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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий 
матеріал до уроку

УрОК 1

Тема. Звуки і букви. Звуковий аналіз слів. (Вправи 1-6.)
Мета. Повторити і закріпити уявлення дітей про фонетичну і графічну системи 

рідної мови, актуалізувати знання учнів про звуки мовлення і букви, 
якими вони позначаються.

Обладнання. Малюнок Пізнайка, предметні малюнки (тварини), таблиця по-
чуттів (додаток № 1).

Хід уроку

І. Організація класу.
1. Вчитель.

– Добрий день!
У добрий час
радо я вітаю вас.
З миром зустрічаю,
щастя вам бажаю.

2. Автотренінг.
– А тепер давайте проведемо автотренінг і налаштуємось на урок.

Я – учень (учениця).
Я ходжу до школи.
Мене вчать учитися.
Я все розумію.
Я хочу все знати.

3. Мотивація навчальної діяльності учнів.
Вправа “Мікрофон”.
– Яким, на вашу думку, має бути наш урок? (Цікавим.)
– А ви якими повинні бути на уроці? (Уважними, активними.)
– Отже, якщо ви будете саме такими, то ми разом створимо цікавий, твор-

чий урок. А він у нас сьогодні незвичайний. Ми починаємо подорож до країни 
Граматики, а провідником у нас буде наш підручник “Українська мова”.
II. Повторення вивченого за 1 клас. Тестові завдання (с. 3-6).

IІІ. Ознайомлення з підручником М.С. Вашуленка та С.Г. Дубовик “Українська 
мова. 2 клас”.
1. Аналіз інформації, розміщеної на форзаці.
2. Бесіда за змістом Державного Гімну України.

а) Читання або співання Гімну України.
б) Слово вчителя. 

– У приспіві мовиться: “душу й тіло ми положим за нашу свободу”. Як ви 
розумієте ці слова? (Відповіді учнів.)

– Любі діти, свобода, довговічність народу, нації – це насамперед наявність 
у нього рідної мови і незнищенність цієї мови, бо коли вмирає мова – гине 
нація.

в) Ознайомлення з умовними позначеннями і схемою змісту виучуваного 
розділу “Звуки і букви. Склад. Наголос”.
ІV. Повідомлення теми уроку.

– Сьогодні до нас на урок завітав Пізнайко. Він хоче дізнатися, що із ви-
вченого у 1 класі ви пам’ятаєте і чи готові до подорожі у країну Граматики.

Порада Пізнайка. Звуки і букви навчись розрізняти –
                         будеш докладно фонетику знати.
Каліграфічна хвилинка.

м   мм   ммм   ом   ем   вм
          рідна мова

– Поділіть слова на склади.
– Складіть речення зі словом мова.

V. робота з підручником.
1. Поетична хвилинка (за вправою 1).
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а) Читання вчителем або підготовленими учнями поезії Ліни Костенко 
“Красива осінь вишиває клени”.

б) Бесіда за змістом вірша.
– Що робить осінь?
– Про що просить листя в осені?
– Які почуття викликає ця поезія? (Можна використати таблицю почуттів. 

Додаток № 1.)
– Чи актуальний цей вірш сьогодні? Чому?
в) – Назвіть звуки у слові осінь.
2. Звуковий аналіз слів. 
а) Загадка.
Вправа 2.
Прочитайте і відгадайте загадку. (Книга.)
– Вимовте слово-відгадку. Назвіть ланцюжок звуків слова-відгадки.
– Складіть звукову модель слова книга.
– На які дві частини поділене слово? (На склади.)
б) Повторення правила про звуки (с. 4).
– Пригадай! Звуки ми чуємо і вимовляємо. З них утворюються слова.
в) Спостереження над мовним матеріалом.

сом  бак  гірка  казка
сам  бік  нірка  кашка
сум  бук  сірка  каска
сім  бик  зірка  качка

– Якими звуками відрізняються слова кожного стовпчика?
Висновок. Наша мова – звукова. Але окремо взяті звуки нічого не означають. Тільки 

в певному поєднанні творяться слова. Звуки мови служать для розпізна-
вання та розрізнення значення слів.

г) Списування вірша.
Вправа 3.
– До кого звертається поет у вірші?
– До чого він закликає?
– Спишіть перший рядок вірша.
– Які слова у вірші відповідають даним звуковим моделям?

= о  – – о'
  = о  = о'

    (дітки)                           (любі) 
– Чітко вимовте кожен звук у цих словах.
Фізкультхвилинка.

Ми і вчились, і трудились.
І, напевно, вже стомились.
Тож давайте для розрядки 
зробим кілька вправ зарядки. 
Раз! – підняли руки вгору. 
Два! – нагнулися додолу. 
Три! – повернулись вправо, вліво. 
На “чотири” – враз присіли.
Похитали головою, 
ще й притупнули ногою. 
Пальчиками повертіли 
і за парти тихо сіли.

3. Пізнайкова рубрика “Слово про слово”.
Звук – елемент людської мови, утворений за допомогою мовлення (пояснен-

ня значення слова звук, с. 5).
4. Зіставлення звуків і букв.
а) Робота з предметними малюнками (на дошці виставлено малюнки тварин).
– Хто зображений на малюнку?
– Назвіть перший (останній) звук кожного слова, охарактеризуйте його (го-

лосний, приголосний; твердий чи м’який).
– Якими буквами запишите назви зображених тварин?
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий 
матеріал до уроку

УрОК 56

Тема. Розвиток зв’язного мовлення.

УрОК 57

Тема. Типи текстів. Текст-опис, текст-розповідь, текст-міркування. Вимова  
і написання слова ЗАЄЦЬ. (Вправи 220-221.)

Мета. Дати порівняльну характеристику типам текстів. Формувати у дітей 
уявлення про різні типи висловлювання залежно від поставленої мети. 
Розвивати активний словниковий запас.

Обладнання. Малюнок зайця-русака і зайця-біляка, “Словничок другокласника”.
Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.
Вправа 219.
— Прочитайте кінцівку тексту.
— Скільки речень у цій частині? (2 речення.)
— Чи виділена кінцівка на письмі абзацом? (Так.)
— Скільки речень має зачин цього тексту? (Одне речення.)
— Як побудована основна частина? (Діалогом.)
— Вимовте ланцюжок звуків у словах ялинових і Ганнуся.
— Які звуки позначає буква я у цих словах?
(Ялинових — [йа], Ганнуся — [а].)
— Знайдіть в основній частині речення зі звертанням і прочитайте слово-

звертання (татку).
— Якими ласкавими словами ви звертаєтесь до свого тата?
— Якими іншими ласкавими словами можна звернутись до тата? (Татусю, 

татуню, татусику, таточку.)
ІІІ. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Діти, прочитайте назву параграф 17, с. 85. (Типи текстів.)
— Хто може зробити повідомлення, або пояснити, що означає “типи тек-

стів”? (Відповіді дітей.)
— Ось ми і навчились сьогодні розрізняти тексти різних типів.
— Відгадайте загадку, і довідаєтесь, хто допоможе нам сьогодні у дослі-

дженні текстів різних типів.
Загадки (на вибір)

* * *
Я — вухастий ваш дружок: 
куций хвостик, довгі вуса.
Я усіх-усіх боюся.

* * *
Біжить чимчик по долинці
у сіренькій кожушинці.

* * *
Хто спить, а очей не зажмурює?

* * *
Не ходжу я, а скакаю,
бо нерівні ноги маю.
Через поле навмання
перегнав би я коня.
Я — страшенний боягуз,
всіх на світі я боюсь.

* * *
В полі, в лісі — навкруги
скрізь у мене вороги.
Часом лізу я у шкоду —
їм капусту на городах,
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моркву, ріпу, буряки.
Відгадайте, хто такий?

IV. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.
1. Колективний аналіз текстів (за вправою 220).
а) Читання текстів мовчки, а потім вголос.
— Прочитайте тексти, з’ясуйте значення невідомих слів.
— Про що говориться в кожному з текстів? (Про зайчика.)
— Що в них спільне?
— Про що розповідається у першому тексті? (Як зайчик шукав собі місце для 

відпочинку.)
— Що дізнаємось з другого тексту? (Який зовнішній вигляд зайчика.)
— Про що дізнаємось із третього тексту? (Дізнаємось, чому зайчик міняє на 

зиму колір свого хутра.)
б) Висновок. Всі три тексти про зайчика, але у кожному тексті інша інфор-

мація про зайця.
 y Перший текст — це розповідь про зайчика: що робив?, що відбувалось?
 y Другий текст — мов би усний опис для художника, щоб він знав, який має 
бути зайчик на малюнку.

 y Третій текст — ніби роздум, міркування — чому? Чому зайчик на зиму 
змінює колір свого хутра.

в) Креслення таблиці на розрізнення типів текстів (з коментарем учителя).

ТИПИ ТЕКСТІВ

            Розповідь                             Опис                            Міркування

     що робить?                        який? яка?                             чому?
  що відбувається?                   яке? які?

г) Вибіркове списування (завдання 2).
— Спишіть друге речення тексту-міркування.
— Подумайте, яким словом можна замінити  в цьому реченні слово він. 

(Зайчик, звірок, вухань, довговухий.)
— Поділіть слово заєць на склади. Зробіть його звуко-буквений аналіз за 

алгоритмом (с. 50) або (додаток № 5).
за-єць

[– о = о =]' — [за˜йеиц'] — заєць

д) Робота із “Словничком другокласника”.
— Запишіть, чия черга вести “Словничок другокласника”, слово заєць.
Фізкультхвилинка.
2. Хвилинка-цікавинка.
Заяче плем’я дуже живуче. Зайчиха 3–4 рази на рік приводить від 3 до 10 

зайченят. Перші народжуються, як правило, у березні, останні — у вересні. 
Погодувавши малят, зайчиха залишає їх на 2–3 дні. Зайченята весь цей час 
нерухомо сидять у траві, тремтять: м’язи працюють, виділяючи тепло. Чому ж 
їх не чують хижі звірі? А тому, що на тілі зайчика немає потових залоз, вони 
на підошвах лапок. А лапки зайченята підбирають під себе.

Мати, чи котрась інша зайчиха, погодує їх ще 3–4 рази, а через півтора 
тижня зайченята починають самостійне життя.

3. Опрацювання теоретичного матеріалу про типи речень, як підсумок (с. 86).
4. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 2 клас, с. 55-56.)
5. робота з картками поточного бліц-контролю знань. (Картки 21, 22, с. 45-48).
6. “Досліди і визнач тип тексту” (робота в групах). (Кожній групі пропонується 

інший текст, а завдання — всім однакове.)
Завдання

а) Прочитайте текст, доберіть до нього влучний заголовок.
б) Визначте у тексті зачин, основну частину і кінцівку.
в) Поміркуйте і скажіть, який це тип тексту: опис, розповідь чи міркування 

(правило, с. 86).
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий 
матеріал до уроку

УрОК 118

Тема. Розвиток зв’язного мовлення.



268

ДОДаТКи
Додаток № 1

Почуття 

радості страху захоплення

суму спокуси зневаги

гордості сорому ненависті

співчуття болю пригнічення

жалю каяття принципового ставлення (до…)

тривоги милосердя задоволення

гніву поваги невдоволення

обурення любові (до…) здивування

протесту вдячності розчарування

віри (в…) заздрощів байдужості

зневіри життєрадісності співпереживання

огиди ніжності (до…) жорстокості

Додаток № 2
Зразок звукового аналізу слова
1. Вимовте слово вголос.
2. Назвіть послідовно всі звуки. Побудуйте звукову модель слова.
3. Поділіть слово на склади, позначте їх.
4. Позначте наголошений склад (звук).
5. Запишіть слово.
6. Вимовте послідовно голосні звуки.
7. Вимовте приголосні звуки.

Додаток № 3

Додаток № 4
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Додаток № 5
Зразок звуко-буквеного аналізу слова
1. Вимов слово вголос.
2. Поділи його на склади.
3. Визнач наголошений склад (в односкладових словах наголос не визначається).
4. Назви послідовно всі звуки в слові, познач їх буквами в квадратних дужках, наприклад: 

[гал'Šвиена].
5. Запиши слово буквами.
6. Полічи кількість звуків і кількість букв.
7. Поясни невідповідність між кількістю звуків і букв, якщо вона не однакова.

Додаток № 6

Додаток № 7
Слова, вимову і написання яких треба запам’ятати
вŒресень
червœний
шофŒр
герœй
жŠйворонок
Батьківщšна
медŠль
читŠння
завдŠння
дятел
ґŸдзик
ведм¼дь
кšлим
ознŠка
комп’ютер

вŸлиця
зŠєць
¼ній
портфŒль
дивŠн
диктŠнт
черговšй
пœмšлка
метрœ
ясен
середŠ
теŠтр
понед¼лок
дитšна
четвŒр
(30 слів)
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34. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. — К.: 
Абрис, 1997. (Трансформація гуманітарної освіти в Україні.)

35. Семеренко Г.В. Українська мова. Практичні завдання для контролю й оцінювання навчальних досягнень 
учнів: 2 клас: посібник для вчителя / Г.В. Семеренко, Н.Я. Походжай, Н.Б. Шост. — Тернопіль: На-
вчальна книга — Богдан, 2013. — 40 с.



271

Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий 
матеріал до уроку
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38. Сучасний урок у початкових класах / О.Я. Савченко. — К. : Магістр-S, 1997. — 256 с.
39. Тамберг Ю. Г. Развитие творческого мышления детей. — Екатеринбург : У-Фактория, 2004. — 208 с. 

(Серия “Психология детства: Практикум”.)
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