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Однією з найперших ключових компетентностей є:

•вільне володіння державною мовою, що передбачає
уміння усно і письмово висловлювати свої думки;
виявляти цікавість до читання й відчуття краси слова;
усвідомлювати роль мови для ефективного спілкування
та культурного національного самовираження, бути
готовим вживати українську мову в різних життєвих
ситуаціях.

Вимоги до обов’язкових результатів навчання НУШ 
визначаються з урахуванням компетентнісного 

підходу, в основу якого покладено ключові 
компетентності. 



Формування мотивації вивчення української мови як рідної, так і державної.

Розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й

національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті.

Розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності.

Формування комунікативної та інших ключових компетентностей.

Розвиток емоційно-чуттєвого досвіду, логічного, критичного, образного мислення,

та мовленнєво-творчих здібностей.

.

Мета початкового курсу мовно-літературної освіти 

Вивчення української мови побудовано на принципі 

пріоритету розвивального навчання. Активність дитини  є 

основним компонентом навчальної діяльності.

Навчальна діяльність будується від загального до 

конкретного.



З слова і думки починається становлення людини.

Викладання мови – це не тільки передача знань, практичних умінь і 

навичок, це передусім виховання розуму, формування строю мислі.

Василь Сухомлинський

Сформувати духовно багату, соціально активну 

особистість неможливо без оволодіння мовою. 

Я хочу навчитися:

- читати;

- писати;

- спілкуватись;

- висловоювати думки;

- пізнавати навколишній світ;

- вирішувати життєві завдання.

А для цього я повинен знати українську

мову!



І цикл навчання у початковій  школі – адаптаційно-

ігровий період. 

У цей період процес вивчення мови повинен бути  особливо  цікавим, 

виховувати любов до рідної мови через здивування, захоплення, гру.

Процес навчання письма й читання 

буде легким, якщо наповниться 

яскравими образами: малювання 

літер, незвичайне “знайомство “з 

буквами, “відчуття” чарівності....                             
(В.О.Сухомлинський)

▪ «Початкова школа багато втрачає через “недооцінювання чуттєвої 

основи учіння”, оскільки несформованість процесів сприймання збіднює 

сенсорний досвід дитини: бачити, чути, відчувати.»

О.Я.Савченко

Клітини дитячого мозку 

нормально працюють із-за 

умови наявності образів, коли 

дитина: бачить, чує, торкається 



Завдання мовно-літературної 

освітньої галузі

❖ Відповідати природнім потребам 

та інтересам молодших школярів 

(вік розвитку уяви і фантазії).

❖ Забезпечувати вільний розвиток

і навчання через застосування

ігрової форми навчання.



Завдання педагогічної технології “Росток” 

✓ Гармонійний розвиток творчої особистості, 
самореалізація “Я”; 

✓ мінімум готових фактів, 

максимум активного творчого пошуку, 

самостійних міркувань.

Сьогодні -це

завдання 

НУШ



В ОСНОВІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ РОСТОК  лежить ІДЕЯ 
ВКЛЮЧЕННЯ УЧНЯ В АКТИВНУ  ПІЗНАВАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Активні методи навчання роблять учня активним учасником навчального 

процесу: 

✓ спостереження; дослідження;

✓ різноманітні види творчих робіт;

✓ розв’язання проблемних ситуацій;

✓ виконання певних дій з мовними об’єктами та їх графічне чи малюнкове 
зображення;

✓ чергування неімітаційного з імітаційним ( навчальні ігри). Види ігрових 
методів: гра-вправа, ігрова ситуація, навчально-рольова гра (інсценізація).

Особливість навчання:

здійснюється через 

пошуково-практичну діяльність: 

спостереження, розв’язання

проблемних ситуацій, дослідження, 

самостійний пошук

інформації;  



❖ через творчу діяльність: складання казок, фантастичних історій , 

виконання малюнків, схем (інтелект-карти), лепбуків та інших

різноманітних творчих робіт;

Казка використовується як

активний метод навчання

молодших школярів у

формуванні умінь і навичок

читати й писати.



❖ Через перетворення теоретичного матеріалу в малюнкові  образи.



Особливості вивчення  української мови (1-

2 класи)

• Провідним активним методом вивчення української мови є дидактична

(лінгвістична) казка. Абстрактні поняття мови представлені дітям у вигляді живих

істот, які спілкуються між собою, розповідаючи про свої властивості. Надзвичайна

емоційна сила казки та її вплив на дітей створює умови для забезпечення мотивації

навчання, дає позитивні емоції, дарує радість пізнання,

розвиває зв'язне мовлення,

збагачує активний словник школярів.

• Засоби емоційної виразності

в театралізованих іграх допомагають дітям

висловлювати власні почуття,

забезпечуючи самореалізацію.



Вивчення теоретичного матеріалу інтегрованими логічно 

завершеними частинами (укрупнення дидактичних одиниць -

логічні блоки). Навчання грамоти: письмо

Правопис слів Частини мови



Навчальні ресурси: програма, підручники, методичні 

рекомендації

У підручниках особлива роль

відводиться звертанням до учнів: «доведи»,

«змоделюй», «розроби»...

Їх мета – зробити учня активним учасником

навчального процесу.

Учні залучаються до спільного пошуку і самостійної діяльності.

Підручники розроблені в інтерактивній

формі – „підручник-зошит”. 

Це дозволяє учневі бути його «співавтором», 

ефективно організовувати пошукову і творчу

навчальну діяльність  

В процесі роботи

учень поставлений в

ситуацію, яка потребує

від нього продуктивних дій.



• Важливою особливістю підручників є завдання на формування

пізнавальної мотивації. З цією метою використані різноманітні засоби:

широко використовуються дослідження, практичні роботи,

творчі роботи, казки, малюнки тощо.

Система завдань насичена ігровими вправами, пошуковими

завданнями.



Зміст програми з української мови у 1 класі «Навчання грамоти: 

навчання читання» та «Навчання грамоти: навчання письма»

❖ Навчання читання

❖ Навчання письма

1. Вивчення  букв, що позначають голосні звуки.

2. Вивчення букв, що позначають приголосні звуки та читання складів з ними. 

3. Читання слів,  речень.

4. Розвиток навички читання шляхом  читання українських народних казок.

1. Підготовчий період: підготовка руки  до оволодіння письмом, розвиток координації 
м’язової пам’яті.

2. Основний період: навчити писати букви групами за схожістю начерку (генетичний 
метод).

і, ї, и, й, ш                 я, ь, о, а, ю, б, ф                   

ц, щ, у                          с, є, е, х, ж                     

г, п, т, р                         в, д, з                          

н, ч, к                                                             

л, м,  ґ                                                                                                           

Л, М, А, Ґ               

І, Ї                                                    Г, П, Т

И, Й, Ш, Ц, Щ, Ч                      Я, О, Ю, Ф

У, Н, К                                   С, Є, Х, Ж, З, Е

Р, В,  Б,  Д

3. Ознайомити з елементами граматики.



Особливості вивчення української мови у 1 класі

❑ Актуальність полягає в:

❖ оптимізації процесу читання, через розв’язання проблеми
різнорівневих читацьких умінь;

❖ оптимізації  навчання письма з  практичним  полегшенням   
цього процесу та  перетворення його у цікавий вид діяльності, 
враховуючи фізіологічні особливості шестирічного 
першокласника.

❑ Новизна полягає у:

❖ створенні  взаємонезалежних двох програм:  навчання 
читання і навчання письма;

❖ широкому використанні механізмів наочного, зорового
запам’ятовування букв та читання складів, шляхом їх
проспівування;

❖ розроблені методичної моделі формування графіки письма
за генетичним методом (малі та великі літери українського
алфавіту поділені на групи за подібністю їх елементів: письмо букв
відбувається на основі генезу, тобто утворення кожної наступної
літери здійснюється шляхом приєднання нового елемента до
попередньої букви; написання літер вивчається за порядком
всезростаючих труднощів – від легшого до важчого: і, ї, и, й, ш)



1 клас. Українська мова.
Навчання грамоти: навчання письма. 

Навчання грамоти: навчання читання.

Цікаво.

Захопливо.

Відчуття 

казковості.



Програма з навчання читання розв’язує завдання швидше 

навчити читати  дітей,  шляхом  випередження процесу 

навчання читання  над процесом  навчання письма, 

максимально враховуючи вікові особливості першокласників 

та підтримати інтерес до читання у читаючих дітей.



Змістова лінія «Читаємо»

У змістовій лінії «Читаємо» виокремлено інтегрований

курс «Навчання грамоти: читання» в 1 класі.

Період навчання читання складається з таких етапів:

1. Загальнозорієнтовувальний. Здобувачі освіти отримують загальні уявлення про

те, що читання є важливим винаходом людства, яке є основною формою пізнання

навколишнього світу. Читання – мовленнєва діяльність людини. Роль уміння

читати в житті школярів і дорослих людей.

2. Початковий: вироблення уміння читати складами та удосконалення 

навички читання складами, словами.

3. Формувальний: удосконалення вміння читати плавно складами та цілими

словами.

4. Основний: удосконалення вміння читати цілими словами:

удосконалення читацької навички (усвідомленості, правильності, виразності,

швидкості.



❖Навчання читання
У процесі навчання використовуються такі види робіт:

- «оживлення»  букв, складання про них казок;

- проспівування складів;   

- утворення і читання слів зі складів;   

- читання найпростіших українських народних казок та їх 

інсценізація.



Самовизначення до навчальної 

діяльності. 

Етапи навчання читання

Етап І.
Загальнозорієнтовувальний.



Нормореалізація (для читаючих учнів – читають (бери і читай 

казки), для нечитаючих – хочу і можу(вчися читати) ).

Нормотворчість (творимо проєкт виходу з утруднення –

вчимося читати. Для читаючих- читайте, переказуйте, 

інсценізуйте)



Активне залучення 

до роботи  на уроці учнів,

які читають.



Етап 2. Початковий: вироблення та удосконалення  уміння 

читати складами:
- читання голосних  букв  та сполучень двох голосних (ао, ае, оа, еа….);

-

-





ЕеАа Ии

іі Оо Уу

А-А-А-а-а-а Е-Е-Е-е-е-е И-И-И-и-и-и

І-І-І-і-і-і
О-О-О-о-о-

оо
У-У-У-у-у-у

Ось галявина із букв.
В ній кожна літера жива. 
І пісеньки вони співа:

А, Е, И, І, О, У



Складання казок про букви та 

вивчення віршів про них



Промовляння голосних у парах та виготовлення їх із 

предметів: листочків, камінчиків, плодів тощо.



Виготовлення із 

пластиліну та 

складання казок.



Використання 

електронних пристроїв: 

матеріали з Інтернету, 

електронна дошка





Ось галявина із букв.   В ній кожна літера жива.

І пісеньки вони співа: 

ЮюЯя

Її

Йа – йа - йа Йу – йу -йу

Йі – йі - йі

Єє
Йе – йе -йе



Читання складів  з буквами, що  позначають приголосні звуки (прямих та 

обернених: ба, аб…)

А

Б Б Б Б Б



Вона була добра і до усіх – привітна. Букві Б завжди було 

приємно спілкуватися з іншими. Вона завжди 

посміхалася, коли їй дарували букет квітів. А ще любила 

смакувати бублики, банани. Дружить буква Б з білкою.  

Знає   чарівне слово: “Будь ласка”.

Б

Жила була буква Б.

Будь ласка



Вона  не вередлива, а ввічлива. Вміє вітатися. Любить 

квіти волошки, а також варити вареники з вишнями.

В

Жила була буква В.

ввічлива





Різноманітні види 

творчих робіт: 

малювання, 

складання казок

Використання можливостей ІК 

технолгій



Творча  робота: 

створення 

власних 

книжечок 

«Співуча 

галявина букв»



Інтеграція з уроками трудового 

навчання





Підсумковий урок вивчення літер - свято «Весела абетка»



- швидке читання складів та знаходження їх у словах;

- читання складів із злиттям двох чи трьох приголосних (ска, 

стра тощо);

- конструювання і читання слів з вивченими складами.

Етап 3.

Формувальний



Мета:удосконалення уміння читати складами,  формування  уміння 

читати цілими словами та удосконалення навички читання, 

переказування прочитаного через інсценізацію:

- формування вміння читати прості слова складами;

- вироблення уміння у читанні простих слів;

- формування  вміння  читати  слова  без поділу на склади;

- формування  вміння   читання слів та вміння читати прості 

речення в українських народних казках: «Колобок», «Рукавичка», 

«Колосок» та ін.;

- практичне ознайомлення з розділовими знаками: крапка, знак 

питання, знак оклику, кома.



Вироблення мотивації у  вдосконаленні виробленої 

навички читання

лі



Тренування у швидкості читання складів



Читаючі учні самостійно читають 

казку  у підручнику або в книжці



Етап 4. Основний: удосконалення вміння читати цілими 

словами: 

- вироблення уміння  у  правильному, усвідомленому, 

виразному читанні речень; 

- вироблення уміння  в читанні текстів;

- формування й удосконалення читацької 

навички (усвідомленості, правильності, виразності, швидкості).

Пропоновані теми

Наша Батьківщина – Україна

Сім’я, родина

Ми серед людей

Світ,  у якому ми живемо





Залучення 

учнів до 

активної 

діяльності



Створення лепбуків



4 частина «У світі казки чарівної»

Читання народних і авторських казок



Слухання, переказування, інсценізація казок сприяє розвитку 

зв’язного мовлення.

Під час театралізації діти не просто

репродуктивно відтворюють набуті

ними знання. Вони мають змогу

вдосконалити навички виразного

читання художніх творів, реалізувати

свої творчі й акторські здібності.

Значно підвищує зацікавленість учнів

проведенням цільових уроків-

інсценізації.

Метод театралізації є дієвим

засобом підвищення рівня мотивації

учнів до вивчення рідної мови і

допомагає розв’язати наступні освітні

завдання:

-формування і розвиток

мовленнєвих умінь і навичок;

-розвиток емоційної та почуттєвої

сфери учнів, образного мислення,

уміння висловлювати оцінні судження;

-розвиток творчих здібностей.



Дидактична казка 

Види робіт з казкою

1. Розповідь учителя з демонстрацією малюнка казки чи з використанням 

комп’ютерних технологій.

2. Інсценізація казки підготовленими учнями.

3. Читання казки учителем або учнями.

Після ознайомлення із змістом казки: бесіда за змістом з метою виділення 

основної думки казки. Після цього робота з казкою не закінчується. Надається 

можливість іншим учням розповідати, інсценізувати, придумати продовження чи змінити її 

зміст. 



Змістова лінія «Пишемо»

Спрямована на формування в молодших школярів повноцінної навички письма, вмінь

висловлювати свої думки, почуття, ставлення та взаємодіяти з іншими людьми в письмовій

формі, виявляти себе в різних видах мовленнєво-творчої діяльності.

 У змістовій лінії «Пишемо» виділено інтегрований курс «Навчання

грамоти: письмо» в 1 класі.

Він поділяється на три періоди:

підготовчий – підготовка руки до оволодіння письмом, письмо

елементів букв;

основний – письмо літер українського алфавіту за генетичним методом

(і, ї, и, й, ш; ц, щ, у … І, Ї; И, Й, Ш, Ц, Щ, Ч ); вивчення основних

з’єднань букв; письмо слів, речень;

корекційний – удосконалення письма букв, слів, речень, текстів.





Як у лісовій школі 
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.
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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.



Завданням підготовчого періоду

Підготовка руки дитини до оволодіння письмом, розвиток координації м’язової

пам’яті.

У підготовчий період здійснюється формування і 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.



Уроки підготовчого періоду







Завдання основного періоду

• Навчання правильного письма літер українського

алфавіту шляхом поділу їх на групи від найлегшого

начерку до найскладнішого та списування слів, речень.

• Ознайомлення учнів зі способами сполучень букв

відбувається у процесі

навчання писати букви.

• Усі малі та великі букви

поділено на 8 груп.



Групи малих і великих букв

Навчити писати букви групами за схожістю начерку. 

і, ї, и, й, ш                 я, ь, о, а, ю, б, ф                   У, Н, К

ц, щ, у                          с, є, е, х, ж                        Л, М, А, Ґ

г, п, т, р                         в, д, з                             Г, П, Т

н, ч, к                              І, Ї                                   Я, О, Ю, Ф

л, м,  ґ                          И, Й, Ш, Ц, Щ, Ч            С, Є, Х, Ж, З, Е

Р, В,  Б,  Д   



Малі букви

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 похила лінія із заокругленням унизу ліворуч;

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.





Великі букви

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

лінія із заокругленням унизу ліворуч і праворуч;

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.



№ 1



Навчання письма
На першому уроці учні ознайомлюються із групою букв, знаходять його на 

дереві літер і замальовують.



❖ Казкова сторінка
•обведення начерків букв  і складання казок про них;

• знаходження у предметах начерку букв і 

навпаки: перетворення букв у предмети

(творча робота:ліплення букв із пластиліну,

малювання галявини прописних літер тощо)

•складання казок про букви і малювання змісту казки 

у власних міні-книжечках;

•обведення контурів предметів та 

їх штрихування  вивченими лініями, літерами;

•письмо у зошитах казкових героїв.

❖ Письмо на сторінці із сіткою № 1
• Дослідження написання букви 

та вправляння у написанні за зразком;

• виправлення помилок у написанні букв;

• письмо з’єднань літер;

• письмо  слів, речень.

Особливість сторінок підручника



Знаходження у предметах начерку букв і 

навпаки: перетворення букв у предмети



Ліплення букв із 

пластиліну, письмо 

на планшетах



Особливості завдань на другому уроці 

вивчення групи букв



Особливості завдань на третьому уроці 

вивчення групи букв



Особливості завдань на четвертому уроці 

вивчення групи букв



Складання казок про букви і 

малювання змісту казки 

у власних міні-книжечках.



Галявина букв
Складання казок про букви



Підсумкова 

творчість: 

рефлексія 

вивчення 

рукописних літер



Завданням корекційного періоду

• Закріплення набутих умінь і навичок та корекція каліграфічних

помилок шляхом індивідуальної, парної та групової роботи; надання

вчителем індивідуальної допомоги у відпрацюванні навичок

каліграфічного письма.

• Більше уваги приділяється написанню слів, використовуючи по

можливості безвідривне сполучення букв.

• Ознайомлюються із вживанням великої літери в найуживаніших

випадках: імена людей, назви міст, сіл, річок, клички тварин та з

правилами переносу.

4 частина. Корекційний період та 

пропедевтичне вивчення української 

мови 









Пропедевтичне вивчення української мови 

1. Звуки і букви. Склад. Наголос.

Практичне ознайомлення зі смислорозрізнювальною роллю звуків; виділення 

звуків у слові; ознайомлення з голосними і приголосними звуками, дзвінкими і 

глухими та твердими і м’якими. Позначення звуків буквами. Алфавітні назви 

букв.

Поділ слів на склади. Наголос у слові.

Робота зі словами, вимовляння і наголошування  яких програма вимагає 

запам’ятати .   

2. Слово.
Робота над усвідомленням учнями лексичного значення слова.  Слова назви 

предметів, ознак, дій. Правопис слів: використання ь і букв я, ю, є, і для 

позначення м’якості приголосних звуків,  вживання великої літери у 

найвживаніших випадках (початок речення; імена, прізвища;  власні назви міст, сіл, річок; клички 

тварин).

3. Речення.
Ознаки речення. Інтонаційно правильне вимовляння різних за метою 

висловлювання речень. Поширення речень іншими словами за змістом. 

4. Текст.
Ознаки тексту. Заголовок.  Розташування речень за змістом у

деформованому тексті.

Мовна змістова лінія - засвоєння знань про мову, мовні вміння

(розвиток орфоепічних, лексичних, граматичних, правописних умінь)



Мовна змістова лінія

Звуки і букви. Алфавіт. Склад



Правопис слів



Частини мови
Поділ слів на групи: назви предметів, ознаки предметів, дії 

предметів, прийменники.

СОНЕЧКО       НЕБІ СВІТИТЬ 

ЯСКРАВЕ                 НА



Речення



Текст

У лисиці був синок – руденьке 

лисенятко. Навчався він у 

першому класі.

От руденьке вирішило 

не йти до школи

Лисенятко було не дуже 

старанним учнем. Йому не 

хотілося прокидатися, 

умиватися, йти до школи.



Актуальність, новизна програми 

❑ Залучення активних прийомів і методів навчання, підвищення пізнавальної 
активності молодших школярів (проблемно-пошуковий, імітаційно - ігровий).

Школярі – шукачі  інформації, дослідники,

винахідники, доповідачі, співбесідники.

90% - запам’ятовують те, що робляь самі.

Пріоритет у вивченні мови надається

“відкриттю” учнями мовних законів, а не 

передача готових знань.

❑ Розподіл програмового матеріалу

за методикою укрупненого

структурування : вивчення 

теоретичного матеріалу

логічно завершеними 

частинами (логічними блоками)

через лінгвістичну казку

і перетворення його 

у малюнкову опору.

Особливості вивчення української мови у 2-му класі за 

технологією «Росток»



Змістові лінії
Зміст освітньої галузі відображено у змістових лініях, які

окреслюють її внутрішню структуру та систематизують

конкретні очікувані результати галузі.

• «Взаємодіємо усно»;

• «Читаємо» (Підручник О. Я. Савченко)

• «Пишемо. Взаємодіємо письмово»;

• «Досліджуємо медіа»;

• «Досліджуємо мовні явища».



Підручники для 2-го класу модернізовано на

компетентнісній основі. 

Мета: розвиток учнів

як активних суб’єктів

навчального пізнання, 

що вміють самостійно мислити, 

бути ініціативними, взаємодіяти у групах. 

У результаті системного використання творчих завдань, підвищується рівень 

творчого та інтелектуального розвитку учнів,  самооцінка.

Перевага надається проблемному навчанню, що спрямовує на послідовне розв’язування 

проблеми .  Посилюється увага до інтерактивних методів, виконання навчальних проєктів.





Урок-мандрівка



ВИВЧАЄМО УКРАЇНСЬКУ МОВУ

ЧЕРЕЗ ТВОРЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Типи  уроків (залежно від способу організації

навчальної діяльності): 

• Урок- казка (мандрівка) 

• Урок-дослідження

(розв’язування проблемної задачі) 

• Урок- інсценнізація (драматизація) 

• Урок творчості (виготовлення малюнків, 

лепбуків, інтелект-карт тощо). 

• Урок-презентація творчих робіт.

• Урок-свято 



Ефективним засобом формування предметної й ключових

компетентностей учнів  є навчальні проєкти.

Теми й види навчальних проєктів, форми їх представлення учні

обирають самостійно або разом із учителем. 



Дослідження та оволодіння теоретичним 

матеріалом через лінгвістичну казку



Виконання завдань змістової лінії «Театралізуємо», яка 

пронизана усією системою роботи на уроках української мови
1. Розвиток комунікативних умінь учнів, вміння моделювати різні

ситуації спілкування, досліджувати несловесні засоби спілкування (жести,

міміка, інтонації, пози, дії).

2. Залучення учнів до сценічної

творчості, в умовах якої

школярі набувають акторського

досвіду, імпровізації,

що забезпечує розвиток:

емоційного інтелекту;

творчого мислення;

ініціативності;

уміння мобілізувати

інших та співпрацювати

з ними.



Тема 1. Мова і мовлення

Досягнення визначеної мети даної галузі передбачає реалізацію таких

завдань:

- формування в здобувачів освіти мотивації вивчення української мови як

мови державної;

- виховання позитивного емоційно-ціннісного ставлення до української мови,

читання, дитячої книжки, прагнення вдосконалювати своє мовлення;



2. Поміркуй! У яких життєвих ситуаціях тобі потрібне умін- 

ня говорити? 

2. Прочитай вірш. Визнач, якою є мова кожного народу. 

 

Рідна мова 

Мова кожного народу 

неповторна і своя; 

в ній гримлять громи в негоду, 

в тиші – трелі солов’я. 

На своїй природній мові 

і потоки гомонять; 

зелен-клени у діброві 

по-кленовому шумлять. 

Любов Забашта 
 

• Чи знаєш ти слова інших мов? Назви їх. 

• Поцікався в рідних про знання ними інших мов. 
 



2. Послухай пісню на слова Володимира Сосюри 

«Рідна мова». Визнач, до чого вона закликає 

українців. 

Як сонця безсмертного коло, 

Що креслить у небі путі. 

Любіть свою мову й ніколи 

Її не забудьте в житті. 

Вивчайте й любіть свою мову, 

Як світлу вітчизну любіть, 

Як рідні поля і діброви, 

Як чистого неба блакить. 

Вивчи слова і заспівай пісню на уроці музики. • 

25. Зроби довідник «Правила спілкування». 

Вимоги до усного 

мовлення



2. Чи хотів би ти взяти участь у проекті «Українська 

мова – державна мова України»? Щоб ти зробив, щоб 

розповісти про українську мову? 

Пропонується виконати такі завдання: 

• Виготов міні-книжку «Українська мова – державна мова 

України» і запиши  в неї інформацію про мову. 

• Підготуйся і долучись до участі  в святі «Моя рідна, 

барвінкова, солов’їна українська мова» (вивчи 

висловлювання, вірші, пісні про українську мову та 

підготуй український одяг). 
 

є





Тема 2. Звуки і букви. Алфавіт. Склад. Наголос   
➢Лінгвістична казка ”Як звірята вивчили чарівні звуки”

➢Голосні і приголосні звуки.

➢Дзвінкі та глухі приголосні звуки.

➢Букви я, ю, є, ї. Позначення ними звуків. Тверді і м’які приголосні.

➢Позначення на письмі звукосполучень [шч], [дз], [дж].

➢Український алфавіт.

➢Склад. Наголошені і ненаголошені склади.

➢Перенос слів.



Форми роботи з казкою

1. Розповідь учителя з 

демонстрацією малюнка казки чи з 

використанням комп’ютерних 

технологій.

2. Інсценізація казки підготовленими 

учнями.

3. Читання казки учителем, або 

учнями.

❖ Після ознайомлення із змістом 

казки: бесіда за змістом з метою 

виділення основної думки казки. 
Після цього робота з казкою не 

закінчується. Надається можливість іншим 

учням розповідати, інсценізувати, 

придумати продовження чи змінити зміст. 



Дослідження звуків у словах

Участь у виставці творчих 

робіт



Тема 3. Правопис слів

➢ Блочне вивчення основних правил орфографії.
Постановка проблеми: чому у казкових героїв виникла проблема грамотно писати слова? 

Виведення правил і їх схематичне зображення на аркушах (почергово).

Казка “Як здійснилося бажання 

білочки” (1 урок – загальне 

ознайомлення із правилами (блок): 

урок-казка

• Вживання великої букви.

• Позначення м’якості приголосних

звуків на письмі.

• Правопис слів з ненаголошеними Е, И.

• Подовження приголосних звуків.

• Правопис слів з апострофом.

• Правила переносу слів.



Й ь
2звуки.

=
подовжений :

• Урок- казка (мандрівка- спостереження) 



Діяльнісний підхід у дії.

Схематичне кодування правил. 

Вивчивши правило, учні коротко 

записують його на малюнку.

Єдиного зразка немає і бути не може.



➢Вивчення і запам’ятовування  словникових слів 

методами ейдетики.

КРИНИЦЯ



Казка “Як Білочка навчилась запам’ятовувати правопис слів”

• Спостереження за малюнками до словникових слів.

• Розміщення букви на малюнку словникового слова.

• Створення малюнка до певного слова в групах.

• Самостійне створення малюнків до словникових слів. (Єдиного 

зразка бути не може)





Тема  4. Значення слова
Мета вивчення мови: розвиток мовлення,  ґрунтовна робота над 

осмисленим і правильним вживанням слів.

➢Слово – основна одиниця мови і мовлення. Лексичне 

значення слів.

➢Однозначні і багатозначні слова.

➢Пряме і переносне значення слів.

➢Синоніми. Антоніми.
(Робота зі словниками. Дослідження  за вживанням і роллю  слів у 

текстах).



Творче завдання: досліди, візьми участь у проєкті, 

використовуючи сучасні електронні пристрої.

2. Розглянь зображення тлумачних словників. Саме 

з таких словників ти можеш дізнатися про значення 

різних слів. 
 

Досліди: 

• наявність тлумачних словників у домашній бібліотеці і сфото- 

графуй; 

• значення слів, які не використовуються в повсякденному 

житті (Наприклад: княгиня, князь, жупан, каламар чи інші.); 

• слова, які твої рідні вживали у мовленні, а нині їх не вико- 

ристовують, і слова, які для них стали новими. 



Створення словникової палітри. Запис образних слів, 

словосполучень



Робота зі змістом 

казки спонукає 

учнів до творчості, 

варто лише  на це 

звернути увагу, 

мотивувати 

школярів.



5. Частини мови



Частини мови



Віночки  частин мови



Захопившись грою, діти не помічають, що вчаться, пізнають, 

запам’ятовують нове.

Гра – це іскра, що запалює вогник допитливості і любові 

до знань: дитина вчиться граючись, а не грається, а потім 

вчиться.



Художньо-пізнавальна  казка як засіб 

розвитку  особистості молодшого школяра          

Савченко Олександра 

Яківна



Тема 5. Речення
2 клас.  Основа речення. Зв’язок слів у реченні.

Види речень. Члени речення

(головні та другорядні). 

Побудова та удосконалення речень.





Тема 6. Текст
➢ Спостереження за ознаками тексту. Будова тексту.

➢ Складання текстів за окремими частинами.

➢ Типи текстів.

У лисиці був синок – руденьке 

лисенятко. Навчався він у 

першому класі.

От руденьке вирішило 

не йти до школи

Лисенятко було не дуже 

старанним учнем. Йому не 

хотілося прокидатися, 

умиватися, йти до школи.







Вивчення мови під час дистанційного навчання 

з використанням сучасних ІТ



Е-платформа Росток
Розпочата робота над створенням електронного підручника для 1 класу

Контенти підручника повністю 

відповідають програмі й 

календарному плануванню з 

української мови.



Контенти до теми  1

писати

писати
писати

Е-Підручник містить мультимедійний  та інтерактивний  контент що 

розширює та поглиблює  можливості паперової версії.



Самостійна робота за підручником до теми 1



Самостійна робота  до теми 1







Навчання письма

Підготовчий період

Вивчення написання букв 

групами


