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Тема. Закріплення знань про букви “Щ”, ”щ”, їх звукове значення, 

опрацювання тексту ”Наша Батьківщина”. Робота з дитячою 

книжкою ”Вірші про Україну”.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Мета:  
 закріпити знання про букви “Щ”, ”щ”, їх звукове значення;  

 вдосконалювати вміння звуко-буквеного аналізу слів;  

 навички читання слів;  

 зв’язних текстів;  

 уміння переказувати прочитане; виховувати у дітей любов до рідних місць – 

сіл та міст, у яких вони живуть, і своєї Батьківщини – України. 

 

Обладнання: каса букв, звукові фішки, предметні малюнки, карта України, пейзажі, 

відомі місця рідного краю, ноутбук, екран. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 
Ми вам раді добрі люди 

І вітаєм щиро вас 

Тож запрошуєм ласкаво 

На урок у перший клас. 

 

ІІ. Повторення та закріплення вивченого. 
1. Загадка 
Мене частенько просять, ждуть, 

А тільки покажусь,- ховатися почнуть. 

                                                      ( Дощ ) 

2. Повторення вивченої скоромовки  
Дощ хлющить на зелен плющ, 

Під плющем сховався хрущ. 

 

3. Звуко–буквений аналіз слова – «дощ». 

 

4. Читання тексту “Дощ” із “Супутника Букваря”  
– Яку користь дає людям дощ? 

–  

5. Закличка «Дощик» 
Діти закликають (співають) дощик. 

 

6. Прочитати акровірш 
Що тут казати – хижа, знай 

У неї апетит найкращий 



Карасику, ти не дрімай, 

А то в її потрапиш пащу. 

Відгадайте, хто це? 

 

7. Звуко-буквений аналіз слова «щука». 
 

 

8. Творче завдання 
Прочитати слова. До слів розташованих у лівому стовпчику, дібрати слова  з               

правого  стовпчика і з’єднати їх лініями. 

       Смачний                       ящірка 

       Зелений                        борщ 

       Сильний                       кущ 

       Прудка                          дощ 

– Яка є спільна літера у словах з правого стовпчика? Які звуки вона позначає? 

 

9. Читання слів вірша В.Симоненка з «Букваря» 
Конкурс на кращого читця.  

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу  
 На уроці ми з вами закріпимо знання про букви «Щ», «щ», їх звукове 

значення, опрацюємо текст «Наша Батьківщина», почитаємо вірші про Україну. 

 

1. Проблемне питання 
Чого не можна вибирати Батьківщину? 

 

2. Розповідь “ Як називається наша Батьківщина?” 
– У кожної людини є свій куточок землі. Це місце де вона народилась. Це її 

маленька батьківщина, з таких  маленьких рідних куточків і складається наша 

велика Батьківщина. А країна, в якій ми живемо, називається Україною. 

А зараз ми здійснимо подорож до наймальовничіших куточків України. 

 

3. Розгляд карти України 

 
(слайд 1 презентації ) 

Кордони України. Країни – сусіди: Росія, Білорусь, Польща,  Словаччина, 

Угорщина, Румунія, Молдова. 

 

 

 



4. Карпатські гори 

 
(слайд 2 презентації) 

 

5. Донбас 

 
(слайд 3 презентації) 

6. Дніпро 

 
(слайд 4 презентації) 

7. Полісся 

 
(слайд 5 презентації) 

8. Київ 

 
(слайд 6 презентації) 

 – Що вам сподобалось? Де б хотіли побувати?  



ІV. Робота над текстом «Наша Батьківщина» 
– Сьогодні на уроці ми будемо читати текст “ Наша Батьківщина ”. 

1. Словникова робота 
(індивідуальні картки в кожного учня) 

а) Пояснення значення слів 

       Батьківщина – рідний край; 

       Прадід – батько або діда або баби; 

       Льон – трав’яниста технічна рослина, з стебел якої виготовляють волокно; 

       Безкраї – які не мають видимих межі безмежні; 

       Шахта – система підземних споруд, де добувають корисні копалини (переважно 

вугілля). 

б) Читання колонок слів ( читання хором, “ ланцюжком ”): 

дід 

прадід 

батьки 

Батьківщина 

Україна 

рідна мова 

материнська пісня 

безкраї лани 

квітучі поля 

вишневі сади 

Карпати 

Донбас 

Дніпро-Славутич 

Чорне море 

 

2. Робота над текстом “Наша Батьківщина”. 
а) Читання тексту сильними учнями. 

– Як називається наша Батьківщина? 

б) Читання напівголосне ( гудінням ) 

– Що говориться в тексті про мову? 

в) Колективне читання за абзацом; 

г) Читання “ланцюжком”; 

д) Відповіді на запитання за змістом тексту: 

– Що таке Батьківщина? 

– Чим вона багата? 

– Чим і ким знаменита? 

е) Вибіркове читання 

– Знайдіть і прочитайте речення, в якому йдеться про нашу землю; про мову; про 

гори; про річку славну. 

 

V.  Фізкультхвилинка. (відеоролик) 
     Музика. 

 
VI. Різні види роботи над текстом.  

1. «Ланцюжком» 

2. «Причіп» 

3. «Драбинка» 

4. «Сонечко» 

5. гра «Так чи ні?» 

 



VII. Переказування тексту. 
 
VIII. Розвиток мовлення. 

Гра “Впіймаймо слово і склади прислів’я” 
  Без, що, людина, Батьківщина – як, пташка, пісні, без. 

  (Людина без Батьківщини, як пташка без пісні) 

 
ІХ. Хвилинка відпочинку. 
а) Вірші про Україну. 

(Діти розказують напам’ять вірші про Україну) 

б) Бесіда 

– Де ви зараз живите?  

Як зветься наше місто?  

Чим воно славне? 

Місто Знам’янка 

 
(слайд 7 презентації) 

в) розгадування кросворду «Наша Батьківщина» 

 1       

 2    

3        

 

4       

 5      

 

1. Як називається наша країна? 

2. Столиця нашої країни. 

3. Видатний український поет, який написав збірку «Кобзар». 

4. Мальовничі гори на заході нашої країни. 

5. Найбільша річка України. 

 

г) групова робота: 

І група «Художники» - намалювати малюнок про природу України; 

ІІ група «Поети» - скласти вірш про Україну. 



Х. Підсумок уроку 
1. Рефлексія. 

 – Про що ми говорили і читали на уроці? 

     – Про що ви дізналися? 

 – Як зветься наша Батьківщина? 

 

2. Читання вірша М. Познанської “Що сказав мені лелека”. 
Довгу зиму жив лелека 

У далекій стороні, 

А тепер вернувсь здалека 

І таке сказав мені: 

“У краю тім – вічне літо, 

І нема снігів, зими, 

та свою країну, діти, 

найщиріше любим ми”. 

 

 


