
®

БІБЛІОТЕКА ВЧИТЕЛЯ

С.В. Крижанівська, Л.В. Подзігун 

Літературне читання

КонспеКти уроКів

2 клас

Посібник для вчителя

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН



УДК 371.32:811.161.2
ББК 74.268.3 Укр я 71
       К 82

© Навчальна книга – Богдан, 2013

Охороняється законом про авторське право. 
Жодна частина цього видання не може бути відтворена 
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва. 

Рецензенти:
кандидат педагогічних наук, доцент 

З.М. Онишків
вчитель вищої категорії, вчитель-методист

Н.Я. Походжай

 Крижанівська С.В. 
     Літературне читання. Конспекти уроків. 2 клас : посібник 

для вчителя / С.В. Крижанівська, Л.В. Подзігун. — Тернопіль : 
Навчальна книга – Богдан, 2013. — 208 с. 

   ISBN 978-966-10-1765-7 (серія) 
   ISBN 978-966-10-3526-2 

У посібнику подано розгорнуті конспекти уроків з літератур-
ного читання, зміст яких відповідає новій навчальній програмі 
МОНмолодьспорту України, Державному стандарту початкової 
загальної освіти та підручнику “Літературне читання. 2 клас” 
(авт. Науменко В.О.).

Розроблено зразки бесід під час вивчення нового матеріа-
лу, різні види мовних та фонетичних розминок, цікаві завдання 
для розвитку навичок читання, творчих здібностей учнів. Подано 
різноманітний народознавчий та ігровий матеріал. Передбачено 
використання “Зошита з літературного читання для 2-го класу” 
(Тернопіль: Навчальна книга – Богдан).

Для вчителів початкових класів, студентів педагогічних нав-
чальних закладів.

УДК 371.32:811.161.2
ББК 74.268.3 Укр я 71

К 82

ISBN 978-966-10-1765-7 (серія)
ISBN 978-966-10-3526-2

Серію “Бібліотека вчителя” засновано 2007 року



ОрієнтОВний КаленДарний план

1.  Книга вчить, як на світі жить      5

З НаРОДНОгО ДжеРеЛа
Народні дитячі пісні та малі жанри

2.  Скринька пісень-небилиць      7
3.  Скринька пісень-забавлянок       9
4-5.  Скринька пісень-закличок       11
6.  Урок позакласного читання       13
7.  Скринька пісень-ігор       15
8.  Щедра осінь         17
9.  Скринька загадок        21
10.  Скринька прислів’їв і приказок      25
11.  Скринька скоромовок        27
12.  Урок позакласного читання       28
13.  Скринька лічилок        29
14.  Підсумок за темою “Народні дитячі пісні та малі жанри”   31

аВТОРСьКі ВіРші Та МаЛі жаНРи ДЛя ДіТей
15-16.  Картини осінньої природи       33
17.  Вірші-забавлянки        37
18.  Урок позакласного читання       38
19.  Вмійте природу любити       39
20.  Загадка — цікава розумова задача      41
21.  Умій дружити, друзями дорожити      43
22.  авторська загадка        45
23-24. Серед краси        47
25.  Урок позакласного читання       48
26.  авторська скоромовка       49
27.  Підсумок за темою “авторські вірші та малі жанри”    51

НаРОДНі КаЗКи
Скринька українських народних казок

28.  Відчиняє двері казка        53
29.  Казка вчить         55
30-31.  Міняв тихо — виміняв лихо       57
32.  Урок позакласного читання       58

Скринька казок народів світу 
33.  Хто міняє, той не має        59
34-35.  Мудрість — найкраще багатство      61
36.  Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже    63
37.  Підсумок за темою “Народні казки”      65
38.  Урок позакласного читання      65

З ЛіТеРаТУРНОЇ СКаРБНиці
Поетична майстерня

39.  Мабуть, буде він поетом       67
40.  Чи легко стати поетом       69
41-42.  Звукопис як художній прийом       71
43.  Послухай та відтвори        73
44.  Підсумок за темою “Поетична майстерня”     75
45.  Урок позакласного читання      75

Поетична збірка 1
46-47.  Краса природи у творах Т.г. шевченка     77
48.  Золоті зернята поезії Т.г. шевченка      81
49-50.  Лесине слово         83
51.  Підсумок за темою “Поетична збірка 1”    85
52.  Урок позакласного читання       85

Поетична збірка 2
53.  Все навколо зеленіє        87
54.  Поетичні картини природи       91
55.  життя в зимовому лісі       93
56.  Будь природі другом        95
57.  жартівливий настрій у віршах       97

 № з/п тема уроку № с. Дата



№ з/п тема уроку № с. Дата

58.  Підсумок за темою “Поетична збірка 2”     99
59.  Урок позакласного читання      99

Поетична збірка 3
60-61.  Прийшла зима біловолоса       101
62.  Біле свято зими        103
63.  Любіть усе живе        105
64.  Підсумок за темою “Поетична збірка 3”    107

Поетична збірка 4
65.  Незвичайне у звичних речах      109
66.  Що воно за диво?       111
67.  Урок позакласного читання       112
68.  Художні образи у творах Платона Воронька     113
69.  Вірш-діалог         115
70.  Білий вірш         117
71.  Коли твір відкриває свої таємниці      119
72.  Дивосвіт природи        121
73.  Віє метелиця, крутиться, мелеться...      123
74.  Настрій вірша        125
75.  Урок позакласного читання       126
76.  Краса рідного краю        127
77.  Настрій персонажа        129
78.  Дива — поруч         131
79.  Відчуй, зрозумій, побач       133
80. Уявляй, придивляйся, прислухайся, розмірковуй    135
81-82.  Знов починається весна       137
83.  Урок позакласного читання       139
84.  Метелика ловити я не хочу…      141
85.  Ой, мете хурделиця        143
86.  Сонце по діброві ходить, як лисичка      145
87.  Ремез пісеньку співає        147
88.  Світ доброти і фантазії.       149
89.  Найдавніший оберіг нашого народу      151
90.  гумористичні вірші        153
91.  Урок позакласного читання       154
92.  У кожного свій талант       155
93.  Підсумок за темою “Поетична збірка 4”     157

ОПОВіДаННя
Скринька цікавих і повчальних історій

94.  Незвичайна дружба серед тварин      159
95.  Де багато пташок, там нема комашок      161
96.  Справжні друзі        163
97.  Друг пізнається в біді        165
98.  Урок позакласного читання       166
99.  Торкаючись словом душі       167
100.  Дорожчого за Вітчизну немає нічого      169
101.  Хіба дерева говорять?       171
102.  Портрет у художньому творі       173
103.  Всяка голка проворна, коли вона в проворних пальцях    175
104-105.  Людина і природа        177
106.  Урок позакласного читання.       178
107. Підсумок за темою “Скринька цікавих і повчальних історій”   179
108.  Скринька сміху        181
109-110.  Майстер веселого сміху       183

ЛіТеРаТУРНі КаЗКи
Скринька казок українських письменників

111.  Де нема добрих, там і добра нема      185
112.  Де руки і охота, там ладнається робота     187
113.  Моє, твоє і наше        191
114.  Урок позакласного читання       192

Скринька казок зарубіжних письменників
115-116.  Світ чарівний і казковий       193
117-118.  Світ чарівний і казковий       195
119.  Підсумок за темою “Скринька казок зарубіжних письменників”  197
120.  Склади собі казку        199
121.  Урок позакласного читання      203



101

Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку

Поетична збірка 3

Уроки 60-61  
прийшла ЗиМа БілОВОлОСа 

Матеріал уроку. Микола Вороний “Сніжинки”. 
Мета. Розширити уявлення дітей про красу природи взимку; розвивати читаць-

кі уміння і навички, творчу уяву; вчити дітей правильно, виразно читати 
поетичні твори, зв’язно висловлювати свої думки; збагачувати словнико-
вий запас учнів; виховувати спостережливість, любов до природи. 

Обладнання. Фотоілюстрації зими, картки зі складами. 

Хід уроку
і. Мовна розминка. 

1. Відгадування загадки. 
Чудо сани прилетіли.
Скакуни в тих санях білі.
В санях тих сидить цариця,
білокоса, білолиця. 
Рукавом махає, 
сріблом все вкриває. (Зима.) 

— які слова допомогли відгадати загадку?
2. Фонетична зарядка. 
— як вітер виє взимку? (У-у-у)
— як дерева шелестять голими вітами? (Ш-ш-ш)
— як земля від морозу тріщить? (Трісь-трісь-трісь)
— Нам холодно. Погріємо долоньки: хух-хух-хух. 
3. Читання анаграм. гра “Перекладачі”. 
— які з поданих слів “зайві”? Чому?
 ісечнь (січень)    гінс (сніг)
 юлийт (лютий)   тивік (квіти)
 еберзень (березень)   разом (мороз)
 другень (грудень)    тімельаз (заметіль) 
— Прочитайте зимові місяці? Чому їх так назвали?
4. Робота зі скоромовкою. 
На дуби і на ялинки тихо падають сніжинки
 Промовити повільно;
 промовити швидше;
 промовити із здивуванням;
 промовити весело. 
5. Створення асоціативного куща. 
— Розгляньте фотоілюстрації зими. 
які почуття викликає у вас зима?

                                     радість

        задоволення             ЗиМа                  сум

                       захоплення          турбота
6. Продовж міркування. 
 Зима — це погано, тому що…
 Зима — це добре, тому що…
7. гра “Доповни слово”.
Учитель показує картку зі складом, учні читають, доповнюють, щоб утво-

рилися слова. 
Сні (жок, жинка, говій, говик); хо (лод, лодний); заме (тіль, ти).

іі. повідомлення теми і мети уроку. 
— як ви знаєте, картини природи можна створювати і з допомогою сло-

ва. Сьогодні на уроці ми будемо читати вірш Миколи Вороного “Сніжинки”, 
збагачувати свою мову образними висловами, порівняннями, які вживає поет. 
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ііі. Опрацювання вірша. 
1. Читання вірша вчителем.
— яку картину ви уявили, слухаючи вірш. 
2. Словникова робота. 
Вправа на розширення периферичного зору. Читання слів, записаних пірамідою. 
— Увага! Зосередьте погляд на вертикальній лінії. Намагайтесь побачити 

букви, які записані зліва і справа. 
   зи    ма       зем    ля
                      зе         лень                              хма          ра
                   віт              рець                         мете               лиця
                 пу                  шиночки             мату                       ся
            сні                            жиночки     ков                             дра 

 спатоньки      злючою
 вродилися     буйнесенький
 спустилися     легесеньким
 крутилися      дурнесенький
 носилися      пахучою
         колосистої
         променистої
— Прочитайте слова у і колонці зверху вниз і знизу верх. Що їх усіх об’єднує? 

(Це — дієслова.) яке слово “зайве”? (Спатоньки.) Чому? (Не римується з іншими.)
— Прочитайте слова у іі колонці. На що вони вказують? (На ознаку. Це — 

прикметники). Прочитайте слова парами, відшукавши риму. (Злючою — пахучою.) 
— яке слово не має рими? (Легесеньким.) Доберіть риму. 
3. Повторне читання вірша учнями вголос. Відповіді на запитання. 
— із чим порівнюються сніжинки?
— Простежте, як змінюється настрій сніжинок від веселого до сонливого. 

Чому так відбувалося?
— Про що турбуються сніжинки?
4. Вправи на розвиток швидкості читання. 
а) Читання “ланцюжком”;
б) вибіркове читання. 
— Прочитайте рядки, у яких передано веселий настрій сніжинок. 
— Знайдіть у тексті вказівки на сонливий настрій. 
— Прочитайте звернення сніжинок до вітру. 
— Знайдіть рядки, у яких автор передав стурбованість сніжинок. 
5. азбука віршування. 
а) “Римування”. 
— Знайдіть риму до слів: сніжиночки, води, носилися, зими, спатоньки, малі. 
— Відшукайте у вірші слова, що римуються. 
б) гра “шукачі”. 
— Знайдіть порівняння. (Сніжиночки легенькі, як пушиночки, спатоньки, як 

дітоньки малі …)
в) Вправа для збагачення словникового запасу. 
— Помилуйтеся рухом сніжинок у повітрі. 
— Доберіть дієслова, щоб передати цей процес: летять, кружляють, танцюють, …
г) Хвилинка-цікавинка. 
— Чи знаєте ви, що всі сніжинки шестикутні, але кожна іншої форми? 

Зазвичай вони мають діаметр близько 5 мм, але під час снігопаду у Сша була 
зафіксована найбільша сніжинка у світі, яка мала діаметр 38 см. 

ґ) Творча робота.
— Спробуйте передати рух сніжинок, відтворивши їхній танок на папері. 
6. Виразне читання вірша. 
7. Робота з зошитом (с. 34).

IV. підсумок уроку. 
— Що нового ви дізналися на уроці?
— Про що ще ви хотіли б дізнатися?
1. гра “Хто більше?”
— З букв слова “сніжинка” утворіть нові слова. 
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