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орієнтовне календарне планування

№ з/п тема уроку Дата Сторінка

і. В ріДній школі – ріДне СлоВо
наче вулик, наша школа

1 ознайомлення з підручником. вступ до теми. 7

2 Мудрим ніхто не вродився, а навчився. 11

3 До учіння треба розум і терпіння. 15

4 все добре переймай, а зла уникай. 19

5 Хитрощі не люблять совісті. 23

6 Урок позакласного читання. 26

7 Спочатку думай, а потім роби. 27

8 Немає сили, сильнішої за розум. 31

розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово…

9 колискові пісеньки – перлинки української мови. 35

10 Народні дитячі пісеньки. 39

11 листопад зимі ворота відчиняє. 43

12 Урок позакласного читання. 44

13 осінній падолист. 45

14 я хочу сказати своє слово! 49

15 Зазирни у слово. 51

16 від кореня зростають новесенькі слова. 55

17 Про одне і те ж по-різному. 57

18 Урок позакласного читання. 58

19 Народ скаже – як зав’яже. 59

20 Мовні цікавинки. 63

21 Перевір свої досягнення. 65

іі. каЗка Вчить, як на СВіті жить
українські народні казки

22-23 Хоч не пишно, аби затишно. 69

24 Словом — як листом стеле, а ділом — як голками коле. 73

25 Урок позакласного читання. 76

26-27 Берись дружно — не буде сутужно. 77

28 Без трудів не їстимеш пирогів. 81

29 Маленькі казки багато розуму дають. 85

30 Урок позакласного читання. 88
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казки народів Європи

31 казка-вигадка, та в ній щось повчальне зрозумій. 89

32 легкого хліба ніде нема. 91

33-34 коли щось робиш, думай і про наслідки. 93

35 чому виникла війна між тваринами. 95

36 Урок позакласного читання. 96

37 Добре того вчити, хто хоче все знати. 97

38 Урок-телепередача «казка вчить, як на світі жить». 101

ііі. нема БеЗ кореня роСлини, а наС, люДей, БеЗ БатькіВщини

рідна домівка, рідна сім’я — тут виростає доля моя
39 Родина – мій дім, мій оберіг. 105

40 У колі рідної сім’ї. 109

41 На сонці тепло, а біля матері добре. 113

42 Урок позакласного читання. 115

43 весняні дива. 117

44 У страху очі великі. 121

45 Де руки і охота, там ладнається робота. 123

46-47 Ми в цьому світі не самі. 125

48 Урок позакласного читання. 128

Добридень тобі, україно моя!

49 Є у нас одна-єдина Батьківщина — Україна. 129

50 Над самим Дніпром, на горах, київ виріс і розцвів. 133

51 калина – символ України. 137

52-53 Будь природі вірним другом. 139

54 Хліб на столі – щастя на землі. 143

55 Батьківщина – то найкращий край! 147

56 Урок позакласного читання. 148

іV. Зимонько-Снігурочко, наша БілогруДочко…

57-58 Ходить, ходить зима гаєм… 149

59 Про природу станете ви дбати, вірним другом будете для неї. 153

60 як матусю рідну, бережіть природу. 157

61 Зимові розваги. 159

62 Будьте здорові з колядою! 163

63 коло брами вже Новорічень стоїть 167

64 Урок позакласного читання. 168
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IV. Зимонько-Снігурочко,
наша БілогруДочко…

УРоки 57-58
ходить, ходить зима гаєм…

Матеріал уроку. олександр копиленко «Зима йде». вадим 
Скомаровський «казкові шати». оксана Сенатович 
«веселий сніг». 

Мета. вчити учнів сприймати змальовані словами образи 
природи рідної землі у прозових і віршованих текстах; 
продовжити роботу над розвитком мови дітей, її образ-
ністю і виразністю; виховувати любов до рідного краю, 
його краси.

Обладнання. таблиця для розчитування, картки з буквами, 
картки зі словами.

хід уроку
I. мовна розминка.
1. Підготовка дітей до читання.
— Глибокий вдих. На видих вимовляємо голосні — [а, о, 

у, е, и, і].
— вдих-видих —

ла, ло, лу, ли, ле, лі.
ма, мо, му, ми, ме, мі
ра, ро, ру, ри, ре, рі.

— язик — «голочкою». Спробуємо вколоти.
— язиком «почухати» піднебіння.
— вимовити звук «р-р-р».
2. Розчитування.
а) За таблицею гра «Сніжинки».

У таблиці літери, що позначають голосні звуки, розташова-
ні горизонтально, а вертикально – кишеньки, в які почергово 
вставляють букви, що позначають приголосні.

— Метелиця підняла сніжинки вгору. читаємо за указкою 
(від букв, що позначають приголосні звуки, ліворуч до букв, 
що позначають голосні звуки, угорі; читають відкриті склади: 
ха — хо..., чка — чко...).

— вітер стихає, сніжинки опускаються вниз (указка ру-
хається від букв, що позначають голосні, до приголосних 
праворуч; читання закритих складів: аньк -оньк..., азб-озб...).

Дата 
Клас

Додатковий матеріал
до уроку
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б) Гра «Прочитай і здогадайся».
— Сніжинки впали і сховалися у віршику. Прочитайте 

його, вставивши пропущене слово. 
… в повітрі мерехтить,
на ялинку … летить.
Сипле …, немов з мішка, —
з хати нас не випуска!

— У якому слові сховалися сніжинки?
— Прочитайте вірш як скоромовку.
II. повідомлення теми і мети уроку.
1. Розповідь учителя.
— Послухайте казку.
високо-високо, за найвищими хмарами існує незвичайна 

країна, володаркою якої є мати Природа. вона посилає на 
землю до людей своїх доньок. а їх у неї чотири: весна, літо, 
осінь, Зима. кожного разу матінка Природа готує своїх до-
ньок до подорожі на Землю. і коли осінь помахала останнім 
жовтим листом і попрощалася з нами, прийшла черга Зими 
йти до людей. ось Зима ступила на українську землю. і...

— а що було далі, дізнаєтесь, прочитавши твори з нового 
розділу «Зимонько-снігурочко, наша білогрудочко…».

2. Вправи на швидку орієнтацію у підручнику.
— Знайдіть у змісті підручника цей розділ. Прочитайте 

назви творів, які будемо читати.
— автори яких творів вам уже відомі? Назвіть їхні твори, 

що читали.
— чи є у розділі твори про Новий рік? Прочитайте їх назву.
— який твір найбільший за обсягом? як про це дізналися?
— Прочитайте назву першого твору розділу.
III. опрацювання оповідання о. копиленка «Зима йде».
1. Виразне читання оповідання вчителем.
— Про який зимовий місяць ідеться у творі? Доведіть 

свою думку.
2. Словникова робота.
— Зима і нам намела снігові «словникові» кучугури

воїн
гілля

прозорий
задзвенить

здалеку
схилиться

затанцювало

сизий
бронза
вбрання

— Найважче подолати останню кучугуру: вона найвища, 
та ще і слова незрозумілі.

— Прочитайте тлумачення деяких з них після твору. По-
ясніть значення слів, що залишилися.

— До слова могутній доберіть синоніми. (Кремезний, здо-
ровенний, гігантський, величезний.) До прикметника прозорий 
доберіть іменники. (Прозорий лід, прозора вода, прозоре скло…)
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УРок 116
Вчимося римувати

Матеріал уроку. володимир коломієць «ліс і лис». Степан 
Жупанин «Підкажи словечко».

Мета. вчити добирати рими, слова для передачі краси при-
роди; виховувати любов до рідного слова; розвивати 
зв’язне мовлення і читацькі навички.

Обладнання. таблиці складів (додаток 1); картки зі словами.

хід уроку
і. мовна розминка.
1. Мовна загадка.

я лише три букви маю,
весь у зелені буяю.
Спробуй букву замінить —
хижим звіром стану вмить.

     (Ліс — лис)
— чим відрізняються ці слова?
2. Фонетична вправа.
— Змініть твердий звук на м’який, щоб утворилось нове 

слово.
 лук — ... (люк)  мий — ... (мій)
 лак — ... (ляк)  кит — ... (кіт)
 жало — ... (жаль)  витер — ... (вітер)
3. Розчитування.
а) За таблицею складів (додаток 1) колонки складів з є, я, ю.
б) читання з дошки речення на одному мовному видиху, 

з різною інтонацією.
лис зустрів у лісі лиса,
лис із лисом обнялися.

II. опрацювання вірша Володимира коломійця «ліс і лис».
1. Читання вірша мовчки. 
— Що робив лис у лісі? чим він був розчулений?
2. Словникова робота.
читання слів із карток-блискавок: лагідний, сонячний, роз-

чулений, палітурки, блискучий, хороших.
— Що означає слово «палітурка»? (Обкладинка, оправа для 

аркушів книги, зошита і т. ін. з картону, матерії чи шкіри.)
3. Повторне читання вірша «буксиром» (за вчителем).
— У якому блокноті лис писав вірші? який у нього на-

стрій від цього?
— як ви думаєте, про що міг мріяти лис? а про що можуть 

бути його вірші?
— а який цей лис — добрий чи злий? Поясніть свою думку.
— Зміст яких рядків вірша відображено на малюнку?
4. Вправи на розвиток навичок читання.
а) Гра «відшукай рими».
б) Напівголосне читання (в парі).
— Подумайте, у якому темпі треба його читати, де потрібно 

зробити найдовшу паузу, на які слова падає логічний наголос.
5. Мовно-логічне завдання.
— Хто головні герої вірша? (Учитель прикріплює на дошці 

малюнки лиса і лісу.)

Дата 
Клас

Додатковий матеріал
до уроку
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Учитель ще раз показує слова на картках-блискавках (крім 
палітурки). Діти визначають, яке із слів відноситься до лису, 
лісу чи зайве. вибрані слова прикріплюються під малюнками.

— Доберіть свої слова-ознаки, які характеризують слова 
«ліс» і «лис».

6. Виразне читання вірша.
III. робота над віршем Степана жупанина «підкажи сло-

вечко».
1. Словникова робота.
 добрим ділом  кипить робота
 минула скоро  хлібом-сіллю
 добре ладиться  молодець
2. Читання вірша учнями самостійно.
— Прочитайте вірш мовчки, добираючи назви днів тижня.
3. Повторне читання вірша вголос.
— Скільки днів у тижні? чи всі дні згадані у вірші?
4. Вправи на розвиток швидкості читання.
а) Гра «Дочитай речення».
б) читання з лінійкою (прочитати вірш, напівприкривши 

букви лінійкою).
5. Виразне читання вірша учнями.
6. Робота в зошиті (с. 89-90).
IV. підсумок уроку.
Тематична робота № 13 (с. 49-52).

УРок 117
урок позакласного читання
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ДоДатки

таБлиЦя СклаДів № 1

а о у и і е Є я ю

1. Б Ба Бо БУ Би Бі Бе Б’Є Б’я Б’Ю

2. Б аБ оБ УБ иБ іБ еБ ЄБ яБ ЮБ

3. В ва во вУ ви ві ве в’Є в’я в’Ю

4. В ав ов Ув ив ів ев Єв яв Юв

5. г Га Го ГУ Ги Гі Ге

6. г аГ оГ УГ иГ іГ еГ ЄГ яГ ЮГ

7. ¥ Ґа Ґо ҐУ Ґи Ґі Ґе

8. ¥ аҐ оҐ УҐ иҐ іҐ еҐ ЄҐ яҐ ЮҐ

9. Д Да До ДУ Ди Ді Де ДЄ Дя ДЮ

10. Д аД оД УД иД іД еД ЄД яД ЮД

11. ж Жа Жо ЖУ Жи Жі Же

12. ж аЖ оЖ УЖ иЖ іЖ еЖ ЄЖ яЖ ЮЖ

13. З За Зо ЗУ Зи Зі Зе З’Є З’я З’Ю

14. З аЗ оЗ УЗ иЗ іЗ еЗ ЄЗ яЗ ЮЗ

15. к ке ко кУ ки кі ке

16. к ек ок Ук ик ік ек Єк як Юк

17. л ла ло лУ ли лі ле лЄ ля лЮ

18. л ал ол Ул ил іл ел Єл ял Юл

19. м Ма Мо МУ Ми Мі Ме МЄ Мя МЮ

20. м аМ оМ УМ иМ іМ еМ ЄМ яМ ЮМ

21. н На Но НУ Ни Ні Не НЄ Ня НЮ

22. н аН оН УН иН іН еН ЄН яН ЮН

23. п Па По ПУ Пи Пі Пе П’Є П’я П’Ю

24. п аП оП УП иП іП еП ЄП яП ЮП

25. р Ра Ро РУ Ри Рі Ре РЄ Ря РЮ

26. р аР оР УР иР іР еР ЄР яР ЮР

27. С Са Со СУ Си Сі Се СЄ Ся СЮ

28. С аС оС УС иС іС еС ЄС яС ЮС

29. т та то тУ ти ті те тЄ тя тЮ

30. т ат от Ут ит іт ет Єт ят Ют

31. Ф Фа Фо ФУ Фи Фі Фе Ф’Є Ф’я Ф’Ю

32. Ф аФ оФ УФ иФ іФ еФ ЄФ яФ ЮФ

33. х Ха Хо ХУ Хи Хі Хе

34. х аХ оХ УХ иХ іХ еХ ЄХ яХ ЮХ

35. Ц Ца Цо ЦУ Ци Ці Це ЦЄ Ця ЦЮ

36. Ц аЦ оЦ УЦ иЦ іЦ еЦ ЄЦ яЦ ЮЦ

37. ч ча чо чУ чи чі че

38. ч ач оч Уч ич іч еч Єч яч Юч

39. ш ша шо шУ ши ші ше

40. ш аш ош Уш иш іш еш Єш яш Юш

41. щ Ща Що ЩУ Щи Щі Ще

42. щ аЩ оЩ УЩ иЩ іЩ еЩ ЄЩ яЩ ЮЩ

43. Дз Дза Дзо Дзу Дзи Дзі Дзе Дзє Дзя Дзю

44. Дз адз одз Удз идз ідз едз Єдз ядз Юдз

45. Дж Джа Джо Джу Джи Джі Дже

46. Дж адж одж Удж идж ідж едж Єдж ядж Юдж
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таБлиЦя СклаДів ЗаЙЦева М.о. № 2

а е и о у я С і ю

Б
п

Ба
Па

Бе
Пе

Би
Пи

Бо
По

БУ
ПУ

Бя
Пя

БС
ПС

Бі
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В
Ф

ва
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Фе
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ГУ
кУ

Гя
кя

Гі
кі

ГЮ
кЮ

Д
т

Да
та

Де
те

Ди
ти

До
то

ДУ
тУ

Дь
ть

Дя
тя

ДС
Дт

Ді
ті

Дьо
тьо

ДЮ
тЮ

ж
ш

Жа
ша

Же
ше

Жи
ши

Жо
шо

ЖУ
шУ

Жя
шя

Жі
ші

ЖЮ
шЮ

З
С

За
Са

Зе
Се

Зи
Си

Зо
Со

ЗУ
СУ

Зь
Сь

Зя
Ся

ЗС
СС

Зі
Сі

Зьо
Сьо

ЗЮ
СЮ

й Йя ЙС ї Йо ЙЮ

л ла ле ли ло лУ ль ля лС лі льо лЮ

м Ма Ме Ми Мо МУ Мь Мя МС Мі Мьо МЮ

н На Не Ни Но НУ Нь Ня НС Ні Ньо НЮ

р Ра Ре Ри Ро РУ Ря РС Рі Рьо РЮ

Ц Ца Це Ци Цо ЦУ Ць Ця Ці Цьо ЦЮ

ч ча че чи чо чУ чя чі чЮ

щ Ща Ще Щи Що ЩУ Щі ЩЮ

таБлиЦя № 3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. З Б М л Б Д Ц л

2. Ц л Ф Б Р Ґ Ж т

3. Б П ш П С ч Н т Ц

4. к ч в Б М П Ж Н ч

5. т ш Д ч Д к Щ Ц Р

6. Р Р С Г Ф ш Р З М

7. в Г т к ш М П Р П

8. М в Ф л С в л ч Ф

9. Н Щ Н Щ т С ч Г в

10. Ф Х З Р к Ф к Б к

11. т П Д ш Ц З в Ф С

12. Д П Ц в Б т Н в М

13. П Б к Б Н Д ш С ш

14. в ч Б С Г л Ф к Д

15. С в Ц П л в П З

16. л Д Р в ч Г С в
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таБлиЦя № 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. шк Фт ДМ Цк тк вД ЗР ДР

2. ХР Рв вП БЩ Рл ҐР БН СП

3. Бв СМ Бл вС вч лХ ЗД вР ФР

4. ДЖ Нш ЗН БС вХ вБ РН тН Ск

5. кС кт Ск кН ДН Жл чт Пш чБ

6. Нч ЖМ вЖ СГ НЗ лт шП кМ чМ

7. ФР Гл вГ шт Св Пч ХМ тл вЗ

8. Сл БГ ЖГ шН Хч вЖ НР вк тФ

9. Нк ДГ Пл ЦН Нт Цк БЗ Рв Пк

10. кв кР тР Фл кМ чк ҐН Дв тЦ

11. ДБ ЦН Цв Пт БР тл вч чХ вМ

12. БЖ Ст чл СП вР РМ Фт Жк лЖ

13. Дл вГ Хт ЖД вт лч Бл тР Гл

14. кГ чН ДН ГЖ БР ЗМ тП шл чР

15. СД Хл кл вД Щв ДЗ ФС МБ Хл

16. Хв тв ЗР тН чк Зш шМ ЗД вН

ГРа «вПіЙМаЙ М’яч»
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