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Урок 1
Тема. Звук [б]. Позначення його буквою Бб («бе»).
мета: ознайомити учнів з буквою Бб («бе»), якою позначаються на 

письмі звуки [б], [б’]; навчити правильно вимовляти звуки, 
впізнавати їх у словах, читати склади та слова з буквою; роз-
вивати аналітичні та синтетичні вміння, зв’язне мовлення.

обладнання: карта маршруту подорожі, карточки грибів, малюнки 
дуба, білки, друкована буква Бб («бе»), торбинка зі 
словами.

Хід уроку

І. організаційна частина.
Продзвенів дзвінкий дзвінок,
нам пора вже на урок.
Час роботи вже настав,
біля парти кожен став.
І за неї тихо сядем,
в двері знань разом заглянем.
Будемо старатися,
думати, навчатися.

ІІ. оголошення теми уроку.
 — Діти, сьогодні урок у нас буде незвичайним. Ми будемо подоро-
жувати чарівним лісом букви Бб («бе»). Але дорога у цей загадковий 
ліс повна перешкод і несподіванок. Щоб їх подолати, нам потрібно 
бути дуже уважними, старанними, допитливими і працьовитими.
 Учителü розкриваº дошку, де розміщена карта з маршрутом подо-
роæі і записана тема уроку.
 — Ось перед вами карта подорожі до чарівного лісу букви 
Бб («бе»). Хто з вас на уроці буде старанним та уважним, той отри-
муватиме чудові грибочки. А хто збере таких грибочків багато, тому 
в щоденник буде записана подяка. Подивіться на ці грибочки. Хіба 
вони не чудові?
 Учителü показуº намалüовані гриáи.
 — Усі готові подорожувати? Тоді вирушаємо!
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II. Удосконалення пізнавального інтересу за матеріалами екскурсії.
1-й учень. Нещодавно ми бачили фільм про Київ (їздили на екс-

курсію до Києва), тому хочемо трішечки про це розповісти. Ми 
дізналися, що засновники цього міста — мужні та хоробрі лицарі 
Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь — пливли по Дніпру з пів-
ночі і побачили дуже красиву місцевість, яка їх зачарувала.

Найстарший брат Кий сказав: «Ось тут закладемо оселю для себе 
і для тих купців, які сюди приїжджатимуть».

Вони вирубали ліс, викопали навколо рів і обгородили гостро-
кіллям свої перші помешкання. Назвали поселення Києвом, тобто 
містом Кия.

2-й учень. Минуло багато часу. Вздовж правого берега Дніпра їха-
ли хоробрі лицарі Аскольд і Дір. Вони побачили красиве місто над 
рікою, і воно їм дуже сподобалося. Тому лицарі ввійшли до нього 
і сказали киянам: «Ми будемо у вас князями. Будемо вас боронити 
від нападів чужих племен, щоб ви спокійно могли обробляти землю, 
торгувати і їздити по Дніпру на південь до Царгорода і на північ 
до Новгорода. За це ви будете платити нам малу данину, щоб було 
за що утримувати військо».

3-й учень. Мешканці Києва радо погодилися на це, і Аскольд та 
Дір стали першими князями. Свою державу вони поширили на всі 
ті села, містечка і міста, що вже тоді звелися довкола Києва. Вони 
зібрали стільки війська, що могли не тільки боронити свою державу 
від нападів чужинців, але й самим воювати з сусідами, навіть ді-
йшли до грецької столиці — Царгорода.

4-й учень. У той час у Новгороді князем був Олег. Його називали 
«віщим князем», тобто таким, якому в усьому щастило, а чого б він 
не захотів, то так воно й було. 

Захотів Олег стати київським князем. Здолати Аскольда і Діра він 
не міг, бо військо київських князів було значно сильніше. Тоді ви-
рішив Олег взяти їх хитрістю. Якось завітав він до Аскольда і Діра із 
дарами та почастував їх отруєним вином. Кияни з глибоким сумом 
оплакували своїх перших князів. Поховали їх біля Дніпра. Це місце 
і досі носить назву Аскольдова могила.

5-й учень. А Олег став київським князем. Він був могутнім, 
хороб рим та відважним полководцем. Ходив зі своїм військом по-
ходами у близькі й далекі краї і завжди повертався у Київ із багатою 
здобиччю. Свої та чужі його боялися і шанували за відвагу. Олег 
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ходив у військові походи в Царгород, у далеку Персію, дійшов аж 
до Каспійського моря. Він до самої смерті воював з ворогами Русі, 
а цілий світ уже тоді знав про хоробре військо русичів.

6-й учень. Після смерті Олега київським князем став Ігор, бо 
князь Олег був його опікуном.

Тоді на Русі було багато князів, але всі вони підкорялися київ-
ському, якого вважали «найсвітлішим і великим князем».

Ігор справді був хоробрим і відважним князем, він зробив багато 
добра для рідної землі. Про це говорить літописець, який описав 
похід князя Ігоря на половців.

По смерті Ігоря княгинею стала його мудра дружина Ольга. Її 
правління тільки зміцнило державу.

7-й учень. Ольга мала єдиного сина Святослава. Він був відважним 
та хоробрим, як і його батько.

Святослав усе своє життя і князювання провів не в Києві у па-
латах, а в походах зі своїми воїнами, які його дуже любили, бо він 
жив просто, як і вони. Святослав не возив зі собою ні казанів, ні 
наметів. Спав на землі, поклавши під голову сідло, по-простому 
й харчувався: нарізав конину або м’ясо іншого звіра тоненькими 
шматочками, запікав на вогні й так споживав.

А на ворогів своїх не нападав Святослав хитро чи несподівано. 
Ні! Він спершу посилав ворогу, на якого йшов походом, посла, щоб 
той переказав ворогам його виклик: «Іду на ви!».

8-й учень. І тільки тоді йшов на ворога, який тим часом мав змогу 
підготуватися до битви. Цим звичаєм Святослав здобув собі пошану 
навіть серед ворогів. Вони й боялися його, бо думали: «Коли він 
попереджає нас про похід, то, видно, певний у своїй перемозі, має 
велике військо».

Багато походів здійснив Святослав за своє життя, багато воєн за-
кінчив перемогою. Він переміг хазарів, народи підкавказької землі 
(зараз це Кубань), болгар. Під час повернення з військового походу 
на болгар його вбили печеніги.

III. літературна хвилинка.
Діти читаютü вірші та оповідання українсüкиõ поетів та прозаї-

ків.
● Ю. Шкрумеляк, «Був це сміливий князь-вояка…»;
● О. Гончаров, «Була вона мудрою і тямущою…» зі збірки «Доб-

ридень, школярику!»;
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Хочеш їсти калачі —
не сиди ти на печі.

Не питає добрий жнець,
чи широкий загонець.
Як багато хліба в році,
то багато і на тоці.

Скарб зібрали, змолотили,
працювали, день не їли.
Ну а далі — не друкарня,
а красунечка-пекарня.

Білий ковпак, білий фартух,
борошно біле, як сніг і як пух.
Вправно пекарські руки працюють,
мов будівник, вони хлібчик будують.

Без хліба, сину, нам ніяк,
якщо він в хаті — гарний знак.
Тоді щаслива вся сім’я,
багатство — ось його ім’я.

Будеш працювати —
будеш їжу мати,
бо як хліба анітрішки,
тоді стіл, як пусті діжки.

Хочу я спекти пиріг,
частувати ним усіх.
Булки, пончики, ватрушки —
спробуй тільки їх м’якушки!

Хліб на весіллях цвіте в короваї,
ось які в нас українські врожаї!
Засмагають калачі
у бабусиній печі.

З неба хліб не падає —
син постійно згадує.
Треба всім нам працювати,
щоб його удосталь мати.

К. Îніщук



116 Читаємо та вивчаємо вірші

чорноБиль
Почорніли дерева, почорніли хати,
почорніла земля, де родився і ти.
Почорніла. Чого б це?!
Так гарно було… А лишилося
в спогадах тільки село.

Це Чорнобиль — людська нескінченна печаль.
Вся краса тут природня згоріла. Як жаль!
Залишилась лише одна пустота
і незмірна ні з чим цих людей доброта.

Обеліск… Квіти… Тиша…
Стоять два сини.
З іменинами батька вітають вони.
— З іменинами, — кажуть.— Не знаєм… хто зна…
Але пам’ять про батька у них ще жива.

Слава тим, хто безстрашно з вогнем воював!
Слава тим, хто життя за Чорнобиль віддав!
Слава тим, хто сьогодні в могилах лежить
задля тих, хто лишився на цій землі… жить.

Î. Миõайленко
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