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Підручник для 1 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів 
з навчанням українською мовою 
(у 2-х частинах)

УКРАЇНСЬКА МОВА

Усі вчителі, які зроблять замовлення й розпочнуть новий навчальний рік 
із підручниками видавництва «Ранок», гарантовано отримають 
до обраних підручників МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ безкоштовно

1 клас

Демонстраційна версія + методичні поради
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Г. А. Іваниця

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
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Я — школяр!
Я — школярка!

Авторський колектив «Типової освітньої програми початкової освіти» на чолі 
з Р. Б. Шияном метою рідномовної освіти визначає розвиток здатності спілку-
ватися українською мовою для духовного, культурного й національного само-
вияву, послуговуватися нею в особистому і суспільному житті, у міжкультурному 
діалозі, бачити її передумовою життєвого успіху. У пропонованому підручнику 
подано матеріал для реалізації поставленої мети. 

Організована дискусія 
(фасилітативна) — колективне 
обговорення змісту малюнка, 
що передбачає відповіді 
на запитання у визначеній 
послідовності, — сприяє 
формуванню навички 
ретельного спостереження 
й рефлексії, на яких ґрунтуються 
аспекти візуальної грамотності, 
комунікативної та мовленнєвої 
компетентностей

Дидактична гра  «Три запитання»
1. Що чи кого ви бачите на картинці?
2. Що ще ви бачите на картинці?
3. А що ви бачите на картинці такого, що дозволяє 

так стверджувати?

Тематичні тижні об’єднують 
блоки знань з різних 
навчальних  дисциплін, тем 
навколо однієї проблеми 
з метою інформаційного 
та емоційного збагачення 
сприймання, мислення, почуттів 
дитини

Допомагають учням 
передбачати за заголовком 
та  ілюстраціями зміст навчання 
протягом тижня
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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.

Умовні позначки:

QR-коди — інструмент активного критичного 
освоєння комунікативного медіасередовища. 
Через них учні отримують доступ до цікавої 
та корисної аудіо-, відеоінформації

Мовна тема, структурування 
змісту навчального матеріалу 
мовно-літературної галузі

Визначення провідної ідеї 
теми навчальної діяльності 
з мовно-літературної галузі 
(що досліджується)

Висновок гри-дослідження.  
Формування свідомих 
мовленнєвих умінь 
(орфоепічних, лексичних, 
граматичних, правописних, 
стилістичних, словотвірних)

Гра-дослідження 
Сонцезайчика та Краплинки. 
Використання методу цілих 
слів у комплексі зі  звуко-
вим аналітико-синтетичним 
та  ігровим методами до-
зволяє учням спостерігати 
за мовними одиницями 
та явищами, удосконалювати 
власне мовлення

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…
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Мова — засіб порозуміння між людьми, обміну культу-
рою. У світі існує багато мов.

МАТУСИН ЗАПОВІТ
Марія Хоросницька

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.

Bonjour!

Ciao!

Привіт!

Hello!你好!

Назвіть зображені на світлинах країни. Поміркуйте, яка 
мова в них звучить.

!
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Позначення та вимова звука
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.

автомобіль
а
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ДИВИСЬ НЕ ЗАБУДЬ:

РОМАШКА
Марія Познанська

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!

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

 Читаємо та обговорюємо в родинному колі.
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ЛЮДИНОЮ БУДЬ!

В Андрія й Іринки 
жила киця Мура. 

Вона привела троє 
гарненьких кошенят.

Діти назвали коше-
нят  ..., ..., ....

Андрійко поділився 
радістю з друзями.

 — А можна побачи-
ти 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 ...

 Учини добродійно



НМК складено за «Типовою освітньою програмою 
для закладів загальної середньої освіти. 1—2 класи», 

розробленою авторським колективом на чолі з Р. Б. Шияном

Галина Афанасіївна ІВАНИЦЯ — кандидат педагогічних 
наук (захистила дисертацію на тему «Формування добро-
дійності молодших школярів у процесі позакласної виховної 
роботи»), доцент кафедри практичної психології та розвитку 
особистості, проректор з науково-педагогічної та навчаль-
но-методичної роботи Комунального вищого навчального 
закладу «Вінницька академія неперервної освіти». 

Автор численних наукових статей, посібників для вчителів та учнів, присвячених форму-
ванню гуманістичного виховного простору в початковій школі, вихованню добродійності 
у молодших школярів. Зокрема, автор комплексної виховної системи «Добродій» для 
школи першого ступеня. 

За освітою — вчитель початкових класів та практичний психолог. Проводить авторські 
семінари з навчальної та виховної роботи в початковій школі.

Значну популярність здобули зошити й посібники Г. А. Іваниці з навчання письма та роз-
витку мовлення серії «Малюй-пиши». У своїх посібниках Галина Афанасіївна використо-
вує власний 20-річний педагогічний досвід і впроваджує новітні технології та методики 
світової педагогічної спільноти.

 Г. А. Іваниця. Українська мова. Буквар. Підручник для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах)

 Г. А. Іваниця. Зошити з української мови. 
1 клас (у 3-х частинах)

 Роздатковий дидактичний матеріал

 Методичний коментар для вчителя

Автор НМК «Українська мова. 1 клас»

Складові навчально-методичного комплекту:
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