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ПЕРЕДМОВА 

Мета посібника – допомогти вчителям початкової ланки освіти, які 

працюють за педагогічною технологією "Росток", ефективніше проводити уроки 

навчання грамоти в 1 класі. 

Пропонований посібник "Навчання грамоти в 1 класі" (автори: М. І. 

Кальчук,  М. В. Коченгіна,   М. І. Чабайовська)  розроблено відповідно до чинної 

програми з української мови для 1 класу (педагогічна технологія "Росток")1. 

Методичні рекомендації складено за такими посібниками, схваленими 

Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх 

навчальних:  

 Кальчук М. І., Коченгіна М. В.  Українська мова: Читаночка  (у 

чотирьох частинах). 1 клас / М. І. Кальчук,   М. В. Коченгіна. 

 Кальчук М. І., Чабайовська М. І.  Українська мова: Прописи  (у 

чотирьох частинах). 1 клас / М. І. Кальчук,   М. І. Чабайовська. 

Матеріали посібника апробовані у навчально-виховному процесі:  

 інституту педагогіки і психології  НПУ імені  М. П. Драгоманова, кафедри 

мов та методики викладання в початковій школі;  

 Української ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Київської області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

1  Українська мова. Програма для початкової школи. 1 клас // Уклад.               
М. І. Кальчук, М. В. Коченгіна, М. І. Чабайовська.  
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І.  МЕТА І ЗАВДАННЯ  ШКІЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  "НАВЧАННЯ ГРАМОТИ»  
Вивчення української мови в 1 класі за педагогічною технологією «Росток» 

здійснюється  відповідно до   оновлених програм Державного стандарту 

початкової загальної освіти, згідно проекту Концепції «Нової української 

школи», що ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і 

компетентнісного підходів. 

У проекті нового базового закону «Про освіту», серед визначених 10 груп 

компетентностей, компетентності спілкуванню  державною (і рідною у разі 

відмінності) мовою визначено перше місце:  вміння усно і письмово 

висловлювати й тлумачити  поняття, думки, почуття, факти та погляди (через 

слухання, говоріння, читання, письмо); усвідомлення ролі ефективного 

спілкування. Тому завдання ефективного вивчення української мови у першому 

класі полягає у вмотивованому навчанні  читати,  писати, спілкуватися  

державною і рідною мовою, враховуючи вікові та індивідуальні можливості 

шестирічних першокласників.   

 Так як концепція даної програми відповідає новій філософії освіти –  

освіта для дитини, то гуманним по відношенню до школяра є те навчання, яке 

враховує його вікові,  індивідуальні можливості й створює всі умови для 

самовираження  особистості, для реалізації її індивідуальних творчих потреб. 

Створення таких  психолого-педагогічних умов при навчанні грамоти 

максимально сприяють всебічному розвитку особистості першокласників. А так 

як чинна програма  має свої особливості, які відповідають Концепції і 

принципам педагогічної технології «Росток», тому  головними особливостями 

вивчення української мови в 1 класі за педагогічною технологією «Росток» є:  

 домінуюче використання  діяльнісного методу навчання через 

лінгвістичну казку; 

 застосування генетичного методу  при навчанні письма,  забезпечуючи 

цим більш легкий  процес вироблення  відповідних умінь;  

 розділення навчання грамоти на дві окремі, не пов’язані між собою, 

програми: «Навчання грамоти: навчання читання» та «Навчання грамоти: 
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навчання письма». (Такий підхід надає можливість швидше здійснювати 

процес навчання читати й не форсувати навчання письма, враховуючи вікові 

особливості шестирічного учня.); 

 використання казок (лінгвістичних,  українських народних, народів 

світу, літературних) як навчального матеріалу у відповідній системі. 

Перша особливість  відповідає  адаптаційно-ігровому циклу (1-2 клас) 

поділу початкової освіти Нової української школи, згідно якого навчання  

читання та письма організовано через залучення активних методів навчання: 

діяльнісна технологія, лінгвістична казка.  

Завдяки застосуванню діяльнісної технології учні отримують необхідні 

знання за допомогою різноманітних способів активізації пізнавальної 

діяльності: спостереження; дослідження; конструювання; спеціальних вправ на 

розвиток уяви; завдань на самостійний пошук інформації; мовленнєвої творчості 

(складання казок, фантастичних історій).    Роль школярів набуває іншого 

характеру: вони виступають у ролі активних шукачів інформації, дослідників, 

винахідників, доповідачів, співбесідників. Школярі  отримують мінімум готових 

фактів, а проявляють максимум активного творчого пошуку, самостійних 

міркувань.  Так   створюються сприятливі умови для  розкриття творчого 

потенціалу особистості молодшого школяра та їх гармонійного розвитку. Саме 

тому у  підручниках підібрані завдання творчого спрямування. (Психологічні 

дослідження особливостей творчого мислення у школярів початкової школи 

доводять, що майже половина учнів початкової ланки здатні до високого рівня 

творчого мислення.  

Тому таке навчання здатне  формувати в молодших школярів уміння 

вчитися;  виконувати розумові операції та практичні дії; формувати  уміння і 

навички самоконтролю та самооцінювання.  

Використання лінгвістичних казок у курсі навчання грамоти за 

педагогічною технологією «Росток» розглядається  не  як «розважальний» 

елемент уроку, а  як один із провідних методів навчання. Оволодівання знаннями 

та вироблення певних умінь, навичок проходить через казки, які учні спочатку 
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чують від учителя, а потім самі складають, закріплюючи вивчений матеріал. 

Таке  навчання допомагає   розширювати  емоційну сфери дитини, цінність якої 

в початковій школі обґрунтовано у наукових працях  Олександри  Яківни  

Савченко, підтверджено практичною діяльністю видатного педагога – Василя 

Олександровича Сухомлинського.  

Такий підхід  до  навчання грамоти не лише забезпечує формування в учнів 

мотивацію вивчення мови, гармонійний розвиток мовленнєвої діяльності, 

формування комунікативних умінь, соціально-культурний розвиток 

особистості, формування вміння вчитися тощо, а й створює умови для  

перетворення  навчання в цікаву, радісну навчальну діяльність для 

шестирічного першокласника.  

     Отже, створюючи умови для гармонійного розвитку творчої особистості 

під час вивчення української мови в системі педагогічної технології «Росток», 

надається перевага  методам навчання,  які розвивають не лише пам’ять, а й 

сприйняття, уяву, увагу, різні форми мислення.  

Другою особливістю  вивчення української мови в 1 класі  за педагогічною 

технологією  «Росток»  є  використання ефективного методу навчання письма, 

який ґрунтується на природовідповідних принципах навчання шестирічного 

першокласника,  -  генетичного методу. Він полягає у поділу букв українського 

алфавіту на групи за легкістю їх начерку(і-ї-і-й-ш). Кожна наступна буква 

вивчається шляхом додавання нового елементу до попередньої з обов’язковим 

засвоєнням спільного елементу, що лежить в основі групи літер. Цей метод дає 

можливість враховувати вікові особливості шестирічного учня, забезпечуючи 

більш легкий  процес формування вміння писати. 

 Генетичний метод обґрунтований І.Ф. Киреєм, В. А. Труновою, О. Ю. 

Прищепою,  М. І. Чабайовською та ін. (Про генетичний метод одним із перших 

говорив художник А. Дюрер у XVI ст., зазначивши, що все письмо складається з 

певної кількості основних ліній, елементів. У навчанні письма цей метод 

застосовував Й. Песталоцці. У ХІХ ст. він отримав широке розповсюдження у 

школах Європи. Розроблений у другій половині  ХХ ст. М. Боголюбовим, О. 
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Воскресенською, В. Сагліним, Д. Писаревським генетичний метод змінив основу 

навчання письма українських літер.)  

Саме  застосування  генетичного методу навчання письма першокласників 

створило  третю особливістю  -  можливість розділення навчання грамоти 

на дві окремі, не пов’язані між собою, програми: «Навчання грамоти: 

навчання читання» та «Навчання грамоти: навчання письма».  

При такому підході до навчання грамоти розв’язується проблема  сучасних 

першокласників - різнорівневі читацькі. Так як процес навчання читання 

набагато легший і сучасні учні багато більше освіченіші у  цьому, то у вчителя 

виникає проблема у пошуку підходів до процесу пришвидшеного навчання 

читання з тими дітьми, які не вміють ще читати. (Паралельне вивчення читання і 

письма однієї і тієї ж літери створює відповідну проблему: складний процес 

письма затримує більш легший процес навчання читати).  Генетичний метод 

навчання письма забезпечує можливість самостійного проходження процесу 

навчання читання. Учитель вже не змушений  форсувати складний процес 

навчання письма для шестирічної дитини, враховуючи вікові особливості  

розвитку моторики руки. 

Отже, програма навчання грамоти: навчання читання  та використання 

відповідних підручників з читання надають можливість за більш короткий 

термін сформувати в учнів уміння читати складами, які на початку навчання в 1-

му класі ще не читають. Разом з тим удосконалюються навички читання в учнів, 

які тільки почали читати (читають дуже повільно, з помилками), і в учнів, які 

читають добре  та створюються умови для об’єднання учнів у читанні творів на 

рівні індивідуальних можливостей та їх обговорення і виконання творчої роботи 

над прочитаним  змістом.  

Таким чином, змістом програми з навчання грамоти за педагогічною 

технологією «Росток» та відповідно розробленими  підручниками враховані  

можливості школярів, які вже знають всі букви українського алфавіту і мають 

навички поскладового читання та учнів, які не уміють читати, а знають лише 

окремі букви або уміють читати складами. 
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Четверта особливість вивчення української мови в 1 класі  за 

педагогічною технологією  «Росток» –  це системне  використання казок 

(лінгвістичних,  українських народних, народів світу,  літературних), що 

забезпечує реалізацію принципів доступності, наступності, перспективності, 

позитивної мотивації навчання шестирічних першокласників. 

Відповідно цих особливостей було поставлене завдання програми навчання 

грамоти. 

 Навчання читання: 

 формування (а для читаючих учнів -–  розвиток) читацького інтересу 

засобами читання та інсценізації казок; 

  вироблення  навички читання складами у нечитаючих і слабочитаючих 

учнів, а у читаючих – розвиток уміння читати цілими словами, використовуючи 

розвивальний потенціал українських народних казок: шляхом читання 

найпростіших і відомих для шестирічних дітей  українських народних казок з 

наступною творчою роботою над їх змістом:  інсценізація, доповнення і змінення 

змісту казки за власним задумом. 

 Навчання письма: 

 навчання першокласників писати букви українського алфавіту в легкій і 

доступній формі для учнів шестирічного віку на основі генетичного методу та 

правильно їх з’єднувати.  

Отже, мета  програми з навчання грамоти за педагогічною технологією 

«Росток» – створити оптимальні психолого-педагогічні, методичні та дидактичні 

умови для забезпечення вмотивованого, успішного процесу оволодіння 

знаннями й уміннями з навчання грамоти, що відповідають індивідуальним 

потребам шестирічних першокласників та забезпечують  розвиток їхніх 

психічних функцій та  творчих  можливостей.  

   Новизна   програми полягає у виокремлені етапів вироблення і 

закріплення навички складового читання  й формування умінь в читанні цілими 

словами та у нових підходах до навчання письма шестирічних першокласників 

за генетичним методом. 
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У  програмі  велику увагу приділено забезпеченню наступності змісту 

дошкільної та початкової  ланок загальної освіти. Механізмом наступності  

виступає використання  ігрових  методів навчання, зокрема  лінгвістичної 

казки: ігрова форма навчання  через використання казки стала основною у 

виробленні конкретних умінь, розвитку пізнавального інтересу, отримання  

задоволення від процесу та результату навчання, забезпечення  морального,  

психологічного комфорту, а також досягнення відчуття особистісного успіху.  

Зміст навчальної програми, навчальних посібників для 1 класу, система 

методів навчання  ґрунтуються на принципах науковості, запровадженні  

передового досвіду в освіті,  педагогічних ідей філософів-гуманістів початку XX 

ст. тощо. Так, зокрема, використано досвід видатного педагога Василя 

Олександровича Сухомлинського, якому вдалося перетворити важке, втомливе 

навчання читання і письма  в легку і цікаву навчальну діяльність.  Висновки з 

його практичних досліджень, що були сформульовані в «Школі радості», 

реалізовано в навчальних посібниках для учнів 1 класу: 

 «Світ краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості повинен 

оточувати дитину і тоді, коли ми хочемо навчити її читати і писати»;  

 «Процес навчання письма і читання буде легким, якщо грамота стане для 

дітей яскравим, захоплюючим шматком життя. Те, що дитина повинна 

запам’ятати, насамперед має бути цікавим. Навчання грамоти треба тісно 

пов’язувати з малюванням» (Сухомлинський В. О. Вибр. Твори: У 5 т. – К.: Рад. 

школа, 1977. – Т.3. – С.  78- 79). 

Ідеї видатного педагога було закладено в основу створення  програми 

навчання читання і навчання письма за педагогічною технологією «Росток», 

допомогли   створити умови, у яких  дитина вчиться граючись: процес  навчання 

грамоти зробити оригінальним і ефективним засобом всебічного творчого 

розвитку першокласників.  

У підручниках велику увагу приділено тому, який настрій та емоційну 

атмосферу вони допоможуть створити на уроці. Окрім того, емоційне піднесення  

під час слухання, складання казки, малювання її змісту полегшують 
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запам’ятовування  нового матеріалу, допомагають шестирічному першокласнику 

легко запам’ятовувати новий матеріал і викликають інтерес  до навчання.  

На підставі аналізу наукових досліджень, прогресивного педагогічного  

досвіду застосування казки у період навчання грамоти було визначено 

розвивальний потенціал використання  лінгвістичної  в навчально-виховному 

процесі. Так, упровадження лінгвістичної казки в урок забезпечує: 

1) виконання таких функцій і завдань: 

• огранізаційних – привернення уваги до об’єктів, що вивчаються, 

підвищення інтересу  до навчального матеріалу, покращення мікроклімату на 

уроці; 

• мотиваційних – підвищення рівня  мотивації у вивченні навчального 

предмета; 

•  змістових – поглиблення розуміння окремих  властивостей об’єкта, що 

вивчається, повідомлення додаткових відомостей про нього; 

• контролюючих  –  коректне виявлення  наявних недоліків у засвоєнні 

матеріалу. 

2) результативність різних етапів навчального процесу: 

• мотивація навчальної діяльності –   казка на початку уроку сприяє 

підвищенню уваги учнів, їх мотивації; 

• вивчення нового матеріалу –  теоретичний матеріал, що закладений у зміст 

казки,  сприяє формуванню позитивних емоцій, що сприяє більш глибокому й 

міцному запам’ятовуванні навчального  матеріалу; 

• закріплення вивченого матеріалу – виконання учнями різних  творчих 

завдань у казках: “Продовж казку”, “Знайди в казці помилку”, “Виправ казку”, 

“Проаналізуй казку” та ін. Така робота з казками  закріплює й поглиблює  

програмні знання, сприяючи розвитку творчих можливостей; 

• контроль і засвоєння матеріалу – складання власних казок за вивченою 

темою; 
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• підсумкове повторення вивченого – складання власних казок  за кількома 

вивченими темами, встановлюючи між ними логічний зв’язок (частини мови, 

речення). 

3) урізноманітнення дидактичних методів і прийомів: 

 читання або розповідь казки вчителем. (Для активізації аналітико-

синтетичної діяльності школярів процес читання можна супроводжувати 

відповідними записами фрагментів казки на дошці або використовувати 

інтерактивні технології. У таких ситуаціях діти охоче приєднуються до 

колективної розповіді та аналізу); 

 слухання казки ілюструється окремими сценками, у яких беруть участь 

заздалегідь підготовлені учні. Для цього використовуються стилізовані костюми 

чи окремі яскраві атрибути; 

 інсценізація та драматизація  казки як прийоми  навчання допомагають 

школярам активно  й ефективно сприймати матеріал.  Діти беруть участь у 

втіленні уявного образу в реальному.  Вони стають ніби співучасниками 

описаних подій у казці, допомагають своїм героям виконувати цікаві завдання.  

Для інсценування можна використовувати і класний ляльковий театр; 

 складання казок. Цю роботу проводять у різних формах – колективній, 

груповій, індивідуальній після ознайомлення школярів з конкретним мовним 

матеріалом. Так казка допомагає глибше осмислити виучуване і водночас стає 

своєрідною перевіркою того, як діти розуміють засвоєне. 

4) надання допомоги вчителю першого класу  у розв’язанні   таких  

педагогічних питань: 

 подолання першокласниками труднощів у переході від життя дошкільника 

до шкільної праці;  

 встановлення взаєморозуміння, дружніх взаємин між педагогом і дитиною, 

між учнями класу;  

 підтримання інтересу до навчальних предметів, розвиток пізнавальної 

активності; 
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  сприяння  розвитку розумових процесів (уваги, сприймання, пам`яті, 

мислення) школярів;  

 сприяння кращому засвоєнню і запам`ятовуванню  учнями навчального 

матеріалу; 

  зняття втоми під час розумової праці,  отримання позитивних емоцій 

тощо.  

Отже, завдяки використанню лінгвістичної, народної та авторської (у 

подальшому) казки навчальна діяльність  стає для шестирічного першокласника 

особистісно значущою, тому що казка дозволяє поєднати  гру,  фантазію, 

спілкування, тобто  створити всі умови для реалізації учнівської творчості, яка  

стимулює пізнавальний інтерес. Також  казка здатна об’єднати учнів однією 

цікавою роботою, використовуючи диференціацію. 

У навчальних посібниках до чинної програми  створені необхідні  умови 

для забезпечення  ефективного  використання  дидактичної (лінгвістичної) 

казки: 

 системне і цілеспрямоване використовувати лінгвістичних казок 

(ураховано  пораду вченого Олександри Савченко що, “...не з’явиться ,,школа 

радості” під впливом миттєвих емоцій дітей, час від часу проведеної гри або 

цікавої розповіді учителя. Сприятливі зовнішні умови дають лише імпульс до 

яскравих емоцій і почуттів. Взаємовплив зовнішніх і внутрішніх умов (власна 

активність дітей) породжує позитивні емоції, радість пізнання» (Савченко 

О.Я.Сучасний  урок  у  початкових  класах. –  К.: «Магістр‐S”, 1997.– 256  с.); Ось 

чому читання казок, малювання, творчі вправи  у  посібниках є  основними 

видами робіт, а в їх основу закладено загальнолюдські цінності, засади 

гуманізму, громадянської свідомості; 

  зміст дидактичних казок  узгоджуються із завданнями програми; казки є 

цікавими, захоплюючими та відповідають віковим особливостям шестирічних 

учнів; 

  казки  та вправи за їхнім змістом органічно поєднуються із змістом 

конкретного уроку та відповідають темі, меті, завданням уроку; 
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  гра-драматизація  поєднується з іншими видами діяльності дітей:  

порівняння та  дослідження  вивчаючого матеріалу,  придумування власних  

казок за аналогією,  їх переказування, малювання казкових букв, обведення їх у 

словах тощо; 

 використовуються казки невеликого обсягу, у яких  наявні чіткі відносини 

дійових осіб, є діалоги;  

  можливість творчо  використовувати казки на різних  етапах уроку 

дозволять доцільно дібрані завдання.     

Процес навчання читання і письма за даною програмою забезпечують 

системну роботу з розвитку зв’язного мовлення. Сама специфіка роботи з 

казками: слухання, переказування, інсценізація, складання власних казок  

створює сприятливі умови для розвитку зв’язного мовлення, а участь учнів у 

підготовці до інсценізації казок – забезпечує вироблення навички  культури 

спілкування. 

Завдяки навчальній казці шестирічні першокласники також  задовольняють 

свої потреби в руховій активності: учні частіше проводять навчального часу у 

ляльковому  театрі, театральному куточку, біля дошки тощо.  

Отже, врахувавши наукові дослідження та створивши всі педагогічні умови 

для використання дидактичної (лінгвістичної) казки, у навчанні грамоти за 

педагогічною технологією «Росток» казка використовується як активний 

метод навчання молодших школярів у формуванні  умінь і навичок читати і 

писати.  
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ІІ. МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОСІБНИКІВ З   НАВЧАННЯ ГРАМОТИ 

1. Особливості формування  навички  читання  першокласників у 

рамках педагогічної технології «Росток». Зміст і структура посібників  з 

читання 

 Посібники  з назвою  «Читаночка»  реалізують Концепцію програми 

«Програма навчання  грамоти:  навчання читання» для шкіл з українською 

мовою навчання для 1 класу, які працюють за педагогічною технологією 

«Росток».  Їх створення зумовлене необхідністю пошуку  нових інтенсивних 

шляхів і засобів мовної освіти, що переходить на новий зміст, що, безумовно, 

потребує застосування нової сучасної методики. 

 Основне завдання посібників: зробити процес навчання читання легким і 

цікавим, враховуючи вікові особливості шестирічних першокласників.  

Ураховуючи ці завдання, посібник «Читаночка» укладено у чотирьох 

частинах  відповідно до трьох періодів навчання грамоти у виробленні та 

вдосконаленні уміння читати:  

початковий («Вчимося читати». І частина) – вироблення уміння читати 

складами  в учнів, які не уміють читати та удосконалення уміння читати в учнів, 

які  слабо читають або уміють  читати;  

 формувальний («Читаємо самі». ІІ частина) – формування уміння 

швидко  читати складами, цілими словами, взявши за  основу тексти українських 

народних казок;   

основний  («Багато читаю, багато знаю».  ІІІ частина; «У світі казки 

чарівної»). ІVчастина) – удосконалення  вміння читати цілими словами. 

Посібники відповідають меті наукової концепції програми навчання 

грамоти: навчання читання в 1 класі за педагогічною технологією «Росток». 

 Актуальність їх полягає в оптимізації процесу формування читацької 

навички,  враховуючи   індивідуальні можливості та інтереси  сучасних першо-

класників;  розвитку уяви та мислення; творчих мовленнєвих  здібностей 

учнів під час читацької діяльності; розвитку усного мовлення; розширення 



14 
 

читацького кругозору; забезпечення національного, морально-етичного та 

естетичного виховання школярів. 

  Новизна – у широкому використанні механізмів наочного, зорового 

запам’ятовування складів, шляхом їх проспівування та у відсутності зв’язку 

уроків читання з уроками навчання письма. Такий підхід забезпечує умови  

швидшого процесу навчання читання для учнів, які ще не вміють читати, при 

наявності в класі вже читаючих дітей, так як «не зв’язує»  строки навчання  

письма букв і розвитку навички читання для читаючих учнів. Застосування 

дидактичних казок, сюжетно-рольових ігор у посібниках сприяє розвитку 

навичок мовленнєвої діяльності.  Дані посібники  побудовані на діяльнісному 

творчому підході до навчання, розроблені завдання активізують пошукову 

активність і створюють максимальні умови для творчої діяльності учнів.  

Актуальність посібника «Читаночка»  І частина («Вчимося читати») 

полягає в: 

 виробленні мотивації до навчання читання та удосконалення вироблених 

умінь в читанні учнів, які навчилися читати до школи;  

 навчанні читати складами у учнів, які не уміють читати або удосконалення 

уміння читати в учнів, які уміють читати;  

 розвитку зв’язного мовлення та творчих можливостей учнів тощо. 

    Процес навчання читання здійснюється за коротший час (29 год)  із 

використанням  механізмів наочного, зорового запам’ятовування складів, 

шляхом їх проспівування.  

Перший урок у даному посібнику забезпечує отримання учнями загальних 

уявлень  про те,  що читання є важливим винаходом людства, яке є основною 

формою  пізнання  навколишнього  світу і є мовленнєвою  діяльністю  людини, а  

уміння читати відіграє велику роль у житті людини. Мотивацією для вивчення 

нового матеріалу є ознайомлення із казкою Юрія Ярмиша «Зайчаткова казочка». 

На наступних уроках казковий герой Зайчатко «прийматиме участь» у всіх 

наступних казках, у яких розповідатиметься, як звірята навчаються читати на 

Співучій галявині букв у Лісовій школі. Наприклад, виконуються такі завдання: 
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«Пригадай і перекажи зміст казки «Зайчаткова казочка». Чому Зайчик вирішив  

навчитися читати? Чи хотів би ти навчитися читати? Чому?»;  «Послухай 

уривок з казки «Урок на Співучій галявині» і дізнайся, які перші букви вивчило 

Зайчатко у  Лісовій школі?» і т. д.  

 Виходячи із завдань  першого посібника щодо одночасного навчання 

читати  учнів, які не уміють читати та першокласників, які вже читають, то до 

кожного уроку підібрані відповідні завдання для кожної групи  таких дітей. 

 Для дітей, які не уміють читати, розроблена  така система вправ для 

вироблення уміння читати складами: 

 вивчення букв голосних звуків; читання  букв  голосних звуків та 

буквосполучень двох голосних (ао, ае, оа, еа…);  

  вивчення букв приголосних звуків (за алфавітним порядком) і читання з 

ними складів (прямих та обернених)  (ба, аб); 

  швидке читання складів та знаходження їх у словах; 

  читання складів із злиттям двох чи трьох букв приголосних (ска, стра та 

ін.); конструювання і читання слів з вивченими складами.  

У посібнику використовується така послідовність вправ вивчення нової 

букви:  

 вправа на слухання-розуміння лінгвістичної казки («Послухай казку про 

знайомство букви Б з буквами голосних звуків»); 

  вправи на проспівування складів («Проспівай пісеньки букви Б з буквами 

голосних звуків на Співучій галявині»); 

 вправи на звуковий аналіз слів; 

 вправи на дописування букви, що вивчається, у словах («Допиши 

пропущену букву»); 

 творчі вправи ( «Назви букви,  які  виклало Зайчатко  на галявині». ) 

 Для зорового запам’ятовування букв пропонується робота з кольоровими 

олівцями: «Розмалюй Співучу галявину»; «Оживи букви, перетворивши їх на 

забавних істот»; «Допиши пропущену букву» тощо. Такі вправи сприяють 

кращому запам’ятовуванні  вивчаючої букви та розвитку творчої уяви, фантазії.               
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Для учнів, які уміють читати, спеціально розроблені вправи з позначкою 

«Совеня з книжкою». Це є підібрані вірші, у яких учні підкреслюють склади з 

вивченою буквою, уривки з  українських народних казок: «Колобок», 

«Рукавичка» та ін.; учням пропонується продемонструвати свої  уміння  у 

переказуванні цих казок або в їх інсценізації;  таким учням надається можливість  

ознайомити  однокласників із  самостійно прочитаною книжкою  вдома. 

Наприклад: «Розмалюй героїв казок,  про яких  ти сам читав»;  «Ознайом своїх 

однокласників із книжкою, яку ти прочитав. Перекажи  її зміст. Прочитай 

слова, у яких є букви Аа, Ее, Ии, Іі, Оо, Уу»; «Прочитай вірші  про букви, які  

тобі найбільше  подобаються»; «Знайди склади з вивченою буквою та підкресли 

їх»; «З’єднай малюнки з відповідними словами. Впиши пропущені літери»; 

«Прочитай самостійно продовження казки» і т. ін.  

Для розвитку творчих можливостей  першокласників у посібнику 

пропонуються учням такі завдання: «З’єднай  букви з  відповідними  словами, які 

найбільше їм підходять: добра, привітна, працелюбна…»; «Роздивися малюнок і 

скажи, якою ти уявляєш букву Б (бе)? Як  ти  думаєш, який у неї характер, 

настрій? Що вона полюбляє робити?»; «Спробуй скласти власну казку про 

знайомство букви Б з буквами голосних звуків» і т. ін.   

У цікавій формі представлені вправи  на звуковий аналіз для усіх учнів 

класу: «Перестав букви так, щоб вийшло слово»;  «З’єднай звукову модель з 

відповідним малюнком (словом)»; «Знайди і виправ помилки у звуковій  моделі» і 

т. ін. 

Актуальність посібника «Читаночка»  ІІ частина («Читаємо самі») 

полягає у: 

 формуванні вміння читати плавно складами та цілими словами;  

 формуванні та розвитку вміння  читати слова та  прості речення в 

українських народних казках: «Колобок», «Рукавичка», «Колосок» та ін.;  

 практичному ознайомленні з розділовими знаками: крапка, знак питання, 

знак оклику, кома.  
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Для цього в  посібнику пропонується виконати такі завдання: «Прочитай 

склади»; «Потренуйся швидко читати склади»; «Потренуйся правильно читати 

слова».  

У ІІ частині посібника пропонується робота над словом: «Прочитай слова,  

вставивши у них потрібні букви»; «Прочитай слова  і поясни їх значення»; «Від 

поданих складів утвори слова»; «Перестав склади і прочитай слова», «Побудуй 

до них  звукову модель»; «З’єднай слова з відповідними звуковими моделями»; 

«Знайди і виправ помилки у звукових моделях слів»;  «З’єднай слова, щоб 

утворились словосполучення»; «З’єднай слова відповідно до змісту прочитаних 

казок».  

Для читаючих учнів підібрано більш складні за обсягом завдання для 

читання і творча робота. Наприклад: «Прочитай початок казки, добираючи 

самостійно пропущені слова»; «Прочитай продовження казки і придумай її 

власне закінчення»; «Пронумеруй порядок речень у продовженні казки»;  

«Проілюструй закінчення казки»; «Проінсценізуйте казку». 

Актуальність посібників  «Читаночка» ІІІ частини («Багато читаю – 

багато знаю») та  «Читаночка» ІV частини («У світі чарівної казки»),   

полягає в подальшій оптимізації процесу навчання читання.  Їх завданням  є 

продовження роботи з формування  й удосконаленням читацьких навичок: 

виразності, швидкості, а також розвиток уміння правильно, усвідомлено, виразно 

читати речення; розширення дитячого кругозору шляхом читання текстів певної 

тематики, збагачення словникового запасу та розвитку зв’язного мовлення. 

 Ураховуючи розвиток читацьких можливостей, особливістю ІІІ частини є 

те, що учні, під час читання творів, не лише вдосконалюють читацькі уміння, а й 

розширюють свій кругозір через ознайомлення з творами таких тем: «Наша 

Батьківщина-Україна», «Наша сім’я, наша родина», «Ми серед людей», «Світ, у 

якому ми живемо», «Людина і жива природа». 

 Зміна самої назви ІІІ частини посібника «Багато читаю – багато знаю» 

означає зміну  основного завдання уроків читання: багато прочитати  і багато 

дізнатися про світ, у якому живемо. 
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 Система уроків з тем «Наша Батьківщина – Україна», «Символи України», 

«Видатні українці», «Свята в Україні» –  знайомлять учнів із символами України,  

її видатними людьми та традиціями, сприяють формуванню почуття гордості за 

свою Батьківщину, прищеплюють любов до неї. 

Тема  «Наша сім’я, наша родина» у доступній і цікавій формі  знайомить 

молодших школярів із поняттями сім’я, родина.  Читаючи цікаві твори, малюючи 

родовідне дерево, учні  вчаться правильно   ставитися до рідних, цінувати їх за 

турботу та виховувати почуття вдячності рідним. 

 Правильно жити серед людей, творити добрі справи, відповідати за свою 

поведінку, бути хорошими друзями вчить тема: «Ми серед людей». 

Вивчення теми «Світ, у якому ми живемо» дає можливість осмислити 

учнями поняття: планета Земля –«дім» Людства, допомагає побачити  красу 

нашої планети, надає  можливість зрозуміти, що людина, як жива істота, живе не 

одна на Землі.       

 Тексти  для читання продовжують розкривати учням таємниці 

навколишнього світу, поглиблюють їхні знання, вчать любити і цінувати красу 

природи, її неповторність та створюють мотивацію щодо збереження життя на 

Землі. 

У посібнику є багато завдань пошуково-пізнавального характеру: «Дізнайся 

про видатних людей рідного краю»;  «Склади разом з батьками родовідне 

дерево» та ін. 

У роботі над текстом є завдання дієвого характеру: «Запиши правила, які ти 

виконуєш»; «Знайди спільну інформацію із попереднім текстом»; «Підкресли 

слова, що належать до живої природи»; «Виконай малюнок до своїх міркувань»;  

«Продовж висловлювання» тощо. 

У ІІІ частині посібника продовжено роботу над словом: «Склади слово із 

букв»; «З’єднай слово відповідно до змісту тексту»; «З’єднай склади так, щоб 

вийшло слово»; «Добери відповідну звукову модель і виправ допущені помилки»; 

«Добери слова протилежні за значенням»; «Добери і запиши слова про маму і 

тата»; «Досліди утворення нових слів і підкресли  у них спільні частини». 
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Робота із словниковою скринькою і з  довідкою розкривають значення нових 

слів для першокласників. 

У посібнику продовжується робота над лічилками, скоромовками, 

загадками. Вдало підібрані завдання сприяють розвитку мовлення: «Розкажи 

про свої добрі справи, про свою сім`ю». Вправи підручника сприяють розвитку  

дитячої творчості і фантазії: «Яку картину природи можна уявити?»; «Пошир 

текст власними реченнями»; «Намалюй малюнок». 

Актуальність посібника «Читаночка» ІV частини («У світі чарівної 

казки»),  полягає в удосконаленні процесу навчання читання у 1 класі та 

розвитку зв’язного мовлення на основі текстів казок. Цей  жанр художніх творів 

найбільш відповідає віковому рівню шестирічних першокласників. Читаючи 

цікаві казки, молодші школярі удосконалюють читацькі навички, збагачують 

словниковий  запас, розвивають зв’язне мовлення та вчаться складати власні 

казки. Ураховуючи розвиток читацьких можливостей, особливістю ІV частини є 

те, що учні читаючи казки, дізнаються про їх особливості: народні, авторські, 

українські та казки народів світу.  

Читаючи казки, учні не лише удосконалюють читацькі уміння, а й 

поповнюють свої знання про людські чесноти, аналізуючи поведінку героїв, 

виконують різну літературну творчість: «Придумай власне продовження казки; 

«Зміни кінцівку казки» і т. д.)  

Читання різних видів казок, спонукає учнів  до обміну враженнями від 

читання книг із власної бібліотеки, що виховує цікавість до читання художньої 

літератури і виховує бажання мати власну домашню бібліотеку. 

 Завершальним етапом роботи із казками є завдання творчого характеру: 

«Створи власну казку», де учні  вчаться самостійно створювати казки. 

Вправи підручника сприяють розвитку  дитячої творчості і фантазії: 

«Проінсценізуй казку з власним продовженням»; «Намалюй малюнок до власної 

казки» тощо.  

Пропонована методика в посібниках базується на найновіших здобутках  

мовознавчої,  педагогічної, методичної та психологічної наук, положення  
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забезпечує дотримання  принципів особистісно зорієнтованого навчання, 

комунікативно-діяльнісного підходу, а також наступності й перспективності з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей  першокласників. 

Мотивацією у навчанні читання є те,  що учні вчаться читати на матеріалі 

українських народних  казок, що вже знайомі для шестирічних дітей за змістом і 

цікаві для читання. Слухання, переказування, інсценізація казок сприяє розвитку 

зв’язного мовлення. А  складання власних казок,  продовження казки, 

малювання малюнка до неї та озвучення її, створює сприятливі умови для 

розвитку творчих здібностей  і пізнавальних інтересів учнів. 

Підібрані завдання у посібниках «Читаночка» дають можливість учителю 

урізноманітнити роботу на уроках навчання читання, прищепити бажання читати 

художню літературу. Матеріали посібника сприяють естетичному, етичному та 

моральному вихованню. 

 

2. Особливості формування  навички письма першокласників у 

рамках педагогічної технології «Росток» 

Зважаючи на те, що формування навички письма для першокласників є 

дуже складним процесом, створення авторської програми є актуальним у плані 

пошуку оптимальних технологій навчання письма дітей шестирічного віку,  

Завдання уроків письма, згідно з програмою, полягають у тому, щоб: 

 виробити у шестирічних першокласників необхідні практичні уміння і 

навички, зокрема, підготувати руку учнів до письма; навчити їх користуватися 

письмовим приладдям; уміти каліграфічно писати склади, слова та речення з 

вивченими буквами; координувати каліграфічні навички, формуючи початкові 

уміння ритмічного безвідривного письма в межах можливого; в цілому  навчити 

їх правильного, каліграфічного та швидкого письма в зошитах і на дошці; 

 дати молодшим школярам елементарні відомості з історії  виникнення та 

розвитку письма; 

 виховувати в учнів почуття любові до української мови як мови державної, 

потребу її вивчати та спілкуватися нею; 
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 здійснювати національне виховання, формувати патріотично настроєну, 

творчу особистість учня, здатну любити красу; 

 виробляти мотивацію у навчанні письма. 

Мета наукової концепції навчання письма за педагогічною технологією 

«Росток» полягає в оптимізації процесу формування навички письма в учнів  1-

ого класу відповідно до індивідуальних можливостей та інтересів дітей. 

У рамках  вищеназваної педагогічної технології  розроблена методична 

модель формування графіки письма в першокласників за такими принципами: 

 застосування генетичного методу навчання каліграфічного письма на 

відміну від традиційної школи, де написання літер здійснюється за аналітико-

синтетичним методом і проходить у тій послідовності, яка подається у букварі 

відповідно до вивчення звуків;  

 використання інтегрованого і блочного навчання; 

 відсутність зв'язку  читання з процесом навчання письма.  

Генетичний метод має такі особливості: 

 малі та великі літери українського алфавіту поділені на групи  за 

подібністю їх елементів (технологія Чабайовської М. І.): 

Групи малих букв 

Перша група – і, ї, и, й, ш –  складаються  в основному з короткої прямої 

похилої лінії із заокругленням унизу праворуч та окремих додаткових елементів; 

друга – ц, щ, у – літери в своїй основі мають коротку пряму похилу лінію із 

заокругленням унизу праворуч із додаванням петель; 

третя – г, п, т, р – основним елементом цих букв є коротка пряма похила 

лінія із заокругленням угорі ліворуч, унизу – праворуч; 

четверта – н, ч, к – в своєму складі мають коротку пряму похилу і коротку 

горизонтальну лінії, коротку пряму похилу лінію із заокругленням унизу 

праворуч та додаткові елементи; 

п’ята – л, м, ґ – в основі їх є коротка пряма похила плавна лінія із 

заокругленням унизу ліворуч; 
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шоста – я, ь, о, а, ю, б, ф – до складу цих букв входять малі овали з 

поєднанням окремих елементів; 

сьома – с, є, е, х, ж – складаються в основному з малих півовалів; 

восьма – в, д, з – в своїй основі мають малі овали та півовали,  довгу пряму  

похилу  лінію  із  петлею  вгорі  або  внизу. 

Групи великих букв 

Перша група – І, Ї –  в основному складаються із довгої прямої похилої лінії 

із заокругленням унизу ліворуч та штрихом угорі зліва; 

друга – И, Й, Ш, Ц, Щ, Ч – у своєму складі мають в основному довгу 

пряму похилу лінію із заокругленням угорі ліворуч та внизу – праворуч ; 

третя – У, Н, К–  складаються в основному із довгої прямої похилої лінії із 

заокругленням унизу ліворуч, штрихом угорі зліва та окремих елементів;  

четверта – Л, М, А, Ґ – основним елементом  їх є довга пряма похила  

ПЛАВНА лінія із заокругленням унизу ліворуч , крім літери Ґ, яка віднесена до 

даної групи за початком написання; 

п’ята – Г, П, Т – до складу їх входять довга пряма похила лінія із 

заокругленням унизу ліворуч і праворуч, а також прямої горизонтальної лінії із 

заокругленням зліва вниз; 

шоста – Я, О, Ю, Ф –  основним елементом їх є великі овали, довгі прямі 

похилі лінії із заокругленням унизу ліворуч та праворуч; 

сьома –  С, Є, Х, Ж, З, Е  – в основі їх є великі  півовали; 

восьма – Р, В, Б, Д – складаються в основному з півовалів, довгої прямої 

похилої лінії із заокругленням унизу ліворуч та петлею; 

 письмо букв відбувається  на основі генезису, тобто утворення 

кожної наступної літери здійснюється шляхом приєднання нового елемента до 

попередньої букви або до головного елемента, що лежить в основі нової групи 

літер; 

  написання  літер здійснюється за порядком всезростаючих 

труднощів – від легшого до важчого, тому опанування письма літер складної 
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конфігурації переноситься на більш пізній період, – відповідно процес навчання 

письма стає значно легшим, цікавішим, доступнішим. 

Написанню кожної літери за генетичним методом передує вивчення форм і 

назв її елементів. Утворення кожної наступної графеми відбувається через 

додавання нового елементу до попередньої з обов’язковим засвоєнням спільного 

елементу, що лежить в основі групи літер. У навчанні письма існують два 

основних прийоми генетичного методу: 1) нарощування елементів – 

використовується під час закріплення в учнів уміння відрізняти подібні літери:     

і – ї, с – є, л – м, и – ш, г – п – т тощо. 2) узагальнення писемних букв за 

основним елементом – формує в молодших школярів уміння об’єднувати окремі 

графеми в групи за певною ознакою. Застосування генетичного методу сприяє 

закріпленню навичок письма вже вивчених елементів або літер, що входять до 

складу нового написання. 

Формування навички письма ґрунтується також на використанні, крім 

генетичного, лінійного, аналітико-синтетичного, копіювального і тактового 

(ритмічного) методів навчання краснопису. 

Процес навчання  письма  за такою методикою забезпечує системну роботу 

з розвитку зв’язного мовлення. Виконання великої кількості творчих вправ  для 

розвитку моторики руки і запам’ятовування начерку букв, застосування 

народних, літературних та  дидактичних казок, сюжетно-рольових ігор створює 

сприятливі умови для розвитку моторики руки, а участь учнів у підготовці до 

інсценізації казок  виробляє навички  культури спілкування. 
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Зміст і структура посібників з письма –  

"Українська мова. Прописи" ( у 4 частинах) 

Посібники  "Українська мова. Прописи"  реалізують концепцію програми 

"Навчання  грамоти: навчання письма" для шкіл з українською мовою навчання, 

що працюють за педагогічною технологією «Росток», призначені   для навчання 

письма шестирічних першокласників.  

Ці посібники укладено в чотирьох частинах  відповідно до трьох періодів 

навчання письма:  

підготовчий (І частина) – підготовка руки до оволодіння письмом, письмо 

елементів букв;  

 основний (ІІ і ІІІ частини) – письмо літер українського алфавіту;  вивчення 

основних з’єднань букв; письмо слів, речень;   

корекційний  (ІV частина) – удосконалення письма букв, слів, речень, 

текстів; тренування у безвідривному сполученні букв у словах. Навчання письма 

у 1 класі завершується пропедевтичним вивченням української мови для 

отримання елементарних знань про мову і формування мовних умінь.   

У кожному періоді відбувається реалізація  важливих  і  складних завдань.  

  У підготовчий період здійснюється формування  та розвиток таких 

умінь: 

 правильно розташовувати письмове приладдя; 

 правильно сидіти за партою під час письма, тримати олівець чи ручку в 

руці, зошит – на парті; 

 орієнтуватися  на сторінці зошита (знаходити основний рядок, верхню, 

нижню, похилу і міжрядкову лінії); 

 формувати правильні рухи рукою під час письма у рядку та одночасно 

контролювати графічні дії;  

 обводити контури предметних малюнків та заштриховувати їх  різними 

лініями, подібними до елементів літер; 

 писати основні та додаткові елементи великих і малих літер; 

 дотримуватися гігієнічних правил письма. 
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Слід зазначити, що у цей період велика увага приділяється тренувальним 

вправам, які розвивають руку першокласника.  В ігровій формі здійснюється 

введення елементів букв, і з кожним уроком цей процес ускладнюється. Так 

створюються умови  переходу до наступного етапу – письма малих, а потім 

великих літер. 

У підготовчий період виділено велику кількість уроків для того, щоб дати 

можливість першокласникам адаптуватися в школі, добре засвоїти правила  

письма, забезпечити реальну можливість виробити в них навички правильної 

посадки за партою під час письма, правильного тримання ручки і розміщення 

зошита. Учні мають достатньо часу, щоб ознайомитися з видами ліній та 

навчитися писати  усі елементи малих та великих букв. Одночасно на уроках 

читання вивчаються  всі букви українського алфавіту, і учні  за даний період 

навчаються читати склади, слова з цими літерами. Вироблені відповідно 

читацькі уміння будуть згодом використані  для письма складів, слів, наприклад: 

ші, ши, пишу  і т. д.  

З перших уроків включено цікаві вправи (відповідно до вікових 

особливостей першокласників) на розвиток мовлення: «Розкажи Півнику про 

лінії  графічної сітки зошита та наведи їх»; «Розкажи зміст казки, наприклад 

«Ріпка», за малюнком»; «Доповни малюнок, на якому зображено,  як герої казки 

потрапили до Лісової школи»; «Придумайте і озвучте  доповнення змісту 

казки» тощо. Шестирічні першокласники вчаться фантазувати, розвивають  уяву, 

творчі можливості, виконуючи такі завдання:  «Обведи і заштрихуй казкових 

героїв відомими лініями»; «Знайди на малюнку вивчені елементи літер, наведи 

їх»; «Розмалюй малюнок, наприклад малими та великими  лівими півовалами» та 

ін. 

 За даним посібником першокласники вперше вчаться самостійно 

аналізувати і робити висновки про написання елементів літер: «Закресли 

червоним олівцем лінії, півовали та ін., написані неправильно». 
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Завдання основного  періоду – навчити учнів правильно писати  всі літери 

українського алфавіту за генетичним методом (поділ  букв на групи від 

найлегшого начерку до найскладнішого). 

Для письма групи букв виділено розворот сторінок, що дає змогу 

застосовувати діяльнісний підхід у навчанні. Особливістю даних посібників є 

наявність у них до кожного уроку «Казкової сторінки.  Кольоропису».  Робота на 

цих сторінках  створює сприятливі умови для проведення цікавого уроку з 

різноманітними прийомами.  «Казковий» матеріал забезпечує розвиток 

образного мислення, уяви, фантазії, зв’язного мовлення,  а це є однією з вимог 

до навчання шестирічних першокласників – відповідність завдань віковим 

особливостям. Багато цікавих завдань  сприяють мотивації навчання письма 

літер – «Розглянь уважно начерк букв на листочку чарівного дерева»;  їх 

кращому запам’ятовуванню та розвитку уваги і фантазії  – «Знайди контури букв 

у предметах»; «Перетвори вивчені букви в предмети»; «Розмалюй казкову 

галявину буквами» і т. д. Вивчаючи літери групами відповідно за подібністю 

написання, біля кожної нової букви є її алфавітна назва та зразок друкованої. 

Розвитку мовлення сприяють цікаві вправи, запропоновані уже з перших 

уроків,  як-от: «Розкажіть казку за малюнком»; «Складіть казку про дружбу 

букв»; «Придумайте власне продовження змісту казки»; Дайте поради 

звірятам  щодо правильного  письма букв». Шестирічні першокласники вчаться 

фантазувати, розвивають  уяву, творчі здібності у таких завданнях:  «Розмалюй 

малюнок, наприклад малими та великими  лівими півовалами»;  «Доповни 

малюнок» та ін. 

Кожна  друга робоча сторінка  посібника розпочинається рядком вивчення 

написання букви шляхом її аналізу із вказівкою на те, із скількох елементів вона 

складається, як називаються ці елементи, послідовність та напрям їх написання. 

Безпосередня робота над написанням нової букви розпочинається з рядка у 

густій сітці з пояснення її правильного написання. Також ця сітка допомагає 

дотримуватися однакової відстані між буквами та проводити  індивідуальну 

роботу з учнями. Продовжується вивчення правильного написання букви  по 
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слабонаведених лініях, а потім – по пунктирних. Першокласники  мають 

можливість проаналізувати  власне письмо літер через характеристику письма з 

допущеними помилками (завдання від Білочки): «Знайди і закресли букви, які 

написані неправильно».  

Навчившись писати певну літеру, учні ознайомлюються з основними  

способами з’єднань виучуваної букви з  іншими літерами, а потім  вчаться 

писати слова з даною буквою.  

У посібнику є вправи для порівняння друкованих і рукописних букв, 

списування слів, поданих друкованими літерами. 

У ІІІ частині "Прописів"  подано цікаві та доступні завдання для навчання 

шестирічних першокласників письма великих літер за генетичним методом. 

Кожен урок письма великих букв також починається із «Казкової сторінки. 

Кольоропису». На цих сторінках учні знайомляться з начерком нової групи 

рукописних літер, знаходять між ними схожість і відмінність. Така  система 

завдань сприяє кращому запам’ятовуванню букв, розвитку уяви, уваги і фантазії. 

Учні продовжують знаходити контури літер у предметах навколишньої 

дійсності, перетворювати вивчені букви у предмети, оживлювати їх, 

розмальовувати казкову галявину літерами: «Знайди контури букв у предметах»; 

«Перетвори вивчені букви в предмети»; «Розмалюй казкову галявину букв» і т. д.  

Навчання письма літер  шестирічних першокласників проходить у цікавій формі, 

тому що воно  тісно інтегроване з малюванням. У посібнику  на казкових 

сторінках учні виконують такі завдання:  «Розмалюй казкову галявину буквами»; 

«Доповни малюнок букви»,  «Намалюй власне дерево великих букв» тощо. 

За даними посібниками першокласники удосконалюють уміння самостійно 

аналізувати і робити висновки у написанні букв: «Закресли букви, написані 

неправильно». 

Процес навчання письма за даним посібником забезпечує системну роботу з 

розвитку зв'язного мовлення. З цією метою тут включено такі вправи: 

«Придумайте казку про те, як звірята вчилися писати»; «Складіть казку про 

дружбу букв»; «Придумайте і озвучте продовження змісту казки» тощо. 
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В ігровій формі підібрані завдання для першокласників на  «Казкових 

сторінках» : після вивчення начерку нової букви  учні  дають поради звірятам 

щодо правильного написання нової  літери;  вибирають кращі  у «зошитах» 

звірят та пишуть  у їхніх «зошитах»:  «Визнач краще письмо у зошитах звірят»; 

«Напиши Вовчику букви».  Такі  ігрові завдання доступні  й цікаві для 

шестирічного учня.  

У даному посібнику продовжується різноманітна робота над звуковим 

аналізом: «Побудуй схему до слів»; «З’єднай слово з відповідною схемою»; 

«Знайди і виправ помилку» тощо. 

Називання друкованих літер і їх  записування  рукописними  ускладнюється 

завданням: «Прочитай слова друкованими літерами і запиши їх рукописними». 

Для вироблення прискореного темпу письма запропоновано 

використовувати ритмічний (тактовий) метод, тобто письмо під рахунок. 

Під час  основного періоду  проходить формування і розвиток таких 

умінь: 

 запам’ятати конфігурацію рукописних малих і великих літер шляхом 

використання таких прийомів, як знаходження контурів букв у предметних 

малюнках та перетворення літер  у малюнки предметів за власним задумом 

(усвідомлення їх написання можливе за допомогою тактильних рецепторів 

дитячої руки, використовуючи при цьому прийом дотику до літер, виготовлених 

із наждачного паперу, ліплення букв із пластиліну) та ін.; 

 правильно називати малі та великі рукописні літери українського алфавіту 

та відрізняти їх від друкованих; 

 правильно писати букви за поданим зразком,  використовуючи такі 

підготовчі вправи, як  "письмо" в повітрі, по слабонаведених і пунктирних лініях 

тощо; 

 каліграфічно писати літери, слова та речення на сітці з похилою лінією; 

 правильно поєднувати букви; 

 писати під диктовку літери, склади, слова, речення; 

 записувати рукописними буквами друковані літери, склади, слова. 
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Протягом корекційного періоду  здійснюється  закріплення набутих умінь 

і навичок та корекція каліграфічних помилок шляхом індивідуальної, парної та 

групової роботи, приділяється велика увага  індивідуальній роботі щодо 

відпрацювання навичок каліграфічного письма. Учні вчаться записувати 

рукописними буквами друковані слова та прості за будовою речення. Також 

ознайомлюються із вживанням великої літери в найуживаніших випадках: 

іменах людей, назвах міст, сіл, річок, кличках тварин та з правилами вживання 

апострофа і переносу слів з рядка в рядок.  

Завершення вивчення мови в період навчання грамоти включає 

пропедевтичну  роботу з формування у школярів знань про одиниці різних 

мовних рівнів: звуки мовлення, слово в його лексичному і граматичному 

значеннях, речення, текст. Головною метою даного періоду є приділення уваги 

практичним аспектам: роботі над значенням слова і кількісному нарощуванню 

словникового запасу учнів, збагаченню їхнього мовлення різними граматичними 

формами, розвитку вміння користуватися мовними засобами відповідно до норм 

літературної мови (орфоепічних, лексичних, граматичних); формуванню вмінь 

аналізувати, оцінювати власну мовленнєву творчість, удосконалювати її. 

Отже, дані посібники дають можливість учителю зробити уроки навчання 

письма цікавими і ефективними, тому що казка, малюнок, творчість є 

домінуючими видами робіт.  

Початкове  навчання мови  полягає в: 

 отриманні учнями загальних уявлень про мову як засобу спілкування; 

 вивченні  українського алфавіту; 

 удосконаленні графічних навичок письма; 

 пропедевтичному формування знань про одиниці різних мовних рівнів 

(звуки мовлення, слова  в їх лексичному і граматичному значеннях, речення, 

текст);  

 формуванні початкових умінь орфографічно правильно писати слова, 

вживати пунктуаційні знаки; 
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 розвитку вмінні користуватися мовними засобами відповідно до норм 

літературної мови (орфоепічних, лексичних, граматичних); 

 формуванні власної мовленнєвої творчості. 

На кінець навчання письма у першокласників  мають бути сформовані 

такі уміння: 

 називати і каліграфічно писати букви  українського алфавіту;  

 правильно поєднувати букви у процесі написання  слів; 

 каліграфічно списувати рукописний текст, речення, слова, літери); 

 записувати каліграфічними рукописними буквами друковані літери, слова, 

речення, текст; 

 каліграфічно писати під диктовку  літери, слова, речення з 3-4 слів; 

 записувати  речення, складені самостійно або з допомогою вчителя,  за 

ілюстраціями тощо;  

 виконувати мовні завдання згідно з програмою; 

 вживати у писемному мовленні такі розділові знаки: крапку, кому, знаки 

оклику і питання.  

У "Прописах" приділено увагу і лівшам: показано на малюнках, як 

правильно сидіти за партою, правильно розміщувати зошит та тримати ручку. 

Дані посібники  побудовані на діяльнісному підході до навчання, розроблені 

завдання активізують пошукову активність і створюють максимальні умови для 

творчої діяльності учнів. Участь у навчально-виховному процесі казкових героїв 

робить процес письма легким і цікавим.  

Згідно з чинною програмою, реалізація  змісту соціокультурної лінії 

передбачає загальнокультурний розвиток першокласників і підготовку їх до 

життєдіяльності в українському суспільстві, характерною особливістю якого є 

полікультурність та багатонаціональність. Засобами загальнокультурного 

розвитку виступає використання  в процесі навчання української мови 

народознавчого матеріалу, текстів історичної та морально-етичної тематики, 

інформації про відомих українців минулого і сьогодення, підготовка та 

залучення  учнів до  проведення свят і обрядів, ознайомлення з історією їх 
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виникнення, засвоєння учнями назви рідної держави та її столиці, ознайомлення 

з державними символами України, усвідомлення значення державної мови, 

виховання патріотичних почуттів. 

З цією метою на сторінках "Прописів" подано відповідну лексику, підібрано 

речення і тексти. 

Діяльнісна змістова лінія передбачає формування в першокласників на 

уроках письма загальнонавчальних умінь і навичок: навчально-організаційних 

(уміти організовувати своє робоче місце, розв’язувати навчальні задачі у 

взаємодії з вчителем та однолітками, орієнтуватися в часі, планувати 

послідовність виконання завдання, прогнозувати результати діяльності, 

доводити роботу до кінця);  навчально-інформаційних (уміти працювати з 

навчальними посібниками; уважно слухати, будувати запитання, давати 

відповіді); навчально-інтелектуальних (аналізувати мовні та мовленнєві явища, 

узагальнювати їх, робити висновки, висловлювати та доводити свою думку, 

уміти моделювати, комбінувати, доповнювати, продовжувати та перетворювати 

навчальний матеріал); контрольно-оцінних (знати та використовувати доступні 

для дітей 6-7 років способи перевірки та контролю своєї діяльності, оцінювати 

свої дії та дії інших).  

Таким чином, розроблені посібники враховують принцип особистісно-

орієнтовного навчання, тут застосовано педагогічні технології навчання 

каліграфічного письма Марії Монтессорі, В. О. Сухомлинського, Є. М. 

Потапової. 

Накреслення літер відповідають вимогам до каліграфічного письма, які дані 

у методичному листі МОН України «Єдині зразки каліграфічного письма букв 

українського алфавіту та цифр» від 18 липня 2003 року з урахуванням 

Державного стандарту початкової загальної освіти. 

Прописи за вищеописаною технологією підготовлені в Україні вперше. 
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ІІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО  У 1 КЛАСІ 

ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ЧИТАННЯ 

Побудова уроків 

Навчання  грамоти за педагогічною технологією «Росток» постає як 

цілісний процес: гра – урок – творчість,  де чітко прослідковується співтворчість 

учителя та учня, учнів класу. Урок, як провідна форма організації початкової 

освіти, забезпечує перехід від гри до творчості з поступовим акцентом на 

формування пізнавальної самостійності учнів. Зміст нових підручників створює 

сприятливе освітнє середовище для формування ключових компетентностей, 

реалізує ідеї особистісно зорієнтованої освіти. 

Планування уроків – це творчий процес учителя. Він залежить від багатьох 

чинників: професійного рівня учителя,  особливостей розвитку  учнів 

конкретного класу, умов роботи з конкретним класом тощо.  

Для методично правильного  структурування та проведення уроків, учитель 

насамперед повинен знати дидактичну сутність діяльнісного методу та основні 

вимоги до побудови  плану уроку згідно з діяльнісним методом . 

 Уроки мають будуватися і проводитися  відповідно розробленої програми і 

тематичного планування, які являють собою методичний комплект, а також 

відповідно до ідей діяльнісного підходу. 

Орієнтовна структура уроку з навчання читання за діяльнісною 

технологією 

 (Місце в структурі уроку для проведення фізкультхвилинки учитель 

визначає самостійно.) 

1. Самовизначення до діяльності. 

 Мета:  

 дидактична: створити умови для виникнення внутрішньої потреби 

включення у навчальну діяльність; визначення обсягу матеріалу, який буде 

вивчатись; 

  психологічна: забезпечити психологічний настрій на навчальну працю та 

співпрацю. 



33 
 

Можливі прийоми та вправи:  побажання хорошого настрою, успіхів, 

цікавих відкриттів, спостереження, аналіз мовленнєвого матеріалу (матеріалу 

для читання), обговорення. 

2. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності. 

 Мета: 

 дидактична: актуалізувати знання про звуки, які позначають відповідні 

букви; 

  психологічна: створити ситуацію утруднення під час виконання завдання. 

Можливі прийоми та вправи:  виконання  учнями завдань, подібних до 

домашніх; перевірка домашнього завдання, створення проблемної ситуації, 

бесіда (проблемна) 

3. Виявлення причин утруднення і постановка навчальної задачі. 

 Мета:  

 дидактична: виявити і зафіксувати причину утруднення; сформулювати 

завдання й тему уроку; 

  психологічна: створити умови для аналізу учнями повноти своїх знань.  

      Можливі прийоми та вправи:  спостереження, бесіда, аналіз 

мовленнєвого матеріалу.                                                         

4. Побудова проекту виходу з утруднення. 

 Мета:  

 дидактична:  визначити варіант виходу з утруднення  (будувати еталон, 

прочитати або вивести правило, алгоритм); 

  психологічна: активізувати розумову діяльність учнів.  

Можливі прийоми та вправи:  евристична бесіда. 

5. Первинне закріплення нового навчального матеріалу у 

зовнішньому мовленні. 

 Мета:  

 дидактична: зафіксувати  нові знання у зовнішньому мовленні; 

  психологічна: первинне формування умінь в умовах використання нового 

знання.  
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Можливі прийоми та вправи: малювання, моделювання, обговорення. 

6. Самостійна робота із самоперевіркою за еталоном (зразком).  

Мета: 

 дидактична: організувати  самостійне виконання  завдання  на 

застосування нового способу дій; 

  психологічна: розвивати увагу, вміння критично оцінювати свою роботу. 

Можливі прийоми та вправи: виконання різноманітних  репродуктивних і 

конструктивних вправ. 

7. Включення  нового знання у систему знань і повторення.  

Мета: 

 дидактична: включити використання нового знання у виконання творчого 

завдання; 

  психологічна:  організувати роботу в групах. 

Можливі прийоми та вправи: виконання конструктивних і творчих вправ.  

8. Рефлексія. 

 Мета:  

 дидактична: визначити, чи досягли цілей уроку; повідомити завдання для 

можливої  роботи вдома; 

 психологічна: дати самооцінку діяльності кожного учня. 

Можливі прийоми та вправи: вербальне оцінювання з поясненням оцінки. 

 

Календарним плануванням може бути передбачено проведення таких 

уроків:  урок-казка, або урок з елементами казки на будь-якому етапі уроку.  

Для проведення таких нетрадиційних уроків, як урок-казка, насамперед  

потрібне усвідомлення самого вчителя в ефективності, його власна захопленість 

таким способом  пояснення нового матеріалу та навчання.  

Обізнаність із  функціями дидактичної (лінгвістичної) казки (організаційна, 

мотиваційна, змістова, контролююча) та її можливості використання на різних 

етапах уроку (мотивація навчальної діяльності, вивчення нового матеріалу, 

закріплення вивченого матеріалу, контроль і засвоєння матеріалу, підсумкове 
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повторення вивченого) допоможуть учителеві правильно використовувати  цей 

метод навчання у системі, а не епізодично.  

 Дидактична казка створює казковий світ, у якому  навчальний матеріал  

«оживає» у вигляді  героїв, яких  можна намалювати, озвучити. Багато казкових  

героїв  уже  є добре відомими  для шестирічної дитини (герої з найпростіших 

українських  народних казок: «Колобок», «Колосок» та ін. ) і  тому з ними і для них  

цікаво виконувати різні завдання. Такий ігровий вид діяльності  відповідає  віковим 

особливостям шестирічних школярів.  

Наприклад,  урок-казка «Співуча галявина» побудований на ознайомленні 

учнів з  голосними звуками та позначення їх буквами Аа, Ее, Ии, Іі, Оо, Уу. Учні 

слухають казку,  малюють звуки у вигляді  істоток-букв і вивчають їх, 

виконуючи різні завдання. Така діяльність учнів забезпечує виникнення стійкої 

уваги, мотивації і  позитивних емоцій, що сприяє  кращому засвоєнню матеріалу. 

Наведемо приклади окремих  уроків та етапів уроків з елементами казки. 

 

Перший урок 

На першому уроці етапи виявлення причин утруднення і постановка 

навчальної задачі та побудова проекту виходу з утруднення можна 

об’єднати. 

1. Самовизначення до діяльності. 

Використовуючи організаційну і  мотиваційну функції казки, перший урок 

рекомендується провести з використанням казки Юрія Ярмиша «Зайчаткова 

казочка». Учитель може творчо підійти як до ознайомлення з її змістом, так і в 

подальшій роботі з казками: виразно прочитати  казку частинами з оригіналу, 

створити мультимедійну презентацію, підготувати учнів для її інсценізації у 

ляльковому театрі і т. ін. 

Текст казки: 

Бігло лісом сіреньке Зайчатко. 

Стриб-скік! Стриб-скік! 

Гульк, а на стежці лежить… книжечка. 
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Перегорнуло Зайчатко сторінку. Ой, як сподобались йому  малюнки! І 

червона морквинка, і  білий кролик, і веселий їжачок. І написана була книжечка 

великими літерами. Тільки Зайчатко все одно читати не вміло. 

Взяло воно книжечку під пахву, йде  і думає:……. 

Після ознайомлення із початком казки вчитель може поцікавитися думкою в 

учнів про можливі думки Зайчатка та варіанти розгортання подальших подій у 

казці. Вислухавши думки учнів, вчитель продовжує ознайомлювати із змістом 

казки згідно змісту у  книжці. 

 Продовження казки: 

… «Як би мені знайти кого-небудь, хто читати вміє. Це, мабуть, дуже цікава 

казочка!» 

Тільки подумало так Зайчатко – назустріч Лисиця. 

- Добридень, Зайчику! Що в тебе за книжка? – питає. 

- Це казка, тітонько Лисице! Ось які малюнки гарні! Прочитайте, будь ласка, 

а я послухаю! 

- Добре, Зайчику! - Погодилася Лисиця. 

На пеньок сіла, книжку розкрила, лапою по рядках водить: 

- Жили-були дідусь та бабуся. І була в них курочка. Несла вона смачні 

яєчка, а ще смачнішою була сама курочка… 

- Ні, тьотю Лисице, - перебило Зайчатко. – Ви не так читаєте. Тут 

намальована морквинка, білий кролик і веселий їжачок. 

- Ти бач, Зайчисько нікчемний! – образилась Лисиця. – Мені, Лисиці, віри 

не йме! Ану тікай, поки цілий! 

І книжку на землю кинула. Підняло Зайчатко книжку, далі пострибало. А на 

дорозі – Сірий Вовк, хазяїн того лісу. 

- Добридень, дядю Вовче! – привіталося Зайчатко і книжечку простягнуло. 

- Добридень, косоокий! – відповідає Вовк, а сам дивується: - Навіщо мені 

твоя книжечка? 

- А ви прочитайте, дядю! – прохає Зайчатко. – Це, мабуть, цікава казочка. 
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- Казочка? – перепитав Вовк. – Ну, гаразд, косоокий, можна й – ха-ха – 

прочитати… 

Розкрив книжечку, до очей підніс. Подумав і каже басом: 

- Жила-була бабуся. І було в неї сіреньке козеня. Смачне-пресмачне… 

Зайчатко послухало трохи вовчу казку, а далі й зазирнуло в розкриту 

книжечку. Зазирнуло та з дива аж лапками сплеснуло: 

- Дядю Вовче, ви ж читати не вмієте? У вас малюнки в книжечці догори 

ногами! 

- У-у-у! – розсердився Вовк і шпурнув книжку далеко в кущі. – Забирайся, а 

то з’їм. Дивись-но, читати, каже, не вмію! Всі казки – про смачних козенят. У-у-

у! 

Підхопило бідне Зайчатко свою книжечку і побігло, не бачачи перед собою 

дороги. З переляку очі в нього ще більш перекосилися, і не помітило Зайчатко, 

як опинилось на руках у хлопчика, що в лісі гриби збирав. 

- Заспокойся, Зайченятко, заспокойся, сіреньке! – сказав хлопчик ласкаво і 

погладив Зайча. Хто скривдив тебе?.. А це що, казочка? Які малюнки цікаві! 

Нумо, почитаємо її! 

І прочитав хлопчик сірому Зачаткові казочку, що була у книжці, - про білого 

кролика і веселого їжачка. 

- А тепер, Зайчику, тобі пора до мами, - сказав хлопчик і простягнув йому 

казочку. – Рости скоріше, вступай до Лісової школи і теж навчишся читати.  

- Неодмінно! – сказало Зайчатко. І в зелених кущах майнув смішний 

хвостик. От і все.                                                                                       Юрій Ярмиш 

Фізкультхвилинка 

3. Фіксація утруднення в діяльності. Виявлення причин 

утруднення і постановка навчальної задачі. 

Учитель. А хто з вас уміє читати?   

Учитель. (запитання для дітей, які не уміють читати) Що вирішила 

дівчинка, коли побачила як інші  читають книжки? 
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Наступні завдання уроку, що формуватимуть мотивацію до навчання 

читання, вчитель використовує на власний погляд,  враховуючи можливості 

конкретного класу. Наприклад,  якщо для  даного класу важко на уроці виконати 

завдання: «Придумати історію про дівчинку, яка вирішила навчитися читати», 

то можна запропонувати виконати це завдання  вдома з рідними.  

Учитель. (запитання для дітей, які  уміють читати.) Прочитайте вірш і 

розкажіть про користь від уміння читати книжки. 

Завдання щодо пояснення користі від уміння читати будуть добре 

виконувати читаючі учні, тому що вони зможуть розповісти, які книжечки 

читали,  прочитати  уривок з вірша  «Як добре уміти читати!», розповісти за 

малюнками про прочитані казки. 

Учитель. Роздивіться малюнки і скажіть, яку користь приносить  уміння 

читати. 

Учитель. Отже, що потрібно уміти, щоб пізнавати навколишній світ?  

4. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні. Самостійна 

робота із самоперевіркою за еталоном (зразком). 

Учитель. Розмалюйте  героїв казок,  про яких вам читали або ви читали 

самі. 

Оскільки розмальовування казкових героїв для шестирічних дітей є 

улюбленою справою, то виконання таких завдань буде для них цікавим видом 

роботи, які вчитель проводить на власний розсуд: у класі чи дати завдання 

виконати вдома або розпочати роботу у класі, а закінчити вдома. 

Фізкультхвилинка 

5. Включення нового знання  в систему знань. 

Учитель. Ознайомте однокласників із книжечкою, яку ви прочитали. 

Перекажіть  її зміст. 

Учитель.  Назвіть казки, у яких є  такі персонажі.  

6. Рефлексія. 

Учитель. Як би сонечко оцінило вашу роботу на уроці? Намалюйте 

усміхнене сонечко біля вправи, яку ви виконували найкраще. 
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Уроки № 2-3. Тема. Букви Аа,  Уу, Оо,  Ии, Іі, Ее. 

Хід уроку 

1. Самовизначення до діяльності.  

Мета:  

 дидактична: створити умови для виникнення внутрішньої потреби 

включення у діяльність; визначення змістової області матеріалу, який буде 

вивчатись; 

  психологічна: забезпечити психологічний настрій на навчальну працю та 

співпрацю. 

Можливі прийоми та вправи:  побажання хорошого настрою, успіхів, 

цікавих відкриттів. 

Учитель. Що вас зацікавило на минулому уроці? Що ви б хотіли дізнатися 

про Зайчатко? 

2. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності. 

Виявлення причин утруднення і постановка навчальної задачі. 

Учитель. Пригадайте і перекажіть зміст казки Юрія Ярмиша «Зайчаткова 

казочка».  

Чому Зайчик вирішив  навчитися читати? Чи хотів би ти навчитися читати? 

Чому? 

Учитель.  (Для учнів, які уміють читати)Ознайомте своїх однокласників із 

книжкою, яку ви прочитав. Перекажіть  її зміст. 

3. Побудова проекту виходу з утруднення. 

Учитель.  Послухайте уривок казки «Урок на Співучій галявині» і 

дізнайтеся, які перші букви вивчило Зайчатко у  Лісовій школі?  

 

 Ознайомлення із буквами на позначення голосних звуків пропонується 

провести через казку «Урок на Співучій галявині», у якій розповідається 

продовження історії про Зайчатко, яке вирішило навчитися читати у Лісовій 

школі. 
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Урок на Співучій галявині 

Вдома Зайчатко  розповіло мамі про свою пригоду і  висловило бажання 

навчитися читати.  Мама-Зайчиха зраділа, що її синочок зможе зайнятися такою 

корисною справою. На другий день  вона відвела Зайчатко  до Лісової школи.  

Урок навчання читати розпочався на незвичайній Галявині. Сова поважно 

промовила: 

- Уміти читати - це велика справа! Завдяки цьому ви зможете дізнатися 

багато цікавого і корисного для себе, багато чому навчитися.   

Ви зараз знаходитесь на незвичайній Галявині,  на якій «живуть» букви. 

Подорожуючи по ній, ви вивчите їх і навчитеся читати. Тож дивіться і слухайте 

уважно.  

Наш 1-й урок   розпочинається  біля  квіточок, на яких  живуть букви  Аа, 

Ее, и, Іі, Оо, Уу, які  позначають  голосні звуки: [А], [Е],[ И],[ І], [О], [У]. Ці 

звуки голосисті і найлегші у вимові, тому квіти полюбили їх і запросили жити на 

своїх пелюсточках.  

- Сьогодні я вам покажу особливість цих звуків. Прислухайтеся уважно і 

почуєте щось надзвичайно цікаве. 

Звірята зацікавлено притихли. І ось вони почули якісь голосні, але ніжно-

мелодійні звуки, схожі на пісеньки. Ці чарівні звуки линули саме від букв А, Е, 

И, І, О, У. Буква А голосно співала А-А-А-А. Буква Е – Е-Е-Е-Е, буква И – И-И-

И-И, І – І-І-І-І, О – О-О-О-О, У – У-У-У-У.  

Звірятам дуже сподобались ці ніжні пісеньки. Вони були приємно вражені.  

Сова запропонувала звірятам підспівати буквам. Після такого дружного 

співу над галявиною пролунала мелодійна пісенька: А-Е-И- І-О-У. 

                                                                                                         Марія Кальчук  

Якщо до розповіді казки зробити мультимедійну презентацію, то слайд  до 

змісту казки може виглядіти так: 
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Цікавим видом роботи для запам’ятовування букв у посібнику 

запропонована  характеристика букв у казковій формі. Це завдання приверне 

увагу  учнів, які не читають, до  букв, що будуть вивчатися на уроці,  а для учнів, 

які читають -  створять умови для розвитку їх творчих можливостей. 

   Ознайомлення з характеристикою букв за Лідією Дяченко допоможе 

зрозуміти цінність  такого казкового завдання у приверненні уваги в учнів до 

букв, що вивчаються. 

Буква А велика та а маленька поселилися на айстрі. Ця буква дуже добра, 

дружелюбна. Коли маленька а прокинеться і плаче – а-а-а, то велика А 

поколихає колиску, і  маленька а заспокоїться.  

 Буква Е та е маленька живуть на пелюсточках гречки, тому що ця квітка 

має солодкий мед. Е велика та е маленька дуже люблять мед. Якщо букви 

приходять до них в гості, то ніхто не сперечається, не кричить, не свариться. У 

букви Е та  е маленької  завжди  приємно бувати. 

Буква  И велика дуже сором’язлива, тому рідко виходить із свого 

будиночку. Ось чому так мало слів розпочинаються на цю букву  А  от мала  

буква и ніколи не любить сумувати. Спілкування з іншими буквами приносить їй 
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велику радість.  Усі букви дружать з маленькою буквою и, тому що  без неї 

слова лис, рис, сир та  інші не утворяться. 

 Буква І велика та і маленька вибрали для себе помешкання у квіточці ірис. 

Ці букви відрізняються своєю щедрістю. Вони люблять  пригощати  усіх  

цукерками ірисками. 

Буква О велика та о маленька  облюбували квіточку ромашку. Вона 

кругленька, тому їм дуже зручно на ній жити. Ці букви відрізняються своєю  

обережністю й охайністю. Вони  оминають калюжі, ніколи не обманюють.    

 Буква У та у  уважні  та  усміхнені. Саме тому можна побачити як вони   

утішають плаксунів. Уранці  ці букви завжди умиваються. Коли лягають спати,  

укриваються ковдрою.  

Зайчаткові дуже цікаво було знайомитись з першими буквами, тому він їх 

став старанно вивчати.                                                                            Лідія Дяченко 

На наступних уроках можна скористатися такими казками про Співучу 

галявину букв. 

4. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні. 

Учитель. Виконайте завдання від Сова  «Це потрібно знати!» 

Голосні звуки [А], [ Е], [ И], [ І], [О], [ У] позначаються на письмі 

буквами: 

Аа, Ее, Ии, Іі, Оо, Уу.  

Схематично вони позначаються так: [О] 

Аа - [ о ]     Ее - [ о ]      Ии- [ о ]      Іі- [ о ]     Оо- [ о ]    Уу- [ о ]        

 Допоможіть Зайчаткові з’єднати  малюнки з відповідними схемами слів. 

Мал. квітки мак                  □о□ 

Мал. квітки волошка        □о/□о□                          

Мал. грона калини         □о/□о/□о  

Мал. віночка                         □о/□о□/□о   

5. Самостійна робота із самоперевіркою за еталоном (зразком). 

Учитель. (для читаючих учнів) Прочитайте вірші  про букви, які  вам 

найбільше  подобаються. 
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Учитель. (для учнів, які не уміють читати) Назвіть букви,  які  виклав 

Зайчик  на галявині. 

6. Включення нового знання у систему знань і повторення. 

Учитель. «Оживіть» букви на малюнку, перетворивши їх на забавних істот. 

7. Рефлексія.  

Учитель. Намалюйте  усміхнене сонечко біля вправи, яку ви б хотіли 

розповісти батькам  вдома. 

Ось так система вправ одного уроку розподіляється між кожним його 

етапом. Аналогічно будуються уроки з вивчення інших букв. Зайчатко 

залишається головним героєм, яке вивчає букви у Лісовій школі, щоб навчитися 

читати. Пропонуються такі подані нижче  казки  про Співучу галявину до  уроків 

вивчення букв. Але вчитель може підійти до цього виду роботи творчо, 

враховуючи свої  і дитячі творчі можливості.  

Зміст казок про Співучу галявину 

Урок № 3 

Наступного дня, коли звірята завітали на Співучу галявину, то побачили як 

букви в парах гралися і разом співали. Від цього  їх пісеньки ставали ще 

мелодійнішими: АА, АИ, АЕ,АІ….. і т. д.  Звіряти із захопленням  вивчили нові  

мелодійні пісеньки дружних «голосистих» букв. 

 



44 
 

Урок № 4 

Співуча галявина  дуже зацікавила звірят, тому вони із задоволенням 

відвідували її зі своєю вчителькою Совою. Кожен раз вони дізнавались і 

навчались чогось нового. Яке захоплення у них викликали букви Яя, Юю, Єє, Її, 

які співали  особливі пісні: Я – ЙА, Ю – ЙУ, Є – ЙЕ. Ї – ЙІ! 

Урок № 6 

Сьогоднішній урок  Сова розпочала з цікавої історії.  

Жила собі буква Б. Усім навколо цікавилась, з усіма дружила. От  якось 

вона потрапила на Співучу галявину  і була приємно здивована  голосним 

пісенькам букв А-Е-И- І-О-У.  Слухаючи їх чарівний спів, їй також захотілося 

поспівати.  Але як вона не намагалася так само голосно проспівати, але у неї 

нічого не виходило. Чути було лише одне бубоніння Б-Б-Б. 

 Тоді буква Б попросила у «голосистих»  букв допомогти їй навчитися так 

мелодійно співати. Букви голосних звуків А,Е,И,І,О, були добрими і тому зразу 

ж погодилися навчити букву Б співати. Але для цього вони запропонували їй 

підійти до них по черзі ближче. 

 Буква Б швидко підбігла до кожної з цих букв і вони  разом заспівали такі 

пісеньки:  Ба-а-а    Бе-е-е    Би-и-и   Бі-і-і    Бо-о-о  Бу-у-у. 

Букви Я,Ю, Є, Ї також вирішили заспівати свою незвичайну пісеньку з 

буквою Б, але за ручки не стали брати букву Б, а стали на відстані  одна від 

одної у вигляді такого значка ‘. Пісенька від цього стала складнішою: Б’Є  Б‘Я   

Б‘Ю   Б‘Ї, але також цікавою.                                                                Марія Кальчук 

 

На наступних уроках для навчання читання складів з іншими  буквами 

вчитель може використовувати подані казки, а може розповідати  й власні 

вигадані історії про «дружбу» букв, які разом співають пісеньки, тобто вчаться 

вимовляти склади. Для  кращого запам’ятовування їх,  учні працюють на 

поданих  малюнках: розмальовують, домальовують, придумують різні 

фантастичні історії з ними тощо.   
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Урок № 7 

Якось вийшла буква В із свого будиночку відпочивати, але своєї сусідки 

букви Б не побачила. І ось вона почула мелодійну пісеньку. 

 Буква В вирішила дізнатися, звідки ж це лине незвичайна пісня. 

Пройшовши трішки, вона побачила незвичайну галявину. З неї і линула ця 

мелодійна пісенька. Заслухалась її буква В і собі спробувала заспівати: В – В – В 

– В. Але її пісенька була дуже тихою.  

 Букви із Співучої галявини, побачивши букву В, запросили її до гурту. 

Вони розкрили секрет утворення таких мелодійних пісеньок.  

І ось уже  на Співучій галявині зазвучала нова мелодійна пісенька:   ВА – 

ВЕ – ВИ – ВІ – ВО – ВУ. А потім до неї добавилася  інша мелодійна пісенька:  

В’Є - В‘Я -  В‘Ю -  В‘Ї. 

Урок № 8 

Про свою зустріч з буквами на Співучій галявині Буква В розповіла своїй 

подрузі – Букві Г. Букву Г також зацікавила ця незвичайна галявина. Вона зразу 

ж вирішила відвідати цю казкову галявину. На ній вона люб’язно познайомилась 

з голосистими буквами, які і навчили букву Г також співати мелодійні пісеньки: 

ГА -  ГЕ – ГИ – ГІ – ГО – ГУ.  

Урок № 9 

(Учні знайомляться із завданнями від Сови (позначка сова).  

Учитель. Послухайте  казку про знайомство букви Ґ з буквами, що мешкають 

на Співучій галявині букв.  

Звістка про Співучу галявину букв продовжила поширюватись по лісу. 

Дійшла вона вже і до букви Ґ, яка також вирішила відвідати цю незвичайну 

галявину.  Там вона побачила своїх подруг, букв Б, В, Г, які весело співали 

пісеньки з голосистими буквами. Букві Ґ сподобались мелодійні пісеньки, але  

чомусь вона вирішила лише познайомитись з буквами А, Е, У. Згодом на 

галявині уже можна було почути нові пісні: - Ґа - Ґе - Ґу. 
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Урок № 11 

Буква Ж завжди відрізнялась серед усіх букв своєю привітністю. Тому всі 

букви її запрошували в гості. Коли на чарівній галявині зібралось багато букв, то 

вони не забули запросити букву Ж. Згодом на Співучій галявині почулась нова 

пісенька з буквами голосних звуків: Жа -Жо -Жу -Жи -Жі -Же -Жю. 

Урок № 12 

 Між буквами букв Ж і З була справжня дружба. Вони усім ділилися, разом 

відпочивали, робили нові відкриття. Тому коли Букві Ж дуже сподобалось на 

чарівній галявині, то вона покликала до неї і свою близьку подругу – букву З. У 

букви З вийшли пісеньки ще дзвінкішими та мелодійнішими: За -Зо -Зу -Зи -Зі -

Зе -Зю. 

 Від такої мелодії у лісі навіть повеселішало. 

*** 

Звістка про Співучу галявину дійшла й до інших букв і вони по черзі  стали 

приходити  на незвичайну галявину, щоб і собі поспівати мелодійних пісеньок. 

Урок № 13 

Буква Й не уміла співати та коли вона попала на Співучу галявину букв, то 

зразу ж звернула увагу на мелодійні пісеньки букв А, Е, И, І, О, У. Як вона не 

старалась, але у неї таких пісеньок не виходило. Підійшла буква Й до цих букв  і 

попросила: 

- Шановні букви голосних звуків, навчіть мене так красиво співати. 

- Гаразд – відповіли дружно букви. Ти ставай після нас і ми разом 

заспіваємо. Так у нас з тобою вийде мелодійна  і голосна пісенька. Стала буква Й 

після них, і зразу ж пролунала дзвінка пісенька: ай - ей –ий- ій -ой -уй. 

- А чому я не можу стати перед вами? – поцікавилась буква Й. 

- Гаразд, ставай пере нами, але тоді станеться щось цікаве. Дивись. 

Буква Й швиденька забігла перед буквами а, е, і, у і залунали пісеньки:- йа -

йе -йі -йу. Тут раптово з’явилися голосні букви Я, Є, Ї, Ю і запитали: 

- Ви нас кликали? Це ми так співаємо. 

Тоді всі й зрозуміли таємницю букв Я, Є, Ї, Ю. 
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Урок № 14 

Цікавим для учнів будуть такі завдання: 

Учитель. Послухайте початок історії  про знайомство букви К з буквами 

голосних звуків і придумайте її продовження: 

-  Буква К дуже любить мандрувати. Одного разу,  під час мандрівки, буква 

К… 

Учитель.  Послухайте кінцівку  історії про знайомство букви Ц з 

мешканцями чарівної галявини. Придумайте її початок. 

- Ось і сьогодні, коли  до букви Ц завітали її подруга Х, то господарці було 

що цікавого розповісти. 

Урок № 23 

   Одного разу буква Х потрапила на незвичайну галявину. Мандруючи по 

ній, вона помітила  одну диво-квіточку: на її пелюсточках знаходились  букви А, 

О, У, Е, И, І і співали свої мелодійні пісеньки.  

   Буква Х заслухалась їх чарівного співом. Букви з пелюсточок помітили 

букву Х, яка захоплююче слухала їх пісеньки, то запропонували їй  поспівати 

разом з ними. І от з диво-квіточки линула ніжна пісенька: -Ха –Хо –Хи – Хі -Хе. 

…   

                                                      Урок № 27                                                                        

Учитель. Послухайте  історію про секрет народження букви Щ і знайомство 

її з мешканцями Співучої галявини. 

Одного разу зустрілись букви Ш і Ч та й почали між собою розмовляти: 

[Ш-Ш-Ш], [Ч-Ч-Ч]. Їм так приємно було  спілкуватися, що вирішили частіше 

зустрічатися.  

 Їхню розмову  часто чув  Щиглик і  подумав:  

-  А якщо їх назвати такою буквою, щоб вони ніколи не розлучалися? 

Покажу їм Співучу галявину і будуть там собі цікаво проводити час.  

Подумав Щиглик і вирішив  запропонувати їм свою улюблену букву Щ. 

Підлетів він до букв  і сказав: 
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- Давайте ми вас назвемо новою буквою – Щ і вас ніхто не розлучить. Таку 

нову букву з радістю приймуть  на Співучій  галявині.  Там дуже цікаво живуть 

букви. Тож ставайте близенько одна біля одної. 

Порада Щиглика Буквам Ш і Ч дуже сподобалась і вони стали близько одна 

біля одної. Сталося диво: з’явилася нова буква – Щ.  На Співучій галявині 

згодом звучала   нова пісенька:  - Ща  -Що – Щу – Ще – Щі  - Щи. 

Урок № 28 

    Якось до галявини букв потрапив  ЗНАК  М’ЯКШЕННЯ(Ь). Дивиться, а 

там всі букви пісеньки співають. Засумував він, адже зовсім не умів співати. 

Подумав Ь  і вирішив: 

-  Краще допомагати іншим буквам, у колективі набагато веселіше. Одному 

бути дуже сумно. 

 Підійшов він до букв і каже:  

- Шановні букви! Давайте я буду вам допомагати ваші пісеньки робити 

ніжними, ласкавими. Дивіться, бува Н співає пісеньку н-н-н, а якщо я стану біля 

неї, то її пісенька буде набагато ніжнішою: нь-нь-нь. От прислухайтеся,  як 

ніжно звучать слова: день, донька, карась! 

  Буквам сподобалась добра справа Ь  і вони запросили його до себе на  

свою Співучу  галявину.  

   З тих пір ЗНАК  М’ЯКШЕННЯ  залишився серед букв і робив пісеньки 

ніжними, лагідними. Інколи він навіть утворював нові слова.                                 

Хоч слів не починаю, 

Та як мене додать, 

Я слово вмить міняю 

І з «п’ят» виходить «п’ять». 

                                                             Лідія Дяченко 
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ІV. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ  

ПИСЬМА У  1  КЛАСІ  

Основне завдання посібників "Українська мова. Прописи" (у 4 частинах) –  

зробити процес навчання письма легким, цікавим й ефективним, враховуючи 

вікові особливості молодших школярів. 

Перший урок письма підготовчого періоду, а також вивчення нових груп 

малих і великих  рукописних букв розпочинається з ознайомлення із змістом 

казки  «Як звірята навчалися  писати».  Казки на уроках письма допомагають  у 

цікавій формі донести учням інформацію про необхідність навчитися писати малі та 

великі букви українського алфавіту, їх з’єднання, слова, речення і тексти.  

Типи уроків письма основного періоду навчання грамоти: 

 1) урок навчання письма нової групи букв;  

2) урок навчання письма нової  літери. 

Завдання в посібниках з навчання письма відповідають структурі уроку. 

Подаємо орієнтовний план-конспект уроку письма для 1 класу (Прописи, 3 

частина, с. 71- 73).   

Урок  навчання письма нової групи букв 

Тип уроку. Відкриття нових знань. 

Тема. Написання  великих букв   Р, В, Б, Д.  Письмо слів та речень з 

цими літерами.  

Мета.  Ознайомити учнів з назвами  великих рукописних букв  Р, В, Б, Д.  

Учити правильно писати  велику  букву Р  та поєднувати її  у буквосполучення, 

слова; відрізняти друковані букви від рукописних.  Закріплювати вміння писати  

вивчені літери. Удосконалювати правильну посадку під час письма, уміння 

правильно тримати ручку та розташовувати зошит на парті.  

Виховувати  почуття любові  до української мови як мови державної та 

бажання навчитися каліграфічно писати букви українського алфавіту.   

 Розвивати зв’язне мовлення, уяву, творчі здібності.  

 Обладнання: індивідуальні дощечки для письма, кольорові олівці, 

мультимедійна дошка або плазмовий екран, комп’ютер.     
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Хід уроку 

І. Самовизначення до навчальної діяльності. 

Учитель. Чи  цікаво вам вчитися писати? Чому? 

- А що вам найбільше подобається робити на уроках письма?   

ІІ. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності. 

1.Ознайомлення із змістом казки. 

Учитель.  З чого у нас почалися уроки письма? Чому ми вирішили 

навчитися писати. Яка казка нам у цьому допомогла? Що вам найбільше у ній 

було цікаво дізнатися? (Відповіді учнів) 

(Демонструються слайди казки «Як звірята навчалися писати» й учні 

розповідають зміст казки). 

Як звірята навчалися  писати 

На галявині гралися звірята. Раптом Білочка знайшла дуже красиву квіточку з 

незвичайними пелюсточками. Ніхто із звірят не знав,  що це за квіточка, але всіх 

вона дуже зацікавила. 

Звернулися вони за порадою до Мудрої Сови і  та їм пояснила: 

-  Ця квітка чарівна,  тому  що вона здійснює всі бажання. 

Зраділи звірята. Кожен уявив, що квітка допоможе виконати їхнє бажання і 

вони матимуть у себе  хто іграшку, хто морозиво, хто цукерки, хто … .  

Але їх  мрії зупинила Сова: 

- Здійснитися ваші бажання можуть лише тоді, коли ви їх запишете на 

листочках красиво і охайно. 

Звірята від подиву вигукнули: 

- Але ми не вміємо писати? 

Сова заспокоїла звірят: 

- Не хвилюйтеся. Я вас навчу красиво і правильно писати. Тоді ви зможете усі 

ваші  найзаповітніші мрії  записати і вони здійсняться. 

Звірята дуже хотіли, щоб здійснилися їхні мрії. Тому відразу вирішили стати 

учнями Мудрої Сови. 
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Урок розпочався біля незвичайного дерева. Сова відкрила для звірят таку 

таємницю: 

- Ось перед вами дерево із чарівними листочками. На кожному з них букви, які 

дуже подібні у своєму написанні. Вибирайте спочатку листочок з буквами, які 

найпростіші,  і я навчу вас красиво писати. 

Для каліграфічного письма букв Сова спочатку навчила звірят правильно 

сидіти та тримати ручку, а потім розповіла, як правильно писати у зошитах. 

Старанно звірята переписували літери в свої маленькі зошити, запам’ятовуючи 

їхні назви. Згодом  вони вивчили всі букви, а з ними навчилися записувати слова. 

Через деякий  час звірята  змогли  записати на листочках свої побажання.  

2.  Бесіда за змістом казки: 

Учитель. А які слова ви змогли б уже самі записати?  (Відповіді учнів) 

- Прочитайте  речення і поясніть його зміст.  

Рідна Україна – це моя Батьківщина.  

- А чи зможете ви це речення записати?                                                                                  

ІІІ. Виявлення причини утруднення і постановка навчальної задачі. 

Повідомлення теми і мети уроку. 

Учитель. А чому ви не можете таке змістовне речення записати?           

(Відповіді учнів) 

- Ось тому вам потрібно вивчити написання букв, які знаходяться на 

останньому листочку чарівного дерева. Розгляньте його на чарівному листочку. 

- Отже, сьогодні ми розпочинаємо вивчати написання  восьмої групи  

великих букв Р, В, Б, Д.   

ІV. Вивчення нового матеріалу. 

1. Розгляд начерку 8 групи великих букв.  

Учитель.Розгляньте начерк групи букв на с. 71 у "Прописах". Що спільного 

у них, а що відмінного? 

(У них спільний елемент – пряма похила лінія із заокругленням унизу ліворуч 

і півовали). 
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2. Запам’ятовування зображення рукописних великих літер   8 групи  

та вивчення правильної їх назви. 

Учитель.Тепер запам’ятаємо зображення рукописних великих літер   та 

вивчимо правильну їх назву. Для цього порівняйте  рукописні та відповідні їм 

друковані літери, подані у таблиці. Прочитайте їх назви.  

–Знайдіть між ними схожість та відмінність. 

3. Замальовування чарівного листочка з літерами. 

Учитель.Пошукайте на чарівному дереві літер листочок з вивченою групою 

букв і замалюйте його.  

 (Виконання завдань на  листочку) 

–Обведіть однаковим кольором рукописні букви і відповідні їм друковані. 

4. Наведення контурів букв Р, В, Б, Д   у предметах. 

Учитель.А тепер  начерк  букв Р, В, Б, Д  знайдіть у малюнках на с. 72. 

                 (Учні озвучують побачене на предметних малюнках посібника) 

5. Перетворення  виучуваних літер у малюнки предметів. 

Учитель.Спробуйте пофантазувати і  самим перетворити  виучувані букви у 

малюнки предметів. 

 (Учні виконують малюнки під музику) 

Фізкультхвилинка 

6. Позначення рукописною літерою виучуваного звука. Ознайомлення із 

правильним написанням слів з великої букви Р. 

Учитель. Із цієї групи букв сьогодні ми вивчимо написання великої літери  

Р. 

 (Робота на 2-ій сторінці прописа) 

- У яких словах нам потрібно буде використовувати велику букву «ер»?             

(Учні називають слова, серед яких ім’я Роман) 

- Чому ми це слово напишемо з великої літери? (Бо імена людей пишуться з 

великої літери). 

- Який звук позначає велика буква Р?  (Звук [р]) 

7. Звуко-буквений аналіз слів. 
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Учитель.З’єднайте слова з відповідними схемами. 

         (Учні з’єднують слова – Рівне, Романівка – із відповідними схемами.)                

8. Написання букви Р вчителем на дошці з поясненням. 

Учитель.Розгляньте уважно на схемах (с. 72 – завдання від мудрої Сови) 

послідовність написання букви Р. 

 (Учні розглядають начерк букви Р, а вчитель вголос промовляє 

послідовність її написання, одночасно пишучи літеру на дошці).  

Учитель:  

- Велика буква «Р» складається з двох елементів: з довгої прямої похилої 

лінії із заокругленням унизу ліворуч та правого горизонтального півовала.     

- Починаємо писати довгу пряму похилу лінію від верхньої міжрядкової 

лінії. Не доводячи до нижньої рядкової лінії, робимо заокруглення вліво, 

торкаючись її, закінчуємо написання елемента трохи вище від нижньої рядкової 

лінії. 

 Відриваємо руку. Другий елемент починаємо писати від середини 

допоміжного рядка, заокруглюємо вгору праворуч, ведемо коротку пряму 

горизонтальну  лінію по верхній міжрядковій лінії, плавно заокруглюємо вправо 

вниз до середини допоміжного рядка на ширину попереднього заокруглення. 

9. "Письмо в повітрі" під рахунок. 

Раз-і-і-2. 

10.  Письмо  на дощечках. 

Учитель. А тепер  спробуйте самостійно записати букву «ер» на дощечках. 

(Учні пишуть букву Р на індивідуальних дощечках. Учитель дає 

рекомендації щодо правильного її  написання). 

  Написання літери у "Прописах": 

–по слабонаведених лініях; 

–по пунктирних лініях; 

–самостійне письмо у другому рядку. 

– Яких правил потрібно дотримуватися під час письма? 
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(Перед початком письма в зошитах потрібно повторити  правила, яких 

слід дотримуватися під час письма.   Учні озвучують, як правильно сидіти під 

час письма; правильно розміщувати зошит; правильно тримати руки на парті 

та ручку. Далі вони  пишуть букву Р, яку подано на другій сторінці пропису із 

сіткою № 1. Літеру подано з стрілочками і цифрами, які вказують 

послідовність написання даної букви, та з опорними точками у такому 

зображенні:  сильнонаведеними,  слабонаведеними та  пунктирними лініями).       

11. Знаходження правильно написаних букв. 

– Виконайте завдання від Білочки. Розгляньте уважно написання букви «Р» і 

закресліть літери, які написані неправильно. Поясніть свій вибір. 

           (Учні виконують завдання самостійно і висловлюють свої думки) 

12. Написання літери Р на листочках.  

- Тепер ви зможете  записати нову букву на листочках.  

V. Первинне закріплення вивченого. 

1. Письмо з’єднань літери Р з іншими буквами. 

Учитель.Розгляньте уважно правильне з’єднання букви «ер» з іншими 

літерами. 

 (Пояснення правильного з’єднання букв і наступне їх написання: 

 Рі   Ри   Ро   Ра  Ре   Рв  Ря )  

- В яких словах чи реченнях  ви використаєте таке сполучення букв? 

Фізкультхвилинка віршована  з рухами 

VІ. Самостійна робота із самоперевіркою. 

1. Письмо слів з виучуваною літерою. 

Учитель.Прочитайте слова, які ми вже разом із Зайчатком  зможемо 

написати. Чи знаєте ви, чому вони пишуться з великої буки? 

- Розгляньте написання слів з великою буквою  Р. Повторіть спочатку 

написання сполучень букв у них, а потім  спробуйте самостійно написати ці 

слова.  

Рівне ів  вн  не   

 Роман  ом  ма  ан 
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VІІ. Включення в систему знань  і повторення вивченого. 

1. Письмо речень з літерою Р. 

Учитель.Прочитайте речення. Про що ви дізналися з його змісту? 

Радіймо сонцю, квітам і весні! 

- Із кількох слів складається речення? 

- Як пишемо першу букву у реченні?  

2. Списування друкованого шрифту (самостійна робота). 

Учитель. Виконайте завдання від Їжачка. Прочитайте написані друковані 

літери і запишіть  їх рукописними буквами. 

VІІІ. Рефлексія навчальної діяльності. 

Учитель.Чого нового ви навчилися на уроці? 

-  Написання яких букв у вас сьогодні вийшло набагато краще? 

- Як Сонечко оцінило б вашу роботу? Намалюйте його настрій  від вашої 

роботи на своєму листочку. 

- Мені приємно було вас учити, тому що ви старалися, були працелюбними, 

як бджілочки. Недаремно кажуть: «Бджола – мала, а й та працює». І сьогодні це 

можна було побачити на уроці.  

- Речення, яке ми читали на початку уроку (Рідна Україна – це моя 

Батьківщина) ми зможемо записати, коли  ще вивчимо написання великої 

букви Б.  

У кінці кожної частини "Прописів" передбачено проведення підсумкових  

уроків для закріплення та узагальнення виучуваного. Це уроки на такі теми: 

"Письмо вивчених елементів малих і великих букв"  ( І частина), "Письмо малих 

букв українського алфавіту" (ІІ частина), "Письмо великих букв українського 

алфавіту", "Складні з’єднання великих букв" (ІІІ частина), "Повторення 

написання вивчених великих і малих букв" (ІV частина) та ін. 

З метою рефлексії навчальних досягнень першокласників з письма у 

посібниках відведено контрольні сторінки, де заплановано завдання на 

списування малих і великих букв, вставляння пропущених літер в алфавіті, 

закреслення неправильно написаних букв тощо. 


