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Урок 3. Ягоди
Рівень:  А1 (діти 4-6 років)

Тема:  Ягоди

Матеріали: іграшка Коржик, картки із зображенням ягід (якщо це мож-

ливо – справжні продукти), паперові «макети» куща, роздруковані навчальні

зображення з вправ, пазли, чисті аркуші білого паперу (картону), клей, но-

жиці, олівці, фломастери, заготовки з кольорового паперу, ноутбук; 

Слова і фрази для вивчення

лі́с
са́д
ку́щ

я́годи
полуни́ця
мали́на
ви́шня
ожи́на

чорни́ця
суни́ця
порі́чки 

сморо́дина

Я люблю́ (ї́сти)… .
Я не люблю́ (ї́сти)… .
Моя́ улю́блена я́года 

… росте́ в лі́сі/саду́… .
… росте́ на де́реві/ на кущі́/ на землі́.

Йдемо́ в лі́с/са́д по... .
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Вступна частина заняття
Спілкування з Коржиком
(за зразком вступного уроку)

повторення і закріплення фраз:

«Привіт!», «Мене звати …», «Мені … років», «Я живу в …».

Тематична частина заняття
Вправа 1. Що це?
Матеріали: картки з зображенням ягід (див. «Завантажити картки»)
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Вчитель, показуючи картку з зображенням чогось,каже: «Це малина», «Це…» і
т.д. і просить дітей разом повторювати кожне нове слово. Діти повторюють мі-
німум 2 рази. 
Далі в довільному порядку вчитель показує ті самі зображення (щойно спільно
засвоєні дітками) вже кожній дитині зокрема і запитує : «Що це?», перевіряючи,
що діти змогли запам’ятати. Діти відповідають: «Це малина», «Це…» і т. д. 

Вправа.2.Улюблені ягоди
Матеріали: картки з зображеннями ягід (справжні ягоди)(можна використати
картки з попередньої вправи).

Вчитель дає дитині картку з зображенням ягоди і запитує «Ти любиш (їсти)…?».
При ствердній відповіді «Так» допомагає дитині відповісти «Я люблю (їсти)…. Це
моя улюблена ягода», при запереченні «Ні» допомагає дитині сказати «Я не
люблю (їсти)… . Моя улюблена ягода – ….» Фрази я люблю/не люблю діти вже
знають з попереднього уроку – вони для закріплення. Варто слідкувати за ви-
мовою фрази моя улюблена ягода, бо діти вже чули фразу мій улюблений
фрукт/овоч.
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Вправа 3. В саду чи в лісі
Матеріали: зображення-малюнки лісу і саду (див. «Завантажити додатки»),
картки з зображенням ягід 
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Вчитель, показуючи малюнки лісу і саду, вчить дітей вимовляти нові слова
«ліс» і «сад». На зрозумілій дітям мові пояснює чим відрізняється ліс від саду. 
Далі, почергово беручи в руки картки з зображенням ягід, каже: «Ожина росте
в лісі», «Смородина росте в саду» і т.д. Діти повторюють за вчителем кожне
речення. 
Далі вчитель роздає дітям по 1 картці і кожна дитина складає речення про
свою ягідку, перед тим повторивши речення сказані швидше іншими дітьми (
Приклад: І дитина каже: чорниця росте в лісі, ІІ дитина каже: чорниця росте в
лісі, порічки ростуть в саду, ІІІ дитина каже: чорниця росте в лісі, порічки ро-
стуть в саду, ожина росте в лісі і т. д.) 
Важливо, щоб діти бачили картки одні одних, найкраще, щоб вони сиділи пів-
колом.

Вправа 4. Чудо-кущ
Матеріали: картки «малина на кущі», «суниця на землі», «вишня на дереві»,
роздрукований аркуш-«кущ» (див. «Завантажити додатки»)

Вчитель знайомить дітей зі словом «кущ», показує зображення куща з ягодами
(каже: «Малина росте на кущі», дерева з ягодами (каже: «Вишня росте на де-
реві» та малюнки ягід, які ростуть на землі (каже: «Суниця росте на землі») .
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Далі на малюнок куща (зображення нижче) вчитель прикладає картки-зоб-
раження ягід (і тих, які ростуть на кущі, і всіх інших) можна додати ще кілька
картинок з зображеннями фруктів-овочів (для повторення матеріалу з попе-
реднього уроку) і питає діток «Малина росте на кущі? Полуниця росте на
кущі?» і т.д. Діти мають зорієнтуватися, що з того, що покладено на кущ, там
не повинно бути (або підтвердити «Так, малина росте на кущі», або заперечити
«Ні, полуниця росте на землі»). Вчитель може використати «макети» дерева і
грядки (землі) з попереднього уроку, щоб діти «почепили» на них те, що зайве
на кущі. 

Вправа 5. Гра «Ми йдемо в ліс»
Матеріали: картки з зображенням ягід (на кожну дитину комплект карток)

Вчитель розкладає картки (кожного різновиду відповідно до кількості дітей)

по навчальній кімнаті так, щоб діти їх могли знайти.

Далі всі піднімаються і вчитель, імітуючи рух, каже наприклад «Ми йдемо в

ліс по ожину». Діти, повторюючи речення, розходяться по кімнаті шукати

картки з зображенням ожини. Кожна дитина має знайти і принести лише 1

картку-«ожину». Гра триває до того часу, поки всі діти не зберуть по ком-

плекту карток. 

Вправа 6.Доріжки
Матеріали: роздруківки лабіринту (див. «Завантажити додатки»), фломастери

(кольорові олівці)

Вчитель ставить перед дітьми завдання – допомогти дівчинці знайти малину,

вишню, суницю. Діти шукають (малюють) правильні доріжки.
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Вправа 7. Що зайве?
Матеріали: роздруковані картки з завданням (див. «Завантажити додатки»)
Вчитель роздає дітям видруковані аркуші з малюнками і просить обвести олів-
цем зайве в кожному малюнку
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8. Ягідка (клеїмо паперові полунички)
Матеріали: паперові заготовки для виготовлення полунички, олівці, ножиці,
клей 
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9. Пазли
Матеріали: вирізані паперові пазлики (див. «Завантажити додатки»), чисті ар-
куші білого паперу (картону), клей-олівець.
Вчитель кладе перед дітьми заздалегідь приготовані, вирізані з картону (чи
іншого матеріалу) частинки ягід. Кожна дитина з допомогою вчителя знахо-
дить потрібні частинки ягідки, правильно складає і з допомогою вчителя
склеює їх на папері. Вчитель коментує дії дітей, повторюючи вивчене. Можна
запропонувати дітям домалювати щось на складених пазлах. 
Зразок розрізання пазлів:

Пазли (для видруку). Див. «Завантажити додатки»
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10. Розмальовки (див. «Завантажити розмальовки»)
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11. Мультик  
Матеріали: ноутбук, комплекти карток
https://www.youtube.com/watch?v=WNGJNvcAYAg

Діти дивляться мультик і «впізнають» знайомі слова-назви ягід. Вчитель дає
дітям їхні комплекти карток і просить показувати картки з зображенням того,
що вони побачили в мультику.


