
Українська мова для школярів 6-8 роківМої друзі 

МІОК с МІОК сМС 1

Мої друзі «У класі»
1. 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.

https://www.youtube.com/watch?v=fU58lPKnl_Q&list=PLjA9Tl4Ubm-
CaUovN59uFslnQONkZNVDU7

Урок 5
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МІОК с МІОК с2 3

2.  Слухаємо пісеньку. Співаємо разом з 
рухами.
https://www.youtube.com/watch?v=B2pukK8ugwM

Пісня «Про гриби» (Руслан Грех)
1 куплет:

         
Приспів:

2 куплет:

         
Приспів:

Мої друзі «У класі»

На поляні у траві, 
Під сухим пеньочком        
У сім’ї грибів малі 
Виросли грибочки.             
І від щастя тато-гриб         
Так співав, що аж захрип.   

Тато-гриб, мама-гриб, діти-грибенятка!        
Заспівали пісню разом й почали спочатку.
Заспіваємо і ми пісню про смачні гриби:
Тато-гриб, мама-гриб, діти-грибенятка!        
Заспівали пісню разом й почали спочатку.

                       (руки в боки, присідаємо
                       вправо, вліво)

                       (повторюємо)
                       (плескаємо у долоні)
                       (повторюємо)

 (танцюємо рок-н-рол)
 
  
 (танцюємо рок-н-рол)

Назбирали ми грибів    
Й принесли до хати.      
Наварили на обід,       
Почали співати.             
І від щастя тато-гриб        
Так співав, що аж захрип.  

    (нахиляємося до ніг двома руками, вправо)
    (піднімаємо ручки вгору, вліво)    
    (нахиляємося до ніг двома руками, вправо)
    (піднімаємо ручки вгору, вліво)
    (плескаємо у долоні)
    (повторюємо)

(танцюємо, як вміємо і посміхаємось один одному).

3 куплет: У лісах грибів смачних
Досхочу буває.                 
Є талан музичний в тих,
Хто гриби збирає.             
І від щастя тато-гриб,         
Так співав, що аж захрип.   

    (руки в боки, присідаємо вправо, вліво)

    (повторюємо)
    (плескаємо у долоні) 
    (повторюємо)

(танцюємо рок-н-рол)
         
Приспів:

Мої друзі «У класі»

3. Слухаємо і дивимося відео. Співаємо 
разом.
https://www.youtube.com/watch?v=263y_muCYKc

1 куплет:
Ходить гусачок один 

І жовтенький і кругленький,
Наче спілий апельсин, 
хвостик зелененький. 
Наче спілий апельсин,
хвостик зелененький.

Приспів:
Ходить гусачок, чок-чок-чок,  

(виділені слова співаємо разом)
Ходить гусачок, біля квіточок.
Ходить гусачок, чок-чок-чок,

Ходить гусачок, біля квіточок.

2 куплет:
Чуєш, гусеня смішне?

В тебе хвостик наче – листя.
Це ж позначили мене, 

Щоб не загубився.
Це ж позначили мене, 

Щоб не загубився.

Приспів:
Ходить гусачок, чок-чок-чок,  

(виділені слова співаємо разом)
Ходить гусачок, біля квіточок.
Ходить гусачок, чок-чок-чок,

Ходить гусачок, біля квіточок.

Пісня «Гусачок» 
(сл. Зеновій Филипчук)
 (муз. Олександр Албул)


