
Урок 1
Привітання
Рівень:          А1 (діти 2-4 років).

Тема:             Привітання.

Матеріали:   

Вчимося слухати і відтворювати почуті фрази

Слова і фрази для вивчення

Дві картки, аркуші паперу (за кількістю дітей), олівці, 
розмальовки з словами,  м’яч, пластилін, 
кольоровий папір, ножиці, клей. 

Привíт! До́брий де́нь!
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Вправа 1. (руханка) 

Привіт, усім, привіт!       
Будемо знайомі!     
Привіт, усім, привіт!        
Життя таке чудове!   

(плескаємо в долоні
(стаємо в коло і беремося за руки)
(підходимо до середини з витягнутими руками)
(піднімаємо руки, плескаємо і стаємо в коло)

Вчимо віршик, який будемо повторювати на початку кожного 
заняття. Діти тільки слухають і повторюють рухи.

Вчитель і діти сідають у коло.

Вправа 2. «Вітання»

Вчитель показує картки зі словами, підходить до кожної дитини і каже: 
«Привіт!», потискаючи руку. Дитина повторює. Потім так само каже: 
«Добрий день!».
Діти стають в коло, діляться по парах (але залишаються в колі).   

Говорять один до одного: «Привіт!» і потискають ручку (вчитель 
попередньо пояснює і показує).
Після цього змінюють пари:
Говорять один до одного: «Добрий день!» і потискають ручку (вчитель 
попередньо пояснює і показує).
Вчитель показує картинки з Коржиком і Лялею (або пластилінові 
фігурки). Діти говорять: «Привіт, Коржик!», «Привіт, Ляля!».

Матеріали: картки зі словами «Привіт» і «Добрий день».

хлопчик

дівчинка



Українська мова для малятЧап-чалап 

2-4МІОК с

Вправа 3. «Діалог»

Дивимося на картинки, слухаємо діалог:
Вчитель показує картинку з Коржиком і говорить: 
- «Привіт, діти!»
Діти відповідають: 
- «Привіт, Коржик!» 
І далі дітки вітаються з усіма картинками.
Такі ж фрази проговорюємо, якщо ви використали м’які іграшки.

Матеріали: картинки або м’яка іграшка, яку можна одягти на руку, або 
дві м’які іграшки, між якими буде розіграний діалог.

Гра з м’ячем
Вчитель бере м’ячик і кидає дитині, кажучи: «Привіт!». Дитина ловить 
його і кидає назад вчителеві, кажучи: «Добрий день!». Гра повторюється, 
доки всі діти не візьмуть у ній участь.

Фізкультхвилинка «Раз, два, три»
https://www.youtube.com/watch?v=9GU7Kn_b6oc
Діти роблять зарядку під керівництвом вчителя. Коли звучить приспів, 
діти повторюють «Раз, два, три».
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Мультик «Капітошка»

Вчитель деколи зупиняє хід мультфільму, щоб пояснити і назвати дітям 
слова:
-  Це дощик. 
-  А це хмаринка.
-  А це вовчик, він боїться дощику.
Можна взяти у склянку трохи води і зробити дітям дощик. Трохи на них 
похляпати.
-  Веселка.
-  КА-ПІ-ТОШ-КА (повторюємо усі).
-  Ля-ля-ля (співаємо усі)
Питання до мультфільму:
-  Хто був грізний і страшний? (вчитель може показати) 
Діти відповідають:
-  ВОВЧИК
-  А хто, співав Ля-ля-ля?
-  Це ….
-  А що це таке? (показує веселку)

https://www.youtube.com/watch?v=ayuK_ZurQ20
Діти діляться на дві групи. Під час перегляду мультфільму одна група 
щоразу, як на екрані з’являється Капітошка, каже «Привіт!», а інша – 
«Добрий день!». 
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Вправа 4. Ліпимо Капітошку  з 
пластиліну.

1.  Можна зліпити об’ємну фігурку, зробити пластилінову аплікацію на                                           
     картоні. 
2.  Можна намалювати картинку пластиліном.
3.  Можна зліпити Капітошку  з пластиліну.
4.  Можна зліпити лише одного Капітошку усіма разом.

Матеріали: пластилін, дощечка, ножичок для пластиліну.
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Вправа 5. Аплікація.
Матеріали: кружечки різної величини із кольорового паперу, шапочка  
(овал), можна використати старі диски,  клей, ножиці.
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Розмальовка «Привіт!»
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Розмальовка «Капітошка!»


