
УКРАЇНСЬКА МОВА 
ТА ЧИТАННЯ

О. М. Коваленко

◆ Підручник забезпечує якісно новий рівень 
володіння державною мовою

◆ Логічно продовжує систему роботи, 
розпочату в 1 класі

◆ Підручник сприяє удосконаленню навичок 
аудіювання, говоріння, читання й письма 
українською мовою

◆ Ігрова форма завдань підвищує мотивацію 
учнів
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Демоверсія підручника + методичні поради 
+ орієнтовний календарно-тематичний план

з аудіосупроводом
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УКРАЇНСЬКА МОВА 
ТА ЧИТАННЯ

2
КЛАС

Інтернет-підтримка

Демоверсія підручника + методичні поради  
+ орієнтовний календарно-тематичний план

Підручник
•	моделює цілісний процес 
навчання (для вчителя та учня);
•	реалізує мотиваційну, 
інформаційну, діяльнісну, 
розвивальну, виховну, коригуючу 
функції.
•	формує  у здобувачів освіти 
здатність розв’язувати проблеми, 
що виникають у пізнанні 
і поясненні явищ дійсності.

ranok.com.ua
interactive.ranok.com.ua

Н О В А
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Ш К О Л А



10 11

УроК 4. родина

1.	 Послухай.

все ПочинАЄТьсЯ З МАМи

Можна у світі чимало зробити: 
перетворити зиму на літо, 
можна моря й океани здолати, 
гору найвищу штурмом узяти, 
можна пройти крізь пустелі та хащі… 
Тільки без мами не можна нізащо, 
бо найдорожче стоїть за словами: 
в світі усе починається з мами… 

Анатолій Костецький
2.	 Прочитай і запиши.

людина має завжди пам’ятати, звідки вона 
родом, де її коріння.

3.	 Гра «Кому я син (дочка) …?».
Розглянь малюнок. Прочитай слова.

5.	 Доповни речення. Запиши.

Мою … звуть … .
Мого … звуть … .

6.	 Прочитай.

МАленьКІ ПоМІчниЦІ

оля і ліда гуляли у дворі. Побачила оля, як 
Петрик допомагає своїй мамі розвішувати біли5зну 
на мотузці, і сказала подрузі:

— І я сьогодні мамі допомагала.
— І я теж,— відповіла ліда.— Що ж ти робила?
— Тарілки5 витирала, і ложки, і виделки.
— А я черевики почистила.
— Мамині? — спитала оля.
— ні, свої.
— Хіба це допомога мамі? — засміялася оля.— 

Ти ж їх собі почистила.
— ну то й що. Зате у мами сьогодні буде 

менше роботи,— сказала ліда.
Так чи не так?

Олег Буцень

Дай відповіді.

•• Про кого розповідається у творі?
•• Як оля допомагала мамі?
•• А як допомогла мамі ліда?
•• чи можна ліду назвати помічницею? чому?

7.	 Прочитай і запиши прислів’я. Запам’ятай.

Маленька праця краща за велике безділля.
Праця чоловіка годує, а лінь марнує.

4.	 Розкажи, з ким ти живеш, як звуть твоїх рідних. Почни так:

Я живу з мамою, татом, … . 
Мою маму звуть … .

 ма5ма та5то

бабу5ся діду5сь ? ? пра5дід праба5ба

cин брат ону5к пра5внук
дочка5 сестра5 ону5чка пра5внучка

«Українська мова» підручник для 2 класу закладів загальної  
середньої освіти з навчанням російською мовою. У 2-х частинах
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УроК 1. здрастуй, школо! здрастуй, клас!

1.	 Розглянь малюнок. Послухай. 5.	 Пригадай український алфавіт.

А а Б б в в Г г Ґ ґ д д е е
а бе ве ге ґе де е

Є є Ж ж З з и и І і Ї ї Й й
є же зе и і ї йот

К к л л М м н н о о П п р р
ка ел ем ен о пе ер

с с Т т У у Ф ф Х х Ц ц ч ч
ес те у еф ха це че

ш ш Щ щ ь Ю ю Я я
ша ща знак 

м’якшення
ю я

2.	 Дай відповіді.

•• Хто зображений на малюнку?
•• Куди прийшли діти?
•• Що вони роблять?

3.	 Пригадай, як можна привітатися.

— до5брого ра5нку, 
Гали5но Петрі 5вно!

— Приві5т, Макси5ме!

4.	 Привітайся з учителькою і своїми друзями.

6.	 Запиши букви. Правильно назви їх.

7.	 Прочитай імена дітей. Запиши їх за алфавітом.

Ірина, Павло, Борис, Євген, Андрій, оксана.

8.	 Гра «Алфавітний ряд».

Антон василь ІванАнтонвасиль Іван

9.	 Продовж гру вдома зі своїми рідними або друзями.

, , , , , , 

Підручник складається з двох частин. 
Його перша частина є логічним 
продовженням системи роботи,  
заданої в 1 класі. 

Навчальний матеріал розподілено 
за основними лексичними темами 
і уроками, що є досить зручним для 
вчителя під час планування роботи.

Кожен урок містить завдання, спря-
мовані на реалізацію комплексного 
підходу до вивчення мови. Завдяки 
різноманітним вправам учні на кож-
ному уроці залучаються до основних 
видів мовленнєвої діяльності: вони  
слухають і говорять, читають і пишуть. 

говорять

слухають

читають

пишуть
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УроК 28. ми із спортом дружимо

3.	 Розглянь малюнки. 1.	 Прочитай.

Склади розповідь «Школярі в тролейбусі».
Використовуй такі слова: тролейбус, Наталочка, Петрик, 
старенька бабуся, встали з місця, лагідно посміхнулась, 
подякувала, виховані діти, поважають дорослих.

4.	 Прочитай. Зверни увагу, як змінюються слова.

літак
з літака
за літаком
у літаку

трамвай
з трамвая
за трамваєм
у трамваї

метро
з метро
за метро
у метро

таксі
з таксі
за таксі
у таксі

Які слова не змінюються?

Запам’ятай!
слова метро, таксі в українській мові,  

як і в російській, не змінюються.

5.	 Доповни речення за малюнками. Запиши.

Я їздив у , , . А мені 

так хочеться піднятися в небо у .

футбол баскетбол волейбол

3. Прочитай. Спиши.

Футбол, волейбол, баскетбол — це спортивні 
ігри з м’ячем.

Ми ІЗ сПорТоМ дрУЖиМо

Щоб зростати дужими, 
Ми із спортом дружимо. 
Будуть з нас і альпіністи, 
І завзяті футболісти, 
І жокеї, і плавці, 
Й фехтувальники, й гребці — 
не прості собі спортсмени, 
А відомі рекордсмени. 
Ми із спортом дружимо, 
виростаєм дужими.

Тамара Коломієць
Дай відповіді.

•• Ким мріють стати діти, які дружать із спортом?
•• Який вид спорту тобі подобається найбільше? 

чому?

2.	 Розглянь малюнки. Які види спорту на них зображені?
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УроК 31. одяг і взуття

1.	 Прочитай.

ГоЙдАлочКА

Гойда, гойда, гойдалочки — 
Гойдались дві наталочки. 
І мали дві хустиночки 
І дві нові кофтиночки, 
шовкові дві спіднички, 
два білі черевички, 
червоні два сандалики, 
два вишиті кептарики 
Із синього сукна. 
лиш гойдалка-гойдалочка, 
до неба підкидалочка, 
Була на двох одна.

Тамара Коломієць

Дай відповіді.

•• Про кого розповідається у вірші? Що мали 
дівчатка?

Запиши за зразком.
З р а з о к: дві хустиночки два черевички
 дві … два …
 дві … два …

2.	 Запам’ятай.

фарту5х —
чо5боти —
панчо5хи —
шкарпе5тки —

фа5ртук
сапоги
чулки
носки

3.	 Гра «Одяг чи взуття?».
Розглянь малюнки. Назви предмети одягу і взуття.

панчохи

Грай за зразком.

— Кептарик — це взуття?
— ні. Кептарик — це одяг.
— спідниця — це одяг?
— Так. спідниця — це одяг.

4.	 Прочитай. Доповни. Запиши.

сорочка, сукня, кожух, … — це одяг.
чоботи, черевики, … — це взуття.

5.	 Прочитай.

ТеПлІ словА
Пестить мама свого синочка і ласка5во примовляє:
— Ти такий у мене гарненький, розумнень-

кий, добренький і… скупенький.

сандалі

шкарпетки

куртка

сукня 
(плаття)

пальто

сорочка

спідниця

шуба

черевики
туфлі

чоботи

кожух

валянки

На кожному уроці реалізуються завдання, 
спрямовані на збагачення словникового 
запасу необхідною для спілкування лек-
сикою, засвоєння орфоепічних і орфо-
графічних норм української літературної 
мови, дотримання граматичних правил 
побудови слів, словосполучень, речень. 

орфографія

лексика

орфоепія

граматика

3
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УроК 18. У лісі. Гриби

3.	 Розглянь малюнки. Запам’ятай.

звіробі 5й ведме 5жі ву5шка дереві 5й кропива5

4.	 Спиши.

У лісі ростуть звіробій, ведмежі вушка, дере-
вій, кропива. Це лікарські рослини.

5.	 Запам’ятай.

яли5на —
бере5за —
оси5ка —
клен —
кропива5 —

ель
берёза
осина
клён
крапи 5ва

6.	 Доповни речення за малюнками.

соснА

У лісі . Біля  росте ялинка. вона нижча 

за . над  літає сорока. А білка живе на .

Зверни увагу, як змінюється слово сосна. Запиши.

сосна  
біля сосни
за сосну
над сосною
на сосні

7.	 Спиши.

ліс — наше багатство. Бережи його!

1.	 Прочитай.

Я Ходив сьоГоднІ в лІс

Я ходив сьогодні в ліс, 
Я грибів для вас приніс. 
Повний кошик із верхом, 
Ще й накритий лопухом. 
Є у ньому сироїжка, 
І опеньок-тонконіжка, 
І лисичка невеличка, 
І товстий боровичок, 
І засмаглий маслючок… 
А оце ось хто такий? 
Мухоморище старий!.. 
Ти чого заліз сюди? 
Геть із кошика іди!

Тамара Коломієць
Дай відповіді.

•• Як названо мухомор? чому?
Випиши назви їстівних грибів.

2.	 Прочитай. Розіграй.

— Андрійку, де ти був учора?
— Я з татом і мамою ходив у ліс.
— розкажи, що ти там бачив?
— У дуплі старого дуба я бачив білочку, 

а під сосною їжачка.
— ой, як цікаво, Андрійку!
— А ще ми збирали гриби. Я знайшов маслюч-

ка, тато — лисичку, а мама — навіть боровичка.
— Гарна була прогулянка!

3.	 Розкажи своїм друзям про цікаву прогулянку в лісі.
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УроК 22. Повторюємо. Будь природі другом!

1.	 Прочитай.

БАТьКІвЩинА
он повзе мурашка, 
ось хлюпоче річка. 
не зривай ромашку, 
не топчи травичку. 
в зелені діброва, 
в китицях ліщина. 
Глянь, яка чудова 
наша Україна. 
Журавлі над лугом 
Крилять рівним клином. 
Будь природі другом, 
Будь природі сином.

Анатолій Камінчук

Спиши останнє речення вірша. Поясни, як ти його розумієш.

2.	 Прочитай. Зверни увагу, як змінюються слова.

гілка — на гілці
мишка — на мишці
бджілка — на бджілці

ріг — на розі
поріг — на порозі
барліг — у барлозі

муха — на мусі
комаха — на комасі
мураха — на мурасі

Прочитай. Зміни слова.

на
квітка
вільха
дорога

на
черепаха
нога
білка

3.	 Прочитай. Зміни слова в дужках. Запиши.

ведмідь спить у (барліг). Білка сидить на (гілка), 
а метелик — на (квітка).

4.	 Прочитай.

сороМно Перед соловеЙКоМ
оля й ліда, маленькі першокласниці, пішли 

до лісу. Після втомливого шля5ху вони сіли на 
траві відпочити й пообідати.

витягли з сумки хліб, масло, яєчка. Коли 
дів чата вже закінчили обідати, недалеко від них 
сів на дерево соловейко й заспівав.

Зачаровані прекрасною піснею, оля й ліда 
сиділи, боячись поворухнутись.

соловейко перестав співати.
оля зібрала недо5їдки й шматки газети, кину-

ла під кущ.
ліда зібрала недо5їдки в газету, загорнула 

й поклала в сумку.
— навіщо ти зібрала сміття? — запитала 

оля.— Це ж у лісі… ніхто не бачить…
— соромно перед соловейком,— тихо відпові-

ла ліда.
Василь Сухомлинський

Дай відповіді.

•• Про кого розповідається у творі?
•• де були дівчатка? Що зачарувало їх у лісі?
•• Що зробила оля? А ліда? чому?

Розкажи, як ти поводишся в лісі.

5.	 Прочитай. Спиши.

Модрина — хвойне дерево. Його гілки вкри-
ті хвоєю. Але на відміну від сосни та ялини, мо-
дрина скидає голки на зиму.

С л о в н и ч о к: модри5на — лиственница.

Підручник містить велику кількість 
завдань, спрямованих на запобігання 
і подолання міжмовної інтерференції. 
Їх використання передбачає залучен-
ня учнів до цілеспрямованих спосте-
режень над мовним матеріалом. 

Кожний урок має 
аудіосупровід, що 
дозволяє учням 
отримати правильні 
зразки для насліду-
вання.

Завдання, пов’язані з розвитком 
діалогічного і монологічного мов-
лення, реалізуються в підручнику 
на основі залучення дітей до аналізу 
мовленнєвих ситуацій, продовжен-
ня запропонованих діалогів, скла-
дання розповідей за ілюстративним  
матеріалом та з власного досвіду.

діалог

монолог
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№ 
з/п

Тема уроку Дата

І семестр

1 Здрастуй, школо! Здрастуй, клас!

2 Клас. Шкільне приладдя

3
Повторюємо. Школа. Шкільне 
приладдя

4 Родина

5
Сухомлинський В. Найласкавіші 
руки

6 Професії

7 Інструменти

8 Повторюємо. Професії. Інструменти

9 Пори року. Місяці. Дні тижня

10
Пори року. Вірші українських 
поетів

11 Осінь

12
Казка запитує. Старостенко Ю. 
Хто ж винен?

13 Фрукти і городні рослини

14 Кольори. Овочі та фрукти

15 Робота у полі

16 У полі. Рослини

17 У саду

18 Знаряддя праці

19
Повторюємо. Поле. Сад. Город. 
Знаряддя праці

20 Химич Г. Чий кавун?

21 У лісі. Рослини

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 2 КЛАСУ З НАВЧАННЯМ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
до підручника О. М. Коваленко «Українська мова» для 2 класу  

з навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти
(175 годин, 5 годин на тиждень)

№ 
з/п

Тема уроку Дата

22 У лісі. Рослини

23 Буцень О. Хитра квітка

24 Гриби

25 Звірі

26 Звірі

27 Буцень О. Хто дужче любить

28 Гуцало Є. Сіре зайченя

29 Комахи

30 Комахи

31 Птахи

32 Птахи

33

Про котика й горобчика. 
Сухомлинський В. Як котові 
соромно стало. Забіла Н. Горобчик 
і котик

34 Бичко В. Сальто-мортале

35 Повторюємо. Будь природі другом!

36 Моя Батьківщина

37 Українські письменники

38
Картини рідної природи. Вірші 
І. Я. Франка

39 Воронько П. Вірші

40
Забіла Н. З англійських народних 
пісеньок

41 Забіла Н. Рукавичка

42
Відома казка, розказана по-
новому. Ярмиш Ю. Казка про ріпку 
і внучку

І



№ 
з/п

Тема уроку Дата

43 Міста і ріки України

44 У місті. У селі

45 У місті. У селі

46 Транспорт

47 Ми із спортом дружимо

48 Ми із спортом дружимо

49 Режим дня

50 Режим дня

51 Людина

52 Одяг і взуття

53 Одяг і взуття

54
Повторюємо. Людина. Одяг.  
Взуття

55 Їжа

56 Їжа

57 Їжа

58 Хатня робота 

59
Хатня робота. Казка для дітей 
про дітей. Павленко М. Хатка для 
Нехайка

60 М’ястківський А. Мудра голка

61 Свійські птахи

62 Свійські тварини

63 Свійські тварини

64 Нікітченко І. Кого як називають

65
Про братів наших менших. 
Оповідання Б. Грінченка

66
Коли киця любить, а коли 
сердиться. Вірші українських поетів

67
Письменна Л. Подарунок Морської 
Свинки

68
Червона курочка. Англійська 
народна казка

№ 
з/п

Тема уроку Дата

69
Повторюємо. Свійські тварини. 
Робота по господарству

70 Зима. Природа взимку

71 Буцень О. Сороччині вигадки

72 Зима. Птахи і звірі взимку

73 Зима. Птахи і звірі взимку

74 Приходько В. Жадібна синичка

75 Дитячі розваги

76
Читаємо і граємо. Кир’ян Н. 
Зимові слова

77
Нехода І. Пісня про ялинку. 
Рильський М. Білі мухи

78 Щедрий вечір, добрий вечір!

79 Щедрий вечір, добрий вечір!

80
Струтинський В. Чому рипить 
сніжок?

81 З Новим роком!

82 Новорічні вітання

ІІ семестр

83 Усне і писемне мовлення

84 Усне і писемне мовлення

85 Текст

86
Рукавичка. Українська народна 
казка

87
Півник і двоє мишенят. Українська 
народна казка

88 Текст

89 Речення

90 Речення

91
Лисичка-суддя. Українська 
народна казка

92
Лисичка та журавель. Українська 
народна казка

ІІ



ІІ

№ 
з/п

Тема уроку Дата

93 Звуки і букви. Алфавіт

94
Голосні звуки. Позначення їх 
буквами

95
Голосні звуки. Позначення їх 
буквами

96 Франко І. Лисичка і рак.

97 Литвиненко В. Лисичка та їжак.

98
Склад. Перенесення слів із рядка 
в рядок

99 Склад. Наголос. 

100
Наголошені й ненаголошені склади 
і звуки

101
Узагальнення знань з теми 
«В гостях у казки»

102
Узагальнення знань з теми  
«В гостях у казки». Карасьова В.  
А чом я? 

103
Наголошені й ненаголошені склади 
і звуки

104
Приголосні звуки. Позначення 
їх буквами

105
Приголосні звуки. Позначення 
їх буквами

106 Ой минула вже зима

107 Буцень О. Як приходить весна

108
Приголосні звуки. Позначення 
їх буквами

109 Дзвінкі й глухі приголосні звуки

110 Дзвінкі й глухі приголосні звуки

111 Бойко Грицько На мамине свято 

112 Пономаренко М. Подарунок

113 Тверді та м’які приголосні звуки

114
Позначення м’якості приголосних 
звуків буквами і, я, ю, є, ь

№ 
з/п

Тема уроку Дата

115
Позначення м’якості приголосних 
звуків буквами і, я, ю, є, ь

116
Твори Т. Г. Шевченка для дітей. 
Шевченко Т. Встала весна

117
Маленьким про великого Тараса. 
За О. Іваненко

118
Позначення м’якості приголосних 
звуків буквами і, я, ю, є, ь

119
Позначення м’якості приголосних 
звуків перед о

120
Позначення м’якості приголосних 
звуків перед о

121
Моторний О. Зернятко. Мегелик Д. 
Вербичка

122
Чухліб В. Хатка на тополі. 
Шаройко В. Що за пташка? 

123 Подовжені м’які приголосні звуки

124 Подовжені м’які приголосні звуки

125
Узагальнення знань з теми «Звуки 
і букви»

126 Костенко Л. Перекинуті шпаківні 

127
Сухомлинський В. Як Микола став 
хоробрим

128
Пом’якшення твердих приголосних 
перед і

129
Пом’якшення твердих приголосних 
перед і

130
Відсутність м’якого знака в кінці 
слів після букв б, п, в, м, ф, ж, ч, 
ш, р

131 Стеценко М. Першокласниця

132 Нестайко В. Руденький 

133
Відсутність м’якого знака в кінці 
слів після букв б, п, в, м, ф, ж, ч, 
ш, р

134 Апостроф

ІІІ



IV

№ 
з/п

Тема уроку Дата

135
Апостроф. Перенесення слів 
з апострофом з рядка в рядок

136
Узагальнення знань з теми 
«Прийшла весна — тепло 
принесла».  Вийди, вийди, сонечко

137 Іваненко О. Сороки

138
Апостроф. Удосконалення 
правописних навичок слів 
з апострофом

139
Апостроф. Удосконалення 
правописних навичок слів 
з апострофом

140
Узагальнення знань з теми «Звуки 
і букви»

141 Буцень О. В новій школі

142
Коцюбинський А. Активна 
підготовка

143
Слова, які означають назви 
предметів

144
Слова, які означають назви 
предметів

145 Вживання великої букви

146 Сухомлинський В. Смітник

147
Сухомлинський В. Мишків 
велосипед

148 Вживання великої букви

149
Слова, які називають ознаки 
предметів

150
Слова, які називають ознаки 
предметів

151 Комар Б. Дві груші й одна

152 Сенцовський В. Парасолька

№ 
з/п

Тема уроку Дата

153
Слова, які називають ознаки 
предметів

154
Слова, які називають дії 
предметів

155 Слова, які називають дії предметів

156 Коломієць Т. Олівці

157 Слабошпицький М. Яблуко

158 Слова, які називають дії предметів

159 Слова, які називають дії предметів

160 Закріплення знань з теми «Слово»

161 Костецький А. Про друга. Секрет

162
Веселі вірші про школу і школярів. 
Вірші Грицька Бойка

163
Веселі вірші про школу і школярів. 
Вірші В. Шаройка

164 Повторення вивченого за рік

165 Повторення вивченого за рік

166 Повторення вивченого за рік

167 Бичко В. Працьовитий, як пташка

168 Бичко В. Марта і Глинка

169 Повторення вивченого за рік

170 Повторення вивченого за рік

171 Повторення вивченого за рік

172 Сенченко І. Хто вишні поїв?

173
Прокопенко І. Чому липень липнем 
назвали?

174
Прокопенко І. Як жолудь дубом 
став

175
Що читати влітку? Знайди 
в бібліотеці та прочитай
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УроК 23. моя Батьківщина

1.	 Прочитай.

БАТьКІвЩинА

на білому світі є різні країни, 
де ріки, ліси і лани… 
Та тільки одна на землі Україна, 
А ми — її доньки й сини. 
Усюди є небо, і зорі скрізь сяють, 
І квіти усюди ростуть… 
Та тільки одну Батьківщину 
Ми маєм. Її Україною звуть.

Валентина Новомирова

Дай відповіді.

•• де ти народився?
•• Як називається твоє місто (село)?

2.	 Прочитай. Спиши.

наша Батьківщина — Україна.
найбільше і найстаріше місто України — Київ.
Київ — столиця нашої держави.

3.	 Запам’ятай символи України.

4.	 Послухай. Прочитай. Вивчи напам’ять Гімн України.

Ще не вмерла України ні слава, ні 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.

Сл. Павла Чубинського,  
муз. Михайла Вербицького

Це — три5зуб, український 
Державний Герб.

Це — Прапор України.

символом України є державний Гімн.

5.	 Гра «Міста й ріки України».

Знайди на карті міста і ріки України. Запиши їх назви.

Міста• України• • • Ріки• України
Київ      дніпро
…      …

Підкресли велику букву в назвах міст і річок.
Які ще міста й ріки України ти знаєш?

6.	 Прочитай. Спиши. Запам’ятай.

нема без кореня рослини, 
а нас, людей, без Батьківщини.
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УроК 25. міста й ріки України

1. Прочитай.

рано, рано сонце встало, 
Україну привітало, 
побажало їй добра, 
усміхнулось до дніпра, 
до дністра і до дунаю, 
до шевченкового краю…

Олесь Лупій

5.	 Прочитай.

днІсТе5р 
(Легенда)

Колись у давнину тут, де дністе5р тече, 
плюскотів собі маленький безіменний струмок, 
а вздовж нього подекуди люди жили. Були серед 
них мисливці, хлібороби. І вели вони свій не-
звичайний календар. чи то сіяти треба було, чи 
свята якогось чекали, то, щоб не збитися з ліку, 
кожний день позначали на піску, що був на бере-
зі струмка, мітками. Що не день, то нова мітка.

Але одного разу струмок розлився водами 
і затопив береги. Коли вранці вода спала, ви-
йшли люди на берег, а їхніх по5значок нема.

— Хто дні стер? — бідкалися люди і самі ж 
відповідали:

— Та хто? струмок дні стер.
З того часу і стали називати струмок, який 

дні стер,— дністер.
Тепер це вже не струмок, а велика річка.

Дай відповіді.

•• Про що розповідається в легенді?
•• Хто жив на берегах безіменного струмка?
•• Звідки пішла назва річки дністер?

Довідайся у дорослих про походження назви твого міста, 
села, річки.

6.	 Прочитай. Спиши.

львів — велике стародавнє місто. Його засну-
вав князь данило Галицький. І назвав ім’ям свого 
сина лева.

Дай відповіді.

•• Які ріки України згадуються у вірші?
•• Які ще ріки ти знаєш?

2.	 Прочитай. Спиши.

дніпро — найбільша ріка України. на його бе-
регах розкинувся Київ. дніпро впадає в чорне море.

3.	 Гра «Що зайве?».

десна, дніпро, Прип’ять, Запоріжжя, дунай, 
ворскла — це ріки України.

Київ, Полтава, дністер, вінниця, донецьк, 
львів — це міста України.

4.	 Прочитай. Встав пропущені букви. Спиши.

Я знаю такі міста України: ..иїв, ..арків, ..олтава.
Я знаю такі ріки України: ..ніпро, ..унай,  

..орскла.

Підкресли велику букву в назвах міст і річок.

державні символи 
України

назви  
географічних 

об’єктів 

Значна увага приділяється 
патріотичному вихованню 
учнів. інформація  

про походження  
назв рік і міст 

IV
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УроК 24. Українські письменники

1.	 Розглянь портрети. Прочитай. Запам’ятай ці славні імена. 3.	 Послухай. Уяви. Навчись читати виразно.

БІлЯ ПорТреТА

чий так щиро до нас 
Усміхнувся портрет? 
То шевченко Тарас — 
наш великий поет…

Леонід Полтава

Хто Франко? Ми всі це знаєм! 
всі Франка ми величаєм — 
він великий наш поет. 
Гляньте — тут його портрет…

Уляна Кравченко

Українкою вона себе називала, 
Бо любов до України у душі 
      плекала.

Ольга Коваленко

Тарас, Іван і леся — великі імена, 
лунає в Україні їх слава голосна — 
І лине з України в широкий дальній світ 
Їх дум і слів пророчих визвольний заповіт…

Роман Завадович

2.	 Прочитай. Спиши, підкресли слова, які пишуться з великої 
букви.

Тарас Григорович шевченко, Іван Якович Франко, 
леся Українка — видатні українські письменники.

Тече вода з-під явора 
Яром на долину. 
Пишається над водою 
червона калина. 
Пишається калинонька, 
Явор молодіє, 
А кругом їх верболози 
Й лози зеленіють.

Тарас Шевченко

Аж ось в безмірному просторі, 
Мов парус на далекім морі, 
Маленька хмарка виринає 
І звільна, стиха пропливає.

Іван Франко

вже сонечко в море сіда; 
У тихому морі темніє; 
Прозора, глибока вода, 
немов оксамит, зеленіє.
на хвилях зелених тремтять 
червонії іскри блискучі 
І ясним огнем миготять, 
Мов блискавка з темної тучі.

Леся Українка

С л о в н и ч о к: оксами 5т — бархат.

4.	 Вивчи напам’ять вірш, який тобі найбільше сподобався.

42 43

4.	 Запам’ятай.

барлі5г —
у барло5зі —
лі5гво —

берлога
в берлоге
логово

5.	 Гра «Хто де живе?». Допоможи звірям знайти своє 
житло.

7.	 Прочитай. Розіграй казку в класі.

двІ БІлКи Й лисиЦЯ 
(Українська народна казка)

Прочитай. Доповни. Запиши два речення на вибір.

ведмідь спить в … .
Білка мешкає в … .
вовк має … .
лисиця живе в … .
А заєць не має житла. він ховається за … .

6.	 Навчись швидко читати скоромовку.

лисКА
осінь листу натрусила. 
в но5ру лиска лист носила, 
натомила лиска хвіст, 
Бо хвостом змітала лист.

Леонід Куліш-Зіньків

дві білки знайшли в лісі горіх і завели через 
нього сварку:

— Мій горіх! — сказала перша білка.— 
Я його перша побачила.

— ні, мій,— кричала друга.— Я перша його 
підняла.

Коли це біжить лисиця.
— не сваріться,— сказала вона.— Я вас помирю.
взяла вона горіха, розкусила і солодко так 

промовляє:
— Ця половинка шкаралупки тій із вас, що 

горіха побачила. Ця половинка тій, що підняла. 
А ядерце мені — за те, що я вас помирила.

сказала так і, сміючись, побігла своєю дорогою.

Дай відповіді.

•• Про кого розповідається в казці?
•• Що знайшли білки?
•• чому вони сперечалися?
•• Як лисичка помирила білок?

8.	 Запиши назви тварин за алфавітом.

Тигр, зубр, єнот, їжак, куниця, о5лень, лось, 
рись, борсук, заєць.

кущ 

дупло 

нора 

лігво 

барліг

Методичний апарат підручника  
націлює вчителя на правильний 
добір прийомів, спрямованих 
на аналіз пропонованих творів.

Тексти для читання, вміщені в підруч-
нику, є доступними і цікавими дітям. 
Організація роботи над ними дозволяє 
вчителеві ознайомити дітей з фолькло-
ром, творами класиків української літе-
ратури, а також з творчістю сучасних 
українських авторів.

твір 
сучасного 

автора

твори  
класиків

фольклорний 
твір

6
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УроК 21. Птахи

7.	 Гра «На що схожий?».
Розглянь малюнки. Дай відповіді за зразком.

1.	 Прочитай.

    в ТеПлІ КрАЇ

в теплі подались краї 
Гуси, чаплі, солов’ї, 
Журавель, зозуля, шпак, 
Трясогузка, стриж і грак, 
Жайворонок польовий, 
вивільга, деркач прудкий, 
Конопляночка-співачка, 
лебідь, ластівка і качка…

Іван Величко

  

З р а з о к: Метелик схожий на бант, квітку, … .
Продовж гру.

Бабка схожа на … .
сонечко схоже на … .

8.	 Прочитай. Відгадай.

смугасту спинку має, але не тигр.
над квіткою кружляє, але не метелик.
Меду не носить, але його їсть.
Хто це?

Придумай свої загадки про комах.

9.	 Прочитай. Спиши.

Піднімає джміль фіранку. 
Каже: «доброго вам ранку! 
Як вам, бджілко, ночувалось? 
чи дощу не почувалось?»

Ліна Костенко

С л о в н и ч о к: фіра 5нка — занавеска.
Підкресли слова, що означають назви комах.

2.	 Запиши, які птахи відлітають у теплі краї.

У теплі краї відлітають … .

3.	 Запам’ятай.

ча5пля —
зозу5ля —
шпак —
грак  —
ка5чка —
ви5вільга —
леле5ка
чорногу5з
бу5сол
дерка5ч —

цапля
кукушка
скворец
грач
утка
иволга

аист

дергач

 
Д

дзиґа

С

сукня

о

олівець

Р

равлик

л

літак

в

веселка

Ф

Фарби

Ю

Юшка

Ґ

Ґудзик

Ц

Цукерки

Й

Йорж

а

Аґрус

Я

Ялинка

П

Полуниці

К

Кульбаба

У цій грі треба відновити український алфавіт. на-
зивай почергово за алфавітним порядком букви україн-
ської абетки, знаходь кожну на ігровому полі та закривай 
фішкою. Пригадуй українські слова, які починаються 
з цієї букви. Пам’ятай, цікавіше грати разом з друзями. 

Г

Гарбуз

Ж

Жоржина

М

Метелик

т

Тістечко

И

окуляри

Щ

Щи5пці

З

Зошит

Ш

шкарпетки

Х

Хустка

Є

Єгер

У

Учень

Н

намисто

І

Індик

Ч

черевики

Е

електричка

Б

Бабка

ї

Їжак

ь

Горобець

Гравці почергово виконують завдання. Той, хто по-
миляється, отримує штрафний фант і по завершенні гри 
виконує веселе завдання інших гравців. 

Раз, два, три — кличе АЛФАВІТ до гри! Раз, два, три — кличе АЛФАВІТ до гри! 

Форзац 2

Завдання ігрового характеру сти-
мулюють формування в учнів по-
зитивної мотивації до їх виконання, 
а, отже, і вивчення української 
мови в цілому.
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КОвалеНКО Ольга Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий спів-
робітник лабораторії методичного забезпечення безперервної 
системної освіти «Школа — вищий навчальний заклад», коорди-
натор з наукової роботи факультету початкового навчання  
Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди;
досвідчений фахівець у галузі методики навчання української 
мови, автор діючих підручників для початкової школи і понад 
150 праць з питань мовленнєвого розвитку, формування  
й удосконалення навички читання молодших школярів.

Автор НМК «Українська мова. 2 клас»

я досліджую світ 
інтернет- 
підтримкаі

частина 1

2 
клас

їі. о. Большакова 
М. с. Пристінська

Навчально-методичний комплект
 Підручник (у 2 частинах)
 Робочий зошит
  Методичні рекомендації щодо  

організації та проведення уроків

Інтернет-підтримка
  Електронна версія підручника  

для безкоштовного завантаження
  Аудіосупровід та додаткова

інформація

Методична онлайн-підтримка 
у формі авторських вебінарів

Н
О

В
А

 У
К

Р
А

ЇН

С
ЬКА ШК ОЛ А

Українська мова
методичні рекомендіції
щодо організації та проведення Уроків 

Української мови

О. М. Коваленко

До підручника О. М. Коваленко

2
КЛ АС

Н
О

В
А

 У
К

Р
А

ЇН

С
ЬКА ШК ОЛ А

Українська мова
робочий зошит

О. М. Коваленко

До підручника О. М. Коваленко

2
КЛ АС

Витяг з експертного висновку на проект підручника «Українська мова»  
для 1 класу з навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти  

(автори О. М. Коваленко, Ю. М. Тельпуховська)

«автори моделюють цілісний процес навчання, повноцінно реалізують мотиваційну, ін-
формаційну, діяльнісну, розвивальну, виховну, коригуючу функції.

Підручник відповідає сучасним науковим концепціям, системно і послідовно викладено 
навчальний матеріал від простого до складного, наявні ситуації, які можуть стати в пригоді 
учню/учениці в його/її повсякденному житті.

автори систематизують матеріал для розвитку критичного мислення, формують до-
слідницькі уміння через спонукання учнів до самостійного пошуку та відкриття наукових 
понять (відповідно до програми) для вирішення повсякденних проблем.

Підручник спрямовано на формування функціональної грамотності учнів та розвиток ко-
мунікативних умінь.

авторами створено передумови для формування компетентного мовця, збагачення ак-
тивного словника учня, розвитку комунікативних навичок».

Викладач-методист Гуманітарно-педагогічного коледжу МДУ                     Паук М. М. 

Р651205У Демоверсія підручника О. М. Коваленко Українська мова та читання. 2 клас
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