелені, 

а восени стрижені? 
(Поля) 
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2. Робота над багатозначністю слова поле. (Використання 
предметних малюнків). 

( Нива;основний суцільний колір, на який накладають інші кольори; 
виступаючі краї капелюха; край аркуша паперу ). 

3. Виділення звука [л] у слові поля. 
– Поділіть слово на склади. 
– Назвіть другий склад. 
– Який перший звук чуємо в цьому складі? 
– Якою буквою позначаємо його на письмі? 
4. Написання рядка букви л  

5. Визначення мети і завдань уроку. 
 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Знайомство з буквою я. 
- Який звук чуємо у кінці слова поля? ([а]). 
- А перед ним? ([л’]). 
(Після м’якого приголосного чуємо звук [а], а пишемо букву я). 
2. Розгляд писаної і друкованої букви я. 
- На які із писаних нами букв вона схожа? (л, о). 

Десь пропала буква о, 
Ми шукаємо давно, 
Де ж поділася вона? 
Не знайдемо до темна. 
А вона, от чудасія, 

Всілась букві л на шию 
І від радості сія: 

–Ось де я! Ось де я! 
3. Показ вчителем послідовності написання букви я. 
Починаємо писати трохи вище нижньої рядкової, заокруглюємо біля неї і 

ведемо похило лінію вгору до середини рядка, де заокруглюємо ліворуч і 
утворюємо овал. Другий елемент пишемо від середини рядка. Ведемо пряму 
похилу, торкаючись першого елемента і заокруглюємо праворуч біля нижньої 
рядкової. Письмо під такт: раз-і-два-і, раз-і. 

4. Письмо букви я у зошитах: 
а) обведення букви по трафарету; 
б) письмо букви «в повітрі» з орієнтацією на показ вчителя; 
в) письмо «в повітрі» з заплющеними очима. 
5. Письмо букви я в зошитах під рахунок по опорах. 

6.Гра «Впіймай букву я» 
Хто із літер найскромніший? – 

Назовіть її ім’я. 
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Буква я найголосніше відгукнулася : «Це я!» 
Ну а хто хвалько найбільший?- 

Назовіть її ім’я. 
Стало я тихіше миші 
І сказало : «Це не я…» 

7. Самостійне написання букви я ( продовжують писати без опор ). 

8. Фізкультхвилинка. 
Трава низенька – низенька, 

(присідають) 
Дерева високі – високі, 

(стають на пальці ніг, руки піднімають угору) 
Вітер дерева колише, гойдає, 
(нахил тулуба вліво і вправо) 
Птахи летять, відлітають, 
(помахи руками, як крилами) 

А діти тихенько за парти сідають. 
9. Гра «Аукціон» 
- Назвіть овочі, в назвах яких зустрічається я (картопля, диня, буряк, 

цибуля, квасоля і т. д.) 
10. Письмо складу ля 
 

ІV. Штрихування. 
А зараз осінь запрошує вас до лісу. Допоможіть перефарбувати 

листочки дерев у осінні кольори. 
- Складіть речення за малюнками про красу осінньої природи. 
 

 
 

V.Підсумок уроку 
- Яку букву вчилися писати? 
- З якими буквами вона схожа? 
- Які завдання були легкими? 
- Які труднощі виникали при виконанні завдань? 
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Урок 17 
 

Тема. Письмо великої букви Л. 
Мета. Дати перші уявлення про написання великих букв, формувати  

вміння диференційованого написання малих букв. 
Обладнання. Вишитий рушник, картки писаних і друкованих букв, 

сюжетний  малюнок. 
 

Хід уроку. 
 
І.Актуалізація опорних знань учнів. 
 1. Повторення вивчених букв.  
–Серед вивчених букв і, ї, и, й, л, я назвіть тільки ті, якими 

позначаються приголосні звуки.  
 2. Коментоване письмо букв та складів і, ї, и, й, я, л, лі, ял. 
 
ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
1. Читання вчителем вірша Варвари Гринько. 

Взяв хлопчина рушничок 
Та й повісив на гачок. 
До матусі повернувся, 
Від здогадки усміхнувся: 
Наче крила дав орел 

Цій летючій букві («ел»). 
2. Визначення теми і мети уроку. 
Сьогодні ми вчитимемося писати велику літеру Л. 
 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Порівняння великої писаної букви з малою літерою. 
2. Показ послідовності написання букви Л.  
Велика Л подібна до рядкової складом елементів і написанням. Перший 

елемент великої літери Л доводиться до верхньої рядкової лінії. Звідси 
подовженою прямою пишеться другий елемент, який біля нижньої рядкової лінії 
заокруглюється праворуч. Під такт: раз - і - два - і. 

3. Пальчикова гімнастика  
Ми руки простягаємо вгору, 

Неначе дістаєм якийсь предмет. 
Долоньки розвертаєм навпаки, 
Поплескаємо ними залюбки. 
(О. Узорова , О. Нефьодова) 

Діти плескають тильним боком долонь. Повторюють віршик кілька 
разів. 
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 4. Самостійне написання учнями великої букви Л 
5.Робота за змістом малюнка. Бесіда. 
- Розгляньте малюнок. Розкажіть, що тут робить дівчинка. 
- Придумайте ім’я ляльці. Добре було б, коли б воно 

розпочиналося з букви «ел». (Ліна, Люся, Лариса). Що дівчинка дарує 
своїй ляльці? Як називається ця квітка? (Лілія) 

- Яке речення про дівчинку ви хотіли б скласти? 
5. Гра «Прибираємо квартиру». 
Уявіть, що ви допомагаєте Лілі прибирати кімнату. Переставимо 

меблі, у назвах яких є звуки [л], [ль] (ліжко, стіл, стільці), помиємо посуд, 
у назвах якого є звуки [л], [л’] (ложка, виделка, тарілка, лійка). Поставимо 
квіти у вазу, в назвах яких є звук [л], [л’]. (Лілія, конвалія, гладіолус). 

Назвемо друзів, що приходять в гості, їх імена щоб починалися 
буквою Л.(Ліна, Люся, Лариса, Леонід, Лаврін) 

 
ІV. Застосування знань, формування умінь і навичок. 
1. Письмо складів з великою літерою Л . 

2.Фізкультхвилинка. 
Хто вже, хто вже так стомився, 

Що ліворуч нахилився? 
Хто вже спить? 

Треба дружно всім вам встати, 
Фізкультпаузу почати. 
Сонце спить, небо спить. 
Навіть вітер не шумить. 
Рано вранці сонце встало 
І проміння всім послало. 

 3. Вивчення скоромовки. 
На узліссі довелося 

Наполохать Лілі лося. 
Лось – у ліс, 
А з лісу – лис. 

 4.Коментоване письмо слова Ліля. Повторити правило написання 
імен, поєднання букв. 

 
 5. Відгадування загадки. 

Є на букву Л цікаве слово: 
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ім’я людини означає 
і назву хижої тварини, 

а ще це назва знаку Зодіаку. 
(Лев) 

V. Штрихування пташки. 
 Братик і сестричка дуже люблять малювати. Спробуємо разом з 

ними намалювати цього чудового птаха. 
 

 
 
VІ. Підсумок уроку. 
1. Хвилина ввічливості. Визначення слів зі звуком [л], [л’]. 

«Л» по праву гордитися має, 
Що такі гарні слова вона знає! 
Любов і людяність людям дарує. 

Ласкавим і лагідним стать пропонує. 
2. Проблемні запитання. 
–Як ви розумієте фразу «Людяність людям дарує»? 
–Розкрийте значення слова любов. 
 3. Рольова гра «Я – вчитель ». 
 Кілька учнів пишуть біля дошки велику літеру Л. 
- У кого найкраще вийшло? Чому? 
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Урок 18 
 

Тема. Письмо великої букви Я, поєднання її з іншими буквами. 
Мета. Вчити писати велику букву Я, склади з нею. Виробляти 

навички  каліграфічного письма. Виховувати старанність під час письма. 
Обладнання. Картки з друкованими та прописними буквами, казка 

,,Івасик  Телесик”. 
 

Хід уроку 
 

І. Актуалізація опорних знань. 
1. Фронтальне опитування 
- З чого складається мовлення? 
– З чого складається речення?  
–На що ділимо слова? 
– Які є звуки? 
– Чим позначаються звуки на письмі?  
–Які букви ви вже вмієте писати? 
2. Показ вивчених рукописних літер. Добір до них відповідних 

друкованих літер. 
 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
1. Читання уривку казки ,,Івасик Телесик”. 
2. Відповіді на запитання. 
- Як звати бабусю? (Яга). 
- Які звуки чуєте на початку цього слова? [йа] 
- Якою буквою ці звуки позначаються на письмі? (я) 
3. Визначення теми і мети уроку. 
 Будемо вчитися писати велику букву Я. 
 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Письмо великої букви Л (1 рядок). 

- Пригадайте, діти, хто врятував Івасика? 
- Що нагадує розмах крил птиць? 
2. Порівняння друкованої і рукописної великої букви Я, малої й 

великої писаної букви. 
3. Інструктаж щодо написання великої букви Я.  
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 Велика літера Я схожа на малу кількістю складових елементів і формою. 
Починаємо писати її трохи вище нижньої рядкової, закруглюємо біля неї і 
ведемо похило лінію вгору до верхньої рядкової, де закруглюємо ліворуч і 
утворюємо овал. Другий елемент починаємо від верхньої рядкової. Ведемо вниз 
пряму похилу, торкаючись першого елемента, і біля нижньої рядкової 
закруглюємо праворуч. Під такт пишемо: раз-і-два-і, раз-і. 

4. Письмо великої букви Я учнями в зошитах. 
5.Пальчикова гімнастика 

Пальці кожної руки 
Поміняєм навпаки. 
Будемо їх тренувати, 

Парту міцно затискати. 
 Діти притискають подушечки великих пальців знизу до парти, а 

подушечки інших пальців – зверху і затискають край парти між кінчиками 
пальців якомога сильніше. Віршик повторюють кілька разів. 

6. Знайомство зі словами- родичами. 
- Діти, якою показана баба Яга у казці, що ми читали на початку 

уроку? 
- А якби вона була доброю, то як би ви до неї зверталися? 

(Бабусенька, бабуля, бабця, бабуся). 
Це слова- родичі. 
6. Письмо з’єднань букв Яя. 
 У баби Яги є внучка, яка робить теж тільки погані справи. Бабуся 

дружить з нею, як ці дві букви. 

7. Читання вчителем вірша Ганни Чубач. 
Яблуко Яринка 
З’їла за хвилинку. 
З’їла і сказала: 

- Як же його мало! 
- Як звали дівчинку, подружку Івасика Телесика? 
- Спробуйте назвати імена дітей, що починаються на букву Я . 
8. Фізкультхвилинка 

Де наші руки?- 
Ось наші руки, 
Весело махають. 

- Де наші ноги, 
Високо стрибають. 

- Де наші діти?- 
Ось наші діти. 

Танцюють наші діти. 
9. Письмо складу Ял. 
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10. Звуковий аналіз слова відгадки. 
Коли я потрібний – 
Мене викидають. 
Коли не потрібний - 
Мене підіймають. 

(Якір) 
 
ІV. Штрихування сюжетного малюнка. 
Щоб баба Яга більше не крала хлопчика, причепимо до її ступи якір. 
Вийшло надійно і безпечно. 

 
V. Підсумок уроку 
- Яку букву вчилися писати? 
- Які звуки вона може позначати? 
- Коли буква Я позначає два звуки? 
 
 

УРОК 19 
 
Тема . Письмо великої букви А. 
Мета. Навчити учнів правильно писати велику букву А, поєднувати 

її з іншими буквами. Розвивати усне мовлення дітей. Виховувати 
працьовитість. 

Обладнання. Картки з літерами. 
 

Хід уроку 
 
І. Актуалізація опорних знань учнів. 
Гра «Учитель - учень» 
Учень називає алфавітну назву вивчених букв, «учитель» - пише її на 

дошці. 
Решта учнів записують у зошитах. 
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ІІ. Визначення теми і мети уроку. 
Слухання вірша 

Хвалилась буква Л не в міру: 
–Я дуже схожа на бійця, 
А, може, і на командира, 
Якщо дістану ремінця. 
Підперезалась ремінцем. 
Ви здогадались, хто це 

–Цю букву знають всі на світі 
Вона найперша в алфавіті. 
Весела, гарна і дзвінка 

І найскромніша буква… (А). 
Сьогодні ми вчитимемося писати велику літеру А. 
 –Де вживається велика буква А? 
– Навіщо ми вчимося її писати? 
 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Порівняння друкованої та рукописної букви А. 
- Розгляньте друковану й рукописну літери. 
-  Чим вони подібні? 
-  Чим відрізняються? 
2. Розгляд писаної букви А. 
 –На письмо якої великої букви дуже схожа буква А? (Л) 
3.Письмо великої літери А. 
Велика буква А має три елементи: дві прямі, заокруглені внизу, і 

горизонтальну лінію. Починаємо писати, як і велику Л, трохи вище нижньої 
рядкової, ведемо, заокруглюючи вниз, торкаючись нижньої рядкової, ведемо 
похилу лінію вгору до верхньої рядкової лінії. Не відриваючи руки, пишемо вниз 
другий елемент , пряму похилу, яку біля нижньої рядкової заокруглюємо 
праворуч. Тепер пишемо третій елемент, перетинаючи два перші елементи. 

Пишеться під рахунок: раз-і-два-і-раз. 

4. Гра «Аукціон» 
–Назвіть імена дітей, які починаються буквою А. 
 

5. Поділ на склади слова Алла, запис складу Ал (піврядка). 

Звернути увагу на нижнє поєднання букв. 
6.Пальчикова гімнастика 

Ми мізинчик обертаєм. 
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Наче дзиґа він кружляє. 
Крутим вліво, крутим вправо – 

Фіззарядочка на славу. 
Діти беруть мізинець лівої руки правою рукою і обертають його в 

один та інший бік. Потім міняємо руки і те ж саме робимо із мізинцем 
правої руки. 

Повторювання вправи декілька раз. 
 7. Письмо складу Ай (піврядка). 
- Ім’я якого казкового героя починається на А? 

Він звірят усіх лікує, 
Від халеп різних рятує, 
І зайчат, і мавпенят, 
Бегемотів, тигренят 
Вилікує він за мить 

Все, що в звірів так болить, 
Наш добрий лікар (Айболить). 

- Скільки складів у цьому слові? 
- Який склад наголошений? 

8. Фізкультхвилинка. 
Лікарю наш Айболить, 

В мене пальчик вже болить. 
Щоб змогла я знов писати, 
Треба пальчик розім’яти. 

1, 2, 3, 4, 5 
Буду знову я писать. 

 

9. Слухання вірша. 
Антон, Андрійко та Аліна 

Найбільше люблять апельсини. 
Артемко, Алла, Афанасій 

Найбільше люблять ананаси. 
 
- Про кого цей вірш? 
- Назвіть дівчаток , про яких йшла мова у вірші. (Аліна, Алла). 
 10. Письмо слова Аля. 
а ) – Що робила дівчинка Аля, ви дізнаєтесь з вірша, який прочитає 

Наталя. 
А маленька наша Аля 
Рушничок у ванні прала. 
Мама Алі говорила: 

–Ти б його уже сушила . 
Але Аля тільки прала. 

–Як сушить, вона не знала. 
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- Діти, якою була дівчинка Аля? 
- Як ви допомагаєте своїй матусі? 

б) звуковий аналіз слова Аля. 
в) Показ послідовності написання цього слова. 
 

IV. Штрихування. 
Чистеньким буде рушничок у Алінки. 
А погляньте, малята, який же він красивий. Пройдемося і ми по 

ньому кольоровими олівцями. 

 
V.Підсумок уроку 
–Яку букву вчилися писати на уроці? 
 Гра «Я – вчитель». 
Діти пишуть біля дошки цю букву. 
- У кого найкраще вийшло? Чому? 

 
 

Урок 20 
 

Тема. Письмо рядкової букви ш, складів, слів з нею. 
Мета. Навчити дітей писати рядкову букву ш, порівнювати її з 

іншими буквами. Закріплювати вміння складати звукові схеми. Розвивати 
творчі здібності учнів. Виховувати інтерес до знань. 

Обладнання. Картки друкованих і рукописних букв, малюнок 
Шапокляк, малюнки вантажних машин, зразок штриховки. 

 
Хід уроку 

 
 І. Актуалізація опорних знань. 
 1. Повторення вивчених букв. Мовна гра “Знайди пару”  Л и  
 и Я ї  
 г ї г  
ч я Я 
 і ч и 
 Л я  
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 2. Читання вивчених букв по картках. 
 ІІ. Мотивація навчальної діяльності.  
 1. Читання вірша вчителем. 

Школа учнів зібрала, 
Школярі навчаються. 
Шкода тільки, що не всі 
Так як слід стараються! 

 2. Повторення правил поведінки на уроці. 
- Пригадайте мультик про пригоди чебурашки та його друзів. 
- Хто із героїв весь час заважав друзям робити добрі справи? 
 Стара Шапокляк завітала сьогодні і до вас та приготувала кілька 

завдань. 
- Будьте уважні і виправте допущені помилки. 
 а) Правило перше 
 Якщо учитель тебе запитує, треба відповідати пошепки, а не 

питає – шуміти. 
 б) Правило друге. 
 Якщо ти приніс до школи шоколад, то їж його на уроці, ні з ким не 

ділися і якомога голосніше шелести обгорткою. 
 в) Правило третє. 
 Якщо попереду сидить дівчина, то частіше прив’язуй її кіску до 

стільця, а якщо хлопчик – підстав йому на сидіння шпильку. 
 3. Поділ слова школа на склади, виділення звука [ш] у першому 

складі, віднесення його до приголосних звуків. 
 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Повідомлення теми і мети уроку; 
2. Ознайомлення з прописною буквою ш, порівняння з друкованою 

та схожими вивченими буквами і, ї, и, й, м. 
 - На що схожа буква ш? (Граблі, гребінець) 

Очерет шумить: шу-шу, 
Букву я нову пишу: 

Три стовпці, внизу межа – 
От і вийшла буква “ша”. 

3. Словникова робота. 
Очерет – багаторічна водяна або болотна трав’яниста рослина з 

високим стеблом і розлогою волоттю.  
4. Інструктаж до написання букви. 
 Перший елемент починаємо писати від середини робочого рядка рухом 

вниз до нижньої рядкової, де закруглюємо праворуч і ведемо вгору до середини 
рядка. Не відриваючи руки, пишемо вниз другий елемент – пряму, яка біля 
нижньої рядкової теж закруглюється праворуч і ведеться до середини робочого 
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рядка. Знову ж, не відриваючи руки, пишемо третю пряму лінію, яку теж 
закруглюємо на нижній рядковій лінії праворуч. Пишемо під рахунок: раз-і, два-і, 
три-і. 

5. Письмо букви ш. 
а) “в повітрі”; 
б) по трафарету; 
в) письмо букви на дошці з поясненням послідовності зображення 

елементів; 
г) письмо в зошитах по паличках – опорах . 

(до кінця рядка пишуть без опор). 
6. Пальчикова гімнастика.  
 “Розминка”. 
Діти повільно підіймають руки перед собою, потім струшують 

кистями. 
 
ІV. Засвоєння знань, формування умінь і навичок. 
1. Мовна гра “Яке слово заблукало?” 
Шпак, шапка, шишкар (не птах); 
Шипшина, квіточки, шепоче, пшениця (немає ш). 
2. Читання буквосполучення яш, коментоване письмо в зошиті. 

 
3. Фізкультхвилинка. 

Ми писали, ми трудились, 
Наші руки вже втомились. 
А щоб гарно написати, 
Треба пальці розім’яти. 
Руки тільки раз тряхнемо 
І писати знов почнемо. 
Відпочивши дружно враз, 
Приступив до праці клас. 
4. Робота з метаграмою. 

З “ша” читати – воно гостре, 
Протикає скрізь дірки. 

А як з “ем”, ним необхідно 
Мити руки залюбки. 

(Шило-мило) 
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5. Звуковий аналіз слова шило. 
6. Поділ слова шило на склади, виділення наголошеного вкладу, 

письмо складу ши. 

 
7. Мовна гра “Живі букви”. Учні викладають слово шия. 
8. Коментоване письмо слова шия. 

  
- Назвіть букви, які є в цьому слові? 
- Які звуки вони позначають? 
- Яка буква позначає два звуки? 
 
V. Штрихування самоскида.  

 
1. Гра “Буква заблукала”. 
Бригадир послав по глину, 
Екскаватор і малину. 
2. Словникова робота. 
Екскаватор – підйомний апарат, пристосування для переміщення 

вантажів. 
3. Бесіда. 
- Якими видами транспорту перевозять вантажі? 
 
VI. Підсумок уроку. 
- Яку букву вчилися писати? 
- Що штрихували на уроці? 
- Які марки вантажних машин знаєте? 
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Урок 21 
 

Тема. Письмо малої букви м ,складів, слів з нею. 
Мета. Вчити дітей писати рядкову букву м, аналізувати її структуру, 

з’єднувати з іншими буквами. Удосконалювати вміння складати звукові 
моделі слів. Розвивати мислення учнів. Виховувати інтерес до навчання. 

Обладнання. Картки друкованих букв, предметні малюнки, ребус, 
плакат із зразком штриховки. 

 

Хід уроку 
 

І. Актуалізація опорних знань. 
 1.Фронтальне опитування. 
 - На які дві групи поділяємо всі звуки мовлення? 
 - Чим звук відрізняється від букви? 
 - Які звуки називаються голосними? 
 - Які звуки відносимо до приголосних? 
 2.Робота з таблицею. 
 и і я л й ї 
 - Прочитайте голосні букви. 
 - Назвіть приголосні букви. 
 - Утворіть склади з даними буквами. 
 
ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
 1.Гра «Урок у лісовій школі». 
 Сьогодні звірята вивчають нову букву. Щоб відгадати цю літеру, 

виконайте завдання Михайла Потаповича, який проводить цей урок. 
Намалюю на пеньку , 
Щоб завчить могли ви, 
По боках на стояку, 
Гойдалку між ними. 
Хто цю літеру не зна, 
Вчить обов’язково: 
Це вона розпочина 
Всім відоме слово. 

 -Хто відгадав, про яку літеру йде мова? 
 2.Робота з предметними малюнками. Гра «Утвори пару».  
(У першому стовпчику малюнки кота, ведмедя, зайця. Удругому – 

малина, 
склянка молока, морква.) 
 кіт морква 
 ведмідь молоко 
 заєць малина 
 3.Виділення звука [м] у словах. 
 - Назвіть спільний звук у словах морква, молоко, малина. 
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 4.Розрізнення звуків [м] – [м’] 
 Мовна гра «Тім- Том » .  
 (Якщо діти чують м’який [м’], то встають друзі Тіма - товариша 

м’яких приголосних. Якщо твердий [м], то встають друзі Тома - товариша 
твердих приголосних). 

Мавпочка, меблі, місток, молоток,змія, мрія, муха, місто. 
 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Повідомлення теми і мети уроку. 
2. Розгляд рядкової букви м , порівняння її з друкованою та 

вивченими рукописними л, ш. 
- На що схожа буква м? (гойдалка, гори, горби верблюда). 
- На які вивчені букви вона схожа? 

З букви «ел» для цирку 
Змайстрували гірку, 
Щоб катались звірі 
І жили у мирі. 

Пробігав отут осел 
І з’єднав дві букви «ел». 
Вийшла гойдалка, гамак 

Й буква «ем». 
А чи не так? 

(Л. Андрієнко). 
3. Інструктаж до написання букви. 
 Починаємо писати трохи вище нижньої рядкової лінії, ведемо вниз, 

торкаючись її, потім піднімаємось похило вгору до середини робочого рядка, не 
відриваючи руки ведемо вниз пряму похилу лінію до нижньої рядкової лінії і, 
закруглюючи там, знову піднімаємось вгору до середини робочого рядка. Після 
цього, не відриваючи руки, ведемо похилу вниз, біля нижньої рядкової лінії 
закруглюємо праворуч і закінчуємо писати вище нижньої рядкової лінії. 
Підрахунок: раз – і - два – і – три – і. 

4. Письмо учнями: 
а) письмо по трафарету; 
б) «мокре» письмо; 
в) в зошитах по паличках – опорах. 

  
( далі пишуть самостійно без опор ) 
 5. Пальчикова гімнастика.  

Гра «Угадай, хто я». 
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Один учень за допомогою пальців зображує звірятко, діти 
відгадують, хто це, а потім усі разом зображують те звірятко.  

 
IV. Закріплення знань, формування вмінь і навичок.  
1. Гра «Діалог».  
Михайло Потапович запитує вас:  
 –Чим на букву «м» смачненьким  
вас частує ваша ненька?  
(Малина, мед, морозиво, мармелад…) 
– Тепер мені допоможіть –  
на «м» тварину підкажіть.  
(Мурашка, мавпа, морж…) 
–І ще разок допоможіть – 
на «м» рослину підкажіть. 
 (Мальва, маргаритки, малина, морква, мак…)  
2. Розрізнення складу і слова ми.  
а). Відгадування ребуса 

 (намисто) 
б). Гра «Буква заблудилась».  
Із сестричкою щоранку 
Ми їмо солодку банку. 
– Знайдіть і виправте помилку.  
– Поясніть, чим може виступати буквосполучення ми. (Може 

бути і словом, і складом). 
3. Письмо складу ми (піврядка).  
 

4. Фізкультхвилинка 
Рученьки всі розвели, 
Підвели їх догори. 

Кулачками потрусили, 
Руки знову опустили. 
Опустили і присіли, 

Хай рівненькі будуть спини. 
Головою покрутили 

вліво-вправо, повторили. 
А тепер часу не гаймо 
Й до уроку поспішаймо. 

5. Відгадування загадки.  
Робота над багатозначністю слова-відгадки.  

Усяк його бачив, усяк його знає: 
Буває весняний, рогатий буває, 

Буває старим, молодим може бути. 
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Буває і повний, буває і лютий. 
(Місяць) 

– Поясніть значення слова місяць. 
(У небі рогатий, коли молодий чи старий, а може бути й повним, 

круглим; рік у сучасному календарі поділяють на 12 місяців; супутник 
планети Земля).  

6. Поділ слова місяць на склади, складання звукової моделі.  
7. Письмо складу мі (піврядка). 

8. Загадка. 
Чим більше з неї береш, 
Тим більшою вона стає. 

(Яма) 
9. Читання слова ями, коментоване письмо цього слова.  
10. Буквений диктант. 
 и і я л й ї 
 
V. Штрихування мишки. 
1. Розгадування шаради. 

Перший склад – це ти і я, 
Другий – тиші вимагає; 

Прочитаєш слово разом – 
Мимо в нірку пробігає. 

(Ми-ша) 
– Малюнок якої тваринки будемо штрихувати? 
VI. Підсумок уроку. 
– Яку букву вчились писати? 
– Які звуки може позначати буква м? 
Відгадування зашифровок 

   
 (мак) (мило) (місто)  
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Урок 22 
 
Тема. Письмо слів і складів з вивченими буквами. 
Мета. Закріплювати в пам’яті дітей письмо вивчених писаних букв, 

вчити правильно поєднувати у складах та словах. Виховувати старанність 
під час письма. 

Обладнання. Картки з друкованими літерами, складами, сюжетний 
малюнок «Обід». 

 
Хід уроку 

 
І. Повторення вивченого матеріалу. 
 1. Читання по алфавіту вивчених букв. 
 2. Гра-змагання «Знайди пару». Робота в групах. ( Кожна група 

отримує набір друкованих і писаних літер. Друкованій букві знайти 
відповідну писану). Виграє команда, яка першою виконає завдання.  

 й і Я і А ї л 
 Л ш ї л и  
 й А Л ш 
 и Я 
 
ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
1. Ігрова ситуація. 
Сьогодні до нас на урок завітала гостя. 

Бабуся внучку дуже кохала. 
Шапочку червону їй подарувала. 
Дівча ім’я забуло сказати. 
Ну, відгадали, як її звати? 

( Червона Шапочка ). 
2. Визначення теми і мети уроку. 
Разом з цією чарівною дівчиною ми повторимо і закріпимо письмо 

раніше вивчених букв.  
 
ІІІ. Контроль, корекція та закріплення знань. 
1. Списування літер із карток. 
 Червона Шапочка пропонує записати такі друковані літери 

прописними буквами. 
і и л я й ш А Я 
2. Коментоване письмо складів. 
У чарівній музичній скриньці завдання від дівчинки. Треба записати 

склади. 
ля яш ли ми іл  
3. Пальчикова гімнастика під музику. 
а) «Моторчик»  
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Пальці рук, крім великих, з’єднуються в замок. Діти великими 
пальцями роблять обертальні рухи, при цьому із закритим ротом на 
одному подиху вимовляють звук [м]. 

б) «Повітряна кулька». 
Усі пальчики обох рук зібрані в «пучку» і стикаються кінчиками. 

Дуємо на пальці – вони приймають форму кулі. Потім повітря «виходить», 
і пальчики приймають вихідне положення. 

4. Заучування скоромовки. 
Є у Червоної шапочки знайомий хлопчик. Назвіть його ім’я. 

Якось Яків сіяв мак 
Так – сяк, абияк. 

- Як пишуться імена людей?  
5. Робота над віршем. 
Без особливого бажання Яків сіяв мак. 
- А що він любить робити?  
Послухайте вірш, діти, і дайте відповідь на це запитання. 
 Я і ти 
 - Хто до столу хоче сісти? 
 - Я! 
 - Хто варення хоче їсти?  
 - Я! 
 - А хто посуд мити буде? 
 - Ну, вже ти одказуй, Людо; 
 А то: я та я. 
6. Інсценізація цього вірша. 
7.Написання поєднань букв Яя. 

 
8. Розвиток зв’язного мовлення: 
 а) складання речень по малюнку «Обід»; 
 б) бесіда про правила поведінки за столом. 
 - Які страви любите їсти ви? 
 - Які слова говорять люди один одному перед їдою? 
 - Як слід відповісти на добрі побажання? 
 - Як треба сидіти за столом? 
 - Як дістати фрукти з компоту? 
 - Чи можна розмовляти під час їди? 
 - Для чого потрібні серветки на столі? 
9. Письмо слова їли. 

З’ясувати, як поєднувати букви у слові. 
10. Фізкультхвилинка. 
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Лі – лі – лі – українці ми малі, 
Працювали, потомились, 
Відпочити захотілось. 
Руки вгору підняли, 
Трохи ними потрясли. 

Нахилились вліво – вправо 
Та цього іще замало. 
Руки вгору, руки вниз, 
Раз присіли, піднялись, 
Головою похитали 

Й працювати знов почали. 
11. Письмо слова лілія. 

12. Хвилинка-цікавинка. 
Сьогодні у різних країнах світу споживають ті чи інші квіти. Японці 

люблять салати із хризантем та фіалок. А китайці полюбляють варені лілії, 
приправлені сіллю та перцем. 

 
IV. Штрихування овочів і фруктів 
 1. Слово вчителя. 
А ми, українці, любимо наші фрукти і овочі. Червона Шапочка 

пропонує створити з них натюрморт. 

 
 2. Словникова робота. 
Натюрморт – картина із зображенням побутових предметів, квітів, 

фруктів, овочів. 
 3.Розвиток зв’зного мовлення. 
Опис дітьми дарів саду та городу. 
Учні дістають овоч і описують його, не називаючи. Діти відгадують 

предмет. 
 V. Підсумок уроку. 
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Урок 23 
 

Тема. Написання великої літери Ш. 
Мета. Вчити дітей писати велику літеру Ш, склади, слова з нею. 

Ознайомити з написанням речення. Збагачувати словниковий запас учнів. 
Розвивати зв’язне мовлення школярів. Виховувати турботливе ставлення 
до тварин. 

Обладнання. Таблиця Гайштута, предметні малюнки, картки 
друкованих букв, сюжетний малюнок «На кордоні». 

 

Хід уроку. 
 

І. Актуалізація опорних знань 
– Назвіть букви, які навчились писати ( і, ї, и, й, л, я, Л, Я, г, ч, ш, м). 
– Чим цікава буква я?  
– Що знаєте про букву ї? 
– Назвіть букви, які позначають приголосні звуки? 
– Який звук позначає буква й? (Завжди м’який). 
 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.  
– До нас завітав кіт Матроскін. 
– Пригадайте, де він живе? (В Простоквашино). 
1. Робота з таблицею Гайштута. 

 
Кіт пропонує навчитись писати нову букву. 
– Яка буква заховалась? (Ш). 
2. Мовна гра «Назвіть спільний звук» 
Саша, Шура, миша, наша, груша, зошит. ([ш]) 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  
1. Повідомлення теми і мети уроку.  
2. Показ букви Ш, порівняння з друкованою Ш та відповідною 

малою писаною буквою. 
Грабельки лежать без ручки. 
Лиш з трьома зубцями. 
Це, напевне, буква «ша» – 

Віднесу до мами. 
 

3. Інструктаж до написання Ш. 
–Спробуйте пояснити послідовність написання цієї букви. 
Перший елемент починаємо писати трохи нижче верхньої рядкової лінії. 

Закруглюємо під нею і ведемо пряму похилу вниз до нижньої рядкової, тут 
закруглюємо праворуч і доводимо до верхньої рядкової лінії. Потім ведемо пряму 
похилу лінію вниз до нижньої рядкової, закруглюємо праворуч і дописуємо до 
верхньої рядкової лінії. Тепер пишемо останній елемент, теж від верхньої 
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рядкової лінії вниз, поєднуючи з другим елементом. Біля нижньої рядкової 
закруглюємо праворуч і закінчуємо вище нижньої рядкової лінії. Під такт: і-раз-
і, два-і, три-і. 

 

4. Письмо букв учнями:  
а) « в повітрі»; 
б) на дошці; 
в) по опорах у зошитах. 
 

5. Пальчикова гімнастика. 
«Мишеня» 

Діти зображують мишенятко. Середній і безіменний пальці упираються 
у великий. Вказівний і мізинець зігнуті в дуги й притиснуті до середнього і 
безіменного пальців. 

 

ІV. Закріплення знань, формування вмінь і навичок. 
1. Читання вірша вчителем. 

У норі принишкла миша. 
У норі у миші –тиша. 

Може, миша в тиші пише? 
Може, миша там читає? 
Може, миша вишиває? 

Може, миша кашоварить? 
Мишенятам кашу варить? 
У норі у миші – тиша… 
Чи заснула миша в тиші? 

– Про кого говориться у вірші? 
2. Проблемне питання. 
– На вашу думку, чому у нірці миші – тиша? 
 3.Звуковий аналіз слова миші. 
 Не випадково Матроскін запропонував вивчити букву Ш, адже вона 

позначає звук, який є у назві однієї з улюблених страв котика. 
– На кого полює котик?  
3. Написання з’єднання букв Ш ш.  
– Як шарудять миші? (Ш-ш-ш). 

 

4. Фізкультхвилинка.  
Вітер віє з-за воріт. 
У воротях кіт стоїть. 
Вітер сірому котові 
Чеше вусики шовкові. 
Ясне сонце випливає, 

Кіт муркоче, кіт муркоче, 
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Ніби щось сказати хоче. 
Кіт Матроскін утомився, 
На віконці спать вмостився. 

5. Відгадування загадки. 
Вдень мовчить, 
Вночі гарчить. 

Хто до господаря йде, 
Знати дає. 
(Собака) 

– Хто ж допомагав Матроскіну в Простоквашино? 
 – Як кличуть собаку? 
 – Яка буква стоїть на початку цього слова? 
 – Як напишемо Шарик? 
 – Чому?  
6. Письмо складів Ши, Ші. 

– Пригадайте, в мультику Шарик не вмів ні читати, ні писати. 
Давайте навчимо песика писати склади. 

7. Бесіда про улюблених тварин.  
– В кожного з вас є улюблена тваринка (виставка малюнків). Вони 

живуть біля вас, а деякі біля ваших дідусів та бабусь, у квартирах, у 
будинках, або біля них. Ви дуже їх любите, доглядаєте за ними, а вони 
віддячують вам за вашу любов. Розкажіть про свою улюблену тваринку.  

8. Проблемне питання. 
– Чи можна ваших улюбленців випустити на волю, у дикий ліс? Тоді 

вони будуть жити у лісі зі своїми дикими родичами. Адже тварини 
найбільше люблять волю! (Відповіді дітей).  

9. Слухання казки. 
– Чи завжди так було, що люди годували тварин, доглядали їх, а вони 

приносили людям користь? 
– Щоб дати відповідь на це запитання, послухайте казочку про те, як 

людина приручила собаку. 
Колись дуже-дуже давно, багато тисяч років тому, у дикому лісі жили 

дикі тварини. Серед цих тварин жив чоловік. Незабаром він зустрів чарівну 
жінку. Вони разом знайшли печеру і стали жити однією сім’єю. Чоловік ходив 
на полювання, а жінка готувала їжу, прибирала в печері та чекала чоловіка.  

Одного разу, на галявині в дикому лісі, зібралися дикі тварини. Вони стали 
говорити про чоловіка і жінку, як вони живуть і що роблять. Собака сказав: «Я 
хочу подивитися, як ці люди живуть». І пішов. А в цей час жінка готувала їжу. 
Коли собака підійшов, він почув запах вареного м’яса. Жінка побачила собаку і 
запитала: «Чого тобі треба, дика собако, із дикого лісу? А, мабуть, я знаю. Ти 
хочеш скуштувати м’ясця з мого котла». Собака відповів: «О, моя господине, 
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господиня мого господаря. За шматок цього м’яса згоден служити тобі та 
твоєму господарю все життя». Так і залишився собака біля людей. Кожного 
дня він отримував свою їжу і стеріг житло господаря.  

10. Письмо речення за зразком.  
 – Пригадайте, чому у мультику Шарик не міг бігати взимку по 

снігу? 
– А цієї осені він придбав валянки. Їх Шарик пошив з Матроскіним. 

Прочитайте, як він про це сказав. 

–Скільки слів у цьому реченні? 
–Як пишемо перше слово в реченні? 
–Як пишуться слова в реченні? 
– Що ставимо в кінці речення? 
11. Розвиток зв’язного мовлення.  
Складання речень по малюнку «На кордоні» за схемами.  

|_____ _____. 
|_____ _____ _____. 

|_____ _ _____ _____. 
12. Інтерактивна гра «Мікрофон». 
 – Яку користь приносять собаки? 
 
V. Штрихування собаки.  
А ось і фото Шарика, зняте його фоторушницею. Зробіть його 

кольоровим. 

 
VI. Підсумок уроку.  
 – З яких елементів складається буква Ш? 
– Чим схожа й чим відмінна велика і мала рукописна буква Ш 

ш? 
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Урок 24 
 

Тема. Написання великої букви М. 
Мета. Вчити дітей писати велику літеру М, склади з нею. 

Продовжити знайомити з написанням речення. Розвивати вміння 
виконувати звуковий аналіз слів. Виховувати любов та повагу до матері. 

Обладнання. Картки літер, сюжетний малюнок «Сім’я».  
 

Хід уроку 
 

І. Організаційний момент. 
Добрий день вам, любі діти, 

Рада вас вітати. 
Щастя та добра вам 

Всім сьогодні побажати. 
 
ІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Ігрова ситуація. 
В одному селі жила жінка. У неї були діти. Найбільше часу вона 

приділяла найменшій доньці. 
- Прослухайте вірш і назвіть ім’я цієї дівчинки. 
2. Робота над віршем. 

«Мамо, мамо, матусенько!»- 
Так просила Марусенька. 
Мама рідна, мама мила – 
Всіх дітей своїх любила. 

(Г. Чубач) 
3. Повторення вивчених букв, запис їх. 
Мамі дуже хотілося, щоб її донечка виросла розумною. Вона рано 

почала її вчити читати. 
- Прочитайте, які букви вже знає її Маруся. 
і я и л ї г ч ш м 
4. Читання складів 
іл їш яш ли їм 
 Матуся запропонувала доні прочитати склади. Дівчинці здалося, що 

рано виконувати таке завдання. Вона відвернулася. Враз навколо все 
потемніло, пролунав грім, вдарила блискавиця і дівчинка опинилася в 
якомусь незнайомому місці. 

5. Знайомство з великою літерою М. 
 Зрозуміла Марійка свою провину і пішла шукати рідну неньку. Ось 

такою горбистою, заплутаною була її дорога. ( М )  
- На яку букву вона схожа? 
6. Порівняння малої і великої писаної букви М м . 
7. Показ послідовності написання букви М.  
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 До складу написання букви М входять три елементи. Кожен з них – 
пряма, закруглена внизу. Починаємо писати велику літеру, як і малу, трохи вище 
нижньої рядкової лінії, рухом вниз. Закругливши біля нижньої рядкової праворуч, 
піднімаємось вгору до верхньої рядкової лінії. Потім, не відриваючи руки, 
проводимо вниз пряму похилу лінію, біля нижньої рядкової закруглюємо праворуч 
і ведемо вгору до верхньої рядкової лінії. Знову ж, не відриваючи руки, проводимо 
похилу пряму вниз до нижньої рядкової, де закруглюємо праворуч. 

Під такт літеру пишемо: раз – і – два – і – три –і. 
8. Письмо одного рядка великої букви М по паличках -опорах. 

9. Добір слів – родичів до слова мама. Заучування напам’ять вірша. 
Ішла Маруся і думала про те, як вона буде звертатись до мами. 
- Діти, допоможіть назвати такі слова звертання. 

Мати, матінка, матуся, 
Мама, мамочка, мамуся! 

Називаю тебе я, 
Рідна ненечко моя! 

10. Фізкультхвилинка 
Ма – ма – ма! Ма – ма – ма! 
Краще матусі на світі нема! 

Ма – ми – мо – жу! 
Я мамуні допоможу, 
МА – ми – мо – му! 

Розвішу білизну і посушу, 
Моркву і мак прополю я хутенько, 
Порадіє з мене моя люба ненька! 
Не ледачі в доньки ( в сина) руки! 

Нумо, діти, до науки. 
 
ІІІ. Засвоєння знань, формування умінь і навичок. 
1. Написання буквосполучення Мм.  

2. Письмо складів Ми, Мі ( по піврядка ). 

Добра фея запропонувала дівчинці свою допомогу. 
- Давайте, діти, разом з вами придумаємо такі слова, в яких би 

першими були ці склади. 
3. Звуковий аналіз слова Микола, визначення кількості складів, 

наголошеного складу. 
4.  Робота по сюжетному малюнку. Відповіді на запитання. 
- Кого бачите на малюнку? 
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- Що робить мама? (Пестить доню). 
- А як ви ставитесь до своєї неньки? 
- За що любите її? 
- Чим любите займатись з рідненькою? 
5. Пальчикова гімнастика. 

Ось цей пальчик – мій дідусь, 
А оцей – бабуся. 

Ось цей пальчик – мій татусь, 
А оцей – матуся. 

А оцей маленький пальчик – 
Я сам, (Діма). 

6. Письмо речення за зразком. 

– Прочитайте, що написано в наступному рядку. ( Речення ). 
– Як пишемо перше слово в реченні? 
– Що ставимо в кінці речення? 
– Зі скількох слів складається це речення? 
– Як пишемо слова в реченні? 
7.Написання складів та з’єднань коментовано. 
 іл їш яш ли їм  
- Діти! Допоможемо Марійці прочитати і записати склади. 
ІV.Штрихування квітки у вазі. 
Маруся приготувала мамі подарунок. 
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V. Підсумок уроку 
1. Відповіді на запитання. 
- Яку букву вчилися писати на уроці? 
- Про яку найріднішу людину вели розмову? 
2. Висновок. 

Мама – найкраща людина у світі. 
Вірять у маму дорослі і діти. 

Горе – біда. Зась на рідний поріг. 
Мама не пустить, вона оберіг. 

2. Словникова робота. 
 Оберіг – боронить від чогось небезпечного, небажаного.  
 
 

УРОК 25 
 

Тема. Письмо малої букви г, складів з нею. 
Мета. Навчити дітей правильно писати рядкову букву г, склади з 

нею. Збагачувати словниковий запас. Розвивати вміння складати звукові 
схеми. Виховувати бережне ставлення до природи. 

Обладнання. Картки друкованих букв, малюнки лісових звірят, 
сюжетний малюнок, фішки. 

 
ХІД УРОКУ 

 
І. Актуалізація опорних знань. 
1. Письмо вивчених букв. 
До нас завітали лісові звірята. Вони принесли картки вивчених 

друкованих букв. ( й, л, и, і, а ) 
- Запишіть у зошитах відповідні рукописні букви. 
2. Повторення вивченого. 
- Назвіть букви, які ви написали ? 
- Які з них позначають приголосні звуки ? Голосні ? 
- Яка буква українського алфавіту позначає завжди м’який звук ? 
 
П. Мотивація навчальної діяльності. 
1. Відгадування загадки 

Виріс, наче дуб високий, 
Дітям завдає морок, 

Бо хова смачні зернятка 
У міцну кругленьку хатку. 

( Горіх ) 
2. Поділ слова горіх на склади, виділення звука / г/ у першому складі, 

віднесення до приголосних звуків. 
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3. Добір слів зі звуками / г/ 
1 група – на початку слова ( град, гімн …) 
2 група – у середині слова ( нога, книга, тигр, програма…)  
 
Ш. Вивчення нового матеріалу. 
1. Повідомлення теми і мети уроку. 
2. Показ рядкової букви г, порівняння з друкованою. 
–На що схожа рядкова буква г ? 
( гуска, цифра 2, качка, гачок … ) 

Ой, на озері пливе, 
Як гусятко, буква "г". 

- На які вивчені букви схожа г ? 
3. Інструктаж до написання букви г. 
Починаємо писати нижче середини робочого рядка, закруглюємо 

праворуч посередині і ведемо пряму похилу до нижньої рядкової, де знову 
закруглюємо праворуч. Закінчуємо букву вище нижньої рядкової лінії. Під 
рахунок: і - раз - і. 

4. Письмо учнями: 
а) «в повітрі» ; 
б) по трафарету; 
в) "мокре" письмо; 
г) в зошитах. 

   
( до кінця рядка пишуть без опору ) 
5. Пальчикова гімнастика. 

Пальці випрямим спочатку, 
Потім зчепим по порядку, 
Хто із пальчиків сильніший ? 
Інших стисне хто скоріше ? 

Діти зчіплюють випрямлені пальці обох рук ( крім великих ) і не 
згинаючи, сильно притискають їх один до одного, затискуючи кожен 
палець між двома іншими, Потім опускають руки і легенько струшують їх. 
Повторюють вправу кілька разів. 

6. Відгадування загадок – добавлянок. 
Металевий в неї носик 
І льняний у неї хвостик 
Із шиття не буде толку 

Якщо ми не візьмем … ( голку ). 
 

Жовтобокий карапуз 
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Йшов городом та загруз, 
Бо насіння стільки має, 
Що аж боки роздимає. 

Через те й загруз …( гарбуз ). 
 

Я ловлю комах, жучків, 
Їм маленьких черв’ячків, 
В теплий край я не літаю, 
Під стріхою хату маю. 
Цвірінь – сів я на хлівець. 
Зовуть мене … ( горобець ). 

 – Який спільний звук у цих відгадках? 
7. Завдання – жарт. 
- Через що ти ходиш у школу ? 
( Через поріг ). 
8. Заучування скоромовки. 

Ніс Гриць пиріг через поріг, 
Став на горіх, упав через поріг. 

- Назвіть слова, в яких є буквосполучення іг. 
9. Коментоване письмо буквосполучення іг. 

 

10. Фізкультхвилинка під музичний супровід. 
11. Гра "Утвори слова" 
– Назвіть слова, останній склад у яких ги 
кру 
пиро                     ги 
воро 

 
плу 
доро                  ги 
ро 
12. Письмо складу ги. 

 

13. Розвиток зв’язного мовлення . 
Робота по малюнку. 
- Кого бачимо на малюнку ? ( Хлопчика ). 
- Дайте йому ім’я, яке починалося б буквою г. 
- Що робить Гнатик ? ( Виганяє гусей ). 

Гусенят багато в Гната – 
Гей, гиля ! – Гнатко гука, 

Відганяє гусака. 
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- Що говорить Гнатик гусакові ? 
14. Письмо слова гиля, звуковий аналіз цього слова. 

 

ІV. Штрихування грибної галявини.  
1.Робота над загадкою. 
Гнатик часто ходить до осіннього лісу, бо там зараз 

І великі, і малі 
Повдягалися в брилі, 
І дощу ці одноніжки 
Не бояться анітрішки. 
Ліс – улюблений їх край. 
А як звуться – відгадай. 

( Гриби ) 
- Назвіть, які ви знаєте їстівні гриби. 
- Як правильно збирати гриби ? 
2. Хвилинка ерудита. 
Разом з грибом нерідко виривають із землі грибницю – довгі білі 

нитки. Ці нитки є коренями гриба. Грибниця часто обплітає корені дерева, 
допомагаючи йому одержувати вологу. А дерево віддає грибові поживні 
речовини, які є в його коренях. Різні гриби "дружать" з різними деревами. 
З березою – підберезник і білі гриби, з осикою – підосичник, з горішником 
– лисичка. 

 
V. Підсумок уроку. 
1. Словниково-логічна вправа. 

З "ка" дерева захищає, 
і на них вона завжди; 
з "ен" звірятко заховає, 
коли треба від біди; 

з "ге" з-за хмари виглядає, 
шапку сніжну не скидає. 

(Кора – нора – гора ) 
- У якому слові-відгадці є буква, яку вчилися писати на уроці. 
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УРОК 26 
 

Тема. Письмо малої букви ч, складів з нею . Буквений диктант. 
Мета. Вчити учнів писати рядкову букву ч, поєднувати її з іншими  

буквами у словах. Розвивати навички правильного каліграфічного письма. 
Виховувати інтерес до історії українського  народу. 

Обладнання. Ілюстративний матеріал про Київ, картки друкованих і  
рукописних букв, сюжетний малюнок " На риболовлі ". 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Актуалізація опорних знань. 
- Яку букву вчились писати на попередньому уроці ? ( г) 
- Який звук позначає ця буква ? 
Гра "Знайди зайве слово " 
Горіхи, гроза, вовк, газета ( вовк, бо немає букви г) 
Тигр, круг, гість, дорога ( гість, бо м’який звук / г / ). 
 
П.Мотивація навчальної діяльності 
1. Виділення звука / ч / 
Сьогодні ми вирушаємо у чудову заочну мандрівку не пішки, не 

автобусом, не поїздом і навіть не літаком, а … здогадайтесь самі. 
Не ягня, не кінь, не поні, 
Стоїть мирно на припоні. 

Біля берега живе, 
Відв’яжи – і попливе. 

( Човен ) 
- Який звук чуємо на початку слова човен ? 
2. Гра "Впіймай слова зі звуком / ч/ 

Чуки, чуки, чуки, чок ! 
Бігли дітки в садочок. 
Там нарвали квіточок 
Сплели дівчата віночок ! 

 
Ш. Вивчення нового матеріалу. 
1. Повідомлення теми і мети уроку. 
2. Розгляд рядкової букви ч, порівняння її з друкованою та буквою г. 
- На що схожа друкована буква ч? 

Буква "че", немов стілець, 
Догори лиш ніжки. 
Навіть з цифрою 4 
Буква схожа трішки. 

3. Інструктаж до написання букви. 
Нижче середини робочого рядка пишемо похилу лінію вгору до середини 

рядка, потім пишемо рухом праворуч вигнуту лінію. Не відриваючи руки, 
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пишемо вниз похилу пряму. Доводимо пряму до нижньої рядкової і робимо 
заокруглення праворуч. Під такт: і – і – раз – і. 

4. Письмо букви ч учнями по паличках-опорах( 1 рядок ). 
Для подорожі ми повинні обрати річку , якою попливемо. 
- Яка найбільша річка України ? ( Дніпро ) 
То ж вирушаємо в дорогу. А щоб час минув швидше, напишемо 

букву ч. 
5. Робота з ілюстраціями про Київ. 
Синя стрічка Дніпра перетинає чудове місто, яке є столицею 

України. 
- Як називається це місто ? ( Київ ). 
Воно чарує всіх, потопаючи в зеленому морі парків. А найбільше в 

столиці каштанів. 
6. Письмо букви ч без опор. 

 
7. Хвилинка – цікавинка. 
 –Чи ж один на світі Київ ? 
В Архангельській області є Кий – острів. Гучними дзвонами славився в 

давнину. Біля міста Лобні, неподалік від Москви є озеро Кийове. Озеро з такою 
самою назвою голубіє неподалік Адріатичного моря. На відміну від свого 
підмосковного побратима, ніколи не замерзає. А в Словаччині поблизу села 
Кийов знаходиться Кийове поле. Дуже давно на березі річки Дунай було місто 
Києвець, також збудоване Києм. На жаль, воно не збереглося до днів 
сьогоднішніх, про нього свідчить лише давній літопис. 

8. Фізкультхвилинка. 
Да – да - да ! Да – да – да ! 
Дзюрчить у джерелі вода. 
Ди – ди – ди ! Ди – ди – ди ! 

Нахилились до води , 
Набрали водички 
І умили личко. 
Напились водиці 

І знову сіли вчиться. 
9. Робота над скоромовкою 

На печі, на печі, 
Смачні та гарячі 
Пшеничні калачі. 

- Який склад найчастіше зустрічається у скоромовці ? 
10. Поділ слів печі, калачі, гарячі на склади, визначення 

наголошеного складу. 
11. Письмо складу чі. 
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12. Гра "Буква заблукала". 
Ходить чапля біля річки 
Витягає жаб з водички! 

13.Читання з дошки з’єднання ич, письмо його в зошитах. 

- У якому із слів є це з’єднання ? 
14. Розвиток зв’язного мовлення. 
Складання речень по малюнку. 
У Дніпрі водиться багато риби.Ось і хлопчаки ловлять її. 
– Складіть про них речення. 
15. Запис слова чия. 

16. Буквенний диктант. 
і л М Ш я й 
 
ІV. Штрихування човна. 
Щоб мандрівка запам’яталася найдовше, заштрихуємо цього 

казкового човника. 

 
V. Підсумок уроку. 
- Яку букву ви навчились сьогодні писати ? 
- Що найбільше сподобалось на уроці ? 
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Урок 27 
 

Тема. Письмо малої букви ц. Запис складів за зразком. 
Мета. Вчити дітей писати рядкову букву ц, аналізувати її структуру, 

визначати знайомі і незнайомі елементи, вчити складати розповідь за 
малюнком. Виховувати ввічливість. 

Обладнання. Плакат із зразками штриховки, зразок написання букви 
ц, кольорові олівці, ілюстрація до казки „Два цапки". 

 

Зміст уроку 
 

I. Організаційний момент. 
Щоб урок пройшов цікаво, 
Всі берімося до справи.  

 

ІІ Актуалізація опорних знань. 
Повторення вивчених букв по таблицях. 
Гра „Знайди пару" 
 і г  л ш  
 Л  Ч  г я 
 Ш ч  Я І  
 

III. Мотивація навчальної діяльності. 
1. Слухання уривка з казки. 
–Діти, я знаю, що ви дуже любите казки. 

Спробуйте впізнати, з якої казки ці рядки. 
Два цапки, два цапки 
На кладці спинились, 
Не могли ніяк пройти 
І в річку звалились. 

 (Казка „Два цапки") 
 –Послідовно назвіть звуки у слові цапки. 
 –Який перший звук у слові? (ц). 
– Доберіть інші слова, що починаються чи закінчуються цим 

звуком. (Цукор, цирк, цибуля, цар, цвіт). 
 2.Повідомлення теми і мети уроку. 
Сьогодні ми навчимося писати рядкову букву ц. 
 

IV. Вивчення нового матеріалу. 
1. Ознайомлення з малою буквою ц. Порівняння писаної і 

друкованої букви. 
- На які з вивчених букв схожа буква ц? 
2. Інструктаж до написання букви ц.  
Маленька прописна буква ц складається з двох прямих похилих паличок із 

заокругленням унизу і петлі. Пишемо її, як букву и, але останнє заокруглення 
робимо вужче. Не відриваючи руки, ведемо вниз пряму похилу лінію, яку, трохи 
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відступивши від нижньої рядкової лінії, заокруглюємо ліворуч на петлю і 
перетинаємо пряму похилу на нижній рядковій лінії. 

3. Письмо в зошитах 
1 рядок - по зразках пишуть букву ц . 

2 рядок – продовжують писати без опор. 

4. Фізкультхвилинка. 
Встало вранці ясне сонце, 

Зазирнуло у віконце. 
Ми до нього потяглися, 
За промінчики взялися. 

Будем дружно присідати 
Сонечко розвеселяти: 

Встали - сіли, встали – сіли 
Бачте, як розвеселили. 

Стало сонце танцювати, 
Нас до танцю припрошати. 

Нумо разом, нумо всі 
Потанцюймо по росі. 

 5.Гра „Впіймай звуки [ц], [ц']" 
 Діти, у моєї бабусі в селі живе цапок. Він дуже слухняний. 

Цапок водицю п'є з цеберки. 
Скубе травицю у садку. 

Солодкий цукор та цукерки – 
Це теж цапкові до смаку. 

- Чим любить ласувати цапок?  
6.Робота над віршем. 
Вранці цап любить побігати. 

Цок - цок - цок цапок біжить, 
По стежинці цокотить. 
В траві муха - цокотуха 
Цокотіння цапа слуха. 

- Поділіть на склади слово стежинці. 
- Назвіть останній склад цього слова. 
6. Запис складу ці 

.Звернути увагу на поєднання букв. 
 8. Гра „Діалог" 
- Пригадайте, у назвах яких рослин зустрічається буква ц. 
(Цибуля, суниця, чорниця).  

В цибулині найгіркішій, 
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Вітаміну „це" найбільше. 
- У назвах яких тварин є ця буква? 
(Вівця, лисиця, заєць, синиця) 
 9. Звуко-буквений аналіз слова в і в ц я 
 = 0 - = 0 
 10. Запис складу ця 

 11.Буквений диктант 
 ш й і я г 
 12.Зоровий диктант.  
 и ї ч м ц 
 13. Фізкультхвилинка 

Олівець в руках качаю, 
Серед пальчиків кручу. 

Неодмінно кожен пальчик 
Будь слухняним я навчу. 

Вкласти олівець між розпрямленими вказівним, середнім і 
безіменним пальцями. Крутити олівець, передаючи його з пальця на 
палець. 

 

V. Штрихування малюнка.  
Наш цапок дуже непосидючий. Відгадайте, де він полюбляє гратися?  

 СУП 
  ? (ЛУГ) 

 –А ось і друг цапенятка . Хто це?  
Наче сонячні клубочки 

Хтось розсипав біля квочки. 
Хто це там пищить, малята, 

Здогадались?... (Каченята). 
 Цапок і каченя – нерозлучні . Часто бавляться на лужку. А за 

лужком – ставок. Люблять там бувати друзі. Цапок нап’ється водиці, а 
каченя залюбки поплаває зі своїми братиками і сестричками.  

 
 V. Підсумок уроку. 
–Яку букву вчилися писати? 
 –Що вам сподобалося на цьому уроці? 

 

П С 

Г Л 
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Урок 28 
 

Тема. Письмо рядкової букви щ, складів, слів з нею. 
Мета. Ознайомити учнів з написанням букви щ. Удосконалювати 

вміння виконувати звуковий аналіз слів. Виховувати старанність при 
письмі, любов до природи. 

Обладнання . Малюнки із зображенням риб, картки писаних букв. 
 

Зміст уроку 
 

І. Організаційний момент. 
А цікаво вам дізнатись, 

Що сьогодні може статись? 
Ну то всядьтеся зручніше, 
І попрацюємо скоріше. 

ІІ. Повторення вивчених букв. 
 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
1. Читання вірша вчителем. 
Послухайте таку історію. 

Прийшов до міста Алфавіт 
Злодюга щур колись. 

Схопив два звуки [ ш ] і [ ч ] 
(На них чомусь він зливсь), 
І міцно мотузки зв’язав, 
Помічника Ляща позвав, 
І бідолашних [ ш ] і [ ч ] 
Втопити наказав. 

Лящ не послухався Щура: 
Топити звуки – це не гра! 

Під ранок [ ш ] і [ ч ] знайшли, 
Та розв’язати не змогли! 
Так утворилась буква Щ 
Із витівки Щура й Ляща. 
На щітку схожа буква ця. 
А може, трохи на щурця? 

2. Тлумачення слів щур, лящ. 
- Які звуки позначаються на письмі буквою щ? 

Щ
 [ШЧ]

щастя
щука 

–Дайте характеристику цим звукам. 
3. Повідомлення теми і мети уроку. 
На сьогоднішньому уроці ми навчимося писати рядкову букву щ. 
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ІV. Вивчення нового матеріалу. 
1. Ознайомлення з прописною буквою щ, порівняння з 

друкованою. 
- Скажіть, діти, на яку букву схожа писана буква щ ? 
- А чим вони відрізняються? 
 2.Написання букви щ : 
 а) інструктаж до написання букви. 
 Складається з трьох прямих похилих паличок із заокругленням внизу і 

невеликої петлі. Рядкова буква щ пишеться, як рядкова буква ш, але 
заокруглення в останньому елементі вужче, тому, не відриваючи руки пишемо 
петлю, як у рядкової букви ц. Під такт: раз-і, два-і, три-і, чотири-і. 

б) письмо букви «в повітрі»; 
в) ’’ мокре письмо’’;  
г) письмо у зошитах під такт. 

2. Фізкультхвилинка. 
’’ Щеня’’ 

Поставте долоню на ребро, тильною стороною до себе. Великий 
палець підняти вгору. Вказівний, середній і безіменний докупи. Мізинець 
поперемінно опускається й піднімається (щеня гавкає). 

 
’’ Дзиґа’’ 

Діти імітують рух, яким заводять дзиґу, а потім швидко обертають 
кистю руки за годинниковою стрілкою. 

4. Письмо другого рядка букви щ. ( Дописують рядок без опор ). 

 
V. Закріплення знань, формування умінь і навичок. 
1.Віршик прочитаю, а ви букву щ впізнайте. 

Дощ пройшов, хоч невеличкий, 
Та щеняті вимив щічки. 
Щиглик маму запитав: 

–Про що це дощик щебетав? 
- Поділіть слово щічки на склади, назвіть наголошений склад. 
2.Запис складу щі 

3.Розгляд малюнка щиглика. 
– Спробуйте описати цього птаха. 
4. Проблемне питання. 
- Чи відлітає він у теплі краї? 
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5. Розучування скоромовки. 
У цьому вам допоможе скоромовка. Вивчимо її.  

Щиглики в кущах пищали, 
Щоранку сповіщали: 

В кущах вітрище свище, 
Щипає морозище. 

 
6.Запис складу щи. 

- В яких словах скоромовки є цей склад? 
 7.Фізкультхвилинка. 

Руки вгору піднімаєм, 
А тоді скоріш – скоріш 
Плещи, плещи веселіш. 
Руки вгору піднімаєм, 
Далі ми їх опускаєм, 

А тоді скоріш – скоріш 
Тупай, тупай веселіш. 

 8.Гра «Знайдіть ’’зайві’’ слова». 
Зима, весна, лящі, літо, осінь. 

Снігур, зозуля, щеня, ворона, дятел. 
Річка, кущ, камінь, сонце. 

– Яке з цих слів ми можемо записати? ( Лящі ). 
9.Письмо слова лящі. 

10.Відгадати загадку. 
Упіймав Тарасик рибку, 
Але витягнути – мука! 
Бо велика і сердита 

На гачок піймалась … (щука). 
11. Проблемне питання. 
- Чому її називають хижою? 
12.Складання розповіді по малюнку «На риболовлі». 
– Кого бачимо на малюнку? 
– Куди прийшли хлопчики? ( На річку ). 
–Що вони роблять? ( Ловлять рибу ). 
–Який настрій у хлоп’ят? 
13.Диктант складів 
ля, мі, ци, гі, ил 
 
VІ.Штрихування малюнка. 
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Як не старались хлоп’ята, але щука зірвалась і вирушила на 
полювання за лящами. 

 
 
VІІ. Підсумок уроку. 
–Яку букву писали на уроці? 
 –Які звуки на письмі позначаються буквою щ? 
 
 

Урок 29 
 

Тема. Закріплення вмінь писати букви ц, щ. 
Мета. Закріплювати вміння писати вивчені літери, удосконалювати 

навички  звуко-складового аналізу слів, розширювати активний і пасивний 
словник  учнів. Виховувати любов до природи. 

Обладнання. Малюнки хмари, дощика, поросяти, оповідання В. 
Чухліба «Хмаринка». 

 
Зміст уроку 

 
І. Активізація опорних знань. 
1. Мовна гра «Хто швидше». 
Назвати три слова з буквою ц або щ.  
2.Буквений диктант. 
–Запишіть, діти, вивчені голосні літери (і, ї, и, я). 
 
ІІ. Контроль, корекція і закріплення знань учнів. 
1. Мотивація навчальної діяльності. 
а) Проблемне запитання. 
 На урок до вас, діти, завітала хранителька небесних вод. 
–Здогадались, малята, про кого я веду мову? ( Хмара ). 
б) Оголошення теми і мети уроку. 
 На уроці ми закріпимо письмо букв ц та щ, вчитимемося писати 

склади з вивченими буквами. 
2. Розвиток зв’язного мовлення. 
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А ось і перше завдання нашої гості. 
–Придумайте кінцівку до тексту «Хмаринка» В. Чухліба. 
 Набрала Тетянка води з копанки, щоб вишню полити. Глянула у відерце, а 

там хмаринка гойдається. Біла, пухнаста. 
 Присіла Тетянка над відерцем – очей не відведе від хмаринки. Хотіла 

спіймати – не ловиться, між пальцями тікає. 
 Де не взявся Тарасик, схопив відерце й… 
3. Поділ слова відерце на склади, визначення наголошеного 

складу. 
– Назвіть останній склад у слові відерце. (Це ). 
– Який приголосний звук чуємо у цьому складі? 
– Якою буквою він позначається на письмі? 
4. Запис букви ц ( один рядок ). 

 
5. Пальчикова гімнастика. 

Зчепили пальчики малі 
І ручки простягнули. 
А потім ними від Землі 
Хмаринку відштовхнули. 

 Вправу виконують стоячи. Діти зчеплюють пальці, простягають 
руки долонями вперед, а потім піднімають їх угору і тягнуться якомога 
вище. 

6. Відгадування загадки. 
Хмаринка пропонує відгадати загадки і її сім’я враз з’явиться перед 

вами. 
Хто найдовші нитки має, 
Небо й землю вмить єднає? 

( Дощ ). 
–Хто б це був,малята? 
Ось і синок хмарки – Дощ-Мокрощ. 
7. Моделювання відгадки. 
8. Письмо букви щ ( один рядок ). 

 
9. Вивчення заклички про дощик. 

Іди, іди, дощику, 
Зварю тобі борщику 
У новому горщику. 

Та поставлю на горбі, 
Щоб не з’їли комарі. 
Буде вам, буде й нам, 
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Буде всім комарам. 
– Назвіть слова з буквою щ. ( Дощику, горщику, борщику ). 
10.Запис складу щи.  

 
Звернути увагу на поєднання букв у цьому складі. 
11. Фізкультхвилинка. 

Дощ,як хлопчик, по стежині: 
Туп-туп-туп. 

Дзюркотить вода із ринви: 
Хлюп-хлюп-хлюп. 

І гуркоче грім у небі: 
Го-го-го! 

Блискавиця б’є по хмарі 
Батогом. 

І хоч гнівна хмара сонце 
Затуля – 

Рада дощику дрібному 
Вся земля. 

12. Відповіді на запитання. 
Дощик рідко ходить у гості один – з ним завжди його рідня – дядько 

і тітка Хто уважно робив фізкультхвилинку, то швидко вгадає їх імена. 
Це… ( Грім, блискавка ). 

Вони пропонують вам проблемні запитання. 
– Діти, в яку пору року найчастіше йдуть дощі у нашій 

місцевості? 
– З яких хмар йде дощ? 
– А чи буває дощ взимку? 
– А які бувають дощі за характером? 
( Характер залежить від сили і тривалості ). 
–Чи любите ви дощ? 
13. Письмо під диктовку складів та буквосполучень  
ящ іщ ци ці яц ці 
 
ІІІ. Штрихування малюнка поросяти. 
Після дощику вибіг Півник до ставка. А там – диво! Веселочка 

виграє різними барвами. Півник закричав: 
– Дощ закінчився! Біжіть, подивіться, яке диво твориться на 

ставку. 
А от льоха-красуня – вся мазана-перемазана, в багнюці викачалася, 

обидва боки й рило з п’ятачком забруднила. Першою добігла до водички. 
Скупалася у ній. І стала такою гарною. Спробуємо її заштрихувати. 
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ІV. Підсумок уроку. 
1. Відповіді на запитання. 
–Що найбільше сподобалося на уроці? 
–Чи мають якесь відношення до нашого уроку слова хлющ, мряка, 

мжичка? 
2. Тлумачення значень слів. 
Хлющ – рясний, щедрий, заливний дощ. Він миттєво вкриває землю 

потоками  води. 
Мряка або мжичка – це дощі, які довго і мляво сіють водичкою, 

повільно  накрапують, сповнюючи повітря густою вологою. 
 

 

Урок № 30 
 

Тема. Письмо рядкової букви п. Списування слів, поданих 
друкованим шрифтом. 

Мета. Вчити учнів писати малу букву п, поєднувати її з іншими 
буквами. Закріплювати вміння складати звукові схеми, збагачувати 
словниковий запас учнів. Виховувати любов до природи. 

Обладнання. Зразок букви п, малюнок півника, поросяти, фішки для 
складання звукових схем. 

 

Зміст уроку 
 

І. Організаційний момент. 
 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 
1. Повторення вивчених букв. 
2. Записати букву, що позначає перший звук у словах :  
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Марійка, цвіркун, щиглик, горобчик, листя. 
 
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
До нас на урок завітало сумне поросятко Хрюша. Воно просить вас 

допомогти дізнатися, хто його рано будить і не дає виспатися. 
1. Робота із загадкою. 

Хто співає на паркані 
У червоному жупані 
Й чобітку : ку-ку-рі-ку! 

(Півник) 
2.Складання звукової схеми до слова півник. 
 3. Заучування вірша. 
 – Які казки про півника ви знаєте? 
 - А хто знає вірш, чи пісню про півника? 
–Вивчимо вірш про нього. 

Півнику, півнику заспівай! 
Час будити піснею поле й гас, 

Прокидатись діточкам вже пора, 
Привітайся з сонечком, дітвора! 

- Яким звуком починається слово півник? 
- Які слова з цим звуком зустрічаються у вірші? 
- Які з цих слів двоскладові? (Поле, пора). 
3. Повідомлення теми і мети уроку. 
Цей звук на письмі позначається буквою п. На уроці ми навчимося 

писати цю букву і склади та слова з нею. 
 
 ІV. Вивчення нового матеріалу. 
1. Ознайомлення з писаною буквою п, порівняння з друкованою. 
 2.Інструктаж до написання букви. 
Пишемо пряму похилу паличку. З середини першого елемента робимо 

відхилення праворуч, заокруглюємо, і ведемо паличку вниз, заокруглюючи її на 
нижній рядковій лінії. Пряма паличка і паличка із заокругленнями мають бути 
паралельними, як трамвайні рельси. Дотримуйтесь однакових відстаней між 
буквами. 

 
3.Письмо букви п у зошитах: 
а) обведення по трафаретах; 
б) « мокре» письмо ; 
в) коментування написання букви біля дошки; 
г) запис 2 рядків у зошитах букви п. 
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4.Фізкультхвилинка. 
Раз – піднялись, 
Два – присіли, 

Хай мужніє наше тіло. 
Хто стомився присідати, 
Може вже відпочивати. 
Руки в боки, руки так, 
Руки вгору, мов вітряк. 

Раз – піднявся увесь клас – 
фізкультпауза у нас. 

5. Розучування скоромовки. 
 Півник вчить маленьких курочок чітко говорити, а маленьких 

півників дзвінко співати. Тому й розучує з ними скоромовки. Давайте і ми 
вивчимо одну з них. 

Пиляв Пилип поліна з лип, 
Притупив пилку Пилип. 

 –Як звати хлопця? 
 – Як пишуться імена людей? 
 –Поділіть на склади слова пиляв, Пилип, пилку. 
 6. Запис складу пи. 

7. Розгадування кросворду. 
Спробуємо розгадати кросворд. 

1. Вона душа у кожній хаті, 
 Живе тоді, коли вогонь палає. 
На хліб із нею ми багаті,  
Теплом вона нас зігріває. 
   (Піч) 
2.На стіні в кутку він є, 
Довгу ниточку снує. 
Плете сіті сам без рук. 
Хто ж цей майстер? 
Це ж …(павук) 
 
 3. Що за слоник довгий ніс 
 Чистоту нам в дім приніс. (Пилосос) 
  
4.Узимку біле,  
навесні – чорне, 
Влітку – зелене,  
восени – стрижене. (Поле) 
  

8. Запис складу пі та слова піч ( по одному рядку ). 

 
 

п
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9. Пальчикова гімнастика. 
Витягнути руки, легко потрусити ними, розім’яти кисть однієї руки 

пальцями іншої. 
В теплий край летіли 
(потрусити кистями рук) 
Біле пір’ячко згубили 
Тільки то вже не пір’їнки, 
(розім’яти кисть) 
А білесенькі сніжинки. 
Вийшли з хати дітлахи 
(розім’яти іншу кисть) 
Й ліплять сніжки залюбки. 
 
10. Списування з друкованого шрифту. 
 ЛИПИ, ЛІЧИ, ЯЛИЦЯ. 
 
V.Штрихування. 
На згадку півник дарує вам своє фото. Давайте заштрихуємо його і 

зробимо кольоровим . 
VІ. Підсумок уроку. 

- Яку букву вчилися писати? 
Півник задоволений роботою учнів. 
(Назвати прізвища). 

Пекар – півник у пекарні 
Пік перепічки прегарні, 
І пшеничні бублики, 
І препишні пиріжки. 
Пригощайтесь. 
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Урок  31 
 

Тема. Письмо рядкової букви т, складів, слів з нею. 
Мета. Вчити писати малу букву т, з’єднувати її з іншими у словах. 

Закріплювати вміння проводити звуковий аналіз слів, вдосконалювати 
вимову. Розвивати творчі здібності дітей. Виховувати охайність під час 
виконання письмових робіт. 

Обладнання. Картки букв, фішки звукових моделей слів, малюнок 
молотка, звірят, іграшковий телефон. 

 
Зміст уроку 

 
І. Організаційний момент. 
Увага! Увага! 
У нашому класі починає працювати бюро знахідок. 
- Чи знаєте ви, для чого його відкривають? 
 
ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
1. Робота із загадкою. 
На наш телефон надійшло повідомлення від Телесика про загублену 

річ. 
Щоб забить в стіну цвяшок, 
Треба мати … (молоток). 

 
2. Викладання звукової схеми слова молоток, утворити нові 

слова з цього слова. 
( Лото, коло, том, молот ,око, молоко… ) 
3. Слухання вірша. 
- На яку літеру схожий інструмент, про який йдеться у вірші? 

Тук-тук-тук! Ток-ток-ток- 
Вибиває молоток 

Хто ж не знає молотка? 
Він мов буква. 

А яка? (Літера ’’Т’’). 
- А хто з вас, діти, зміг би написати писану букву т ? 
 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Повідомлення теми уроку. 
 2.Ознайомлення з прописною буквою т, порівняння з друкованою. 
 3.Інструктаж до написання літери т. 
 Пишемо спочатку пряму похилу лінію від середини робочого рядка до 

нижньої рядкової. З середини першого елемента рухом вгору зображуємо лінію, 
яка заокруглюється на середині робочого рядка і переходить у пряму. Від 
середини другого елемента починаємо писати третій елемент. Лінію 
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закруглюємо вгору і праворуч. Продовжуємо її прямою похилою до нижньої 
рядкової, де закруглюємо праворуч. Під такт рахуємо: раз-і, два-і, три-і. 

 
4.Написання букви т. 

  

 
5.Пальчикова гімнастика. 

’’Пекар’’ 
Діти імітують рухи пекаря: місять тісто, ліплять пироги, сиплять 

цукор, складають випечені пироги. 
 

’’Телефон’’ 
Учні вказівним пальцем правої руки роблять обертальні рухи, ніби 

набирають номер телефону і потім піднімають кулачок до вуха, немов 
слухають співрозмовника по телефону. 

 
ІV. Застосування учнями знань. 
 1.Робота над лічилкою. 

Ми зібралися погратись, 
ну кому ж бо починать? 

1, 2, 3 - починаєш ти. 
 
2.Написання складу ти (піврядка). 

 
3. Анаграма. 

Всі, напевно, знають діти – 
За весною спішить … (літо). 

Букви переставиш – прочитаєш вміло. 
Це на сонці загоріло 
Влітку наше … (тіло). 

 
4.Написання складу ті (піврядка). 

 
5. Звуковий аналіз слова тіло. 
 
6.Гра ’’Діалог’’ 
Задзвонив телефон. На дроті – черепаха Тортила. 
Вона має кілька запитань до нас. 
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–А що, скажіть, на букву т 
За квіточка в саду росте? 

(Тюльпан, троянда…) 
 

–А що за дерево росте 
На вулиці на букву т? 

(Тополя) 
 

–А що на букву т за звір? 
Він хижий теж, але не тхір. 

(Тигр) 
 

Імен на Т багато в світі. 
Назвіть мені хоч кілька, діти! 
(Тарас, Тамара, Тетяна, Тимур) 

 
7.Творче списування. 
Терміновий дзвінок із лісової школи від Тигренятка. 
–Прочитайте слова. Яку літеру пропущено? ( т ) 
–Яке слово ви можете записати у зошит? (Пліт). 
ЛИС__, КІ__, ПЛІ__, __ВАРИНИ, __АКСІ. 
 
8. Фізкультхвилинка. 

Руки вже за головою. 
Тож, дивись перед собою, 
Випрямляємо хребет, 
Лікті зводимо вперед, 
Мов метелики літаєм, 

Крильця зводим розправляєм. 
 
9. Розвиток зв’язного мовлення. 
Робота в парах. 
 Уявіть, що ви зателефонували за порадою до друга. 
- Про що ви запитаєте у нього? 
- Яку відповідь дасте як друг? 
 
10.Коментоване письмо складів. 
 Розмову закінчили і в слухавці почули гудки. 
Наш телефон незвичайний. Тому гудки у ньому звучать такі: 
гі, ля, ці, ти, їл, чі, им. 
 
V. Штрихування телефона. 
 Давайте зробимо ще привабливішим нашого постійного помічника 

бюро знахідок – телефончика. 
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V. Підсумок уроку. 
 
–Яку букву вчилися писати? 
 –Який звук позначається на письмі буквою т? 
 –Що корисного для себе ви засвоїли на цьому уроці? 
 
 

Урок  32 
 

Тема. Письмо складів і слів з вивченими буквами. 
Мета. Вчити школярів запам’ятовувати вивчені букви, правильно 

поєднувати їх у складах та словах. Виховувати любов, бережне ставлення 
до природи. 

Обладнання. Малюнки лісових звірів, фішки для складання 
звукових схем, зразки написання букв. 

 
Зміст уроку 

І. Організація класу. 
Сьогодні у нас незвичайний урок. Ми здійснимо подорож у ліс. 

Ведмежатко Умка покаже дорогу, попрацює екскурсоводом. 
 
ІІ. Контроль, корекція і закріплення знань учнів. 
1 Відгадування загадки. 

І ось ми у мішаному лісі. 
Щось за дивна непосида 
На стежину шишки кида? 
З гілки скік та скік на гілку. 
Ви впізнали ? Це є . . . (білка) 
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2. Викласти звукову модель слова білка. 
3. Запис букви л – один рядок. 

4.Творче завдання. 
–Погляньте , діти, які цікаві будинки знаходяться на деревах. Які 

літери можна побачити на кожному з них? (л, а, о, п, і ) 

 5. Запис букви п та буквосполучення іл. 

 6.Фізкультпауза. 
А хто це галасує в лісі? Та це ж ведмежатка. 

Ось ведмедиця іде, 
Ведмежат купать веде. 
«Раз, два» - нахилились, 

Із струмочка гарно вмились, 
«Три, чотири» - походили, 
Лапки у воді помили. 
Похитали головою, 

Ще й притупнули ногою. 
На «п’ять» - всі дружно встали 

І назад помандрували. 
 
ІІІ. Узагальнення і систематизація знань учнів. 
1.Поділ слова ведмедиця на склади, виділення наголошеного складу. 
Запис останнього складу цього слова ця (один рядок ). 

2. Слухання вірша. 
А ось зайчик Кося Вухань. 
–Що трапилось у нього? 

Бідний зайчик в лісі охав: 
– Щось з’явилося з – під льоху, 
Жовте – жовте, невелике. . . 
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–Хто ти будеш? 
–Я лисичка! 

Куцохвостий раптом – скік: 
Налякавсь і в поле втік. 

–Про яку лисичку йдеться у цьому вірші?  
 Лисиця – мати дуже стурбована. Загубилось її неслухняне лисеня 

Рудик Лисовенко. Допоможіть знайти . А для цього згадайте, яке лисеня. 
3. Опис лисеняти за малюнком і планом. 
 - Яке в нього тіло? 
- Чим вкрите? 
- Який колір шерсті? 
- Які лапки? 
- А хвостик? 
- Яка голівка і вушка на ній? 
- Що полюбляє лисеня? 
 
4. Вивчення скоромовки. 
А ось і лисеня під кущиком . Зраділа мама. 

Лиска лащить лисеня, 
А лосиха лосеня. 
Лев ласкаво лапою 
Левенятко ляпає. 

 5. Фізкультхвилинка. 
У лісі чисте повітря, вдихнемо його. Прислухайтесь, що каже зозуля.  
 Ідемо далі. Нам зустрівся рівчачок. Перестрибнемо! Ще один, ще 

один, ще один. Як їх багато, мабуть, недавно пройшов дощ. А ось і 
грибочки! Зірвемо. Ой! Це ж отруйні! Не будемо брати. А ось їстівні! Як їх 
багато! Збирайте! Збирайте! 

Багато звірят шукало Рудика. А він що робить? Та читанням 
захопився. Запишемо прочитані ним склади. 

 6. Запис складів під диктовку 
ли, щи, ті, ля, пи, чі 
 7. Відгадування загадки. 
Йдемо лісовою стежиною. Але що це? 

У траві лежить клубок, 
В ньому безліч голочок . 

(Їжак.) 
 8. Коментоване письмо речення. 
Їжачок пропонує завдання. 

Записати речення з коментуванням. 
– Прочитайте . 
– Доведіть, що це речення. 



 

 103

– Прокоментуйте це речення по опорах.  
– У наступному рядку напишіть самостійно. 
 
ІV. Штрихування лисеняти. 
 Пора повертатися додому. 
Їжачок виведе нас із лісу і покаже дорогу. На згадку врятоване 

лисеня дарує своє фото, яке пропонує заштрихувати. 

 
V. Підсумок уроку. 
– Чи сподобалася вам ця подорож? 
 
 

Урок  33 
 

ТЕМА. Письмо малої букви н. Запис складів. 
МЕТА. Вчити писати рядкову н, з’єднувати її з іншими буквами у 

словах. Закріплювати вміння складати звукові схеми. Виховувати любов і 
повагу до українського народу, ознайомлювати з народними традиціями. 

ОБЛАДНАННЯ. Малюнок національного українського одягу 
дівчини, фішки для складання звукових схем, картки з рядковою буквою н. 

 
Зміст уроку 

 
І. Актуалізація опорних знань. 
1. Фронтальне опитування. 
–Які букви ви вже навчилися писати? 
–Які літери позначають приголосні звуки? 
2.Запишіть перші букви слів: 
лід, місто, цирк, їжак, Ярослав, чиж. 
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ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
1.Бесіда 
- Сьогодні до нас на урок завітала ось така україночка (лялька). 

Зверніть увагу на її яскраве вбрання. 
- Назвіть, які ви знаєте елементи українського одягу.(Вишита 

сорочка, безрукавка, запаска або плахта, фартух, чоботи). 
- Які прикраси у нашої україночки? (Вінок зі стрічками, 

намисто). 
 
2.Робота із віршем В. Гринька. 
–Послухайте вірш і скажіть, про яку із прикрас йдеться у ньому. 

Нанизала намистинки, 
Намистинки з горобинки , - 
Засвітилось променисто 
На кофтиночці намисто, 
Мов коралі в неньки. 

• З чого було намисто у дівчинки? 
• А у її неньки? 
 3.Словникова робота. 
Коралі – намисто з коралів. 
Корали – вапнисті відкладення морських тварин червоного, 

рожевого або білого кольору, з яких виготовляли різні прикраси. 
 
4.Складання звукової схеми до слова намисто. 
 
5.Обвести малюнок точно за лініями, не відриваючи олівця від 

паперу. 
(Хлопці і дівчинка). 

 
 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Повідомлення теми уроку. 
2. Ознайомлення з прописною буквою н, порівняння її з 

друкованою. 
3. Інструктаж до написання букви н. 
Елементи малої букви н - пряма похила паличка, невелика пряма лінія і 

пряма похила паличка із заокругленням унизу. Пишемо пряму похилу паличку. Від 
її середини праворуч проводимо невелику пряму лінію. Третій елемент вам вже 
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добре відомий – пряма похила паличка із заокругленням унизу. Пишемо під лічбу: 
раз, два, три – і. 

4. Письмо рядкової букви н: 
1) письмо «в повітрі»; 
2) обведення по трафаретах; 
3) письмо на дошці; 
4) написання двох рядків букви н у зошитах. 

5.Фізкультхвилинка під музичний супровід. 
 
ІV. Засвоєння знань, формування вмінь, навичок. 
1. Криптограма. 
–Прочитавши криптограму, ви зможете дізнатися, хто ще з казкових 

героїв завітав до нас. 
 Н н 
  
 й к 
  
 з е 
  
 о а 
 (Незнайко) 
  
2. Робота над метаграмою. 
– Цей герой приготував для вас загадку. 

З «Д» - на одязі буває, 
З «Н» - мишку від кота ховає. 

(Дірка – нірка) 
3. Запис складів ні, ін (по піврядка).  

4. Мовна загадка. 
Коли вона прилітає, 
Тоді кожен засинає. 

В слові букви зміниш ти – 
Можна хліб у ній пекти. 

(Ніч- піч) 
5. Складання звукової моделі слів – відгадок. 
6. Запис слів ніч, піч (по піврядка). 
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7.Фізкультхвилинка. 
Повільно і плавно стискувати в кулак пальці витягнутих рук, 

поступово пришвидшуючи темп до максимального, а потім знову 
уповільнюючи його. 

Їде поїзд, стук та стук, 
Металевий перестук. 

Швидше, швидше, стукотить, 
Як стріла по рейках мчить. 
Потім їде повільніше, 

Тихше, тихше, тихше, тихше. 
Затихає стук та стук, 
Металевий перестук. 

8.Незнайко пропонує пройтися сходинками Діда – Буквоїда. 
 
 
 
 
 
 

( Ніс (ніч), нора (нога), 
нитка (низка), ножиці, намисто).  

 
9.Записати склади, подані друкованим шрифтом. 
Тя, пі, чи, іш, ця, ня 
 
V.Підсумковий етап. 
1. Фронтальне опитування. 
- Яку букву навчилися писати на уроці? 
–Назвіть слова з цією літерою. 
2. Вивчити скоромовку. 
У маленької Зіни ведмежата у корзині. 
 
 

н 

н 

н 

н 

н а 

і 

о 

о 

а 

а 

і 

о 

и 
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Урок 34 
 
ТЕМА. Письмо малої букви к. Запис складів під диктовку. 
МЕТА. Ознайомити учнів з письмом рядкової букви к, навчити 

поєднувати її з іншими буквами у словах. Продовжувати роботу над 
звуковим аналізом слів. Розвивати мовлення учнів, охайне письмо. 
Виховувати інтерес до читання казок. 

ОБЛАДНАННЯ. Зразок написання рядкової букви к, ілюстрації 
клоуна, казкового будинку, ілюстрацій до української народної казки 
«Колосок». 

 
Зміст уроку 

 
І. Стимулювання та мотивація навчально - пізнавальної 

діяльності. 
1. Робота над віршем. 
– Любі діти! Послухайте вірш. 
– Запам’ятайте, ким хоче бути хлопчик Костя. 

Костик мріє бути капітаном, 
З морем подружитись, з океаном . 
Справа ця, звичайно, нелегка . 

–А тепер загадку відгадайте. 
В слові Костя першу літеру впізнайте. 

(Буква «Ка») 
–Ким же мріє бути Костик? 
 –Де стоїть буква к у слові капітан? 
 –Які ще слова зі звуком [к] пов’язані з морем? 
 (Корабель, катер, моряк, маяк) 
 2. Звуковий аналіз слів катер, моряк, маяк. 
3.За допомогою олівця домалювати контури морського пейзажу. 

4. Визначення мети і завдань уроку. 
На сьогоднішньому уроці ми познайомимося з письмом рядкової 

букви к. А ось і будиночок букви к.  
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5.Гра «Впіймай звук (к)». 
Красень будиночок біля садка. 
Кущик калини, осика струнка. 
Квіти навколо і кіт на вікні. 
Курка кудлата клює черв’яка. 
Тут, в цім будинку, і мешкає к. 

 
ІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Порівняння друкованої і рукописної малої букви к. 
2. Пояснення написання рядкової букви. 
Мала буква к складається з прямої похилої палички, заокруглення і малої 

прямої похилої палички із заокругленням вгорі та внизу. Пишемо пряму похилу 
паличку, робимо вгорі заокруглення і, відхиляючись ліворуч, ведемо лінію до 
середини першої палички. Не відриваючи руки , вправо ведемо коротку 
горизонтальну лінію, заокруглюємо її праворуч, ведемо вниз паличку, яку 
заокруглюємо на нижній рядковій лінії. Пишемо під лічбу : раз, і – раз – і, два – і. 

3. Написання двох рядків букви к .  

4. Фізкультхвилинка. 
По черзі обертати пальці рук в різні сторони. 

Ручка коло малювала, (вказівний) 
На папері танцювала. (середній) 

Розступіться, ширше коло! (безіменний) 
Скільки простору довкола! (мізинець) 
Коло вправо, коло вліво (вказівний) 
Станцювать вона зуміла, (середній) 
Натомившись, спочивала, (безіменний) 
Потім знову починала. (мізинець) 

 
ІІІ. Засвоєння знань, формування вмінь і навичок. 
1. Вивчення скоромовки. 
Колосочки, колоски, 
колють щоки волоски. 
Поділ слова колоски на склади. 
2. Запис складів ки, як ( по піврядка.) 

3. Розвиток зв’язного мовлення. 
–В якій українській казці зустрічаємо колосок? 
–Хто головний герой цієї казки? 
–Яким зображено там півника? Чому? 
 –А мишенят? 
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–Яку пораду ви б їм дали? 
–Спробуйте змінити кінцівку казки. 
4. Відгадати загадку. 

Сюди зерно завозять 
Й звозять у жнива. 

А якщо з кінця читати – 
Будуть миші враз тікати. 

(Тік – кіт) 
5.Коментоване письмо слів тік та кіт. 

 6. Гра «Плутанина». 
Прочитати слова, переставивши букви у відповідності з цифрами: 
1 4 3 2 3 2 1 4 
 к і н о т і л о  
 к о н і л і т о 
 
7. Фізкультхвилинка . 

Руки в боки, усміхнись, 
на сусіда подивись. 

Пальчик, п’ятка, каблучок. 
Ми танцюєм гопачок. 

8. Диктант складів: ти, ям, ля, нищ, кі, чи. 
 
ІV. Підсумковий етап. 
 На прощання Клоун прочитає нам вірш. 
 –Назвати слова з буквою к. 

Кумедний клоун Карапузко 
Купив коту кіло капусти. 
Котяра, кривлячись казав: 
Котам корисна ковбаса. 

–Яку букву вчилися писати ? 
–Який звук вона позначає? 
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Урок 35 
 
Тема. Закріплення вмінь писати малу букву к. 
Мета. Розвивати в учнів уміння поєднувати букву к з іншими 

буквами. Вчити добирати слова з потрібною буквою. Збагачувати 
лексичний запас школярів, формувати спостережливість. Виховувати 
любов до свійських тварин. 

Обладнання. Картки з буквами, малюнки свійських тварин. 
 

Зміст уроку 
 
І. Усне повторення вивчених букв. 
Учні з виставлених на дошці вперемішку друкованих і рукописних 

літер відбирають відповідні пари, називають, які звуки позначає кожна 
буква. 

 
ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
1. Відгадування загадки. 
Спільне що в кози, бика і капусти? 
 ( Буква к ).  
2. Повідомлення теми і мети уроку. 
 
ІІІ. Закріплення знань, умінь і навичок. 
1.Гра «Добери слова». 
КА * * КА * * * * * 
 КА * * * КА * * * * * * 
 КА * * * * 
( Кава, кавун, калина, караван, карамель ). 
2.Повторення послідовності написання рядкової букви к. 
3. Пальчикова гімнастика. 

Ідуть по стежці хлопчаки, 
Переставляють ніжки. 
Як перевернем навпаки, 
То що виходить? Ріжки. 

Діти стискають праву руку в кулачок, потім розгинають вказівний і 
середній пальці і ніби йдуть ними по парті. Проказуючи два останні рядки 
вірша, піднімають два розчепірених пальці вгору. Потім те ж саме роблять 
лівою рукою. Повторюють віршик кілька разів. 

4. Мовна гра «Запам’ятай слова по порядку». 
Козенятко, коник, кролик, півник, курчатко, кіт, песик. 
– Назвіть спільний приголосний звук у цих словах ( к ). 
– Яка тема висловлювання об’єднує слова? 
Ці свійські тваринки завітали до нас на урок. 
5. Письмо рядкової букви к ( один рядок ). 
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6. Вивчення скоромовки. 
Курник кривенький на горбку, 
Гарненька курка в курнику. 

Не турбуйте курку! 
Клює курка крупку. 
Крупка дрібненька, 
Курка рябенька. 

– Які слова зі звуком ( к ) ви запам’ятали? 
7. Складовий аналіз слів клює, курка, крупка, горбок. 
8. Письмо буквосполучення кл. 

9. Фізкультхвилинка. 
Уявіть, що ви курка. 
– Як будете ходити?  
– Які рухи робитимете? 
–  Як покличете діточок? 

Ходить квочка 
Біля кілочка. 

Водить діточок 
Коло квіточок. 

10. Відгадування загадок. 
Голодна реве, 

А нагодована жує. 
( Корова ) 

 
Вдень мовчить, вночі гарчить, 
Хто до господаря йде, знати дає. 

( Собака ) 
 

Жмуток пуха, має довгі вуха, 
Стрибає ловко, любить моркву. 

( Кріль ) 
 

З бородою народився, 
Та ніколи не голився. 

( Козлик ) 
11. Письмо буквосполучення ик. 

12.  Розвиток зв’язного мовлення. 
 Малята, а у мене вдома є котик. Він завжди м’якенький, добрий, 

тепленький. Дуже любить погратись, погрітись на сонечку. 
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– У кого з вас є ця домашня тваринка? 
– Як ви її кличете? 
– Розкажіть цікаві пригоди, які з нею траплялися. 
13. Запис слова кіт. 

14. Хвилинка-цікавинка. 
Свійські коти походять від дикого степового кота. Зараз виведено 

близько ста декоративних порід котів, але найкращими мишоловами є 
безпорідні. Мишей ловлять переважно самиці. Коти ж вважають своєю 
основною функцією захист території від інших котів. 

15. Запис слова мишки. 

16. Проблемне питання. 
 Чи можна мишей вважати свійськими тваринами? 
17. Робота над прислів’ям. 
Кішки гризуться – мишам привілля. 
18. Диктант складів та буквосполучень. 
іп ич ял Лі Ши Ми 
 
ІІІ. Штрихування візочка. 
 Наші гості зголодніли. Давайте пригостимо їх. А ось і візок з 

гостинцями. 

 
– Хто з тварин якою їжею поласує? 
ІV. Підсумок уроку. 
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Урок 36 
 
ТЕМА. Письмо малої букви о. 
МЕТА. Вчити писати малу букву о. Розвивати вмінні виділяти 

голосний звук у слові, позначати його буквою. Розвивати мовлення учнів. 
Виховувати старанність  під час письма. 

 ОБЛАДНАННЯ. Картка з рядковою буквою о, олівці, фішки для 
звукових моделей. 

 
Зміст уроку 

 
І. Повторення вивченого. 
На набірному полотні виставлені картки з уже відомими 

друкованими і рукописними літерами. Учитель називає букву, учні 
показують її, називають звук, який позначає буква. 

Ї Я Н Г Ц Т К Ч 
 
ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
1. Робота над віршем. 
–Послухайте вірш і скажіть, про яку букву говориться в ньому. 

М’яч летить! Ловіть його! 
Я не м’яч, я – буква «О»! 

–Це не кулька, і не бублик. 
І не слива, і не нулик – 
Буква «О», усім відома. 
З нею добре ми знайомі. 
Звук співучий, голосний. 
Торт, олень і лось – 

Що в словах цих поясни, 
Спільне завелось? 

2.Повідомлення теми і мети уроку. 
Сьогодні на уроці навчимось писати малу літеру о. 
 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Робота над змістом загадки. Підготовка до сприймання форми 

букви о. 
Усім я можу стати другом: 
В машині колесом, кермом, 

На морі – рятувальним кругом, 
У діжці – обручем і дном. 

- Які предмети перелічені у загадці? 
–Яку форму вони мають? 
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Ці предмети мають форму круга, буква о також кругла, але в рядку 
вона трохи витяглася, тому більш схожа на яйце. Тепер вона набула форми 
овала. 

 2.Порівняння прописної і друкованої букви о. 
 3.Інструктаж до написання букви о. 
Письмо рядкової букви о починаємо нижче середини рядка, ведемо вгору 

до середини, заокруглюючи ліворуч, потім униз, теж заокруглюючи. Біля 
нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч і ведемо туди, де починали. Під 
лічбу: і-раз-і. 

4. Письмо двох рядків букви о  

5. Пальчикова гімнастика. 
 Гра «Угадай, хто я». 
 Один учень за допомогою пальців зображує звірятко, діти 

відгадують, хто це, а потім усі разом зображують того ж звірятка. 
6. Домалюй другу половинку картинки. (Сова). 

 
- Що за пташка? 
- Що ви про неї знаєте?  
Сова завітала до нас на урок і принесла цікаві завдання. 
 
ІV. Засвоєння знань, формування умінь і навичок. 
1. Відгадування загадок. 

Чорний Іван, 
Дерев’яний каптан. 
Де носом поведе, 
Там помітку кладе. 

(Олівець) 
 

Що за верхівець: 
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Сам сидить верхи, 
а ноги за вухами. 

(Окуляри) 
2. Написання буквосполучень ок, ол (по піврядка). 

 
Звернути увагу на два види з’єднань букви о з другими буквами – 

верхнє та нижнє: ок та ол. 
3. Гра «Злови звук (о)». 
Колос, аґрус, клоун, слон, око, ого, дуби, трактор, кульбаба. 
 4.Письмо слів око, ого (по піврядка). 

 5.Фізкультпауза. 
Станем струнко! 
Руки в боки! 

Пострибаєм, як сороки, 
Як сороки – білобоки – 

Стрибу – стрибу – стриб, 
Скоки – скоки – скок. 

 6.Вибірковий диктант 
–Як говорить курочка? 

-Ко – ко- ко. 
О-о-о. 

Яєчко одно. 
Знесла курочка чорненька, 
Знайшла дівчинка маленька – 

О-о-о, яєчко одно. 
- Запишіть склад, який промовляє курочка. (Ко). 
- Запишіть другий склад зі слова одно. (Но). 
- Назвіть перший склад у слові чорненька. 
- Запишіть його. (Чо). 
 
 V. Підсумковий етап. 
–Яку букву навчилися писати на уроці? 
–Що вам найбільш сподобалось? 
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Урок  37 
 

ТЕМА. Письмо малої букви с, складів, слів з нею. 
МЕТА. Навчити дітей писати рядкову букву с, поєднувати її з 

іншими буквами у словах. Закріплювати вміння проводити звуковий аналіз 
слів, розвивати творчі здібності дітей, збагачувати їх мовлення. 
Виховувати бережливе ставлення до природи. 

ОБЛАДНАННЯ. Малюнки птахів, комах, зразки букв, трафарети 
букв, музична скринька. 

 
Зміст уроку 

 
І. Стимулювання та мотивація навчально – пізнавальної 

діяльності. 
 
1.Робота із загадкою. 

Із неба диво золоте 
І світить нам, і гріє, 

Ніщо без нього не росте, 
І всяк йому радіє. 

(Сонечко) 
 2. Створення емоційного настрою. 

Ясне небо голубе, 
А на ньому сонце золоте пливе. 
І хмаринки- човники пливуть. 
Нам хороший день несуть. 
Сонце шле свої вітання 
І найкращі побажання. 

Щоб росли скоріш міцними, 
Гарно всі писати вміли. 

 
А для цього нам усім сонечко посилає вітання – завдання. 
3.Актуалізація опорних знань учнів. 
 І завдання.  
Повторимо вивчені звуки і букви, що позначають їх на письмі. 
Діти називають букви по таблицях. 
ІІ завдання. 
В цій чарівній скриньці теж цікаве завдання. Записати друковані 

склади писаними буквами.  
ЛО ЩІ ТЯ МИ 
4. Повторення правил каліграфічного письма. 

Зошит свій я відкриваю, 
Навскоси його кладу. 

Ручку я ось так тримаю. 
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Сяду рівно, не зігнусь. 
Буду я писати гарно. 
До роботи я берусь. 

 
ІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Бесіда. 
Діти, давайте краще познайомимося з сонечком. 
• Якої воно форми? (Кулясте) 
• Що таке сонце? (Небесне світило, зірка, величезна вогняна 

куля) 
• А чим вам, діти, подобається сонце? 
• За що ви його любите? 
• Поміркуйте, що б сталося на землі, якби погасло сонце? 
2. Виділення звука [с] з вірша. 

Сіло сонце на сосну, 
Сонно мовило: «Засну!» 
Сосни сонечко гойдали, 
Сосни сонечко благали: 

– Сонце, сонечку, не треба, 
Стане темно нам без тебе. 

- Який звук найчастіше чуємо у вірші? 
- Які слова з ним запам’яталися? 
- Що означає слово благали? 
3. Повідомлення теми і завдань уроку. 
4. Ознайомлення з прописною буквою с, порівняння з 

друкованою. 
5. Інструктаж до написання букви с. 
 Буква с – це лівий півовал. 
Починаємо писати нижче середини рядка, ведемо вгору, заокруглюючи 

ліворуч, потім униз, теж заокруглюючи. Біля нижньої рядкової лінії 
заокруглюємо праворуч і вгору. Пишемо під лічбу: і-раз–і . 

 6.Письмо рядкової букви с. 
а) «в повітрі»; 
б) по трафаретах; 
в) в зошитах пишуть один рядок. 

 7.Фізкультхвилинка. 
Дружно діти, раз, два, три. 

Разом вліво поверни. 
А як скажем: «скок-скок-скок»,- 

Відгадай, чий голосок. 
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ІІІ. Засвоєння знань, формування вмінь і навичок. 
Діти, давайте разом із сонечком здійснимо подорож до лісу. 
1. Робота по малюнку. Розвиток зв’язного мовлення учнів. 
- По чому видно, що це осінній ліс? 
- Як він зустрів дітей? 
- Які дивинки приготував ліс для дітей? 
- Кому хочеться показати свої лісові знахідки? 
- Назвіть птахів, в назвах яких є звук [с], [с‘]. 
2. Робота над багатозначністю слова сонечко. 
Аж ось сонечко когось помітило. 

Сонечко вгору повзе по травиці. 
Чорний горошок у нього на спинці. 
Грає проміння довкола яскраве. 

Сонечку сонце всміхнулось ласкаво. 
 –Якому ще сонечку посміхнулось наше сонечко? 
–Ці слова звучать однаково, але мають різне значення. 
3. Проблемні питання. 
–Чому цю комаху бояться птахи? 
–Чи корисне сонечко? 
(Своїм яскравим забарвленням сонечко попереджає пташок: не 

беріть мене, я неїстівне. Воно залишає крапельку жовтої рідини. Крапля 
гірка і пташкам не до вподоби.) 

4.Вірш читає учениця. 
Тля напала на сади. 

Тля накоїть нам біди… 
Раптом сонечка малі 
В сад наш прилетіли: 

- Захистим сади від тлі!- 
І всю тлю поїли. 

–Як сонечка врятували сад? 
 5.Письмо складу со. 

6. Штрихування сонечка. 
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7.Фізкультхвилинка. 
Добре те, що сонце світить! 
 (Руки вгору) 
Добре те, що віє вітер! 
 (Колихання дерев) 
Добре те, що цей ось ліс 
 (Присідають) 
Разом з нами ріс і ріс. 
 (Встають) 
Добре те, що в нашій річці 
 (Руки вниз) 
Синя, не брудна вода. 
(Імітують плавання) 
І мене матуся рідна 
(Крокують на місці) 
Після школи зустріча. 
 (плеск у долоні) 
Добре гратися на дворі. 
 (Стрибають) 
Добре вчитися у школі. 
 (Сідають за парти) 
8. Відгадування загадки. 
–Ой, послухайте, діти, хто до нас наближається. 

Що воно за дивна птиця? 
Світла денного боїться. 
Дзьоб крючком, великі очі. 
І не спиться їй щоночі. 
Ху-ху-ху! – кричить вона, 

Відгадали? Ні? 
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(Сова) 
 9. Хвилинка- цікавинка. 
–А якщо я, малята, скажу сич, то чи правильна це теж буде відгадка? 
(Сичі – найменші сови. Пугач – найбільша сова. Це хижі птахи. Їх 

їжа – гризуни, жаби, ящірки, комахи, риба, черв’яки). 
 10.Послідовне називання звуків у слові сич, викладання звукової 

моделі цього слова. 
11. Письмо слова сич. 

 
 ІV. Контроль, корекція та оцінювання знань. 
1. Вивчення скоромовки. 

Летіла сова, торохтіла слова: 
_Чи сон це? Чи слон це?– 
А може , це сонце? 

–Які слова промовляла сова? 
Сон 
Слон 
Сонце  

 
 
–До якого з цих слів підходить схема? 
 
– А які слова заховалися в слові сонце? 
2. Запис під диктовку слів сон, слон, сонце. 
 
V. Підсумковий етап. 
– Яку букву вчилися писати на уроці? 
– Який звук позначається на письмі буквою с? 
– Що найбільше сподобалося на уроці? 
 
 
 

 

- - о - 
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Урок 38 
 
ТЕМА. Письмо малої букви є. 
МЕТА. Навчити писати рядкову букву є, з’єднувати її з іншими 

буквами у словах. Закріпити вміння проводити звуковий аналіз слів. 
Розвивати увагу, мислення учнів, збагачувати словниковий запас. 
Виховувати любов до природи. 

ОБЛАДНАННЯ. Картка з буквою є, малюнки єнота, єхидної. 
 

Зміст уроку 
 

І. Актуалізація опорних знань.  
1. Показ вивчених прописних букв в алфавіті. 
2.Зашифровки ( ягня, число, млин ). 
 
 
 
 
 ( ягня)                                     (число)                                (млин) 
Запис цих слів у зошит. 
 
ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
1.Робота з віршем. 
Послухайте вірш Н.Забіли. 

Єноти вивели гуляти 
Своє єдине дитинча. 

За їх сім’єю вовк зубастий 
Єхидно стежить з-за куща. 

- Хто турбується про своє дитинча? 
- Поділіть на склади слово єноти. 
- Які звуки вимовляємо на місці першого складу? 
[йе] 
2. Повідомлення теми уроку. 
На письмі їх позначають буквою є, яку ми навчимося писати на 

уроці. 
 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1.Показ букви є. 
- На які предмети вона схожа? 

Буква «є». Яка вона? 
Ніби скибка кавуна. 
Кавуна маля просило, 
двічі скибку відкусило. 

2.Порівняння писаної і друкованої букви є.Порівняння з буквою с. 
Місяць, наче буква «ес», 
Придивляється з небес. 
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Посміхнувся до Славка, 
Показавши язика. 

Хлопчик крейду дістає 
І малює букву «є». 

1. Інструктаж до написання букви є. 
Мала буква є складається з лівого півовала та невеликої поперечної 

палички. Пишемо її, як букву с, і посередині зліва управо робимо поперечну 
паличку. Пишемо під лічбу: і-раз-і, два. 

2. Письмо двох рядків букви є. 

3. Фізкультхвилинка. 
Раз, два – дерева, 

Три, чотири – вийшли звірі, 
Сім, вісім – птахи в лісі, 

Дев’ять, десять – це сунички 
Підняли червоні личка. 

 

ІV. Засвоєння знань, формування вмінь і навичок. 
1. Слухання вірша. 

Свіжа звістка для малят, 
Найдружнішим із звірят 
Стала крихітка – єнот. 
Як співав він нам без нот! 
Ти мультфільми пригадай 
І з єнотом заспівай, 

Що з веселого струмка 
Починається ріка. 

2. Виділення буквосполучення єн зі слова єнот.Запис у зошит 
буквосполучення єн. 

3. Складання звукової моделі слова єнот. 
4. Письмо в зошитах слова єнот. 

 5.Словниково – логічна вправа «Яке слово зайве?». 
Іволга, соловей, синиця, єхидна,ворона, ластівка, сорока, зозуля. 
(Єхидна) 

Є такий звірок – єхидна, 
Та у нас його не видно – 
Він в Австралії родився, 
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То чому б він тут з’явився? 
6.Розвиток зв’язного мовлення учнів. Складання казки про єнота. 
Маленький єнотик не завжди слухався мами і тата. Одного разу, 

коли дорослі вирушили на пошуки їжі, єнотик пішов прогулятися і . . . 
- Що робив єнот , ідучи лісом?(Роздивлявся і співав). 
- Чому він заблукав? ( Роздуми дітей). 
- Куди зайшов він?( У незнайоме місце). 
- Кого зустрів на шляху?(Зайчика,білочку,ведмедика…) 
- Хто вказав йому дорогу? 
- Як? 
7.Фізкультхвилинка під музичний супровід. 
8.Гра «Додай букву». 
Нові друзі навчили єнотика грати в різні ігри.Зайчик запропонував 

ось таку. 
  
 
 (Миє,риє,шиє,виє,ниє). 
-Скільки звуків позначає буква є у цих словах? 
-Чому? 
9.Гра «Не помились». 
 А ведмежа навчило грати у гру «Не помились».Серед 

запропонованих слів виберіть ті , в яких буква є позначає один звук. 
-Де стоїть буква є в цих словах? 
–Скільки звуків вимовляємо на місці букви є? 
–Назвіть їх. 
Синє, ллє, миє, сіє, літнє. 
10. Коментоване письмо цих слів. 
Синє, ллє, миє, сіє, літнє. 
 

V.Штрихування. 
 На згадку про міцну дружбу друзі подарували єнотикові квітку 

щастя, яка приносить удачу лише працьовитим і завзятим. 

. 
VІ. Підсумок уроку. 
–Яку букву вчилися писати на уроці? 
–Скільки звуків може позначати буква є? 

? и є 
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Урок  39 
 
ТЕМА. Письмо малої букви е. 
МЕТА. Вчити писати малу букву е окремо і в сполученнях, 

закріплювати вміння робити звуко -буквений аналіз , ділити слова на 
склади. Виховувати старанність при письмі, почуття прекрасного. 
Збагачувати словник учнів новими словами. 

ОБЛАДНАННЯ. Картка з буквою е, фішки для складання звукових 
моделей, предметні малюнки. 

 
Зміст уроку 

 
І. Актуалізація опорних знань. 
1. Гра «Доповнити речення». 
Учні по черзі додають по одному слову, щоб утворилося речення. 
(Діти. 

Діти садять . 
Діти садять дерева. 

Діти садять молоді дерева. 
Навесні діти садять молоді дерева.) 

2.Спиши з рукописного тексту 
колосок, ліки, синок, лісок. 
- Підкресліть голосні букви у словах. 
 
ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
1.Робота над загадкою. 

Поламались гребінці, 
Залишились три зубці, 
Намалюю диво це. 
Упізнали букву? (е) 

Голосна ця буква, друже, 
І співати любить дуже! 

2. Повідомлення теми уроку. 
На сьогоднішньому уроці ми навчимося писати малу букву е окремо 

і в сполученнях. 
 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  
 1.Ознайомлення з прописною буквою е, порівняння з друкованою. 
 2.Інструктаж до написання літери е. 
 Мала буква е – це лівий півовал із петлею. 
Ведемо з нахилом праворуч угору, заокруглюємо на середині рядка ліворуч 

й назад. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч і вгору. Верхнє 
заокруглення вужче за нижнє. Пишемо під лічбу :і-раз-і. 

 3.Письмо 2 рядків букви е. 
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ІV. Засвоєння знань, формування вмінь і навичок. 
 1.Робота над загадкою. 

Не птах, а з крилами, 
Не бджола, а над квітками літає. 

(Метелик) 
Поділ цього слова на склади. 
2.Домалюй метелика. Продовж штрихування за зразком. 

 
 
3.Фізкультхвилинка. 

Трішки ми попрацювали, 
Сили наші підупали. 

Треба нам би відпочити – 
Свої сили відновити. 
Руки вгору, руки в боки, 
І ще декілька підскоків. 
Руки вгору, руки вниз – 
До навчання знов берись. 

 4. Гра «Поле чудес». 
–З буквою е варто в «Поле чудес» зіграти. 
 
 
 
Споруда для зберігання і сушіння зерна. 
(Елеватор) 
 
 
 

е е 

е 
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Не спортсмен, не чоловік, 
А на лижах цілий вік. 
Землю риє, а не звір –  
У труді він богатир. 
(Екскаватор) 
 
 
 
Рухомі сходи в метро. 
(Ескалатор) 
5.Письмо буквосполучень. 

6.Фізкультпауза. 
Руки витягнути, скласти разом долоні, розводити їх у сторони, не 

роз’єднуючи зап’ястя рук. 
Повернувсь додому із далека, 
Прилетів із вирію лелека. 

Крильця натруджені він складає, 
Потім їх у сторони розгортає. 
Ось на одну ногу в гніздечку став, 
Крильця натруджені разом склав. 

7. Складання звукової моделі слова лелека. 
 -Які ще птахи повертаються у рідні краї з вирію? 
 8.Запис слова лелека у зошиті . 
 9. Розгадати зашифровки. 
 Записати відгадки. 

 
V. Підсумковий етап . 
–Яку букву вчилися писати? 
–Який звук на письмі позначається буквою е? 
–Що нового ви дізналися на уроці? 

Незвичайна буква е 
Слово рідкісне почне: 
Ера, ему, екологія – 

Це наука дуже строгая. 
Тлумачення слів ера, ему, екологія. 
–А може екологія – це наше бажання допомогти природі? 
–Як ти вважаєш? 
 Екологія – наука про наше довкілля. 

е 
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УРОК 40 
 

 Тема. Письмо малої букви а. Коментоване письмо. 
Мета. Вчити дітей писати малу букву а, поєднувати її з іншими 

буквами. Вчити записувати слова під диктовку. Виховувати інтерес  до 
пізнання навколишнього світу. 

Обладнання. Зашифровки, ребуси, малюнки риб, картки букв. 
  

ХІД УРОКУ 
 

І. Актуалізація опорних знань. 
1. Відгадати ребуси і зашифровки, записати початкові літери цих 

слів. 
 
 

 
  

(Трава, мак, ніс, квас, павук.) 
т м н к п 

П. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності. 
 1. Інтрига. 
 На сьогоднішньому уроці ми пригадаємо літо і здійснимо мандрівку 

в одне з найулюбленіших місць не тільки дітвори, а й дорослих. 
Спробуємо відгадати, що це за місце. 
Навкруги вода, а з питвом – біда. 
 ( Море). 
– Діти, а що дає нам море ? 
2. Відгадування загадки. 

Є голова, а немає волосся. 
Є очі, а немає брів. 
Є крила, а не літає. 
В холоді не мерзне. 
Спеки не боїться! 

( Риба ). 
3. Вікторина "Хто такі рибки ?" 
- Чи всі риби однакові ? ( Ні ) 
- Як вони плавають ? 
- За допомогою чого рибки рухаються ? 
- Чи бувають отруйні риби ? ( Риби – собаки ) 
4. Виділення звука / а / зі слова риба. 
5. Визначення теми і мети уроку. 
Навчимося на уроці писати малу букву а, поєднуватимемо її з 

іншими буквами. 
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Ш. Вивчення нового матеріалу. 
1. Показ писаної літери а, порівняння її з друкованою. 
2.Пояснення письма писаної букви а. 
Мала буква а складається з двох елементів: овала і прямої лінії, 

закругленої знизу. Починаємо писати букву нижче середини рядка, ведемо вгору, 
до середини рядка, закруглюємо ліворуч, потім униз, теж закруглюючи. Біля 
нижньої рядкової лінії закруглюємо праворуч і ведемо вгору до початку овала. 
Потім від середини рядка, торкаючись овала, проводимо вниз пряму похилу 
лінію, яку біля нижньої рядкової закруглюємо праворуч. Пишеться під рахунок: і 
- раз - і , два - і. 

3. Написання двох рядків букви а. 

4. Гра «Аукціон»  
Море завжди манить всіх. Від променів сонця воно іскриться 

різноманітними відтінками. 
–Назвіть морських жителів, щоб в їх назвах був звук (а) ( камбала, 

скат, білуга, сардина, краб, салака, медуза ). 
5. Відгадування загадки. 

Ось вона яка – 
Розбійниця морська ! 
Всіх би проковтнула 
Зажерлива … ( Акула ) 

6. Хвилинка – цікавинка 
У пригодницьких романах акул зображають ненажерливими 

хижаками. Однак це не стосується акул, які водяться в Україні. У нас їх 
два види – катран ( морський собака ) та котяча акула. Вони є активними 
хижаками, але мають невеликі розміри ( 1-2 метри ) і на людину не 
нападають. 

Катран живе до 25 років, їсть риб, крабів, креветок. З нього 
виготовляють балик, а печінку катрана використовують в медицині. 

 7 Письмо складів ка, ак (по піврядка). 

8. Пальчикова гімнастика. 
Середній сьогодні на варті. 
Робота матроса – не жарти. 
Він крутиться швидко весь день, 

Співає матроських пісень. 
( Проспівати 1куплет пісні про море ). 
Діти стискають праву руку в кулачок, розгинають середній палець і 

крутять ним спочатку в один, а потім в інший бік. Те ж саме роблять лівою 
рукою. Повторюють вправу кілька разів. 
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ІУ. Засвоєння знань і формування умінь і навичок. 
1. Написання буквосполучень (після наведення в зошитах зразків 

пишуть ці буквосполучення самостійно у наступному рядку ). 

2. Фізкультпауза. 
Гра "Допитливий" ( всі відповіді починаються на а ) 
- Як тебе звати ? 
( Андрій, Антон, Артем, Анна, Аліна, Аліса ). 
- Звідки ти приїхав ? 
( З Америки, Африки, Азії, Австралії ). 
- Що там росте ? 
(Ананаси, апельсини, айстри, айва ). 
- А чи є між вас дитина, 
що назве на а тварину ? 
( Антилопа, анаконда, альбатрос … ). 
- Чим на букву а смачненьким 
вас частує ваша ненька ? 
( абрикос , аґрус … ) 
3. Гра "Слова розсипались".  
Дякуючи кому ви, діти, змогли побавитись у теплих хвилях моря ? 
аа мм ( мама ) отта ( тато ) 
4. Коментоване письмо речення. 

 – Прочитайте речення, написане у ваших зошитах. 
 –Зі скількох слів воно складається? 
 – Назвіть перше слово, друге, третє. 
 – Як пишемо перше слово в реченні? 
 – Що ставимо в кінці речення? 
 ( Діти наводять ручкою зразок, написаний простим олівцем. Потім у 

наступному рядку пишуть це речення самостійно, намагаючись , щоб 
ширина і висота букв співпадали зі зразком). 

 
У. Штрихування літака. 
На такому красивому транспорті ми повернемось до своєї рідної 

домівки. 
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УІ Підсумок уроку.  
1. Гра "Хто швидше і краще". 
Зобразити на дошці букву, яку вчилися писати на цьому уроці. 
2. Назвіть слова 
- з одним звуком / а/; 
- з двома звуками /а/; 
- назвіть місяці року, в яких є звук / а/. 
 
 

УРОК 41 
 

Тема. Письмо малої букви б. Коментоване письмо слів, речень. 
 Мета. Навчити учнів правильно писати малу букву б, поєднувати її 

в складах і словах. Виховувати бережливе ставлення до природи, тварин. 
Обладнання. Малюнок білки, картки букви б. 
 

ХІД УРОКУ 
 

І. Актуалізація опорних знань. 
1. Повторення вивчених букв. 
Перевіримо чи всі букви на місцях. 
- Це буква а – вона позначає звук… 
- Це буква м – вона позначає звук… 
- Які букви можуть позначати два звуки ? 
- Коли вони позначають два звуки ? 
- Який приголосний звук завжди м’який ? 
- Яка буква позначає звуки / ш/, /ч/ ? 
 
П Стимулювання та мотивація навчально-пізнавальної 

діяльності. 
1. Проблемне запитання 

На небі одна, 
На землі нема, 
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У баби двоє, 
У дочки нема, - 

У кабана посередині, 
У бика спереду 

( Буква б ) 
 
Ш. Вивчення нового матеріалу. 
1. Розрізнення звуків /б/ /б’ / у словах. 
Гра "Тім – Том ". 
Булка, білка, бензин, банан, бінокль, бинт, автомобіль. 
2. Порівняння друкованої і писаної малої букви б. 
3. Інструктаж до написання букви б. 
Маленька буква б складається з двох елементів: овалу і прямої лінії, 

загнутої вгорі . Починаємо писати літеру б, як і малу а, закінчуючи овал, 
пряма лінія безвідривно продовжується вгору до верхньої рядкової лінії і 
закінчується плавним поворотом праворуч. 

Пишеться під рахунок: і – раз - і - і - два. 
 4. Письмо букви б у зошитах ( 2 рядки ). 

 

Ось свій зошит я відкрию 
І похило покладу. 

Сяду рівно, не зігнусь, 
За роботу я візьмусь. 

4. Чистомовка.  
Ба-ба-ба в лісі я знайшов … ( гриба ). 
Бі-бі-бі казку розкажу … ( тобі ). 

 5. Письмо складів ба, бі ( по піврядка). 

 
6. Пальчикова гімнастика 

Спритний пальчик вказівний 
І рухливий, і міцний. 
Він киває головою, 
Ніби кличе за собою. 

Діти кладуть праву руку на парту долонею догори, згинають і 
розгинають вказівний палець. Потім те ж саме роблять лівою рукою. 

Повторюють вправу кілька разів. 
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ІУ. Засвоєння знань, формування умінь і навичок. 
1. Письмо слів з буквою б. 
 Читаєм з "г" – на неї птах сідає, 
 змінити "г" на "б" – звірятко пострибає. 
 ( Гілка – білка ). 

  
 2. Розвиток зв’язного мовлення. 
- Чим живиться білочка ? 
- Де вона мостить гніздо ? 
- Як запасає корм ? 
- Що цікаве можете розповісти про цього звірка ? 
3. Хвилинка – цікавинка. 
Білки добре стрибають по деревах. Вони можуть стрибнути з 

великого дерева на землю без шкоди для себе. Довгий хвіст допомагає 
керувати польотом. Живляться білочки ягодами, насінням, горіхами, 
грибами, яйцями птахів, ящірками, зміями, дрібними гризунами, комахами. 
Білочки живуть часто у міських парках. Якщо їх не кривдять, вони стають 
майже ручні і випрошують корм у перехожих. Але краще не брати білку у 
руки. По-перше, на ній можуть бути паразити, по-друге, ці тваринки часто 
хворіють на сказ. 

4. Фізкультхвилинка. 
Буб-буб-буб! Буб-буб-буб! 
Я завжди міцний, як дуб. 
Ба-ба-ба! Ба-ба-ба! 

Зліва – тополя, а справа – верба. 
Погойдав дерева вітер, 
Відпочили трохи діти. 

4. Робота з деформованим текстом. 
Давайте, малята, складемо речення про білку. Ось із цих слів 

утворіть речення. 
Мала, на, білка, гілці. 
5. Коментоване письмо речення по опорах. 
( У наступному рядку пишуть це речення без опор, дотримуючись 

ширини і висоти букв ). 

 
 У. Штрихування малюнка білки з грибами.  
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УІ. Підсумок уроку. 
– Що викликало труднощі на уроці ? 
- З письмом якої малої букви познайомилися ? 
1. Вивчення вірша від білочки. 

Поводьтеся в лісі тихо 
І не койте в ньому лиха, 

Ліс не любить пустотливих, 
Метушливих і крикливих. 
Вітів, прошу, не ламайте 
І травинок не займайте. 
І тоді в казкове диво 

Ви потрапите … щасливо ! 
 
 

УРОК 42 
 

Тема. Письмо великої букви О  
Мета. Вчити писати велику букву О, поєднувати її з іншими 

буквами.  Розвивати спостережливість, зв’язне мовлення. Виховувати 
інтерес до  читання . 

Обладнання. Картки букв, казка В. О. Сухомлинського «Ніч та біла 
сорочка».  

Хід уроку 
 

І. Актуалізація опорних знань. 
 - Яка буква завжди позначає два звуки? 
 - Які звуки позначає буква щ? 
 - Коли букви я, є позначають два звуки? 



 

 134

 ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
«Ох», – зітхнула Оля тихо. 
Не виходить буква, лихо, 
Наче бублик, ось яка. 
Що за літера така? 

- В якому слові перша буква О буде написана з великої букви? 
- Наведіть приклади слів, де О пишеться з великої букви? 
 

 ІІІ. Вивчення нового матеріалу 
1. Розгляд великої букви О. 
- На яку з вивчених букв вона схожа? 

Буква С – не стулить віч – 
Світить місяцем всю ніч, 
А коли приходить ранок, 
Округляється серпанок: 

 

Сонце наче буква О 
Над землею попливло, 
І до нього, як до мами, 
Діти тягнуться руками. 

2. Пояснення послідовності написання О. 
 Велика О – один елемент – овал. Починаємо писати трохи нижче 

верхньої рядкової лінії і закруглюємо вниз до нижньої рядкової лінії. 
Потім, закруглюючи, ведемо вниз до нижньої рядкової лінії, де знову 
закруглюємо вправо і ведемо туди, де починали. Під такт: і – раз – і. 

3. Написання двох рядків букви О.  

4. Пальчикова гімнастика.  
Нашим пальчикам цікаво: 
Безіменний робить вправи. 

А долонька догори – 
Раз-два-три, раз-два-три. 

 Діти кладуть праву руку на парту долонею догори, згинають і 
розгинають безіменний палець. Потім те ж саме роблять лівою рукою. 
Повторюють вправу кілька разів.  

5.Вивчення скоромовки 
Оля, Тоня і Марина 
Обірвали всю ожину. 
Поприносили додому 

Лиш по кошику пустому. 
6. Написання складів  
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7. Робота над віршем.  
 - Як звати дівчинку, подругу Олі?  

Дівчинка я – українка 
І зовуть мене Оленка. 
А дідусь мій – козак! 
В нього вуса – ось так! 
Про здоров’я наше дбає, 
Гартуватись закликає. 

- Пояснити значення слова гартуватись. 
 
ІV. Засвоєння знань, формування умінь і навичок.  
1. Гра «Аукціон»  

А тепер прошу вас я 
Ще скажіть на «О» ім.’я. 

2. Запис імен. 
Олена Олег Остап  
Оксана Оля Олеся  
 о=о 
3. Продовжити казку В. Сухомлинського «Ніч та біла сорочка».  
Маленька Оля любить читати. Послухайте, яку казочку вона читає.  
Жив з мамою маленький-маленький хлопчик Остапчик. Він недавно 

навчився говорити. У хлопчика сніжно-біла сорочка. Мама випрала її і 
повісила на дворі сушитись. Надходила ніч. Остапчик і каже матері:  

- Мамо, я піду заберу сорочку.  
- Навіщо? – дивується мама… 
 
- Що відповів син? 
- Що було далі? 
(Ніч торкнеться до білої сорочки. Сорочка почорніє. Що я одягну?) 
4. Фізкультхвилинка.  

Раз! Два! Всі присіли. 
Потім вгору підлетіли. 
Три! Чотири! Нахилились, 
Із струмочка гарно вмились. 
П’ять! Шість! Усі веселі. 
Летимо на каруселі. 

5. Робота по малюнку. 
А ось і наша Оля.  
- Де сидить Оля? 
- Що робить дівчинка? 
- Складіть речення спочатку з 2-х слів, тоді з 3,4,5 слів. 

Оля читає. 
Оля читає книгу. 

Оля читає цікаву книгу. 
Маленька Оля читає цікаву книгу. 
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6. Списування з друкованого шрифту. 
- Прочитайте речення про Олю. 
Оля читає книги.  
(Записують речення з коментуванням). 
V.Штрихування космічного корабля.  
Дівчинка захоплюється читанням фантастичних творів про космічні 

подорожі. Ось на такому космічному кораблі вона мріє відкрити невідому 
ще планету. 

 
IV. Підсумок уроку 
 - Яку літеру вчилися писати на уроці? 
Розгадати зашифровки . (Око, оса, олень, Одеса). 

  

   
- Яке з цих слів пишемо з великої літери О? 
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Урок 43 
 
Тема. Письмо великих букв С, Є. Списування з друкованого 

шрифту. 
Мета. Вчити учнів писати великі букви С,Є, з’єднувати їх з іншими  

буквами у словах. Збагачувати словниковий запас школярів. Розвивати 
мислення. Виховувати любов до природи. 

Обладнання. Предметні малюнки єнота і єхидни, зашифровки,  
зразок друкованих і писаних букв С та Є. 

 
ХІД УРОКУ 

 
І. Актуалізація опорних знань. 
1. Гра «Шифрувальник». 
 – Прочитайте слова. 
 
 
 
 
 
 ( небо ) (новина ) ( нога )  
  
2. Фронтальне опитування. 
- Назвіть голосні букви, які зустрічаються у зашифровках. 
- А які приголосні букви використали у цих словах ? 
- Які з цих букв ви вже вмієте писати ? 
 
П. Вивчення нового матеріалу. 
1. Повідомлення теми і мети уроку. 
2. Робота з віршем. 

Задивилось сонечко 
На маленьку Сонечку: 
Сонечка умита, 
Сонечка одіта: 
Чисті черевички, 
У косичках стрічки. 
Усміхнулось сонечко 
До малої Сонечки. 
( Грицько Бойко) 

- Як звати дівчинку ? 
- Чому до Сонечки усміхнулось сонечко ? 
- Чим цікаве слово Сонечка ? ( Ім’я дівчинки ). 
- Що знаєте про правопис імен ? 
- Чи можемо зараз написати це ім’я на дошці ? 
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( Ні, не вміємо писати першу букву ). 
3. Виділення звука / с / у слові Сонечка. 
- Поділіть слово на склади. 
- Який звук вимовляємо на початку першого складу ? 
- Якою буквою позначаємо його на письмі ? 
4. Розгляд великої букви С, порівняння її з малою рядковою та 

друкованою с. 
 5. Хвилинка фантазії. 
- На що схожа велика буква С ? 

Буква "ес" – як місяць в небі, 
Як маленький серпик в полі, 
Як окраєць хліба теплий, 
Кавуна шматок солодкий. 

6. Інструктаж до написання букви С. 
Форма великої літери С подібна до маленької. Це – лівий півовал. 

Починаємо писати нижче верхньої рядкової лінії, закруглюємо під нею 
ліворуч і пишемо, закруглюючи, вниз до нижньої рядкової, де закруглюємо 
праворуч. Пишемо під такт: і - раз - і. 

6. Письмо букви С по паличках – опорах. 

7. Пальчикова гімнастика. 
 "Сонце" 
Руки перехрещені тильною стороною долонь до себе. Спочатку 

пальці обох рук стиснуті в кулаки стулені докупи ( хмаринка ). Потім 
пальці-промінчики розкриваються, руки повертаються вниз – вправо і вниз 
– вліво. 

8. Гра "Аукціон " 
- Назвіть імена, що починаються на С. 
( Сава, Слава, Семен, Світлана, Сергій, Саша, Софія, Соломія, 

Степан,  Святослав …). 
9. Письмо складів Са, Се (по піврядка). 

 
 10. Запис слів за зразком. 

 ( Наводять слова ручкою по зразках, у наступному рядку пишуть 
самостійно ці імена). 

- Поясніть, як пишемо імена, по батькові, прізвища людей. 
- Кому можуть дати ім’я Саша? 
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11. Фізкультхвилинка. 
Сонечко прокинулось, потягнулось, 

В різні боки повернулось. 
Потім весело всміхнулось, 
Кругом себе обернулось. 
Стали квіти оживати, 
Пташки пісеньки співати, 
Діти стали танцювати, 
Любе сонечко вітати. 

12. Знайомство з великою буквою Є. 
а) Інтрига. 
- Що буде, коли я поставлю паличку до букви С? 
  С - Є. 

Буква "Є" на "С" так схожа, 
Нам їх плутати негоже ! 

б) Показ великої букви Є, порівняння її з великою буквою С. 
в) Інструктаж до написання букви. 
- Поясніть послідовність написання букви Є. 
 ( Починаємо писати нижче верхньої рядкової лінії, закруглюємо під 

нею ліворуч і пишемо, закруглюючи, вниз до нижньої рядкової, де 
закруглюємо праворуч. Від середини першого елемента пишемо коротку 
пряму рухом праворуч. Під рахунок: 

і-раз-і-два). 
г) Письмо букви Є по паличках – опорах. 

 
13. Робота з таблицею. 
- Прочитайте слова. 
- Скільки звуків позначає буква Є ? Чому? 
Євген Єва 
синє     твоє 
 

Ш. Закріплення знань, формування вмінь і навичок. 
 1. Гра «Діалог». 
–Скажіть, яке на світі є 
Ім’я людей на букву «Є»? 
 ( Єва, Євген, Єгор, Єфросинія, Євдокія). 
–Скажіть, які на світі є 
Міста , що починаються із «Є»? 
 ( Євпаторія, Єнакієве). 
–Ну, а на букву «Є» 
Країна в цілім світі є? 
 ( Єгипет). 
 2. Проблемне питання. 
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 – Що спільне для всіх названих слів? ( Пишуться з великої букви, 
починаються буквою Є ). 

3. Робота з віршем. 
Є єноти в зоопарку, 
Є єхидна, заєць є. 

У вольєрі дуже жарко – 
Наш єнотик воду п’є. 

- У назвах яких тварин є буква є ? 
( Розгляд предметних малюнків єнота, єхидни, зайця ). 
4. Хвилинка - цікавинка. 
Тіло єхидни вкрите голками завдовжки близько 6 см і бурою шерстю . 

Вона нагадує їжака, проте значно більша за розміром. Довжина її тіла 35 – 59 
см. Єхидна має короткі лапи з міцними кігтями, а її щелепи видовжені у 
"дзьоб ". 

Єхидна – нічна тварина. Вона живе в норах, живиться комахами та 
черв’яками. На початку серпня самка відкладає одне яйце, яке виношує в 
сумці. У сумку відкриваються численні молочні залози, виділення яких 
злизує маля. 

Поширена єхидна здебільшого в Австралії та Новій Гвінеї. 
5. Заучування скоромовки. 
Єнотик з кошиком блукає, 
Квіти й жолуді збирає. 
6. Читання слова єнотик, запис у зошитах, звуковий аналіз цього 

слова. 

7. Списування з друкованого шрифту. 
 Єнотик несе кошик. 
 

ІУ. Штрихування каченяти. 

 
Найкращі квіти єнотик дарує своєму другові каченяті. 
 А ось і воно. Заштрихуйте його. 
 

У. Підсумок уроку. 
- Які букви навчились писати ? 
- Чим відрізняється велика буква С від Є ? 
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УРОК 44 
 

Тема. Письмо складів і слів з вивченими буквами. Списування з 
друкованого  шрифту. 

Мета. Закріпити вміння учнів писати букви, склади, слова. 
Розвивати вміння коментувати слова, речення. Виховувати любов до праці. 

Обладнання. Казка В.О.Сухомлинського «Зламана яблунька», 
сюжетний малюнок. 

 
Хід уроку. 

 
І. Повторення вивчених букв за алфавітом. 
ІІ. Контроль, корекція і закріплення знань учнів. 
1. Ігрова ситуація. 
 По дорозі до школи я зустріла Хрюшу, який гірко плакав. Справа в 

тому, що він не знає, як пишуться ось ці букви (а, б, к, т). 
-А чи знаєте їх ви?  
-А писати ці літери вмієте? 
Давайте , діти, навчимо і Хрюшу. 
2. Хвилинка каліграфії. 

 3. Диктант складів. 
 Хрюша невпевнений, чи зможе написати складовий диктант. 

Підтримаємо нашого казкового друга. 
 Ша їл ко иг ач 
4. Пальчикова гімнастика. 

Наш великий – трудівник, 
Змалку він до праці звик. 
Він і спритний, і гнучкий, 
І до всього беручкий. 

 Діти кладуть праву руку на парту долонею догори згинають і 
розгинають великий палець. Потім те ж саме лівою рукою. Повторюють 
вправу кілька разів. 

5. Робота над скоромовкою. 
Діти, я і Хрюша запрошуємо вас у дитячий садок. Малюки вчать 

скоромовку. Пропоную вивчити і вам. 
Нутрія маленька по річці пливла, 
Нутрія швиденько лапками гребла. 

6. Робота по малюнку «Діти граються в піску».  
А зараз малята вийшли на прогулянку. 
- Якими іграшками вони граються? 

 



 

 142

7. Читання з дошки слів. Списування цих слів з друкованого шрифту. 
Слон котик машина 
Звуковий аналіз слова котик. 
8. Запис речення. 
Розкажіть, що робить Ліна. 

9. Фізкультпауза. 
На-на-на! На-на-на! 

Цікавішої справи, ніж навчання, нема. 
Але я стомився трішки. 

Хай спочинуть ручки – ніжки. 
Я стомився вже сидіти, 
Хочу трішки походити, 
Зазирнути у віконце, 
Потягнутися до сонця, 

Наче м’ячик пострибати… 
Й знову бути працювати. 

 10. Списування з друкованого шрифту. 
 Вихованці дитсадка не тільки вміють гратись. 
 Вони доглядають за квітниками. 
 Он лілії. 
 Ми полили.  
- Що потрібне квітам, щоб вони росли? 
Добір слів-родичів до слова вода. 
8. Робота над казкою В.О.Сухомлинського «Зламана яблунька» 

(Збірка В. О. Сухомлинського «Казки школи під голубим небом», ст. 152) 
Дуже люблять малята читати і слухати пригоди. Про одну хочуть 

розповісти і нам. 
- Яка біда трапилась? 
- Що сталося з яблунькою? 
- Що одного разу побачив Мишко? 
- Чому він зрадів? 
- Що зробив хлопчик? 
- Чи можна його назвати турботливим і добрим? 
- Чому? 
 
ІІІ. Штрихування іграшки-пірамідки.  
 Малята на занятті з малювання зобразили свою улюблену іграшку, 

але ще не вміють штрихувати. Вони просять нас зробити це. 
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 IV. Підсумок уроку. 
 
 

УРОК 45 
 
Тема. Письмо малої букви х окремо та в словах. 
Мета. Вчити дітей писати рядкову літеру х, поєднувати її з іншими 

буквами, аналізувати структуру писаних букв, зіставляти спільне і 
відмінне з іншими буквами. Розвивати мовлення учнів. Виховувати 
бережне ставлення до хліба, повагу до людей, які його вирощують. 

Обладнання. Картка з буквою х, сюжетні малюнки, плакат зі 
зразком штриховки.  

 
Хід уроку 

 
 І. Організаційний момент. 
Добрий день вам, любі діти, 
Рада вас вітати, 
Щастя та добра вам 
Хочу побажати. 
 
ІІ. Актуалізація опорних знань. 
1. Повторення вивчених букв алфавіту. 
2. Буквений диктант, складання слів з цих букв. 
е к а д т ї л щ п и я 
( їла, пил, пилка, так, лящ, липа, ящик…) 
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ІІІ. Стимулювання та мотивація навчально-пізнавальної 
діяльності. 

1. Акровірш. 
Хвалить його кожен, 
Любить його кожен. 
І дня ми прожити 
Без нього не можем. 
 ( Хліб ) 
2. Виділення звука (х) у слові хліб, складання звукової моделі 

цього слова. 
3. Повідомлення теми і мети уроку. 
ІV. Вивчення нового матеріалу. 
1. Добір слів зі звуком (х) на початку, в середині та в кінці слова. 
2. Показ друкованої букви х. 
–На що схожа буква х? 

Харитон хрестики малює, 
Ну й художник! Ха-ха-ха! 

–Це не хрестик, –каже хлопчик, – 
Я вивчаю букву х! 

3. Інструктаж до написання рядкової букви х. 
 Маленька літера х у своєму складі має два півовали: лівий і правий. 

Починаємо писати літеру з лівого півовалу. Трохи нижче середини 
робочого рядка рухом угору-праворуч робимо закруглення і ведемо лінію 
вниз до нижньої рядкової лінії, де заокруглюємо ліворуч. Тепер пишемо 
правий півовал. Починаємо, як і лівий, трохи нижче середини робочого 
рядка, закруглюємо ліворуч і ведемо так вниз, щоб торкнутись лівого 
півовала. Біля нижньої рядкової закруглюємо праворуч і закінчуємо вище 
нижньої рядкової. Під такт: і-раз-і,і-два-і. 

4.Написання букви х учнями ( 2 рядки ). 

5. Пальчикова гімнастика. 
Пальчик вирішив сховатись. 
З нього почали сміятись. 
На долоні, як у полі, 
Не сховаєшся ніколи. 

Діти згинають вказівний палець правої руки, натискають зверху 
великим пальцем лівої руки, ніби «втискуючи» кінчик пальця в долоню. 
Подушечка вказівного пальця має бути притиснута до його основи. Потім 
вправу повторюють, міняючи руки. 

6.Робота над загадкою. 
–Як у народі називають того , 

хто поле обробляє, 
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зерном добірним засіває, 
високі врожаї збирає? 

( Хлібороб ) 
7. Поділ слова хлібороб на склади, письмо буквосполучень хл, ох 

( по піврядка ). 

 
8. Складання розповіді за малюнком «Як хліб прийшов на стіл». 
9. Коментоване письмо слова хліб. 

10. Інтерактивна гра «Продовж речення». 
Продовжити речення «До хліба я ставлюся так: …» 

Хліб не зайчик з лісу носить – 
Брат мій сіє, тато косить. 
Хліборобом хочу стати, 

Як мій братик, як мій тато. 
11. Фізкультхвилинка. 

Зерно сіється у полі, 
Кропить дощ його доволі. 
Під снігами в борозні 
Тепло зернятку ві сні. 
Як весняне сонце грає, 
Із землі зерно зростає. 
Вступить літо у права, 
Починаються жнива. 
Ну, а пекар наш умілий 
Хліб пече, як сонце білий. 

І хазяйка залюбки 
Крає хліб той на скибки. 

Скибку хліба лиш сумлінним, 
Тим, хто трудяться відмінно. 

12. Коментоване письмо речення. 

– Прочитайте речення, записане у зошитах. 
– Порахуйте, скільки в ньому слів. 
– Що знаєте про правопис слів у реченні ? 
– Як пишемо перше слово? 
– Що ставимо в кінці речення? 
– Наведіть речення по зразку, у наступному рядку напишіть це 

речення самостійно. 
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13. Добір слів-родичів до слова хліб.  
Хліб 
хлібець 
хлібчик 
хлібина 
хлібний 
хлібороб 
хлібодар 
14.Списування з друкованого шрифту 
 тихо хитає хата 
 
V. Штрихування комбайна. 

 
–Діти, які машини-помічники допомагають збирати урожай хліба? 
VІ. Підсумок уроку. 
–Чого навчилися сьогодні на уроці? 
–Що було цікавим? 
 
 

Урок 46 
 

Тема. Письмо рядкової букви ж . 
Мета. Вчити дітей писати рядкову букву ж, з’єднувати її з іншими 

буквами у  словах. Удосконалювати вміння виконувати звуковий аналіз 
слів. Збагачувати словниковий запас, мовлення. Розвивати навички  
каліграфічного письма. Виховувати почуття дружби, взаємодопомоги. 

Обладнання. Картки букв, ілюстрації до укр. нар. казки 
«Рукавичка»,  таблиця зі зразком штриховки теремка. 

 
Хід уроку 

 
І. Організаційний момент 
Відгадайте, діти, в яку казку ми сьогодні помадруємо? 
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В лісі звірам всім на втіху 
Що згубив старенький дід? 
Влізли мишка туди й жабка, 
Заєць, лиска, вовк, ведмідь 

Ще й кабан – іклан. Будь ласка, 
Пригадайте, що за казка? 

(«Рукавичка») 
 
ІІ. Актуалізація опорних знань 
1. Читання вивчених букв (і,ш, ї, м, и, г, й, ч, л, я, ц,х, щ, о, п, а, т, 

б, к, н, с, ). 
–Хто першим знайшов рукавичку? ( Мишка ) 
Зайшла мишка в рукавичку, а все навколо обвішано картинами з 

написами. Прочитайте їх. 
2. Буквений диктант. 
Вирішила мишка частину таблиць зняти. Запишіть назви тих, які 

вона залишила. 
л й б е к ч и н п 
 
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 
1. Виділення звука [ж] 
Слухайте, що було далі. 

По лісу вона стрибала, 
Рукавичка там лежала. 

Вона пожить в ній попросилась, 
Мишка з радістю згодилась. 

(Жабка) 
- Хто завітав до рукавички? 
- Який звук вимовляємо на початку слова жабка? 
IV. Вивчення нового матеріалу 
1. Повідомлення теми уроку 
2. Показ рядкової букви ж, порівняння з друкованою ж та 

рядковою х. 
- На які предмети схожа вам буква ж ? 

Я літера така, - дуже схожа на жука. 
Тільки ти жука згадаєш, 
Мене одразу впізнаєш. 

3. Інструктаж до написання букви. 
 Починаємо писати нижче середини робочого рядка, ведемо до 

середини робочого рядка, закруглюючи праворуч. Біля нижньої рядкової 
лінії закруглюємо ліворуч. Трохи нижче середини цього елемента 
починаємо писати другий елемент: ведемо пряму похило вгору до середини 
робочого рядка, не відриваючи руку, проводимо пряму, похилу вниз до 
нижньої рядкової лінії, звідси пишемо похилу вгору, не доводячи її до 
середини робочого рядка. Відступивши, пишемо третій елемент – лівий 
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півовал, який приєднується до другого елемента. Під такт: і – раз – і, і – 
два – і, і – три – і. 

4. Письмо букви ж учнями по опорах. 

5. Пальчикова гімнастика 
Ви погляньте на цей пальчик: 
Він стрибає наче зайчик. 
Із пеньочка на пеньок – 

За стрибком іще стрибок. 
Діти стискають праву руку в кулачок, розгинають мізинець і хитають 

ним туди – сюди. Потім те ж саме роблять іншими пальчиками правої 
руки. 

6. Відгадування загадки. 
- Що було далі? 

Хто лісочком пробігав 
До рукавички завітав? 
І звірята, що там жили, 
З радістю його впустили 

(Заєць) 
Згодились господарі взяти зайця в рукавичку при умові, що він 

розкаже скоромовку. 
7. Гра «Впіймай звук [ж]». 
Впіймайте слова зі звуком[ж] у цій скоромовці. 

Біжить стежина поміж ожини 
І вже у Жені ожини жменя. 

- У яких словах є буквосполучення жи, ож? 
8. Письмо складів жи і ож (по піврядка) 

 
9. Читання криптограми. 
Відгадайте, хто був далі. 
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10.Гра «Букви розсипались». 
Щоб потрапити до рукавички, лиска повинна скласти слово з 

розсипаних букв. 
б а к а ж (Жабка) 
11. Складання звукової схеми до слова жабка. 
12. Фізкультхвилинка 

Станем струнко! Руки в боки! 
Пострибаєм, як сороки. 
Як сороки – білобоки! 
Стрибу – стрибу ! 
Скоки – скоки! 

А тепер, мов жабенята, 
Будемо усі стрибати. 

Ква – ква – ква! Ква – ква – ква! 
Щоб спочила голова. 

13. Написання слова жабка. 
Змерз сіренький на морозі – 
Тут рукавичка на дорозі. 
Хоч звірятам було тісно, 

Та знайшли й для нього місце. 
(Вовк) 

–Прочитайте, хто з тварин запропонував впустити вовка до 
рукавички.(Жабка). 

 –Запишіть це слово. 

 
14. Добір слів – родичів. 
Жабка 
жаба 
жабеня 
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жабенятко 
жаб’ячий  
15. Коментоване письмо речення (по опорі в зошитах ). 
Тісно вже в рукавичці. А в цей час 

Пробігав повз рукавичку 
Після вовка і лисички. 
І добродушна звірина 

Пустила до рукавички…(Кабана) 
Та не задарма, кабан пообіцяв красиво написати ось це речення. 

 
–Прочитайте речення мовчки. 
–Зі скількох слів воно складається? 
–Як пишуться слова в реченні? 
–Яка буква стоїть на початку речення? 
–Що ставимо в кінці речення? 
(Діти наводять ручкою по зразках, у наступному рядку пишуть це 

речення самостійно). 
16. Гра «Буква заблудилась». 
Щось засумували звірі, а бідова жабка запропонувала гру. 

Просо висіяв Микита, 
Та чомусь вродило сито. 

–У якому слові помилка? 
–Яке слово треба вставити? 
17. Списування з друкованого шрифту. 
Зібралися всі вечеряти . 
- Прочитайте, що у звірят є на столі. 
їжа ложка ніж 
Але що це у лісі тріщить? 

Клишоногий лісом брів, 
Та й на рукавичку натрапив. 
Дуже всім тісно було, 
Але впустили і його. 

(Ведмідь) 
Нехай звірята вечеряють, а ми запишемо ці слова. 
18. Хвилинка – цікавинка. 
Всі, здавалось, розмістились в рукавичці, але несподівано почули 

голос того,  
Хто дідусю допомагав, 
Рукавичку в лісі шукав, 
Звірі його голос почули 
І мерщій у ліс чкурнули. 

(Собака) 
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 Але не відразу розбіглися, спочатку запропонували собаці 
розповісти щось цікаве про одного із жителів рукавички. Песик вибрав 
жабку. Ось що про неї дізналися звірята. 

У Закарпатті мешкає прудка жаба. У разі небезпеки вона здатна 
стрибати на три метри в довжину й на один метр у висоту. Цей вид 
занесено до Червоної книги України. 

Ставкова ж жаба відома тим, що її задні кінцівки французи 
вживають у їжу. 

Кокоа – найотруйніша тварина на Землі. Її розміри – 2 – 3 см, а вага 
жабки трохи більше 1 г. Мешкає жабка в джунглях Колумбії. Шкірні 
залози жаби виділяють найсильнішу отруту. Індіанці племені Холо 
розшукували жабенят за допомогою сопілок, нанизували на гострі 
бамбукові палички і підносили до вогню, жабеня тримали над полум’ям 
доти, поки не починають з’являтися дрібні краплини отрути. З однієї 
кокоа отрути вистачає на обробки наконечників півсотні стріл. 

19. Штрихування теремка. 
 Звірятам не хотілося розлучатися, тому вони збудували собі ось 

такий теремок.  

 
V. Підсумок уроку. 
- Яку букву вчились писати на уроці? 
 - Що для вас сьогодні було новим? 
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УРОК 47 
 

Тема. Письмо малої букви ю. Списування слів, речення, поданих 
друкованим шрифтом. 

Мета. Навчити учнів писати малу букву ю, правильно поєднувати її з 
іншими буквами. Удосконалювати вміння списувати з друкованого 
шрифту. Розвивати вміння виконувати звуковий аналіз слів. Виховувати 
інтерес до знань. 

Обладнання. Ребуси, предметні малюнки, картки букв. 
 

ХІД УРОКУ 
 

1. Актуалізація опорних знань учнів. 
1. Робота з таблицею "Алфавіт". 
Показати і назвати вивчені букви. 
2. Диктант букв 
є б й к п с ч щ я 
 
П. Мотивація навчальної діяльності. 
1. Інтрига. 

Буква ця усім відома: 
Перед я вона стоїть. 

В ній дві палички і коло – 
Здогадаєтесь умить. 
Є ця буква в слові Юля 
І в словах сміюсь, стою. 
Ой, яка ж вона красуня, 
Ця чудова буква… ( ю ). 

 
Ш. Вивчення нового матеріалу. 
1. Позначення звуків /йу/ буквою ю. 

І тут історію свою 
Розповіла нам буква ю. 
Дружили букви й та у, 
Гуляли в лісі разом. 

Тут раптом де не взявся змій. 
Злякалась й одразу 

Притиснулась до букви у, 
І звуки їх злились. 

Так утворилась буква ю, 
Було таке колись … 

Тепер ми пишем букву ю 
В словах юрба, юнак, 

Каюта, юнга, юшка, в’юн. 
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Ця буква – хитрий знак. 
 – Назвіть слова з буквою ю, які ви запам’ятали з вірша. 
 – Де стоїть буква ю в словах юрба, юнак, юшка? 
 – Скільки звуків вона позначає? 
 – Які? 
 – Де стоїть буква ю в слові каюта? 
 – Скільки звуків чуємо на місці букви ю? 
 – Які? 
 – Коли ж буква ю позначає два звуки? 
2. Тлумачення значень слів. 
Юнак – молодий чоловік. 
В’юн – невеличка прісноводна риба, яка зустрічається в заболочених 

стоячих водоймах. 
3. Звуковий аналіз слова юнак. 
4. Позначення буквою ю звука / у/. 
До вас, діти, звертаються герої казки "Троє поросят". 

Хрюшки кажуть: 
- Хрю, хрю, хрю. 

Теж вивчають букву ю. 
- Який голосний звук чуємо в кінці слова хрю ? 
- Де стоїть цей звук ? 
- Як вимовляється приголосний перед ним ? 
4. Показ малої букви ю. 
- З яких елементів складається ця буква ? 

Як зробити букву ю, 
Здогадавсь, Іванку ? 
Букву і та о приб’ю 
На коротку планку. 

5. Інструктаж до написання букви ю. 
 Маленька ю складається з трьох елементів: двох прямих і овала. 

Починаємо писати від середини рядка. Пишемо похилу паличку до нижньої 
рядкової. Від середини написаної прямої проводимо праворуч коротеньку 
пряму, до якої приєднуємо овал. 

Під такт: раз – і, і – раз – і. 
6. Письмо двох рядків букви ю. 
 

 
7. Фізкультхвилинка. 

Ю - ю - аю ! Ю - ю - аю ! 
Я працюю і співаю. 
Я навшпиньки стаю 
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І до стелі дістаю. 
Вліво – вправо повертаюся, 
Низько до землі вклоняюся … 

Ую - юю ! ую - юю ! 
Знову сяду і працюю ! 

ІУ. Засвоєння знань, формування вмінь і навичок. 
 1. Письмо букви ю в з’єднаннях. 
  

 
2. Робота над віршем. Розвиток зв’язного мовлення . 

Юра рибку упіймав, 
Гриць картоплі накопав, 

А маленька Юля 
Принесла цибулю. 

- Що вирішили зварити діти ? ( Юшку). 
- Що ще кидають в юшку ? 
-Чи подобається вам ця страва ? 
3. Коментоване письмо слова юшка. 

3. Фізкультпауза. 
 Вірш – добавлянка.  

Юшку їсть малий Юрась 
І не дивиться на …(нас) 
Підійдем до нього, 

Скажемо: …. ! ( Смачного) 
4. Списування слів з друкованого шрифту. 
 "Яка буква зникла ?" 
Мал– нок, ка– та, –нак. (ю) 
 –Запишіть ці слова. 
 5. Списування речення з друкованого шрифту. 
 Син танцює коло тата. 
6. Гра. "Коли букви жартують " 

Вночі цвітуть, у небі квіти: 
-Салат ! Салат ! – гукають діти. 

( Салют ). 
 
V. Штрихування риби.  
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VІ. Підсумок уроку. 
 1. Розгадування ребусів. 

  
 (в’юн) (стою) 
 - Скільки звуків позначає буква ю у цих словах ?  
2. Запам’ятай і назви всі слова з буквою ю. 

В школі я пишу, читаю, 
і рахую, і співаю, 

і малюю, й гарно граю, 
як не знаю – запитаю, 
бо старанно все вивчаю. 

 
 

Урок 48 
 

Тема. Письмо рядкової букви в, складів, слів з нею. 
Мета. Навчити дітей писати букву в, правильно поєднувати її з 

іншими  буквами. Розвивати вміння виконувати звуковий аналіз слів.  
Виховувати любов до природи. 

Обладнання. Ребуси, малюнки для штрихування, картки букв. 
 

Хід уроку 
І. Організаційний момент 

Дзвоник пролунав веселий, 
Дружно всіх він кличе в клас. 

Цікаві дії на уроці 
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Пропоную я для вас. 
ІІ. Актуалізація опорних знань 
1. Запис складів під диктовку 
 ме ал чи іч що об 
 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Гра ,,Який звук чуємо найчастіше?” 

Вітер вільний верховодить, 
Вітер віхолу заводить. 
Він велику силу має: 

Гонить хмари, з ніг збиває. 
2. Проблемне питання. 
- Що таке вітер? (Рух потоку повітря в горизонтальному 

напрямі). 
3.Повідомлення теми і мети уроку. 

Буква ,,в” велить все вміти: 
Абетку добре вчити, 
Научитися писати 
Ці слова чудові: 

Вовк, ведмідь, гілки вербові, 
Вік, весна, волошки, віти. 

4.Порівняння писаної і друкованої букви в. 
5.Показ послідовності написання. 
 Писана маленька буква в складається з овала й петлі. Починаємо 

писати букву трохи нижче середини робочого рядка, ведемо з нахилом 
угору, закруглюємо під верхньою рядковою лінією ліворуч і ведемо пряму 
похилу вниз, яку закруглюємо біля нижньої рядкової лінії на овал. Літеру 
пишемо під рахунок: і-раз-і-два. 

2. Письмо одного рядка букви в 

3. Письмо одного рядка букви в ( для поєднання з іншими 
буквами ) 

  
4. Гра ,,Складовий аукціон’’. 
Ві ( -кно, -дро, -ник, -хола, -яло, -трила); 
во ( -рона, -рота, -гні, -да, -ротар). 
5. Пальчикова гімнастика 

Наш мізинчик засинає, 
ліжечко собі шукає. 

Подивіться – справжній соня, 
Він розлігся на долоні. 
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Діти розчепірюють пальці, а потім починають одночасно згинати 
обидва мізинці, торкаючись подушечками долонь. Повторюють віршик 
кілька разів. 

 
IV. Засвоєння знань, формування вмінь і навичок.  
1. Написання буквосполучень. 

2. Розгадування ребусів.   

 (весна) (весло) (воля)  
 Запис цих слів 
3. Розвиток зв’язного мовлення. 

Що таке: пливе і ллється, 
Часом на камінь дереться, 
Як немає – все всихає, 
Звір і птаха помирає? 

(Вода) 
- Що таке вода? 
 ( Прозора безбарвна рідина, яка знаходиться в ріках, озерах, морях. 

В чистому вигляді не має ні смаку, ні запаху). 
- Що вміє вода? 
- Якої води більше в природі солоної чи прісної? 
- Яку користь приносить вода людям, природі? 
- Чи може робити вода шкоду? 
- Уявіть собі що ви зустрілися з Капітошкою. Про що ви будете 

розмовляти? 
4. Складовий і звуковий аналіз слова вода.  
5. Письмо слова вишня. 

 
–Без водиці не виростуть плоди. Які саме? Здогадайтесь. 

Червоненька і смачненька, 
Дуже з вигляду гарненька, 

І боки у неї пишні. 
Літом смачно їсти… ( вишні ). 

6. Фізкультхвилинка. 
Ве-ве-ве, ве-ве-ве! 

ля



 

 158

Влада вишні не зірве. 
Віє вітер, повіває, 

Вишні нижче нахиляє – 
Влада вишні прихиляє, 

В фартушок вишні збирає, 
Друзів щиро пригощає. 

7. Коментоване письмо речення (за зразком у зошиті). 

 
V. Штрихування гілочки калини. 
 В саду росте і кущ калини.Спробуємо заштрихувати ось це ґроно. 

 
 
VI. Підсумковий етап. 
- Яку букву вивчали на уроці? 
- Що нового про воду запам’ятали? 
Хай слова цього вірша будуть для вас повчальними. 

Жива вода дає життя 
Всьому живому в світі. 
Якщо живе жива вода, 
Тоді земля у квіті. 

Не плюй, дівчинко, у воду – 
Занапастиш щастя й вроду. 
Бережи воду, козаче – 
І вона тобі віддячить. 
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Урок 49 
 

Тема. Закріплення написання малої букви в, слів, речень з нею.  
Мета. Закріпити вміння учнів писати прописну букву в. 

Розширювати загальний кругозір учнів. Розвивати вміння списувати з 
друкованого шрифту. Виховувати доброзичливе ставлення до оточуючих.  

Обладнання. Картки букв, ілюстрація вовка, таблиця зі зразком 
штриховки. 

Хід уроку 
 
1. Актуалізація опорних знань. 
 1. Фронтальне опитування. 
- Пригадайте , яку букву вчилися писати на попередньому 

уроці?  
- Який звук позначає ця буква? 
- Дайте йому характеристику. 
2.Повторення алфавітних назв букв. 
3.Складовий диктант. 
ня жо би їм ча ке цю яг 
 
 ІІ. Закріплення знань, умінь і навичок учнів. 
1. Відгадування загадки. 
Відгадайте, хто завітав до нас на урок? 

Ходить хмуро між дубами, 
Хижо клацає зубами. 

Весь, як є, жорстока лють, 
Очі так її і ллють. 

Зачаївся ось, примовк, 
Грізний звір цей, звісно…(Вовк) 

Правильно , це учень лісової школи вовченя Вовчик Вовченко. 
 2. Повторення Правил для учнів. 
- Що ви можете сказати про навчальні досягнення Вовчика від 

мудрої Сови? 
Вовк до школи не ходив, 
Вовк уроків не учив. 
Не читав і не писав, 
І по нотах не співав, 

Так нічого він й не знав. 
- А як треба вести себе в школі? 
3.Повідомлення теми і мети уроку. 
Давайте сьогодні закріпимо разом з вовченям письмо букви в, 

повправляємось у списуванні з друкованого шрифту, дізнаємось щось нове 
про життя вовків. 

4.Повторення послідовності написання рядкової букви в. 
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  вк вна 

5.Письмо прописної букви в (1 рядок) 

 
6.Пальчикова гімнастика 

Нумо пальці сплетемо, 
Любі хлопчики й дівчатка, 
Ну, а потім почнемо 

Міцно-міцно їх стискати. 
Діти сплітають пальці, з’єднують долоні і міцно-міцно стискають їх. 

Потім опускають руки і легенько струшують їх. Повторюють вправу кілька 
разів. 

7.Бесіда по малюнку . ( Малюнок вовка ).  
- Кого бачите на малюнку? 
- Що ви знаєте про цю тваринку? 
8.Письмо з’єднання вв (1 рядок). 

 
9.Інтерактивна гра “Продовж речення”… 
У народі говорять: “Вовка ноги годують, бо…” 
 10. Розгадування ребусів. Коментоване письмо відгаданих слів. 
 Багато бігає вовк у пошуках їжі, але зараз він у школі. Нумо 

разом відгадаємо ребуси. 

  
 (вовк ) ( вовна) ( овес) 
 11.Фізкультхвилинка під музичний супровід. 
12.Заучування скоромовки. 
А ось і скоромовка про нашого бешкетника. 

Вовк-вовцюг вівцю волік. 
Микола вовку вила в бік. 
Як завив же вовк-вовцюг, 
Миттю випустив вівцю. 

–Назвіть слова, в яких є звук [в]. 
11. Списування з друкованого шрифту. 
Дякуючи кмітливості і увазі Миколки було врятовано вівцю. 
–Що було далі? 
Микола вів вівцю. 
– Спишіть правильно це речення. 
12. Розвиток уяви і фантазії. 
 – А тепер уявіть, що вовк став добрим. 
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 – Покажіть мімікою його доброту. 
 – Як він став поводитись з вівцями та іншими тваринами? 
 15. Гра “Знайди зайве слово” 
 Разом з добрим вовчиком знайдемо зайве слово. 
 Вода, водяний, водій, водичка. 
16. Запис речення за зразком. 

 –Зі скількох слів складається речення? 
–Назвіть найменше слово в реченні. 
–Як пишемо перше слово в реченні? 
–Що ставимо в кінці речення? 
17. Інтрига. 
- Як ви вважаєте, чи можливо таке, щоб вовк полював на 

мишей? 
- Чим іще живиться вовк? (копитні, ховрахи, зайці, мишоподібні 

гризуни, птахи, пташині яйця, лисиці, собаки, іноді ягоди). 
18. Штрихування вовка. 
- А ось і портрет нашого вовченяти. 

 
IV. Підсумок уроку. 
- Написання якої букви ми закріплювали сьогодні на уроці? 

Є на «в» слова вагомі 
В кожному їх знають домі: 

Коли хочеш досягти 
Ти великої мети, 

Будь ввічливим і вихованим будь 
І про великодушність не забудь! 

Веселим може тільки вільним стати. 
Всезнаючий ще більше хоче знати. 
Все витримає вольова людина. 
Пишається такими Україна. 
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УРОК 50 
 

Тема. Письмо букви ь. Написання буквосполучень, слів, речень. 
Мета. Вчити правильно писати букву ь і з’єднувати з нею інші 

букви. Збагачувати словниковий запас учнів. Розвивати вміння складати 
звукові моделі слів.Виховувати старанність під час письма. 

Обладнання. Малюнки оленя, лося, чарівної ромашки з літерами, 
картки з друкованими та писаними буквами. 

 
ХІД УРОКУ. 

 
І. Повторення вивчених букв алфавіту. 
П. Стимулювання та мотивація навчально-пізнавальної 

діяльності. 
1. Відгадування загадки. 

Хоч вір, хоч не вір, 
Біг по лісу звір. 

Ніс на лобі неспроста 
Два розлогих куща. 

( Олень ) 
2. Звуковий аналіз слова олень. 
- Який звук вимовляємо у кінці цього слова?  
- Спробуйте на дошці записати це слово. 
3. Повідомлення теми уроку. 
В нашій азбуці є така буква, яка сама по собі ніякого звука не 

позначає. Але якщо її поставити поруч з іншою, то разом вони 
позначатимуть м’який приголосний. Це буква ь. На уроці письма ми 
будемо вчитися писати букву ь, поєднувати з іншими літерами. 

 
Ш. Вивчення нового матеріалу. 
1. Читання вірша. 

Хто абетку з вас вивчав, 
Різні звуки зустрічав. 
Кожна з них від А до Я 
Промовля своє ім’я. 
Лиш одна із них німа, 
Здогадався, певно, всяк! 
Звуть цю букву… ( ь ). 

2. Порівняння з іншими буквами. 
- На яку друковану букву схожий ь ? 

Підняли ми букву р 
І поставили навзнак. 
Що ми маємо тепер ? 

- М’який знак. 
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- Розгляньте рукописну букву й порівняйте її з друкованою.  
 -Чим вони подібні ? 
 - У якій рукописній букві писали такий елемент, як у букві ь ? ( в ) 
3. Письмо рядкової літери ь. 
Літера ь - це пряма похила паличка із заокругленням унизу, яка 

переходить у малий овал. Починаємо писати від середини робочого рядка, 
ведемо пряму похилу вниз, біля нижньої рядкової лінії закругляємо 
праворуч, піднімаємось вгору і близько середини похилої закруглюємо 
ліворуч до написаної вже лінії. Для з’єднання з іншими буквами , не 
закінчуючи овалу, пишемо вузлик, від якого ведемо прогнуту вниз лінію 
з’єднання. Пишемо під лічбу: раз – і – два. 

а) Письмо одного рядка букви ь (закритої). 

 
б) Письмо одного рядка букви ь (відкритої). 

4. Пальчикова гімнастика 
Крутим безіменний палець. 
Отакий веселий танець ! 

Раз, два, три, чотири, п’ять – 
Пальчик любить танцювать . 

Діти беруть безіменний палець лівої руки правою рукою і обертають 
його в один та в інший бік. Потім міняють руки і те ж саме роблять із 
безіменним пальцем правої руки. Повторюють вправу кілька разів. 

 
ІУ. Засвоєння знань, формування умінь і навичок. 
1. Відгадування загадок 

Я великий, я красивий. 
Як біжу я, в’ється грива, 
Копитами тук – тук – тук, 
По камінню цок – цок – цок. 
Хвіст у мене довгий-довгий, 
Хвіст у мене, мов шовковий. 

( Кінь ) 
 

Тварина рогата і рогів багато. 
( Лось ) 

 2. Письмо слів кінь, лось. 

 
- Скільки букв у цих словах ? А порахуйте звуки. Скільки їх ? 
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- Які ще букви позначають м’якість попереднього приголосного ? ( я, 
ю, є,і ) 

3. Гра "Ромашка". 
Вписати у пелюстки букви, щоб вийшли слова. Запис цих слів. 
 

 
(Сіль,міль,лінь,тінь,пень) 

Тлумачення слова міль. 
 
4. Фізкультхвилинка. 

Кицька й заїнько гуляють, 
Чебіряють, чебіряють. 

Лапоньки угору підіймають, 
У долоньки – лапоньки плескають. 

Присідають і стрибають, 
Дружно спинки вигинають. 
Вдвох звірятонька не проти 

Чебіряти до суботи. 
Чебіряйте до суботи, 
А ми сядем до роботи. 

5. Списування рукописних речень. 

 
У. Штрихування клоуна. 
 – Де ми можемо побачити одночасно лося, оленя і маленького 

коника-поні? ( В зоопарку або в цирку ). 
- Хто з артистів цирку вам найбільше подобається ? Чому ? 
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-  
УІ. Підсумок уроку. 
- З якою буквою познайомилися на цьому уроці ? 
 
 

Урок 51 
 

Тема. Закріплення написання букви ь, складів і слів з нею. 
Мета. Вчити правильно писати букву ь і з’єднувати з нею інші 

букви. Продовжити  засвоєння правильної вимови м’яких приголосних 
звуків. Удосконалювати  навички звуко-буквеного аналізу слів із м’якими 
приголосними. Розвивати  увагу, зацікавленість рідним словом. 
Виховувати естетичні смаки. 

Обладнання. Малюнки квітів, картина К. Білокур «Польові квіти». 
 

Зміст уроку 
 

І. Актуалізація опорних знань. 
1. Створення проблемної ситуації. 

Знайте: буква ця німа, 
В неї голосу нема. 

Загадковий, хитрий знак – 
Не читається ніяк! 

І сам не вимовляється, 
Хоч часто зустрічається, 
А потрапивши до слова, 
Він пом’якшує вимову. 

Може слово геть змінити. 
–Що це за знак? 
2. Фронтальне опитування. 
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– Який звук позначає ця буква? ( Звука не позначає ). 
– Для чого вживається ь? 
– Доберіть парний м’який звук до звуків ( д ), ( т ), ( с ), ( з ), ( л ), 

(н ). 
– Вимовте м’яко приголосні у складах то, со, ло, но. 
 
ІІ. Визначення теми і мети уроку. 
На уроці письма ми будемо писати букву ь, поєднувати її з іншими 

літерами, записувати слова з цією буквою. 
 
ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу. 
1. Письмо одного рядка букви ь. 

2. Пальчикова гімнастика. 
Наші пальчики зігнемо, 
В іншу руку покладемо. 

Раз, два три, чотири, п’ять – 
Будем зверху натискать. 

Діти згинають усі пальці правої руки, крім великого, і обхоплюють їх 
зверху лівою рукою. Зручно великим пальцем лівої руки натискати на 
вказівний і середній пальці правої, а його основою – на безіменний і 
мізинець. Потім вправу повторюють, міняюючи руки. 

3.Розвиток зв’язного мовлення. 
а) Розгляд картини К. Білокур «Польові квіти». 
 Художниця закохано «купається» у квітах. Пориньмо і ми у це 

казкове море. Яких тільки квітів тут нема! 
– Спробуйте назвати деякі з них. ( Ромашки, волошки, конюшина, 

петрів батіг, сокирки, жовтий коров’як, двогуб, квіточки шавлії, 
примхливий зозулинець, веселі грицики,золотавий льонок, козельці ). 

Квіти усі разом і кожна окремо начебто дихають і сміються. 
– Як ви думаєте, діти: чи довго малювала художниця свою картину? ( 

Авжеж, немало часу пішло на створення такої краси. Кожну квіточку 
Катерина Білокур малювала лише з натури ). 

– Що ви можете сказати про точність малюнка художниці? ( Так, він 
загострено чіткий. Художниця ретельно вимальовувала кожну билинку, 
кожну прожилку на квітковій пелюстці, наближаючи зображене до 
природи ). 

– Як розкидані квіти на полотні? ( Розкидані по всій картині, ніби 
утворюючи хоровод навколо її центру ). 

– Чому у самісінькому центрі полотна, ніби на почесному місті, 
художниця розміщує колоски? ( Вона хоче підкреслити вагомість і 
значущість хлібного колосу як основи людського життя ). 

– Які почуття народжує у вас споглядання цієї картини? 
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– У чому сила квітів? ( Та сила – у красі ). 
б) Робота над заголовком до картини. 
Поділ на склади слова польові. 
– Назвіть наголошений склад. 
– Назвіть другий склад у цьому слові (льо).  
– Послідовно назвіть звуки у цьому слові. 
 4.Запис буквосполучення ьо та складу льо ( по одному рядку ). 

 Кожне сполучення пишуть у повітрі, а потім у зошиті.  
( Звернути увагу на місце з’єднання ). 
5.Відгадування загадки. 

Горів у траві росистій 
Ліхтарик золотистий. 
Світив – і враз потух – 
Перетворився в пух. 

( Кульбаба ). 
6. Складання звукової моделі слова кульбаба. 
7. Фізкультхвилинка. 

Озирніться всі навкруг: 
Нас віта зелений луг. 

Ми травичку не зімнемо – 
На носочках всі підемо. 
Ноги вище піднімаймо, 
Кущиків ми не ламаймо. 
А квіточки обійдем, 
Красу луків збережем. 

8. Робота над віршем М. Познанської «У квітів сьогодні свято». 
Чуєте пахощі в нашім дворі? 

Квіти розквітли в ранковій порі. 
Тут на світанку сам дощик ходив, 

Білу лілею від сну розбудив. 
Чисто помилися, мальви в росі – 
Личенька круглі, рожеві усі. 

Нижче під ними красольки дрібні: 
Понапинали хустинки-вогні. 

– Які квіти згадуються у вірші? 
– Чи доводилося вам їх бачити? 
– Яка квітка подобається вам? Чому? 
9. Лексико-семантична робота. 
 Коло кожної української хати ростуть мальви. На високому 

стрункому стебельці квітки туляться одна до одної. Знизу до вершечка. 

 



 

 168

Одержала своє ім’я ця квітка дуже давно від слова «малльо», яке означало 
«яскрава, палюча». 

– Обов’язково придивися до мальви. Ти впізнаєш у ній і троянду, 
і шипшину. 

10. Запис слова мальви. 

11. Списування речення з рукописного шрифту. 

– Прочитайте речення, написане рукописним шрифтом. 
– Скільки в ньому слів? 
– Відшукайте слова з новою літерою. 
 – Обведіть ручкою зразок. 
– У наступному рядку напишіть це речення самостійно. 
12. Розповідь вчителем народної оповідки про васильки. 
 Був колись молодий і гарний хлопець. На Зелені свята заманила 

його русалка в поле, залоскотала і перетворила в синю квітку. Відтоді й 
ростуть у полі ті гарні, трохи сумні квіточки. А звуть їх ім’ям хлопця – 
васильками. 

ІV. Штрихування сюжетного малюнка «Мальви коло хати». 

 
V. Підсумок уроку. 
1. Фронтальне опитування. 
– Написання якої букви повторювали на уроці? 
– Що корисного для себе ви засвоїли? 
– 2. Гра «Віднови слово». 
  

 Сіль, руль, даль, міль, жаль, нуль …) 
 
( Рань, кінь, пень, лінь, тінь, день …) 
  

 

 

 

 л ь 

 н ь 
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Урок 52 
 
Тема. Письмо малої букви р, складів, слів з нею.  
Мета. Вчити дітей правильно зображувати малу букву р, поєднувати 

її з  іншими в складах і словах. Розвивати мислення школярів. Виховувати  
інтерес до навколишнього середовища, збагачувати знання про космос. 

Обладнання. Картки букв, малюнки про космос. 
 

Хід уроку 
 
І. Актуалізація опорних знань. 
 1.Ігрова ситуація. 
Сьогодні, діти, ми вирушаємо у подорож на літальному апараті з 

реактивним двигуном. 
- Що ж це за вид транспорту? 
2. Відгадування загадки. 

Засвітила, полетіла – 
Хвіст вогненний залишила. 

(Ракета) 
3. Повторення алфавітних назв букв. Буквений диктант. 
Спробуємо, малята, прочитати космічну карту. 
 Сідаємо у ракету, пуск, і ми в космічному просторі. Пролітаємо біля 

яскравих зірок. Запишемо початкові букви їх назв. 
л о ц ж ю в а п ч й  
- Діти, а спробуйте назвати хоч одну із зірок, яка б починалася цією 

літерою. 
 ( Вега, Ліра, Персей, Орел, Алголь) 
 
ІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Визначення теми і мети уроку. 
Під час польоту будемо переглядати передачі по телевізору.  
- Яку букву сьогодні вивчають звірята лісової школи?  
Тигреня весь час ричить. 
- Яку букву воно вчить? (р) 
- А хто з тварин гарчить, коли їм щось загрожує або вони чимось 

незадоволені? ( Собака ). 
- Охарактеризуйте звук [р]. 
2. Порівняння друкованої і писаної букви р.  
3. Інструктаж до написання букви р. 
 Писана маленька р у своєму складі має два елементи. Перший – 

пряма подовжена лінія, другий – пряма, закруглена внизу і вгорі. 
Починаємо писати від середини рядка пряму, ведемо її до середини 
наступного рядка. Потім пишемо від першого елемента вгору лінію, яка 
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закругляється і ведеться вниз похилою прямою до нижньої рядкової лінії, 
де і закругляється праворуч. Під такт: раз, і – два – і . 

 4. Письмо букви р ( 2 рядки ). 

4.Письмо складів ря, ир ( по піврядка ). 
 
 

 
5. Гра «Хто швидше збере урожай» (Назвати овочі, в назвах яких є 

звук [р] ). 
Попереду у нас сузір’я Ласунів. 
 Сузір’я – окрема група зірок (наприклад, сузір’я Велика Ведмедиця). 
Назвати овочі, в назвах яких є звук [р] 
(Буряк, редиска, картопля, помідор, огірок, гарбуз, редька, ріпа, 

горох, перець) 
6. Розвиток зв’язного мовлення. 
- Які овочі любите ви? 
- Опишіть ваш улюблений овоч так , щоб саме ним хотіли 

поласувати інопланетяни. ( Я люблю ласувати яблуками. Моє яблучко 
велике,рум’яне,червонобоке, соковите, запашне, солодке. Пригощайтеся 
цією смакотою ). 

 6. Пальчикова гімнастика . 
Ви погляньте – лунохід 

Вирушає у похід. 
Будемо ним керувати, 
Наші пальці розвивати. 

Діти ставлять на парту подушечки обох рук, переносять на них 
частину ваги, а потім ніби крокують по черзі правою і лівою рукою. 
Повторюють віршик кілька разів. 

 
ІІІ. Засвоєння знань, формування вмінь і навичок. 
1.Написання слова огірок. Звуковий аналіз цього слова. 
Найбільше сподобався ласунам огірок. Відмітимо це в космічних 

щоденниках.  
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 2.Гра «Подумай». 
 Попереду, діти, туманність Небезпек.  
- Змінити в слові одну якусь літеру так, щоб отримати нові 

слова. 
Коса ( роса, коза, кора) 
Щука ( рука, мука) 
Мак (рак, бак) 

Майка (марка, гайка, байка) 
 3. Коментоване письмо речення. 
Діти, надійшло повідомлення від ваших друзів. Цікаво, чим вони 

займаються у вільний час. Давайте запишемо за зразком. 

–Зі скількох слів складається речення? 
–Яке з цих слів завжди пишемо з великої букви? 
–Як пишемо слова в реченні? 
–Що напишете в кінці речення? 
 4. Фізкультхвилинка. 

Ра-ра-ра! Ра-ра–ра! 
У нас розпочалася гра. 
Ри-ри-ри! Ри-ри-ри! 
Нумо руки догори, 

Вліво, вправо нахилилися, 
Низько до землі вклонилися… 
Присідай і випрямляйся… 

Разом з нами дружно грайся. 
Раз-два! Відпочили? 

До роботи дружно сіли… 
 5. Списування з друкованого шрифту.  
Давайте, діти, передамо в ефір космічним жителям слова з буквою р, 
які ми вміємо писати. 
 рибка берег тигреня 
 
ІV. Штрихування ракети. 

Політали, політали, 
На планетах побували. 
Хоч і цікаво було там, 
Та пора додому нам. 
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V. Підсумок уроку. 
 1. Відповіді на запитання. 
 - Яку букву вчилися писати? 
 - Які звуки позначаються на письмі буквою р? 
2. Хвилинка ввічливості. 

Радісно «р» нам слова промовляє, 
Радість у кожному слові сіяє. 

Радісний, рідний, розумний ти мій, 
Рідкісний, райдужний, роботящий, 

А ще й розважливий який. 
 
 

УРОК 53 
 

ТЕМА. Письмо малої букви у, слів з нею. 
МЕТА. Ознайомити учнів з малою писаною буквою у та її 

складовими елементами. Вчити писати малу букву у, правильно 
поєднувати букви між собою. Розвивати фонематичний слух. Виховувати 
інтерес до навчання, бажання вчитися. 

ОБЛАДНАННЯ. Кросворд, картки букв. 
 

ХІД УРОКУ 
 

І.Повторення вивченого матеріалу.  
1.Читання алфавіту. 
2.Зоровий диктант складів 
ци тя ва он ел 
 
ІІ.Мотивація навчальної діяльності. 
 1. Робота над віршем. 
Любі, діти, до нас завітав Чебурашка. Подивіться, кого він привів. 

Буква схожа на рогатку. 
Є в словах « урок» і « клуб», 
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«Учень», «пух», 
«Указка», «дуб». 

Буква ця у нашій мові- 
Часто ще й окреме слово! 
Відгадали? Так, це –«у» - 
Голосний, співучий звук. 

 2. Повідомлення теми уроку. 
На уроці, діти, ми познайомимося з письмом малої букви у, 

навчимося правильно поєднувати її у словах. 
 3. Виділення звука ( у ). 
- А чи є ця буква у імені нашого казкового героя? 
- Поділіть слово Чебурашка на склади. 
- В якому складі чуємо звук [у]? 
 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  
1. Порівняння писаної і друкованої букви у. 
2. Показ послідовності написання букви у. 
 Мала у має два елемента у своєму складі: пряму із закругленням 

внизу і нижню петлю. Починаємо писати від середини рядка вниз. Ведемо 
пряму, яку закруглюємо праворуч біля нижньої рядкової і продовжуємо 
похило до середини рядка. Не відриваючи руки, пишемо вниз пряму 
подовжену, яка закруглюється біля середини наступного рядка ліворуч і 
утворює петлю. Лінія петлі перетинає нижню рядкову. Під рахунок: раз –
і, два –і. 

3.Письмо букви у по паличках – опорах. 

4. Написання буквосполучень ур, ул ( по піврядка ) 
 
5. Пальчикова гімнастика 

« Розминка» 
 Стиснути пальці обох рук у кулачки. По черзі розгинати 5 пальців 

правої руки, поворушити ними, постукати пальцями в лівий кулачок, 
розігнути пальці лівої руки, поворушити обома руками. 

 
IV. Засвоєння знань, формування умінь і навичок. 
1.Розгадування кросворда. 
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Чебурашка приготував для вас завдання. 
 Ось до класу всіх скликає 
Голосистий цей дзвінок, 
І ми радо поспішаєм 
Не в садок, а на … (урок). 
 
 
 Малюкам гукаю я,  
Що уже не дошкільня! 
А шкільний дзвінок співучий 
Називає мене… (учень). 
 
 
 Він нам рідний, дорогий, 
Він хоче нас навчити 
Любити край чудовий свій. 
Це мудрий наш… (учитель) 
.  
2.Написання слова урок. 

3. Бесіда по малюнку про навчання дітей у школі, їх улюблені 
навчальні предмети. 

4. Коментоване письмо речення.  

 ( Діти наводять ручкою у зошитах зразок, написаний олівцем, потім 
у наступному рядку пишуть самостійно це ж речення, дотримуючись 
висоти і ширини букв ). 

5. Звуковий аналіз слова любить. 
6. Фізкультхвилинка. 

Встаньте, діти, посміхніться, 
Землі нашій поклоніться 

За щасливий день вчорашній. 
І до сонця потягніться. 
У різні боки нахиліться. 
Веретеном покрутіться. 

Раз присядьте, два присядьте. 
І за парти тихо сядьте. 

7. Списування з друкованого шрифту з творчим завданням. 
 Вставити потрібні букви, записати утворені слова. ( Вулик,кавун, 

гілка, вікно ). 
* улик *авун 
г * лка ві * но 
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V. Штрихування павука. 

 
1. Слово вчителя. 
Арінка – старанна учениця. 
Відгадайте, яку вона читає казку. 
Пішла Муха на базар 
І купила самовар. 
2. Відповіді на запитання. 
- Хто зіпсував свято у Цокотухи? 
- Яким ви уявляєте павука? 
- А чи міг би цей павук бути добрим? 
- Давайте створимо павука – добряка. 
 
VI. Підсумок уроку. 
Хвилинка доброти.  

Букву на уроці вивчили просту, 
Вона зветься буква… (у). 
Улюблені слова на «у» 

Звичайно, я вам подарую. 
Я і сама їх всі люблю 

І дуже у житті реальному ціную. 
Урівноважений, уважний, 
Уразливий і усміхнений мій! 
Уславлений і улюблений… 
І завжди будь такий! 
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УРОК 54 
 

Тема. Закріплення вмінь писати букви р, у. Складовий диктант. 
Мета. Удосконалювати вміння писати малі букви р, у, поєднувати  їх 

з іншими буквами. Виховувати почуття взаємодопомоги. Розвивати 
мислення учнів. 

Обладнання. Малюнки персонажів казки "Ріпка", ребуси, загадки. 
 

ХІД УРОКУ 
 

І. Організаційний момент. 
Продзвенів уже дзвінок, 
Починається урок. 

Працюватимем старанно, 
Щоб почути у кінці, 
Що у нашім 1 класі 

Дітки – просто молодці. 
 
П. Визначення теми і мети уроку. 
Діти, ви любите казки ? 
Ось і сьогодні казка запрошує вас у гості. Ця казка – незвичайна. 
Розшифруйте її назву. ( Ріпка ). 
 4 2 1 3 5 
 к і р п а 
Разом з героями казки ми закріпимо письмо малих букв р, у. 
- Пригадайте, малюки, що посадив дідусь ? 
Проте зла чаклунка вирішила заважати героям казки. Допоможемо їм 

подолати перешкоди злої чаклунки? 
 
Ш. Актуалізація опорних знань учнів. 
1. Повторення вивчення букв алфавіту. 
Посадив дід ріпку. Кожного дня ходив дивитись ,чи не пора вже 

рвати її. А йдучи, наспівував свою пісеньку. ( Читання алфавіту ). 
2. Диктант складів 
ся ож га їк цю че нє 
 
ІУ. Засвоєння знань, формування вмінь і навичок. 
3. Повторення письма букв р, у. (Пишуть по одному рядку ). 
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Йшов час. Виросла ріпка велика. Спробував дідусь її вирвати, але не 
зміг. Покликав бабусю. А вона в цей час перевіряла уроки внучки. 

- Які букви вміє писати дівчинка ? 
- А ви зможете так красиво написати ? 
Ми будемо писати, а дідусь з бабцею рватимуть ріпку. 
2.Пальчикова гімнастика. 

Ми мізинчик обертаєм. 
Наче дзиґа, він кружляє. 

Крутим вліво, крутим вправо – 
Фіззарядочка на славу. 

Діти беруть мізинець лівої руки правою рукою і обертають його в 
один та в інший бік. Потім міняють руки і те ж саме роблять із мізинцем 
правої руки. Повторюють вправу кілька разів. 

3. Відгадування загадки. 
Провозилися дід з бабою біля ріпки цілий день, втомилися, а ріпка 

сидить, як пень. Кличуть внучку. 
- Та де ж вона ? Чаклунка заманила її на луг. 
-  Що вона там збирає ? 

Біленька корзинка, 
А дно золотисте. 
В корзинці росинка 

Та сонечко чисте. ( Ромашка ) 
3. Написання слова ромашка. 

Відпустить чаклунка дівчинку лише тоді, коли вона зможе написати 
це слово. 

Допоможіть їй, діти. 
5. Виділення другого складу у словах. 
Спробувала внучка допомогти стареньким, але марно. Кличуть 

собачку. А та теж у школу грає. 
- Назвати другий склад у словах. 
Ди – во, ко – тик, да – ру – нок, ве – се – лі, бук – вар, мо – ро – зи – 

во. 
7. Відгадування ребусів, запис слів – відгадок. Вчотирьох не 

справились з роботою. Кличуть кицьку. А в неї своя робота – відгадує 

ребуси. 
(Сова, корова, вітри) 
 
7. Фізкультхвилинка. 

 

  ВІ3 
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Ра – ра – ра ! Ра – ра – ра ! 
У нас розпочалася гра. 

Ри – ри – ри ! Ри – ри – ри ! 
Нумо руки догори, 

Вліво, вправо нахилилися, 
Низько до землі вклонилися… 
Присідай і випрямляйся … 

Разом з нами дружно грайся. 
Раз-два ! Відпочили ? 
До роботи приступили. 

8. Відгадування метаграми, запис відгадок. 
З " р "– траву вмиває, 
З " к " – її стинає. 

( Роса – коса ). 
 

9. Вивчення скоромовки. 
Не витягли ріпки і з допомогою кішки. 
– Хто б ще допоміг ? 
–  Звичайно, мишка.  
– Та що це вона промовляє так швидко ? 
–  Повторимо і ми з нею. 

Рогата корівка реве – 
Ромашки, травичку рве. 

10. Запис слів під диктовку. 
Щоб швидше мишка допомогла героям казки, запишіть слова 
реве корова рогата 
11. Списування з друкованого шрифту. 
Всі герої дружно взялися до роботи. Та щоб витягти ріпку, треба 

виконати спільне завдання. 
- Утворити слова, записати їх. 
ра ка 
про на 
воро нок 
соро со 
 
У. Штрихування тракторця. 
Всі герої дружно взялись, потягли раз, вдруге, втретє… і витягли 

ріпку. 
- А як же її перевезти з городу на подвір’я ? Звичайно, дідусевим 

тракторцем. 
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УІ. Підсумок уроку. 
- Письмо яких букв повторювали на уроці ? 

Ось закінчено урок 
І дзвенить для вас дзвінок! 
Працювали добре, друзі , 
Відпочиньте по заслузі ! 

 
 

УРОК 55 
 

Тема. Письмо рядкової букви д. 
Мета. Навчити дітей писати малу букву д, правильно поєднувати її в  

словах. Розвивати усне мовлення, вміння списувати з друкованого шрифту. 
Виховувати бережливе ставлення до природи. 

Обладнання. Сюжетний малюнок, запис дитячої пісні на магнітофон 
ній плівці, фішки для звукового аналізу слів. 

 
ХІД УРОКУ. 

 
І. Організаційний момент. 

Продзвенів і стих дзвінок. 
Починається урок. 

Всі за парти тихо сіли 
І на мене подивились. 

 
П. Актуалізація опорних знань учнів. 
1. Повторення вивчених букв. 
2. Складовий диктант. 
лу як ре ві ал їх 
 
Ш. Вивчення нового матеріалу. 
1. Бесіда з учнями. 
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- Діти, у кого з вас є дідусь і бабуся ? 
- Де вони проживають ? 
- Чи часто ви відвідуєте їх? 
- Чим їм допомагаєте? 
2. Виділення звука / д / з вірша. 
У мого знайомого дідуся радість. У вихідні дні його відвідали 

внучата. 
Послухайте, як вони допомагали дідусеві. 

Дубові дрова дід рубає 
В дворі під деревом старим, 

А дітвора допомагає 
Носити дрова з двору в дім. 

- Який звук чуємо найчастіше у вірші ? 
 –По малюнку назвіть предмети, в назвах яких є звук /д / , / д’ / 
3. Складання речень по малюнку. 
- Яка пора року настала ? ( Осінь ). 
- Які зміни відбулися в природі ? 
- Куди вийшов дідусь ? ( У двір ). 
- Що роблять малята ? ( Носять дрова ). 
- Навіщо їм дрова ? 
4. Демонстрування та порівняння друкованої та писаної букв д. 
 
5. Інструктаж до написання рядкової букви д.  
Мала літера д складається з двох елементів: овала і нижньої петлі. 

Овал починається писати подібно маленькій літері а. Від середини 
робочого рядка, торкаючись овала, ведемо другий елемент – пряму похилу 
вниз до середини наступного рядка, потім закруглюємо ліворуч і ведемо до 
перетину з нижньою робочою лінією. Письмо під рахунок: і – раз – і – два 
– і 

 6. Письмо рядкової букви д по паличках-опорах. ( 1 рядок ). 

 
7. Письмо складів ди, дя (по піврядка). 

 
8. Гра "Аукціон". Діти придумують слова з цими складами. 
Ди ( -тина, -ван, -ригент, -во, -мар…); 
дя ( -тел, -дько, -кувати…) 
9. Пальчикова гімнастика. 

Потомились малючки ? 
Розтуляйте кулачки. 

Пальчики розсунем ширше 
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І напружимо сильніше. 
Діти простягають руки вперед, розчепірюють пальці, напружують їх 

якомога сильніше, а потім розслабляють, опускають руки і легенько 
струшують їх. Повторюють віршик кілька разів. 

10. Відгадування загадки. 
В них багато є роботи, 
Хоч стоять вони весь час. 
Від дощу чи від спекоти 
Захистять, врятують нас. 
Не лягають спать ніколи, 
На ногах вони одвік. 
Не бояться плину рік, 
Ні завій, ні вітру реву. 
Хто ж вони такі ? 

( Дерева ). 
 11. Проблемне питання. 
- Чи будь-яке дерево можемо зрубати на дрова ? 
 –Чому ? 
- Яке дерево є народним символом України ? ( Верба ). 
- Яке ви знаєте наймогутніше дерево ? ( Дуб ). 
12. Письмо слова дерево. 
 

 
13. Гра "Звук заблукав". 
Дідусеві внучата вирішили перепочити . І стали грати у гру. 

Пограємо і ми з ними. 
Мама з бочками пішла 
По дорозі край села. 

 
На галявині весною 
Виріс зубик молодий. 

 
Сіли в ложку – та айда, 
Річкою пливе вода. 

 
ІУ. Засвоєння знань, формування умінь і навичок. 
 1 Інтерактивна гра "Займи позицію". 
- Чи можна в саду взяти дерева на дрова ? 
 2. Коментоване письмо речення по зразку в зошиті. ( У наступному 

рядку пишуть це речення самостійно ). 

  – Поділіть слова на склади. 
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 – У останньому слові підкресліть м’які приголосні. 
2. Фізкультхвилинка під музичний супровід. 
3. Відгадування загадки. 
Діти, відгадайте, хто взимку турбується про здоров’я дерев і оберігає 

їх від шкідників. 
Відгадайте, діти, хто 
Має носик – долото, 

Ним комах з кори виймає, 
Про здоров’я саду дбає ? 

( Дятел ). 
4. Списування речення, записаного друкованими буквами. 
 Оберігає дерева дятел. 
5.  Складання звукових схем слів дерева, дятел. 
5. Запис слів – анаграм. 
 ідм нидя щдоі 
( Дім, диня, дощі ). 
 
У. Штрихування печі. 
Загралися діти в саду, не помітили, як настав вечір. Час і до хати. 

Взяли вони дрова і понесли в дім. Вкинуть дрова у піч, бабуся приготує 
смачну вечерю. А ми спробуємо заштрихувати цю красиву піч. 

  
УІ. Підсумок уроку. 
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УРОК 56 
 
Тема. Письмо малої букви з, складів, слів з нею. 
Мета. Вчити учнів писати малу букву з, придумувати слова з нею. 

Розвивати зв’язне мовлення школярів. Виховувати любов до тварин, 
бережливе ставлення до них. 

Обладнання. Малюнок зайця, букви розрізної азбуки, сюжетний 
малюнок, фішки для складання звукових схем, трафарети букв. 

 
ХІД УРОКУ 

 
І. Актуалізація опорних знань. 
1. Загадки. 
Сьогодні гостем нашого уроку буде… 

Сам вусатий, і у нього 
Довгі вуха, довгі ноги, 
Дім його завжди на волі 
Під кущем, у лісі, в полі 

Навіть пень його страхає, 
Хто лякливого вгадає? 

( Заєць ). 
Звичайно, це зайченя Кося Вухань. 
2. Повторення алфавітних назв вивчених букв. 
Назвіть букви, які передали звірята лісової школи 
(і, и, й, ї, л, я, ч, г, Ш, М, п, т, х, ж, в, ь ) 
 
П. Вивчення нового матеріалу. 
1. Виділення звука / з /. Робота над віршем. 
Кося Вухань дуже любить читати і писати. Але є одна буква, що 

подобається йому найбільше. Послухайте віршик, назвіть звук, який чуєте 
найчастіше. Він і позначає загадкову букву. 

Зима морозяна надворі, 
Замети білі на землі, 

Зоріють в небі ясні зорі, 
Заснули зайчики малі. 

( Н. Забіла ) 
2. Повідомлення теми і завдань уроку. 
3. Порівняння писаної і друкованої букви з. 

Збоку, знизу і згори 
Схожа "зе" на цифру "3" 
Три зуби в букви "зе", 
Ними все вона гризе. 

(Обидві букви складаються з двох правих півовалів. Тільки у писаної 
з другий елемент переходить у петлю ). 
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4. Інструктаж до написання букви з. 
Мала з у своєму складі має правий півовал і нижню петлю. 

Починаємо писати трохи нижче середини рядка, ведемо вгору до середини 
рядка, закруглюємо праворуч, потім униз і ліворуч до нижньої рядкової 
лінії без заокруглення вгору. Не відриваючи руки, рухом праворуч і вниз 
пишемо нижню петлю. Лінія петлі сполучається з півовалом на нижній 
робочій лінії. Під рахунок : і – раз – і, два – і. 

5. Письмо рядкової букви з: 
а) "мокре письмо" на дошці; 
б) письмо букви " в повітрі" з орієнтацією на показ вчителя; 
в) обведення букви на трафареті. 
6. Письмо букви з в зошитах під такт ( 2 рядки ). 

 ( 1 рядок по паличках-опорах ) 
  

 ( 2-й рядок – продовжують писати без опор ). 
7. Пальчикова гімнастика. 

Знайде палець вказівний 
Книжку, яблуко і зайця. 
Де знаходяться вони – 

Не секрет для цього пальця. 
Діти стискають праву руку в кулачок, піднімають угору вказівний 

палець, згинають його і розгинають. Потім те ж саме роблять лівою рукою. 
Повторюють вправу кілька разів. 

8. Написання складів зу, яз ( по піврядка ). 
Із буквою з можна утворити і записати склади, слова. Зайченя 

пропонує провести "аукціон" слів ( Зуби, язва, зупинка… ) 

 
9. Коментоване письмо слова зайчик, звуко-буквений аналіз цього 

слова. 

 
10. Фізкультхвилинка 

Сірий зайчик сів і жде, 
Спритно вушками пряде. 
Зимно зайчику стоять, 

Треба трішки пострибать. 
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Скік-скік, скік-скік, скік-скік. 
11. Гра "Займи позицію". 
- Діти, на вашу думку, зайчик – корисна чи шкідлива тварина ? 
 Так Ні Не знаю 
12. Хвилинка – цікавинка. 
Зайці і кролі – це зовсім різні тварини. Зайці не будують постійних 

сховищ, не риють нір, а живуть просто на землі. Зайчата народжуються 
добре розвинутими, здатними самостійно пересуватись одразу після 
народження. Кролі живуть у норах. Кроленята народжуються слабкими, 
сліпими, голими та беззахисними. Вони довго залишаються у норі. Дикі 
кролі живуть на півдні України – під Одесою та Херсоном. Їх розводять як 
свійських тварин. 

13. Анаграми. 
- В яку пору року важче прожити зайчику ? 
Зайчикам неприємні зимові заметілі, завірюхи, відсутність 

достатньої кількості їжі. На них полюють хижі звірі . 
Прочитайте і запишіть слова, які попереджають зайчика про 

небезпеку. 
 аизм оромз рювізаха вірз 
 (зима) ( мороз ) ( завірюха ) ( звір ) 
 14. Проблемне питання. 
 – Діти, навіщо зайці міняють колір хутра? 
14. Коментоване письмо речення. (Спочатку за зразком у зошиті, а 

потім самостійно ). 

ІІІ. Штрихування зайчика . 
 Цікаво було Косі Вуханю працювати з вами. Кожному з вас він 

дарує своє фото, але спочатку пропонує заштрихувати його. 

 
ІV. Підсумок уроку. 
- Яку букву вчилися писати ? 
- На які відомі вам букви схожі її елементи ? 
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УРОК 57 
 
Тема. Закріплення написання букви з, слів, речень з нею. 
Мета. Удосконалювати вміння учнів писати рядкову букву з. Вчити 

правильно поєднувати її з іншими буквами. Збагачувати словниковий 
запас дітей. Розвивати зв’язне мовлення учнів. Виховувати любов до 
природи. 

Обладнання. Малюнок дівчинки – Зими, таблиця написання 
рядкової з, фішки для звукового аналізу, предметні малюнки. 

 
ХІД УРОКУ 

 
І. Актуалізація опорних знань. 
1. Читання, заучування букв алфавіту. 
2.Повторення написання букви з. 
- Діти, пригадайте, яку букву ви навчилися писати на попередньому 

уроці ? 
- Хто познайомив вас з нею ? ( Зайчик ). 

Всі звірі знають букву "зе". 
І зубр, і зебра добре знають. 
І та змія, що там повзе, 
І зайчик з нею справу має. 

 
3. Гра «Де сховався звук ?» 
- Визначити, у якому складі потрібний нам звук / з /. 
Бу – зок, бе – ре – за, за - ві – рю – ха, зеб – ра, ко – зак, каз – ка ,за – 

гад – ка. 
4.Словниковий диктант. 
Зайчик Кося Вухань передав вам слова, які пропонує записати. 
Лис зуб сир цап світ 
5. Пальчикова гімнастика. 

Хто із пальчиків спритніший ? 
Хто на дошці краще пише ? 
Дружно всі відповідають 
Ще й голівками кивають. 

Діти згинають руки в ліктях, тримають кисті рук перед обличчям, 
згинають і розгинають пальці одночасно, не стуляючи їх у кулачки. 

 
П. Закріплення знань, умінь і навичок. 
Кося Вухань запросив до вас гостю, яка хоч і невпевнено, але 

вступає в свої права. Зустріч з нею, сподіваюсь, принесе вам чимало 
радісних хвилин. 
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1. Робота із загадкою. 
Стало біло навкруги – 
Я розтрушую сніги, 
Наганяю холоди, 

Води сковую в льоди, 
В дружбі з дітьми я всіма 

Здогадались ? Я … 
(Зима ). 

 2. Написання слова зима ( піврядка ). 

 
3. Розвиток зв’язного мовлення. Колективне складання казки. 
- Яка пора року прийшла на зміну осені ? 
- Які кольори переважають взимку ? 
- То якою ви уявили зиму ? ( Малюнок ). 
- Якою за характером буває зима ? ( Злою і доброю ). 
- Якою буває погода, коли зима зла і сердита ?  
 ( Сніг з сильним вітром ). 
- А коли вона добра ? ( Легенько падає сніжок ). 
- Яку зиму любите ви ? 
- А до нас цього року яка зима завітала ? 
- Що вирішила вона подарувати дітям ? ( Ковзанки, гірки ). 
- Хто їй у цьому допомагає ? 
4. Відгадування загадки. 

Хто малюнок на вікні 
Зранку змалював мені? 

( Мороз ). 
5. Написання слова мороз ( піврядка ). 

 
6. Продовження роботи над казкою. 
- Як зима і мороз розділили між собою роботу ? ( Зима натрусила 

пухнастого сніжку, зверху полила водою, а мороз скував все кригою ). 
 - Що вранці побачили діти ? ( Гірку ). 
 - Як вони розважались ? 
7. Робота в парі. Складання казок.  
8. Слухання дитячих казок. 
9. Фізкультхвилинка. 

Ми сніжиночки малі, 
Покружляли в вишині. 
А зима нас підганяє, 
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Землю всю нами встеляє. 
10. Робота з деформованим реченням. 
А мороз теж не сидів склавши руки. Він спостерігав за дітьми із-за 

дерева. Як він розвеселяв дітей ? 
за щипав щоки Морозко 
( Морозко щипав за щоки ). 
11. Звуко-буквенний аналіз слова щипав. 
12. Коментоване письмо народної прикмети. 
До пізнього вечора гуляли діти, не помітили, навіть, як на небі 

засвітилось багато зірок. А чи знаєте ви, якою взимку буде погода 
наступного дня, якщо вночі на небі світять яскраво зорі ? 

  
13. Робота над багатозначністю слів. 
 В нашій мові є слова, які мають кілька значень. Це так цікаво ! Є 

таке слово і в реченні, яке ви тільки що записали. 
Вгадайте хитре це слівце. 
Підказую: є в морі це. 
А ще буває і на сцені, 

А в небі – просто незліченні! 
( Зірка – морська тварина, зірка естради, зірка в небі ). 
 
ІІІ. Штрихування. 
Радісним видався день у дітей. Не забули вони зліпити і сніговика. 

Ось як це у них вийшло. 

 
Ш. Підсумок уроку. 
- Написання якої букви закріплювали на уроці ? 
- Виконайте завдання Діда-Буквоїда 

  З А
( Коза, лоза, ваза, Ліза , база…. ) 
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УРОК 58 
 

Тема. Письмо малої букви ф. 
Мета. Вчити дітей писати малу букву ф, склади та слова з нею. 

Удосконалювати вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів. Розвивати 
навички каліграфічного письма. Виховувати естетичні смаки. 

Обладнання. Сюжетний малюнок, зразок написання букви ф, фішки 
для звукового аналізу слів, малюнки для штрихування. 

 

ХІД УРОКУ. 
 

І. Організаційний момент. 
Добрий день ! В добрий час ! 
Рада, діти, бачить вас ! 
Ви почули всі дзвінок ? 
Він покликав на урок. 

Кожен з вас приготувався, 
На перерві постарався. 
Зараз сядуть всі дівчата, 
А за ними і хлоп’ята. 

 

П. Актуалізація опорних знань. 
1. Гра "Учитель – учень". 
1-й учень – "учитель" називає вивчені букви. 
2-й учень – пише їх на дошці. 
2. Складовий диктант. 
 ру, наз, ал, жи, за, де. 
 
Ш. Мотивація навчальної діяльності. 
1.Робота із загадкою. 

Б’є вода в усі боки 
з дивовижного тюльпана – 

Поспішає залюбки 
Федько до красеня … ( фонтана ). 

2. Викладання звукової схеми слова фонтан, утворення нових слів з 
цього слова ( фон, нота, фанат, фанта, тон ). 

3. Робота по малюнку. 
- Яку пору року зображено ? 
- Куди прийшов Федько ? ( До фонтана ). 
- Що він там робить ? ( Пускає кораблики ). 
- Який настрій у хлопчика ? ( Веселий, радісний ). 
4. Виділення звука І ф І у слові фонтан, віднесення його до 

приголосних звуків. 
 
ІУ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Повідомлення теми і завдань уроку. 
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2. Порівняння графічної будови друкованої й рукописної малої 
літери ф. 

Федір ходить – руки в боки, 
Він танцює, робить кроки. 

3. Інструктаж до написання літери ф. 
Маленька буква ф складається з лівого овалу, прямої похилої 

подовженої палички і правого овалу. Пишемо овал і, як у буквах а, д, 
ведемо вгору до середини робочого рядка. Не відриваючи руки ведемо вниз 
пряму похилу подовжену паличку до середини нижнього наступного рядка. 
Трохи нижче від середини рядка заокруглюємо праворуч угору до середини 
робочого рядка, і вниз, поступово заокруглюючи, біля нижньої рядкової 
лінії заокруглюємо ліворуч і вгору. Пишемо під лічбу: і – раз – і, два-і, три – 
і. 

4. Написання букви ф по опорах. 

5.Пальчикова гімнастика 
Нумо, пальчики-малята, 

Хто з вас любить малювати ? 
Кожен з них за діло брався, 
І ніхто не відмовлявся. 

Діти згинають руки в ліктях, тримають кисті рук перед обличчям, 
згинають і розгинають пальці по черзі, починаючи з великого пальця 
правої руки. Віршик повторюють кілька разів. 

6. Гра "Хто більше". 
Гру на "еф" я починаю, 
Слово до слова складаю: 
Фартух, факел, фанера, фазан, 
Нумо і ти щось на ф нам додай! 
7. Письмо букви ф без опор. 
 
V. Закріплення знань, формування умінь і навичок. 
1. Гра "Складовий аукціон" 
 ра то кус 
 фа рба фо рма фі ніш 
 ртух кус рма 
2. Написання складів фа, фі ( по піврядка ) 

3. Робота із загадкою. 
Намалювати можна нею 
Будинки, хмари і поля, 
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Зелену затишну алею, 
Високі гори і моря. 

Зачарувати можна нею – 
Така вона чудова й гарна ! 
Чи знаєте як звуть цю фею ? 

Звичайно, акварельна … ( фарба ). 
4. Письмо слова фарба. 

5. Розвиток зв’язного мовлення. 
- Яка фарба вам подобається ? 
- Що можна намалювати цією фарбою ? 
- Назвіть слово на ф, що означає один з кольорів райдуги 

(фіолетовий ). 
6. Фізкультхвилинка. 

Раз – підняти руки вгору, 
Два – нагнутися додолу. 
Не згинайте , діти , ноги, 
Як торкаєтесь підлоги. 

Три – чотири – прямо стати, 
Будем знову починати. 

7. Запис речення за зразком у зошитах. 
Любить малювати і сестричка Федора. Цікаво, як її звати ? 

 а) визначення наголосу в словах; 
б) звуко-буквенний аналіз слова Людмилі. 
8. Робота з криптограмами-читалочками. 
- Прочитайте, що вже малювала Люда. Запишіть ці слова 
 

   
 (фонтан) (фіалки) (телефон) 
 
VІ. Штрихування. " Парусна регата". 
- А Федя любить малювати сучасні кораблі і лайнери. 
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Т 



 

 192

- Чи здогадались ви, ким він мріє стати ? ( Капітаном корабля ). 
- А поки що хлопчик влаштовує змагання між парусниками у 

фонтані. Ось такі. 

 
ІУ. Підсумковий етап. 
- Яку букву вчилися писати ? 
- Який звук вона позначає ? 
 
 

УРОК 59 
 

Тема. Закріплення написання малої букви ф, слів, речень з нею. 
Мета. Удосконалювати вміння учнів писати малу букву ф, 

правильно поєднувати букви у словах. Розвивати усне мовлення дітей. 
Виховувати працьовитість. 

Обладнання. Малюнок учениці, набір букв, макет світлофора. 
 

 
ХІД УРОКУ 

 
І. Актуалізація опорних знань. 
1. Показую картки із зображенням букв, учні називають їх алфавітні 

назви. 
2. Письмо букви ф. 

- Пригадайте, яку букву навчилися писати на попередньому уроці ? 
- Поясніть послідовність її написання. 
3. Письмо по пам’яті. 
ві то ця ну ке 



 

 193

П. Закріплення знань, умінь і навичок.  
Діти, сьогодні у нас в гостях першокласниця Софійка. Вона з 

великим задоволенням ходить до школи, вчиться читати, рахувати, гарно 
писати. Давайте запросимо дівчинку попрацювати на цьому уроці разом з 
нами. 

Софійка живе далеко від школи, але приходить на уроки вчасно. А 
це тому, що на дорозі вона завжди уважна, а допомагає їй у цьому … 

1. Відгадування загадки. 
Що це стоїть на вулиці, 

високе і триоке ? 
Червоно, жовто, зелено 
Моргає в усі боки ? 

(Світлофор ). 
 (Повторення правил переходу вулиць і доріг). 

2. Письмо слова світлофор. 
3. Пальчикова гімнастика. 

Наш мізинчик потрудився 
І, звичайно, натомився. 
По долоні хай гуляє, 
Грається. відпочиває. 

Діти стискають праву руку в кулачок, розгинають мізинець, 
натискають ним на долоню лівої руки і роблять обертальні рухи в один та 
в інший бік. Потім те ж саме роблять лівою рукою. Повторюють вправу 
кілька разів. 

 4. Робота в групах. 
Гра "Зоряна година". 
Утворіть нові слова із букв слова світлофор. 
( Лото, літо, світло, ліс, слово, рот, тіло, фото, трос, торф, ліфт, 

сорт…) 
5.Коментоване письмо утворених слів у зошиті. ( 2 рядки ). 
Софійці подобаються уроки письма. Давайте навчимо її коментовано 

записувати слова. 
6. Розвиток зв’язного мовлення. 
 Пройшло зовсім небагато часу відтоді, як ви стали школярами. Ви 

познайомились один з одним, потоваришували. Але ваше шкільне життя 
не було б таким цікавим, якби не кумедні історії, в які ви потрапляєте. 
Одну з них хоче розповісти і Софійка. 

"На уроці фізкультури учні лежачи виконували вправу "велосипед". 
- Іванку, а ти чому не крутиш ногами ? – запитує вчитель ? 
- Як ви гадаєте, що відповів хлопець ? 
7. Гра "Мікрофон" ( відповіді учнів ). 
(Насправді ж хлопчик відповів: 
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- Бо я їду з гори !) 
8. Фізкультхвилинка. 

Силачі в нас є, штангісти, 
І боксери, й футболісти. 
Кожен ранок із квартири 

Чути: 1, 2, 3, 4. 
Тож спортсменами щоб стати, 
Зарядку треба полюбляти. 

9. Робота по малюнку. 
Софійка не тільки старанна учениця, а й працьовита помічниця. 
- Погляньте, куди вона прийшла ? ( На лужок ). 
- Що робить дівчинка ? ( Напуває телятко ). 
- Як веде себе телятко ? ( П’є воду ). 
- Доведіть, що дівчинка часто доглядає за телятком. ( Телятко не 

боїться дівчинки ). 
- Чи можна назвати їх друзями ? Чому ? 
10. Добір заголовків до малюнка. 
( "Друзі", "Маленька помічниця" ). 
11. Коментоване письмо речення по зразку,написаному у зошиті 

олівцем. ( У наступному рядку пишуть це речення самостійно ). 

( Звернути увагу на з’єднання букв ).  
12. Списування з друкованого шрифту. 
- А де працює матуся цієї маленької помічниці ? 
Мама працює на фабриці. 
 
ІІІ. Штрихування іграшки. 
Підприємство, на якому працює Софійчина мама, незвичайне. Це 

фабрика іграшок, на якій випускають ось такі непосидючі ляльки. 

 
ІV. Підсумок уроку. 
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- Написання якої букви закріплювались на уроці ? 
Гра "Як їх звуть ?" 
Хто грає у футбол ? ( Футболіст ). 
Хто фотографує ? ( Фотограф ). 
Людина, яка все вигадує ? ( Фантазер ). 
Хто показує фокуси ? ( Фокусник, факір ). 
Хто у казках добрий, чарівний ? ( Фея ). 
Люди, які живуть у Франції ? ( Французи ). 
- Що спільне у цих словах ?  
( Буква ф; звук / ф / ). 
 
 

Урок 60 
 

Тема. Написання складів і слів з вивченими буквами. Списування 
речень, поданих друкованим шрифтом.  

Мета. Формувати гігієнічні навички письма. Закріплювати вміння  
правильно зображувати букви, писати слова, речення, списувати з 
друкованого шрифту. Розвивати мовлення школярів. Виховувати любов до 
природи, до рідного краю. 

Обладнання. Малюнки лісових звірят, набір букв розрізної азбуки,  
малюнки хвойних дерев, ілюстрації про осінь. 

 

Хід уроку. 
 

І. Актуалізація опорних знань. 
1. Розпізнавання вивчених букв. 
Звірята лісової школи пропонують відгадати, які букви вони 

принесли. 
( На дошці малюнки лісових звірят, а за ними виглядають лише певні 

елементи вивчених рукописних букв о, к, в, і, ц, б, ю, ч, е, я, й ). 
- Запишіть ці букви в зошит. 
2. Складання з цими буквами складів, запис в рядок. 
 ко ві цю бе яч йо 
 
П. Закріплення знань, умінь і навичок учнів.  
1. Повідомлення теми уроку. 
2. Відгадування загадки. 

Що за дівчинка блукає 
Із дерев листки зриває, 

Птахів у вирій відправляє, 
У садах врожай збирає. 

( Осінь ) 
 Так, на прощальну зустріч з нами завітала красуня-осінь. Давайте 

пригадаємо, якою вона була цього року. 
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3. Звучить музика П.І.Чайковського "Пори року. Вересень.". 
Під тиху мелодію вчитель говорить: 
"Жовтокоса чарівниця-осінь прилетіла на золотому коні у ліси і 

парки. Торкнулася чарівною паличкою верхівок дерев. І зашелестіли на них 
багряні шати. На землі рясніє барвистий килим. На високому холодному 
небі повільно пливуть хмари. Чудово навкруги ! ". 

4. Письмо слова осінь. Звуко-буквений аналіз цього слова. 

5.Пальчикова гімнастика. 
Нумо, пальчики-малята, 

Хто з вас любить малювати? 
Кожен з них за діло брався, 
І ніхто не відмовлявся. 

Діти згинають руки в ліктях, тримають кисті рук перед обличчям, 
згинають і розгинають пальці по черзі, починаючи з великого пальця 
правої руки. Віршик повторюють кілька разів. 

6.Розвиток зв’язного мовлення. Розгляд ілюстрацій про осінь. 
Осінь, ніби справжня художниця, без пензлика, без олівця 

розфарбувала дерева, кущі, трави. Запросила всіх на свій прощальний 
карнавал. 

- Який колір осінньої пори найбільше повторюється ? 
- Які дерева дивовижно красиві восени ? 
- Яке дерево вам найбільше подобається ? Чому ? 
7. Коментоване письмо речення ( за опорою в зошиті ). 
- Де побувала осінь ? 
–Складіть речення. 
 Осінь тихо ходить гаєм. 
–Скільки слів у цьому реченні? 
–Поясніть написання першого слова в реченні. 
–Що ставимо в кінці речення? 
–Назвіть слова, у яких звуків менше, ніж букв. ( Осінь, ходить ). 
8. Легенда про Осінь. 
За народним переказом, Осінь – старша дочка Сонця. Вона 

останньою залишила батьківський дім і стала на Землі четвертою порою 
року. Посилаючи Осінь на Землю, Сонце сказало їй: 

- Забирай все моє багатство. Я віддаю тобі і все своє золото. Будь 
щедрою і люди полюблять тебе. 

І Осінь, як ви бачите, виконує наказ Сонця і кожного року дарує нам 
щедрі дарунки полів і садів, чарує своїм осіннім золотом. 

9. Списування з друкованого шрифту. 
- Але куди зникають золоті шати дерев пізньої осені ? 
Ясен листя осипає. 
Ялинка стоїть зелена. 
( Звертається увага на з’єднання букв ). 
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10. Проблемне питання. 
- Діти, чому ялинка, навіть, восени та взимку не скидає своє зелене 

вбрання ? 
11. Для вас, «чомучки». 
 Вічнозелені рослини також оновлюють листя. Це відбувається 

непомітно, оскільки їх листочки живуть протягом декількох років. Хвоя 
опадає не вся відразу, а поступово. Стару хвою замінює молода. До таких 
рослин належать ялина, сосна, піхта, кедр. 

11. Фізкультхвилинка. 
Злітає листя зливою 

І падає німе. 
Вітрець пісні наспівує, 
А сам все дужче дме. 

12. Інтрига. 
Осінь у садах блукала, 
Жовті шати одягала, 

Золотисту вслала постіль – 
Йде сестриця біла в гості. 

- Про яку сестрицю говориться у вірші ? ( Про зиму ). 
13. Читання криптограми. 
- Що сповіщає про прихід зими ? ( Сніжинки ). 
 
С Ж 
 
Н К 
 
 
 
І Н 
 
 
 И И 
13. Анаграми. 
_ Сподіваюсь ви теж з нетерпінням чекаєте зимоньку. 
- Що допоможе зробити дозвілля дітей взимку веселим? 
 насик іжил никовза 
 ( санки ) ( лижі ) ( ковзани ) 
14. Словниковий диктант. 
 Санки лижі ковзани 
 
ІІІ. Штрихування гілочки з ялинковими прикрасами. 
Зима приносить нам багато свят. 
–На яке з них ви найбільше очікуєте? ( Новий рік ). 
–Без чого не буває зустрічі Нового року? (Без ялинки ). 
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Ш. Підсумок уроку. 
Бліц-опитування. 
- Які пори року ви знаєте ? 
- Чим приваблює вас осінь ? 
- За що ви любите зиму? 
- Що нового дізнались на уроці ? 
 - Що було цікавим? 
 
 

УРОК 61 
 
Тема. Письмо великої букви Й . 
Мета. Вчити писати велику букву Й,поєднувати її з іншими 

буквами. Розвивати навички звукового аналізу, вміння порівнювати. 
Виховувати бережне ставлення до природи. 

Обладнання. Картки букв, криптограми. 
 

Хід уроку 
 

І. Актуалізація опорних знань. 
1.Читання алфавіту. 
2.Хвилинка каліграфії. 

3.Диктант складів 
Ла Як Ас Ше ві ту зи 
ІІ. Вивчення нового матеріалу. 
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1.Виділення звука [й] 
В гай зелений прийшов Йосип, 

Був Йосип у гаю босий. 
- Який звук чуємо найчастіше? 
- Що ви знаєте про звук [й]? ( Приголосний, завжди м’який ). 
- Якою буквою позначається звук [й] на письмі? 
2. Повідомлення теми і мети уроку 
- Хто скаже, яку букву будемо писати на уроці?  
( Будемо писати велику букву Й ). 
- Чи є у вірші слово, яке починається з великої літери Й? 
- Чому слово Йосип пишемо з великої букви? 
3. Знайомство з великою буквою Й, порівняння з малою й. 
4. Показ послідовності написання букви Й. 
Поки хлопчик гуляє гаєм, навчимося писати нову букву. 
 Велика літера Й складається з трьох елементів. Перший починаємо 

писати трошки нижче верхньої рядкової, ведемо, закруглюючи, праворуч 
угору до верхньої рядкової, потім проводимо пряму похилу вниз до нижньої 
рядкової, де закруглюємо її праворуч і продовжуємо до верхньої рядкової. 
Відриваємо руку від паперу і починаємо писати від верхньої рядкової 
другий елемент – пряму похилу. Вона поєднується на верхній рядковій з 
першим елементом і продовжується далі до нижньої рядкової лінії, де 
закруглюємо праворуч і закінчується близько середини рядка. Потім 
пишемо останній елемент, як і у рядкової й. Під такт: і – раз – і, два – і, 
три. 

5. Написання 1 рядка великої букви Й  

 
6. Письмо великої і малої букв Йй. 

 
7. Пальчикова гімнастика. 

Пальці випрямим спочатку, 
Потім зчепим по порядку. 
Хто із пальчиків сильніший? 
Інших стисне хто спритніше? 

Діти зчеплюють пальці обох рук (крім великих) і, не згинаючи, 
сильно притискають їх один до одного, затискуючи кожен палець між 
двома іншими. Потім опускають руки і легенько струшують їх. 
Повторюють вправу кілька разів. 

 
ІІІ. Засвоєння знань, формування умінь і навичок. 
1. Гра «Утвори слово» 
Йо (-сип, -д, -рж, -го…) 
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2. Списування з друкованого шрифту. 
Йосип не сам прийшов до гаю. На нього вже чекають друзі. 
Відгадайте, як їх звати. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Олексій   Андрій    Сергій 
 
3. Звуковий аналіз слова Олексій.  
4. Мовні ігри.  
 Хлопці поспішають до маленької річечки порибалити. Дорога довга, 

і малята придумують ігри. Сьогодні вони ось такі. 
а) Що за штука, хто вгадає: 
 у курки є, а півня немає. (Яйце) 
б) Утворити нові слова, змінюючи першу букву. 
 
 
 
Ч 
  
(М)   
 
(Г) 
 
(Б) 
 
5. Коментоване письмо утворених слів. ( Чайка, майка, гайка, 

байка). 
6. Фізкультхвилинка 

Раз-два! 
Потягнутись, 
І прогнутись, 
Розігнутись. 

Ваші м’язи всі проснуться, 
Ваші губи посміхнуться. 

7. Коментоване письмо речення біля дошки. 
 Спійману рибу треба кудись покласти. Про це потурбувався Йосип. 

Запишемо це речення. 
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8.Розвиток зв’язного мовлення. 
Аж ось і річечка. Хлоп’ята закинули вудочки у воду,сидять і 

чекають.Послухайте, що було далі. 
Йоржа впіймав на вудку Йосип, 
Схопив і зойкнув: -ой-ой-ой- ! 
Не знав,напевно,Йосип досі, 
Який колючий йоржик той. 

Складання твору по малюнку. 
-Яка ще риба водиться у наших річках? 
-Яку рибку ви ловили, діти? 
7.Добір слів-родичів до слова риба. 
Рибка 
рибина 
рибонька 
рибалка 
рибалити 
рибний 
 
ІV. Штрихування лисички. 
 Улов у дітей хороший.У гайку вони для лиски залишають гостинця. 

Ця тваринка дуже полюбляє рибку. 

 
 V. Підсумок уроку 
-Письмо якої букви вивчали на уроці? 
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Урок 62 
 

Тема. Письмо великої букви Ц, поєднання її з іншими буквами. 
Мета. Вчити учнів писати велику букву Ц, вірно з'єднувати її з 

іншими буквами. Збагачувати словниковий запас. Розвивати вміння 
аналізувати і порівнювати. Виховувати інтерес до читання художніх 
творів. 

Обладнання. Малюнок казкового героя, картки з рукописними та 
друкованими буквами, криптограми. 

 
Хід уроку. 

 
І. Актуалізація опорних знань. 
 1. Інтрига. 
Діти, до нас надійшло повідомлення від героїв казок. Вони 

повідомляють, що зла Чаклунка зачарувала одного з героїв. Він тепер не 
пам'ятає власного імені і не може потрапити до своєї казки. 

–Допоможемо йому, друзі? 
2.Повторення вивчених букв по таблиці “Алфавіт.” 
Щоб відгадати ім'я героя, повторимо вивчені букви, адже саме з них 

утворимо потрібне слово. 
3. Письмо вивчених літер. 
На уроці ми будемо виконувати різні завдання. Після виконання 

кожного з них матимемо підказку, як пов'язане дане завдання з іменем 
героя. Зараз напишемо каліграфічно букву в, але цієї літери нема в 
шуканому імені. 

4. Складовий диктант. 
Серед даних складів і з’єднань є й такі, що пишемо в імені 

зачарованого героя. 
Фе ул во яр юм лє но дуб. 
 
ІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Виділення звука [ц] 

Цап до цапа в гості йшов. 
Цап дорогу не знайшов. 
А за цапом цапеня 

Бігло зразу навмання. 
В імені нашого героя є звук [ц]. 
До речі, наш зачарований гість – це маленький хлопчик-пустунець. 

Його друзі – овочі і фрукти. 
2. Повідомлення теми і мети уроку. 
3. Розгляд великої рукописної букви Ц, порівняння її з малою, з 
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буквами Й, Ш. 
4. Інструктаж до написання букви Ц. 
Починаємо писати нижче верхньої рядкової лінії, закруглюємо, 

піднімаючись угору праворуч, опускаємось вниз, зображуючи пряму похилу 
лінію. Біля нижньої рядкової закруглюємо праворуч і ведемо до верхньої 
рядкової. Потім пишемо другий елемент, починаючи його від верхньої 
рядкової лінії. Ведемо лінію вниз до нижньої рядкової, закруглюємо 
праворуч і закінчуємо трохи вище нижньої рядкової. Звідси ведемо пряму 
вниз, переходячи у петлю. Під такт: і – раз – і, два – і, три – і. 

5. Письмо букви Ц учнями (два рядки). 
 

 
6. Гра «Овочі чи фрукти». 
1-ша група учнів – «овочі»; 
2-га група учнів – «фрукти». 
(Хлопком в долоні «ловлять» потрібні слова) 
Огірки, сливи, помідори, квасоля, груша, гарбуз, вишні, морква, 

диня, цибуля. 
7. Фізкультхвилинка. 

–Ви втомились? 
Саме час – дружно відпочити 

І знайому фізхвилинку 
В гості запросити. 

Ми писали, ми трудились, 
Наші пальчики втомились. 
А щоб далі нам писати, 
Треба пальці розім’яти. 
Руки вгору потягніть 

І до сонця підстрибніть! 
Всі присядем, встанем враз, 

Знов чекає праця нас. 
8. Мовна гра «Склади слова». 
 
  
  
 
 
Ци 
 
 
 

буля 
ган 
фра 
ферблат 

нк 
труси 
мбали
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9. Читання і письмо складу Ци. 

10. Відгадування загадок. 
Наш герой завжди допомагає бідним, бореться з неправдою і 

несправедливістю. 
Є ще одна підказка. Ворог нашого героя – товстий червоний овоч, 

якого хлопчик змусив плакати гіркими сльозами. А відгадка однієї з 
загадок допоможе назвати зачароване ім’я. 

Маленька, солоденька, 
Дітям смачненька. 

(Цукерка) 
 

Білий, а не сніг, 
Твердий, а не камінь, 
Солодкий, а не мед. 

(Цукор) 
 

У кожній господі 
Стала у пригоді. 
Та хто роздягає, 

Той сльози проливає. 
(Цибуля) 

 

12. Звуковий аналіз слова цибуля. 
Хвиля є така цунамі, 
Розкажи про це і мамі. 
В цибулині найгіркішій 

Вітаміну «це» найбільше! 
– Чому цибуля така корисна? 
14.Криптограма. 
– Хто найбільше не любить нашого героя? (Сеньйор Помідор). 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Коментоване письмо слів-відгадок. 

 

р о 

д 

і 

м 

о 

П 
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– Як же звати хлопчика-пустунця? 
Багатьом був невідомий, 
Нині з кожним подружив. 
З казки в кожного удома 
Хлопчик-цибулинка жив. 
Дуже просто, мелодійно 
Він зоветься …(Цибуліно). 

15. Розвиток зв’язного мовлення. 
Хвилинка роздумів. 
Цибуліно завжди бореться з неправдою. 
– А як ви можете боротися з нею? 
– Як навчити дітей нашого класу бути чесними, правдивими? 
16. Списування з друкованого шрифту. 
Цибуліно – надійний друг. 
 Про пригоди цього хлопчика та його друзів дізнаєтеся більше, коли 

прочитаєте казочку італійського письменника Джанні Родарі, яка так і 
називається «Пригоди Цибуліно». 

17. Штрихування Цибуліно. 
А ось і сам наш герой. 

 
ІІІ. Підсумок уроку. 
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УРОК 63 
 

Тема. Письмо великої букви Щ, складів, слів з нею. 
Мета. Навчити дітей правильно писати велику букву Щ, з’єднувати 

її з  іншими буквами. Розвивати навички каліграфічного письма, вміння  
виконувати звуковий аналіз слів. Виховувати інтерес до читання казок. 

Обладнання. Ілюстрації до російської народної казки ,,За щучим 
велінням”, таблиця про позначення буквою щ звуків [шч], картки 
друкованих та писаних букв, фломастери, кольорові олівці. 

 

Хід уроку. 
 

І. Організаційний етап. 
Продзвенів дзвінок, 
Починаємо урок. 

Працюватимем старанно, 
Щоб почути у кінці, 

Що у нашім першім класі 
Дітки – просто молодці. 

 
ІІ. Актуалізація опорних знань. 
1. Робота з таблицею ,,Алфавіт”. Називання алфавітних назв 

вивчених букв. 
2. Зорово-слуховий диктант. 
 Ша Цу Яз Ло Ми 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1. Акровірш. 

Що тут казати – хижа вкрай, 
У неї апетит найкращий. 
Карасику, ти не дрімай, 
А то в її потрапиш пащу. 

(Щука) 
- Діти, пригадайте, в якій казці щука виступає одним з головних 

героїв? 
- Так, це російська народна казка ,,За щучим велінням”. 
- А хто спіймав щуку в ополонці? (Омелько). 
- З яким проханням звернулася риба до Омелька? 
- Що вона пообіцяла за це юнакові? 
2. Поділ слова щука на склади, виділення звуків [шч]. 
 Вирішив Омелько навчитися писати велику букву Щ. Та чує він на 

початку складу щу якісь два приголосні звуки. За щучим велінням 
з’явилась перед ним таблиця. Розкажіть Омельку, що ви знаєте про букву 
щ.  
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Щ
 [ШЧ]

щастя
щука 

 
3. Повідомлення теми і завдань уроку. 
4. Розгляд великої писаної букви Щ, порівняння з буквою Ш. 
Буква Щ сказала Ш: 
- Ти стрибаєш, як лоша. 
Я на тебе дуже схожа, 
Хоч стрибати так не можу. 
А відгадка тут проста: 
Я – з хвостиком, 
Ти – без хвоста. 
 5. Інструктаж до написання букви Щ. 
 Починаємо писати трохи нижче верхньої рядкової лінії, 

закруглюємо праворуч і далі пишемо пряму похилу вниз, яку біля нижньої 
рядкової лінії закруглюємо праворуч і ведемо до верхньої рядкової . Другий 
елемент починається від верхньої рядкової і іде вниз, торкаючись першого 
елемента, до нижньої рядкової лінії, тут закруглюється праворуч і 
пишеться вгору до верхньої рядкової. Третій елемент починаємо теж від 
верхньої рядкової лінії і ведемо вниз. Поєднавшись з другим елементом, 
лінія продовжується до нижньої рядкової, де закруглюється праворуч. 
Звідси продовжується письмо четвертого елемента – петлі, яка 
перетинає нижню рядкову лінію. Під такт:і-раз-і, два-і,три-і, чотири-і. 

 6. Письмо букви Щ учнями в зошитах (один рядок). 
 Лише подумав про букву Щ Омелько, як з’явились за щучим 

велінням палички-опори.  

7. Пальчикова гімнастика.  
Щука здобич виглядає, 
А карасик не дрімає, 

Швидко хвостиком махає 
І від щуки утікає. 

 Діти простягають долоні і рухають зап’ястками вправо-вліво. 
Повторюють віршик кілька разів. 

8. Гра «Утвори нові слова».  
Втомився Омелько писати, вирішив трохи відпочити. Лише згадав 

чарівні слова і за щучим велінням, Омельчиним хотінням з’явилася гра.  
Що(-ка, -дня, -години, -хвилини, -денник). 
Щу(-ка, -р, -плий). 
9. Письмо складів Щу, Що. 
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10. Інтерактивна гра «Займи позицію». 
Щука – хижа риба.  
-А як вважаєте ви? 
11. Запис речення за зразком у зошитах.  
 

12. Звуковий аналіз слова щука.  
13. Фізкультхвилинка.  

Ой чук-чуки-чуки! 
Побралися щук та щука. 

Вглиб пірнають – виринають, 
Щученят своїх навчають. 
А ми трішки відпочили. 
І навчатись знову сіли. 

14. Списування з друкованого шрифту. 
 В нашій казці щука чемна і доброзичлива. Але, іноді, щоб ніхто не 

заважав їй, вона вдається до хитрощів. Прочитайте, як щука це робить. 
Щука щирить хижу пащу - 
Карасям втікати краще. 
15. Розвиток зв’язного мовлення. 
Діти, уявіть, що щуку спіймав вовк із мультика «Ну, постривай!». 
-Як би він використав чарівну силу щуки? 
 

ІV. Штрихування печі. 
- Пригадайте, на чому поїхав Омелько до царя? 
 Був час, коли люди мріяли про машини. У мріях мандрували в ступі, 

на килимі, скатертині, печі. В наш час деякі з цих мрій здійснилися. Адже, 
ми вже звикли бачити поряд з нами різні марки авто. А сьогодні ми 
штрихуватимемо чарівну піч, бо вона так і залишилась засобом 
пересування лише у казках.  

 
V. Підсумковий етап.  
–Яку букву вчились писати на уроці?  
Гра «Збери слово». 
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ку       ука 
ля       ока 
пла     Щ   ит 
до       ебет 
хру       ілина 
- Які звуки позначає буква Щ? 
 
 

Урок 64 
 

Тема. Письмо великої букви У, складів, слів з нею. 
Мета. Розширити знання учнів про Україну. Вчити правильно 

писати  велику букву У , поєднувати її в словах. Виховувати любов до 
рідного  краю. 

Обладнанняю Сюжетні малюнки про Україну, картки друкованих і 
писаних, букв, пісня «Ой є в лісі калина». 

 

Хід уроку 
 

І. Організація класу. 
 Ігрова ситуація. 
Сьогодні, люба дітвора, 
У нас цікава буде гра. 

Уявіть, що ми, малята, 
Вирушаєм мандрувати. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань.  
1. Гра «Подумай, не спіши. Запиши».  
Завдання: перевірити, як діти навчилися слухати, виділяти певні 

звуки і записувати букви, якими вони позначаються на письмі. 
– Підберіть слово, яке починається на останній звук слова «стіл» 

(листок, ластівка…). Запишемо цей звук відповідною літерою. 
– Згадайте назву пташки, в якій би був останній звук слова «сир» 

(ворона, горобець).  
Запишемо цей звук відповідною літерою. 
– Знайдіть в кімнаті предмети, в назві яких другий звук [а] (шафа, 

ваза, парта, папір).  
Запишемо цей звук відповідною літерою.  
л р а л р а л р а  
2. Складовий диктант. 
 Пропоную, малята, подорож здійснити вертольотом, щоб краще 

роздивлятися все навкруги. 
Запишемо у бортові журнали склади 
Аж Ці Лу Яв Щу Лю 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  
1. Слухання вірша.  

Батьківщина в нас єдина, 
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Це – країна Україна. 
Буква слово починає, 
Що країну називає. 

(М. Дяченко) 
2. Поділ слова Україна на склади, виділення звука [у]. 
3. Показ письма великої букви У.  
Велика У складається з двох елементів. Обидва – прямі з 

закругленнями. Починаємо зображувати трохи нижче верхньої рядкової 
лінії, закруглюючи, ведемо вгору до неї. Потім ведемо вниз пряму похилу, 
яку біля середини рядка закруглюємо праворуч і продовжуємо вгору до 
верхньої рядкової лінії. По цій же частині елемента ведемо лінію вниз до 
нижньої рядкової, де закруглюємо елемент ліворуч. Під такт літера 
пишеться: і – раз – і, два – і. 

4. Письмо великої букви У по паличках-опорах ( 1 рядок ).  
 

 

 4. Пальчикова гімнастика.  
Нашим пальчикам цікаво. 
Безіменний робить вправи. 

А долонька догори – 
Раз – два – три, раз – два – три. 

(О. Узварова) 
Діти кладуть праву руку на парту долонею догори, згинають і 

розгинають безіменний палець. Потім те ж саме роблять лівою рукою. 
Повторюють вправу кілька разів.  

5. Добір слів-родичів.  
Пролітаючи над полями, ріками, лісами, доберемо слова-родичі до 

слова Україна.  
6. Поєднання букви У з іншими літерами. Письмо складів Ук, Ул. 
 

IV. Засвоєння знань, формування умінь і навичок.  
1. Слухання притчі про Україну.  
а). Словникова робота. 
Притча – алегоричне оповідання з повчальним висновком. 
б). Розповідь притчі вчителем. 
Було це давно-давно, коли Святий Миколай роздавав подарунки. 

Одним він дав багато золота, другим – великі родовища, третім – родючі 
землі. І коли все роздав, то побачив у кутку дуже гарну, але бідну дівчину, 
яка стояла і гірко плакала. Він підійшов до неї і запитав: «Дівчино, чому ти 
плачеш?». «Я плачу тому, Святий Миколай, що ти всім дав подарунки, а 
мені нічого», – сказала дівчина. «А хто ти, дівчино?», – запитав Святий 
Миколай. «Я – Україна», – відповіла дівчина. Святий Миколай подумав і 
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сказав: «Справді, я вже все всім роздав, але у мене ще залишились – краса і 
пісня, я й дарую їх тобі, дівчино-Україно, назавжди». 

2. Письмо слова Україна. Звуковий аналіз цього слова.  
 

3. Фізкультхвилинка під музику «Ой є в лісі калина». 
4. Інтерактивна гра «Мікрофон».  
– Що таке Україна? 
Для нашого земляка-поета Володимира Слєпцова Україна – це: 

Калина і м’ята, 
І батьківська хата, 

Безкрайні пшеничні поля. 
5. Коментоване письмо слів, утворених з букв слова Україна (рак, 

кран, країна, рука ,краї ). 
6. Списування з друкованого шрифту. 
Прекрасними словами звертається до своєї рідної України поет Д. 

Павличко. А ми давайте запишемо їх у зошит.  
Україно моя, Україно,  
Я для тебе у світі живу.  
 

V. Штрихування .  
Наближається до кінця наша подорож. Вдома ви, діти, намалюєте 

улюблений куточок рідної землі. А зараз заштрихуємо золоті пшеничні 
колоски і сині волошки..  

 
VI. Підсумок уроку.  
1. Загадка-добавлянка.  

Красивий, щедрий рідний край 
І мова наша – солов’їна. 
Люби, шануй, оберігай 

Усе, що зветься... (Україна). 
2. Відповіді на запитання.  
– Яку букву вчилися писати на уроці? 
– Покажіть її місце в алфавіті. 
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