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Урок 4
Буква «В»
Рівень:         А 2
Тема:            Буква «В».
Словник: 

Запам’ятовування нових слів, вивчення букви 
«В», повторення цифр 1-2.

ворона, велосипед. 

1. Розмалюй, обведи, напиши.

2. Слухаємо і повторюємо.

ВелосипедВорона
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3. Голосно повторюємо

На прогулянку подався розбишака сірий вовк,
Як побачив його зайчик – налякався і замовк.

Розлетілись пташенята, розбіглися звірята,
 Поховались і тремтять з вовком гратись не хочуть.

Вірш «Вовк»
 (читайте і наголошуйте на літері «В»)

4. Послухай, повтори, вивчи.
«Уроки Тітоньки Сови». Український 
алфавіт. Літера В.
https://www.youtube.com/watch?v=wn8m94ZZCac

Мої друзі «У класі»

Ве – Ве – Ве – В – В – В – В - Ворона.
Ве – Ве – Ве – В – В – В – В - Велосипед.

Ворона Велетень Вовк
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5. Повтори пісеньку про букви.
Повторюйте її кожного уроку.

 … Ти і Я , Я і Ти – вмієм добре слухать.
Я абетку всю оцю вивчу ще до школи,
Не забуду я її більше вже ніколи.
Бо абетка – це основа мови,
Не забуду я її більше вже ніколи.

Пісня «Абетка»
   Співаємо букви абетки.

6. Діалог з рухами. «Скільки?»
- Привіт, Богдане!
- Привіт, Юліє!
- Подивись, це цифра 2.  А у тебе, яка цифра?
- У мене цифра 1.
- Нумо рахувати разом.
- Гаразд.
- Подивись, скільки тут стільців?
- Тут 2 (два) стільці. А скільки тут  дверей?
- Тут 1 (одні) двері.

Мої друзі «У класі»

https://www.youtube.com/watch?v=fU58lP-
Knl_Q&list=PLjA9Tl4UbmCaUovN59uFsln-
QONkZNVDU7
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7. Слухаємо пісеньку. Співаємо разом з
рухами.
https://www.youtube.com/watch?v=oKDPCbvfB18&list=PLWoz3bX3ox_
XompSIqtSvn54sTMjIzG-D&index=6

Краплю дощика берем,          
Трішки сонця додаєм,            
Світанкової роси,
Жменьку радості для всіх. 

Подивись на небо –  
Кольори ясні,
Сумувать не треба 
Подивись на небо –  
Сонце золоте,
Сумувать не треба –
Все на краще йде!

Слово лагідне скажи,  
Теплий погляд залиши.          
І добрішим стане світ            
Й наша пісня задзвенить!       

(танцюємо, як вміємо і посміхаємось один одному)

Пісня «Веселка» (Наталя Май) 
1 куплет:

Приспів:

2 куплет:

Приспів:

Мої друзі «У класі»

          (плескаємо в долоньки, двічі)
          (піднімаємо ручки вгору до сонечка)
          (плескаємо, двічі)
          (беремося за ручки)

(піднімаємо ручки вгору і дивимося на 
сонечко)

(плескаємо в долоньки, двічі)    
(піднімаємо ручки вгору до сонечка)
(плескаємо, двічі)
(беремося за ручки)

(опускаємо ручки, посміхаємося сусідові)
(піднімаємо ручки вгору і дивимося 
на сонечко)   
(опускаємо ручки, посміхаємося 
сусідові)
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Мої друзі
8. Веселий словничок.

«У класі»

На подвір ї
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9. З’єднай і напиши.

11. Скажи і розмалюй.

Мої друзі «У класі»

Ворона
Велосипед

10. Розмалюй кольоровими олівцями.
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12. Порахуй і обведи.

13. Напиши і назви цифри.

Мої друзі «У класі»

14. Розмалюй. 
«Виноград» 1 – 
зеленим.

МІОК с
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15. Знайди і розмалюй літеру В.

Мої друзі «У класі»

16. Обведи і напиши.

17. З’єднай букви з малюнками.
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18. Обведи і напиши.

Мої друзі «У класі»

19. Обведи і розмалюй. «Вишня».

20. Допоможи Вороні зібрати Вишні.
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Мої друзі «У класі»
21. Розмальовка «Ведмідь і вівця».
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21. Розмальовка «Ведмідь і вівця». 22. Розмальовка «Верблюд».
Мої друзі «У класі»
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23. Прописи «В».
Мої друзі «У класі»
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Мої друзі «У класі»
24. Вірш «Ведмедик».
https://www.liveinternet.ru/users/2764591/post307113119/
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25. Список рекомендованих джерел.
Мої друзі «У класі»

1. https://childdevelop.com.ua/worksheets/843/
2. https://childdevelop.com.ua/worksheets/2101/
3. https://www.youtube.com/watch?v=q-8vnPKWzKY
4. https://www.youtube.com/watch?v=v_A-xTsGSRQ
5. https://www.youtube.com/watch?v=4wqL644cz00




