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https://www.youtube.com/watch?v=_LDKHq0n5ec

–  – –  – –  – - 
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(читайте і наголошуйте на літері «Б»)
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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. «Сідай, Богдане!»
- Привіт, Богдане! Ходімо гратися! Вставай!
- Привіт! А у що будемо грати?
- Дивись, які у мене є друзі. Це котик

Коржик, а це зайчик Хмаринка.

- Привіт Коржику, привіт Хмаринко!
Вони дуже гарні.

- Вони вміють стояти і сидіти.
- І я хочу сісти. Можна?
- Сідай.
- Ой, я впав!!!
- Хи-хи-хи!!! Як весело.

Мої друзі «У класі»
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7. Слухаємо пісеньку.
Підготовка до школи. Вчимо
український алфавіт (буква Б).
https://www.youtube.com/watch?v=zfr-4TXqhHk

Сіра мишка, сіра мишка (плескаємо у долоні)
Так любила книжку, (ручки в боки)
Так любила книжку, (тупаємо ніжками)
Цілу ніч читала, (ручки в боки)
Гризла і кусала, (кусаємо зубками)
Зубки поламала - (ручки на щоках)
Плаче гірко бідна сіра мишка. (махаємо голівками)

Повторюємо двічі.

Чи ти, мишко, з місяця звалилась?          (дивуємося)
Може, ти у школі не училась? (руки в боки)
Це ж відомо геть усім малятам, 
Щоб читати - треба букви знати!         

Тут, малята, мишка відповіла: (плескаємо у долоні)   
Вашу я науку зрозуміла, (ручки в боки)
Щоб навчитись книжечки читати -          (тупаємо ніжками)
Треба добре зубки поламати. (кусаємо зубками)

Пісня «Бідна мишка» (Руслан Грех).

1 куплет:

Приспів:

2 куплет:

8. Співаємо разом з рухами.

Приспів:

(махаємо пальчиком, 
сваримо)

https://www.youtube.com/watch?v=8nWPE6RsL1M

Мої друзі «У класі»

Сіра мишка сіла у куточок,            
Тільки видно хвостика шматочок,        
Плаче гірко бідна сіра мишка,                
Що за горе? - Запитаю нишком.              

(присіли)
(встали)
 (плачемо)
 (махаємо голівками)
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У КЛАСІ

Мої друзі
9. Веселий словничок.

«У класі»
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10. Діалог у класі.
Запам’ятовуємо нові фрази:

11. Вчимося малювати.

- Добрий день!
- Привіт, Богданчику!
- Що це ти маєш?
- Це мій малюнок.
- Твій малюнок дуже гарний.
- А хто це тут намальований?
- Це білочка.
- Вона дуже мила.
- Дякую.

Мої друзі «У класі»
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12. Обведи і напиши.

13. Знайди і скажи. Розмалюй.

Мої друзі «У класі»
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14. Обведи, знайди і з’єднай. Розмалюй.

Мої друзі «У класі»
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15. Знайди і обведи.

16. З’єднай і розмалюй.

Мої друзі «У класі»
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17. З’єднай, розмалюй і скажи.

Мої друзі «У класі»
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18. Обведи, розмалюй і скажи.

19. Обведи і розмалюй Бантик.

Мої друзі «У класі»
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20. Обведи і напиши.

21. Обведи і розмалюй.

Мої друзі «У класі»
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22. Розмальовка «Бегемот».
Мої друзі «У класі»
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23. Розмальовка «Білка».
Мої друзі «У класі»
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Мої друзі
24. Прописи «Б».

«У класі»
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26. Вірш «Баранчик».

Мої друзі «У класі»

https://krainabook.com.ua/p244150119-abetka-van-malkovich.html
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Мої друзі «У класі»
Список рекомендованих джерел.
1. https://ru.childdevelop.com.ua/worksheets/844/
2. http://www.pochatkivec.ru/2012/08/blog-post.html
3. https://childdevelop.com.ua/worksheets/66/
4. http://blog.trud.ru/users/3719379/post390083872/




