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ОРієнТОвне ТемАТичне плАнУвАння УРОКів КАлігРАфії 

35 годин (1 година  на тиждень)

№ 
уроку

Дата за 
планом Тема уроку

Державні вимоги  
до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів

і семестр

1. Повторення вивченого в 2 класі. Назви ліній графічної 
сітки. Списування з рукописного тексту. Складання 
діалогу (ситуації в школі). Повторення 

Учень (учениця):

називає лінії графічної 
сітки;

знає алфавіт;

вільно користується 
трьома видами з’єднань 
букв;

списує з друкованого 
й рукописного текстів 
охайно, без помилок.

2. Букви українського алфавіту. Списування з друкова-
ного тексту. Формулювання запитань за малюнком.

3. Три види з’єднань букв. Списування з рукописного 
тексту. Складання діалогу (ситуації в повсякденному 
житті).

4. Списування з рукописного та друкованого текстів. Ви-
значення рівня розвитку рухових навичок. Складання  
історії за серією малюнків.

5. Малі букви із заокругленнями, які починаються під 
верхньою рядковою лінією (а, о, є, с, х). Опис іграшки 
за поданим планом.

6. Малі букви, які закінчуються заокругленням над ниж-
ньою рядковою лінією (г, л, м, н, п, р, т, ч, ш). Редагу-
вання речень. Складання діалогу (телефонні розмови).

7. Малі букви з виносними елементами (б, в, д, з, у, щ, ц). 
Поширення речень. Опис тварини за малюнком. Написання цифр і літер

Учень (учениця):
описує літери і цифри;

пише правильно великі й 
малі літери, у тому числі 
й складної конфігурації, 
цифри 0-9, а також на 
позначення двоцифрових 
і трицифрових чисел, 
математичні знаки і 
символи;

поєднує безвідривно  
три-чотири графеми;

міркує з приводу  
групування літер;

виконує розчерки різних 
видів;

здійснює й обґрунтовує 
самооцінку виконаної 
роботи.

8. Малі букви з горизонтальними короткими елемента-
ми (н, ю, є). Поширення речень однорідними членами. 
Продовження казки за початком.

9. Малі букви складної конфігурації (ж, к, я). Редагуван-
ня речень. Складання казки за картиною.

10. Великі літери з лівим заокругленням, які починають-
ся чи закінчуються над нижньою рядковою лінією (А, 
Г, Л, М, П, Р, Т, Ґ).  Поширення речень. Складання 
міркування.

11. Великі літери з лівим заокругленням, які починають-
ся чи закінчуються над нижньою рядковою лінією (І, 
Н, К, Ю). Поширення речень. Письмовий детальний 
переказ тексту.

12. Великі літери з правими заокругленнями елементів 
над нижньою рядковою лінією (А, Л, М, П, Т, Ш). 
Творчий переказ віршованого тексту.

13. Великі літери, які починаються чи закінчуються під 
верхньою міжрядковою лінією (О, С, Ч, У, З, Х). Реда-
гування тексту. Складання казки на новий лад.

14. Великі літери з овалами та півовалами (Б, В, Ж, Х, З, 
С, Ю, Р). Редагування тексту. Складання фантастичної 
історії за малюнком.

15. Великі літери складної конфігурації (К, Ж, Ф, Я). Ре-
дагування тексту. Складання розповіді за малюнком та 
прислів’ям  «У страху великі очі».
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16. Великі та малі літери українського алфавіту. Визна-
чення рівня розвитку рухових навичок. Редагування 
тексту. Підпис вітальних листівок.

іі семестр

17. Безвідривне поєднання трьох графем (сич, дим, пуд, 
суп). Правила скорочення слів. Складання загадок.

Оформлення письмової 
роботи

Учень (учениця):
знає й дотримується пра-
вил оформлення письмо-
вої роботи з мови  
та математики;

користується усталеними 
скороченнями, у тому 
числі й математичними;

уміє записувати віршова-
ні твори;

пише в графічній сітці 
зошита в одну лінію.

18. Безвідривне поєднання чотирьох графем (день, лист, 
село, звук, тиша). Правила оформлення письмової ро-
боти з мови. Правила створення метафор.

19. Безвідривне поєднання п’яти  графем (земля, слива, 
стеля, дятел). Правила оформлення письмової роботи 
з мови. Написання метафори «Дружба».

20. Написання цифр 0-9. Написання дво- і трицифрових 
чисел. Складання казки за віршем.

21. Написання дво- і трицифрових чисел. Математичні 
знаки і символи. Письмове оформлення діалогу.

22. Математичні знаки і символи. Математичні скорочен-
ня. Усталені скорочення. Складання казки на мораль-
но-етичну тему.

23. Правила оформлення письмової роботи з математики. 
Підпис вітальних листівок.

24. Правила запису віршованих творів. Добір рими. Вір-
шування.

25. Письмо з пам’яті віршованих творів. Колективний 
графічний аналіз тексту. Опис фантастичної (казко-
вої) країни.

Розвиток писемного  
мовлення

Учень (учениця):

міркує з приводу  
жанрових особливостей 
текстів;

записує з пам’яті  
невеликі віршовані твори 
(4-8 рядків);

уміє редагувати й удо-
сконалювати текст;

бере активну участь у 
колективному стилістич-
ному, лексичному,  
орфографічному,  
графічному аналізі  
тексту;

здійснює самоаналіз 
письма.

26. Списування з друкованого тексту. Редагування та удо-
сконалення тексту. Складання казки за поданими ге-
роями.

27. Списування з друкованого тексту. Графічний самоана-
ліз тексту. Складання розповіді «Улюблений казковий 
герой».

28. Списування з друкованого тексту. Графічний самоана-
ліз тексту. Складання опису квітки.

29. Відпрацювання каліграфічних навичок. Колективний 
стилістичний аналіз тексту. Написання науково-попу-
лярного опису.

30. Відпрацювання каліграфічних навичок. Редагування 
та удосконалення тексту (додавання кінцівки, зачину).

31. Письмо на папері без графічної сітки. Відпрацювання 
каліграфічних навичок. Ознайомлення з лімериками 
та їх побудова.

32. Відпрацювання каліграфічних навичок. Детальний пи-
сьмовий переказ тексту-розповіді.

33. Відпрацювання каліграфічних навичок. Добір  рими. 
Вибірковий переказ.

34. Вимірювання швидкості письма.  Графічний самоана-
ліз тексту. Складання тексту за кінцівкою.

35. Підсумковий урок. Створення метафори «Знання».
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УРОК 1
Тема. Повторення вивченого в 2 класі. Назви ліній графічної сітки. Списуван-

ня з рукописного тексту. Складання діалогу (ситуації в школі).
мета. Ознайомити із завданнями уроків каліграфії в 3 класі; повторити «та-

ємниці красивого почерку»; розвивати навички каліграфічного письма, 
культури оформлення письмових робіт; сприяти розширенню обізна-
ності учнів; викликати інтерес до вивчення рідної мови та бажання бути 
гарним співрозмовником.

Обладнання. Ручки різних кольорів, позначення «таємниць красивого почерку».

Хід уроку

і. Організаційний момент.

іі. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів.

1. Усвідомлення значення поняття «каліграфія» та завдань курсу.
— Коли нам потрібна каліграфія? (Під час письма.) 
— Письмо — це спосіб передачі думок, а красиве письмо — це ще й мис-

тецтво, графіка. У давньогрецькій мові слово «графо» означало «пишу, креслю, 
зображую». Якщо перекласти буквально, каліграфія — це красиве письмо, або 
краснопис. Каліграфією називають мистецтво писати гарно і чітко.

Почерк людини такою ж мірою унікальний, як і відбитки пальців. Од-
нак, на відміну від останніх, почерк залежить від самої людини. Панує думка, 
що почерк залежить від характеру, темпераменту, генів і навіть від настрою 
людини. Тому часто за охайністю, чіткістю, правильністю почерку судять про 
характер людини. 

Уроки каліграфії допоможуть вам опанувати це мистецтво.
2. Повторення «таємниць красивого почерку».
— Той, хто має красивий, чіткий, розбірливий почерк, знає чотири ма-

ленькі таємниці. Давайте їх пригадаємо.
Таємниця перша: початок і напрямок. Для того, щоб написати літеру пра-

вильно та красиво, потрібно знати початок і напрямок письма кожного еле-
мента.

Таємниця друга: три О. Літери в словах треба писати з однаковим нахи-
лом, на однаковій відстані одна від одної та однакової висоти і ширини.

Таємниця третя: верхнє, нижнє, середнє. Слід правильно з’єднувати бук-
ви. Для цього потрібно пригадати, звідки починається написання наступної 
літери. Якщо літеру слід писати згори, виконуємо верхнє з’єднання, якщо 
знизу — нижнє, якщо із середини — середнє.

Таємниця четверта: О чи Й. Для каліграфічного письма потрібно робити 
такий проміжок на рядку, щоб між словами помістилася мала літера о або й. 
Тоді написання буде рівномірним.

3. Спостереження за малюнками, виконаними розчерками та штрихуван-
ням. Створення власних малюнків.

ііі. вправи з розвитку дрібної моторики рук.

1. Пальчикова гімнастика «Горщик».
Під кришкою — зімкнути пальці, долоню повернути вниз. 
Маленький горщик — притиснути до долоні кулак іншої руки. Великий па-

лець всередині. 
Відкрили кришку — повертаємо «кришку» долонею вгору. 
Мишка — скік! — різко піднімаємо великий палець. 
2. Штрихування осіннього листочка.

3. Графічний диктант «Осінній листок».
— Відступити праворуч 8 клітинок.
Після зображення половини листочка другу його половину намалюйте 

самостійно як дзеркальне відображення.
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4. Повторення назв ліній графічної сітки.
Похила лінія

міжрядкова (надрядкова, верхня міжрядкова) лінія

верхня рядкова лінія
нижня рядкова лінія

нижня міжрядкова (підрядкова, міжрядкова) лінія

— Знайдіть робочий рядок. Візьміть кольорові ручки та наведіть черво-
ним кольором нижню рядкову лінію. Верхню рядкову лінію зробіть зеленим 
кольором. Верхня міжрядкова лінія буде синьою, а нижня міжрядкова — фіо-
летовою. 

Як ви гадаєте, чому верхня і нижня міжрядкові лінії схожого кольору? 
(Нижня міжрядкова лінія одночасно буде верхньою міжрядковою лінією по відно-
шенню до наступного робочого рядка.)

— Похилі лінії наведіть жовтим кольором. Для чого слугують похилі лінії?
IV. Корекція та удосконалення каліграфічних вмінь.

1. Творче завдання.
— Роз’єднайте слова та прочитайте прислів’я. (Людей питай, а свій розум 

май.)
Бесіда за змістом прислів’я та його списування.
2. Списування з рукописного тексту.
Настав вересень. Знову в школу. Тут ми навчаємося. А ще в школі ми 

спілкуємося зі своїми друзями. 
V. Розвиток зв’язного мовлення.

1. Бесіда за змістом ілюстрацій.
— Хто зображений на малюнках?
— Чим займаються діти?
— Де відбуваються події?
— Про що розмовляють діти?
2. Робота в парах.
Побудова діалогу про ситуації зі шкільного життя. (Ми чергуємо, Я забув 

ручку, Я ненавмисне штовхнув, Після уроків.)
3. Розфарбовування малюнків.

VI. підсумок уроку.
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УРОК 2
Тема. Букви українського алфавіту. Списування з друкованого тексту. Формулю-

вання запитань за малюнком.
мета. Повторити написання букв українського алфавіту; сприяти розвитку умінь 

формулювати запитання за малюнком; розвивати навички каліграфічного 
письма, культури оформлення письмових робіт; сприяти розширенню 
обізнаності учнів; викликати інтерес до вивчення рідної мови.

Обладнання. Куб з питальними словами, зображення Кирила та Мефодія, 
тлумачний словник.

Хід уроку

і. Організаційний момент.

іі. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів.

1. Вправа-гра «Відгадай слово».
— Як називається сукупність літер мови, розміщених у певному порядку? 

(Алфавіт.)
— Як по-іншому можна його назвати? (Абетка, азбука.)
— Чому він має такі назви?
2. Розповідь вчителя.
— Був час, коли люди ще не вміли ні читати, ні писати. Не було тоді і букв. 

А якщо хотілося поділитися якоюсь радісною новиною, наприклад, про вда-
ле полювання, люди малювали на дощечках або на скелі малюнок про те, як 
пройшло полювання. Наскельні малюнки і були першим кроком до створення 
письма. Таке малюнкове письмо називається піктограмою.

Пізніше в деяких народів виникли ієрогліфи. Кожен такий малюнок-ієро-
гліф відповідав якомусь слову. Чи важко було, на вашу думку, було навчитись 
такому письму? (Авжеж, адже потрібно було в пам’яті тримати сотні різних 
знаків.) 

— Слово «ієрогліф» в буквальному перекладі означає «священні письмена».
А ось в Японії та Китаї до цього часу користуються на письмі ієрогліфами.
Фінікійці придумали букви. Кожен звук — це окрема буква, але запису-

валися лише приголосні. А ось греки скористалися цим алфавітом і вигадали 
свій. Він був простий і зручний. Перша буква називалася альфа, а третя — 
віта. Від цих двох назв букв і утворилося слово алфавіт.

Появою слов’янського алфавіту ми завдячуємо двом братам-священно-
служителям Кирилу та Мефодію. Кирило склав азбуку, в якій були всі звуки, 
необхідні для слов’янської мови. Ця азбука називається кирилицею. Перша 
буква в ній — аз, друга — буки. Яке слово утворилося?

— А як називається перша буква в українському алфавіті? А друга? Ось 
тому і абетка.

В зошиті на мал. 1 — наскельні малюнки, мал. 2 — японський ієрогліф 
«кішка», мал. 3 — єгипетські ієрогліфи (дитина, річка, дощ, око), мал. 4 — 
грецький алфавіт, мал. 5 — кирилиця.
ііі. вправи з розвитку дрібної моторики рук.

1. Графічний диктант «Рибка».
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2. Пальчикова гімнастика «Рибка».
Випрямлені долоні притиснуті одна до одної. Пальці спрямовані в бік «від 

себе».
Повертати зімкнуті долоні вправо та вліво, імітуючи рухи риби хвостом.

Хвостиком б’є наша рибка маленька,
в річці живе ця манюня гарненька.
              Щука
Щука пащу відкриває.
Щука боляче кусає.

IV. Корекція та удосконалення каліграфічних вмінь.

1. Каліграфічне списування букв українського алфавіту.

2. Робота над мовними загадками.
•	 З буквою «Й» — папір я клею,

з «Н» — утворюю алею. (Клей-клен)
•	 З «С» — сапаю, з «Ш» — вдягаю. (Сапка-шапка)

3. Словникова робота зі словом «бетон».
— Зараз ми з вами спробуємо створити таку ж загадку. 
Що таке бетономішалка? Яке її призначення? (Створена для перевезення 

бетону.) 
— Хто бачив таку машину? Що в неї незвичного? Чому? (Постійно кру-

титься бетономішалка.) 
— А що таке бетон і для чого його використовують? Як тлумачиться 

це слово в словнику? (Будівельний матеріал, виготовлений з суміші твердих 
матеріалів (гравію, піску, щебеню, глини і т. ін.) і цементу або іншої в’яжучої 
речовини.)

— Запишіть слово до зошита. Яку букву можна змінити, щоб утворилося 
інше слово? (бЕтон — бАтон — бУтон.) 

— Поясніть значення цих слів.
— Спробуємо утворити загадку:

З «А» — на хлібній я полиці,
на заводі й у крамниці.
З «У» — я квіточки дитинка,
з «Е» будую я будинки.

4. Списування з друкованого тексту.
У кожного народу є своя мова. Ми повинні вивчати і добре знати україн-

ську мову.
V. Розвиток зв’язного мовлення.

1. Вправа «Кубування».
Формулювання запитань за малюнком (на гранях куба розташовані пи-

тальні слова: хто? (що?), який? (яка?, яке?), де?, навіщо?, як?, чому?).
2. Добір заголовка до малюнка.

3. Створення усної розповіді за малюнком.

VI. підсумок уроку.
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УРОК 3
Тема. Три види з’єднань букв. Списування з рукописного тексту. Складання діа-

логу (ситуації в повсякденному житті).
мета. Повторити види з’єднань букв; розвивати навички каліграфічного пись-

ма; формувати вміння списувати; навчати ввічливому діалогу учнів; 
сприяти розширенню світогляду школярів; виховувати культуру усного 
та писемного мовлення.

Обладнання. Позначення «таємниць красивого почерку», мікрофон, аудіоза-
пис пісні «Ходить гарбуз по городу», зображення городніх рослин.

Хід уроку

I. Організаційний момент.
II. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів.

1. Слухання української народної пісні «Ходить гарбуз по городу».
— Послухайте українську народну пісню, яку ви всі знаєте. Але слухайте 

уважно, щоб сказати, хто в цій родині є найближчими родичами.
— Чому саме гарбуз був головним господарем?
2. Робота над скоромовкою.

На город заліз гарбуз, у землі засів, загруз.
Налетіла враз гроза й намочила гарбуза.

3. Вправа «Мікрофон: Що я знаю про гарбуз?».

4. Розповідь вчителя.
— Гарбуз почали вирощувати в Північній Америці 5 тисяч років тому. 

Індіанці смажили скибочки гарбуза на багатті, а зі смужок в’яленого гарбуза 
робили килимки.

Перші американські поселенці вирізали верх у гарбуза, видаляли насіння, 
наповнювали гарбуз молоком, спеціями і медом, а потім запікали на гарячих 
вуглинах. 

Найближчі родичі гарбуза — кабачки, огірки і кавуни. 
Найбільший гарбуз у світі важив 480 кг. Його виростили в Нью-Йорку у 

1996 році.
В Україні гарбуз також був у пошані. Не секрет, що гарбуз є найбільшою 

городиною. Його вважали «головним» на городі, батьком роду. Цьому підтвер-
дженням якраз і є пісня, яку ви слухали.

А ще в українців є вислів «дати гарбуза», або «піймати гарбуза». Що він 
означає?

— Раніше, коли хлопцеві сподобалась дівчина і він хотів з нею одружити-
ся, то посилав до її батьків сватів, які укладали попередню угоду про шлюб. Зі 
старостами до дівчини йшов парубок. Дівчина пов’язувала сватів рушниками, 
а обранця, на знак згоди, — хусткою.

Однак бували і випадки, коли дівчина не давала згоди на одруження. На 
знак відмови вона повертала старостам принесений ними хліб або ж підносила 
молодому гарбузові. Тоді про хлопця казали, що він ухопив гарбуза. Для хлоп-
ця це вважалося ганьбою. Він виходив з гарбузом в руках і всі сусіди бачили 
по цьому гарбузові, що дівчина відмовила хлопцеві. Іноді молоді дівчата при-
крашали гарбуз стрічкою. Це був як натяк, щоб хлопець вдруге не надумав 
свататися. Ось чому в старовину хлопці так боялися отримати від дівчини 
гарбуз у подарунок.
III. вправи з розвитку дрібної моторики рук.

1. Пальчикова гімнастика «Місимо тісто».
— Руками імітуємо вимішування тіста. На перші рядки дуже енергійно 

стискаємо та розтискаємо руки в кулачки (одночасно і по черзі). Потім руками 
виконуємо рухи, наче ліпимо пироги.

Тісто узяли у мами,
його жужмили і м’яли,
пирогів напечемо
і з сметаною з’їмо!
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2. Графічний диктант «Хелловінський гарбуз».
Від верхньої точки: 1 праворуч, 1 вниз, 9 праворуч, 1 вгору, 1 праворуч,  

2 вниз, 2 ліворуч, 1 вниз, 1 ліворуч, 1 вгору, 1 ліворуч, 1 вниз, 1 ліворуч, 1 вго-
ру, 1 ліворуч, 1 вниз, 1 ліворуч, 1 вгору, 1 ліворуч, 1 вниз, 2 ліворуч, 1 вгору, 
1 ліворуч, 2 вгору.

Від нижньої точки: 1 вгору, 1 ліворуч, 1 вгору, 1 ліворуч, 1 вгору, 1 ліво-
руч, 4 вгору, 1 праворуч, 2 вгору, 2 праворуч, 1 вгору, 5 праворуч, 2 вгору,  
1 праворуч, 1 вгору, 1 праворуч, 2 вниз, 1 ліворуч, 1 вниз, 1 праворуч, 1 вгору, 
4 праворуч, 1 вниз, 1 праворуч, 1 вниз, 1 праворуч, 1 вниз, 1 праворуч, 3 вниз, 
1 ліворуч, 3 вниз, 1 ліворуч, 1 вниз, 2 ліворуч, 1 вниз, 10 ліворуч. Домалювати 
очі.
IV. Корекція та удосконалення каліграфічних вмінь.

1. Повторення «таємниць красивого почерку» та типів з’єднання букв.

2. Списування рукописних буквоз’єднань.

3. Списування з рукописного тексту.

на городі
Росли на городі овочі. Це була велика дружна сім’я. Товстий гарбуз виліз 

на тин. Жовта диня вигрівалась на сонечку. Огірочок дрімав. 
V. Розвиток зв’язного мовлення.

1. Вправа-гра «Продовж історію одним реченням».
За час списування учитель на дошці розміщує зображення городніх рос-

лин, названих у тексті. Далі пропонує побудувати речення про інші городні 
рослини. Учень, який продовжує історію, кріпить на дошку відповідний ма-
люнок.

2. Робота за малюнком.
— Які слова використовуються під час спілкування, діалогу? (Друже, се-

стричко, добродію, подруго, братику, шановна, тату, Сергійку, пані, мамо, Ма-
ріє, юначе, бабусю, Олено Василівно, дідусю, Богдане Петровичу.)

— Діти, складіть речення з одним із звертань.
— Як відокремлюємо на письмі звертання? А в усному мовленні?
3. Робота в парах. 
Побудова діалогу про ситуації в повсякденному житті (в бібліотеці, в мага-

зині, у медпункті, у класі з учителем).
4. Робота зі словниковим словом «спасибі».
Вимова та написання.
Визначення орфограми.
Добір синонімів (дякую, щиро вдячний).

VI. підсумок уроку.
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УРОК 4
Тема. Списування з рукописного та друкованого текстів. Визначення рівня розви-

тку рухових навичок. Складання історії за серією малюнків.
мета. Визначити рівень розвитку рухових навичок учнів; розвивати навички ка-

ліграфічного письма; формувати вміння списувати; сприяти розши-
ренню обізнаності учнів; викликати бажання перемагати почуття стра-
ху, виховувати сміливість.

Обладнання. Ілюстративний матеріал.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів.

1. Відгадування загадок.
•В	золотому	решеті	чорних	хаток	повно.	
Скільки чорненьких хаток,
стільки й білих мешканців. (Соняшник)
•Із	мішка—	на	забаву,	а	з	пляшки	—	на	приправу.	(Насіння та олія)
2. Розповідь учителя.
— Соняшник — символ Сонця, праці й достатку, сили і добробуту. Він — 

чи не найсильніший серед квітів... Соняшник знайшов своє місце під Сонцем. 
І не міг не знайти, бо постійно орієнтується на небесне світило — повертає за 
ним свою схожу на сонце голову. 

Коли сонце ховається за горизонтом на нічний спочинок, соняшник сум-
но опускає голову і згортає пелюстки своєї сонцесяйної корони.

Крім цього, соняшник символізує Батьківщину: як соняшник повертає за 
Сонцем свою голову, так і людина думкою, словом і ділом звернена до своєї 
Вітчизни. Як Сонце для соняшника — єдиний і незамінний орієнтир, так і для 
людини Батьківщина — єдина і найвища цінність.

А сіяти соняшники треба по-особливому: або до схід сонця, або після його 
заходу — тоді і врожай буде багатшим, і птахи не так клюватимуть.

Квітка соняшника — це тисяча маленьких квіточок, які потім перетворять-
ся в тисячу насінин. 

Соняшник — це медоносна рослина. Один гектар соняшнику «дає» 50 кг 
меду. 

Соняшникова олія (рослинна) — найбільш поширена і дешева в світі.
А чи знаєте ви, що в морських глибинах також є соняшники? Так назива-

ються деякі види морських зірок (демонстрація зображення). 
3. Споглядання творів мистецтва.
— Цвіт соняшника надихав митців на створення музики, написання кар-

тин. Перед вами репродукція картини Вінсента ван Гога «Соняшники», ство-
реної ним у 1888 році. Коли Вінсент ван Гог писав свої «Соняшники», в нього 
не було грошей на купівлю фарби, а через сто років його картина стане пред-
метом однієї з небачених фінансових операцій у світі мистецтва. У 1987 році 
одне з полотен із соняшниками було продане за 22 мільйони фунтів стерлінгів.

А ось репродукція картини української художниці Марії Приймаченко. Ви 
вже знаєте, що вона працювала в декоративному зображенні. Картина назива-
ється «Соняшник життя».
III. вправи з розвитку дрібної моторики рук.

1. Обведення за пунктирною лінією, штрихування. 

2. Пальчикова гімнастика «Квітка».
Долоні підняті угору, пальці створюють «пуп’янок», основи кистей притис-

нуті одна до другої.
Квітка «розпускається»: розводимо одночасно пальці рук у боки, а потім зво-

димо пальці разом.
Вранці сонечко зійшло, розпустилась квітка.
А увечері закриє пелюсточки швидко.
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IV. Корекція та удосконалення каліграфічних вмінь.

1. Робота зі словниковим словом «соняшник».
Вимова та написання слова.
Визначення орфограми, малювання зображення квітки. 
Добір та запис спільнокореневих слів (сонях, соняшникова), виділення 

орфограми.
2. Списування з рукописного тексту.

На городі в нас росте
сонце ясне, золоте.
Жовте око, жовті вії,
та чомусь воно не гріє.

V. Розвиток зв’язного мовлення.

1. Слухання казки О. Хухлаєвої «про маленьке зернятко» з ілюструванням. 
— Послухайте казочку та поміркуйте, чи може таке статися у вашому житті.
В одному городі на високому соняшнику жила велика родина зернят. Вони 

жили дружно і весело.
Одного разу — це було вкінці літа — їх розбудили дивні звуки. Це був 

голос Вітру. Він шелестів все голосніше і голосніше. «Пора! Пора!! Пора!!!» — 
кликав Вітер.

Насінинки раптом зрозуміли, що їм дійсно пора покидати кошик рідного 
соняшника. Вони зібралися і почали прощатися один з одним.

Одних забирали птиці, інші відлітали разом з вітром, а найбільш нетерп-
лячі самі вистрибували з кошика. Ті, хто залишився, з захопленням обговорю-
вали майбутню подорож і те невідоме, що їх чекало. Вони знали, що на них 
чекає якесь надзвичайне перетворення.

Тільки одне зернятко сумувало. Йому не хотілося покидати рідний кошик, 
якого все літо гріло сонечко і в якому було так затишно.

«Куди ви поспішаєте? Ви ніколи раніше не залишали дому і не знаєте, що 
там, назовні! Я нікуди не збираюся йти! Я залишуся тут!» — воно говорило.

Брати і сестри сміялися над зернятком і казали: «Ти боягуз! Як можна від-
мовитися від такої подорожі?». І з кожним днем у кошику їх залишалося все 
менше і менше.

 І ось, нарешті, прийшов день, коли зернятко залишилося в кошику одне-
однісіньке. Ніхто над ним більше не сміявся, ніхто не називав його боягузом, 
але й ніхто не кликав його з собою. Насіннячку раптом стало так самотньо! 
Ах! Ну чому воно не покинуло кошик зі своїми братами і сестрами! «Може, я 
і справді боягуз?» — думало зернятко.

Пішов дощ. А тут ще й похолодало, вітер став злим і вже не шепотів, а 
свистів: «Поспішшшшай!». Соняшник схилявся до землі під поривами вітру. 
Зерняткові стало страшно залишатися в кошику, який, здавалося, ось-ось віді-
рветься від стебла і покотиться невідомо куди.

«Що буде зі мною? Куди понесе мене Вітер? Невже я більше ніколи не 
побачу своїх братів і сестер? — запитувало воно себе.— Я хочу бути разом з 
ними. Я не хочу залишатися тут одне. Невже я не зможу подолати свій страх?».

І тут насіннячко вирішило: «Будь, що буде!» — і, зібравшись з силами, 
стрибнуло вниз.

2. Складання продовження казки.
— Як ви думаєте, що сталося далі з маленьким зернятком? (Продовження 

казки учні записують у чернетках. Після презентації учнівських робіт вчитель 
дочитує кінцівку казки.)

Вітер підхопив маленьке зернятко, щоб воно не забилося, і дбайливо опус-
тив на м’яку землю. Земля була теплою і пухкою. А десь нагорі Вітер уже за-
вивав, але звідси його шум здавався колисковою піснею. Тут було безпечно. 
Тут було так само затишно, як колись в кошику соняшника, і насіннячко, 
стомлене і змучене, непомітно для себе заснуло.

Прокинулося насіннячко ранньою весною. Прокинулося і не впізнало са-
мого себе. Тепер це було вже не зернятко, а ніжний зелений паросток, який 
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тягнувся до лагідного сонця. А навколо було безліч таких же паростків, в які 
перетворилися його брати і сестри-насінинки.

Вони всі були раді зустрітися знову, а особливо раділи нашому зерняткові. 
І тепер вже ніхто не називав його боягузом. Всі говорили йому: «Ти молодець! 
Ти виявився таким сміливим! Адже ти залишився один, і не було кому підтри-
мати тебе». Усі пишалися ним. І зернятко було дуже щасливе!

3. Обговорення казки. 
1. Чого боялося зернятко? 
2. Що вирішило зробити зернятко? Чи правильним було це рішення? 
3. Щоб сталося б, якби насіннячко продовжувало боятися?
4. Чи може таке бути в житті людей?
4. Вибір прислів’я та списування з друкованого тексту.
— Прочитайте прислів’я та поміркуйте, яке з них найбільш влучно під-

креслює тему казки. Спишіть обране прислів'я.
•	 На смілого собака гавкає, а боягуза кусає.
•	 Під лежачий камінь вода не тече.
•	 Страх не такий страшний, як про нього кажуть.
•	 Чия відвага, того й перевага.
5. Складання історії за серією малюнків.

VI. підсумок уроку.
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Дата 

Клас 

Додатковий 

матеріал до уроку

УРОК 5
Тема. Малі букви із заокругленнями, які починаються під верхньою рядковою 

лінією (а, о, є, с, х). Опис іграшки за поданим планом.
мета. Закріплювати навички каліграфічного написання малих літер із заокру-

гленнями, які починаються під верхньою рядковою лінією (а, о, є, с, х); 
вчити описувати предмет за поданим планом; сприяти розширенню обі-
знаності учнів; виховувати слухняність, доброзичливість, викликати бажан-
ня бути хорошим.

Обладнання. Ілюстративний матеріал, маленький шматок пластиліну для 
кожного учня та волога серветка, резиновий м’яч.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів.

1. Відгадування загадки.
Б’ють мене старі й малі
і в повітрі, й на землі,
та від цього не вмираю,
тільки весело стрибаю. (М’яч)

2. Бесіда з учнями.
— Які бувають м’ячі?
— Для чого їх використовують?
3. Розповідь вчителя «З історії виникнення м’яча».
— Цей безсмертний колобок прикотився до нас з глибини століть. М’яч — 

одна з найдавніших і найулюбленіших іграшок всіх країн і народів. У Старо-
давній Греції, Римі та Єгипті м’яч не тільки любили, але й... поважали. У 
Стародавній Греції він вважався найдосконалішим предметом, оскільки мав 
форму сонця, а значить (так думали греки), володів його чарівною силою. 
М’ячі вони шили зі шкіри та набивали яким-небудь пружним матеріалом, на-
приклад, мохом або пір’ям птахів. А пізніше здогадалися надувати шкіряний 
м’яч повітрям. Такий м’яч називався «фолліс». Невеликі фолліси використо-
вували для ручних ігор, а м’ячами великих розмірів грали в ігри типу футболу. 

У різних країнах для виготовлення м’ячів використовували різні матеріали: 
м’ячі шили зі шкур тварин, плели з тростини, скручували з ганчірок, вирізали 
з дерева. М’яч з гуми «прискакав» в Європу з Центральної Америки. Місцеві 
індіанці робили його зі смоли, яку добували з розрізів кори дерев і називали 
«каучу» (від слів «каа» — дерево і «о-чу» — «плакати»). Нам ця смола відома 
під назвою «каучук». Каучуковий м’яч попався на очі мандрівникові Христо-
фору Колумбу. Знаменитий мореплавець здивувався, побачивши, що великий 
і важкий м’яч так високо підскакує при ударі об землю. Матроси Колумба 
привезли м’яч в Іспанію, і пружний колобок швидко розкотився по всьому 
цивілізованому світу.

До речі, походження слова «м’яч» пов’язане зі словами «м’який, м’якоть, 
м’якуш». Тобто м’яч — це м’яка кулька.

Сучасні м’ячі розрізняються за розмірами і призначенням. Різні м’ячі за-
стосовуються для гри у волейбол, баскетбол, футбол, теніс, водне поло, регбі 
та інші ігри. У кожної з них — своя історія.

Назва гри в баскетбол вийшла з англійських слів «баскет» — «кошик» і 
«бол» — «м’яч». Цю гру придумав спортивний інструктор одного з американ-
ських університетів. За його вказівкою під стелею спортивного залу прибили 
великий кошик для фруктів і у неї закидали м’яч. Коли гравцям набридло 
кожен раз лазити за м’ячем, комусь прийшло в голову просто вибити дно 
кошика. Спочатку баскетболісти користувалися шкіряними м’ячами, а потім 
перейшли на гумові.

Ватерполісти, як відомо, грають у воді, тому  раніше вони змащували шкі-
ряний м’яч жиром, щоб він не розбухав. Але врешті-решт вирішили також 
грати гумовими м’ячами.
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А ось футболісти від гумових м’ячів відмовилися, оскільки вони слизькі і 
водити такий м’яч ногами важко. У футбольного м’яча 12 чорних п’ятикутників 
і 20 білих шестикутників.

М’ячик для гри в бадмінтон взагалі робили з яблука. Так, брали тверде 
незріле яблуко, встромляли в нього гусячі пір’я і перекидали один одному 
саморобними ракетками. Було це в Японії, звідки ця гра потрапила в Індію, 
а з Індії її привіз у Європу один англійський герцог, замок якого знаходився 
неподалік від міста Бадмінтон. Гру так і назвали. А яблучко до того часу, зви-
чайно, замінили на корковий м’ячик.

Матеріали для м’ячів використовувалися різні. Зате форма завжди була од-
накова — кругла. З одним лише винятком. М’яч для регбі — овальної форми 
(як диня). Але не тому, що цього вимагає гра. Просто так вийшло. В англій-
ському містечку Регбі любили грати в м’яч. Але ганчірковий м’яч був неміц-
ним. Тоді один торговець взяв і обшив шкірою... сечовий міхур свині. М’яч 
вийшов легким і міцним. Було це в дев’ятнадцятому столітті, але і досі м’ячі 
для регбі традиційно роблять довгастої форми.
III. вправи з розвитку дрібної моторики рук.

1. Обведення по контуру малюнка.

2. Робота з пластиліном.
Ліплення кульки-м’ячика, катання його в долонях, між пальчиками.

Нумо, друзі, всі до гри:
м’яч — один, а нас — аж три.
Грав я сам, погрались вдвох,
а тепер пограєм втрьох.

3. Вправа-гра «М’ячик і дзеркало» — малювання двома руками одночасно.
— Одного разу м’ячик, який подарували Миколці на день народження, 

прикотився до круглого гладенького предмета. «Майже таке ж, як і я», — поду-
мав м’ячик. Але яке ж було його здивування, коли він в середині цієї речі по-
бачив такого ж самісінького м’ячика. Ви, напевне, здогадалися, що то було… 
дзеркало. М’ячик прикотився ближче і став розглядати себе. 

Одночасно двома руками намалюйте м’ячика та його відображення в дзер-
калі.
IV. Корекція та удосконалення каліграфічних вмінь.

1. Написання малих букв із заокругленнями, які починаються під верхньою 
рядковою лінією (а, о, є, с, х).

— А зараз ми напишемо літери, які трішки схожі на нашого м’ячика. Що це 
за літери?

2. Списування з логічним завданням.
Роз’єднати слова та записати загадку.

Його дуже діти люблять,
та ногами часто луплять. (М’яч)

V. Розвиток зв’язного мовлення.

1. Бесіда за планом.
1) Як називається іграшка?
2) Яку має форму та величину?
3) Якого кольору іграшка?
4) Як ти нею граєшся?
5) Де зберігаєш м’ячика?
6) Чи подобається тобі ця іграшка?
2. Складання та запис опису за планом. Розфарбовування малюнка.

VI. підсумок уроку.
— Послухайте казочку, і, можливо, хтось впізнає в ній себе.

Казка про м’ячик, який забув, що він чарівний
Жив одного разу на землі чарівний м’ячик. Одна половинка його була 

темно-коричневою, а друга — ніжною. Як це — ніжною? Справа в тому, що 
м’ячик наш був не простий, а чарівний. І ніжна його половина ставала ніжно-
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золотавою, якщо в душі поселялося сонячне світло. Ніжно-блакитною, якщо 
він думав про улюблену клумбу з квітами. Ніжно-рожевою, якщо він мріяв про 
кохання.

Але ось м’ячик пішов у школу. І став потихеньку ховати від оточуючих 
свою ніжну сторону, тому що дуже болючими здавалися йому навіть найбез-
невинніші насмішки друзів, дуже болючими — найменші докори з боку дорос-
лих. Усе частіше він повертався до людей своєю коричневою стороною, яка 
з часом ставала все більш темною. А ті люди, які познайомилися з м’ячиком 
зовсім недавно, навіть і не знали, що він не суцільно коричневий, тому що 
бачили від нього тільки різкі випади, спостерігали дивні вчинки. Не розуміли, 
що він насправді хоче не образити їх, а лише заявити про себе. «Я існую, по-
мітьте мене, зверніть на мене увагу», — навіть не говорили, а голосно кричали 
ці дивні вчинки. А дорослі називали це грубим порушенням поведінки, соро-
мили, викликали батьків.

І тоді м’ячик прийняв рішення: «Раз вони мене не люблять, я взагалі ні-
коли не буду показувати їм свою ніжну сторону, буду весь час коричневим. 
Нехай вважають мене поганим. Адже їм так цього хочеться».

Минав час. Однолітки і вчителі звикли, що серед них знаходиться темно-
коричневий м’ячик. Навіть батьки тільки іноді згадували, що колись в ми-
нулому він міг бути ніжно-золотистим, ніжно-блакитним, ніжно-рожевим.  
А потім... потім сам м’ячик забув, яким він був раніше.

А потім було наступне потім, і ще одне потім. І, нарешті, настала весна. 
Вона заявляла про себе набряклими бруньками і часом яскравими сонячни-
ми промінчиками. Та це було уже не зимове сонце, бо воно змушувало за-
хоплюватися усім існуючим, любити все навколишнє, дарувало віру в казку, 
в диво. «Чарівництво, чаклунство», — задумливо перебирав ці слова в пам’яті 
наш м’ячик. «Але хіба це мене стосується? Згадав! — раптом вигукнув він. —  
Я ж чарівний». 

І м’ячик почав шукати себе. Свою ніжну сторону. Дивуючись, він від-
кривав у себе на тій ніжній стороні щедрість і добродушність, лагідність і 
безтурботну посмішку. «Треба ж, я зовсім не знав, який я, — думав він, — ви-
являється, я тільки починаю пізнавати себе». 

І, напевно, це здорово, коли ти можеш пізнавати себе. Тільки ти сам по-
винен бути готовим до цього. І тоді ти відчуєш свою силу, багатство і з диво-
вижною легкістю помчиш під гору, яка називається Життя.
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УРОК 6
Тема. Малі букви, які закінчуються заокругленням над нижньою рядковою лінією 

(г, л, м, н, п, р, т, ч, ш). Редагування речень. Складання діалогу (телефонні 
розмови).

мета. Закріплювати навички каліграфічного написання малих літер, які закінчу-
ються заокругленням над нижньою рядковою лінією (г, л, м, н, п, р, т, ч, ш); 
удосконалювати навички редагування речень; навчати ввічливої розмови 
по телефону в різних ситуаціях; сприяти розширенню обізнаності учнів; 
виховувати бажання дбати про культуру мовлення.

Обладнання. Ілюстративний матеріал.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів.

1. Відгадування загадок.
•	 Від вуха до вуха

біжить поруха.
По лісі-болоті,
по стовпах, по дроті. (Телефон)

•	 Він на відстань не зважає,
з ким попросиш — з тим з’єднає.
Як почуєш звук-рингтон,
треба брати… (мобільний телефон).

2. Вправа «Мікрофон: Коли телефон приносить шкоду?».

3. Ознайомлення з пам’яткою «Мобільний етикет».
•	 Намагайтеся вимикати мобільний телефон там, де є застереження «Будь 

ласка, вимкніть Ваш мобільний телефон» — наприклад, у літаках чи у 
медичних закладах.

•	 Пам’ятайте, що треба переводити свій мобільний телефон у режим «без 
звуку» у бібліотеках, театрах, музеях, на виставках, у кінотеатрах. Ваш 
мобільний телефон не порушить дійство несподіваним гучним сигналом 
(рингтоном).

•	 Оберіть такі рингтони, які будуть приємні Вам, і в той же час не турбу-
ватимуть оточуючих.

•	 У громадських місцях: магазинах, транспорті, ліфті тощо — намагайтеся 
розмовляти по мобільному телефону максимально тихо та коротко, щоб 
не заважати оточуючим своїми розмовами.

•	 Фотографуючи або знімаючи відео на свій мобільний, поважайте при-
ватне життя інших людей. Запитайте дозволу, перш ніж когось фото-
графувати або знімати.

•	 На дзвінки існують обмеження з 9 ранку до 22 вечора. Якщо все ж необ-
хідно порушити ці правила й подзвонити, краще вибачитися та запитати 
про можливість говорити з Вами, а розмовляти недовго й по суті.

•	 Поважайте право людини на особисте життя — не читайте текстові по-
відомлення й не переглядайте список дзвінків у чужому телефоні без 
дозволу.

Знання і виконання «Правил мобільного етикету» — це ознака вихованості 
та високої культури спілкування абонента. 
III. вправи з розвитку дрібної моторики рук.

1. Обведення та штрихування малюнка.

2. Графічний диктант «Телефон».
Від нижньої точки: 15 клітинок ліворуч, 3 вгору, 1 праворуч, 2 вгору,  

3 праворуч, 2 вгору, 2 праворуч, 1 вниз, 3 праворуч, 1 вгору, 2 праворуч,  
2 вниз, 3 праворуч, 2 вниз, 1 праворуч, 3 вниз, 2 праворуч, 2 вгору, 1 ліворуч, 
1 вниз, 2 праворуч, 3 вгору, 1 ліворуч, 1 вниз, 2 праворуч, 3 вгору, 2 ліворуч,  
1 вниз, 1 праворуч, 2 вгору, 3 ліворуч, 1 вниз, 3 ліворуч, 1 вгору, 1 ліворуч, 
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1 вгору, 8 ліворуч, 1 вниз, 1 ліворуч, 1 вниз, 3 ліворуч, 2 вгору, 2 праворуч,  
1 вгору, 1 праворуч, 1 вгору, 10 праворуч, 1 вниз, 1 праворуч, 1 вниз, 2 право-
руч, 1 вниз.

3. Пальчикова гімнастика «Хованка».
Текст супроводжується почерговим згинанням пальців, розпочинаючи з вели-

кого пальця. Після закінчення промови — покрутити кулачком.
У хованки пальці грали
і голівки заховали.
Оце так, оце так…
І голівки заховали. 

IV. Корекція та удосконалення каліграфічних вмінь.

1. Письмо за зразком малих букв, які закінчуються заокругленням над ниж-
ньою рядковою лінією (г, л, м, н, п, р, т, ч, ш).

2. Творче завдання.
Дібрати слова, які починаються на теле- (телефон, телеграф, телеграма, теле-

візор, телеекран, телемайстер…).
3. Слухання вірша Петра Сороки «Телефон».

Телефон появився в сороки,
завдає всім базіка мороки:
і сові, і вороні, і лису,
і бобру, що живе біля лісу.
Про останні тріскоче новини
і по дві й по чотири години.
А учора що клята вчинила –
до ведмедя в барліг подзвонила.
Пробудився ведмідь, а надворі
ще сніжинки блистять, наче зорі.
І ревів Клишоногий і плакав,
півзими не доспав, бідолаха.
Тож над лісом, над гаєм і бором
звірі й птахи вигукують хором:
– Доки жах цей терпіти нам, доки?
Відключіть телефон у сороки!!!

— Яке правило порушила сорока?
4. Редагування речень. 
— Прочитайте речення та замініть необхідні слова іншими відповідно до 

прослуханого тексту. Запишіть відредаговані речення.
Подія сталася влітку. У лісі в лисиці з’явився телефон. Вона нікому не 

телефонувала без потреби. Сорока розбудила їжака. Він дуже радів і сміявся.
Усі в лісі від цього були в захваті.
V. Розвиток зв’язного мовлення.

1. Робота в парах.
Побудова діалогу по телефону (Ситуації: ти зателефонував до подруги 

(друга), трубку підняла мама товариша; телефонують не до тебе; ти помилився 
номером, хтось помилився номером).

2. Творче завдання «Розмова поросяток».
За малюнком скласти діалог від імені поросяток.

VI. підсумок уроку.
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УРОК 7
Тема. Малі букви з виносними елементами (б, в, д, з, у, щ, ц). Поширення 

речень. Опис тварини за малюнком. 
мета. Закріплювати навички каліграфічного написання малих літер з винос-

ними елементами (б, в, д, з, у, щ, ц); удосконалювати навички підбору 
порівнянь, редагування речень; вчити складати текст-опис; сприяти роз-
ширенню обізнаності учнів; виховувати любов та турботливе ставлення 
до лісових мешканців.

Обладнання. Ілюстративний матеріал, надруковані пункти плану до складання 
опису, куб із питальними словами.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів.

1. Відгадування ребуса (білка).

2. Вправа «Кубування».
На гранях куба — питальні слова. Вчитель читає дітям питання, а вони 

розповідають, що знають про білку. Вчитель доповнює відповіді дітей. Хто? 
(Білка, білочка, тваринка, звірок, пустунка). Яка? Де (мешкає)? Чим (харчуєть-
ся)? Як (зимує, поводиться)? Чому (так називається; подобається)?

інформація для вчителя
Всім відомо, що білка — звір лісовий, але ліси бувають різні, а білка в 

цьому відношенні дуже розбірлива. Як правило, вона визнає тільки високос-
товбурні, сухі і тінисті ліси. Їй не подобається ні вогкість, ні занадто великі 
відкриті сонцю простори. Хоча це не обов’язково повинні бути ліси: великі 
фруктові і горіхові сади та міські парки цілком влаштовують білку.

Широко поширена думка, що білка харчується горіхами. Далеко не тільки 
горіхами і, тим більше, не лише лісовими горіхами. Усе, що є в лісі їстівного, 
входить в її меню: всіляке насіння, зерна, бруньки, гілки, ягоди, молоді па-
гони, гриби і, звичайно ж, вміст шишок хвойних дерев. За день білка може 
обробити до 15 ялинових шишок і більше 100 соснових. Але це тільки вегета-
ріанська кухня білки. Не всі знають, що вона охоче поїдає також комах, але 
найбільше полюбляє пташині яйця і пташенят.

Цікава технологія розгризання білкою горіха. Швидко обертаючи горіх у 
передніх лапках, білка вигризає в ньому невелику дірку з того боку, де є го-
стрий кінчик, а потім вкладає в неї два нижні різці. Фокус полягає в тому, що 
у білки, як у багатьох гризунів, нижня щелепа складається з двох половинок, 
з’єднаних еластичним м’язом. Коли білка злегка стягує їх разом, різці розхо-
дяться в сторони і діють, як клин, вбитий в отвір, — горіх розділяється навпіл.

На землю білка спускається неохоче, хіба що за подарунками. Більшу час-
тину свого життя вона проводить на деревах. Там вона і відпочиває. Місцями 
для її відпочинку можуть бути дупло, кубло великої птиці. Але окрім таких 
випадкових притулків, кожна білка має свій постійний будинок, нею самою 
побудований у вигляді гнізда. Гніздо це нагадує вороняче і знизу виглядає 
як безладна купа гілок, але, на відміну від воронячого, зверху воно прикрите 
плоским дахом і являє собою щось на зразок кулі з двома виходами — го-
ловним і запасним. Всередині гніздо надзвичайно старанно вистелене сухим 
листям і мохом.

Цікаво також те, як білка робить свої запаси. Вона ховає тільки те, що від-
разу з’їсти не може, де попало і дуже рідко знаходить все згодом. У кращому 
випадку білка з’їдає за зиму лише чверть своїх запасів, про решту вона просто 
забуває. Дві чверті з часом знаходять і з’їдають птахи та інші гризуни, а ще з 
однієї четвертинки виростають чудові нові дерева.

Розповідають також, що білка сушить гриби, розвішуючи їх на гілках де-
рев, однак і це не було підтверджено жодним серйозним дослідником, тому 
такі спостереження могли бути просто випадковими.

У білки є безліч ворогів. До них відносяться, перш за все, великі хижі 
птахи, особливо нічні, на чолі з пугачами. Але все б нічого, якби не лісова 
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куниця, яку слід вважати ворогом номер один. Від пернатого хижака білка 
ще може якось захиститись, до речі, досить кумедним способом: у разі нападу 
вона починає гру в хованки — біжить вгору по стовбуру, як завжди по спіралі, 
періодично ховаючись за стовбуром від очей хижаків. Той змушений летіти по 
колу більшого діаметра і програвати в часі. Більше шансів мають нічні хижаки, 
які можуть раптово напасти на сплячого звіра.

Білка не розіб’ється, навіть якщо впаде з 50-ого поверху. Хвіст білки слу-
жить і парашутом, і кермом.

Білки відмінно плавають. Їх головне завдання — не намочити хвіст (вони 
його тримають над водою). Якщо ж через якісь хвилі хвіст намокне, то білка 
відразу ж потоне, тому що він виконає роль якоря. 

Сучасна назва білки походить від назви розмінної монети «Бела», якій слу-
жили шкурки цих тварин. Такі «шкурні» було введено в обіг ще здавна, тому 
білчине хутро цінувалося у всі часи і користувалося високим попитом.
III. вправи з розвитку дрібної моторики рук.

1. Графічний диктант «Білка».
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2. Вправа «Лабіринт».

3. Пальчикова гімнастика «Сидить білочка».
Сидить білочка у візку,
подає вона горішки: (стиснути пальчики в кулачок)
лисичці-сестричці, (розігнути великий палець)
горобцю і синичці, (розігнути вказівний і середній пальці)
ведмедику косолапому (розігнути безіменний палець)
і зайченяті вухатому. (розігнути мізинець)

IV. Корекція та удосконалення каліграфічних вмінь.

1. Письмо малих букв з виносними елементами (б, в, д, з, у, щ, ц).

2. Вправа «Незавершене речення».
Розміром білочка менша за … . Колір її хутра рудий, немов … . У білочки 

очі, як … . Вона має великий пухнастий … . Ним вона обгортається, немов … . 
Ця тваринка схожа на … .
V. Розвиток зв’язного мовлення.

1. Робота над загадкою.
— Послухайте та відгадайте загадку. А ще поміркуйте, які слова в загадці 

допомогли вам її відгадати.
Ой, яка ж вона гарненька,
пишнохвоста і руденька,
невгамовна, пустотлива.
Вгору-вниз, на гілку з гілки.
Хто це буде, діти? (Білка)

2. Складання плану та словничка.
— З чого складається текст? (Зачин, основна частина, кінцівка.)
— Якщо це текст-опис, то що можна написати в зачині? (Де я бачив біло-

чку, де живе білочка…)
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— Отже, даємо відповідь на запитання: де живе білочка? (Вчитель вивішує 
на дошку перший пункт плану.)

— Як по-іншому можна назвати білочку? (Білка, тваринка, звірятко, пус-
тунка.)

— Що буде в основній частині опису? На що потрібно звернути увагу, 
коли ми говоримо про білочку? (Розмір — невелика, маленька; колір — руда, 
сірувата, червонувата; хвіст — великий, пухнастий, пишний, червонястий; очі — 
маленькі, чорненькі, як намистинки; вушка — темні, невеличкі, з китичками.) 
(На дошці з’являються інші питання до плану.)

— Що іще вирізняє цю тваринку поміж інших? (Звички, вдача, поведінка — 
метушлива, пустотлива, метка, швидка.)

— Що може бути в кінцівці тексту? (Закінчення зустрічі — швидко сховала-
ся, своє відношення — цікаво спостерігати, мені подобається.)

3. Самостійна робота учнів за планом та словничком.

VI. підсумок уроку.
— Чого можна навчитися у маленької білочки?

Білочка-мандрівниця
Маленька білочка народилася наприкінці літа. Скоро мати навчила її ла-

зити й стрибати.
— Допоможи нам робити запаси на зиму, тільки не ходи далі дуба, — ска-

зала білчиха.
Ліс стояв різнокольоровий, барвистий. Жовте, червоне, руде листя заквіт-

чувало дерева. «Хіба цікаво стрибати навколо дуба?» — подумала білочка і по-
стрибала собі галявинками та пеньочками.

— Ой, яке грибне місце! — вигукнула вона, побачивши гриби на галявині.
— Сш-ш-ш, — раптом почула вона сичання. 
Бачить: повзе до неї гадюка. Білочка прожогом кинулася додому, але пе-

реплутала верхівки дерев... і заблукала. Внизу шмигнув сполоханий зайчик, 
прищуливши вуха.

— Зайчику! — гукнула вона. — Чи ти знаєш, як пройти до старого дуба?
— Ні, не знаю.
— Я радив би тобі подбати про зимівлю, — зауважив хазяйновитий їжак. — 

Може, ти не знайдеш своїх, от і бідуватимеш, коли прийдуть морози.
Білочка знайшла дупло, принесла туди горішків, шишок, сухих ягід. А дні 

минали, і раптом згори почало падати щось біле, пухке й холодне.
— Сніг! Сніг! — зацвірінчали снігурі.
Раптом білочка побачила під деревом білу вухасту мордочку зайчика.
— Добридень, білочко! А я таки знайшов той старий дуб. Там твої батьки 

сумують за тобою.
— Я не пізнала тебе зразу, — сказала білочка, — ти був сірий, а тепер бі-

лий.
— То я навмисне став білим, — хитро посміхнувшись, відповів зайчик, — 

щоб бути непомітним на снігу. Ну, біжімо швидше!
А коло старого дуба білочку вже чекали і тато, і мама, і брати, і сестри, і 

всі білчині родичі.
За Оксаною Іваненко


