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91.  Закріплення знань про звукове значення букви «д» (де). Складання роз-
повіді за серією малюнків. 

92. Написання малої букви «д» (де). Написання букви в складах і словах. 
93. Звуки [з], [з’], позначення їх буквою «з» (зе). Дзвінке вимовляння цих 

звуків у кінці слів і складів. Читання слів. 
94.  Написання великої букви «Д» (де), складів та слів з нею. Написання речень.
95.  Закріплення знань про звукове значення букви «з» (зе). Читання слів. 

Опрацювання тексту. 
96.  Написання малої букви «з» (зе). Написання складів та слів із буквою «з». 

Складання і записування речень.
97.  Буква «знак м’якшення» (ь), позначення нею на письмі м’якості приголо-

сних. Звуко-буквений аналіз слів. 
98.  Написання великої букви «З». Написання складів, слів і речень із буквою «З». 
99.  Закріплення знань про букву «знак м’якшення». Звуковий аналіз слів. 

Складання речень за малюнками «Малі помічники». Робота з дитячою 
книжкою.

100.  Написання букви «ь» окремо та у поєднанні з іншими літерами. Написан-
ня буквосполучень, слів та речень.

101.  Звук [б], позначення його буквами «Б», «б» (бе). Звуко-буквений аналіз 
слів. Читання складів, слів.

102.  Написання малої букви «б». Диктант. Написання речень.
103.  Закріплення знань про звукове значення букви «б» (бе). Читання слів. 

Опрацювання тексту.
104.  Написання великої букви «Б», складів та слів із нею. Навчальний диктант.
105.  Звук [г], позначення його буквами «Г», «г» (ге). Звуко-буквений аналіз 

слів. Читання складів, слів.
106.  Написання малої букви «г». Написання складів та слів із буквою «г».
107.  Закріплення знань про звукове значення букви «г» (ге). Читання слів. 

Опрацювання вірша А. Камінчука «Гарбузи».
108.  Написання великої букви «Г». Написання складів та слів із буквою «Г». 

Складання і записування речень.
109.  Звук [ґ], позначення його буквами «Ґ», «ґ» (ґе). Звуко-буквений аналіз 

слів. Читання складів, слів.
110.  Написання малої букви «ґ» (ґе). Написання складів та слів із буквою «ґ».
111.  Закріплення знань про звукове значення букви «ґ» (ґе). Опрацювання  

вірша О. Орача. Робота з дитячою книжкою.
112.  Написання великої букви «Ґ». Написання слів, словосполучень і речень.
113.  Звук [ч], позначення його буквами «Ч», «ч» (че). Звуко-буквений аналіз 

слів. Читання складів, слів.
114.  Написання малої букви «ч» (че). Написання складів, слів і речень. 
115.  Закріплення знань про звукове значення букви «ч» (че). Читання слів. 

Опрацювання вірша К. Перелісної «Чебрець». Скоромовка. 
116.  Написання великої букви «Ч», складів та слів із нею. Списування речень, 

поданих друкованим шрифтом.
117 Звук [й], позначення його буквою «й» (йот). Звуко-буквений аналіз слів. 

Читання складів, слів. Опрацювання тексту. 
118.  Написання малої букви «й», буквосполучень з нею. Складання і запису-

вання слів.
119.  Закріплення знань про звукове значення букви «й» (йот). Буквосполучен-

ня «йо». Слова, протилежні за значенням. Опрацювання тексту.
120.  Написання великої букви «Й». Написання буквосполучень, слів.
121.  Звук [х], позначення його буквами «Х», «х» (ха). Звуко-буквений аналіз 

слів. Читання складів, слів.
122. Написання малої букви «х», складів з нею. Складання і записування слів.
123.  Закріплення знань про букву «х» та її звукове значення. Читання слів, 

речень. Бесіда на тему «Міста України».
124.  Написання великої букви «Х» (ха). Написання буквосполучень, слів. 

Списування речень, поданих друкованим шрифтом.
125.  Звук [ж], позначення його буквами «Ж», «ж» (же). Читання складів, слів. 

Робота з дитячою книжкою.
126.  Написання малої букви «ж». Написання буквосполучень та слів із буквою «ж».
127.  Закріплення знань про звукове значення букви «ж» (же). Читання слів. 

Опрацювання тексту.
128.  Написання великої букви «Ж», складів з нею. Складання й записування слів. 
129.  Звук [ш], позначення його буквами «Ш», «ш» (ша). Читання складів, слів. 

Зіставлення звуків [ж] — [ш]. Анаграми.
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130.  Написання малої букви «ш». Написання складів, слів і речень.
131.  Закріплення знань про звукове значення букви «ш» (ша). Читання слів. 

Опрацювання вірша Т. Коломієць «Колосок».
132.  Написання великої букви «Ш». Написання буквосполучень, слів і речень.
133.  Буква «ї», позначення нею сполучення звуків [йі]. Звуко-буквений аналіз 

слів. Опрацювання вірша О. Січкаря «Їжача хата».
134.  Написання малої букви «ї», буквосполучень з нею. Складання і запису-

вання слів із вивчених букв.
135.  Закріплення знань про звукове значення букви «ї». Опрацювання вірша  

Г. Чубач «А живу я в Україні...».
136.  Написання великої букви «Ї», складів та слів з нею. Складання і запису-

вання речень.
137.  Буква «я», позначення нею сполучення звуків [йа]. Позначення буквою 

«я» звука [а] та м’якості попереднього приголосного. Звуко-буквений ана-
ліз слів.

138.  Написання малої букви «я». Порівняння букв «я», «л», «м», «ґ». Написан-
ня буквосполучень, слів. 

139.  Закріплення знань про звукове значення букви «я». Читання слів. Опрацю-
вання вірша В. Крищенка «Сонячне яблуко». Робота з дитячою книжкою.

140.  Написання великої букви «Я», буквосполучень із нею. Складання і запи-
сування речень.

141.  Буква «ю», позначення нею сполучення звуків [йу]. Позначення буквою 
«ю» звука [у] та м’якості попереднього приголосного. Звуко-буквений 
аналіз слів.

142.  Написання малої букви «ю». Написання буквосполучень, слів, речень.
143.  Закріплення знань про звукове значення букви «ю». Звуко-буквений ана-

ліз слів. Опрацювання вірша Т. Петровської.
144.  Написання великої букви «Ю», складів та слів з нею. Написання речень. 

Диктант.
145.  Буква «є», позначення нею сполучення звуків [йе]. Позначення буквою «є» 

звука [е] та м’якості попереднього приголосного. Звуко-буквений аналіз слів.
146.  Написання малої букви «є». Написання складів та слів із буквою «є».
147.  Закріплення знань про звукове значення букви «є». Опрацювання вірша 

А. Камінчука «Єноти».
148.  Написання великої букви «Є». Написання буквосполучень і речень. Ви-

бірковий диктант.
149.  Звуки [ц], [ц’], позначення їх буквами «Ц», «ц» (це). Звуко-буквений ана-

ліз слів. Читання складів, слів.
150.  Написання малої букви «ц». Написання складів та слів з буквою «ц».
151.  Закріплення знань про звукове значення букви «ц» (це). Читання слів. 

Опрацювання оповідання (за О. Березій).
152.  Написання великої букви «Ц», буквосполучень та слів із нею. Написання 

речень.
153.  Буква «щ» (ща), позначення нею звукосполучення [шч]. Звуко-буквений 

аналіз слів. Читання складів, слів. Робота з дитячою книжкою.
154.  Написання малої букви «щ» (ща). Написання складів, слів та речень.
155.  Закріплення знань про звукове значення букви «щ» (ща). Опрацювання 

вірша Л. Вознюк «Через річку по місточку…». Скоромовка. Ребус.
156.  Написання великої букви «Щ», буквосполучень та слів із нею. Складання 

і записування речень.
157.  Звук [ф], позначення його буквами «Ф», «ф» (еф). Звуко-буквений аналіз 

слів. Читання складів, слів.
158.  Написання малої букви «ф» (еф). Написання буквосполучень, слів. Спи-

сування речень, поданих друкованим шрифтом.
159.  Закріплення знань про звукове значення букви «ф» (еф). Опрацювання 

тексту «Фонтани».
160.  Написання великої букви «Ф», буквосполучень із нею. Складання і за-

писування речень.
161.  Звук [дÜж], позначення його буквосполученням «дж». Злита вимова звука 

[дÜж]. Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання віршів. Загадки.
162.  Написання буквосполучень «дж», «Дж», слів із ними. Складання і запису-

вання речень. Словниковий диктант.
163.  Звуки [дÜз], [дÜз’], позначення їх буквосполученням «дз». Злита вимова зву-

ків [дÜз], [д Üз’]. Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання віршів. Загадка.
164.  Написання буквосполучень «дз», «Дз», слів із ними. Складання і запису-

вання речень.
165.  Апостроф. Роль апострофа в українській мові. Вимова і написання слів з 

апострофом. Опрацювання вірша Я. Полянської «Комп’ютерна мишка» 
та оповідання (за Н. Гуркіною). Загадка.

166.  Написання буквосполучень «дз», «Дз», слів із ними. Складання і запису-
вання речень.
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УрОК 91

тема. Закріплення знань про звукове значення букви «д» (де). Складання роз-
повіді за серією малюнків.

Мета. Закріпити набуті знання про букву «д» (де) та її значення; розвивати  
в учнів аудіативні вміння; розвивати мислення і мовлення учнів; вихову-
вати працелюбність, любов та бережливе ставлення до природи.

Обладнання. Індивідуальна складова таблиця, картки з буквами, складами.

Зміст уроку

і. Організаційний момент.

іі. актуалізація опорних знань учнів.
1. Вивчення чистомовки.

Ди-ди-ди — в осінні й зимні холоди
ду-ду-ду — я зі школи йду,
де-де-де — вдома тато жде.

2. Гра «Впіймай звук».
Учитель читає слова, діти плескають, якщо чують в них звуки [д], [д’]. Ви-

значають позицію звуків.
3. Читання складів на картках-блискавках.
Да, ди, два, дво, дві, три, дра, дру дре, дрі, де, дсе, дке. 

ііі. повторення вивченого матеріалу.
1. Читання слів, поданих у колонках (Буквар, с. 98).
2. Читання слів, поданих аналітико-синтетичним способом.

             иба

  сад      ок

            івник

— Які дерева ростуть у саду? Як називається людина, яка доглядає дерева 
в саду?

3. Словникова робота.
Сад — плодові дерева, кущі.

іV. Читання. Слухання — розуміння.
1. Робота з малюнком (Буквар, с. 100).
— Розгляньте малюнки. Що зображено посередині? 
— Де виросла сливка? Яка вона?
2. Складання слів із букв слова «сливка».
3. Читання слів у колонках (с. 101).
4. Читання оповідання вчителем.
5. Аналіз змісту прочитаного.
— Що запитав щиглик? Повторіть.
— Хто посадив сливку?
— Коли проросла сливка?
— Хто поливав деревце?
— Що промовляв хлопчик? Повторіть.
— Хто розповів про сливку?
6. Фізкультхвилинка. Гімнастика для очей.
7. Ознайомлення з терміном «біографія».
Біографія — це опис життя.
— Розкажіть біографію сливки.
— Коли вона народилась? Де?
— Скільки їй років?
8. Робота в різнорівневих групах.
1 група.                      
— Прослухайте текст, запам’ятайте слова, які звучать ніжно, лагідно.
2 група.
— Прочитайте текст.
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УрОК 128

тема. Написання великої букви «Ж» (же), складів з нею. Складання й запису-
вання слів. 

Мета. Закріплювати в учнів навички письма вивчених букв; вчити писати ве-
лику букву «Ж»; збагачувати словниковий запас дітей; виховувати в них 
старанність.

Обладнання. Демонстраційні картки з друкованими і рукописними буквами.

Зміст уроку

I. Організаційний момент.

II. повторення вивченого матеріалу.
1. Написання складів з малою літерою «х».
Учні промовляють чистомовку і в зошити записують склад, що повторю-

ється.
  Вчитель:    Учні:
 Ой яка висока вежа —   жа-жа-жа.
 Кішка мишку стереже —   же-же-же.
 Книжку бережу —    жу-жу-жу.
 Неправди не кажи —    жи-жи-жи.
 Маленькі вужі —    жі-жі-жі.
 Поважний сторож —    ож-ож-ож.
2. Гра «Який склад живе у слові?».
На дошці записані частини слів. 
 ..то  ..лудь   ..нка
— Який із складів «живе» у кожному слові? (Жито, жолудь, жінка.)
3. Запис слів з попереднім звуковим аналізом.
4. Вибірковий диктант із граматичним завданням.
Учитель повільно читає вірш, а учні записують тільки слова з «ж».

У болоті край села
жаба жадібна жила.
Їла жваво комарів
і жахалась журавлів.

— Підкресліть букви, що позначають тверді приголосні.
5. Гра «Діалог».
— Я до вас питання маю:
 Хто на Ж тварини знає? (Жаба, жираф, жайворонок, журавель, жук.)
 Можна, ще раз запитаю?
 Хто на Ж рослину знає? (Жоржина, жасмин.)
 Хочу ще спитати я.
 Чи є на букву Ж ім’я? (Жанна, Женя.)
 Швидко ти мені скажи
 назву міст і сіл на Ж. (Житомир, Жмеринка, Женева.)
— Які з названих вами слів треба писати з великої букви? Чому?

III. вивчення нового матеріалу.
1. Демонстрація великої букви «Ж», порівняння друкованої літери з писа-

ною і рядковою буквами.
Живе у Жанни
жук в коробці.
На букву «Же»
він схожий, хлопці.

2. Показ і пояснення вчителем написання букви «Ж».
— Велика буква «Ж» відрізняється від малої лише розміром. Верхня її час-

тина торкається міжрядкової, а нижня — нижньої рядкової лінії. Пишемо під 
лічбу і-раз-і, і-два-і, і-три-і.

3. Робота в зошиті (с. 22).
а) «Написання» букви «Ж» у повітрі під лічбу.
б) Обведення зразків букви по пунктирах.
в) Самостійне написання букви «Ж».
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г) Написання великої букви «Ж» з маленькою «ж».
Фізкультхвилинка.

Ой летів жук, жук,
та й у воду — фук.
Прибігає жукова мати
жука рятувати:
— Подай, подай, жучку,
та правую ручку.
— Я жук, жук, жу-жу,
навколо кружу:
жу-жу, жу-жу.

                                                 Г. Бойко
IV. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Написання складів та буквосполучень із буквою «Ж».
2. Написання з великої букви слова «Житомир».
3. Фізкультпауза (вправи з попереднього уроку).
4. Списування друкованого речення.
— Що трапилося у реченні?
— Прочитайте і порахуйте, скільки у ньому слів. Спишіть речення, 

пам’ятайте, що слова треба писати окремо.
— Підкресліть у реченні букви, що позначають голосні звуки.
5. Запис слова «журавель» з попереднім звуковим аналізом.
6. Диктант речень з граматичним завданням.
Жанна живе у Тернополі. Разом з батьками вона відвідала Житомир. По-

дорож усім дуже сподобалась!
— Підкресліть букви, що позначають м’які приголосні.
— У словах другого речення поставте наголос.
— Слова третього речення поділіть дужками на склади.
— Прочитайте речення, якому відповідає така схема:
 |___ ___ __ |___. 
— Придумайте своє речення за цією схемою.

V. підсумок уроку.
— Яку букву ви вчилися писати?
— На кого схожа вона за своєю формою?
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий 
матеріал до уроку

УрОК 166

тема. Написання буквосполучень «дз», «Дз», слів з ними. Складання і запису-
вання речень.

Мета. Вчити учнів правильно поєднувати букви у словах з апострофом, про-
мовляти ці слова; закріплювати їх уміння виконувати звуковий аналіз; 
виховувати в дітей охайність під час письма.

Обладнання. Демонстраційні картки з друкованими і рукописними буквами; 
фішки для побудови звукових моделей.

Зміст уроку

I. Організаційний момент.

II. актуалізація опорних знань учнів.
1. Відгадування загадки.

Я у полум’ї, в сузір’ї,
в пам’яті і у сім’ї,
в надвечір’ї, у міжгір’ї,
в п’єсі, в м’яті,
в п’ятниці, в м’ячі, у пір’ї, 
в черв’ячку і у в’юні.
В м’яч з хлоп’ятами ганяю
двадцять п’ять хвилин підряд.
У п’ятірці, у дев’ятці,
у солом’янім брилі,
у Дем’янку, у Мар’янці,
в гороб’ятка на крилі!
У прив’ялому листочку,
що давно води не п’є.
У зав’язанім клубочку
і у м’ясі також є! (Апостроф)
                            Н. Красоткіна

2. Гра «Впіймай апостроф».
Учитель ще раз читає вірш, а діти плескають, коли чують слово, у якому 

вживається апостроф.
— Для чого використовується на письмі апостроф? (Для позначення роз-

дільної вимови.)
3. Робота над малюнком (зошит, с. 45).
а) Розгляд малюнка.
б) Добір слів з апострофом.
в) Аналіз звукової моделі слова «м’яч».
г) Складання речень (оповідання) за малюнком і схемою.

III. робота над новим матеріалом.
1. Показ і пояснення вчителем написання слів з апострофом на дошці.
— Апостроф передають на письмі комою (крапкою з невеликим «хвости-

ком») і пишуть на верхній рядковій лінії.
Апостроф ставлять зразу після написання букви, після якої він вживається. 

Наступна буква пишеться окремо від попередньої.
2. Написання складів, буквосполучень, коротких слів.
 М’я    б’ю    в’ї    п’є 
3. Написання слів «дев’ять», «м’яч», «пір’я», «сім’я», «солов’ї».
Перед написанням кожного слова учні аналізують звукові схеми.

Фізкультхвилинка. 
 Раз! Два! Три! Чотири! П’ять!
 Час прийшов нам спочивать.  (Встати і вийти з-за парт.)
 Тож піднімем руки вгору,  (Потягування.)
 ніби дивимось на зорі.
 А тепер всі руки в боки,
 як зайчата, — скоки-скоки!  (Стрибки.)
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 Десять, дев’ять, вісім, сім!
 Час за парти нам усім.

IV. продовження роботи в зошиті.
1. Гра «Добери слово з апострофом».
Дружна … (сім’я), футбольний … (м’яч), міцне … (здоров’я), дівчаче … 

(ім’я), гусяча … (пір’їна), духмяна … (м’ята), міцна … (пам’ять), круглощокий 
… (хом’як).

2. Запис слова «хом’як» після попереднього звукового аналізу.
3. Списування речення з друкованого тексту.
У Мар’яни п’ять кролів.
4. Написання речень під диктовку.
— Послухайте речення, які будете писати під диктовку. Чи можуть вони 

бути продовженням попереднього речення?
Звірятам добре в дерев’яних клітках. Мар’янка доглядає їх. У кролів по-

живне м’ясо і м’яке хутро.
— Поділіть слова першого речення дужками на склади.
— У другому реченні підкресліть букви, що позначають тверді приголосні 

звуки.
— Позначте наголос у словах третього речення.

V. підсумок уроку.
— Які слова ви вчилися писати на уроці?
— Для чого потрібний апостроф в українській мові?
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