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Вступ
Проблема красивого, розбірливого почерку стала в наші дні дуже
актуальною, однією з наболілих проблем в сучасній школі. З чим це
пов'язано? Однією з причин є впровадження в усі сфери нашого життя, у
тому числі і в область освіти, комп'ютерних технологій. Клавіатура
замінила дітям ручку й олівець. Як радісно спостерігати, з якою

швидкістю і легкістю дитячі пальчики літають по кнопках, і яке
розчарування осягає учителя, перевіряючого домашні чи класні
завдання. Причина, безумовно, криється не лише в комп'ютері.
Причинами цієї проблеми є недостатня кількість ефективних методик,
обмеженість часу, який учитель може присвятити індивідуальній роботі
з учнями по опрацюванню навичок письма, зайнятість батьків, що не
приділяють достатньої уваги закріпленню навичок, отриманих в школі,
а іноді і просто нерозуміння значущості цієї проблеми учителями і
батьками.
Каліграфія - це мистецтво писати чітким, красивим почерком.
Заглядаючи в зошити учнів, ми з кожним днем все більше і більше
переконуємося в тому, що у більшості з них далеко не каліграфічний
почерк. Що сталося з почерком, чому так багато помилок, чому
навчання письма викликає найбільші труднощі в початковій школі - ці
питання все більше і більше хвилюють учителів і батьків. Кількість
дітей з труднощами навчання і порушеннями письма, збільшується з
кожним роком.
Курс «Каліграфія з елементами розвитку зв’язного мовлення» в
початковій школі проводиться відповідно до варіативної складової
Базового навчального плану. Під час навчання учням пропонуються
різні види робіт для формування навичок правильного і швидкого
письма. Велика увага приділяється поповненню словесного запасу
учнів, розвитку зв’язного мовлення, а саме: вмінню правильно
висловлювати
свої
думки,
писати
творчі
роботи.
Курс
використовується для покращення якості вивчення мови і розвитку
мовлення дітей. Цілі і завдання такої роботи тісно пов'язані з
формуванням правильних і стійких орфографічних, граматичних і
синтаксичних навичок письма. Тому на уроках необхідно формувати
уміння каліграфічного самоконтролю і каліграфічної зіркості. В умовах
сучасного навчання не втратило актуальності твердження, що,
борючись за каліграфічний почерк, ми боремося за грамотність учнів.
Ви хочете, щоб ваша дитина писала правильно, красиво і легко? Перед
вами – розробки уроків, спрямовані на розвиток початкових навичок
каліграфічного рисьма і правильну постановку руки, на розвиток
зв’язного мовлення учнів. Пам'ятайте! Розвиток дрібної моторики
стимулює розвиток інтелектуальних здібностей в цілому! Різноманітні
завдання допоможуть дітям навчитися орієнтуватися на аркуші паперу,
розвинуть зорове сприйняття, логічне мислення, уміння викладати свої
думки у певному порядку, збагачуючи словниковий запас. А також
допоможуть дитині навчитися красиво писати, а головне - писати
грамотно.
Кравчук Н.М.
ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………. ……………………1
Розділ 1
Календарно-тематичне планування ……………………….4
Розділ 2 Детальні плани -конспекти
Урок №1 …………………………………………………………………...6
1

Урок №2 …………………………………………………………………..11
Урок №3 …………………………………………………………………..13
Урок №4 …………………………………………………………………..17
Урок №5 …………………………………………………………………..20
Урок №6 …………………………………………………………………..24
Урок №7 (варіант 1)………………………………………………………27
Урок №7 (варіант 2)………………………………………………………29
Урок №8 (варіант 1)………………………………………………………32
Урок №8 (варіант 2)………………………………………………………35
Урок №9 …………………………………………………………………..37
Урок №10 …………………………………………………………………39
Урок №11 …………………………………………………………………41
Урок №12………………………………………………………………….44
Урок №13 …………………………………………………………………48
Урок №14………………………………………………………………….51
Урок №15 …………………………………………………………………52
Урок №16 …………………………………………………………………56
Урок №17 …………………………………………………………………58
Урок №18………………………………………………………………….61
Урок №19 (варіант 1)……………………………………………………..64
Урок №19 (варіант 2)……………………………………………………..67
Урок №20………………………………………………………………….69
Урок №21………………………………………………………………….72
Урок №22 …………………………………………………………………74
Урок №23 ………………………………………………………………....77
Урок №24 …………………………………………………………………82
Урок №25 …………………………………………………………………84
Урок №26 …………………………………………………………………86
Урок №27 (варіант 1)……………………………………………………..88
Урок №27 (варіант 2)…………………………………………………….93
Урок №28 …………………………………………………………………99
Урок №29 (варіант 1)……………………………………………………101
Урок №29 (варіант 2)……………………………………………………102
Урок №30 (варіант 1)……………………………………………………104
Урок №30 (варіант 2)……………………………………………………107
Урок №31 (варіант 1)……………………………………………………109
Урок №31 (варіант 2)……………………………………………………111
Урок №32 ………………………………………………………………..114
Урок №33 (варіант 1)……………………………………………………119
Урок №33 (варіант 2)……………………………………………………121
Урок №34 ………………………………………………………………..123
Додатки
Додаток до уроків №1, №2 …………………………………………….126
Додаток до уроків №3 ,№5, №11, № 12 ……………………………….127
Додаток до уроків №15, № 17………………………………………….128
Додаток до уроків №19, № 24, №29, №30 91), № 34…………………129
2

Список використаних джерел………………………………………….130

Календарно-тематичне планування укладено відповідно
ПРОГРАМИ курсу за вибором "Каліграфія” (з елементами
розвитку зв’язного мовлення) 1- 4 класи (автор: Нікулочкіна
Олена Василівна)
1 година на тиждень
3

(35 год)
№ Дата Тема уроку
з/п

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

17
18
19
20

При
міт
ка

Розвиток просторових уявлень
Орієнтування на площині: сторінці альбому,
книжки, зошита, парти, стола. Вчимося знаходити
центр, середину, ліву, праву сторону предмета.
Орієнтування на площині. Вчимося знаходити
верхню, нижню сторони предмета; правий верхній,
правий нижній та інші кути.
Оптико-просторове орієнтування. Маркування
початку письма.
Вироблення автоматизованих рухів зліва направо.
Малювання доріжок.
Вироблення автоматизованих рухів зверху вниз.
Малювання стрічок.
Письмо в повітрі з контролем і без контролю зору.
Штрихування предметів простої форми.
Обведення предметів простої форми.
Розвиток дрібної моторики
Вправи на розвиток дрібної моторики: масаж рук,
пальців рук, точковий масаж.
Вправи на розвиток дрібної моторики: масаж
олівцями, горіхами, гра на музичних інструментах.
Ігри з пластиліном, пазлами.
Малювання різними матеріалами – ручкою,
простим олівцем, кольоровими олівцями, крейдою.
Складання оригамі, плетіння, аплікація.
Ігри з крупою, намистинками, ґудзиками, дрібними
камінчиками (сортування, вгадування із закритими
очима тощо).
Викладання літер, силуетів різних предметів з
насіння, ґудзиків, гілочок.
Вирізування ножицями. Основні прийоми
вирізування ( по прямій лінії, вирізування різних
форм).
Вирізування симетричних форм.
Малювання.
Розфарбовування.
Штрихування.
Розвиток діалогічного й монологічного мовлення
4

21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Інсценування римованих історій, казок за
допомогою пальців (пальчикові ігри).
Інсценування римованих історій, казок за
допомогою пальців (пальчикові ігри).
Удосконалення вміння слухати й розуміти
співрозмовника, формувати запитання та
відповідати на них.
Удосконалювати вміння будувати відповідь
відповідно до почутого.
Ведення діалогу у повсякденних ситуаціях (у школі,
вдома).
Ведення діалогу у повсякденних ситуаціях (на
вулиці, у телефонній розмові).
Побудова зв’язних монологічних висловлювань.
Складання усних текстів. Текст-розповідь.
Складання усних текстів. Текст-опис.
Сюжетні розповіді за малюнком, серією малюнків.
Складання усних текстів з власного досвіду.
Складання усних текстів на задану чи обрану тему.
Переказування.
Формування вмінь самоконтролю та самооцінки
монологічного мовлення.
Підсумковий урок.

_____________________________Урок № 1 ______________________
Тема. Орієнтування на площині: сторінці альбому, книжки, зошита,
парти, стола. Вчимося знаходити центр, середину, ліву, праву сторону
предмета.
Мета: навчити орієнтуватися на сторінці альбому, книжки, зошита,
парти, стола, знаходити центр, середину, ліву, праву сторону
предмета.Повторити правила сидіння за партою; розвивати уяву,
спостережливість, кмітливість, інтерес до навчання, дрібну моторику;
формувати вміння аналізувати навчальний матеріал, працювати за
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зразком; учити дітей бути спостережливими, уважними, виробляти
звичку до планування власних дій; вчити працювати спільно,
формувати позитивне ставлення до навчання; виховувати бережливе
ставлення до письмового приладдя; любов до школи.
Обладнання: аркуш паперу формату А4 із завданнями; корона;
таблички з малюнками знака оклику, питання; малюнки про правильне
та неправильне сидіння під час письма; малюнок Бабака, чарівна
скриня Бабака (картонна коробка, у якій лежать однакові ручки за
кількістю учнів у класі, зошити), музичні уривки, магнітофон.
Хід уроку
I. Мотиваційний етап
На партах у дітей лежить лише аркуш паперу формату А4 із завданнями для творчої роботи.
— Ось і пролунав дзвінок. Ви вже - школярі.У вас, напевно, є друзі в
інших містах чи селах. Як же сповістити їм, що ви вже школярі? Так,
можна зателефонувати і розповісти по телефону. А раптом у них не
працює телефон? Що ж тоді робити? (Відповіді дітей.)
— Справді, можна завітати до них у гості на вихідні і розповісти про
свій святковий настрій, поділитися враженнями. А ще можна
повідомити через Інтернет. А легше за все взяти і написати листа. Так
роблять усі дорослі, бо вони вміють писати. А чи вмієте писати ви?
(Ні.) Та нічого страшного в цьому немає, бо через півроку ви вже самі
зможете написати листа бабусі чи своєму найкращому другу і
розповісти в ньому про свої успіхи у навчанні, про свої досягнення,
перемоги. А я намагатимусь навчати вас писати так, щоб вам було
цікаво. І обіцяю, що через кілька місяців кожен з вас напише свого
першого листа.
II.Етап цілевизначення та планування
Кожен урок буде у нас незвичайним, бо на кожному уроці ви будете
дізнаватися щось нове. А ще ми будемо подорожувати різними
країнами, цікавими містами, навіть планетами. От і сьогодні ми
перенесемося до іншої країни, яка називається Письмоляндією. Давайте
заплющимо очі й уявімо, що ми — чарівні зірочки і зараз полинемо у
політ на пошуки цієї невеличкої, але гарної, квітучої, веселої, цікавої
країни. Вона знаходиться недалеко, на відстані вашої фантазії.
Учні заплющують очі. Звучить музика. Учні, сидячи на місцях, імітують рухи польоту зірки.
III. Етап вивчення нового матеріалу
1.Сюрпризний момент
З’являється Королева країни Письмоляндії. (Учитель одягає корону).
(Можна використати додаток до уроку №1, с.122).
Королева. Які чарівні зірочки завітали до моєї країни! Я рада
знайомству з вами. У моїй країні живе дуже багато різних мешканців. І
всі вони щасливі, бо вміють гарно писати.
А чи хочете ви стати друзями країни Письмоляндії? Для цього вам слід
навчитися читати і писати. Для початку я вам допоможу. Зараз я
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проведу чарівною паличкою — і кожен з вас стане маленьким
чарівником-фантазериком.
Звучить музика. Королева проводить паличкою.
— Ось ви і стали маленькими чарівниками. Але не простими
чарівниками, а чарівниками країни Письмоляндії. А кожен чарівник
цієї країни повинен мати те, що необхідно для письма. А чи знаєте ви,
що необхідно мати для уроків письма? (Учні дають відповіді, учитель
їм допомагає.)
— У самому центрі країни є чарівне місце, де можна знайти все, що вам
знадобиться на уроках. Але всі ці речі охороняє мудрий Бабак.
Якщо ви впораєтесь із завданнями охоронця,— станете повноцінними
чарівниками країни Письмоляндії.
2. Відгадування загадок
• Не дерево, а з листочками,
• Чорні, криві,
Не сніг, а білий,
Від роду німі,
Не сорочка, а зшитий. (Зошит)
А стануть в ряд —
Враз заговорять. (Літери)
Чи в лінійку, чи в клітинку
• У коробці спочивають
Чистим був, а за хвилинку
Спритні хлопці молодці,
Мерехтить від цифр і літер.
Убрання барвисте мають
Здогадались, що це, діти?
Та загострені кінці.
Кожному він каже: «Прошу».
На папері слід лишають,
Це шкільний учнівський…
А зовуться… (олівці).
(зошит).
• Виводить букви і слова
• Кожен з нас його шанує,
Ота цікава штучка,
Бо він пише і малює.
В руці виблискує здаля
Хто ж цей славний молодець?
Нова, гарненька… (ручка).
Здогадались?… (Олівець)!
• Невеличка деревина,
• У портфелі є хатинка —
Із граніту середина.
Ручки там живуть, резинка,
Всім потрібна, щоб писати,
Клей, лінійка, кутники —
Щоб картинки малювати.
Школярів помічники.
(Олівець)
(Пенал)
— Молодці! Ви відгадали всі загадки мудрого Бабака. І за це він вам
подарує письмове приладдя — предмети, що необхідні на уроках
письма.
Давайте зазирнемо у чарівну скриню Бабака. (Учитель дістає ручку.)
2.Ознайомлення з ручкою
— Мабуть, кожний з вас знає цей предмет. Так, це — ручка. Вона нам
знадобиться на уроках, а особливо на уроках письма і каліграфії. Це
наша чарівна паличка, і ми — чарівники, бо у кожного чарівника
повинна бути своя чарівна паличка. Що це за чарвні палички? Це ручки
для письма.
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— Перш ніж почати виконувати наступне завдання, нам необхідно
навчитися користуватися цим предметом. А для цього виконаємо
декілька нескладних практичних вправ.
3.Правила тримання ручки.
1) Візьміть ручку в руку і поставте цю руку на лікоть.
2) Тримайте ручку трьома пальцями (великим, середнім, вказівним) на
відстані приблизно 1–1,5 см від кульки.
3) При цьому великий, середній і вказівний пальці зігнуті; безіменний
та мізинець — напівзігнуті, лежать опорою для кисті, але не притиснуті
до долоні.
4) Тримайте ручку пальцями на спеціальних насічках або гумці. Це
необхідно, щоб пальці не посувалися донизу.
5) Верхній кінець ручки повинен дивитися у праве плече (якщо дитина
пише правою рукою).
(Бажано, щоб учитель сам уклав ручку в руку кожному учневі.)
Вправи з ручкою.
Вправа 1. Згинання й розгинання пальців при «письмі» прямих штрихів
у повітрі.
Вправа 2. Коливання ручкою, утримуючи її вказівним і великим
пальцями; вказівним і середнім та ін.
Вправа 3. Обертання ручки пальцями правої (або лівої, якщо вона є
робочою) руки.
Вправа 4. Поставити ручку кулькою на парту, тримаючи за протилежний кінець, потім «спуститися» пальцями до кульки.
Вправа 5. Піднімання й обертання у повітрі ручки так, щоб кулька
опинилася вгорі (при цьому пальці будуть біля кульки).
Вправа 6. Не випускаючи з рук, поставити ручку на парту вже
протилежним від кульки кінцем і «спускатися» пальцями від кульки
вниз (декілька разів).
Вправа 7. Тримаючи ручку великим та середнім пальцями, піднімати
вказівний.
Вправа 8. Колові оберти кистю.
Вправа 9. Покладіть ручку на парту і знову візьміть її.
4. А ось і перше випробування від нашого мудрого Бабака.(на
карточках)
Нам необхідно зачарувати прямокутники так, щоб вони перетворилися
на ручки. (Домальовування.)
— Молодці! Які гарні ручки у нас вийшли. Висловлюємо велику
подяку вашим чарівним паличкам. Без них ми б не змогли впоратися з
цим завданням.
5.Презентація зошитів
— Давайте ще раз зазирнемо у скриню до мудрого Бабака.
Учитель дістає і роздає дітям зошити.Це — зошит. Як ви гадаєте, чому
цей предмет назвали зошитом? (Відповіді учнів.) Зошит — це зшиті
аркуші паперу. Подивіться ще раз на зошит і скажіть, з чого він
складається? (З аркушів паперу, які зшили разом.) Як ви вважаєте, для
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чого нам потрібен зошит? (Щоб учитися в ньому писати.)
Запам’ятайте! Зошит — це обличчя учня. Слідкуйте за тим, щоб він
завжди був чистим, охайним. А щоб не забруднилася обкладинка, треба
його обов’язково обгорнути.
6. Історія зошита
Зараз зошит — звичайна річ, його може мати кожна дитина. А сталося
це тільки після того, як винайшли великі машини, що роблять папір. У
кожній країні тепер є великі паперові фабрики, де всі операції
виконують розумні машини. Вони беруться за діло з самого початку,
коли ще в лісі ростуть ялинки та сосни. Дерева спилюють електричною
пилкою. Трактор-лісовоз везе деревину до річки. Потім поліна пливуть
по річці. Коли вони допливають до фабрики, їх з води виловлює та
складає на березі велика машина-кран.На фабриці за деревину беруться
інші машини: на станку поліна розпилюються на менші частини, інша
машина знімає з них кору, рубильна машина рубає на шматки.
Конвеєром ці шматки подаються до котла, в якому деревина
очищується та відбілюється. Далі ця сировина потрапляє до млина,
який ще більш її роздрібнює і роздавлює в паперову кашу. Ця каша
потрапляє до останньої машини. Це дуже великий агрегат, який займає
величезну кімнату і складається з кількох менших машин: перша —
віджимає з паперу воду, друга — прасує папір, щоб той був гладенький
і сухий, а потім накручує його на котушку у великі рулони. Далі ці
котушки відправляють на картонно-паперові комбінати, на яких цей папір ріжуть, лініють, зшивають у зошити.
Після цього ці зошити надходять у магазини, де ми можемо їх купити. І
ось перед нами цей зошит.
7.Вправи на орієнтування на площині: сторінці альбому, книжки,
зошита, парти, стола. Вчимося знаходити центр, середину, ліву, праву
сторону предмета.
Покладіть зошит перед собою. Щоб красиво писати, треба покласти
його під нахилом.
Правила розташування зошита на парті
• Сторінка зошита, на якій працюємо, лежить лівим нижнім кутом
проти середини грудей.
• Похила лінія повинна бути перпендикуляром відносно краю стола.
• Права рука тримається перпендикулярно до верхнього краю зошита.
• Якщо ви малюєте, зошит чи альбом треба покласти рівно.
Положення сторінки зошита на парті
— Потренуйтеся покласти зошит для письма .
8. Фізкультхвилинка
П’ять пальчиків ми маємо
Великий палець — п’ятий,
І так їх називаємо:
Не можемо не знати.
Мізинчик — скромний, чемний,
Всі пальчики ми знаємо,
А поруч — безіменний.
Їх пестим, доглядаємо.
Середній — то найвищій,
Вони ж потрібні нам таки —
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А вказівний — той нижчий.

Найкращі з них помічники.

Розкажу вам зараз, діти,
Дуже правила прості.
Як за партою сидіти —
Це потрібно у житті.
Не сидіть, як знак питання,(Учитель
показує малюнок зі знаком «?».)
— А тепер сядьте, як знак питання.
— А тепер сядьте, як знак оклику.

Гарно плечі розведіть.
Спинку рівною тримайте,
Голову не нахиляйте,
Як окличний знак сидіть!
(Учитель показує малюнок знака
«!».)

Хтось зібрав докупи плечі,
Ще й зсутулився, як міг.
А тим часом все страждає:
Шлунок стиснувсь і болить,
Ще й печінка набрякає,
Селезінка аж пищить.

І не бачать добре очі,
Серце дрібно стукотить.
Кожен орган волі хоче
І здоровим хоче жить.
А тому запам’ятайте
Дуже правила прості.

Спинку рівною тримайте —
Бережіть здоров`я власне,
Це потрібно у житті.
Поки є на це ще час.
Буде гарною постава
Бо життя таке прекрасне
І красивою хода.
І одне воно у нас!
Будь, дитино, вправна, жвава,
Не спітка тебе біда.
9. А ось і наступне завдання. Загадка
Він мій друг і помічник.
Я до нього дуже звик,
Бо він для мене залюбки
І ручки носить і книжки. (Портфель)
— Нам слід перетворити ці фігури так, щоб кожна з них стала
«портфелем» та «зошитом».
— Що треба намалювати, щоб прямокутник став «зошитом»? (Прямі
лінії)
— Давайте і ми проведемо рівні лінії, як у справжньому зошиті, на
однаковій відстані одна від одної.
— Молодці! Ось які чудові портфелі і зошити ми намалювали.
10.Робота на карточках. Розмальовування Бабака. (Додаток до уроку
№1, с. 122)
11. Розміщення малюнка Бабака в центрі зошита, посередині, зліва,
справа, знизу, зверху зошита.
IV. Етап рефлексії
— Ось і добігла кінця наша перша подорож до чарівної країни
Письмоляндії. Давайте заплющимо очі й перенесемося назад до класу.
— Вам сподобалось мандрувати? Що було цікавого? Що було нового?
З чим ви познайомилися на уроці? Чого навчились?
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А зараз в альбомі кольоровими олівцями намалюйте те, що найбільше
вам подобається. Не забувайте, як слід тримати ручку чи олівець, як
правильно сидіти за партою під час роботи. І ще запам’ятайте одне
просте правило: зошит після уроку необхідно обов’язково покласти до
папки, а ручки і олівці — до пенала. Дякую вам за старанність на уроці!
____________________________Урок № 2_________________________
Тема. Орієнтування на площині. Вчимося знаходити верхню, нижню
сторони предмета; правий верхній, правий нижній та інші кути.
Мета: учити визначати місце розташування предметів, знаходити
верхню, нижню сторони предмета; правий верхній, правий нижній та
інші кути; закріпити навички орієнтації у просторі, розвивати логічне
мислення, пам’ять, увагу, спостережливість, зв’язне мовлення;
виховувати вміння чути й виконувати інструкції вчителя.
Обладнання: альбомний листок, роздатковий матеріал.
Хід уроку
I.Мотиваційний етап уроку
Загадка
Малюкам гукаю я,
Що уже не дошкільня!
А шкільний дзвінок співучий
Називає мене... (учень).
II.Етап цілевизначення та планування
Хто ви є у школі? (учні). Чому вас називають учнями? Що роблять учні
в школі? Чи хочете ви вчитися? А що більше всього любите робити?
Тоді давайте робити те, що найбільше любите. Будемо гратися та
навчатися.
III.Етап вивчення нового матеріалу
1.Гра “Хто правильно піде, той іграшку знайде»
Дитина за вашими вказівками йде в заданому напрямку, щоб знайти
іграшку (зроби два кроки вперед, повернись направо, зроби три кроки
вперед і т.д.).
2. Гра “Вгадай, скільки кроків?”
Учень повинен визначити, скільки приблизно кроків від нього до
певного предмета.
3. Гра “Що змінилося?”
Дитина може вийти з кімнати, а повернувшись, розповісти, що в ній
змінилося (переставлений стілець, прибрана книга зі столу і т.д) Можна
в певному порядку розкласти на столі предмети і попросити малюка
запам’ятати, що і де лежить. Потім він повинен закрити очі, а ви –
поміняти місцями два предмета (або один прибрати). Спочатку
потрібно брати невелику кількість предметів (4- 6 ), міняти місцями не
більше двох з них. Потім ускладнюйте завдання, виходячи з
індивідуальних здібностей учнів.
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Фізкультхвилина
Вчитель пропонує дітям показати рухи різних тварин. Гусениця – це
обережна комаха. Вона пересувається по землі, гілкам, листочкам
повільно й одразу завмирає, якщо лякається. Кішка – дуже рухлива
тварина. Вона вміє стрибати, лазити по деревам, грати з м’ячем,
клубком ниток. Вона ступає зовсім безшумно, начебто крадеться. Коли
кішка бачить мишку, вона завмирає. Птах вміє літати, ходити або
стрибати по землі. Птах, який летить у повітрі, зупинитися не може.
Помітивши небезпеку, він швидко змінює напрямок, завмерши на
секунду.
Діти імітують рухи тварин під музику. Коли музика затихає, діти
завмирають і не рухаються до наступного сигналу.
4.Вправа на орієнтування в просторі.
Запропонуйте дітям запам’ятати, що знаходиться перед та за ними,
потім заплющити очі й назвати ці предмети. Таку саму вправу можна
виконати з орієнтуванням, використовуючи слова ліворуч – праворуч,
вниз – вгору.
5. Закріплення вивченого матеріалу
1.Робота на листках альбому
Гра “Подорож”. (Додаток до уроку № 2 с.121)
У кожного з вас на столі лежать конверти. Дістаньте малюнки із
конвертів
(в конверті лежать вирізанні обличчя хлопчика чи дівчинки, ялиночка,
берізка, дубок, ведмедик, сонечко, зайчик, хмарка, будиночок, малина,
морква, олівець.)
Зараз ми помандруємо з вами чарівним лісом.
Візьміть хлопчика чи дівчинку і положіть в нижньому лівому куточку.
Посередині листка положіть дерева. У правому верхньому куточку
положіть будиночок. У верхньому лівому куточку хмаринки. Зліва від
будиночка поселіть – ведмедика, справа – зайчика. Між сонечком і
хмаркою положіть будиночок. Нам потрібно дійти до будиночка, не
замочивши ніг, щоб нас не зів вовк, ведмедик не змокнути під
дощиком.
Нам потрібно зараз рухатись знизу листка паперу. Проводимо пряму
лінію -доріжку вправо. Яка перепона нам зустрінеться? (річка) Як ми
можемо перейти річку, чого не вистачає? (Мостика). Давайте
намалюємо мостика. Тепер проведіть доріжку вверх- проводимо лінію.
Кого ми зустріли? Зайчик нас не пускає. Як ми можемо задобрити
його? (дамо морквинку) Положіть морквинку біля зайчика з лівого
боку. Беремо олівець і рухаємося вліво. На дорозі у нас? (ліс) Як ми
можемо пройти через ліс? (міркування дітей) Попросимо хмарку, нехай
вона поллє дерева, вони виростуть, будуть високі і ми вільно пройдемо
через ліс. Прокладаємо шлях далі. Йдемо ще лівіше. Кого зустрічаємо?
(Ведмедя). Як ми можемо пройти крізь нього? (Міркування дітей).
Дамо малини. Положіть малину праворуч від ведмедя. Від ведмедя
проведемо доріжку вгору, а там нас чекає хмарка, з якої ось-ось піде
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дощик. Як нам пройти через хмарку? (Міркування дітей). Намалюємо
парасольку. Повертаємо праворуч і нам усміхається сонечко.
(Міркування дітей). Намалюємо усмішку. Подорожуємо далі до
будиночка. Як ви думаєте, хто живе в будиночку?
Придумайте казочку до кого ви ходили в гості, кого зустріли, і які
пригоди траплялися по дорозі.
2.Розповіді придуманих казок.
3. Аплікація придуманої казочки. (діти приклеюють картинки,
домальовують свої малюнки)
IV. Етап релаксації.
—Чого ви навчилися сьогодні на уроці?
—Що вам найбільше запам’яталося?
—Що дізнались нового?

____________________________Урок № 3 ________________________
Тема. Оптико-просторове орієнтування. Маркування початку письма.
Мета. навчити орієнтуватися на сторінці зошита, визначати місце
початку письма, ставити крапки, писати палички, гачки. продовжувати
навчати дітей правильно сидіти під час письма, тримати ручку;
розвивати дрібну моторику; позитивне ставлення до навчання;
виховувати бережливе ставлення до письмового приладдя; любов до
школи.
Обладнання: зошити, роздатковий матеріал (портфель, книга, літак),
карточки з предметними малюнками.
Хід уроку
I.Мотиваційнтй етап
Актуалізація опорних знань учнів
Повторення вивченого на попередніх уроках.
1.Повторення правил посадки під час письма
—Як правильно тримати спину під час письма?
—Де стоять ноги?
—Де мають лежати лікті?
—Як перевірити відстань між партою та грудьми?
—Якою повинна бути відстань від зошита до очей? Як це перевірити?
—Покажіть, як правильно тримати ручку.
—Перевірте одне одного.
2. Правила розташування зошита на парті
— Давайте згадаємо, як правильно покласти зошит.
1)Сторінка зошита, на якій працюємо, лежить лівим нижнім кутом
проти середини грудей.
2)Похила лінія повинна бути перпендикуляром відносно краю стола.
3)Права рука тримається перпендикулярно до верхнього краю зошита.
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(мал.1)
3. Правила тримання ручки під час письма
Давайте згадаємо, як називаються наші пальчики. (Учні промовляють
назви пальців.)
—Візьміть ручку в ту руку, якою ви будете писати.
—Скількома пальцями ви тримаєте ручку?
—Як вони називаються?
—Що роблять під час письма інші пальчики?
— А тепер продемонструйте, будь ласка, як правильно тримати ручку в
руці. Перевірте себе, свого сусіда по парті.

(мал.2)
4.Вправи з ручкою
Вправа 1. Згинання й розгинання пальців при «письмі» прямих
штрихів у повітрі.
Вправа 2. Коливання ручкою, утримуючи її вказівним і великим
пальцями; вказівним і середнім та ін.
Вправа 3. Обертання ручки пальцями правої руки.
Вправа 4. Поставити ручку кулькою на парту, тримаючи за
протилежний кінець, потім «спуститися» пальцями до кульки.
Вправа 5. Піднімати й обертати у повітрі ручку так, щоб кулька
опинилася вгорі (при цьому пальці будуть біля кульки).
Вправа 6. Не випускаючи з рук, поставити ручку на парту вже
протилежним від кульки кінцем і «спускатися» пальцями від кульки
вниз (декілька разів).
Вправа 7. Тримаючи ручку великим та середнім пальцями, піднімати
вказівний.
Вправа 8. Колові оберти кистю.
Вправа 9. Покладіть ручку на парту і знову візьміть її.
5.Відгадування загадок
• Не дерево, а з листочками,
• Чорні, криві,
Не сніг, а білий,
Від роду німі,
Не сорочка, а зшитий. (Зошит)
А стануть в ряд —
Враз заговорять. (Літери)

Чи в лінійку, чи в клітинку
Чистим був, а за хвилинку

• У коробці спочивають
Спритні хлопці молодці,
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Мерехтить від цифр і літер.
Убрання барвисте мають
Здогадались, що це, діти?
Та загострені кінці.
Кожному він каже: «Прошу».
На папері слід лишають,
Це шкільний учнівський… (зошит).А зовуться… (олівці).
• Виводить букви і слова
• Кожен з нас його шанує,
Ота цікава штучка,
Бо він пише і малює.
В руці виблискує здаля
Хто ж цей славний молодець?
Нова, гарненька… (ручка).
Здогадались? (Олівець)!
• Невеличка деревина,
• У портфелі є хатинка —
Із граніту середина.
Ручки там живуть, резинка,
Всім потрібна, щоб писати,
Клей, лінійка, кутники —
Щоб картинки малювати. (Олівець) Школярів помічники. (Пенал)
II. Етап цілевизначення та планування
— Ми вже знаємо, як правильно сидіти за партою, як тримати ручку,
класти зошит. А сьогодні на уроці ми продовжимо вчитися
користуватися цим зошитом, орієнтуватися на його сторінках.
III.Етап вивчення нового матеріалу
1.Орієнтування на аркуші паперу. (Додаток до уроку №33, с.122)
—Підведіть праву руку. Покладіть її на праву сторінку зошита.
—Покладіть на праву частину сторінки, вгорі - портфель, унизу книгу, посередині – літак.
2.Робота з карточками.
Розгляньте малюнок.
—У якій частині малюнка зображений слоник, курка, свічка, свинка,
птах?
—Як називається цей птах?
3.Підготовка до роботи в зошиті
—Перед тим, як розпочати працювати на сторінці зошита, необхідно
розігріти наші пальчики.
Пальчикова гімнастика
Пальчикова гімнастика
Вказівний на правій
Вів всіх пальчиків в похід,
Середній братик ніс рюкзак,
Безіменний йшов просто так,
А мізинчик став всім грати,
Запросив всіх танцювати.
Раз-два-три-чотири-п’ять
— Гей, виходьте танцювать.
4. Робота в сітці зошита
Виконання вправ для розвитку окоміру та вільної орієнтації учнів у
зошиті (в косу лінію).
1)Постав крапки за зразком на нижній робочій лінії.
2)Постав крапки за зразком на верхній робочій лінії.
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3) Письмо горизонтальних ліній у повітрі на рахунок раз.
Горизонтальними називаються лінії, що проводяться зліва направо
(вчитель демонструє на дошці).
4)Зараз ми будемо вчитися писати на верхніх та нижніх робочих лініях,
утворюючи короткі та довгі горизонтальні лінії.
5.Робота на карточках.
Діти ставлять крапки на верхньому робочому рядку та на нижніх
лінійках, пишуть за зразком.

(
мал.3)
6.Розвиток мовлення.
Роздивіться малюнок. Скажіть з якого боку знаходиться півник, зайчик
дерево. Де сидить білочка, росте квіточка, сидить бжілка, жабка, а де
хмарка, сонечко. Складання розповіді за малюнком.

(мал.4)
Діти, допоможіть сонечку розбудити всіх, хто є на малюнку.
Простягніть його промінці до кожної тваринки.
7.Розфаровування малюнка.
IV.Етап рефлексії
—Чого ви навчилися сьогодні на уроці?
—Що вам найбільше запам’яталося?
—Що дізнались нового?
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______________________________________Урок

№ 4_______________________

Тема. Вироблення автоматизованих рухів зліва направо. Малювання
доріжок.
Мета. Формувати вироблення автоматизованих рухів зліва направо;
навчити дитину правильно тримати олівець, не виходити за межі
листка, накресленого контура; навчити проводити хвилясті,
дугоподібні, ламані лінії між двома лінійками, не торкаючись їх і не
відриваючи руки; розвивати творчі навички дітей, дрібну моторику
руки, акуратність при виконанні завдань.
Обладнання :олівці та фломастери , карточки.
Хід уроку
I.Етап мотивації навчальної діяльності.
Тягнеться нитка,
А в клубок не змотаєш. (Дорога)
II. Етап цілевизначення та планування
Діти, а що ви знаєте про дороги, доріжки? Чи бачили ви малюнки , де
зображені дороги? Сьогодні ми будемо малювати різні доріжки- і
хвилясті і кривіі рівні.
III.Етап вивчення нового матеріалу
1.Бесіда про дороги, доріжки.
2.Тренуальні вправи (на карточках)
а)Проведи комашок по доріжках. Слідкуй за тим, що їх доріжки не
пересікали краї інших доріжок

(мал.
5)
б) Пройди по доріжці, не виходячи за її межі та не відриваючи олівець
від паперу.
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(мал
.6)
в) Якими доріжками біжить хлопчик? Обведи лінії не відриваючи руки.

(мал.7)
г) Покажи широку доріжку, вузьку доріжку. Зафарбуй вузьку доріжку
жовтим олівцем. На широкій доріжці намалюй
автомобіль.

(мал.
8)
ґ) Малювання візерунків з дугоподібних, ламаних та хвилястих ліній.
Вправи виконують ручкою. Вчитель подає зразок на окремому аркуші.
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(мал.9)
д).По якій доріжці піде вовк , а по якій –Червона Шапочка? Розфарбуй
широку доріжку коричневим кольором, а вузеньку- зеленим.

(мал.10)
е) Гра «Веселі доріжки».
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Кішка, Мишка і Собачка бігають по доріжках. Дожени їх –обведи лінії
по крапках.

(мал.11
)
2.Розвиток мовлення. Придумування казки за малюнком.
3.Складання та розповідь казочок за малюнками.
IV.Етап рефлексії
—Чого ви навчилися сьогодні на уроці?
—Що вам найбільше запам’яталося?
—Що дізнались нового?
______________________________Урок № 5 ______________________
Тема: Вироблення автоматизованих рухів зверху вниз. Малювання
стрічок.
Мета: створювати в дітей радісний піднесений настрій; вчити
малювати прямі лінії, правильно тримаючи олівець; закріплювати
уявлення про кольори; розвивати формоутворюючі рухи руки;
виховувати готовність до письма.
Обладнання: віночок, запис ритмічної музики, малюнок українського
національного костюма ,віночок( круг на дошці),квіти на партах,
малюнок віночка без стрічок (для кожного учня), казочка, свічка,
сердечко-іграшка, кольорові олівці або фломастери .
Хід уроку
I.Мотиваційний етап
1Актуалізація знань і умінь учнів.
Діти, скажіть мені, будь ласка, як називається наша Батьківщина?
(Україна). Давайте сьогодні ми з вами запалимо свічечку, яка буде
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символом нашої любові до України та памяті до людей, які віддали
своє життя за її свободу. І у ваших серцях нехай запалає маленький
«вогник» гордості за те, що ви - українці. Я прошу вас пронести цей
вогник через все своє життя. Тож будьте чесні, розумні, горді, любіть
свою рідну Батьківщину.
-А що для вас означає Батьківщина?
Вчитель передає м’яку іграшку -сердечко і діти по черзі передають її
один одному розповідаючи , що таке Батьківщина)
- А давайте, діти, спробуємо підібрати гарні слова про нашу Україну.
2.Гра «Яка наша Україна?»
-Україна - могутня. А ще яка?
Діти продовжують. Наприклад: Україна - калинова, квітуча, зоряна,
барвінкова, багата, співуча, барвиста, дружня, мила, дорога, гарна,
рідна.
- Молодці! Діти, а як називають людей, які живуть на Україні?
(українці). Якою мовою розмовляють українці? (рідною, українською).
3.Гра «Яка наша мова?».
А що можна сказати про нашу рідну українську мову, яка вона?
(солов'їна, милозвучна, калинова, рідна, красива, пісенна, барвінкова,
материнська, неповторна, казкова, співуча).
В Україні є державні символи, за якими впізнають її в усьому світі.
Давайте разом їх пригадаємо. Це державний прапор, гімн, герб. Також
в Україні є народні символи: жито, барвінок, калина, верба, лелека,
соловей, віночок, вишитий рушник.
II.Етап цілевизначення та планування
1.Загадка
Ой цвіте на Україні красне літо
Ой збирають чорноброві вгаю квіти,
В’яжуть стрічку й квіточку в стіжок
Щоб до танцю вбратись в оберіг –…(вінок)
2.Бесіда
Де ми можемо побачити вінок? Коли його вдягають?
(малюнок українського національного костюма).
Розгляньте український національний костюм. З чого він складається?
- Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про прикрасу дівчатукраїнський віночок.
III. Етап опрацювання навчального матеріалу
1.Розповідь про віночок.
- Український віночок - є частиною українського національного
костюма. В давнину його носили тільки дівчата. Плели з живих квітів.
Вважалось, що в них є чаклунська сила, здатна захистити від будьякого лиха. Тому український віночок не просто прикраса, а й оберіг,
таємничий "знахар душі”. Люди вірили, що в ньому, є сила, котра болі
знімає, здоров’я додає.
В український вінок виплітався з дванадцяти квітів і трав — мальва,
калина, безсмертник, деревій, незабудка, чорнобривці, барвінок,
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любисток, волошка, ромашка, мак і хміль, кожен з яких мав своє
символічне значення.
І кожна квітка мала своє значення. (Троянда — це краса; цвіт вишні —
мамина любов; чорнобривці — пам’ять; калина — символ краси дівчат,
символ України.)
-Як ви думаєте з якого віку носили дівчата вінки?
Віночок дівчата починали носити з трьох років. Спочатку у віночок
вплітали три квіточки: чорнобривці, незабудки, ромашки. У 4 роки —
доплітали безсмертник. А для таких дівчаток, як ви, вплітали 6 квіточок
— ґроно калини (посередині), барвінок, чорнобривці, нагідки,
безсмертник, волошки. До віночка прив’язували стрічки. І сором був
тій дівчині, у якої вони були пов’язані недбало. Ув’язували 10 стрічок.
У центрі світло-коричнева — символ землі, далі жовта — колосок у
полі; зелена — життя; синя — вода; рожева — символ достатку;
жовтогаряча — усмішка сонця; біла — пам’ять.
2.Гра «Збери віночок».
(На партах у дітей паперові квіти, діти по черзі їх прикріплюють на
круг-віночок на дошці).Молодці! Але це ще не все. Подивіться уважно,
чого не вистачає на нашому віночку?(стрічок).
- Отже наш віночок потрібно прикрасити ще й стрічками. Але в'язати
стрічки потрібно уміло, в певному порядку. Ось послухайте казочку
про те, як одна дівчинка в’язала стрічки до свого віночка.
3.Казка.
Сиділа дівчина на галявині та плела вінок. Подивилась на матінкуземлю нашу годувальницю, та й прив’язала по середині першу стрічку.
Якого вона кольору? (коричневого).Так, що ця стрічка означає?
А потім пригріло ніжне сонечко. Посміхнулася дівчинка його
промінцям та й прив’язала стрічку якого кольору? (жовтого).
Прив’язала жовту стрічку – нехай Сонечко зігріває землю. Так що ж
означає жовта стрічка? (сонечко). Пригріло сонечко. Вибилося із землі
зелене житечко і все навкруги зазеленіло. І дівчинка прив’язала до
віночка яку стрічку? (зелену). Хай зеленіє житечко. А потім глянула
дівчинка на небо, а воно синє-синє, чисте, без хмарок. І прив’язала вона
стрічку якого кольору? (синього). Що вона означає? Та тут стало
житечко в’янути без водички. А на небі - ні хмаринки. І стала дівчинка
дощик закликати. Тут набігли хмаринки, впали на землю перші
краплинки – блакитні-блакитні. Зраділа дівчинка та й прив’язала …
якого кольору стрічку? (блакитну). Так. Що вона означає? (воду).
Зраділо житечко, а тому що дощик був чарівний. Швидко достигло
житечко. Зібрали люди урожай та й напекли смачного хліба. З’їла
дівчинка окраєць хліба, прив’язала оранжеву стрічку. Що вона означає?
(хліб) Як ви думпєте, якої довжини мають бути стрічки? Усі стрічки
повинні бути довшими за косу, бо оберігають її. Дівчатка одягали
віночки у святкові дні. Люди вірили в силу стрічок, вони оберігали
волосся від чужих очей. Кожен колір мав свій особливий сенс.
4.Фізкультпауза. (Імітація плетення віночка під музичний супровід).
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Зробила я віночок
Із квітів та стрічок,
Піду в нім танцювати
Веселий гопачок.
Віночок український
У райдужній красі.
У нього в нашій школі
Закохані усі.
Хоч квіти паперові,
Та їхні кольори
Дарують гарний настрій
Всій нашій дітворі.
Я лагідно торкаю
Цю ніжність і красу.
Свою веселу вдачу
До кожного несу.
5.Пальчикова гімнастика
Сьогодні малята.
Копають грядки,
Уперше в житті
Вони садять квітки:
Крокіс, чорнобривці,
Нагідки, розмай —
Квітуй-розквітай,
Наш улюблений край!
Зімкнуті та трохи заокруглені долоні —
пуп'янок квітки. Поступово пальці
розводяться в різні боки та злегка
погойдуються.
6.Складання розповіді про віночок
7.Практична робота Домальовування стрічок до віночка
(в дітей у кожного на парті намальований віночок. Завдання
домалювати стрічки до віночка)

(мал.12)
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IV.Етап рефлексії
-Чи все ви знали про вінок?
-Що нового довідалися?
-Хто носить вінок?
-Скільки квітів у вінку?
-Скільки стрічок?
_____________________________Урок № 6________________________
Тема. Письмо в повітрі з контролем і без контролю зору.
Мета: продовжувати навчати дітей правильно сидіти під час письма,
тримати ручку; закріпити знання правил розташування зошита на парті
під час письма та малювання;вчитиписати з контролем та без
контролю; розвивати дрібну моторику, формувати позитивне ставлення
до навчання; виховувати любов до навчання.
Обладнання: запис -шум моря, глобус, малюнок кораблів,
індивідуальні карточки, малюнки морських мешканців: акула, щука,
черепаха, медуза, восьминіг.
Хід уроку
I.Мотиваційний етап
Загадка про коралик
Через море – океан,
В сильний шторм чи ураган
Впевнено вперед прямує,
А на ньому люд мандрує. (Корабель)
II.Етап цілевизначення та планування
Здогадалися про що ми говоритимемо на сьогоднішньому уроці?
Сьогодні я вам хочу запропонувати незвичну подорож. А яку саме ви
відгадаєте. (Звучить шум моря). Якому природному середовищу
притаманні ці звуки? Де їх можна почути? (Відповіді дітей).
- Так звичайно, це звуки моря. Тож я вам пропоную подорож морем.
Але це буде не звична мандрівка. Тож я вас запрошую в плавання до
моря «Знань».
III. Етап вивчення нового матеріалу
1. Бесіда про море.
Діти, а ви знаєте, що таке море? (Відповіді дітей). Так вірно це вода.
А ви знаєте, що велика територія нашої планети Земля знаходиться під
водою. Ось погляньте, що це діти? (глобус) Правильно – це зменшена
копія Землі. Яким кольором позначена на ньому вода? (синім). Тому ми
можемо сказати, що дійсно велика територія планети Земля
знаходиться під водою. Море – це безкраї водяні простори. Море буває
різним. Може бути спокійним, теплим. І тоді ми із задоволенням в
ньому купаємося, тому що морська вода дуже корисна для здоров’я, у
ній розчинено безліч елементів, які позитивно впливають на наш
організм. Море може бути бурхливим, не стриманим. Вітер піднімає
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великі хвилі і ми говоримо, що на морі шторм. Море дає нам багато
продуктів харчування – різні види риби, креветки, морську капусту,
мідії. Рибалки виходять в море і відловлюють рибу, яка потім
потрапляє на заводи, де її солять, коптять, консервують і в такому
вигляді вона потрапляє до нашого столу. Морем плавають кораблі і
великі і малі.
2.Тренувальні вправи в повітрі з контролем та без контролю
зору.(Написання овалів, ламаних ліній, крапку, петлі).
Хоч наш корабель і йде по визначеному курсу, але курс
зашифрований. Ми зможемо його розшифрувати, коли виконаємо
завдання на карточках.
3.Письмові вправи .
Курс нашого корабля збився. Необхідно провести прямі лінії і
вирівняти курс корабля.

(мал.13)
3.Наш кораблик потрапив у шторм. (Малювання бурі, дощу в повітрі).
Буря стихла, з’явилося сонечко.(Малюють у повітрі сонечко з
контролем і без контролю).
4.Кого ми можемо побачити на морі?
Загадки.
1. Ось вона яка –
Розбійниця морська,
усіх би проковтнула
Зажерлива… (Акула).
2. Пливе туди, пливе сюди
Її не завжди видно
Вона прозора, як вода,
Не знайома вам вона. (Медуза).
3. Ти зі мною не знайомий?
Я живу на дні морському
Голова і вісім ніг
Звати мене … (Восьминіг).
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4. Не ходжу і не літаю
А ти спробуй дожени
Я буваю золота
Тільки в казку зазерни!(Золота рибка)
5. Що за чудо? От – так чудо.
Зверху блюдо, знизу блюдо
Ходить чудо по дорозі,
Голова стерчить та нозі. (Черепаха).
6. В неї в роті пилка є
У воді вона живе
Всіх лякала, всіх ковтала
А тепер в казан попала. (Щука).
Фізкультхвилинка «Ми веселі моряки»
Ну, що ж на морі трапились різні пригоди, мабуть нам час
повертатися в школу. Але перед подорожжю давайте розімнемося.
Ми веселі моряки
(Крокування на місці)
Мандрувати мастаки.
А щоб в мандри вирушати ,
(Згинання та розгинання рук у
ліктях)
Треба м’язи розвивати. Отак!
Хвиля в морі нас гойдає ,
(Руки в боки, плавні нахили вліво,
вправо)
Вітер виє, завиває.
Як буває важко нам,
(Руки вгору, нахили вліво-вправо)
Ми покажем зараз вам. Отак!
(Присідання)
На кораблику своєму
( Імітація роботи веслами)
Всі моря ми обійдемо.
А щоб швидко нам пливти,
Треба всім гребти. Отак!
Ми із мандрів повертаєм,
Тож давайте заспіваєм. Ля-ля-ля
А щоб швидше вдома бути,
(Дихальні вправи)
Треба у вітрила дути.
Тренувались залюбки,
(Крокування на місці)
Гарні з вас всіх моряки.
5.Розмальовування малюнка.
Піднімайтеся на корабель.На згадку про нашу морську подорож
отримайте розмальовки.
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(мал.14)
6.Складання розповіді про свого кораблика.
IV.Етап рефлексії
Куди подорожували ? Які завдання виконували ? З чим ознайомилися?
Чого ви навчилися сьогодні на уроці? Що вам найбільше
запам’яталося?
___________________________Урок № 7 (варіант 1 )______________
Тема. Штрихування предметів простої форми.
Мета: закріпити навички штрихування в обмеженому просторі,
чергувати вертикальні, горизонтальні й похилі штрихові (прямі й
похилі) лінії); дотримуватись санітарно-гігієнічних норм у процесі
письма; формувати навички каліграфічного письма; розвивати зорову
пам’ять, вміння узагальнювати та спрощувати, інтерпретувати будь-яку
форму предмета геометрично; формувати здатність аналізувати форму;
виховувати охайність у виконанні завдань.
Обладнання: індивідуальні карточки
Хід уроку
I.Мотиваційний етап
II.Етап цілевизначення та планування
Сьогодні ви ознайомитеся з поняттям форми предмета та навчитеся
штрихувати предмети.
III.Етап вивчення нового матеріалу
1.Слово вчителя.
Кожну людину оточує розмаїття природних форм і предметів,
створених її працею, без яких у сучасному світі не обійтися. Усі вони
мають якусь форму. Умовно навколишні предмети можна поділити на
дві групи: плоскі й об’ємні. Плоскими називають ті предмети, які
мають лише довжину й ширину (їх називають ще двовимірними:
наприклад, аркуш паперу, шматок тканини). Об’ємні предмети, окрім
довжини та ширини, мають ще й товщину, тому їх називають
тривимірними: це може бути посуд, меблі, техніка тощо. Подивіться на
аркуш паперу: його товщина дуже мала, тому зазвичай не береться до
уваги, але варто з цього аркуша зробити кораблик або просто зім’яти в
руці — як у нього з’являється об’єм. Насамперед, з’ясуймо, що ж
означає термін «форма». Під словом формарозуміють зовнішній
вигляд, зовнішній обрис предмета. Щоб дати переконливий
реалістичний образ предмета, необхідно передати в його зображенні
об’єм. Під цим терміном розуміють ємність геометричного тіла, тобто
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тієї частини простору, яка обмежена однією або декількома
замкненими поверхнями. Отже, форма — це певна частина простору.
2.Виконання тренувальних вправ.
Проведіть грифелем або ручкою по паперу. Як називається слід, що
залишився?
— Тепер виконайте лінію довільної форми, спочатку з легким
натисканням, потім — із сильним. Як вона змінилася?
— Чим відрізняється штрих від лінії?
3.Виконання штриховок з різним напрямком руху рук.( Штрихування
спочатку повинні бути великими, у міру набуття дитиною досвіду
виконання їх розмір зменшується).

(мал.15)
4.На окремих аркушах паперу зображено готові контури геометричних
фігур. Діти називають геометричні фігури. Вчитель показує і пояснює,
що починати штрихувати слід з верхнього правого кута, поступово
заповнюючи контур симетричними похилими лініями справа наліво у
напрямку до нижнього правого кута.Потім штрихують горизонтальні
лінії,штрихування по пунктирних лініях Вправи виконують олівцем .

(мал
.16)
5.Штрихування (кошика будиночка, барабана, чашки).
Діти отримують на аркушах паперу готові контури. Вчитель показує
прийоми штрихування. Вправу виконують олівцем.
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( мал.17)
6.Складання речень за малюнками.
IV.Етап рефлексії
- Чим ми сьогодні займались?
- Що вам сподобалось робити більше всього?
- Що не хотілося виконувати?
___________________________Урок № 7 (варіант 2) _______________
Тема. Штрихування предметів простої форми.
Мета: навчити дітей штрихувати в межах контуру, не відриваючи руки;
орієнтуватись у напрямках (згори вниз, похило) та заповнювати простір
короткими переривчастими лініями, вчити виконувати штрихування з
різним напрямком руху руки; розвивати оптико-просторове уявлення,
дрібну моторику рук, мовлення; формувати у дітей пізнавальний
інтерес до природи; розвивати спостережливість, розумову діяльність;
розвивати творчі здібності та комунікативні навички дітей.
Обладнання: картина осені, ілюстрації із зображенням їжака,
листочків для штрихування (для кожного), картинки із зображенням:
ялинки, хмарки, овочів, їжака, листочка, індивідуальні карточки.
Хід уроку
I.Мотиваційний етап
Актуалізація опорних знань
-Діти, відгадайте загадку:
Голі поля,
Мокне земля,
Дощ поливає,
Коли це буває? (Восени)
II.Етап цілевизначення та планування
-Як ви думаєте, про що ми говоритимемо на сьогоднішньому уроці?
III.Етап вивчення нового матеріалу
- Що ви знаєте про осінь? Діти, а вам хочеться потрапити до осіннього
лісу? Давайте заплющимо очі і уявимо, що ми опинилися на лісовій
галявині.
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Он стоїть красива зелена ялинка. А під нею щось ворушиться. (На
дошці малюнок ялинки, їжачка -закриті).Хто це може бути? Може це
ведмідь? А може вовк, чи заєць, чи лисичка? Дізнаєтесь, коли
відгадаєте загадку.
Нам потрібні голки для шиття,
Кому потрібні голки для життя? (Їжачок)
Там, діти, їжачок. (Відкриваю малюнок на дошці). Давайте з ним
привітаємось. Він теж привітався з вами. «Добрий день». Діти, а про
їжачка що ви знаєте? Мені здається, що його щось турбує, чомусь він
здивований. Що сталося з ним? Висловіть свої міркування з цього
приводу. Я думаю, що можливо він не знає, яка зараз пора року. Що
йому робити? Чи готуватися до зимової сплячки, чи ні? Він мабуть не
може зрозуміти чи уже осінь, чи ще літо. Діти, давайте розкажем
їжачку яка зараз пора року. Давайте доведемо, що зараз пора року
осінь.
2. Метод „Асоціативного куща ". На дошці зображення осені, діти
називають все, що пов 'язано з осінню (ознаки).
- А ще діти розкажіть невеликі розповіді про осінь.
Чотири дитини беруть картинку із зображенням: хмарки, овочів, їжака,
листочка і розповідають ознаки пов'язані із зображенням.

(ма
л.18)
3.Інші діти розповідають про осінь по схемі.
- Як ви думаєте їжачок вже повірив, що тепер осінь?
- Так, але ви так добре розповідали, що ще не хочеться з ним
прощатися.
Ви так переконливо розповідали про осінь, я думаю, що їжачок
повірив, що зараз пора року осінь. Йому вже час зариватися у листя і
лягати спати до весни.
4. Пальчикова гімнастика
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Їжачок
Їхав лісом їжачок,
Віз голчастий піджачок.
Сироїжки він зривав,
Їв та пісеньку співав.
Лікті на парті, долоні притиснуті одна до одної, пальці підняті вгору
(голки). Великі пальці відвести до себе (мордочка).
(мал.19)
5.Давайте, створимо „Осінній килимок", щоб їжачку було тепліше.
Діти беруть малюнки листочків і штрихують, створюючи осіннє листя
на папері. Самостійна робота дітей.

(ма
л.20)
- Молодці! А тепер давайте накриємо їжачка килимком і ще раз
нагадаємо ознаки осені. (Діти накривають його листочками і називають
ознаки осені).
- Час повертатися до школи. Заплющуйте очі і уявляємо що ми
потрапили у клас.
6.Вправи на штрихування.
-Щоб ви запамятали їжачка, давайте ми створимо цікавий портрет. Ми
його намалюємо за допомогою ліній. (Показую, як можна штрихувати).
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(мал.
21)
7.Обведення контурів по штриховій лінії. Подаруємо їжачкові
грибочка. Штрихування.

(мал.22)
IV. Етап рефлексії
-Чи цікава вам була подорож?
- З ким ви зустрілися?
Вдома покажете свій малюнок їжачка.
-Що батькам розкажете про нього?

_________________________Урок № 8 ( варіант 1 )________________
Тема. Обведення предметів простої форми.
Мета: ознайомити учнів з поняттям контур, навчати правильно
обводити малюнок по контуру, продовжувати навчати дітей правильно
сидіти під час письма, тримати ручку; закріпити знання правил
розташування зошита на парті під час письма та малювання; повторити
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назви пальчиків; розвивати дрібну моторику; формувати позитивне
ставлення до навчання; виховувати бережливе ставлення до природи.
Обладнання: загадка, карточки для обведення, олівці, малюнок
равлика.
Хід уроку
I.Мотиваційний етап

Загадка про равлика
Господар по стежці повзе,
На собі хатинку везе.
Друзі кличуть його Павлик,
Звісно, це рогатий ...(Равлик)
II.Етап цілевизначення та планування
Равлик просить вас , щоб ви розказали про нього все ,що знаєте та
розмалювали картину про нього та його друзів. А ще склали казочку
про нього і друзів.
Отже, то що нам потрібно зробити на уроці? Так, сьогодні ми будемо
вчитися обводити предмети по контуру та складати розповідь- казочку
про равлика .
III.Етап вивчення нового матеріалу
1.Бесіда за малюнком

(мал.2
3)
-Розгляньте малюнок. Кого ви бачите на малюнку?Що робить равлик,
метелики? Якого кольору, форми равлик та метелики? Який в них
настрій?
З чого це видно? Який день?Яка пора року? Куди вони мандрують? Які
імена ви їм дасте? Кого вони можуть зустріти по дорозі? За допомогою
яких ліній зображений малюнок?
Що гарно його розмалювати потрібно спочатку його правильно обвести
по контурах. Що таке контур предмета?
КО́НТУР -це лінія, що окреслює форму предмета; обрис.
33

Як потрібно обводити контур предмета? (Не виходити за межі лінії)
2.Пальчикова гімнастика
Равлик
Равлик лізе вздовж доріжки,
То сховав, то випнув ріжки.
Пальці в кулачки, лівий трохи позаду правого, на правій руці —
вказівний палець та мізинчик розведені в сторони, дитина згинає і розгинає їх.

(мал.24)
3.Обведення предметів простої форми.
Щоб гарно виконати завдання спочатку нам потрібно потренуватися.
4.Обведення по контуру малюнка його друзів -равликів.
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(мал.2
5)
5.Розфарбовування малюнка.
6.Складання казочки про Равлика та його друзів.
IV.Етап рефлексії
Сьогодні на уроці я дізнався …Відкрив для себе…
Навчився …Зміг…Можу похвалити себе …Можу похвалити своїх
однокласників…
__________________________Урок № 8 (варіант 2)________________
Тема. Обведення предметів простої форми
Мета: навчити правильно обводити малюнок по контуру; закріплювати
вміння правильно штрихувати предмети прямими лініями, вчити
орієнтуватися у просторі, розвивати дрібні м’язи кисті; формувати в
учнів вміння правильно, логічно і послідовно користуватися засвоєним
мовним матеріалом, розвивати спостережливість, увагу, пам’ять, уяву;
виховувати старанність та працелюбність.
Обладнання: ілюстрації їжака, загадка-вірш Вадима Скомаровського,
індивідуальний роздатковий матеріал (карточки).
Хід уроку
І.Мотиваційний етап
Актуалізація життєвого досвіду учнів
1.Відгадування загадки:
КУПКА ЛИСТЯ ЗОЛОТОГО
Купка листя золотого,
Обминувши пень і хмиз,
Прямо з горбика крутого
Нишком сунеться униз.
А торкнеш її руками,
Відхиливши гілочки,
-І відчуєш під руками…(Їжакові) колючки.
Вадим Скомаровський
II.Етап цілевизначення та планування
ІІІ.Етап вивчення нового матеріалу
1.Бесіда
-Яка вказана ознака допомогла відгадати загадку?
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-Чим займався їжачок?
Як його названо в загадці?
-Чому купка перетворилася на їжачка?
-Які риси характеру притаманні їжачкові?
2. Домалювати Їжачка

(мал.26)
3. Розмістити «їжачка»
*у правому верхньому куті парти.
*у нижньому лівому куті парти.
*під правим нижнім кутом "кришки парти
4.Вправи з розвитку дрібної моторики руки
1.Пальчикова гімнастика «Їжачок»
Ти хороший, їжачок,
Скинь колючий піджачок:
Я тебе узяв би в руки,
Та чому ти весь з колючок.

(мал.27)
6. Тренувальні вправи.

(мал.28)
7.Виконайте обведення контуру.
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(мал.29)
3.Розфарбовування малюнків.
5.Розвиток зв'язного мовлення учнів: складання усної розповіді за
малюнком про їжачка.
ІV Етап рефлексії
Що цікаво вам було виконувати?
Що не хотілося робити?
_______________________________Урок № 9______________________
Тема Вправи на розвиток дрібної моторики; масаж рук, пальців рук,
точковий масаж.
Мета: закріплювати вміння правильно штрихувати предмети прямими
лініями, розвивати дрібні м’язи кисті, зокрема, масаж рук, пальців рук,
точковий масаж; формувати в учнів вміння правильно, логічно і
послідовно користуватися засвоєним мовним матеріалом, розвивати
спостережливість, увагу, пам’ять, уяву; виховувати старанність та
працелюбність.
Обладнання: ілюстрації їжачків, індивідуальний роздатковий
матеріал.
Хід уроку
І.Мотиваційний етап
Актуалізація життєвого досвіду учнів
1.Відгадування загадки:
Лиш торкнись до колючок
– Він згортається в клубок.
Не вгадаєте ніяк?
Підказати Вам? (Їжак)
2.Бесіда
-Яка вказана ознака допомогла відгадати загадку?
-Чим займався їжачок? Як його названо в загадці?
-Які риси характеру притаманні їжачкам?
II.Етап цілевизначення та планування
На сьогоднішньому уроці мипродовжимо наш урок розом з їжачком.
ІІІ.Етап вивчення нового матеріалу.
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Вправи на розвиток дрібної моторики; масаж рук, пальців рук,
точковий масаж.
1.Пальчикова гімнастика «Їжачок».
Біжить по доріжці
Жвавенький Їжачок.
Ось лисичку він побачив –
і згорнувся у клубок!
2.Вправи для кистей рук
Підняти руки вгору, розслабити всі м'язи і потрясти кистями влаштуйте рукам справжню «бовтанку».
З'єднати руки перед грудьми долоню до долоні. З силою натискаючи на
пальці, нахиляти долоні вправо і вліво.
Витягнути руки вперед, долоні стиснути в кулаки і робити кругові рухи
кистями в різні боки: спочатку проти годинникової стрілки, потім по
часовій.
Підняти руки вгору і знову трясти кистями, тільки тепер одночасно
робити кругові рухи руками по траєкторії в сторони - вниз-вгору. Всі
м'язи рук повинні бути максимально расслабленими.
Розвести пальці (постарайтеся зробити це на максимальну ширину),
затримати в такому положенні секунд 20-30 і знову расслабте.
Згинати й розгинати кисті рук. Спочатку це треба робити 10 разів в
розслабленому стані, потім 10 разів в положенні «кулак», і знову 10
разів в розслабленому стані. Темп вправи повільний, рівномірний.
3.Точковий масаж біологічно активних зон організму за методикою А.
Уманської .
Кінчиком вказівного або середнього пальця легко натискати на зону і
робити обертові рухи, спочатку за годинниковою стрілкою, а потім
проти (3-4 оберти в кожну сторону)
6 зона - у ділянці носа. Контролює слизову ділянку носа та прилеглих
пазух. Пов'язана з багатьма внутрішніми органами.

(мал.30)
7 зона - у ділянці очей. Контролює пам'ять, настрій, інтелект.
Контрольна точка - на переніссі, на початку брів.
8 зона - ділянка вуха та місце його кріплення до голови. Контролює
органи слуху, пов'язана з багатьма внутрішніми органами. Контрольні
точка — козельок, по краю вуха та під вухом.
Масаж вушних раковин
• Швидко загніть вуха вперед спочатку мізинчиком, а потім іншими
пальцями. Притисніть вушні раковини до голови потім відпустіть.
Гнучкість сприяє загальному зміцненню здоров'я.
• Захопіть кінчиками великого та вказівного пальців обидві мочки вух
потягніть їх з силою вниз, потім відпустіть. Повторити 5-6 разів.
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•Ввести великий палець у зовнішній слуховий отвір, а вказівним при
тиснути козельок. Здавлювати та повертати його протягом 20-30 с
З. Намалювати «Голочки» по числах (на карточках). Домальовування
їжачка.

(мал.31)
4. Розмістити «їжачка»
*у правому верхньому куті класної кімнати
*у нижньому лівому куті парти
*під правим нижнім кутом "кришки парти
*Зробіть їжачка колючим, додавши короткі невеликі штрихи на його
тулубі. Обведення контурів по штриховій лінії. Домалюйте дерева
,кущики, траву розфарбуйте малюнок.

(мал.32)
5.Розвиток зв'язного мовлення учнів: складання усної розповіді за
малюнком про їжачка.
ІV. Етап рефлексії
Ой журився їжачок,
Що багато колючок
В нього на свитині.
Не було б тих колючок –
Він катав би діточок
День і ніч на спині.
- Чи сподобався вам урок?
- Що сподобалось найбільше?
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- Про кого вели розмову?
- Який висновок можна зробити, як треба ставитись до тварин?
- Чому?
_____________________________Урок №10_______________________
Тема.Вправи на розвиток дрібної моторики: масаж олівцями, горіхами,
гра на музичних інструментах.
Мета: вчити орієнтуватися у просторі, писати в повітрі з контролем і
без контролю зору, закріплювати вміння правильно штрихувати
предмети прямими лініями, розвивати дрібні м’язи кисті; формувати в
учнів вміння правильно, логічно і послідовно користуватися засвоєним
мовним матеріалом, розвивати спостережливість, увагу, пам’ять, уяву;
виховувати старанність та працелюбність.
Обладнання: ілюстраціїя мишки, індивідуальний роздатковий матеріал.
Хід уроку
І.Мотиваційний етап
Актуалізація життєвого досвіду учнів
1.Відгадування загадки:
У норі хатинку має
хліб, сирочок полюбляє.
По підлозі тишком-нишком
Бігає сіренька...
(Мишка)
2.Бесіда
Чи здогадались ви, діти, про кого ми будемо говорити? Яка вказана
ознака допомогла відгадати загадку? Які риси характеру притаманні
мишкам?
Що ви знаєте про мишок? В яких казочках зустрічаються мишки?
(«Курочка Ряба», «Рукавичка», «Ріпка», «Колосок» т.д.)
II.Етап цілевизначення та планування
Сьогодні ми будемо говорити про мишку.
ІІІ. Етап вивчення нового матеріалу
1.Вправи на розвиток дрібної моторики; масаж рук, пальців рук,
точковий масаж.
Пальчикова гімнастика «Мишка»
Вихідне положення. Мізинець і вказівний палець зігнуті - це "вушка".
Середній, підмізинний і великий пальці зімкнуті й витягнуті.
Вправа виконується спочатку однією рукою, потім іншою, після двома руками одночасно.

(мал.33)
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Тишком-нишком вийшла мишка із нори.
В шкряботушки ніс і вушка догори.
2.Вправи для кистей рук
Підняти руки вгору, розслабити всі м'язи і потрясти кистями влаштуйте рукам справжню «бовтанку». З'єднати руки перед грудьми
долоню до долоні. З силою натискаючи на пальці, нахиляти долоні
вправо і вліво.
Витягнути руки вперед, долоні стиснути в кулаки і робити кругові рухи
кистями в різні боки: спочатку проти годинникової стрілки, потім по
часовій.
Підняти руки вгору і знову трясти кистями, тільки тепер одночасно
робити кругові рухи руками по траєкторії в сторони - вниз-вгору. Всі
м'язи рук повинні бути максимально розслабленими.
Розвести пальці (постарайтеся зробити це на максимальну ширину),
затримати в такому положенні секунд 20-30 і знову розслабте.
Згинати й розгинати кисті рук. Спочатку це треба робити 10 разів в
розслабленому стані, потім 10 разів в положенні «кулак», і знову 10
разів в розслабленому стані. Темп вправи повільний, рівномірний.
3. Масаж олівцями, горіхами, гра на музичних інструментах (імітація).
4. Письмо в повітрі елементів букв та вивчених букв.
5.Обведення контурів по штриховій лінії – домальовування мишки.

(мал.
34)
6.Робота в зошиті
1.Письмо елементів букв у зошиті з допоміжними частими похилими
лініями:
7.Розвиток зв'язного мовлення учнів: складання усної розповіді за
малюнком про мишку.
ІV. Етап рефлексії.
Сьогодні на уроці я дізнався, відкрив для себе… Навчився, зміг…
Можу похвалити себе, своїх однокласників…
____________________________Урок № 11_______________________
Тема.Ігри з пластиліном, пазлами.
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Мета: вчити орієнтуватися у просторі, писати в повітрі з контролем і
без контролю зору, закріплювати вміння правильно штрихувати
предмети прямими лініями, розвивати дрібні м’язи кисті за допомогою
пластиліну; формувати в учнів вміння правильно, логічно і послідовно
користуватися засвоєним матеріалом, стимулювати уяву і фантазію,
логіку дітей, розвивати спостережливість, увагу, пам’ять; виховувати
старанність та працелюбність. викликати в дітей інтерес до навчання.
Обладнання: ілюстрації золотої рибаки, індивідуальний роздатковий
матеріал, пазли для роботи в парах, пластилін, карточки.
Хід уроку
І.
Мотиваційний етап
Актуалізація життєвого досвіду учнів
1.Відгадування загадки:
Має хвіст, та не літає,
має рот — не розмовляє.
Можеш вудкою спіймати
і загадку відгадати. (Риба)
2.Бесіда
-Яка вказана ознака допомогла відгадати загадку?
-Які риси характеру притаманні рибкам?
II. Етап цілевизначення та планування
Зараз всі разом ми відправимося в незвичайне казкову подорож у
прекрасне царство. Знаєте до кого в гості? Вірно, господиня
дивовижного царства - золота рибка.
III.Етап вивчення нового матеріалу
1.Бесідаз елементами розповіді.
Що ви знаєтепро золоту рибку? Вона вам знайома? Де ви з нею
зустрічалися? (У казці О.С.Пушкіна) Ви думаєте, золоті рибки
зустрічаються тільки в казках?
Не тільки, золоті рибки існують в реальному світі. Так-так, не
дивуйтеся.
Насправді, так називається вид прісноводних риб роду карасів. Колись
давно в Китаї в ставках мешкали срібні карасі. Вони були надзвичайно
красиві, тож люди вирішили їх розводити в домашніх умовах, як
декоративних риб. Пізніше, вдалося вивести карасів з золотистим
забарвленням. Їх стали називати золотими рибками. (Матеріал з
Вікіпедії).
Золотими рибками захоплювалися в усі століття, обожнювали їх,
наділяли чарівними якостями. Поети і художники присвячували їм свої
творіння.
2.Опишіть рибок, розкажіть, як виглядає підводний світ. Обведення
бульбашок.

42

(мал. 35)
3.Завдання від золотої рибки. Обвести контури рибки

(мал.36)
4. Розмістити «рибку»
*у правому верхньому куті парти.
*у нижньому лівому куті парти.
*під правим нижнім кутом "кришки парти.
5. Вправи на розвиток дрібної моторики; масаж рук, пальців рук,
точковий масаж.
1.Пальчикова гімнастика «Річка й рибка»
1. Річка - хвилястий, плавний рух розслаблених кистей рук.
2. Рибка. Вихідне положення. Прямі долоні притиснуті одна до одної.
Пальці спрямовані убік "від себе".
Повертати зімкнуті долоні вправо й вліво, імітуючи рухи рибки
хвостом.
Рибка-Манюня по річці пливе,
Рибка-Манюня хвостиком б'є.
2.Вправи для кистей рук
Олівець в руці катаю,
Поміж пальчиків кручу.
Неодмінно кожен
палець
Будь слухняним я
навчу.
(мал. 37)
Покласти олівець між вказівним, середнім і безіменним пальцями.
Крутити олівець, передавати його з одного пальця на інший.
4.Дихальні вправи.
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Бульбашки
Учні повинні глибоко вдихнути носом, надути щоки, як бульбашки і
повільно видихнути повітря злегка відкритим ротом.
5.Обведення, домальовування рибки.

(мал.38)
*Намалюйте зигзагоподібні лінії.
*Намалюйте два маленьких кола для очей рибки.
*Виконайте обведення контуру тулуба рибки.
*Намалюйте луску рибки, використовуючи півовали на її тулубі.
*Робота в рядках.
6. Ігри з пазлами (робота в парах)

(мал. 3940)
7.Робота з пластиліном Ліплення рибки в техніці (пластилінографії)

(мал.41)
8.Розвиток зв'язного мовлення учнів: складання усної розповіді за
малюнком про Золоту рибку.
Ура! Золота рибка готова виконувати бажання. Подаруй її найкращому
другові, і нехай вона стане його талісманом.
ІV.Етап рефлексії.
Відповіді на питання:
Що я встиг зробити на уроці? Чого досяг?
-Що залишилося для мене невирішеним?
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_________________________Урок № 12___________________________
Тема. Малювання різними матеріалами – ручкою, простим олівцем,
кольоровими олівцями, крейдою.
Мета. Вправляти учнів у користуванні різними матеріалами; розвивати
моторику руки, фантазію, уяву, формувати в учнів вміння правильно,
логічно і послідовно користуватися засвоєним матеріалом, викликати в
дітей інтерес до навчання; формувати в дітей художньо-естетичне
ставлення до дійсності; стимулювати уяву і фантазію, логіку дітей,
розвивати спостережливість, увагу, пам’ять. Виховувати старанність та
працелюбність.
Обладнання: малюнок королеви Каліграфії, олівці, ручки (кулькові,
гелеві), крейда, карточки із завданнями.
Хід уроку
І. Мотиваційний етап
ІІ. Етап цілевизначення та планування
Сьогодні ми вирушаємо у велику мандрівку, разом із нашою
чарівницею –Каліграфією. Ми вже знаємо, що в цій країні живуть –
люди, які вміють створювати красу, вміють красиво говорити,
каліграфічно писати. Мандруючи стежинами, цієї країни, чарівниця
Каліграфія привела нас, на попередньому уроці, до золотої рибки. Ми,
виконували завдання від золотої рибки. Але в країні Каліграфії є,
також, свої улюбленці. Це – чарівні предмети, які нам допомагатимуть.
Тому сьогодні чарівниця Каліграфія відкриє нам свої секрети.На нас
чекає багато цікавого.А допомагатимуть нам звичні речі-чарівні
предмети. Ви їх впізнаєте, коли пограєте у гру.
1. Гра «Так- ні».
Учитель ховає олівець і пропонує учням відгадати, про що йтиметься
на уроці. Для цього вони мають ставити вчителеві запитання, на які він
відповідає тільки «так» чи «ні».
Орієнтовні запитання учнів:
Ця річ є у нас на парті? (Так)
Вона потрібна нам на уроці? (Так)
Це малюнок? (Ні)
Це матеріали художника? (Так)
Він є у нас у пеналі? (Так)
Це фарби? (Ні)
Це олівець? (Так)
Учитель показує олівець
2.Загадки.
Він чудовий помічник
Оленці, Колі, Тані,
Петрусику і Валі.
І всім-всім діткам на кінець
Потрібний … (олівець).
Загадка про ручку
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Сталевий коник по білому полю бігає,
За собою чорні сліди залишає. (ручка)
То в клітинку, то в лінійку,
Написати тут зумій-но,
І намалювати дещо зможеш,
Називаюся я … (зошит)
Довгі палички,
Кругленькі –
Сині, жовті,
Червоненькі,
На папері походили,
Кольори свої лишили…
Звуться палички оці
Кольорові…(Олівці)
ІІІ. Етап вивчення нового матеріалу
Подарунок від королеви Каліграфії. Дізнаєтесь, якщо відгадаєте
загадку.
1.Загадка
Що немов крило за вітром
В небо мріяв полетіти.
Тільки золотом полився,
Зразу утраву звалився.
Що ж це, діти? (листочок)
Калігрфія дарує нам листочок, який буде вести нас на уроці.

(мал. 42)
2.Завдання заштрихувати чарівні листочки
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(мал.43)
Наш листочок не простий,
Цей листочок чарівний.
Зошит просить розгортати
гарно й вправно все писати.
3.Пальчикова гімнастика
ДЕРЕВА
Вихідна позиція.
Розташувати кисті рук перед собою, долонями до себе. Пальці
розведені в сторони та напружені. Після виконання вправи струсити
кисті рук.
Вітер залетів у гай.
Ти дерева не гойдай,
(Качати руками з боку у бік)
Дуже гілки не клони,
Щоб не тріснули вони!
(Качати руками униз – уверх,
не згибаючи пальців)

(мал. 44)
4.Каліграфічна хвилинка
Учитель. Полетів листочок знову,
Сів на нашу дошку нову,
Просить букви прочитати,
З них слова свої складати.
т о ч и л с о к
(сито, лис, точило, число, лист, листок, листочок)
Листочок кличе нас в дорогу
Підемо, діти, на підмогу
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Деревам в лісі, бо у них
Щось сталось в лісі...
5.Обвести ручкою малюнок по пуктирних лініях.

(мал.
45)
6.Фізкультхвилинка
Учитель. Бачу, ви стомились, діти. Час нам трішки відпочити.
Вітер легенько дерева гойдає,
Листя на землю тихенько лягає.
Будемо діти, листочки збирати,
В таночку осіннім кружляти.
(Діти під музику кружляють, як листочки)
7. Розвиток зв’язного мовлення
Учитель. Діти, а чому листя опадає восени?
Із настанням осінніх холодів припиняється рух соку по стовбурах і
гілках
дерев. Листочкам вже не вистачає поживних речовин. Вони починають
готуватися до листопаду, відриваються від гілочки і тихо падають на
землю.
Учитель. Діти, коли ви танцювали, то ви справді були схожі на осінні
листочки. Молодці, ви гарно вмієте уявляти.
8.Гра «З якого дерева листок»
Учитель. Тихо осінь ходить гаєм,
Ось вона лине по землі.
Обтрушує легенько дерева і кущі.
Листя в повітрі кружляє і падає, падає вниз.
Погляньте на дошку. З яких дерев впали листочки? (з клена, дуба,
берези, горобини, каштана, липи, калини)
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(мал.
46)
9. Розфарбувати малюнок кольоровими олівцями.
ІV. Етап рефлексіїї
Наш урок закінчується, але подорож по країні «Каліграфія» триває.
На згадку про сьогоднішню мандрівку нехай у кожного з вас
залишиться
цей малюнок.
Спасибі, діти, за уважність, активність, емоційність. Як ви думаєте ви
гарно працювали?
____________________________Урок № 13________________________
Тема: Складання оригамі, плетіння, аплікація.
Мета: продовжувати вчити дітей складати подвійний трикутник,
вирізувати силует рибки за зразком, удосконалювати вміння
оздоблювати іграшку додатковими деталями, розвивати пам'ять, увагу,
окомір, почуття кольору, виховувати уміння планувати свої дії,
працелюбність.
Обладнання: малюнки із зображенням риб, акваріум, зразок іграшки
«золотої рибки» папір різного кольору,картон, клей, пензлі, серветки,
ножиці.
На дошці – малюнки із зображенням риб.
Хід уроку
I.Мотиваційний етап
1.Загадки.
Водою їхали пани,
На них – сріблясті жупани.
Хоч жупани – лата на латі,
Панам радують в кожній хаті. (Риби.)
У хатах прозорих всі вони живуть,
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Можеш ти їх бачить, та не можеш чуть. (Риби.)
- Правильно, малята, це риби.
2.За правильні відповіді повторимо чистомовку:
ро-ро-ро тече річечка в Дніпро,
ра-ра-ра нам давно з води пора
рі-рі-рі закусали нас завзяті комарі,
ри-ри-ри он пливуть дві видри,
ар-ар-ар поспішають на базар,
ро-ро-ро куплять щупачків відро,
ре-ре-ре куштувати будуть всі.
II.Етап цілевизначення та планування
Вірш «Риби»
Є різні риби у воді:
Товсті, тоненькі і худі,
Дрібненькі риби - малюки,
А є великі – от такі!
Є войовничі – із мечами,
Є з довжелезними хвостами.
Є рибки срібні й золоті.
-На попередньому уроці ми з вами були у гостях королеви Каліграфії.
Була в нас зустріч з рибками і сьогодні знову продовжимо зустріч з
рибами. Ось таких золотих рибок, ми будемо сьогодні робити.
III.Етап вивчення нового матеріалу
1.Бесіда
Де живуть риби? ( В озерах, річці, морі) .Якщо риби живуть у річці, як
ми їх назвемо? (Річкові.) А якщо в морі? (Морські.) Де ми можемо
побачити рибок у нашому класі?
2.Віршик-загадка.
Що за дивний дім такий?
Не простий, а водяний.
Він прозорий, хоч без вікон,
Та красивий, чистий, світлий.
А живуть в ніс молодці –
Бо чудові всі плавці. (Акваріум)
3.Бесіда
-Хто мешкає в акваріумі? (Рибки) Як називають риб, що живуть у
акваріумі? (Акваріумні) Який у акваріумних рибок будиночок?
(Круглий, світлий, гарний, затишний, з водоростями, равликами,
мушлями). Як ви гадаєте, риби – чудові плавці? (Так). Як ще можна про
них сказати? (Прекрасні плавці, скритні) .
4. Фізкультхвилинка .Покажіть як плавають рибки.
Вчитель читає вірш, діти роблять відповідні рухи
В банку налили води,
Риб запустимо туди.
Будуть рибки вигравати,
Будуть плавати-пірнати,
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Вправно хвостиком виляти.
6. Пальчикова гімнастика:
Моя рибка весь час мовчить,
Не співає, не гарчить, не бурчить.
Не зрозумію чому, от біда.
Може в рот їй потрапила вода?
5..Тренувальні вправи

(мал. 47)
6.Практична робота.Аплікація з кольорового паперу .

(мал.48)
Чарівна рибка готова.
8.Розгляд золотих рибок. Опис рибок.
9.Придумування історії про рибку.
IV.Етап рефлексії
Подумайте, чого б вам хотілось попросити у золотої рибки? (Відповіді
дітей).

_____________________________Урок №14_______________________
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Тема: Ігри з крупою, намистинками, ґудзиками, дрібними камінчиками
(сортування, вгадування із закритими очима тощо)
Мета: розширити всебічне уявлення про навколишній предметний світ
, розвивати дрібну моторику рук ,зв’язне мовлення ,тактильно-рухові
сприйняття на основі чуттєвого пізнання, практичні трудові навички .
Формувати враження про форму, величину предметів, їх розташування
в просторі , виховувати художній смак і творчу активність.
Обладнання: мішечок та коробки з ґудзиками ,камінчиками, крупою,
лічильні палички, пластилін , карточки з малюнками.
Хід уроку
I.Мотиваційний етап
В мене є чарівний мішечок. Що вньомує, як ви думаєте? А дізнаєтесь,
коли заплющите очі і руками відчуєте на дотик предмети, які лежать в
ньому.( ґудзики, камінчики, крупи, шишки).
Де ми можемо побачити ці предмети?Навіщо нам на уроці ці предмети?
II.Етап цілевизначення та планування
Ми з вами будемо гратися цими предметами, роити масаж, малювати.
III.Етап вивчення нового матеріалу
1.Масаж пальчиків.Гудзиковий масаж.(Коробка заповнена гудзиками).
*Опустіть руки в коробку;
*Поводіть долонями по поверхні;
*Перетріть гудзики між долонями;
*Пересипання їх з долоньки в долоньку;
*Знайдіть найбільший гудзик, найменший, квадратний, гладенький.
Гудзиковий масаж сприяє розвитку тактильних відчуттів.
2.Ігри з крупою.
* «Пальчиковий басейн» –насипати крупу у коробку або піднос і
водити ручками, пересипати, набираючи в кулачки .
– Можна малювати пальчиками доріжки, сонечко, інші малюнки.
* “Купати” ручки в крупі – насипати в ємність крупу , запропонувати
дітям занурити туди ручки, стискати і розтискати кулачки, пересипати
з однієї ручки в іншу.
* «Погодуємо пташок».
* «Попелюшка»(переирання гороху, квасолі).
* «Відгадай, яка крупа в мішечку».
3.Ігри з паличками.
Покладіть 4 лічильні палички на стіл. Учні беруть їх пальцями, від
вказівних - до мізинця. Пара пальців бере одну паличку.
З камінчиків і паличок можна створювати цікаві творчі композиції. Все
це дозволяє розвивати тактильно-рухове сприйняття дитини.
4.По роздрукованому контурі предмету (на листку паперу) розкладіть
ґудзики.
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(мал. 49)
5.Малювання по пластиліну крупами.
З якої казочки цей герой? Який характер в нашого героя? І ми з
веселим настроєм зробимо аплікаціє за допомогою крупи.

( мал.50)
6.Розвиток мовлення. Складання казкових історій за малюнком.
IV. Рефлексивно-оцінювальний етап
Закінчивши урок можна взяти з собою залишки крупи на прогулянку і
погодувати птахів.
____________________________Урок №15________________________
Тема. Викладання літер, силуетів різних предметів з насіння, ґудзиків,
гілочок.
Мета: розвивати дрібну моторику руки та окомір дитини
використовуючи різні матеріали , научити дітей створювати образ букв
алфавіту із різних матеріалів, формувати почуття форми, розширювати
й поглиблювати знання про транспорт, морські професії та атрибути
моряків; продовжувати ознайомлювати із геометричними фігурами;
розвивати естетичний смак, відповідальність і допитливість, розвивати
творчу уяву, пам’ять, увагу.
Обладнання: репродукція картини Шевченка «Шхуни біля форту КосАрал», малюнок човнів минулого, картинки із зображеннями кораблів,
людей морських професій і професійних атрибутів моряків; зразок
готового виробу; картка для виготовлення кораблика; боби, кісточки,
гарбузові зернята, ґудзики, мозаїка, шнурівки, проволочки, деревяні
палички, різні матеріали для виготовлення корабликів.
Хід уроку
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I.Мотивація навчальної діяльності
1.Актуалізація опорних знань
Разом з дітьми ми згадуємо , що ми робили на попередньому уроці.
2. Викладання букв з різних матеріалів
Відтворення букв із запропонованих матеріалів (боби, кісточки,
гарбузові зернята, ґудзики, мозаїка, шнурівки, проволочки, деревяні
палички,
А) Викладання букв із різних матеріалів.

.
(мал. 51)
II.Етап цілевизначення та планування
Загадка
Через море – океан,
В сильний шторм чи ураган
Впевнено вперед прямує,
А на ньому люд мандрує.(Корабель)
Які ваші припущення ,про що ми говоритимемо на сьогоднішньому
уроці?
Сьогодні ми будемо з вами говорити про кораблики та прикрашати їх
різними матеріалами
III.Етап вивчення нового матеріалу
1.Дихальна гімнастика «Кораблик»
Вітер на морі гуляє
І кораблик підганяє;
Він біжить собі у хвилях
На роздутих вітрилах.
Вдих носом і довгий видих ротом імітуючи вітер , який підганяє
кораблики .
2. Діти, послухайте вірш.
Вітер з гаєм розмовляє,
Шепче з осокою.
Пливе човен по Дунаю
Один за водою.
Пливе човен, води повен.
Ніхто не спиняє,
Кому спинить — рибалоньки
На світі немає.
Поплив човен в синє море,
А воно заграло.
Бесіда за віршем.
Про що йдеться у вірші? (Відповіді дітей.) Куди пливе човен?
(Відповіді дітей). Хто написав цей вірш? (Відповіді дітей.)
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— Так, молодці! Цей вірш написав Тарас Григорович Шевченко. Він
був видатним поетом, художником нашого краю. Я хочу вам
продемонструвати репродукцію картини Шевченка «Шхуни біля форту
Кос-Арал». (Демонстрування картини.)
4.Бесіда за картиною
Що зображено на картині? На що схожі човни?
Ось так виглядали човни в минулому. У наш час, вони мають такий
вигляд. (Демонстрація кораблів нашого часу).
5. Розгляд картинок «Кораблі».
-Діти, давайте, розглянемо кораблі.Хто знає , що є у корабля?
Відповіді дітей (корма, якір, палуба, ілюмінатор, ніс, мачта, штурвал,
каюти). Всі частини покзати дітям. Як називається тронспорт , який
рухається по воді?
-Діти, для чого потрібний водний транспорт? (перевозити вантажі і
людей).
А хто керуєт водним транспортом? (капитан)
6. Гра «Море хвилюється раз».
Спочатку вибирають ведучого. Він зображує руками хвилі і каже:
Море хвилюється раз.
Море хвилюється два.
Море хвилюється три.
Морська фігура, на місці замри!
Всі завмирають на місці, а ведучий ходить і вибирає кращу фігуру. Той,
кого він вибере, танцює танець своєї фігури і стає ведучим.
7. Розвиток мовлення
1.Гра «Назви професію»
Хто керує кораблем? (капітан)
Хто допомогає капітану? (старший помічник)
Як називають повара на кораблі? (кок)
Як називають людей, які будують кораблі? (кораблебудівельники)
2.Гра «Що кому належить?»
В-тель демонструє картинки із зображеннями атрибутів і запитує, кому
вони належать (наприклад: каструля — кокові; штурвал — капітанові;
безкозирка — матросові; свисток — боцманові; гайковий ключ —
механікові).
3. «Корабельна історія», діти в паузах самостійно вставляють
потрібні слова.
Вчитель.Швидкісний корабель зібрався в далеке плавання. За
штурвалом стояв хвацький... (капітан). Палубу мили молоді...
(матроси). Смачно пахло з камбуза, де готував обід червонощокий...
(кок). Раптом пролунав свисток і команда: «Всім нагору!» Це старий...
(боцман) побачив за бортом пораненого дельфіна. «Стоп машина!» —
вигукнув... (капітан). У машинному відділенні наказ виконав
головний... (механік), і машина зупинилася. Пораненого дельфіна
витяг... (водолаз) і оглянув корабельний... (лікар). Згодом, коли...
(дельфін) одужав, уся команда зібралася на палубі, щоб випустити
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його... (в море). Довго ще вдячна істота проводжала... (корабель) із
добрими людьми.
8. Бесіда за розповіддю.
9.Пальчиковий ігротренінг «Кораблик» .

(мал. 52)
По річці пливе кораблик
(«лодочка» із долоньок),
Він пливе здалеку
(долонька до очей).
На кораблику чотири
(показать чотири пальчики)
Дуже хоробрих моряків
(долонька до виска).
У них вушка на макушці
(долоні до вух),
У них довгі хвости
(показать довжину),
І страшні їм тільки кішки
(показать кошачі кігті),
Тільки кішки і коти.
10. Вправи на обведення малюнка.

(мал.53)
11.Викладання силуетів кораблика з насіння, ґудзиків, гілочок.
— Діти, а чи хотіли б ви мати такий самий корабель? Коли виростете,
ви зможете стати кораблебудівниками або моряками. Зараз ми
спробуємо виготовити кораблик з насіння.
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(мал.54)
12.Складання казки про коралик.
IV.Етап рефлексії
1.Чим ми сьогодні займались?
2.Що вам сподобалось більше всього?

____________________________Урок № 16________________________
Тема: Вирізування ножицями. Основні прийоми вирізування ( по
прямій лінії, вирізування різних форм).
Мета: ознайомити учнів із словами «розрізати», «відрізати»,
«вирізати», «надрізати»; вчити різати папір по прямій лінії; розвивати
вміння складати з геометричних фігур силуетний будиночок; розвивати
уяву, мислення, творчість; виховувати любов до людей різних
професій, економне ставлення до використання паперу.
Обладнання: предметні малюнки, технологічна картка, шалони, зразок
виконаної роботи, малюнки різних видів ножиць, клей, картон.
Хід уроку
І. Мотиваційний етап
1. Привітання.
2. Відгадування загадки.
Майстер викував уміло
Два однакових ножі,
Дуже зустрічі зраділи,
Два однакових ножі.
Обнялись, і роз’єднати
Їх уже ніхто не зміг.
Підкажіть, як називати
Почали відтоді їх? (Ножиці)
ІІ.Етап цілевизначення та планування
Навіщо людям ножиці? Які бувають ножиці?
Сьогодні на уроці мидізнаємо щось нове про ножиці, вчитимемося
працювати з ножицями, пригадаємо правила безпеки з ножицями,
будемо різати папір та вирізати фігури, розмічені за допомогою
шаблону.
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ІІІ. Етап вивчення нового матеріалу
2. Розповідь учителя про види ножиць.
1) Демонстрування зразків:
• кравецькі;
• канцелярські;
• господарські;
• перукарські;
• манікюрні.
2) Будова ножиць:
• леза;
• ручки з кільцями;
• гвинтик.
3. Правила безпеки роботи з ножицями.
• Працювати ножицями з тупими кінцями.
• Передавати ножиці закритими і кільцями вперед.
• Не класти пальці лівої руки на лінію різання.
4. Пальчикова гімнастика «Ножиці»
Швея в дім до нас прийшла,
Мені ножиці дала,
Я тканину і папір
Ріжу, ріжу до сих пір
Великий, безіменний палець та мізинець притиснути до долоні.
Вказівний та середній пальці витягнути вперед. Вони то розходяться,
то сходяться, імітуючи рухи ножиць. Долонь розташована паралельно
столу. Спочатку вправу виконувати повільно, поступово темп
прискорити. Стежити, щоб пальці були прямі.
5.Планування наступних трудових дій
1. Бесіда про різання паперу ножицями з елементами практичної
діяльності.
2. Ознайомлення з термінами: «шаблон», «розрізати», «відрізати»,
«вирізати», «надрізати».
3. Фізкультхвилинка.
Надимаючи вітрила,
(Діти набирають у легені повітря й повільно випускають.)
Морем наш кораблик мчав.
(Імітація плавання.)
А за ним сопів щосили
(Біг на місці.)
Кількатонний пароплав.
(Нахили тулуба ліворуч-праворуч.)
Пливе поважно пароплав
(Імітація плавання.)
Туди, де він ще не бував.
(Нахили тулуба вперед-назад.)
Морські долає милі,
(Стрибки на обох ногах.)
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Перемагає хвилі.
(Відновлення дихання.)
4.Вправа «Обведи по числах і крапках»

(мал. 55)
5.Демонстрація послідовності роботи з шаблоном та трафаретом
Обведи шаблон круга. Виріж круг сам або з допомогою вчителя.
Намалюй за допомогою трафарету кораблик. Виріж та наклей його на
основу.
6.Розфарбуй кораблик. Домалюй хвилі.
7. Індивідуальна допомога.
8.Аналіз та самоаналіз виконаних робіт.
IV Етап рефлексії
Виставка дитячих робіт.
Що нового навчилися на уроці?
Що найбільше сподобалося?
Що здалося найскладнішим?
Прибирання робочого місця.

____________________________Урок № 17________________________
Тема. Вирізування симетричних форм.
Мета: ознайомити учнів із поняттям «симетричне вирізування» ,вчити
правильно вирізувати фігури симетричної форми; розвивати уважність,
точність; виховувати любов до природи.
Обладнанняіграшка-:лісовичок, малюнки листя дерев, предметні
малюнки, технологічна картка, зразок виконаної роботи, шаблони
листочків, трафарет.
Хід уроку
І. Мотиваційний етап.
ІІ. Етап цілевизначення та планування
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Сьогодні у нас незвичайний урок. Ми будемо подорожувати. А для
подорожі нам потрібно взяти все необхідне.
ІІІ. Етап вивчення нового навчального матеріалу:
1.Загадка
А де будемо подорожувати, ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку.
Навесні веселить,
Влітку холодить,
Восени годує,
А взимку гріє. (Ліс)
2.Подорож до лісу.
Так, подорожувати будемо до лісу. Давайте заплющимо очі і уявимо ,
що ми в лісі. Ось тихо вузенькою стежкою заходимо до лісу. І зустрічає
нас добрий лісовий мешканець Лісовичок. Давайте попросимо його
розповісти про щось цікаве, казкове, що є в лісі. Лісовичок мені на
вушко говорить: «Я, давній житель лісу, люблю і бережу природу. І
хочу, щоб ви також були любителями природи і вчилися бачити все
чарівне в природі.
Ось дивіться, діти, це листочок. У нього посередині — вісь симетрії й
однакові відгалуження від неї. Майже всі дерева мають таке
симетричне листя.
2.Гра «Вгадай дерево»:
Давайте пограємо у гру «Вгадай дерево».
Лісовичок показує учням зразки листя різних дерев та загадує про них
загадки.
Я — дерево-красень,
А звуть мене… (ясен).
Зелена, а не гай,
Біла, а не сніг,
Кучерява, та без волосся. (Береза)
Живе один батько і тисячі синів має.
Всім шапки справляє, а собі на має. (Дуб, жолуді)
Весною росте, влітку цвіте,
Восени осипається, взимку відсипається.
А квітки — на медок.
Лікує від грипу, кашлю і хрипу. (Липа)
У вінку зеленолистім,
У червоному намисті
Видивляється у воду
На свою хорошу вроду. (Калина)
Восени намистом рясним
Вона віти прикрашала.
Як весна-красна настала,
Намистин уже не стало.
Без окраси залишилась
Ти, красуне, не даремно.
Взимку пташок годувала
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Намистинами ти, певно. (Горобина)
3. Пояснення вчителя із показом алгоритму роботи:
*Беремо папір квадратної форми.
*Обводимо контури однієї із симетричних частин листочка.
*Вирізуємо.
*Розгорнувши папір, дістанемо листочок, що складається з двох
однакових, тобто симетричних частин.

(мал.56)
Фізкультхвилинка
Ми — берізки і кленці,
В нас тоненькі стовбурці,
Ми в стрункі стаєм ряди,
Виправляємо гілки.
Ледь зіп’явшись з корінців,
Дістаєм до промінців.
Наші ніжні пагінці
Хиляться на вітерці
Вправо, вліво… І весь сад
Нахиливсь вперед — назад.
4 Практична діяльність учнів:
А зараз разом зі мною будете складати папір квадратної форми, який
лежить у вас на партах, у такій послідовності, яка подана в
технологічній карті. Тепер за шаблоном кожен із вас обведе частину
листочка. Але перед вирізуванням пригадайте правила безпечного
користування ножицями.
5.Самостійна робота учнів:
Лунає тиха мелодія.
6.Розфарбовування листочків.
7.Аналіз і виставка дитячих робіт.
IV. Етап рефлексії.
Що нового, цікавого дізналися на уроці?
Чи сподобалася вам подорож у ліс?
Як треба поводитися в природі?
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____________________________Урок № 18________________________
Тема: Малювання
Мета: розкривати поняття «лінія як засіб виразності»; ознайомлювати
учнів із поняттями «штрихування» і «силует»; надавати початкові
навички роботи з лінією;формувати у дітей уміння сприймати,
розрізняти й аналізувати характерні риси лінійних форм; розвивати
дрібну моторику руки; виховувати естетичне сприйняття
навколишнього світу; забезпечувати доброзичливу атмосферу;
стимулювати розвиток допитливості.
Обладнання: навчальні плакати; репродукції картин відомих
художників; навчальні роботи з методичного фонду; моток дроту;
товстий шпагат; дерев’яна рейка; олівці: графітні, прості (тверді та
м’які), воскові (пастельні), вугільні.
Хід уроку
І. Мотивація уроку
1. Актуалізація опорних знань і вмінь
Бесіда
Загадка
Біга пензлик по тканині,
Підкоряючись людині,
А людина творить свій.
Не повторний світ живий(художник)
Назвіть матеріали та інструменти, які допоможуть намалювати
малюнок, що складається з ліній. Як ви вважаєте, чим малювання
олівцем відрізняється від малювання фарбами? Чим вам легше
малювати — фарбами чи олівцями? Чому?
ІІ. Етап цілевзначення та планування.
На сьогоднішньому уроці ми будемо з вами … , дізнаєтесь, якщо
відгадаєте загадку.
Звір цей має піджачок
із суцільних голочок.
Дуже модні піджаки
носять сірі… (їжаки)
О. Орач
III. Етап вивчення нового матеріалу.
1.Вірш
Є дверцята у пеналі,
Дивовижні, небувалі:
Як відчиняться вони,
Вибігають молодці —
Кольорові олівці.
Т. Коломієць
2.Розповідь
(Учитель розповідає про те, якими бувають олівці (на кожному олівці є
маркування, що свідчить про тип грифеля).Учитель показує учням
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малюнки, намальовані різними олівцями. Пропонує вгадати, які
малюнки якими олівцями виконані.)
3. Давайте повторимо, які бувають лінії.
(Учитель демонструє різні типи ліній, утворені за допомогою дроту
(хвилясті тверді та зиґзаґоподібні), товстого шпагату (хвилясті м’які та
петлеподібні), рейки (прямі та ламані) і пропонує розглянути
ілюстрації.)

(мал.
57)
Зображення, створене за допомогою ліній, може бути штриховим,
контурним і силуетним.
Штриховий малюнок повністю або частково заповнюється лініями.
Контурний малюнок складається тільки з ліній, які проходять по межі
зображення.
(Учитель пропонує учням визначити, яку літеру зобразив художник на
своєму малюнку.)
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(мал.58)
Силуетний малюнок заливається повністю всередині контура.
Запитання
• Уважно розгляньте малюнки. Які лінії використав художник?
• Поясніть, як характер ліній пов’язаний із зображенням.
4.Закріплення вивченого матеріалу
Слово вчителя
Прочитаєм казку так —
Тихо, тихо, тихо…
Жив на світі пан Їжак
Й пані Їжачиха.
Тихо вся сім’я жила,
Без журби та лиха:
В тихих їжаків була
І дитина тиха.
Ось родина вся іде
Ввечері гуляти:
Пан Їжак синка веде,
Ну а поруч — мати.
Край стежинки слуха дуб
64

Тихе-тихе «туп-туп-туп».
За С. Маршаком
5.Практична робота
Подивіться, яка чудова родина завітала до нас у гості! Давайте
намалюємо їжака-тата, їжачиху-маму і маленьке їжаченя.
(На дошці намальований горизонтальний прямокутник. Учитель
показує, як скомпонувати загальну форму малюнка, щоб не залишалося
порожнього місця, потім виконує роботу на дошці, завершуючи форму
крок за кроком.
Слід звернути увагу учнів на зміну характеру ліній: плавні — на
черевцях та носиках їжаків; прямі, уривчасті — на голках, хвилеподібні
— на квітках і травиці. ( (За бажанням можна додати листочки — див.
урок 3.)

(мал
.59)
6.Індивідуальна робота за творчим завданням.
Учні виконують творчу роботу. Учитель надає індивідуальну допомогу.
ІV. Етап рефлексії.
Для перевірки ступеня засвоєння матеріалу учнями вчитель може
використати такі форми роботи (на власний розсуд).
Варіант 1. Обговорення учнівських робіт
Подивіться, скільки в нас вийшло різних їжачків! У кожного — свій
характер, свій настрій. (Учитель пропонує учням придумати розповідь
про намальовану кожним із них родину їжаків.)
Варіант 2. Запитання
• Скажіть, які лінії ми використовували, під час малювання їжачків?
(Учні мають обґрунтувати свій вибір типів ліній для колючок,
травички, листочків.)
• Як ви вважаєте, чи можуть художники, які малюють фарбами,
обійтися без олівців?
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Варіант 3. Навчальна гра «Я — олівець!»
Клас об’єднується у групи по 4—5 осіб. Учитель дає кожній групі по
одному кольоровому олівцю. Учні мають уявити, що чарівник
перетворив їх на олівець того кольору, який одержала їхня група. Група
разом вигадує, в який спосіб олівець слугуватиме людям і що для них
намалює. Зобразити це потрібно без слів, тільки за допомогою міміки
та жестів. Решта учнів мають відгадати, що намалював олівець.
О. Орач
Із колючками клубок
Закотився під дубок.
І тихесенько притих.
Тільки й чути: «Чмих!» та «Чмих!»
Г. Чубач

_______________________Урок № 19 ( варіант 1)__________________
Тема. Розфарбовування.
Мета. Вчити дітей розфаровувати, вишиковувати події в логічній
послідовності; розвивати навички орієнтування на аркуші паперу;
розвивати дрібну моторику рук, увагу й пам’ять, творчу уяву, логічне
мислення; розвивати прийоми розумових дій, мовлення, швидкість
реакції, пізнавальний інтерес до прочитаних казок.
Обладнання. Малюнки казкових героїв Вінні Пуха та П’ятачка, робочі
зошити, кольорові олівці, індивідуальні картки-розмальовки.
Хід заняття
І. Мотивація навчальної діяльності.
– Дорогі діти, сьогодні я одержала дивного листа. У ньому нічого не
написано, є тільки завдання з пронумерованими крапками. Як ви
думаєте, якщо їх правильно з’єднати, ми зможемо зрозуміти від кого
лист? Давайте спробуємо.
(Після самостійної роботи в дітей виходять малюнки П’ятачка і
Вінні-пуха).
– Як ви думаєте, хто ж надіслав нам листа? Напевно, свинка і ведмедик.
А що вони нам пишуть? Вони хочуть запросити нас у гості. Хочете до
них відправитися в гості? Тоді вперед.
ІІ. Робота над темою уроку.
– Дорога до наших героїв далека і йти ми будемо в ліс. Але щоб
потрапити до них, ми маємо виконати різні завдання.
– Пригадайте казки або мультики в яких є наші герої. Назвіть їх. («Троє
поросят», «Двоє ведмежат» і т.д.)
Робота в зошиті.
Завдання 1 «Цікава геометрія».
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– Звірята хочуть перевірити, як ви знаєте геометричні фігури.
Розфарбуйте кружечки синім олівцем, квадратики – зеленим,
трикутники – червоним, ромби – жовтим. Будьте уважні!

(мал.60)
Завдання 2 «Однакові листочки».
– За вікном зима. Всі дерева стоять голі. Вінніпух та П’ятачок
прикрасили свою хату різними листочками, щоб було тепліше у люті
морози. Ваше завдання знайти в кожному ряду два однакові листочки.
Обведіть їх кружечками.

(мал.6
1)
Фізкультхвилинка
В казковому лісі розминка.
Настала фізична хвилинка.
Втому проженем руками
Вгору їх піднімем з вами.
Потім присядемо дружно,
Ноги згинаємо пружно.
Руки мов крила розправим
І до плечей їх поставим.
Коло вперед покрутили,
Потім назад повторили.
Голову вниз опустили,
Потім назад нахилили,
Потім наліво поклали,
Потім направо. І стали.
Рівно і струнко.
Швидко скінчилась хвилинка.
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Нас збадьорила розминка.
Завдання 3 «Оживіть ялинку».
– Ось ми і підійшли до будинка Вінні-Пуха та П’ятачка. Вони жили
біля озера, на узліссі лісу. На їхньому подвір’ї було тихо. Лише ялинка
стояла прикрашена новорічними кульками. Вони були різних кольорів.
А яких? Ви дізнаєтесь, якщо розв'яжете приклади і розфарбуєте ялинку
відповідно до відповідей. (Приклади з кольоровими кружечками).

(мал.62)
Завдання 4 «Придумування історії про Вінні-Пуха та П’ятачка»

(
мал. 63)
Завдання 6. Розфарбовування малюнків
ІV. Етап рефлексії
– Які знання вам знадобилися під час виконання завдань?
– Що найбільше сподобалося виконувати?
– Яке завдання було виконати найважче?
_________________________Урок № 19 (варіант 2)________________
Тема: Розфарбовування.
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Мета: Вправляти учнів у прописуванні елементів по контуру,
знайомство з тваринним світом.Розвивати дрібну моторику руки за
допомогою розфарбовування тематичного малюнку, координацію та
м’язову пам’ять руки, мислення ,творчі здібності. Збагачувати
словниковий запас та зв’язне мовлення дітей. Виховувати любов до
природи та дбайливе ставлення до навколишнього середовища,
охайність у роботі.
Обладнання:малюнок лисички запис пісні «Лисичка», індивідуальні
карточки.
Хід уроку
І.Мотиваційний етап
- Діти, відгадайте, хто завітав до нас на заняття. Ось що він говорить
про себе:
Я руда, низького росту,
Хитра я і довгохвоста.
На курей я вельми ласа –
В них таке смачненьке м'ясо…
Вовку-брату я сестриця,
А зовуть мене…(Лисиця)
ІІ.Етап цілевизначення та планування
Так, діти, правильно відгадали! На сьогоднішньому занятті ми з вами
дізнаємось де-що цікаве про цю та інших тварин, пограємо в ігри та
розфарбуємо малюнок.
III.Етап вивчення нового матеріалу
1.Гра «Відгадай, хто з тварин так вміє робити?»
1.- Муркоче - …(кіт)
– шипить – … (змія)
– мукає – …(корова)
– дзижчить - … (джміль або бджола)
– пищить - … (миша)
– виє - … (вовк)
– форкає - … (кінь)
– каркає - … (ворона)
– кує - … (зозуля)
– кумкає - … (жаба).
2.Гра «Хто де живе?»
- Де живе ворона? (У гнізді)
- Будинок у песика називається ? (Буда або будка)
- Хатка у мишки це …? (Нірка)
- Де живуть бджілки? (У вулику)
- Як називається житло лисиці? (Нора)
А що ще ви знаєте про лисицю ?
(Слухає відповіді дітей. Уточнює відомості про лисицю)
3.Розповідь вчителя.
Лисиця - одна з найпопулярніших героїнь дитячих казок. Але як
казковий образ наділена рисами, властивими цим тваринам в
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реальності. Лисиця красива: пишний хвіст, що становить трохи менше
половини довжини тіла, руда шуба і лукава вузьконоса мордочка з
красивими карими очима. До того ж лисиця струнка, витончена, у неї
подовжений тулуб і стрункі ноги, а розміром вона з невелику собаку:
важить 6-10 кілограмів.Лисицю називають ще рудою, і це насправді
так, тільки живіт у неї білий або сірий, а груди світлі. Наша лисиця
дуже пишається своєю красою. І сьогодні вона принесла вам свій
портрет, який пропонує розфарбувати.
4. Демонстрація та аналіз зразка розфарбовки.
Роздивіться уважно малюнок розфарбовку. Хто зображений на
малюнку?
Як ви міркуєте, чому мишка сховалась від лисиці? Якого кольору
шубка у мишки? А у лисиці? З якої букви починається слово лисиця?
Слово миша?
5.Пальчикова гімнастика
Дружно пальчики згинаєм,
Міцно кулачки стискаєм,
Раз, два, три, чотири, п’ять –
Починаєм розтискать.
Діти простягають руки вперед, міцно-міцно стискають пальці в
кулачки, а потім розслаблюють їх і розтискають. (Повторюють вправу
кілька разів)
Пальчикова гімнастика «Лисеня»
Лис
Лиса з лісу у село
«Ку-ку-рі-ку» занесло.
Заглядає лис у вікна:
«Де ж це півень
кукурікнув?»
Обидві долоні зробити «ковшем», великі пальці підняти вгору, вказівні
пальці та мізинчики згинаємо всередину долоней, притискаємо один до
одного. Середні та безіменні пальці утворюють вузьку «лисячу»
мордочку.
6.Закріплення матеріалу.( Під час роботи учнів грає тиха музика)
Прописування нижнього ряду малюнку. (Після прописування кожного
рядка пропонується дітям вправа для зняття напруження та
відпочинку руки)
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(мал. 64)
2. Прописування бокових елементів.
3. Обведення по контуру та розфарбовування малюнку.
ІV.Етап рефлексії
1.Організація виставки робіт
ЛИСЕНЯТКО
У лісочку лисенятко
Будувало собі хатку.
Нірку вирило глибоку,
Намостило листя збоку,
Зверху мохом притрусило
І травички наносило.
Дуже гарна вийшла хатка
У малого лисенятка!
В. Волос
- Всі роботи гарні та охайні. Молодці!
2. Бліцопитування:
- Діти, що ми робили на сьогоднішньому занятті?
- Що нового дізналися про лисицю?
- Що найбільше сподобалось на занятті?

____________________________Урок № 20________________________
Тема. Штрихування.
Мета: закріплювати вміння правильно штрихувати предмети;
формувати навички каліграфічного письма; вправляти в написанні
букв з довгими та короткими петлями; розвивати зв’язне мовлення
учнів; виховувати бережливе ставлення до власних речей.
Обладнання: дидактичний роздатковий матеріал, грецький горіх (на
кожного).
Хід уроку
I. Мотиваційний етап
Актуалізація знань дітей.
- Спробуйте відгадати, про кого чи про що ми сьогодні будемо
говорити. Для цього послухайте віршики.
Зайчик пляше залюбки –
Є у мене лялька Катя
Хай радіють малюки!
Я їй зшила з шовку плаття,
Тупає він ніжками,
Їй книжки читаю,
Вушками лопоче,
Супом пригощаю.
Наче пісню ніжную
Я воджу її гуляти,
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Заспівати хоче.

Вчу Катрусю розмовляти,
З нею я співаю,
З нею спать лягаю.
2.Вчитель звертає увагу дітей на іграшки, розміщені на столі. Діти
роздивляються їх.
- У кожного з вас є своя улюблена іграшка. Хто зможе розказати про
неї?
(Невеликі описові розповіді 2-3 дітей)
3.Тематична ігротека
- Пропоную пограти в гру «Відгадай мою іграшку». Перед дітьми,
вчитель розкладає іграшкові дзвіночки. Непомітно він обирає будь-яку
іграшку, кладе її в коробку і ставить на стіл. Після цього довільно
описує схований предмет кількома реченнями, не називаючи його.
Мовленнєвий матеріал для гри
Ця іграшка – звірятко. Вона м’яка, плюшева. Ця іграшка білого
кольору, величенька. В іграшки є довгі вушка, очі й носик, маленький
хвостик і лапки. (Зайчик)
Ця іграшка – транспорт. Іграшка пластмасова. У неї є колеса й висока
кабіна. Кабіна зелена, а колеса чорні. (Трактор)
Діти уважно слухають опис. Якщо хто-небудь відгадує, про що
йдеться, він дзвонить у дзвоник і тільки тоді може назвати іграшку.
Якщо іграшку названо правильно, її дістають і показують усім дітям, а
той, хто відгадав, стає ведучим.
2.Добір узагальнюючої назви – іграшки.
3.Гра «Іграшкова абетка»: на кожну букву алфавіту сказати назву
іграшки.
4.Вправа «Порахуй іграшки» -.
II. Етап цілевизначення та планування
Як ви думаєте ,про що буде йти мова на сьогоднішньому уроці?
III. Етап вивчення нового матеріалу
1. Пальчикова гімнастика з масажем «Яєчко у гніздечку»
Ми долоньки розітрем
(тремо одна об одну)
І гніздечко з рук зів'єм.
( руками утворюємо гніздечко)
Пташка у гніздечко
Покладе яєчко.
(беремо в руки горішок)
Яєчко, яєчко,
(катаємо горішок)
котись по гніздечку.
Котись не губися,
гляди - не розбийся.
2. Вправи з розвитку дрібної моторики руки
1.Тренувальні вправи. Робота на карточках . Мішане штрихування
іграшок

72

(мал. 65)
4. Розвиток мовлення учнів.
1.
Розповідь «Моя улюблена іграшка»
2.
Відгадування загадки:
З виду ніби невеличка,
В ній - молодшенькі сестрички.
У собі сестер ховає.
Як звуть лялечку? Хто знає?
5.
Розфарбовування з логічним навантаженням «Мотрійки»

(мал.66)
IV. Етап рефлексії.
Я зрозумів, що можу ...
Мені сподобалося ...
Для мене стало новим ...
Мене здивувало ...
У мене вийшло ...
____________________________Урок № 21________________________
Тема. Інсценування римованих історій, казок за допомогою пальців
(пальчикові ігри).
Мета: розвивати зв’язне мовлення, рухливість мовних органів;
розвивати дрібну і загальну моторику; формувати та розвивати в учнів
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технологічну компетентність для реалізації творчого потенціалу;
розвивати уяву, мислення, творчість; виховувати культуру спілкування,
бажання гарно вчитися.
Обладнання: Колобок, Зайчик, зошити.
ХІД УРОКУ
I.Мотивація навчальної діяльності.
«Пальчикові ігри – наші вірні помічники».
II.Етап цілевизначення та планування
Ми будемо на уроці тренувати наші пальчики, щоб вони були
вправними, умілими, працьовитими
Вправа «Добрий день»
- Добрий день, добрий день, -пальчики сказали,
-Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали.
(Пальці обох рук назустріч «вклоняються», потім ритмічно на кожний
склад з’єднуються з одноіменними пальцями).
ІІI. Етап опрацювання навчального матеріалу
1.Вступна бесіда:
- Діти, у нас із вами є помічники. А хто ж ці помічники? Хто скаже? Це
наші ручки. Їх ще називають слухняними. Адже всі вони вміють
робити. Показали свої ручки.
2.Вправа «ДРУЖНІ ПАЛЬЧИКИ»
Вихідна позиція. Пальці однієї руки випрямити, притиснути один до
одного та утримувати напружені пальці до рахунку 10. Виконувати
спочатку кожною рукою по черзі, а потім обома руками одночасно.
Після вправи – стряхнути кисті рук.
Пальчики живуть в сім’ї, це помічники мої.
Ось які наші пальчики дружні й працелюбні. Вони все вміють робити
та живуть як одна сім’я.
3.Вправа «Моя сім’я».
Цей пальчик – мій дідусь, цей пальчик – моя бабуся,
Цей пальчик – мій татусь, а оцей – моя матуся,
Ну, а цей маленький – я, ось уся моя сім’я.
(Почергове згинання пальчиків, починаючи з великого).
3.Чистомовка.
Щоб наш ротик був слухняним ми розкажем чистомовку.
ЛО – ЛО – ЛО – все навло ожило.
ЛЯ – ЛЯ – ЛЯ – вкрилась зеленню земля.
ЛІ – ЛІ – ЛІ – квіти ніжні на землі.
5.Мімічні та артикуляційні вправи.
- Одного разу на підвіконні лежав Колобок. Був Колобок румя’ний,
кругленький, товстенький. Ось такий. (Надути щоки).
Набридло йому лежати і невесело зітхнув Колобок. Ось так. (Діти
вдихають повільно через ніс і, видихаючи, вимовляють: «Ох!»)
Замислився він і вирішив піти в гості. І докотився Колобок до нас на
урок. Давайте привітаємося з ним. (помахи руки). Діти, який Колобок?
(Кругленький, товстенький, м’якенький). Давайте його розважимо.
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7. Вправи на розвиток дрібної моторики
- А давайте, діти, пограємо з Колобком в пальчикові ігри.
Наші пальчики живуть дружною сім’єю, а називається вона як? Вірно,
кулачок.
Вправи на стискання та розправлення пальців з кулачка:(механічне
відпрацювання комплексу «пальці – кулачок»)
Хоче Колобок запросити нас у гості до Зайчика. Потрібен подарунок.
8.Вправа «Капуста»
Покотився Колобок в ліс, а ми за ним слідом, і побачили Зайчика.
9.Вправа «ЗАЙЧИК»
Вихідна позиція. Вказівний та середній пальці витягнути уверх,
мізинець та безіменний притиснути до долоні великим пальцем.
Утримувати пальці в такому положенні на рахунок до 5-10. Вправу
виконувати спочатку кожною рукою по черзі, потім – обома руками
одночасно.
На лужку, на лужку,
Стрибав зайчик в кожушку.
Зайчик запросив нас на чай. А печиво ми приготуємо – розмалюємо.
10. Обведення, розфарбовування малюнка.

(мал.67)
- Діти, час повертатися. Подякуємо Зайчику за гостинність.
11.Казка "Пригода зайчика"
(Обігрування казки за допомогою фігурок, виконаних з пальців рук,
які були раніше освоєні).
Жив-був біля лісу на галявині, де росли гарні квіти, заєць. Йому було
дуже нудно, і він пішов шукати друга. У лісі він зустрів іншого
зайчика. На їх біду в ліс прибіг вовк - зубами клац. Втекли зайці,
сховалися, і думають, що їм зробити. І вирішили вони побудувати
будинок. Подивилися зайці, що вовка нема і пішли в ліс. Вони пиляли,
рубали, молоточком били і побудували собі будинок, а в будинку стіл,
стілець, ліжко і міцний замок. Прибіг на стукіт вовк - зубами клац,
подивився на будинок зайців і втік геть. А зайці стали жити - поживати
і добра наживати.
IV.Етап рефлексійно-оцінювальний:
Діти, що вам сподобалось на уроці? Які пальчикові вправи для
пальчиків ви будете виконувати вдома?
____________________________Урок № 22________________________
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Тема. Інсценування римованих історій, казок за допомогою пальців
(пальчикові ігри).
Мета: розвивати зв’язне мовлення, рухливість мовних органів;
розвивати дрібну і загальну моторику; формувати та розвивати в учнів
творчу уяву, мислення; виховувати культуру спілкування, бажання
гарно вчитися.
Обладнання: Колобок, Зайчик, індивідуальні карточки.
ХІД УРОКУ
1.Мотивація навчальної діяльності.
1.Привітання.
Доброго ранку
Доброго ранку, сонце привітне!
Доброго ранку, небо блакитне!
Доброго ранку, у небі пташки!
Доброго ранку тобі i мeнi!
(Пальцями правої руки по черзі , вітатися" з пальцями лівої руки,
торкаючись один до одного кінчиками).
2.Вірш.
Маю десять пальців я,
Всі вони - немов сім’я!
Разом ліплять і малюють,
І готують, і майструють.
Ось такі от молодці
Пальчики мої ось ці.
II.Етап цілевизначення та планування
Ми будемо на уроці тренувати наші пальчики, щоб вони були
вправними, умілими, працьовитими.
ІІI. Етап опрацювання навчального матеріалу
1. Щоб ротик був слухняним чистомовку промовляєм.
Чистомовка.
Ат – ат – ат – мама, тато, брат.
Ра – ра – ра – я й мала сестра.
М’я - м’я –м’я –це моя сім’я.
Ся – ся – ся- а якщо бабуся.
Усь - усь –усь –і старий дідусь.
Ки – ки –ки – дядьки і тітки.
На – на – на – то це родина.
2.Вправа «На роботу»
Старший встав — не лінувався.
Вказівний за ним піднявся —
Розбудив сусід його.
Той — свого, а той свого.
Встали вчасно вci брати —
На роботу треба йти.
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(Стиснути пальчики в кулачок. По черзі розгинати їх, починаючи з
великого. А зі словами: „Встали вчасно вci..." широко розставати
nальцi).
3.Вправа «ДРУЖНІ ПАЛЬЧИКИ»
Вихідна позиція. Пальці однієї руки випрямити, притиснути один до
одного та утримувати напружені пальці до рахунку 10. Виконувати
спочатку кожною рукою по черзі, а потім обома руками одночасно.
Після вправи – стряхнути кисті рук.
Пальчики живуть в сім’ї, це помічники мої.
Ось які наші пальчики дружні й працелюбні. Вони все вміють робити
та живуть як одна сім’я.
3. Вправа «Моя сім’я»
Цей пальчик – мій дідусь, цей пальчик – моя бабуся,
Цей пальчик – мій татусь, а оцей – моя матуся,
Ну, а цей маленький – я, ось уся моя сім’я.
(Почергове згинання пальчиків, починаючи з великого).
4.Вправа «Пальчик, пальчик, де ти був?»
Розпитаєм наші пальчики де були?
Пальчик, пальчик, де ти був? ( беремо мізинчик)
Я з цим братцем в ліс ходив, ( беремо безіменни й пальчик)
А з цим братцем борщ варив, (беремо середній пальчик)
А з цим кашу куштував, ( беремо вказівний пальчик)
А з найбільши м заспівав, заспівпав . (беремо великий пальчик)
5.Мімічні та артикуляційні вправи.
В ліс пальчики ходили Колобка зустріли.
- Одного разу на підвіконні лежав Колобок. Був Колобок румя’ний,
кругленький, товстенький. Ось такий. (Надути щоки).
Набридло йому лежати і невесело зітхнув Колобок. Ось так. (Діти
вдихають повільно через ніс і, видихаючи, вимовляють: «Ох!»).
Замислився він і вирішив піти в гості. І докотився Колобок до нас на
урок. Давайте привітаємося з ним. (помахи руки)
- Діти, який Колобок? (Кругленький, товстенький, м’якенький).
Давайте його розважимо.
6. Вправи на розвиток дрібної моторики
- А давайте, пограємо з Колобком в пальчикові ігри.
Наші пальчики живуть дружною сім’єю, а називається вона як? Вірно,
кулачок.
Вправи на стискання та розправлення пальців з кулачка:
(механічне відпрацювання комплексу «пальці – кулачок»)
Хоче Колобок запросити нас у гості до Зайчика.
7.Вправа «ЗАЙЧИК»
Покотився Колобок в ліс, а ми за ним вслід, і побачили Зайчика.
«ЗАЙЧИК»
Зайчик по лісі скакав, (пальчики "скачуть" по столу)
Зайчик корм собі шукав. (Пальчиками обох рук по черзі перебираємо по
столу)
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Раптом у зайчика на маківці
Піднялися, як стрілки, вушка. (Зображуємо вушка ручками)
Шурхіт тихий лунає:
Хтось по лісу крадеться. (Пальчики повільно йдуть по столу)
Заєць плутає сліди,
Тікає від біди. (Пальчики швидко-швидко бігають по колу на столі)
8.Вправа Вправа «Торт».
Зайчик запросив нас на чай. В гості йтуть з солодощами.
Торт
Тісто ручками помнемо, (стискаємо-розтискаємо кулачки)
Солодкий тортик спечемо.(наче мнемо тісто)
Серединку змажемо джемом, (кругові рухи долоньками по столу)
А верхівку -солодким кремом .(кругові рухи долоньками один об
одного)
І кокосовою стружкою,
Ми присиплемо торт трошки (сиплемо «стружку» пальчиками обох
рук)
А потім заваримо чай В гості один одного запрошуй! (Одна рука зачіпає іншу)
9. Вправа «Апельсин».
Кого ми ще можемо пригостити?
Ми ділили апельсин! (Руки зчеплені в замок, погойдуємо)
Багато нас, (пальці розчепірювати)
А він один. (Показуємо тільки один палець)
Ця часточка для їжака, (пальці складені в кулачок, відгинаємо по одному
пальчику).
Ця часточка для стрижа, (відгинаємо наступний пальчик)
Це часточка для качат, (відгинаємо наступний пальчик)
Це часточка для кошенят, (відгинаємо наступний пальчик)
Ця часточка для бобра, (відгинаємо наступний пальчик)
А для вовка шкірка! (Долоні вниз, пальчики розчепірені)
Він сердитий на нас, біда! (Погрозити пальцем)
Розбігайтеся хто куди! (Зімітувати біг пальцями по столу)
Учитель: Діти, час повертатися. Подякуємо Зайчику за гостинність.
10.Робота на карточках. Розфаровування малюнка.

(мал. 68)
11.Придумування казки "Пригода зайчика та колобка" (на новий лад)
IV. Етап рефлексії.
- Діти, що вам сподобалось на уроці?
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Які пальчикові вправи для пальчиків ви будете виконувати вдома?

____________________________Урок № 23________________________
Тема: Удосконалення вміння слухати й розуміти співрозмовника,
формувати запитання та відповідати на них.
Мета: збагачувати й активізувати лексичний запас учнів;
удосконалювати мовленнєві навички; формувати вміння будувати
зв’язне висловлювання на основі почутого, власних спостережень,
малюнків; вчити ставити запитання та давати відповіді на них,
розвивати пізнавальну та мовленнєву активність; творчу уяву;
виховувати бережливе ставлення до птахів, любов до рідного краю.
Обладнання: предметні малюнки із зображенням птахів; грамзапис
«Голоси птахів»; сюжетні малюнки (гнізда птахів, біля годівнички);
скринька.
ХІД УРОКУ
І. Етап мотивації навчальної діяльності
Створення емоційного настрою Учитель умикає грамзапис «Голоси
птахів».
— Що ви почули?
Після прослуховування (1-2 хвилини) учитель відкриває дошку, на якій
вивішені предметні малюнки із зображенням птахів.
— Голоси яких птахів ви впізнали? (Діти відповідають, показуючи на
відповідні малюнки.)
Учитель доповнює відповіді учнів.
II. Етап цілевизначення та планування
— Якою буде тема нашого уроку, здогадалися?
— Що нового ви хотіли б дізнатися на уроці? Чого навчитися?
III Етап опрацювання матеріалу
1. Збагачення й активізація словникового запасу учнів
— Чи всі птахи, зображені на малюнках, вам відомі?
Учні виходять до дошки, показують на малюнок птаха, який їм
невідомий, і запитують: «Хто це?»
Учитель відповідає: «Це...»
Усі учні хором повторюють назву птаха.
1)Гра « Так чи не так? »
Учитель вказує на малюнок із зображенням одного з птахів і запитує:
— Це сорока?
Учні відповідають:
— Так, це сорока.
Або:
— Ні, це не сорока. Це лелека.
2)Гра «Ланцюжок слів».
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2. Робота в парах. Учні по черзі називають слова — назви птахів.
Перемагає той, хто останнім назвав слово.
3. 7-8 учнів, які стали переможцями гри, виходять до дошки,
утворюють коло і по черзі називають слова — назви птахів.
Переможцем уважається той, хто назвав найбільше слів.
Однокласники вітають переможця оплесками.
4. Гра «Упізнай мене».
Перелітний птах зі світло-сірим оперенням, який сам не висиджує
пташенят, а кладе яйця в чужі гнізда. (Зозуля)
Лісовий птах із довгим, гострим та міцним дзьобом, яскравим
оперенням, який живиться комахами та їхніми личинками, добуваючи
їжу з щілин кори хворих дерев. (Дятел)
Хижий нічний птах із великою круглою головою, великими очима й
коротким, гачкуватим дзьобом. (Сова)
Лісовий птах із довгим хвостом і чорно-білим пір’ям, що видає
характерні звуки — скрекотіння. (Сорока)
Великий перелітний птах із довгими ногами та довгим прямим
дзьобом. (Лелека)
Маленький перелітний птах із сірим оперенням, самець якого чудово
співає. (Соловей)
5.Гра «Прилетіли птахи».
Учитель попереджає дітей, що слід називати лише птахів, а якщо
помиляться, і почують помилкову назву, необхідно плескати в долоні.
— Починаємо!
Прилетіли: граки, синиці, жуки, ластівки, комарі, зозулі, лелеки, білки.
6.«Загадковий кросворд».
1.Перший я приніс весну,
Пробудив усе від сну.
Заспіваю під вікном,
Люди звуть мене... (шпаком).
2.Вірно людям я служу, їм дерева стережу.
Дзьоб міцний і гострий маю,
Шкідників ним добуваю. (Дятел)
3.Біла латка, чорна латка,
По березі скаче. (Сорока)
4.Який птах найважчий в Україні? (Дрохва)
Повідомлення вчителя:
Дрохва — великий птах, який живе в степах України. Занесений до
Червоної книги України, потребує охорони. (Демонстрація наочності.)
5. Шубка з синього пушку,
Скаче в жовтім фартушку,
Чорний шарфик та шапчина,
Хоч маленька ця пташина,
Та корисна трудівниця.
Називається... (синиця).
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— Які слова допомогли відгадати загадки? Що нового дізналися про
птахів?
— Прочитайте слово, що утворилося по вертикалі.
— За якими ознаками можна відрізнити птахів від інших живих істот?
(Тіло птахів укрите пір’ям; усі вони мають крила, дзьоб; майже всі
вміють літати.)
6.Фізкультхвилинка. Гра «Совушка-сова»
Діти ходять по колу, промовляючи:
Совушка-сова велика голова,
Сиділа, сиділа та й полетіла.
Після цього діти розводять руки в сторони, починають ходити по класу
і вимовляти: «С-с-с-с-с!»
7. Введення нових слів у словосполучення і речення
1) «Лісова загадка».
Учитель пропонує учням послухати вірш-загадку та відгадати її.
ТУКИ-ТУК!
Хто на дереві над нами —
Туки-туки-тук ?
Прибиває щось гвіздками —
Туки-туки-тук!
Наполегливо працює —
Туки-туки-тук!
Хоч нічого не майструє —
Туки-туки-тук!
Робить він корисну справу:
Туки-туки-тук!
Ще й одягнений яскраво,
Туки-туки-тук!
Н. Забіла
— Хто сидить на дереві?
— Що він там робить?
— Як працює дятел? (Учитель вимагає від учнів повних відповідей.)
— На дереві сидить дятел.
— Він там щось прибиває гвіздками (стукає дзьобом, дістає шкідливих
комах із-під кори дерева тощо).
— Дятел працює невтомно, наполегливо.
8.Робота за малюнком.
— А який же дятел?
— За якими ознаками ми можемо його впізнати? Який у дятла дзьоб,
хвіст, ніжки, пір’ячко? (Дзьоб довгий, гострий; хвіст міцний; ніжки
коротенькі з кігтиками; пір’я яскраве, на голові — чер-вона шапочка.)
— Чим корисний цей птах?
— Як його називають? (Дятел — лісовий лікар. Дятел — майстербудівельник (видовбує дупла в деревах).
— До нас завітав ще один птах. А хто саме — відгадайте!
Довгі ноги, довгий ніс,
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Прилетів — обід приніс,
Смачних жабенят
Для своїх малят. (Журавель)
— Який він? (Довгоногий, довгоносий, довгошиїй)
— Де живе журавель? Чим живиться? (Журавель живе на болоті.
Живиться жабами.)
9.Гра «Послухай, докажи , не помились!»
ЯК ЖУРАВЕЛЬ ЗБИРАВ ЩАВЕЛЬ На болоті журавель Цілий день
збирав...,
Назбирав собі на борщ,
Та якраз вперіщив...,
І щавель знесла водиця, —
Без борщу лишилась....
З того часу журавель Сировим жує....
М. Стельмах
10.Вправа «Нескінченна пісня» (формування навичок чіткої та виразної
вимови).
Діти повторюють пісеньку за вчителем. Доцільно змінювати темп і
ритм вимови, залучати міміку і жести.
Був собі журавель
Та журавочка,
Наносили сінця
Повні ясельця.
Наша пісня гарна й нова —
Почнемо її, братці знову:
Був собі журавель
Та журавочка... (і так далі «без кінця»),
Олена Пчілка
11.Хвилинка-цікавинка.
Робота над багатозначністю слів: «журавель», «ключ».
Дивний ключ у небі лине,
Не залізний, а пташиний.
Цим ключем в осінній млі Відлітають... (журавлі).
Біля нашої криниці Проживає дивна птиця.
Довгоноса, довгошия,
У криниці дзьоба миє.
Набирає цебром водицю...
Як звуть цю дивну птицю? (Журавель)
— Чим вони різняться? (Один — живий, справжній; другий — дерев’
яний.)
— Скласти речення зі словом «журавель» у різних значеннях.
— Який ключ може линути в небі? (Використати малюнок.)
Журавлиний ключ лине в небі.
— Які ще значення має слово «ключ»? Складіть речення з цими
словами.
12.Слухання тексту «Журавлі-веселики».
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Стратегія «Передбачення»
Тихо на подвір’ї. Тільки іноді налетить вітерець-пустунець, побавиться
вербовим гіллям та й летить далі.
«Курли, курли!» — раптом долинуло з вишини. Тарасик підводить
голову, вдивляється в небо. А курликання все ближче.
Ось уже видно в голубому небі рівненький трикутник.
Дід, крекчучи, встає з дровітні. Прикладає до чола долоню.
— Повертаються з вирію веселики наші, — розгладжує вуса.
— А чому веселики? — дивиться на діда. — Журавлі.
— Зараз, навесні, звуть люди журавлів веселиками.
— А чому?
— Як ви вважаєте, що відповів дідусь Тарасикові? (Припущення учнів.)
— А тепер послухайте, що сказав дідусь.
— Бо повертаються птахи додому, і радіють вони, весело їм, що
здолали далеку дорогу, що знову в рідних краях. І люди з ними
радіють.
13. Добирання «слів-родичів».
Журавель — журба, журитися, зажурений.
Веселики — веселий, весело, веселитися.
8)Продовження речення.
Восени цих птахів називають журавлями, тому що...
14.Фізкультхвилинка
Косить в лузі журавель Конюшину та щавель.
А журавлики малі Узялися за граблі.
Хоч журавка і не косить,
Так джерельну воду носить.
Носить воду ще й обід,
Щоб косилося як слід.
— Хто працював у лузі? (У лузі працювали Журавель, Журавка,
Журавлик.)
— Хто що робив? (Журавель косив конюшину і щавель. Журавлики
узялися за граблі. Журавка носила джерельну воду й обід).
14.Роота з розфаобовками- птахи.
IV. Етап рефлексії
— Якою була тема уроку?
— З ким ми познайомилися?

____________________________Урок № 24________________________
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Тема. Удосконалювати вміння будувати відповідь відповідно до
почутого.
Мета. Формувати вміння будувати запитання і відповіді на них за
прослуханим текстом; розвивати діалогічне мовлення, пізнавальні і
творчі здібності; поповнювати словниковий запас учнів;
удосконалювати вміння спілкуватися, працювати в парі.; виховувати
почуття гумору, інтерес до навчання.
Обладнання: малюнок пташки - ремеза,
Хід уроку
І. Мотиваційний етап
Смішинка
Зустрілися двоє песиків. Один вітається:
Ні, то я іноземну мову вчу.
Гав!
Няв! – відповідає другий.
Що сталося? Ти захворів?
- Як слід читати репліки кожного з песиків?
- В якому темпі, яким тоном з якою силою голосу?
ІІ. Етап цілевизначення та планування
- Сьогодні ми попрацюємо над побудовою запитань і відповідей на
них за прослуханим текстом
- Щодня ти багато разів запитуєш і відповідаєш. То ж які бувають
запитання і відповіді?
ІІІ. Етап вивчення нового матеріалу
1). Робота з текстом
—Подивіться на малюнок (показ малюнка). Чи знайома вам ця пташка?
Послухайте текст, він вам допоможе.
Над річкою, над водою в'язана рукавичка висить... То — гніздо ремеза.
Гойдається на кінці тоненької гілки, пташенят виколисує.
А от і сам ремез. Груди жовтувато-білі, а спинка в нього коричнева.
Тримає муху в дзьобику. Озирнувся навколо та й залетів у пальчик
рукавички. Діток годує. ( Віктор Терен)
Запитання:
—Кого зображено на малюнку?
—Де живе ремез?
Відповіді бувають короткі й повні.
Наприклад:
У гнізді.
У гнізді над річкою.
Ремез живе над водою у гнізді.
Ремез живе над водою у гнізді, яке схоже на в'язану рукавичку.
- З якої відповіді можна більше дізнатися? (Звичайно, з повної.)
- Дай повну відповідь на запитання.
- Як розпізнати ремеза серед інших птахів?
- Послухайте ще раз текст.
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У ньому є г о т о в а відповідь. Але здебільшого в тексті готової
відповіді немає. Отже, треба д о д у м а т и с я с а м о м у .
2). Робота з текстом
- Послухайте текст.
А СЕРЦЕ ТОБІ НІЧОГО НЕ НАКАЗАЛО?
Андрійко прийшов зі школи й побачив заплакану матір. Він поклав
книжки й сів до столу. Чекає обіду.
А тата відвезли в лікарню,— каже мати.— Занедужав батько.
Вона ждала, що син занепокоїться, стривожиться. Та син був
незворушно спокійний.
Мама великими очима дивилася на Андрійка.
—
А нам завтра до лісу йти,— каже Андрійко.— Завтра ж неділя.
Учителька наказала, щоб усі прийшли до школи о сьомій годині ранку.
Та й куди ж ти підеш завтра?
До лісу... Як наказала вчителька.
А серце тобі нічого не наказало? — запитала мати й заплакала.
Василь Сухомлинський
Запитання.
- Які з цих якостей є в Андрійка?
добрий
слухняний
чутливий
спокійний
- Як мав повестися Андрійко, щоб не образити вчительку й виявити
синівську любов?
Відповіді.
З якими з цих відповідей ти погоджуєшся, а яку заперечуєш?
Андрійко слухняний і добрий. Мама йому не сказала, щоб ішов до
лікарні, тому він збирається до лісу.
Андрійко слухняний, але не добрий і не чутливий. Він не зрозумів, що
мамі важко.
3. Андрійко мав відразу сказати мамі, що вранці провідає тата.
- Яка з цих відповідей, на твій погляд, правильна?
1. Андрійко мав сказати мамі, що піде в лікарню після лісу.
2. Андрійко мав би розпитати в мами, що з батьком, а потім побігти і
попередити вчительку.
4). Робота в парах
- Складіть свої відповіді і запитання за прослуханим текстом.
5.Розмальовування малюнка.

(мал.69)
ІV. Етап рефлексії
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Для мене стало новим ...
Мене здивувало ...
У мене вийшло ...
Я придбав ...
Мені захотілося ...
Мене надихнуло...
____________________________Урок № 25________________________
Тема. Ведення діалогу у повсякденних ситуаціях (у школі, вдома).
Мета. Дати зразки мовного спілкування. Ознайомити з правилами
мовного етикету, з словами ввічливості в повсякденному житті.
Розвивати вміння складати і розігрувати діалоги. Виховувати культуру
спілкування.
Обладнання: малюнок з зображенням Куліски (домовичка театру)
Хід уроку
І. Мотиваційний етап
ІІ. Етап цілевизначення.
- Сьогодні, діти, ми з вами поговоримо про мовний етикет, про культуру
мовлення.
ІІІ. Етап вивчення нового матеріалу
1). Вступна бесіда
- Ви вже справжні учні і знаєте багато правил-секретів, так? Знаємо
правила письма, правила читання, математичні правила, і правила
поведінки, а сьогодні ми пригадаємо правила мовного спілкування, які
повинна знати кожна культурна людина. Розкрию вам секрет, що кожен
з вас зараз стане на деякий час актором нашого театру і ми подивимося
з вами виставу «У театрі-мініатюр «Як слово мовиться?»
Діти заздалегідь розучують (в секреті від інших) невеличкі драматизаціїмініатюри за темою.
Але ми не просто будемо подорожувати з акторами у світ театру, наше
завдання у кінці подорожі пригадати всі порушення правил мовного
етикету, культури спілкування, мовлення.
2). Сценки – правила
1-а сценка-правило.
«Коли говориш — дивись у вічі співрозмовникові».
Юрко з Тарасом розмовляв,
Крутився на всі боки.
Неначе він сорока;
До неба очі зводив, в канаву зазирав...
А Тарас терпів, терпів:
«Ти до кого говорив?»
Висновки.
Коли до когось слово мовиш —
Дивися в очі тому, з ким говориш.
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2-а сценка-правило.
«Хочеш, щоб тебе почули не кричи. Говори спокійно, чітко...»
Юля з Танею зі школи
Йдуть по скверику поволі
«Ой, дивись», — горлає Юля, —
«Листя клена шелестять і як літачки летять!»
«Ой-ой-ой», — верещить, заливається, —
Горобці у пилюці купаються!
Чути Юлю аж, ген, за майданом,
Може, Таня чує погано?
Висновки.
Ну, звичайно, то дівчинці Юлі
Просто бракує мовної культури:
Спокійно треба говорити,
Не горлати, не шипіти...
3-я сценка-правило.
«Слова вимовляй правильно».
«Я у театрі був учора
Мені сподобалась ікра», —
Так повідомив друзям Коля...
Від сміху шибки задзвеніли в школі.
Висновки.
Навчити Колю говорить давно пора:
Не можна так калічити слова.
4-а сценка-правило.
«Слова вживай за призначенням».
Стрілись якось Рома й Вова:
«Я був на стадіоні вчора. Кльово!»
«Ви класно у футбола намотались?»
Висновки.
Де слів вони таких поганих нахватались?
Хороші наші, Рома й Вова,
Хіба це, друзі, гарна мова?
Діти - актори.
Рідну мову треба знати.
Слова любити й поважати.
Говорити треба чемно.
Щоб слухати тебе було приємно.
3). Робота в парах
- А тепер давайте спробуємо навчити Рому й Вову і скласти діалог про
гру на стадіоні у футбол і розіграти його за правилами.
Зразок
-Привіт, Ромо!
-Привіт, Вовчику!
- Ти був вчора на стадіоні?
- Так, був. Ми грали у футбол.
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- Як пройшла гра?
- Дуже добре. Наша команда перемогла з рахунком 2:1. Ми були
стомлені, але задоволені.
- Я дуже рад. Завтра теж прийду грати. До зустрічі!
- До побачення!
4). Відтворення діалогів
ІV. Етап рефлексії
Ну от, виставу закінчено, але наша знайома Куліска (домовичок
театру) хоче дізнатися чи гарні ви глядачі і чи уважно дивилися і
слухали акторів. Вона просить відгадати її загадки.
Куліска.
Культуру мовлення ви знаєте.
Загадки зразу відгадаєте:
Коли говориш — не ... (горлай).
Слів поганих — не ... (вживай).
На всі боки — не ... (крутись).
У вічі співрозмовнику ... (дивись)
На питання мої, друзі, відповідаєте.
Значить мовну культуру ви добре всі знаєте.
__________________________Урок № 26__________________________
Тема. Ведення діалогу у повсякденних ситуаціях (на вулиці, у
телефонній розмові).
Мета. Продовжити роботу над складанням і розігруванням діалогів,
використовуючи слова ввічливості та опорні словосполучення,
дотримуючись культури мовлення; розвивати вміння працювати в
парах; виховувати почуття дружби, взаємодопомоги
Обладнання: предметні та сюжетні малюнки, пам’ятки «Формули
мовленнєвого етикету», «Правила спілкування».
Хід уроку
І. Мотиваційний етап
ЧАРІВНІ СЛОВА
До всіх сердець,
як до дверей,
є ключики малі,
їх кожен легко підбере,
якщо йому не лінь.
Ти, друже, мусиш знати їх,
запам'ятать неважко:
маленькі ключики твої —
«Спасибі» і «Будь ласка».
Варвара Гринько
- З якими правилами спілкування ви познайомились на попередньому
уроці?
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ІІ. Етап цілевизначення та планування
Сьогодні, діти, ми з вами продовжимо роботу над складанням і
розігруванням діалогів, будемо використовувати слова ввічливості,
дотримуватись культури мовлення.
1.Давайте прочитаємо правила мовленнєвого етикету та правила
спілкування.
Пам’ятка
Формули мовленнєвого етикету:
1. Обов'язково залучати до діалогу ввічливі слова: будь
ласка, прошу, будьте ласкаві, дякую, вдячний, з радістю.
2. Вживати українські форми звертання (кличну форму).
3.Тон голосу під час ведення діалогу повинен бути спокійний, доброзичливий.
4. Дотримуватись норм літературної мови. (мал.70)
Правила спілкування
1.Уважно сприймати питання співрозмовника.
2. Зацікавлено і доброзичливо вислуховувати співрозмовника.
3. Не перебивати ні словом, ні жестом, ні мімікою говоріння
співрозмовника.
4.Перш ніж підтримувати діалог, подумай, сформулюй речення чи
питання, чи відповідь, подумки, а потім говори чітко і виразно.
5. Під час ведення діалогу дотримуватися формул мовленнєвого
етикету, норм літературної мови.
ІІІ . Етап вивчення нового матеріалу
– Які слова ввічливості ви почули у віршику Варвари Гринько? (спасибі, будь
ласка)
- Із скількох слів складається перший вираз?
- А другий?
- Введення поняття « словосполучення »
2). Гра. «Слово чи словосполучення?»
Показ предметних та сюжетних малюнків.
( Наприклад: крейда; крейда у руці; пише крейдою)
3). Розгляд сюжетного малюнка
4). Бесіда за малюнком.
- Кого ви бачите на малюнку? (Хлопчика і дівчинку)
- Що робить дівчинка? (Ліпить тваринку)
- Яких тварин ви знаєте?
- Чому хлопчик з нею не ліпить?
- Чи бажає він приєднатись до дівчинки?
5.Практична робота
1). Робота в парах
Подумайте, яка розмова відбувалась між дітьми і складіть діалог.
Про що треба пам’ятати? ( повторення правил спілкування)
2). Відтворення діалогів
3)Розфаровування малюнка.
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(мал. 71)
ІV. Етап рефлексії
Я дізнався ...
Я навчився ...
Я зрозумів, що можу ...
Мені сподобалося ...
________________________Урок № 27 (варіант 1)_________________
Тема: Побудова зв’язних монологічних висловлювань.
Мета. Вправляти учнів у побудові зв’язних монологічних
висловлювань ,активізувати в мові дітей вживання складних речень;
закріпити вміння описувати предмет за його основними ознаками;
вправляти в регуляції темпу мовлення, інтонації і сили
голосу.Закріпити уявлення дітей про характерні особливості різних пір
року; розвивати мислення, фантазію.Виховувати у дітей любов до
природи, до рідного краю, бажання піклуватися про природу.
Обладнання: слайд-шоу з пейзажами і сюжетами пір року (весна, літо,
осінь, зима), проектор, дошка; ілюстрації перелітних та зимуючих
птахів; підсніжник; «чудесний мішечок» з овочами і фруктами,
сніжинка .
Хід уроку
I.Мотиваційний етап.
(1-й слайд-конверт, сигнал повідомлення)
-Діти здається нам надіслали повідомлення. Вам цікаво? Хто ж нам
його надіслав
(2-й слайд-фото космос, інопланетяни)
-Як ви гадаєте, хто це? (відповіді дітей)
- Яке цікаве повідомлення. Давайте звернемо увагу звідки воно до нас
надійшло, з якої планети?
(3-й слайд – планета Мезорія)
-Але що ж вони бажають
- (4-й слайд – картинка?(Планета Земля)
-Діти, я здогадуюсь це інопланетяни і вони хотіли б дізнатися про
нашу планету.Як ви гадаєте, чому вони нічого не знають про нашу
планету? (відповіді дітей)
- А як же ми їм допоможемо? (припущення дітей).
90

II.Етап цілевизначення та планування.
Сьогодні ми поговоримо з вами про нашу природу, про нашу землю.
Ми вирушимо в подорож по різних порах року і згадаємо, що ми про
них знаємо.
Вчитимемося складати розповіді про пори року.У мене є диск, на який
ми запишемо всі ваші розповіді і відповіді і по електронній почті
відправимо на планету Мезорію.
III.Етап вивчення нового матеріалу
-З чого почнемо розповідати? Я думаю почнемо із загадок.
1. Даю підказку - загадку.
1 зупинка: Задзвеніли струмки,
Прилетіли граки.
В дім свій - вулик - бджола
Перший мед принесла.
Хто скаже, хто знає,
Коли це буває? (Весна.)
Проекція слайд - шоу весняних пейзажів і сюжетів на дошку.
- Що ви знаєте про весну?
(природа оживає, з'являються підсніжники-перші квіти, набухають
бруньки на деревах з'являється листя тощо)
Давайте пригадаємо слова якими можна сказати про цю пору року.
А допоможе нам така ось квіточка.
Загадка про підсніжник
Подивіться – на горбочку
Он біліє дивне очко.
Хто ж це дивиться так ніжно?
Дитинча весни – … (Підсніжник)
(Діти передають квіточку з рук вруки і називають).
– Що можна сказати про підсніжник, який він?
Діти: Пухнастий, білий, ніжний, м`який, легкий, живий.
- Яка весна в нашому краю? (холодна і тепла, похмура і сонячна,
дощова, зелена, весела, квітуча, пташина, тощо).
- Як називаються весняні місяці?
–Який перший місяць?
-Який зараз місяць йде?
- Хто весну на крилах приносить? (птахи.)
- Як називаються ці птахи? (перелітні.)
- А як називають птахів, які не відлітають у теплі краї? (зимуючі)
- Молодці діти. Пригадали слова які нам допоможуть при складанні
розповіді.
- А зараз пропоную пограти.
Якщо вдень іде дощ-він називається дощовий
Якщо мороз –
Якщо вітер –
Якщо холод –
Якщо сонце –
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Якщо вітер –
Якщо місяць квітень –
-Прийшла пора нам побавитись. Розповісти і показати як ми любимо
весну
2.Фізхвилинка «Ось іде до нас весна» (імпровізація рухів)
Ось іде до нас весна,
Все навколо ожива:
Підсніжники прокидаються,
Проліски посміхаються,
Діти вибігають,
На луках стрибають,
Птахи прилітають.
Ну що ж діти треба братись до роботи. Нам потрібно допомогти
інопланетянам. Давайте згадаємо про що вони нас попросили?
Діти: Розповісти про пори року.
Тож продовжимо.Наступна пора року ?
- Нам потрібні помічники. (звертаємо увагу на дерево і картинки –
схеми).
Зараз ми виберемо картинки які нам допоможуть скласти розповіді про
весну.
(Діти вибирають. В-ль прикріплює картинки на гілочки дерева тим
створює схему розповіді)
- Діти зверніть увагу, яка мнемо таблиця у нас получиласьвийшла.
- Ну, а зараз давайте присядемо, подумаємо і почнемо.
- Діти пам`ятайте, що інопланетяни зовсім нічого не знають про
весну.В своїх розповідях треба розповісти:
Яка весна? Яка погода? Які квіти ростуть навесні? Як живеться
пташкам, тваринам? (Діти складають розповіді, розповідають у
мікрофон).
- Які чудові розповіді у вас вийшли. Я гадаю, що інопланетянам
сподобаються ваші розповіді.
2 зупинка: Весна пройде, а за нею ...
Сонце пекет,
Липа цвіте,
Жито колоситься,
Золотиться пшениця,
Хто скаже, хто знає,
Коли це буває? (літо).
Проекція слайд - шоу літніх пейзажів і сюжетів на дошку.
- Яке літо в нашому краю? (тепле, ясне, гаряче, довгоочікуване,
червоне).
- Що хорошого несе з собою літо? (веселощі, квіти, ягоди, зелена трава
і ясна, сонячна погода і т.п.)
Запрошує нас літо пограти, по лузі поскакати.
3.Гра «Звір, птах, комаха, небилиця».
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Діти йдуть по колу і говорять: «Ми йшли по лузі, ковпачок знайшли». У
цей час в-тель одягає на одного з дітей великий ковпачок, що закриває
очі, і дає йому в руки паличку.
Дитина в ковпачку крутиться, зупиняється, указуючи ціпком на когонебудь з дітей, і каже, наприклад: «звір». Дитина в колі бере паличку з
іншого боку і називає будь-якого звіра, і т.д.
На слово «нісенітниця» діти придумують небилицю про будь-який час
року.
4.Діти складають розповіді, розповідають у мікрофон.
- Чудово, молодці! Продовжимо нашу подорож.
3 зупинка: Минуло літо, а за ним...
Порожні поля,
Мокне земля,
Дощ поливає,
Коли це буває? (Восени).
Проекція слайд - шоу осінніх пейзажів і сюжетів на дошку.
5.Дидактична гра «Чарівний мішечок».
- Надіслала нам осінь свої дари: стиглі плоди. Закрийте очі, уявіть сад,
в якому багато фруктів. Постукайте по столу. Чуєте, як осипається з
дерев фрукти? А тепер уявіть город, в якому виросли овочі. Ваші руки
перетворилися на лопатки, викопайте ними овочі.
Спорожніли сади і городи, а всі фрукти і овочі виявилися в «Чудесний
мішечок». Здогадайтеся (на дотик), що в мішечку, дістаньте це і
опишіть.
Діти складають описові розповіді про овочах і фруктах
(одна дитина розповідає, інші доповнюють).
- Чим вам подобається осінь?
(гарний осінній пейзаж, збирання багатого врожаю)
- Чому осінь може засмутити?
(похмурою, дощовою погодою)
- Молодці! Продовжимо нашу подорож.
4 зупинка:
Пройшла осінь, а за нею ...
Сніг на полях,
Лід на річках,
Віхола гуляє Коли це буває? (Взимку).
Проекція слайд - шоу зимових пейзажів і сюжетів на дошку.
- Діти, я пропоную кожному з вас здути зі своєї долоньки сніжинку.
6.Дихальна гімнастика «Вітерець»
- Які ваші улюблені розваги взимку? (катання на гірці, санках,
ковзанах, ігри з друзями у сніжки).
- Яка зима в нашому краю? (сніжна, морозна, довга, біла, весела і
т.д.).
7.Физкультхвилинка: «Зимовий вітер»
Замете доріжки пороша: «ш - ш-ш - ш»,
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(діти рухають опущеними вниз руками з боку в бік).
Завіє хуртовина: «у - у - у - у», кругові рухи руками).
Закрутить заметіль: «у - у - у - у», (діти кружляють і сідають).
Проекція слайд - шоу з фотографіями дітей і їх заняттями в кожне з
часів року
- А зараз я пропоную вам таку вправу – «Холодне-Гаряче»
(Кріотерапія)
А зараз прийшла пора пограти нам дітвора.
8.Гра «Доскажи словечко»
Я буду починати рядок вірша, а ви закінчувати в риму.
– Тихо, тихо як ві сні, падає на землю…(сніг)
– З неба все летять пушинки сріблясті…(сніжинки)
– На полянку, на лужок все лягає…(сніжок)
- Молодці. Ви запам`ятали, які слова підібрали в вірші?
Діти: Сніг, сніжок…
-Так. В цих словах є одна обра частина «сніг». Ці слова називаються
родинні.
-А який перший звук ви почули в цих словах? Давайте зараз спробуємо
дізнатись скільки складів мають ці слова. (Діти різними способами
поділять слова на склади)
- Молодці.А ще ми з вами знаємо, що в природі є свої звуки. Є звуки
дощу, грози, шум лісу, дерев. Є також звуки і у зими. Давайте їх
послухаємо (слухаємо звуки завірюхи, пурги)
- Ух, як віз зимових слів та звуків стало холодно. Наші пальці замерзли.
Давайте їх зігріємо.
8.Дихальна гімнастика
(діти роблять глибокий вдих і видих, промовляють «х-х-х-х-х-х» (3
рази)
- А ще ми знаємо що у нашого народу є багато прислів`їв про зиму.
Давайте їх пригадаємо. Хто знає, хай називає. Діти називають знайомі
прислів`я
-: Молодці, інопланетним жителям буде цікаво дізнатися про
це.Давайте звернемо увагу на екран. (На екрані – сніжинка в долоньці).
-Вони просять надіслати їм снігу. Але як ви гадаєте, чи можна
надіслати сніг у конверті?
Діти: Ні, він розтане.
- Що ж нам робити? (Діти пропонують.) Так, дуже багато різних
пропозицій.
А я вам зараз пропоную намалювати сніжинку, спочатку словами, а
потім олівцями.
9.Словесний пис сніжинки
10.Малювання на виір дітей: сніжинки, квіточки, ягідки, листочки
осінні.
IV. Етап рефлексії
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Ну, ось і закінчився наш урок. Я гадаю, що інопланетні друзі будуть
дуже задоволені і захочуть відвідати нашу планету і запросити нас
вгості на свою.
Гра в колі з м'ячем (зворотній зв'язок):
- Яке завдання ми виконували?
- Навіщо ми це робили?
- Перелічіть послідовність пір року.
- Що вам сподобалося, запам'яталося?
- У чому виникали труднощі?
- Як ви з ними справлялися?

________________________Урок № 27 (варіант 2)_________________
Тема. Побудова зв’язних монологічних висловлювань.
Мета. Закріпити вміння дітей будувати зв’язні монологічні
висловлюваня, користуючись схемами складати невеличкі розповіді
про пори року, місяці, погоду, тварин, рослин; закріпити знання про
професії дорослих (письменник, синоптик, біолог, математик,
художник); виразно декламувати вірші, прислів’я, приказки; формувати
вміння дітей працювати підгрупами, ланцюжком; виховувати
взаємодопомогу, ввічливість, відповідальність.
Обладнання: салюнок сонечка, малюнки пір року: зима-весна-літоосінь, надписи смноптик, письменник, художник, біолог, математик,
музика П.І.Чайковського “Зимовий ранок”.
Хід уроку
I.Мотиваційний етап
1.Бесіда.
- Відгадайте загадку:
Гарне, добре, по всіх
Людей дивиться,
А людям на себе
Дивитись не дозволяє. (Сонце)
- А що ви знаєте про сонечко?
Сонце низько чи високо,
Посила Землі уклін,
З ним проходять пори року
І приносять безліч змін.
2. Дидактична гра «Пори року».
- Які пори року ви знаєте ?
- Розставте у певному чергуванні назви пір року.
(Дві команди виставляють ланцюжок із малюнків пір року: зима-весналіто-осінь).
- Давайте припадаємо назви місяців кожної пори року. (Чотири дитини
називають (підписують), під назвою кожної пори року відповідні назви
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місяців).
Січень січе, лютий лютує,
Березень плаче, квітень квітує,
Травень під ноги стелить травицю,
Червень складає сіно в копиці,
Липень медовий бджілок чарує,
Серпень чудовий булки дарує.
Вечерень трусить груші в садочку.
Жовтень готує жовту сорочку,
Йде листопад – застеля килими,
Грудень надходить – початок зими.
ІІ. Етап цілевизначення та покладання
- Яка пора року вам найбільше до вподоби? Чому? Кому подобається
зима? Прошу вас, займіть своє місця під парасолькою синього кольору,
весна – зеленого, літо – червоного, осінь – жовтогарячого.
- Ось бачите кожен місяць, кожна пора року приносить свої радощі і
красу. Важко сказати, яка ж пора року найкраща. Сьогодні на уроці ми
пригадаємо ознаки кожної пори року і спробуємо всі наші
спостереження за змінами у природі відобразити на малюнку “Пори
року”.
Сьогодні ми з вами станемо науковцями. А досліджувати будемо
чотири пори року. Працювати сьогодні у нас будуть чотири
дослідницьких центри «ЗИМА», «ВЕСНА», «ЛІТО», «ОСІНЬ».
У кожному центрі працюють: СИНОПТИК, ПИСЬМЕННИК,
ХУДОЖНИК, БІОЛОГ, МАТЕМАТИК.
Прошу вибрати собі бажану професію. Будемо починати.
III.Етап вивчення нового матеріалу
Прошу вас закрити очі і послухайте чарівну музику.(Лунає музика
П.І.Чайковського “Зимовий ранок”).
1. Спостереження за змінами у живій та неживій природі.
- Яку пору року нагадала ця мелодія?
- Так. Це була зима.
- Які зміни у живій природі відбуваються у цей час? Як нежива природа
почувається взимку?
2. Гра “Вчись складати вірш”.
- Спробуймо розповісти про зиму віршами. Я буду починати рядочок
вірша, а ви спробуєте дібрати потрібні зимові слова в риму.
А яка зима буває
Скаже той, хто добре (знає).
Чи ж вона буває ніжна?
Ні! Холодна й. (білосніжна).
Так. Холодна, вітер віє,
І від снігу все . (біліє),
В небі темна хмара висне
Іноді мороз аж . (тисне).
Чудеса на склі малює,
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На річках мости . (будує)
Не прості, а льодяні,
Дуже гарні, мов . (скляні).
Під ногами сніг рипить
Звір від холоду . (тремтить)
Є хурделиця, природно
Є метелиця . (холодна).
Хуга є, і є завія,
Сонце світить, а не .(гріє).
І його частіш немає –
Хмара сонце . (закриває)
-Давайте разом з вами складемо свою невеличку розповідь про зиму. Я
почну, а ви продовжуйте.
Наступила
. (холодна зима)
Випав
. (білий, пухнастий сніг)
Сніг покрив
. (землю, дерева, будинки)
Всі дерева. (стоять голі)
Тільки
. (ялинки, сосни стоять зелені)
Перелітні пташки
. (полетіли до теплих країв)
Залишились зимуючі птахи
. (горобці, синиці, голуби)
Люди
. (турбуються про них)
Вони майструють. (годівнички) (Насипають в них зерно, крихти хліба)
Зима
. (улюблена пора року).
- Запрошую наших письменників описати пору року над якими вони
працюють (останнє слово показують за допомогою рухіх, міміки).
ПИСЬМЕННИК ВІД ЦЕНТРУ «ЗИМА»
Кружляє ніжний білий---------------- пух
Міняє зайчик свій---------- кожух
Одівають діти ----------рукавички
В годівничці сидять---------- синички
Ведмідь в барлозі вже ----------дрімає
Це до нас прийшла… (ЗИМА)
ПИСЬМЕННИК ВІД ЦЕНТРУ «ВЕСНА»
Де весна ходить
Там трава ----------сходить
Квіти----------- розцвітають
Пташки-------------- співають.
ПИСЬМЕННИК ВІД ЦЕНТРУ «ЛІТО»
Усадках смачна------------- малина
Аґрус, яблука, ожина,
Фрукти й зелень соковита
Це смачні дарунки --------------(ЛІ+ТА= ЛІТА).
ПИСЬМЕННИК ВІД ЦЕНТРУ «ОСІНЬ»
Спідничка яскраво барвиста
І жовтогарячі ------------стрічки
І темно-червоне------------------- намисто
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І жовті як віск ---------------чобітки
Це осінь по саду гуляє
В золоте пальто сад ---------------одягає (Осінь)
- Кожна пора року свої місяці має. Хто їх знає той і називає!
(Діти знаходять картки з надписами які позначають місяці і називають
їх.)
Грудень початок зими,
Січень січе,
Лютий лютує,
Березень плаче,
Квітень квітує,
Травень під ноги стеле травицю,
Червень складає сіно в копицю,
Липень медовий бджілок чарує,
Серпень чудовий булки дарує,
Вересень трусить груші в садочку
Жовтень фарбує деревам сорочку,
Йде листопад, застеляє листям доріжку.
- Наші місяці переплуталися, потрібно їм знайти своє місце.
Дидактична гра «Кожна пора року свої місяці має»
- Запрошую синоптиків розповісти про погоду яка очікує нас в різні
пори року.
СИНОПТИК ВІД ЦЕНТРУ «ЗИМА» – Послухайте будь ласка прогноз
погоди.
Сьогодні по всій території України та в м. Рівному очікується Холодна
погода. У вечері на небі з’являться хмари, можливі опади у вигляді
снігу.
СИНОПТИК ВІД ЦЕНТРУ «ВЕСНА»
– На початку весни мороз тріщить, а вдень вода біжить. В цьому році
прохолодний буде березень та квітень. Паска весною пізня – весна
затяжна. Як у травні дощ надворі, то буде хліб в коморі. Та скільки
холодам не бувати. Довго їм не господарювати. Тож будемо чекати на
красую весну!
СИНОПТИК ВІД ЦЕНТРУ «ЛІТО» – Влітку сонце піднімається високо
над Землею. Погода влітку очікується з різними перепадами
температури від 20 до 30 градусів. У червні пройдуть дощі з грозами.
Серпень гріє спину та холодить груди. Хоч у липні і серпні жарко, та
розлучатися з ними шкода й нудно! На Іллі до обіду літо, а після обіду
осінь.
СИНОПТИК ВІД ЦЕНТРУ «ОСІНЬ» – Восени сонце опуститься
низько над Землею та погано буде гріти. На небі часто будуть
з’являтися хмари та буде іти дощ. В осінній час сім погод у нас: сіє, віє,
крутить, мутить, пригріває, припікає, поливає. Осінь сумна, а весело
жити.
Дихальна вправа «Сильний вітер повіває»
Сильний вітер повіває,
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Гілки на деревах гойдає,
Листя, що ще восени упало
До нас під ноги впало.
Вправа «Позбираємо листочки».
1, 2, 3, 4, 5
Будем листячко збирати
Листочок каштана
(діти одягають маски на пальчики, починаючи з мізинчика)
Акації, кленовий, березовий, з тополі
Листочки ми візьмемо
В букетик їх складемо.
- Назвіть з якого дерева листочок, починаєм з великого пальця
- Наші дослідники досліджували боби. Давайте їх послухаємо.
(Експеримент з бобами)
ДОСЛІДНИК ВІД ЦЕНТРУ «ЗИМА»
Взимку жив у торбі на стіні
На самісінькому дні
Біб- бобище,
Мідяний лобище.
ДОСЛІДНИК ВІД ЦЕНТРУ «ВЕСНА»
Весною з чашки воду пив,
Білий пагін він пустив,
У пухку землю упав –
Стебельцем зеленим став.
ДОСЛІДНИК ВІД ЦЕНТРУ «ЛІТО»
Влітку колихав рясні квітки,
Пов’язав тугі стручки.
ДОСЛІДНИК ВІД ЦЕНТРУ «ОСІНЬ»
Недарма його садив–
Сто бобів мені вродив
Біб-бобище,
Мідяний лобище.
- Я знаю, що наші біологи, досліджували життя тварин. Що нового ви
дізналися про диких тварин?
Вправа для пальчиків «Дикі тварини»
Всі дикі тварин
Водяться в лісі
Там можна побачити: (По черзі зустрічаються пальчики лівої та правої
руки)
Зайця, лисицю, вовка,
ведмедя та дикого кабана
Всі звірі сховалися, от дива
Нікого нема!
- А білочка залишилася, ось вона. Складіть розповідь про неї.
Діти складають розповідь «ланцюжком», передаючи один одному
іграшку. Діти. Це білочка. Вона живе в лісі. Білочка маленька, швидка
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вона прудко стрибає з гілки на гілку. У неї пишне, гарне, сіре хутро. У
білочки є тулуб, голова, 4 лапи та пухнастий хвіст. Вушка у білочки з
китичками. Очі чорненькі крихітні. Їсть білочка горішки, шишки та
гриби.
- Давайте ми білочці подаруємо гриби які ми з вами зібрали восени.
Розкажіть білочці які гриби у вашому кошику.
По гриби ми в ліс ходили
Їх у кошик положили
Повний кошик із верхом
Ми накрили лопухом
Є у ньому (показую картинку)
сироїжка,
І опеньок тонконіжка,
І товстий боровичо,
І засмаглий маслючок,
Ну а це ось, хто такий?
Мухоморище старий
Ти чого заліз сюди?
Геть із кошика іди!
ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
- А зараз я пропоную кожній групі викласти колаж своєї пори року.
Увага! Художник підписав де, що має знаходитися. Тож потрібно
спочатку прочитати, знайти і приклеїти зображення.
(Діти складають колажі)
Непоспішно, крок за кроком
Минають чотири пори року
Одна пора проходить
Інша у слід надходить
Зима – це хуртовина
Весна у квітах лине
А потім тепле літо
І осінь, в сум одіта
Ось так із року в рік
Минає часу лік.
Люблю всі пори року
Кожна чимось особлива
Восени зиму чекаєм
Зимою весну виглядаєм,
Весною літо виглядаєм
А літом на осінь чекаєм.
IV.Етап рефлексії
-Чи сподобалася вам мандрівка?
-Що запам’яталося?
Дякую вам, діти, за ваші цікаві винаходи про пори року.
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_____________________________Урок 28_________________________
Тема. Складання усних текстів.
Мета: вчити школярів складати розповідь за зразком і запитаннями,
розвивати образне мовлення учнів, збагачувати словниковий запас;
виховувати любов до природи рідного краю, спостережливість.
Обладнання: ілюстрації-пейзажі літньої природи, лікарських рослин,
стенд “Календар народних свят”.
Хід уроку
II.Мотиваційний етап
1. Психологічний настрій учнів на урок
2. Актуалізація опорних знань
– Діти, які пори року ви знаєте? Назвіть їх у послідовності, в якій вони
змінюються.
3. Відгадування загадки
Хто це лісом зараз ходить?
– Розмаїття ягід родить,
Тепло. Раді всі звірята.
А в пташок – вже пташенята. (Літо)
Назвіть літні місяці.
II.Етап цілевизначення та планування
Як ви думаєте про що будемо говорити на сьогоднішньому уроці?
III.Етап вивчення нового матеріалу
1. Бесіда.
Серед вас всі люблять літо?
Хто з вас чекає літо? Чому?
З ким ви проведете літо?
Як ви збираєтеся відпочивати?
Де, на-вашу думку, краще відпочивати влітку?
Як потрібно готуватися до поїздки?
Якщо ви залишитеся вдома і нікуди не поїдете, то чим будете зайняті?
Діти, а літо яке? (тепле, сонячне, жарке, спекотне, веселе…).
А що можна робити влітку? (загоряти, купатися, бігати,
відпочивати…).
2. Гра «Я люблю літо»
Я люблю літо, бо … влітку сонце яскраво світить і гріє жарко.
Я люблю літо, бо… влітку день найдовший, а ніч коротка.
Я люблю літо, бо … влітку дме теплий вітер.
Я люблю літо, бо … влітку часто ідуть теплі дощі, подекуди з грозами.
Я люблю літо, бо… влітку після дощу на небі буває веселка.
Я люблю літо, бо … влітку можна кататися на велосипеді.
Я люблю літо, тому …що можна засмагати і купатися.
Так, літо дійсно прекрасна пора! Пропоную зіграти в гру. Якщо я вірно
кажу — плескаєте в долоні, якщо я помиляюся — тупаєте ногами.
3.Гра «Буває — не буває».
Влітку діти катаються на санках.
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Влітку на деревах розпускаються бруньки.
Влітку діти ліплять сніговика.
Влітку діти пускають в струмках кораблики.
Влітку діти засмагають та купаються.
Влітку діти одягають легку одяг.
Влітку діти майструють шпаківні.
Влітку на полях прибирають урожай.
4. Чим же ще знамените літо? Подивіться на картинки (Виставляються
картини з літніми пейзажами)
5.Вправа «Підбери слово-дію».
На лузі… багато запашних квітів.
На деревах … багато зелених листя.
На стежинах … багато спритних коників.
В траві … багато працьовитих мурашок.
Над запашними квітами … багато строкатих метеликів.
На одуванчиках.… мед багато волохатих бджіл.
У кронах дерев весело … дзвінкі птиці.
6.У вас на столі лежать картинки, на яких намальовані предмети.
Уважно роздивіться і виберіть слова які пов’язані з літом, придумайте і
назвіть до них ласкаві слова.
7.Гра “Заочна подорож до літа”.
Назвіть, які ви знаєте лікарські рослини? З яких кольорів складається
веселка?
Яких комах бачите влітку? Які ягоди дарує нам літо?
На який місяць літа припадає найдовший день року?
З якого дерева на початку літа летить пух?
За назвою якого дерева названо місяць літа? Це дерево цвіте
найпізніше.
Які польові квіти, що цвітуть влітку, ви знаєте?
6. Правила поведінки в природі.
Складіть правила поведінки в природі.
Бережи природу – вона твій лікар.
Збирати лікарські рослини можна в тих місцях, де їх багато. Частину
рослин треба обов’язково залишати.
У лісі намагайтесь ходити по стежках, щоб не знищувати,
витоптуючи, трав’янисті рослини.
Не залишайте на лісових галявинах, на березі річки, озера сміття.
Розчищайте джерела.
7.Побудова розповіді за питаннями.
Яка пора року приходить після весни?
Назвіть літні місяці?
Що літо несе людям? (тепло, врожаї, щастя, відпочинок, канікули,
зустріч з природою...)
Які квіти розпускаються і цвітуть в цей час?
Які овочі і фрукти дозрівають влітку?
Чим вам подобається літо?
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IV. Етап рефлексії
Скажіть, яка тема була нашого уроку?
Що вас зацікавило на уроці?
Про що хотіли б ще дізнатися?
________________________Урок №29 (варіант 1)__________________
Тема. Складання усних текстів.
Мета : продовжувати вчити складати речення з 3-х слів за схемою,
описові розповіді за предметними картинками (птахи).Розвивати
мовлення, спостережливість, увагу. Виховувати співчуття до тварин.
Хід уроку
І. Мотиваційний етап
1.Активізація опорних знань
Зараз ми пограємо в гру «Весною». Я буду вам передавати м’яч, а ви
маєте скласти речення про осінь з першим словом «восени»,
наприклад: Восени ідуть дощі. (Діти сідають на місця).
Про що ми будемо говорити сьогодні на занятті ви дізнаєтесь, коли
відгадаєте загадки
1. Швидко скрізь цей птах літає,
Безліч мошок поїдає,
За вікном гніздо будує,
Тільки в нас він не зимує.(Ластівка.)
2. Чорномазий, жовтодзьобий,
Він за плугом важко ходить,
Сторож вірний, друг полів,
Перший вісник теплих днів.(Грак.)
3. Не людина, а живе в хатці.(Шпак.)
ІІ. Етап цілевизначення та планування
- Подивіться уважно на кубики і скажіть чи правильно я записала тему
нашого уроку ХПАТИ, хто може виправити помилку? (В-тель викликає
дитину до дошки, яка викладає з карточок слово «ПТАХИ).
- Яких птахів ви знаєте?
- На яке питання відповідають ці слова? Чому?
- Як називаються такі слова?
ІІІ. Етап вивчення нового матеріалу.
1Вправа «Добав назву птаха»
А ось тут на малім деревці,
Ніби кульки сидять... (горобці).
Все поснуло: жук, муха, комар,
А в ялинах — господар... (шишкар).
На берізці на гіллі вгорі
Кольорові сидять... (снігурі).
Десь здалеку доноситься стук,
То горіха роздовбує... (крук).
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2.Вправа. «Добав слово-дію»
В теплий край ці пташки не літають,
Зиму тут вони всі... (зустрічають).
А омелюхів зграйка ось тут
Горобину червону... (клюють).
В пору цю їсти пташечка хоче,
Он на дереві дятел... (стукоче).
Над усе вони люблять свій край,
То ж пташині ти... (допомагай).
3.Гра «Я - пташинка, ти – моя частинка».
- Придумайте речення про те, що мають птахи за схемою:
- Отже, птахи мають…Тіло покрите…
- Послухайте спів пташок і скажіть, голоса яких птахів ви почули? Чи
чуєте зараз ви такий спів птахів? Чому вони стихли? Що сталося? Куди
поділися пташки? Чому? Чи всі пташки відлетіли в теплі краї?
4.Вправа «Хто зайвий?»
5.Гра «Впізнай птаха за описом»
6.Вправа «Підбери ознаки до птаха».
7.Гра «Не дитинка, а пташинка». (Робота в парах)
У кожної дитини картинка із зображенням пташки (перелітної та
зимуючої). 8.Діти по черзі описують пташку,беручи її образ на
себе(емпатія).
IV. Етап рефлексії
Продовжте речення:
Мій успіх на уроці – це …
Найбільші труднощі я відчув(ла)….
Я не вмів (вміла)…, а тепер умію…
_________________________Урок 29 (варіант 2)___________________
Тема. Складання усних текстів.
Мета. Навчити учнів складати текст-опис тваринки, зокрема котика;
розвивати пам’ять, зв’язне мовлення дітей; збагачувати лексичний
запас учнів; розвивати фантазію, спостережливість, образне мислення,
уяву; виховувати любов до природи, тварин, естетичні смаки.
Обладнання: схеми розповіді, ілюстрації із зображенням кішок.
Хід уроку
I.Мотиваційний етап.
Актуалізація опорних знань.
1. Вступна бесіда.
- Діти, яких ви знаєте домашніх тварин?
- Чи є у вас удома тварини? Які?
2. Загадка.
У нашої бабусі.
Біля печі гріється
Сидить дід у кожусі.
Без водиці миється.(Котик).
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Хто це? Чому ви так думаєте? А ваш котик любить гратися?
Дітки, а котики люблять спати?
2.Розповідь учителя.
- Колись люди біля колиски дитини завжди клали кота. Він муркотів і
тим приколисував дитину. Мама залишала котика біля колиски і
промовляла:
Котику сіренький, Бо якщо розбудиш,
Котику біленький,
Будеш колисати,
Не ходи по хаті,
А як не розбудиш,
Не буди дитяти.
То підеш гуляти.
3.Вивчення напам’ять вірша про котика.
- Люди склали про котиків багато пісень, віршів, загадок. Давайте
вивчимо і ми з вами віршик:
Котик Мурчик.
Наш голубчик.
Лапки білі, вушка сірі.
Ходить Мурчик тихо,
Буде мишкам лихо.
- Дітки, можливо, хтось знає інший віршик про цю тваринку?
Розкажіть.
ІІ. Етап цілевизначення та планування
- Сьогодні на уроці розвитку ми будемо вчитися складати розповідь
про котика.
ІІІ. Етап вивчення нового матеріалу
1.Робота з ілюстраціями.
- Розгляньте малюнок.
- Кого ви бачите на малюнку?
- А чому ви так лагідно називаєте «котик»?
- А якби він був великий, як ми тоді назвемо його?
- Діти, давайте підберемо кличку нашому котикові. Які ви знаєте
клички тварин?То як називатиметься наш котик?
2.Усний опис котика.(додаток с.125)
- Яка шерсть у котика? (руда, гладенька, пухнаста).
- Які у котика вушка? (руденькі, гостренькі. маленькі,чутливі).
- Які очі? ( веселі, зелені, насторожені).
- Які вуса у котика - довгі чи короткі?
- Погляньте на котикові лапки. Які вони (маленькі, м’якенькі, на них
гострі кігтики, лапки мають «подушечки»).
- Який хвостик? (довгий, пухнастий, рухливий).
- Розкажіть, яка голівка у котика?
3. Робота в зошиті. Записати відповіді на запитання, добираючи
правильний варіант.
4.Фізкультхвилинка.
Мама-киця по порядку
Вивела кошенят на зарядку.
Всі за нею малюки
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Роблять вправи ось такі:
( Вчитель робить з дітьми вправи ранкової гімнастики.)
5. Робота над усним описом тварини.
1.Приклад опису котика.
Мій котик називається Мурчик. Він мій друг і я його люблю. Мурчик
дуже гарний і усім подобається. У нього пухнаста руда шерсть,голівка
кругла, маленька. На ній стирчать чутливі, гострі вушка. Котик не
пропустить мишку - обов’язково упіймає її. Він чує будь-який шум чи
шелест.
У котика зелені насторожені очі. Своїми очима він по-товариськи
дивиться на мене. Коли мій котик спить, то любить муркотати у довгі
вуса. А коли прокидається, починає шукати їжу. Бігає по кімнаті,
ступаючи на м’якенькі лапки-подушечки. Після того, як Мурчик поїсть,
він весело виляє пухнастим рухливим хвостиком, ніби дякує за їжу.
2.Опис тварини учнями за опорними запитаннями.
3.Творча робота.
- Діти, існує дуже багато казок, де головними героями виступають
коти. Пригадайте, які ви знаєте? (« Котик і Півник», « Пан Коцький» та
ін..)
- Давайте і ми спробуємо скласти казку про свого котика.
4.Робота на карточках.

ІV. Етап рефлексії
Кого ми описували на уроці?
Що вам найбільше запам’яталося, сподобалося?
_________________________Урок № 30 (варіант 1)________________
Тема. Сюжетні розповіді за малюнком, серією малюнків.
Мета: Продовжувати формувати вміння уважно розглядати картинки,
виділяти головну думку (з допомогою запитань вчителя); вибудовувати
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послідовність подій у відповідності з логікою; складати цілісну
розповідь по серії сюжетних картинок, користуючись різними видами
речень;виховувати вміння слухати один одного, не перебиваючи;
виховувати люобв, чуйність до тварин, вміння прийти на допомогу.
Матеріал: сюжетні картинки, олівці, малюнок із крапок і цифр,
скринька, картки з недописаними пропозиціями, ребуси.
Хід уроку
I.Мотиваційний етап
Емоційне налаштування на урок.
II.Етап цілевизначення та планування
1.Вправа «З’єднай!
Підійдіть до столів. На них лежать олівці і аркуш паперу з
зображенням крапок і цифр біля них. З'єднайте крапки і дізнаєтеся, про
кого сьогодні будете придумувати розповідь.
(діти з'єднують точки і в них виходять наступні зображення:
парасольку, дві дівчинки різного зросту, цуценя).

(мал 72)
Сьогодні ми будемо продовжувати вчитися складати розповідь за
серією сюжетних картинок.
Ш. Етап вивчення нового матеріалу
1.Вправа «Що спочатку ,що потім»

(мал.73)
Ну, а тепер подивимося зображення на картинках. Подивіться уважно
на них і розставте їх по порядку так, щоб можна було зрозуміти, що
було спочатку, що потім (діти виконують завдання).
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-Що ви бачите на першій картинці? (йде проливний дощ; покинуте
цуценя сидить одне-однісіньке під дощем; дощ намочив цуцика,
дівчата забрали песика, песик живе в дівчаток).
-Що зображено на другій картинці? (дівчата гуляють під парасолькою;
одягнені та взуті по погоді - в непромокаючий одяг, чоботи, вони
помітили бідолашне цуценятко).
-Що ви бачите на третій картинці? (Подружки принесли його додому,
дали йому істи). На останній картинці що бачите? (Дівчатка залишили
його вдома і собачка задоволений, сухий, обігрітий спить на килимку).
Ми уважно розглянули картинки? Про все розповіли, всі помітили?
Зверніть увагу на цуценятко. Що можна про нього сказати? (мокрий,
маленький, самотній, беззахисний і т. д.). Що можна сказати про
дівчаток? (дружні, уважні, добрі).
2. Гра "Пропозиції у скриньці".
Ставайте в коло. Уявіть собі, що в мене у руках скринька (в-тель
тримає в руках коробку, в якій лежать картки з незакінченими
реченнями). Поки буде звучати музика, ви повинні будете йти по колу.
Як тільки музика закінчиться, я відкриваю скриньку, зачитую початок
речення, а той, на кого я скажу, його закінчує.
Цуценя намокло тому, що :
Воно було під дощем тому, що:
Дівчатка відкрили парасольку тому, що …
Дівчатка гуляли під однією парасолькою тому, що …
Дівчинка розвела руками тому, що …
Подружки взяли цуценя до себе тому, що …
Дівчинка ливляться на цуценя і думають..., що …
3.Ребуси.
На картинках зображені подружки. Якщо ми розгадаємо ребуси, то
зможемо підібрати імена подружкам (НАТАША, ВАЛЯ, ЗІНАЇДА,
ВІРА).

(мал.
74)
4.Складання розповіді.
Підійдіть до картинок і розділіться на дві команди. Ще раз уважно
подивіться на картинки. Кожна команда повинна придумати назву
своїй історії, а потім по ланцюжку її розповісти. Я запишу кожну
історію. Ці історії зможуть прочитати і ваші батьки. Постарайтеся в
розповідях вжити слова і вирази, які ми використовували під час гри і
розгляданні картинок.
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5.Прослуховування розповідей.
Сідайте і послухайте, які розповіді у вас вийшли. Виберіть найкращу.
Поясніть свій вибір.
6.Складання та записування речень за малюнками.
7.Малювання ілюстрації до розповіді.
IV.Етап рефлексії.
-Чи сподобалась вам історія про песика? Які почуття виникали у вас
коли ви розповідали історії?Як можна назвати таких людей ? Яке у них
серце? Чи траплялось вам рятувати тваринок?
___________________________Урок №30 ( варіант 2)______________
Тема: Сюжетні розповіді за малюнком, серією малюнків.
Мета: вчити складати розповідь за серією малюнків; розвивати
мовлення, увагу, творчу уяву; виховувати інтерес до циркового
мистецтва.
Обладнання. Малюнки дітей «Циркова вистава», серія малюнків про
цирк, робочий зошит, кольорові олівці.
Хід уроку
І. Мотиваційний етап
Рефлексія настрою.
- Покажіть свій настрій на початку уроку.(За допомогою пальчиків ,
«лайк, великий палець піднятий вверх).
II. Етап цілевизначення та планування
Вчитель пропонує розглянути виставку малюнків і розказати дітям
про фрагмент циркової вистави.
Хто виступає на арені цирку?Який номер показують артисти?
Чи сподобався виступ глядачам?Усі ви були у цирку. А сьогодні ми
будемо складати розповідь за серією малюнків.
III. Етап вивчення нового матеріалу
1.Хвилинка каліграфії.
- Перш ніж розпочати виконувати вправи, повторимо, як пишуться
окремі букви та буквосполучення, а також цілі речення.
Послухайте загадку.
Великий, круглий дім стоїть,
І всіх на світі веселить.(цирк)
Складіть речення зі словом- відгадкою і запишіть в зошит.
2. Роота з малюнками.
Завдання 1. Розгляньте малюнки. Дайте відповіді на запитання.
Придумайте імена дітям. (мал.75)
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мал. 1
мал. 2
мал. 3
мал. 4
Куди прийшли діти з батьками у неділю?
Хто звеселяв людей своїми жартами?
Чим жонглювали клоуни?
Які вправи виконували гімнасти?
3.Фізкультхвилинка
В цирку літали сороки,
Три сороки-білобокі….
Так новинами хвалились,
Що аж крила притомились.
А дельфіни так пірнали,
Що аж спини вигинали.
Раз-два, раз-два —
Веселилась звірина.
І зроби чотири кроки.
4.Вправа «Мікрофон».
Що робили ведмеді?
Який подарунок отримали діти?
Чи були задоволені діти походом у цирк?
Який малюнок містить зачин?
Які малюнки - основну частину?
Який - кінцівку?
5. Складання розповіді за малюнками. Доберіть заголовок.
Слухання розповідей дітей. (Двоє-троє учнів).
6. Складіть й запишіть три речення про цирк.
7. Перевірка самостійної роботи (двоє-троє учнів читають свої
речення).
8.Розфарбовування малюнків.
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(мал. 76)
IV. Етап рефлексії
Чия розповідь вам сподобалася найбільше? Чому?
А що вам найбільше подобається у циркових виставах?
Назвіть, яких артистів цирку, крім клоуна, ви знаєте?
________________________Урок №31 (варіант 1)__________________
Тема: Складання усних текстів з власного досвіду.
Мета: учити школярів створювати розповідь; збагачувати
словниковий запас учнів ,розвивати інтелектуальні та мовленнєві
здібності дитини ,систематизувати свій досвід, чітко, зрозуміло,
послідовно висловлювати свої враження, переживання, ділитися
спостереженнями у зв’язному мовленні без опори на наочність.
Обладнання: малюнок котика, індивідуальні карточки, олівці.
Хід уроку
I.Мотиваційний етап.
1.Актуалізація опорної діяльності учнів.
Загадка
Шерсть гладенька
І м'якенька,
Спинка гнеться,
Хвостик в'ється —
Тільки лапки
Цап-царапки! (Котик)
2.Чистомовка
Чечір-вечір, чечір-вечір.
Хтось воркує біля печі.
Чорні лапи, вуса, ротик,
Чечір-вечір, чорний котик!
Г. Чубач
II. Етап цілевизначення та планування
Сьогодні на уроці ми будемо вчитися складати розповідь процікаві
пригоди , які відбулися з вами.
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III. Етап вивчення нового матеріалу
1.Розповідь вчителя.
Послухайте цікаву розповідь про одного хлопчика Мишка.
Пожежа
У нашому багатоповерховому будинку живе хлопчик Мишко. На день
народження йому подарували котеня. Сам котик рудий, а на сонці його
шерсть переливалася і палахкотіла помаранчевим вогнем. І Мико
назвав своє котеня незвичайним ім’ям Пожежа.
Наступного ранку хлопчик не знайшов свого вихованця в кімнатах.
«Пожежа! Пожежа! До мене!» — кричав він, але котеняти не було. Він
вибіг на балкон і побачив, що Пожежа перелізла на сусідський балкон.
«Пожежа! Пожежа»! — щосили закричав Міша. На його крик з
квартир почали вибігати перелякані люди. Вони не могли зрозуміти,
що сталося і де горить.
А Міша намагався дістати кошеня, спробував навіть перелізти на
сусідній балкон. Побачивши це, мешканці будинку викликали
пожежну машину.
Побачивши пожежників, Михайлик закричав: «Велике спасибі, що ви
прийшли допомогти врятувати мого друга».
Не описуватиму, що було далі. Не знав хлопчик, що його батьки
заплатять за приїзд пожежної машини. Адже в цей час, може, комусь і
справді потрібна була допомога. Але у Мишка тепер інші проблеми.
Він шукає для свого котеняти нове ім’я.
-Які емоції, почуття виникли у вас, коли ви слухали мою розовідь? Чи
захотілося вам поділитися своїми враженнями?
Фізкультхвилинка
2.Розповіді дітей. «У моєму житті була дуже цікава подія про…»
- Готуючись до розповіді подумайте про який випадок ви будете
розповідати.
- Подумайте про початок.
- Придумайте заголовок.
- Основне, головне в розовіді.
- Сформулюйте кінцівку розповіді (висновок).
3.Поради вчителя.
Прислухайтесь до порад. Розповідь можна почати:
- Словами : «Якось, нещодавно,одного разу, вчора,зимою, влітку т. д.»
- Словами : «Трапилось вечором,в неділю…»
- Словом « У мене песик, котик…»
- З питального речення. «Знаєте, що зі мною трапилось…»
- Словом « Коли ми гуляли…»
4.Розповіді дітей з власного досвіду
5.Читання і робота над віршами про кицю
ЩО КИЦЯ ЛЮБИТЬ, А ЩО — НІ
Киця любить, як по спинці
Гладжу киценьку свою,
Як дарую їй гостинці,
112

Кашу, молоко даю.
Киця сердиться на мене,
Як смикну її за хвіст;
Очі зробляться зелені,
І не п'є тоді й не їсть...
(Марія Познанська)
6.Вправа «З’єднай та розмалюй»

(мал.77)
IV.Рефлексивний етап
- Чи сподобався вам урок?
- Що сподобалось найбільше?
- Про кого вели розмову?
- Який висновок можна зробити, як треба ставитись до тварин?
__________________________Урок № 31(варіант 2)________________
Тема. Складання усних текстів з власного досвіду
Мета: вчити висловлювати свої думки в логічній послідовності
;розвивати мислення, творчі здібності, спостережливість, збагачувати
словниковий запас учнів, виховувати любов до природи, вміння
відчувати красу рідного слова.
Обладнання: репродукції художників С. Васильківського, М. Ткаченка
та ілюстрацій учнів класу про весну, відеофільму «Перші весняні
квіти», кросворд, зошити для творчих робіт, ілюстрації первоцвітів,
весняні словникові скарбнички, альбоми, олівці.
Хід уроку
І. Мотиваційний етап
Загадка про весну.
Де вона проходить
– Там травиця сходить,
Квіти розцвітають,
Солов’ї співають. (Весна)
ІІ. Етап цілевизначення та планування
ІІІ. Етап сприймання та усвідомлення нового матеріалу
1.Розповідь вчителя з елементами бесіди
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Про весну кажуть, що вона – світанок року, бо пробуджує світ від
зимового сну, дарує нам красу, радість, натхнення. Але весна
приходить на землю не сама, а разом із своїми помічниками-місяцями.
А з якими саме?
Березень. Я перший весняний місяць – березень. Я розтопив сніги,
визволив річку від льоду, уквітчав вербу котиками.
Квітень. Я другий весняний місяць. Пробудив дерева від сну, розбудив
травицю-сестрицю, заквітчав землю першими квітами, тому і звуся
квітнем.
Травень. Я травень – третій місяць весни. Моя черга теж прийшла. Я
подарую деревам, кущам і травам свою ніжну зелень, запрошу людей
збирати лікарські рослини.
Навесні, дійсно, все навколо починає зеленіти, а напоєна вологою,
зігріта теплом, освітлена сонцем земля стає щедрою. Все розпускається
і розвивається, зеленіє і квітне у наших лісах, садах і парках.
2.Перегляд відеофільму «Перші весняні квіти»
Ви протягом двох перших місяців спостерігали за змінами, які
відбувалися в природі з приходом весни, занотовували у своїх
весняних скарбничках. Прийшов час скористатися цими нотатками.
3.Робота в групах.
Скажіть яка рослина першою зацвіла в нашому краї?
Первоцвіти квітнуть,
Весну-красну чують.
1 група - розповідь про підсніжники.
2 група – розповідь про пролісок.
3 група – розповідь про мати-й-мачуху.
4 група - розповідь про первоцвіт – весняний.
5 група - розповідь про барвінок.
6 група - розповідь про конвалію.
7 група - розповідь про сон-траву.
8 група – розповідь про медунку.
4.Бесіда
Як ви думаєте, навіщо земля дарує нам квіти?
Ця пора не могла залишити людей байдужими. Вона завжди
приваблювала художників, композиторів, письменників та поетів. Вони
присвятили весні багато прекрасних творів.
5.Розгляд репродукції художників С. Васильківського, М. Ткаченка та
ілюстрацій учнів класу.
6.Усне складання розповідей.
Кожен із вас відчув подих весни, і він, сподіваюсь, надихнув кожного із
вас на створення своєї розповіді
Треба добре міркувати,
Щоб все правильно сказати,
І красиво говорити,
Щоб цікаво було жити.
Як приємні ті слова,
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Що красиві на вустах.
Серцю любі, душу гріють,
Якщо люди висловлювати думку вміють.
Поміркуйте, яку б ви розповідь склали про весняні квіти на основі
власних спостережень, користуючись своїми словниковими
скарбничками.
7.Розповіді учнів про первоцвіти. Учні розповідають складений твір.
8.Гра «Віднови вірш» в об’єднаних групах
Квіти
1 група
Що найчарівніше буває
Що може душу розбудити?
Скажіть мені, хто … (відгадає):
Ви правильно назвали - … (квіти).
2 група
Вони, як усмішка привітна,
Як дотик сонечка, як казка,
Червона, жовта чи … (блакитна).
І в кожній з них тепло і … (ласка).
3 група
Любов і ніжність струменіє,
Чарівність, неповторне диво.
І кожна квітка серце … (гріє),
Щоб на землі жилось … (щасливо).
4 група
Земля мережана стежками,
По них до школи ходять діти.
Рясніє стежечка … (квітками),
Щоб люди їм могли … (радіти).
9.Повідомлення квітникарів на тему «Як треба ставитися до квітів»
1 квітникар. Квіти – це душа землі. Пам’ятайте, що багато первоцвітів
занесено до Червоної книги, а саме: конвалія, сон-трава, первоцвітвесняний та інші. Їх не можна рвати, бо цих квітів стає все менше і
менше.
2 квітникар. У квітки живая душа,
Така, як твоя і моя.
Я жити хочу і хочеш ти.
А квітка хоче рости і цвісти.
Не топчім, не зриваймо квіток,
Цих природи синів і дочок.
Бо поки буде матінка-природа,
В нас буде сила і життя, і врода.
3 квітникар. Нехай квітнуть і радіють око, прикрашають нашу рідну
землю, а ми зробимо все від нас залежне, щоб не пошкодити, а
примножити цю красу.
10. Малювання квітів.
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ІV. Етап рефлексії
Слово вчителя
Дійсно, природа навколо нас – це найдивовижніший і цікавий світ.
Дружіть з природою, спілкуйтеся з квітами, деревами, травичкою.
Допоможіть тваринам. Це все допоможе вам стати дружними,
здоровими, сміливими, мудрими, як природа-мати.
___________________________Урок № 32_________________________
Тема: Складання усних текстів на задану чи обрану тему.
Мета: Удосконалювати вміння складати розповіді, складати тексти на
задану тему ; розвивати зв’язне мовлення, вміння стверджувати або
заперечувати, розмірковувати, робити логічні висновки та послідовно
викладати свою думку; збагачувати словник дітей прикметниками,
дієсловами, що вказують на характерні властивості та ознаки весни.
Викликати позитивний емоційний стан, уміння підтримувати
доброзичливі взаємини. Виховувати любов до природи. Вчити бачити
красу весняної природи.
Обладнання: намальований кошик, паперові квіти; зображення
сонечка, хмаринки; малюнки із зображенням птахів, звірів, квітів,
дерев; схеми для складання розповідей;
Хід уроку
1. Мотиваційний етап
- Сьогодні у нас дуже цікавий урок , він казковий і незвичний.
1.У мене є квіти і я пропоную скласти букет із квітів, який надихатиме
на творчу працю. Підійдіть і візьміть квітку, яка відповідає вашому
настрою. (Діти беруть кольорові квіти і прикріплюють їх до корзини).
То який у вас настрій?
Настрій у мене просто чудовий.
А у мене настрій веселий.
А у мене настрій сонячний.
А у мене казковий.
А у мене настрій веселковий.
А у мене настрій по – весняному лагідний.
А мені хочеться співати і посмішки всім дарувати.
А у мене настрій бадьорий.
А у мене настрій прекрасний.
А я радісна й щаслива, куди не глянь – усе красиво.
-І я такої думки теж,
Якщо гарний настрій маємо – в роботі меж немає.
II.Етап цілевизначення та планування.
Загадки.
Відповідати потрібно використовуючи слова: «я думаю», « я вважаю,
що це…», «тому, що», «отже».
1.Послухайте першу загадку:
Де вона ходить,
Там травиця сходить,
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Квіти розцвітають,
Солов’ї співають.
Я думаю, що це весна, тому що навесні травиця сходить.
Я вважаю, що це весна,бо навесні розцвітають квіти.
Отже, це весна, бо навесні співають солов’ї.
2.А яку відповідь ви дасте на цю загадку?
Тепло стало надворі,
Синє небо угорі.
Сонце промінь шле землі,
Прилітають журавлі.
Я думаю - це весна, тому що навесні стає тепло.
Я вважаю, що це весна, бо сонячні промінчики зігрівають землю.
Таким чином, це весна, адже навесні прилітають журавлі.
III.Етап вивчення нового матеріалу
1.Інтерактивна вправа « Мікрофон».
- Так, любі діти. Я відчула, що всі ваші відповіді зігріті теплом та
любов’ю. Весна! Яке ніжне і ласкаве слово! Діти, скажіть це слово
тихо, тепер голосно, з подивом, з радістю. Що вам нагадує слово
весна?
Мені нагадує перший сонячний промінчик.
А мені перший спів пташок.
А мені лагідну пісню солов’я.
А мені синь блакитного неба.
А мені дзюрчання весняного струмочка.
2.Закличка «Весну викликаю із теплого краю».
- Крокує весна по землі, несе радість людям, а природі звільнення після
зимового сну. Підійдіть до віконечка, підставте своє обличчя сонечку,
заплющіть очі, відчуйте, які теплі промінчики, як приємно щічкам.
-Яке сонечко маленьке чи велике?
-Що в ньому багато?( тепла).
-Кому воно дарую своє тепло? ( всім: небу, хмаринкам, річкам, полям,
людям).
3.«Ознаки весни»
-Діти, а давайте пригадаємо, які зміни відбуваються у природі навесні, і
складемо про неї картину. Діти, скажіть, які зміни відбуваються в
природі?
Дерева прокидаються після зимового сну.
Пташки повертаються з теплих країв.
З’являються перші весняні квіти.
Вітерець стає легеньким, ніжним.
Пробуджуються тварини.
4.Робота в парах.
Об’єднайтеся у пари, у кожного з вас є емблеми, подивіться уважно і
знайдіть свою пару. Коли ви будете виконувати завдання, вам потрібно
домовитись між собою, хто буде спочатку розповідати, а хто слухати.
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Той, хто розповідає, має говорити чітко, а хто слухатиме –
визначатиме, чи правильно побудована розповідь товариша.
Перша пара складає розповідь, що починається такими словами :
«Дерева цілу зиму спали …».
Друга пара за допомогою схем продовжує таке речення «Вітер,
вітерець навесні ти буваєш..».
Третя пара починає свою розповідь таким реченням «Повертаються
на рідну землю перелітні птахи …».
Четверта пара – «На початку весни звірі …».
П’ята пара - «Розквітли перші весняні квіти …».
5.Вправа «Очікування».
-Діти, а що ви очікуєте від роботи в парах?
Я очікую цікавих завдань.
Підтримки товариша.
А я буду сьогодні дуже старанним.
Мені хотілося б почути чи побачити щось новеньке.
А я хочу отримати задоволення від співпраці з товаришами.
- Я очікую, що ми добре попрацюємо, дізнаємося багато цікавого про
весну.
Діти самостійно працюють в парах.
6. Презентування своїх розповідей.
- Час вичерпано. Ви маєте право вибору, яка пара буде першою
презентувати свою роботу.
Перша пара:
Дерева цілу зиму спали. Крізь сон вони чули завивання хуртовини.
Холодний вітер гойдав їх віти, нагинав їх. Та ось одного сонячного
ранку відчули вони ніби до них торкнулося щось тепле і лагідне.
Прокинулися дерева.
Мені дуже сподобалася твоя розповідь, але я знаю, хто до них
прилинув. То був теплий весняний вітер. Він розправив деревам плечі,
легенько доторкнувся до зелених бруньок.
(Викладають зображення дерев на дошці)
Ваша розповідь була цікавою, вона сподобалася всім нам.
Презентація другої пари (діти складають розповідь за схемами).
Вітер-вітерець, навесні ти буваєш веселий, як пташка; запашний, як
букет квітів; ніжний, як мамина колисаночка.
Взимку ти холодний, як сніг; навесні легенький, як дотик пір’їнки, а під
час урагану – сильний, як велетень.
Ти так цікаво розповідаєш про вітер, що мені також хочеться
спробувати.
Вітерець, ти такий прохолодний, як струмочок; теплий, як сонечко і
ніжний як молоденька травичка.
А ще ти буваєш працьовитим, як мурашка; безжальним, як змія і
співучим , як соловейко в лузі.
Ваша презентація розширила знання дітей про властивості вітру.
Презентація третьої пари:
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Повертаються на рідну землю перелітні птахи: шпаки, жайворонки,
граки, дикі гуси, лелеки, ластівки, солов’ї, журавлі. Вони починають
будувати гнізда. Пташки відкладають яйця.
А ще ти забула сказати, що пташки виводять пташенят, доглядають
за ними. А коли ми виходимо на прогулянку, то вони так весело
співають і всім стає радісно.
7.Інтерактивна вправа «Займи позицію».
- Любі діти, ви дуже добре розповіли мені про птахів, а тепер
допоможіть вирішити проблемну ситуацію, послухайте:
Зустрілися дві пташки: одна жила в клітці, а інша на волі.
Поміркуйте, про що можуть говорити пташки, які живуть в різних
умовах: одна в неволі, а інша в лісі.(Діти висловлюють свої
припущення).
-Діти, у мене є зображення сонечка та хмаринки. Якщо ви згодні з тим,
що пташці, яка живе на волі краще – станьте до сонечка, а якщо пташці
краще живеться в клітці - станьте до хмаринки. Чому ти стала до
сонечка? А ти чому став до хмаринки? Чи не змінили ви своєї думки?
(Розміщують зображення птахів на дошці)
Презентація четвертої пари:
На початку весни зайці і білки змінюють колір шерсті, починають
линяти. Густа й пухнаста зимова шерсть стає рідкою, змінюється її
забарвлення. Прокидаються від зимового сну ведмеді, борсуки, їжаки.
Мені сподобалась твоя розповідь, але я хочу її доповнити.
Наприкінці зими й на початку весни у звірів народжуються малята.
Дорослі звірі оберігають їх, вчать добувати їжу.
8.Інтерактивна вправа « Фантазери».
-Діти, уявіть себе справжніми дослідниками, яким подобається все
вивчати, розглядати, слухати. Ваша рука може легко перетворитися на
зорову ( або слухову) трубу. Її треба лише скласти так, щоб утворилася
труба. Давайте спробуємо побачити крізь цю трубу та назвати тільки
один предмет із зображених на картині.
Заплющіть очі, уявно «доторкніться» на картині до кори дерев, до
травички, до сонечка, погладьте травичку (Кора дерев – шорстка,
травичка гладенька, м’якенька, сонечко тепле, зайчик теплий і
пухнастий).
А тепер уявіть, що ви одягли навушники. Послухайте, які звуки
лунають у лісі ранньої весни:
як дзюрчить струмок ( д – ж – з),
розкривається брунька ( пак),
співає синичка ( цінь – цінь),
шумить вітер ( ш – ш –ш),
скрекоче сорока ( скре – ке – ке).
А тепер уявіть, що ви відчуваєте запахи весни ( прохолодне вологе
повітря, запах торішньої травички, чудовий аромат весняних квітів).
Презентація завдання п’ятої пари:
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Нарешті настала весна. Щороку вона приходить у різний час, але
завжди про її прихід повідомляють первоцвіти: підсніжник, проліски,
мати -й - мачуха, конвалія, сон – трава, фіалка. Проте, серед них є
незвичайна, вона аж чотири рази змінює свій колір. Тому в народі її
називають квіткою – світлофорчиком. Справжня її назва – медунка.
Щойно розквітла рожева квітка, згодом змінить свій колір на
фіолетовий, потім - на синій.
Щороку весна прикрашає свої володіння барвистим килимом з перших
весняних квітів. Хоча вони дуже поширені на нашій території, але
загалом вони є рідкісні, знаходяться на межі зникнення, і взяті під
особливу охорону, занесені до Червоної книги України.
А мені подобається квітка мати – й мачуха, вона схожа на сонечко.
Листочки у неї з’являються тоді, коли відцвіте квітка. На сонечку
квітка розкривається, та досить хмаринкам закрити сонечко, як
голівки враз закриваються. По цій квітці люди передбачають погоду.
А пам’ятаєте, ми з вами вчили вірші про квіти. Пригадаємо? Квіти і
весна завжди поряд. Подивіться і у нашому класі є квіти. Це весна
розбудила ці чарівні квіти. Візьміть кожен собі по одній квіточці і
надіньте на голівки. Уявіть себе тією квіточкою, яка є у вас, розкажіть
про себе.
Як прийшла весна – красна,
У гаю гуляла.
Майже кожен день вона
Свій наряд міняла.
Йшла в зеленому вінку,
Платті білосніжнім.
І з’явився у ліску
Радісний підсніжник.
Потім одягла вбрання
Із ясної просині,
Розкидала навмання
Голубенькі проліски.
Із зеленої сорочки,
Що зіткав весною гай.
Білі дивляться дзвіночки
Як зовуть їх – угадай.
Це конвалії у гаї
На галявині цвітуть.
І ніде, ніде немає
Кращих квіточок, мабуть.
(Розміщують зображення квітів на дошці).
9. Складання дітьми розповіді (узагальнюючої) про весну.
- Любі діти, подивіться, яку прекрасну картину ми з вами створили.
Діти, якими чарівними словами називаємо ми весну ( чарівниця,
красуня, зелено- крила, заквітчана, різнобарвна ,тепла, ясна, весела).
А давайте складемо розповідь про весну.
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Прийшла тепла, запашна весна. Яскраво світить сонечко. Дощик –
накрапайчик полив землю. Зазеленіла травонька – муравонька,
розквітли перші весняні квіти. На деревах з’явилися перші листочки.
Прилетіли з теплих країв птахи. Мені подобається весна.
Прийшла Весна – красна. Все навколо ожило, сміється, радіє лагідному
весняному сонечку. Чути веселий спів пташок. Розквітли перші весняні
квіти.
IV. Етап рефлексії
-Запрошую всіх у коло. Дякую всім за роботу. Я зворушена вашими
презентаціями. Ви так дружно і злагоджено працювали.
Прошу висловити свою думки, які враження у вас залишилися після
роботи?
Чи здійснилися ваші очікування?
Що нового ви сьогодні дізналися?
Як ці знання знадобляться вам у житті?
__________________________Урок № 33 (варіант 1)_______________
Тема. Переказування
Мета:формувати цілеспрямоване сприйняття та аналіз тексту; вчити
учнів правильно переказувати текст; розвивати пам’ять, виховувати
мовленнєву культуру.
Обладнання: набір схем для графічного плану; предметні картинки:
зозуля, сова, яструб, півень, курка, гуска, качка, горобець, ворона;
медальйони із зображенням птахів; ілюстрація до оповідання; м'яч;
запис «Голоси птахів», розмальовки.
Попередня робота: читання оповідання Г. Скребицького «Лісовий
голосок», спостереження в природі.
Хід уроку
I.Мотиваційний етап
1.Загадки про птахів
Лісом в темряві літає, «Ху-гу, ху-гу», — промовляє.
Велетенська голова.
Здогадались? Це …(Сова)
Птах зверху налітає
И курчати внизу вистачає. (Яструб)
Може скрізь вона літати,
Бо нема своєї хати.
Яйця іншим підкидає,
Скільки кому жити – знає! (Зозуля)
Діти розглядають ілюстрації сови, яструба, зозулі, вивішені на дошці.
Як одним словом називають цих тварин?(птахи)
II.Етап цілевизначення та планування
Як ви думаєте про кого ми будемо говорити на сьогоднішньому уроці?
III.Етап вивчення нового матеріалу
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1.Підготовка до сприймання тексту.
Назвіть птахів. Порівняйте їх зовнішній вигляд. На якого птаха схожа
зозуля? Чому ви так вирішили? А хто бачив зозулю? Як це було?
2.Читання тексту вчителем. «Лісовий голосок» Г. Скребицького
Читання супроводжується демонстрацією сюжетної картини до
оповідання.
3.Історія про птаха
Послухайте історію про зустріч хлопчика з лісовим птахом.
У літній день я гуляв в березовому лісі. Раптом почув лісовий голосок:
«Ку-ку, ку-ку.» Я чув зозулю багато разів, але ніколи не бачив. Мені
здавалося, що вона товстенька, головата, схожа на сову. Дивлюся,
летить птах, хвіст довгий, сама сіра, тільки груди в темних рябеньких
цяточках. Мабуть яструбок. Сів на сучок, та як закричить: «Ку-ку, куку.» Зозуля! Значить, вона не на сову, а на яструба схожа.
- Що я прочитала казку, оповідання? Доведіть.
4.Бесіда за змістом.
- Де гуляв автор в літній день? (У літній день він гуляв у лісі)
- Що він почув? (Він почув голосок: ку-ку, ку-ку)
- Якою йому здавалася зозуля? (Зозуля йому здавалася товстою,
головатою, начебто сова)
- Опишіть птаха, якого він побачив. (Хвіст довгий, сама сіра, тільки
груди в темних рябеньких цяточках)
- На кого схожа зозуля? (Зозуля схожа на яструба)
5.Виділення дійових осіб оповідання. (на дошці предметні картинки:
зозулі, сови, яструба, півня, курки, гусака, качки, горобця, ворони).
-Назвіть птахів. Відберіть картинки, що не підходять до нашого
оповідання. Діти прибирають картинки півня, курки, гусака, качки,
горобця, ворони.
6.Дидактична гра з м'ячем «Назви пташеня».
У качки - каченя, а у зозулі - ... (зозуленя), у сови -... , у яструба -… у
горобця - в гусака -... тощо.
7.Дидактична гра «Хто як кричить?».
- Давайте поговоримо мовою птахів.
Діти отримують медальйони із зображенням птахів: зозулі, яструба,
сови, курки, гуски, качки, горобця, ворони, півника. Під музику діти
зображають птахів: «літають, співають» різними голосами.
- Зозуле, подай голосок. (Ку-ку, ку-ку.) Півничку, як ти співаєш? (Куку- рі-ку.) І так далі.
- Що ти робила? (Кувала.) А ти? (Кукурікав.) І так далі (кудахкала,
гелготав, крякав, цвірінькав, каркав.)
8.Повторне читання оповідання. Складання плану-схеми переказу.
- Я прочитаю оповідання ще раз. Постарайтеся його запам'ятати. А
допоможуть вам ці схеми.
У процесі читання розставляються смислові акценти, виділяються
смислові уривки, вибудовується графічний план переказу зі схем.
Переказ за планом з наочною опорою у вигляді графічних схем.
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(Беруть участь усі діти. Вчитель нагадує, що потрібно стежити за
переказом товариша і бути готовим продовжити).
9.Розмальовування малюнків про птахів.Складання розповіді
замалюнком.

(мал.78)
IV.Етап рефлексії.
-Чим ми займалися?
Що навчилися робити?
Що сподобалося?
____________________________Урок № 33 (варіант2)_________________
Тема. Переказування.
Мета. Ознайомити з поняттям «переказ» і значенням переказу;
формувати вміння переказувати невеликий текст з опорою на подані
словосполучення; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати усне
мовлення; виховувати пізнавальний інтерес, бажання читати.
Обладнання: ілюстрація до казки «Курочка Ряба», малюнок з
зображенням берези.
Хід уроку
І. Мотиваційний етап.
ІІ. Етап цілевизначення та планування.
- Ми сьогодні будемо виробляти вміння переказувати тексти.
III.Етап вивчення нового матеріалу
1).Вступна бесіда про значення переказу.
- Переказ — це виклад своїми словами змісту чого-небудь.
- Щоб правильно переказати текст, треба його зрозуміти.
- Послухайте переказ знайомої вам казки
«Курочка Ряба»
Жили собі дід та баба, та була у них курочка Ряба. Знесла курочка
яєчко. Яєчко не просте, а золоте.
Дід бив — не розбив, баба била — не розбила. А в домі завелися миші.
Дуже набридли вони дідові й бабі. Ось мишка бігла, хвостиком яєчко
зачепила, воно покотилось і розбилось.
Дід плаче, баба плаче, курочка кудкудаче:
- Не плач, діду, не плач, бабо. Знесу я вам яєчко не золоте, а просте.
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- Скажіть, що, на ваш погляд, не так у цьому переказі. Перекажіть казку
правильно.
2).Переказ вірша.
-Послухайте вірш, спробуйте передати його зміст своїми словами.
- Чи став вірш кращим?
Надійшла весна
Надійшла весна прекрасна,
многоцвітна, тепла, ясна,
наче дівчина в вінку.
Зацвіли луги, діброви,
повно гомону, розмови
і пісень в чагарнику.
Франко Іван
- Отже, вірш краще заучувати напам'ять, а не переказувати.
3).Відгадайте загадку
Біла кора, тоненькі віти.
- Що це? Відгадайте, діти. (берізка)
4.Послухайте текст
Береза
Усе в лісі веселиться, а берізка плаче. Під гарячим промінням сонця сік
швидко тече по білому тілі. Через кору він виступає назовні.
Люди вважають березовий сік корисним і смачним напоєм. Вони
надрізають кору і збирають сік в пляшки. Дерева, з яких випустили
багато соку, засихають і гинуть. Сік у берези все одно, що кров у людини. Пожалійте, люди, берізки!
5.Бесіда
Дайте відповіді на запитання:
- Як було в лісі?
- Що було з берізкою?
- Що тече по берізці?
- Як збирають березовий сік?
- Про що треб дбати, збираючи березовий сік? Чому?
- Як слід розуміти: "Сік у берези все одно, що кров у людини".
6.Робота в парах:
Поверніться один до одного. Ті, перед ким лежать зелені кружечки,
перекажіть текст своїм товаришам.
- А ви робіть свої зауваження щодо їх переказу.
7.Фронтальна робота:
- А тепер перекажемо текст «ланцюжком».
- Чий переказ вам найбільше сподобався? Чому?
- А зараз повністю перекажіть текст... А яку частину переказу можна
передати більш детально?.
8.Розмальовування берізки.
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(мал.79)
IV. Етап рефлексії
- Чого ми вчилися на уроці?
- Що таке переказ?
- Про що треба пам'ятати, починаючи переказувати?
__________________________Урок №34__________________________
Тема. Формування вмінь самоконтролю та самооцінки монологічного
мовлення.
Мета Формувати вміння складати монологічні розповіді; активізувати
словник учнів ; удосконалювати навички самоконтролю; виховувати
інтерес до навколишнього світу.
Обладнання:картинки зайчика, лисички ,вовка, ведмедика, миші, лося,
таблиця-схема опису тварин; клей, ножиці, кольоровий папір,
фломастери.
Хід уроку
I.Мотиваційний етап
1.Загадка
Я страшенний боягуз,
Всіх на світі я боюсь.
В полі, лісі навкруги
Скрізь у мене вороги.
Часом лізу я у шкоду,
Їм капусту на городах,
Моркву, ріпу, буряки.
Відгадайте — хто такий? (Заєць)
II.Етап цілевизначення та планування
Сьогодні ми будемо говорити про ?
-Так, про зайчика. Будемо складати розповіді про нього, описувати
тварин, та конструювати з паперу зайчика.
III.Етап вивчення нового матеріалу
1.Бесіда з елементами розповіді. Показую малюнок.
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Давайте розглянемо зайчика. Який він? (спритний, довговухий,
боягузливий, пухнастий, косий)
А чи знаєте ви, що зайця даремно називають боягузливим. Якщо він
потрапляє в лапи хижака, то він так сильно може відштовхуватися
лапами, що може поранити свого ворога. І косим його називають не від
того, що у зайця косять очі. Зовсім ні, з очима у нього все впорядку.
Справа в тому, що мисливці давним-давно помітили, що заєць стрибає
не по прямій лінії, а стрибками: то вправо, то вліво. Тому і назвали
зайця косим.
А яка у зайця шубка? (Пухнаста, біла, м'якенька, тепла).
- Чому зайцю необхідно міняти колір шубки? (Він маскується,
зливається за кольором з снігом, а ще нова шубка тепліша). Але не
тільки зайці змінюють хутро. Всі звірі вдягають зимову, більш теплу
шубку на зиму.
2.Складання речень.
Давайте спробуємо скласти речення про зайця. А може, у нас вийде
скласти розповідь про зайця? (Складання розповіді)
А давайте в зайчиків пограємо.
3.Фізкультхвилинка «Зайці»
Скачуть, скачуть по лісочку (стрибки на місці)
Зайці - сірі клубочки. (руки біля грудей, як лапки у зайців, стрибки)
Стриб - скік, стриб - скок (стрибки вперед-назад, вперед-назад)
Став зайченя на пеньок. (встати прямо, руки на пояс)
Всіх побудував за порядком, (повернули тулуб вправо, праву руку в
сторону, потім вліво і ліву руку в сторону)
Став показувати зарядку.
Раз! Крокують все на місці. (кроки на місці)
Два! Руками махають разом, (руки перед собою, рух «ножиці»)
Три! Присіли, дружно встали. (присісти, встати)
Всі почухали за вушком. (почухати за вухом)
На «чотири» потягнулися. (руки вгору, потім на пояс)
П'ять! Прогнулися і нагнулися. (прогнутися, нахилитися вперед)
Шість! Всі знову встали в ряд, (встати прямо, руки опустити)
Попрямували як загін. (кроки на місці)
4.Робота по словотворенню.
І зараз я запрошую вас в ліс, в гості до зайців. А може, що й інші звірі
нам зустрінуться. Йдемо ми по лісі й зустріли ... (показати картинку)
лисицю. Давайте попрацюємо за схемою і назвемо, як називається
доросла тварина, дитинча і кілька дитинчат (використовую картинки
тварин)
Лисиця (лисеня - лисенята),
Вовк (вовченя - вовченята),
Качка (каченя - каченята),
Миша (мишеня - мишенята),
Лось (лосеня - лосенята).
(Картинки вивішуються на магнітну дошку)
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5.Опис тварин.
Опишіть друзів зайчика користуючись таблицею-схемою.
Розгляньте уважно таблицю і подумайте, що саме потрібно розповісти
про ту чи іншу тварину.

(мал.
80)
5–6 дітей складають описові розповіді про тварин за схемою.
— Покрив тіла.
— Колір.
— Величина.
— Особливості будови тіла.
— Де мешкає?
— Чим живиться?
6.Гра «Хто пропав, кого не стало?»
Правила гри: Діти закривають очі, і в цей час в-тель забирає одну з
картинок. (Діти відкривають очі і слухають запитання в-теля.
Необхідно правильно відповісти на питання. Наприклад: Хто пропав? пропали вовченята. Кого не стало? - не стало вовченят.)
7. Практична діяльність - конструювання з паперу. (Додаток с.126)
На згадку про наш урок я пропоную самим зробити сувенір для себе:
зайчика з паперу. (Діти роблять зайця: тіло виконується з прямокутного
аркуша паперу, який згортають в циліндр і склеюється. До такого
циліндра приклеюємо вуха й лапки. Малюємо фломастером мордочку)
Посадимо зайчат на галявину.
8.Складання казочки про зайчиків та його друзів.
IV.Етап рефлексії
Що вам сподобалося найбільше?
Що важко було виконувати?
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Додатки до уроків
Додаток до уроку №1

Додаток до уроку № 2
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Додаток до уроку № 3

Додаток до уроку № 5

Додаток до уроку № 11

Додаток до уроку № 12
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Додаток до уроку № 13

Додаток до уроку№ 15

Додаток до уроку № 17
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Додаток до уроку №24

Додаток до уроку № 29

Додаток до уроку№ 30 (варіант1)

Додаток до уроку № 34
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