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Ще  не  вмерла  України  і  слава,  і  воля, 
Ще  нам,  браття  молодії,  усміхнеться  доля. 
Згинуть  наші  воріженьки,  як  роса  на  сонці. 
Запануєм  і  ми,  браття,  у  своїй  сторонці.

Приспів:

Душу  й  тіло  ми  положим  за  нашу  свободу, 
І  покажем,  що  ми,  браття,  козацького  роду.
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Щирі вітання, друже!

Чи знаєш ти, що кожну людину можна на-
звати по-різному? Ось тобі які назви підходять?

Від сьогодні тебе, друже, ще називатимуть 
школяр чи школярка, учень або учениця…  
А бути школярем — дуже відповідально.

Любий школярику! Перед тобою твій пер-
ший підручник — буквар. Його герої  Сонцезайчик 
та Краплинка запрошують тебе до ціка-
вого й такого потрібного навчання.

Упоратися з завданнями тобі допоможуть 
спеціальні позначки. Попроси дорослих поясни-
ти, що вони означають.

— Добра людина!

— Син або донечка?

— Брат чи сестра?

— Онук чи онучка?

— Сусід чи сусідка?

— Вірний друг, щира подруга…

— А в якій країні ми живемо?

— Отже, ми українці!

— А ще ми європейці.
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УмОВнІ  пОЗнАЧКи Анатолій Костецький

ГОЛОВнА  пРОфЕСІя

Спитай  у  тата  чи  у  мами, 
які  професії  у  них. 
професій  різних  є  чимало, 
Сповна  їх  вистачить  на  всіх!

Та  є  одна  поміж  професій, 
якої  вчаться  всі  в  житті, 
яка  для  кожного  —  найперша, 
якої  вчитимешся  й  ти.

Учитель,  лікар  чи  геолог, 
письменник,  слюсар  чи  кресляр  — 
Всі  називають  головною 
Одну  професію:  школяр!

Бо  всім  відомо,  що  без  школи, 
Без  знань,  що  мусиш  там  набуть, 
не  станеш  у  житті  ніколи 
Тим,  ким  з  дитинства  мрієш  буть!

Отож,  друже  школярику,  читай,  пиши,   малюй, 
спостерігай,  розповідай,  досліджуй  та  пізнавай 
світ  і  «Дивись  не  забудь:  Людиною  будь!»  у  при-
роді  та  серед  людей!

Автор

послухай,  обміркуй,  запитай,  зрозумій

Читай  або  слідкуй  за  читанням

Виконай  дослідницьке  завдання

Розкажи,  надрукуй  чи  напиши

працюємо  творчо  в  парі  або  в  групі

Зверни  увагу!   
Твої  відчуття?! 
поспілкуємося…



ШКОЛА
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Я — школяр!
Я — школярка! Мова. Українська мова

мова  —  найважливіший  для  людей  засіб  спілкування 
та  пізнання  світу.

Для  чого  потрібна  мова?
Гра-дослідження

 За  допомогою  мови  люди  зберігають  і  пере-
дають  знан ня,  висловлюють  думки,  почуття.

миСЛиТи ЧиТАТи
ГОВОРиТи пиСАТи

Дізнайся  і  розкажи  про  пам’ят ники  книзі. 
поміркуй,  який  ще  пам’ятник  книзі  можна 
створити.

Розкажіть,  як  люди  використовують  мову.
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мова  —  засіб  порозуміння  між  людьми,  обміну  культу-
рою.  У  світі  існує  багато  мов.

Українська  мова  —  мова  українського  народу  і  держав-
на  мова  в  Україні.

Марія Хоросницька

мАТУСин  ЗАпОВІТ

Раз  казала  мені  мати: 
«можеш  мов  багато  знати, 
Кожну  мову  шанувати, 
Та  одну  із  мов  усіх 
Щоб  у  серці  ти  зберіг». 
В  серці  ніжну  і  погідну 
Збережу  я  мову  рідну!

Розшифруй  прислів’я.

яка  голова,  така  й  мова.

Українська  мова  —  одна  з  найбагатших  і  наймилозвуч-
ніших  мов  у  світі.

Володимир Забаштанський

як  нема  без  зірок  небозводу, 
як  блакиті  без  сонця  нема, 
Так  і  мови  нема  без  народу, 
І  народу  без  мови  нема.

Bonjour!

Ciao!

привіт!

Hello!你好!

назвіть  зображені  на  світлинах  країни.  поміркуйте,  яка 
мова  в  них  звучить.

!

поміркуй  над  висловом.

пісня  —  душа  народу!
які  українські  народні  пісні  ти  знаєш,  співаєш?
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Наш клас
Мовлення.  

Усне і писемне мовлення

мовлення  —  це  спілкування  людей  за  допомогою  мови.

як  людина  використовує  мову?  Де  відбувається  спілку-
вання?

ШКІРА

ДОТиК

яЗиК

СмАК

ВУХА

СЛУХ

нІС

нЮХ

ОЧІ

ЗІР

 Розшифруй  прислів’я.

не  кажи  —  не  вмію,  а  кажи  —  навчусь!

Отримати  інформацію  допомагають  органи  чуття.  А  як 
її  можна  передати,  поширити?
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 Обмінюватись  думками,  розповідати,  запитувати,  відпові-
дати  можна  за  допомогою  усного  і  писемного  мовлення.

Досліди,  на  чому  писали  люди.

під  час  усного  мовлення  людина  використовує  жести, 
міміку,  інтонацію.  на  письмі  їх  можна  замінити  емоти-
конами.

БЕСІДА СЛУХАння

ВиСТУп

КАмІнь

пЕРГАмЕнТ

ГЛинА

пАпІР

РОЗпОВІДь

пиСьмО ЧиТАння

ДРУКУВАння

ДІАЛОГ

пАпІРУС

Щоб  у  класі  всім  було  комфортно,  потрібні  правила 
 поведінки.  Складіть  їх  за  допомогою  емотиконів.

Розшифруй  повідомлення  на  тему  «Дорогою  до  школи» 
та  поділись  інформацією  з  однокласниками.

Гра-дослідження

Що  таке  усне  і  писемне  мовлення?

Завдяки  мові  та  мовленню  люди  обмінюються  думками, 
знан нями,  почуттями.

Усне  мовлення  ми  сприймаємо  на  слух,  а  пи-
семне  —  зором.

Розкажіть,  де  усне,  а  де  писемне  мовлення.
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Мої друзі
Культура усного  

і писемного мовлення

Культура  мовлення  —  це  вміння  правильно  говорити, 
грамотно  писати.

 послухайте  оповідання  «як  бу ло  написано 
першого листа». перекажіть зміст за початком.

Було  це  давно.  Одного  разу  Теффі 
з  батьком  вирушили  на  риболовлю…

Відгадай  загадку.
Дмитро Білоус

А  відгадай-но:  що  я  таке? 
Всі  хочуть,  як  народиться  дитина, 
щоб  я  було  красиве  і  дзвінке, 
бо  носить  все  життя  мене  людина.

Коли  спілкуєшся  з  кимось,  називай  його  на  ім’я  —  ви-
користовуй  звертання.

Важливо  вміти  читати  і  писати,  дотримуючись  мовних 
норм,  точно  і  уважно  вживати  слова.
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Обов’язково  бери  до  уваги,  з  ким  спілкуєшся  чи  для 
кого  пишеш.

 Звертання  —  це  слово  або  сполучення  слів,  що  називає 
того,  до  кого  звертаються.

правила  спілкування

У родині

—  Вибач,   
будь  ласка…

—  перепрошую…

—  привіт!

Під час 
навчання

З друзями

Розшифруй  прислів’я.

Дерево міцне корінням, а людина — друзями.

Гра-дослідження
Дмитро Білоус

ЗВЕРТАння

Скільки  є  в  нас,  любі  друзі, 
Для  звертання  ніжних  слів  — 
І  до  тата,  й  до  матусі, 
До  бабусь  і  дідусів!

І  татусю,  й  мамцю,  й  нене, 
І  дідусю,  й  бабцю  теж, 
миле,  ніжне,  сокровенне  — 
як  ще  краще  назовеш?

Дружити іншими  словами:  товаришувати, 
приятелювати, ладнати.

підготуйте  розповіді  за  малюнками  і  початком.

привіт!  ми  друзі.  нас  звуть  …  та  ….  ми 
маємо  спільне  захоплення.  Це  ….

Розшифруй  прислів’я.

Дерево міцне корінням, а людина — друзями.

Щоб  мовлення  було  доречним,  потрібно  врахо-
вувати,  з  ким  спілкуєшся  чи  для  кого  пишеш.

Складіть  діалоги  за  початком.  Використовуйте  міміку, 
жести,  інтонацію.
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Моє 
довкілля Одиниці мови.  

Слово

 До  одиниць  мови  належать  звуки,  слова,  словосполу-
чення,  речення,  тексти.  Це  її  багатство!

пАРАСОЛьКАГнІЗДО

КЛУмБА
пОДВІР’я

Слова  утворюються  зі  звуків.  Кожне  слово  має  зна чення.

подивіться  на  картинки  і  назвіть  слова.  поясніть  їхнє 
значення.

Ігор Січовик

РІДнА  мОВА

Буква  до  букви  — 
І  виникло  слово. 
Слово  до  слова  — 
Звучить  рідна  мова.

Д

Г

О

М

В

Д

К

Б

І Л

У
и

Л

Є

Я

А
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Кожна  мова  має  свій  словник.  Що  багатший  словник, 
то  багатша  і  різноманітніша  мова.

Книжки,  у  яких  зібрано  слова  мови,  називаються 
словниками.  Тлумачний  словник  містить  пояснен-
ня  слів,  їхніх  значень.

Увічливість  (чемність,  ґречність)  —  це  шаноб ливе  спіл-
кування  з  людьми.

послухай  уривок  із  вірша  Дмит ра  Білоуса 
«Клумачний  словник».  поясни  слово,  яке 
неправильно  записав  хлопчик.

Великий  тлумачний  словник  сучасної  української 
мови  видається  в  20-ти  томах.

які  слова  допомагають  привітатися,  вибачитися,  подя-
кувати,  попрощатися?Де  живуть  слова?

Розшифруй  приказку.

Слова  щирого  вітання  дорожчі  за  частування.

Гра-дослідження

Доброго  ранку!
привіт!
Добрий  день!
Добрий  вечір!

Вибач!
перепрошую!
Даруйте!
пробачте,  будь  ласка!

До  побачення!
До  зустрічі!
на  все  добре!
Бувайте  здорові!

Будь  ласка!
Спасибі!
Дякую!
Щиро  дякую!

БІБЛІОтеКА

Відвідайте  шкільну  бібліотеку.
З’ясуйте,  які  в  ній  є  словники  і  чи  живуть  у  них  слова.
Для  чого  потрібна  бібліотека?  Складіть  розповідь 
за  малюнком.
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ДиВиСЬ Не ЗАБУДЬ: ЛЮДиНОЮ БУДЬ!

Марія Познанська

РОмАШКА

на  стрункій,  високій  ніжці, 
Біля  річки,  на  лужку, 
У  косинці-білосніжці 
Стрів  я  квітоньку  таку.

ясним  оком  жовтуватим 
Усміхалася  мені… 
я  хотів  її  зірвати, 
А  бджола  сказала:  —  ні! 

В  Андрія  й  Іринки 
жила  киця  мура. 

Вона  привела  троє 
гарненьких  кошенят.

Діти  назвали  коше-
нят   …,  …,  ….

Андрійко  поділився 
радістю  з  друзями.

—  А  можна  побачити 
кошенят?

—  Тільки  обережно, 
щоб  не  злякати  їх  і  мурку.

—  Іринко,  що  ти  ро-
биш?

—  Граюся.  Це  мої 
ляльки-діти.

—  Так  не  можна  ро-
бити!

Діти  пояснили  Іринці,  
що  …

Уяви  героя  твору.  який  він?   
Чому  не  варто  зривати  польові  квіти?

Читаємо  та  обговорюємо  в  родинному  колі.  Учини добродійно
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Осінь
Слово. Значення слова

 За  допомогою  слів  ми  спілкуємося,  розповідаємо  про 
те,  що  відчуваємо,  що  бачимо  навколо.

Розгляньте  малюнок.  назвіть  ознаки  осені.

Розшифруй  прислів’я.

Добре  слово  солодше  за  мед.

ЗОЛОТА СУмниЙ

Слова  можуть  уживатися  в  прямому  чи  переносному 
значенні.

Відгадай  загадку.  поясни  значення  слова-відгадки.

Дивний  ключ  у  небі  лине  — 
не  залізний,  а  пташиний. 
Цим  ключем  в  осінній  млі 
Відлітають  …  (журавлі).

Коли  слова  вживаються  в  переносному  значенні?
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Слова  позначають  предмети,  ознаки,  дії,  стани,  явища, 
процеси.

пригадайте  літо.  які  предмети  зображено  на  малюнках? 
Що  робили  діти  влітку?  який  малюнок  не  відповідає  темі?

В  українській  мові  є  слова,  які  звучать  однаково,  але 
мають  різні  значення.  А  є  багатозначні  слова.

назви  зображені  на  малюнках  предмети.  поясни  зна-
чення  названих  слів.

Що  називають  слова?

Загадай  загадку  сусідові.  Вибери  малюнок  і  розкажи: 
хто?  що  робить?  який  предмет?

Предмет

Хто?   
Що?

Ознаку
 

який?  яка? 
яке?  які?

Дію
 

Що  робить? 
Що  зробить?

Є  слова,  які  читаються  однаково  і  зліва  направо,  і  спра-
ва  наліво.  перевірте!

Знайди  в  скоромовці  слова,  які  читаються  однаково 
і  зліва  направо,  і  справа  наліво.

це  різні  за   значенням 
слова.

це  багатозначне   
слово.

КОРОКОКО БІБ

Гра-дослідження

КРАн КРАн КРиЛО

Баба  Алла  й  дід  пилип 
зараз  тут  посадять  біб.

Доведіть,  що…
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Моя 
Батьківщина

Речення. Знаки в кінці речення

Усне  та  писемне  мовлення  складається  з  речень.  Ре-
чення  —  це  одне  чи  кілька  слів,  що  виражають  певну 
думку.

Гра-дослідження

Речення  —  висловлена  думка
Чи  зрозуміли  ви,  про  що  повідомляють  у  цих  написах?

перевірте,  чи  правильно  висловлена  думка.

Розшифруй  прислів’я.

За  морем  тепліше,  та  вдома  миліше.

Щоб  думка  була  зрозумілою,  потрібно  правильно 
поєднати  слова  в  реченні.

моя  батьківщина  —  Україна.
Діти,  любіть  Україну!

наша  планета  —  Земля. 
Люди,  бережіть  планету!

моя

діти

любити

Україна

батьківщина

люди

наша

Земля

планета

берегти
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За  метою  висловлення  речення  бувають  розповідні  — 
повідомлення  (. !),  питальні  —  запитання  (?),  спонукаль-
ні  —  спонукання  до  дії  (. !).

Розглянь  малюнки.  подумай,  що  можна  про  них  розпо-
вісти,  запитати,  які  побажання  можна  висловити.  Скла-
ди  розповідні,  питальні  та  спонукальні  речення.

Емоційно  забарвлені  речення  вимовляються  з  почуттям 
радості,  захоп лення,  подиву,  обурення.  Такі  речення  на-
зивають  окличними  (!).

яке  місто  зображене  на  світлинах?
Що  ви  можете  повідомити  про  Київ?
про  що  хотіли  б  запитати?
які  побажання  висловити  гостям  і  мешкан-
цям  міста?

 Емоції  —  це  вияв  переживань  людини,  її  негативного 
чи  позитивного  ставлення  до  навколишнього  світу.

Павло Тичина

ДОБРиДЕнь  ТОБІ,   
УКРАїнО  мОя!

Струмок  серед  гаю,  як  стрічечка.   
на  квітці  метелик,  мов  свічечка. 
Хвилюють,  маюють,  квітують  поля  — 
Добридень  тобі,  Україно  моя!

Складіть  окличні  речення  за  малюнками.  Вимовте  їх 
з  відповідною  інтонацією.

послухай  вірш  Анатолія  Бортняка  «Де  ти  жи-
веш».  Чому  герої  не  змогли  порозумітися? 
Утвори  подібний  діалог.

I Ua
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Моя сім’я
Слова, що служать для зв’язку  

слів у реченні. текст

В  українській  мові  є  слова,  до  яких  не  можна  постави-
ти  питання.  їх  називають  службовими.

постав  питання  до  всіх  слів  у  реченні.  Знайди  слова, 
до  яких  питання  поставити  не  можна.  Спробуй  вилучи-
ти  ці  слова.  Що  сталося  з  реченням?

Сім’я  гуляє    в   парку.
мама   й   тато  бавляться   з   дітьми.

Службові зв’язківці

Складіть  речення  за  малюнком.

алев із у під ана до над і
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Службові  слова  служать  для  зв’язку  інших  слів  у  ре-
ченні.

ми  висловлюємось  за  допомогою  пов’язаних  між  собою 
речень.

Спробуй  запам’ятати  і  повторити  лічилку.

Варвара Гринько

мама,  тато,  дід,  бабуся  — 
Всіх  назву,  не  помилюся. 
Старший  брат,  сестра  і  я  — 
Отака  у  нас  сім’я.

Розкажи  про  свою  сім’ю,  використовуючи  службові 
 слова.

як  використовують  службові  слова?
Складіть  речення  за  малюнками  і  початком.

У  родині  …  (дайте  імена  дітям)  люб лять  …

Гра-дослідження

які  службові  слова  допомогли  побудувати  зрозуміле  речення?

Складіть  за  малюнком  колективну  розповідь  «У  бабусі 
Ганни  свято».

Текст  —  об’єднані  за  змістом  речення.  Те,  про  що  роз-
повідається  в  тексті, —  це  його  тема.

намалюй  малюнок  та  підготуй  розповідь  на  тему  «Тра-
диції  моєї  родини».

Службові  слова  допомагають  зв’язати  інші  слова 
в  реченні  за  змістом.

послухай  текст.  поміркуй,  про  що  в  ньому  розповідається.

СІмЕЙнІ  ЗВиЧАї  ТА  ТРАДиЦІї
Багато  родин  мають  свої  звичаї  та  традиції.  на-

приклад,  звичай  збиратися  разом  на  день  народження 
найстаршої  людини  в  родині.

Сімейні  звичаї  та  традиції  дуже  важливі.  Вони 
згуртовують  родину.
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техніка, яка 
допомагає

Звуки. Звуки мовлення

Звуки  —  найменші  одиниці  мови.  З  них  утворюються 
слова.

які  звуки  ми  вимовляємо  і  чуємо?  назвіть  предмети, 
які  утворюють  немовні  звуки.

Дослідіть,  як  утворюються  мовні  звуки.

Відгадай  загадку.  У  слові-відгадці  назви  звуки.

нам  показує  вікно 
спорт,  новини  і  кіно.   
(Телевізор)

мовні  звуки  —  це  звуки,  які  утворює  людина  за  допо-
могою  артикуляційного  апарату. 

Складіть  загадку  про  помічників  людини  —  ґаджети.
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В  українській  мові  розрізняють  голосні  та  приголосні 
звуки.

В  українській  мові  шість  голосних  звуків.  на  письмі  вони 
позначаються  десятьма  буквами.

Голосний  чи  приголосний?

А-а-а!

О-о-о!

и-и-и!

Е-е-е!

У-у-у!

І-і-і!

Голосні звуки
повітря  проходить 
через  рот  вільно.

Приголосні звуки
повітря  долає  перешкоди:

Гра-дослідження

Голосні  звуки  утворюються  за  допомогою  голо-
су.  приголосні  —  за  допомогою  голосу  й  шуму.

Спробуй  запам’ятати  і  повторити.

Ігор Січовик

УЧУ  я  ЗВУКи  ГОЛОСнІ

Чому  так  весело  мені? 
Бо  вчу  я  звуки  голосні. 
їх  рівно  шість.  я  всі  назву:   
[а],  [і]  та  [е],  [о],  [и]  та  [у].

губи  —  [б],  [п]…

язик  і  зуби  —   
[з],  [с],  [д],  [т]…

язик  і  піднебіння  — 
[ш],  [р],  [г],  [й]…[а],  [о],  [у], 

[е],  [и]

послухай  вірш  марійки  підгірянки,  повтори 
голосні  звуки.

підготуйте  за  картинками  повідомлення 
на  тему  «Комп’ютер  у  нашому  житті».

Щоб  відрізнити  від  букв  графічне  зображення  звуків,  ви-
користовують  квадратні  дужки:  [а],  [н],  [с].

[о]

О о

[и]

и и

[е]

е е Є є

[у]

У у Ю ю

[а]

А а Я я

[і]

І і Ї  їВимовте  різні  мовні  звуки.  Спостерігайте,  як  вони 
утворюються.
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Читаємо  та  обговорюємо  в  родинному  колі.

ДиВиСЬ Не ЗАБУДЬ: ЛЮДиНОЮ БУДЬ!

Василь Сухомлинський

СОРОмнО  пЕРЕД  СОЛОВЕЙКОм

Оля  й  Ліда  надумали  піти  до  лісу.  Ішли 
та  й  ішли,  в  дорозі  стомилися  та  й  сіли  на  траві 
перепочити.

Витягли  із  сумки  хліб,  масло,  яєчка  та  й  обі-
дають.  Коли  це  на  дерево  сів  соловейко  й  заспі-
вав.  Зачаровані  його  гарним  співом,  Оля  й  Ліда 
сиділи  і  боялися  поворухнутися.

Аж  тут  він  замовк.
Оля  зібрала  недоїдки  й  шматки  газети,  ки-

нула  під  кущ.
Ліда  зібрала  недоїдки,  загорнула  в  газету 

й  поклала  в  сумку.
—  навіщо  ти  зібра-

ла  сміття?  —  запита-
ла  Оля. —  Це  ж  у  лісі… 
ніхто  не  бачить…

—  Соромно  перед 
соловейком…  —  тихо 
відповіла  Ліда.

 Учини добродійно

  поміркуй:  хто  з  дівчаток  учинив  правильно?  Чому?

наш  клас  вирушив 
у  похід  до  лісового 
озера.  Біля  озера  ми 
знайшли  гарне  місце. 
Розбили  табір.

А  потім  ми  обіда-
ли,  грали  в  ігри:  …,  …, 
….

Кожен  виконував 
завдання:  хтось  допо-
магав  готувати  обід, 
хтось  фотографував.

День  скінчився 
дуже  швидко.  А  що  ж 
робити  зі  сміттям?
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Ігри 
та розваги

Приголосні звуки:  
дзвінкі і глухі, тверді і м’які

приголосні  звуки  творяться  за  допомогою  голосу  і  шуму 
або  тільки  шуму.

Вимов  найдзвінкіші  приголосні  звуки.

[в],  [й],  [р],  [м],  [н],  [л]

придумайте  дітям  імена,  які  починаються  з  цих  звуків. 
Складіть  речення  за  змістом  малюнків.  поміркуйте,  які 
мовні  звуки  можуть  вимовляти  ці  діти.

У  які  ігри  любите  гратися  наодинці,  а  в  які  —  з  друзя-
ми?  Чи  використовуєте  мирилки?

миРиЛКА

мир  миром, 
пироги  з  сиром, 
Вареники  в  маслі, 
ми  дружечки  класні. 
Обіймімося! 
помирімося!
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Дзвінкі  приголосні  звуки  утворюються  за  допомогою  го-
лосу  й  шуму,  а  глухі  —  тільки  шуму.

приголосні  звуки  в  українській  мові  бувають  тверді 
і  м’які.

Вимовте  пари  дзвінких  і  глухих  звуків  спочатку  пошепки, 
а  потім  уголос.

послухай  і  повтори  лічилку,  чітко  вимов-
ляючи  приголосні  звуки.

підготуйте  за  картинками  повідомлення 
на  тему  «небезпечні  ігри».

як  вимовляються  приголосні  звуки?
Гра-дослідження

Обидва  звуки  кожної  пари  пошепки  вимовляються  однаково, 
а  голосно  —  вимова  відрізняється!

під  час  вимовляння  дзвінких  звуків  чуємо  голос 
і  шум.  Глухі  звуки  утворюються  за  участю  шуму.

дзвінкі
глухі

[б]
[п]

[д]
[т]

[з]
[с]

[ж]
[ш]

[дж]
[ч]

[дз]
[ц]

[г]
[х]

[ґ]
[к]

Вибирайте  для  гри  безпечні  місця!

З’ясуй,  чи  однаково  вимовляються  перші  і  останні  зву-
ки  в  парах  слів.

лук    люк

лис   ліс

тин   тінь

сад   сядь

після  букв  на  позначення  м’яких  звуків  пишуть  ь,  і,  я, 
ю,  є.  А  буква  й  завжди  позначає  м’який  звук.

Спробуй  запам’ятати  і  повторити  лічилку,  чітко  вимов-
ляючи  приголосні  звуки.

Богдан Стельмах

Раз,  два,  три,  чотири,  п’ять! 
п’ятеро  пташат  летять!  — 
перше,  друге,  третє…  п’яте. 
Йду  четвертого  шукати.
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театр
Склад. Поділ слів на склади.  

Наголос

Склад  —  це  одиниця  мовлення,  що  вимовляється  одним 
поштовхом  повітря,  яке  ми  видихаємо.

Гра-дослідження

поставте  руки  під  підборіддя 
і  чітко  вимовляйте  слова.   
Що  помітили?

Скільки  складів  у  слові?

1
дім
стіл
хліб

2
діти

зима
пиріг

3
корито
зозуля
бабуся

багато
вареники
паляниця

переконати

Одним  поштовхом  повітря  вимовляється  один 
склад.  Складів  у  слові  стільки,  скільки  голосних 
звуків.

підготуйте  повідомлення  на  тему  «Театр».

порахуй,  скільки  складів  у  словах.

зал,  театр,  сцена,  актор,  глядач, 
квиток,  режисер,  звуко оператор,  вистава
перевір  себе:  порахуй,  скільки  в  словах  голосних  звуків. 
Кількість  голосних  і  складів  у  слові  має  збігатися.
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Склад  —  частина  слова,  у  якій  завжди  є  голосний  звук. 
У  складі  може  бути  один  або  кілька  приголосних.

Дикція  —  виразна  вимова  звуків,  складів,  слів,  що  за-
безпечує  розуміння  мовлення.

прочитай  або  повтори  вірш,  ділячи  слова  на  склади.

Розшифруй  прислів’я.

птицю  пізнати  по  пір’ю,  а  людину  —  по  мові.

Дмитро Чередниченко

наголос  —  це  виділення  голосом  одного  зі  складів 
 слова.

придумайте  початок  і  завершення  до  тексту-розповіді.

ДОСЛІДниКи  РІДнОГО  КРАЮ

Хто?  які?  Що  зробили?
Відшукали  старий  замок   

на  високій  горі.
Старий  замок  ледве   

відімкнули!

порівняй  пари  слів.  як  наголос  змінює  значення   слова?

Деякі  слова  пишуться  однаково,  мають  різне  значення, 
а  різняться  наголосом.

замок    замок

води   води

брати   брати

потяг   потяг
океану склянка

мАЛЮнОК

Котик 
Згорнувся 
Калачиком  — 
на- 
  ма- 
           лю- 
             ва- 
          ла

я 
Квачиком. 
Ще  домалюю  олівчиком  — 
І  буде  вже  котик   
на  стільчику.



50 51

Мода
Букви на позначення звуків мовлення

Звук  і  буква  —  різні  поняття.  Звук  ми  чуємо  і  вимов-
ляємо,  букву  —  бачимо  і  пишемо.

Гра-дослідження

познайомтеся  з  назвами  букв.  порівняйте  назву   
букви  зі  звуком,  який  позначає  буква.

Любов Голота

АБЕТКА-ЛІЧиЛКА
А,  Бе, Ве, Ге, Ґе, Де,  е  — 
Ось  вже  перша  сімка  є. 
Є  —  не  сім,  а  вісім!  — 
Сперечались  Же, Зе,  и  — 
Далі  пісеньку  вели.

І  —  мирило  Їх,  а  iЙ  — 
в  шапочці  стоїть  новій. 
Ка, еЛ, еМ, еН,  О,  Пе, еР 
разом  ходять  відтепер.

еС  —  свистало,  те  —  товклось, 
У,  еФ,  Ха,  Це,  Че  здалось: 
Ша  і  Ща  в  гурті  зівак 
Загубили  ь (м’який знак). 
Ю  і  Я  не  вийшли  з  гри: 
—  Всі  ми  тут,  нас  —  тридцять  три!

Кожна  буква  має  назву.  За  звучанням  назва  може 
не  збігатися  зі  звуком,  який  передає  буква.

Букви  і  звуки



α
А 

А

β
Б

Б
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Алфавіт  —  це  представлені  в  певному  порядку  букви, 
що  передають  звуки  мови.

на  позначення  звуків  передбачено  два  накреслення  літер: 
велика  і  мала.

До  слова  «алфавіт»  близькі  за  значенням  «азбука» 
і  «абетка».  Дізнайся  про  походження  цих  слів.

Розшифруй  прислів’я.

Без  абетки  і  книжки  не  було  б.

Український  алфавіт  налічує  33  літери  на  позначення 
звуків  на  письмі. 

Відшукай  букву,  з  якої  починається  твоє  ім'я.

Алфаві т —  від  назв  перших  букв 
грецького  алфавіту  «альфа»  i  «віта».

Азбука  —  від  назв  перших  букв  «аз» 
і  «буки»  давньої  слов’янської  азбуки.

Абетка — вiд  назв  перших  двох  букв 
української  абетки  «а»  i  «бе».

прочитай  і  відзнач  подумки:  «знаю»,  «не  знаю»,  «цікаво».

ТАКА  РІЗнА  мОДА

мода  —  це  поширені  серед  людей  у  певний 
період  смаки,  звички,  вподобання.

наприклад,  в  Україні 
зараз  у  моді  вишиванки. 
Але  мода  буває  не  лише 
на  одяг.  модно  розмов-
ляти  українською.  Жити 
в  гармонії  з  природою 
також  модно.  А  ще  існує 
мода  на  книжки.

Шш

Ґґ

Юю

Тт

мм

Хх
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її

Ее

Лл
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Чч

Гг

ь

фф

Оо
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Вв
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Читаємо  та  обговорюємо  в  родинному  колі.
 Учини добродійно

ДиВиСЬ Не ЗАБУДЬ: ЛЮДиНОЮ БУДЬ!

Валентина Осєєва

пОГАнО
Собака  люто  гавкав,  припадаючи  на  передні 

лапи.  просто  перед  ним,  притулившись  до  пар-
кана,  сиділо  маленьке  скуйовджене  кошеня.  Воно 
широко  відкривало  рота  й  жалібно  нявкало.  не-
далечко  стояли  два  хлопчики  і  чекали,  що  буде.

У  вікно  визирнула  жінка  і  квапливо  вибігла 
на  ґанок.  Вона  прогнала  собаку  і  сердито  крик-
нула  хлопчикам:

—  як  вам  не  соромно!
—  А  чого  соромно?  ми  нічого  не  робили!  — 

здивувалися  хлопчики.
—  Оце  й  погано!  —  гнівно  відповіла  жінка.

Чому  жінка  так  відповіла?

не  будь  байдужим!  ніколи  не  проходь  повз  тих, 
кого  кривдять!

якось  ми  з  друзями 
гралися  на  вулиці. 

Собака  біг  до  кішки, 
яка  гуляла  з  кошенятами. 
Він  міг  її  скривдити.

—  То  що  робити?
—  Треба  покликати 

дорос лих!

повз  нас  пробіг  со-
бака. 

Славко  хотів  відігна-
ти  собаку.  Та  Іванко  стри-
мав  його:

—  пес  тебе  вкусить!

Діти  покликали  …
І  він  …
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Пригоди 
крапельки

Звук  [а]:  позначення  та  вимова
назвіть  предмети,  які  прикрасили  букву  А.  
Чітко  вимовте  слова.  Де  і  як  звучить  у  них  звук  [а]?

Букви на позначення звука [а]

Об’єднай  слова  в  групи  за  спільною  ознакою:  «фрукти», 
«Рукотворні  предмети».

апельсин
абрикос
ананас
айстра
аґрус
акула

автомобіль
акваріум
автобус

Антон
Алла

Ай!

послухай поспівку О. янушкевич  про букву А.

Гра-дослідження

Де  в  довкіллі  заховалась  буква  А?   
презентуй  свою   букву  А.

А а

Звук  [а]  —  голосний,  на  письмі  його  передаємо 
буквами  А,  а.
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Читаємо  та  обговорюємо  в  родинному  колі.

АнГЕЛи  ДиТини
перед  своїм  народженням  дитина  запитала 

у  Бога:
—  як  же  я  житиму  на  світі,  адже  я  така  мала 

і  беззахисна?
Бог  відповів:
—  не  бійся,  я  подарую  тобі  ангелів,  які  піклува-

тимуться  про  тебе.  Вони  вже  чекають.  Твої  ангели  за-
хистять  тебе,  навіть  ризикуючи  власним   життям.

У  цю  мить  із  Землі  долинули  голоси,  і  дитина 
квапливо  спитала:

—  Боже,  скажи  мені, 
як  зватимуть  моїх  ангелів?

—  їхні  імена  не  мають 
значення.  Ти  зватимеш  їх 
тато  і  мама.

—  Тато.  мама.  Тато. 
мама!  мама!  —  промовля-
ла  новонароджена  дитина. 
А  всі  навколо  чули  тільки 
звук:

—  А-а-а-а-а-а-а-а-а!

Розшифруй  прислів’я.

Шануй  батька  й  неньку,  то  буде  тобі  скрізь  гла-
денько.

Відшукай  у  довкіллі  букву  У.

удав
урок
увага
учень
учення
учитель
учениця

убір
уклін

урожай
Україна

українка
українець

український

Букви на позначення звука [у]

У у

Звук  [у]:  позначення  та  вимова
назвіть  предмети,  які  прикрасили  букву  У.  
Чітко  вимовте  слова.  Де  і  як  звучить  у  них  звук  [у]?

Гра-дослідження

Звук  [у]  —  голосний,  на  письмі  його  передаємо 
буквами  У,  у.

послухай поспівку О. янушкевич  про букву У.
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поміркуйте,  яку  інформацію  передають  звуки  [а]  і  [у]. Читай  виразно.  Спостерігай  за  звуками,  які  позначені 
виділеними  буквами.  Зверни  увагу  на  виділені  знаки.

три коротких:
У!  У!  У!

Стій!  До   станції 
 наближається   потяг!

паротяг потяг  «Інтерсіті»Електропоїзд

потяг  вирушає!

потяг  гальмує! Загальна  тривога!

Один довгий:
У-у-у-у-у-у-у!

три довгих:
У-у-у-у-у-у-у!  У-у-у-у-у-

у-у!  У-у-у-у-у-у-у!

Один довгий  
і три коротких:

У-у-у-у-у-у-у!  У!  У!  У!

—  Уа-уа-уа!  Уа-уа-уа-уа!
—  Аа-аа-а!  Аа-аа-аа!  Аа-а-а!

продовж  розповідь  за  початком.

під  час  руху  поїздів  завжди  використовували 
звукові  сигнали…

—  Ау-у!  Ау-ау-уу!

ЗАЙЧиК-ДЖиГУнЧиК
Олена Пчілка

Чи ти бач, як умудрився 
Зайчик наш убратись? 
Бо схотілось йому дуже 
паничем здаватись.

Капелюшок і убрання, 
Все як слід, вважайте! 
Але як упорав вушка? 
Теє угадайте.

Гра  «Будь  уважним!».  Чи  всі  слова  з  буквою  У  підкрес-
лені?  поміркуй  над  порадами  Краплинки.

УВАГА!  УВАГА!  УВАГА!

Вчасно  ремонтуйте 
сан техніку.

не  забувайте  щільно 
закривати  кран!

Закривайте  кран,  коли 
чистите  зуби.

Для  полоскання  рота 
набирайте  воду  в  склянку.

Заощаджуйте!

Скоро  мовлю  скоромовку

Улас  у  нас,  панас  у  вас.


