
                                     Урок з української мови у 1 класі 

Тема. Закріплення знань про вивчені звуки і букви. 

Мета. Повторити вивчені букви. Закріплювати уміння читати слова різної 

звуко - складової структури речення ; будувати звукові моделі слів. Розвивати 

уміння будувати схеми до речення і добирати речення до схеми. Збагачувати 

словниковий запас учнів, ровивати зв’язне мовлення. Виховувати повагу до 

думки товаришів. 

Обладнання. Малюнки Сови, Дятла, Вовка, Лисиці, Cонечка, зображення 

дуба, схеми речень, індивідуальні картки, предметні картки. 

Тип уроку. Урок-подорож . 

                                                 Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

                            Ось і знов звучить дзвінок, 

                            Нас скликає на урок. 

                            Станемо усі гарненько, 

                            Приготуємось - швиденько, 

                            Зловим посмішку на мить, 

                            Вирушаємо у путь. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

-Сьогодні  до мене вранці завітав маленький Зайчик. Він так гірко плакав і 

просив про допомогу, що я вирішила привести його до вас, щоб ви його 

вислухали.   

Зайчик.   

-Звуть мене Лапанчиком. У нашому лісі трапилась біда. Зла Баба-Яга украла у 

нас сонечко і сховала його десь далеко в дуплі старого дуба. Тепер у лісі 

завжди темно, не цвітуть квіти, не співають птахи. Мені з друзями не можна 

побавитись на галявинці.   Допоможіть нам, діти, повернути Сонечко. 

- Діти, допоможемо Зайчикові? 



-Але , щоб допомогти йому, треба виконати ряд завдань від лісових 

мешканців  і пройти темними хащами. Ви не боїтеся? 

Завдання І 

Прочитати загадку ( на картках) ,  відгадати: 

Великі очі має, 

Вдень спочиває, 

А вночі гуляє?(Сова, додаток 1) 

Завдання ІІ 

-Тітонька Сова пропонує нам зібрати і повторити вивчені літери, які 

розсипались. (Додаток 2)  

Завдання ІІІ 

Мовна розминка. Тітонька Сова пропонує погратись у гру  “Добавлянку”. 

Би-би – би - у лісі …(дуби). 

Га-га-га-у гриба велика…(нога). 

Ду – ду –ду - дятел дує в …(трубу). 

Щі – щі –щі - навколо зелені …( кущі).  

-Хтось там виглядає  з-за кущів. Давайте прочитаємо наступну загадку, щоб 

відгадати,  хто там заховався. 

 

 

 

 

Завдання ІV 

Вдалині посеред ночі  

Засвітились хижі очі. 

Сірий звір чатує в хащах, 



Не піду туди нізащо.(Вовк, додаток 3)   

 

ІІІ. Індивідуальна робота учнів. (Завдання від Вовка).  

1. Звуковий аналіз слів сова , вовк. 

2. З’єднати зображення предмета з буквою, на яку починається слово. 

(Додаток 4) 

3. Із розсипаних складів скласти слово.( Калина, малина , додаток 5)   

4. Розгадування ребуса.(Вовк, додаток 5) 

-Хтось знов поспішає до нас на зустріч. Давайте прочитаємо наступну 

загадку. 

Пухнастий хвіст, золотисте хутро, 

У лісі живе, а в селі курей краде. (Лисиця, додаток 6)  

 

ІV. Робота над реченням. 

Завдання І 

-Лисичка пропонує нам скласти речення про неї так, щоб воно відповідало 

cхемам:  

1. І___   ___  ___  ___ . 

2. І___  ___  _  ___ . 

 

 

 

Завдання ІІ 

-Потрібно визначити ,  яке речення довше? 

1. Лисичка наловила карасиків? 

2. Лисичка наловила карасиків і окунів? 

Завдання ІІІ 



-Лисичка наша стомилася і хоче разом з вами відпочити. Вона просить вас 

проспівати пісеньку про неї і потанцювати. 

 

 

 V. Фізкультхвилинка   

        Я Лисичка, я сестричка, 

Не сиджу без діла. 

Я гусяток пасла, 

Полювать ходила 

А  сьогодні неділенька - 

Треба відпочити, 

Свою хатку гарнесенько 

Треба прикрасити. 

Завдання ІV 

-До попередніх речень (завдання ІІ), потрібно скласти графічні схеми і 

записати їх на дошці. 

V. Розвиток мовлення. 

 

 

 

Завдання V 

-Наша Лиска прислала нам свою фотографію і просить розповісти, що там 

зображено (Додаток 6) 

-Лисичка  дякує вам і каже, що ви так добре розповіли про неї  і Журавлика.  

А хто ж це над нами кружляє і хоче дорогу нам показати. Давайте 

прочитаємо ще одну загадку. 



Санітаром лісу звуся, 

Але цим я не горджуся. 

Я- природи менший братик, 

А зовусь я, дітки,…(дятлик,  додаток 7).    

Дятлик повідомив про те, що він знає, де Баба-Яга заховала Сонечко , бо він 

бачив, як вона ховала його в дуплі старого  дуба. Зараз нам потрібно перейти 

через галявину Мудрих, бо обійти її не можна. На цій галявині потрібно також 

виконати завдання – погратися  і ми   будемо вже поряд з дубом. 

1.Гра “Піжмурки”. 

- Дятлик пропонує нам на галявині пограти у гру “Піжмурки “. 

Потрібно відшукати слова, які  сховалися у траві. 

Плісмсоватвовкжзлисичкароудятликт 

(Ліс, сова,  вовк,  лисичка, дятлик) 

- Ось наш  лісовий друг уже підлетів до старезного дуба. (Додаток 8) 

 Баба-Яга гадала, що ви не справитесь із завданням і залишила Сонечко без 

нагляду. Давайте його покличемо, можливо, воно нас почує  і вийде  саме із 

схованки. 

 

 

2.Промовляння закликаночки. 

Учні промовляють закликаночку: ”Сонечко, сонечко…”, з’являється із-за дуба 

Сонечко. (Додаток 9) 

                              Сонечко, сонечко,  

                              Вигляни в віконечко, 

                              На дідове полечко, 

                              На бабине зіллячко,  

                              На наше подвір’ячко. 



 

VІ. Підсумок уроку. 

- Ось ми і допомогли нашому Зайчику. Більше він не буде плакати, бо в 

небі світитиме сонечко. Він дякує вам за відвагу і допомогу. 

- Кого із лісових мешканців ви запам’ятали? 

- Які завдання вам сподобалось виконувати? 

      Мандрівку свою ми вже закінчили, 

      Всі добре і старанно на уроці трудились.   

       Учні дружні й активні були увесь час. 

 Це найкраща допомога Зайчикові від нас.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

Додаток 2 
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Додаток 3 
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Додаток 5 
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Додаток 8 

 

 

 

 

 



Додаток 9 

 

 

 

 

 

 


