
Українська мова для школярів 6-8 роківМої друзі 

МІОК с МІОК сМС 1

Урок 11
Буква «З»
Рівень:         А 2
Тема:           Буква «З».
Словник:   

Запам’ятовування нових слів.
Повторення фрази «Скільки…?» 
Вправи на вивчення цифр 6-7.

заєць, зірка.

Заєць Зірка

2. Слухаємо і повторюємо.

1. Розмалюй, обведи, напиши.

Зелений
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Мої друзі «Мої речі»
Юлія у кімнаті рахує скільки морквинок 
має зайчик і скільки зірочок на небі.
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3. Голосно повторюємо
Зе – Зе – Зе – З – З – З – З– З – Заєць. 
Зе – Зе – Зе – З – З – З – З– З – Зірка.

Мої друзі «Мої речі»

4. Послухай, повтори, вивчи. Пісенька 
про Абетку (тільки до букви З).
https://www.youtube.com/watch?v=ch8WbaSoBKs

А-А-А – АКУЛА
Б-Б-Б – БЕГЕМОТ
В-В-В – ВОВК
Г-Г-Г – ГЕКОН
Ґ-Ґ-Ґ – ҐАВА
Д-Д-Д – ДИНОЗАВР
Е-Е-Е – ЕМУ
Є-Є-Є – ЄДИНОРІГ
Ж-Ж-Ж – Жираф 
З-З-З – ЗЕБРА …

5. Знайди в українській Абетці букву З. 
Обведи.
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6. Скільки? Порахуй і скажи.
Мої друзі «Мої речі»
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Мої друзі «Мої речі»
7. Послухай, повтори, вивчи. «Уроки 
Тітоньки Сови». Український алфавіт. 
Літера З.
https://www.youtube.com/watch?v=0hTA815aThQ

Вже нічні метелики сіли на дахи.
У хатах поснули жваві дітлахи.
Лиш малий Андрійко не лягає спати.
Вирішив всі зорі він порахувати.
Десять, двадцять, тридцяти – хлопчик позіхнув.
Зорям посміхнувся і мерщій заснув

Вірш «Зорі»
   (читайте і наголошуйте на літері «З»)

8. Знайди в українській Абетці букву Ж. 
Обведи.
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Мої друзі «Мої речі»
9. Веселий словничок

Кольори
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Мої друзі «Мої речі»
10. Послухайте пісню. Потанцюйте разом. 
Хор «Жайвір». Пісня «Діти Землі».
https://www.youtube.com/watch?v=2Fdj5_zRA6o

Сонце, світи яскраво, 
Місяць не йди за хмари,
Зорі мигтять таємно
Кличуть у синю даль. 

І вітає радо все живе, 
Вся земля для нас цвіте.
Ми складемо з квітів тих вінок
І підемо у танок.

Сонце, світи яскраво, 
Місяць не йди за хмари,
Зорі мигтять таємно
Кличуть у синю даль. 

Де б не побував ти на землі,
Однакові ми усі.
Кожен бачить квіти у росі
І радіє земній красі.

Сонце, світи яскраво, 
Місяць не йди за хмари, 
Зорі мигтять таємно
Кличуть у синю даль. 

1 куплет:

         
Приспів:

2 куплет:

         
Приспів:

Нас чекає в гості сто доріг,
Сто доріг веде у світ.
Встанемо раненько на зорі,
Дві зорі піде у світ.

3 куплет:

         
Приспів:

Пісня «Діти Землі»
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11. Гра «Майстер букви».
Мої друзі «Мої речі»

http://mamovediya.com.ua/yak-dopomohty-dytyni-zapamyataty-bukvy-
rozvyvayuchi-ihry

Намалюй на листку велику букву алфавіту, попроси дітей її 
розфарбувати, в цей час називайте з ним слова, в яких ця буква є. 
Потім розріж букву на кілька частин і запропонуй дитині її зібрати

Зебра                                                     

Зірка                      

Замок                                      

Коза                                  

Візок                               

Заєць                                                 

Зозуля                      

Замок                                      

Ваза                               

Морозиво                              
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Мої друзі «Мої речі»
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Мої друзі «Мої речі»
12. Послухай, повтори, вивчи. Віршована 
абетка. Український алфавіт. Літера З.

Зорі Зозуля

https://www.youtube.com/watch?v=wwkcyPm32Hg

 Зернята

Засяяли на небі зорі,
Звірятка всі готуються до сну.
Зозуля втомлена закрила очі,

Співає діточкам своїм:«Ку-КУ, КУ-КУ»

Великий зубр, тяжко позіха.
Готується до сну маленьке мишеня.

Воно зернятка в нірку принесло,
Щоб завтра зранку йому було що їсти.

Зубр
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13. Слухаємо і дивимося відео. Співаємо 
разом літери.
https://www.youtube.com/watch?v=HyjS9zCWk40

Пісня «Музична абетка»

А – Абетка, Абрикос, Галасливий Альбатрос.
А – А – А, А – А – А. 

Мої друзі «Мої речі»

(повторіть літери до букви Ж)

Бе – Білка, Барабан, білий баранець, Банан.
Бе – Бе – Бе, Бе – Бе – Бе. 

Ве – Ведмідь, Веселка, Вітер, Волошки сині квіти. 
Ве – Ве – Ве, Ве – Ве – Ве.

Ге – Гуска, Гриб у лісі, 
Ге –  Горобчики у стрісі.
Ге – Ге – Ге, Ге – Ге – Ге.

Ґе – Ґедзь, Ґава, Дзиґа – іграшка яскрава .
Ґе – Ґе – Ґе, Ґе – Ґе – Ґе. 

Де – Дельфін і Дикобраз Дощик 
й Дятел грають в джаз.
Де – Де – Де, Де – Де – Де.

Е – везе Ему Екскаватор,
А це лінія – Екватор.
Е – Е – Е, Е – Е – Е.

Є – Єнотик полосатий, вміє букву Є писати.
Є – Є – Є,  Є – Є – Є.

Же – Жирафа, Жук, Жоржина, Жаба, Журавель, Жердина .
 Же – Же – Же, Же – Же – Же.

Зе – це Зебра, Зайченя, Зяблик, Зернятко, Змія. 
Зе – Зе – Зе, Зе – Зе – Зе.
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14. Дивимося мультфільм 
«Дівчинка та зайці».

Мої друзі «Мої речі»

https://www.youtube.com/watch?v=HGhzKSj7oO8

Подивіться відео і повторіть фрази, які почуєте.
У зимовому лісі дівчинка катається на лижах і милується засніженими 
деревами, червонобокими снігурами і заглядає на дятла. Вітається з 
ним словами: «Стук, тук, тук». Прощається, махає рукою і їде далі… 
Падає з гірки і чує, як хтось пчихає за горбочком – це два зайчика.  
Їм було дуже холодно. Дівчинка дала їм свою теплу хусточку, і зайці 
зігрілися. Прийшла дівчинка додому, а мати питає : «А де хустка?». 
Дізнавшись, послала знову дочку в ліс і дала з собою пиріжок. 
Зустрівши лисицю, яка полювала на зайців, дівчинка віддала їй 
пиріжок.
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15. Слухаємо пісню «Зима» (Леся Горова), 
співаємо приспів.

Мої друзі «Мої речі»

https://www.youtube.com/watch?v=W2aEh1oVlIw

Це зима, це зима,        
Це казкова зима,         
Доторкнулася мрій моїх.  
Все навколо чарує,       
Чарує вона,              
Перетворює в білий сніг. (2)

А мої рум’яні щоки
Вже щипає морозець,
Рік іде услід за роком
І початком стає кінець.

Перетворює в білий сніг!..

У  моїй душі співає
Вже колядками зима,
Душу святом зігріває,
Хоч вона і крижана.

Перетворює в білий сніг!..

               

1 куплет:

         
Приспів:

2 куплет:

         
Приспів:

У мої долоні впала
Білосніжна казкова мить,
Щоб сніжинка не розтала
Я пустила нехай летить.

3 куплет:

         
Приспів:

Пісня «ЖУК»
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16. Гра «Зайці в горо́ді».
Мої друзі «Мої речі»

Матеріали: дитячі іграшки відповідно до кількості дітей, крейда.
Час: 15-20 хвилин.
Учасники: 10-15 дітей.
Перед початком гри малюється «горо’д» – коло розміром в 10 
кроків. Усередині нього розміщують 10 будь-яких предметів, це буде 
«морквина».

Вибирається ведучий, який буде грати роль «господаря городу». 
Всі інші гравці – «зайчики». Вони будуть намагатися забрати 
«моркву» з-під носа «господаря». Сердитий «господар», звичайно, 
намагатиметься ловити «ласунів», але робити це він може тільки 
в межах кола. Спіймане «зайченя» вибуває з гри. Перемагає ж той 
«заєць», який залишиться останнім.
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17. Обведи, напиши і розмалюй.

18. Назви і розмалюй.

Заєць Зірка

Мої друзі «Мої речі»
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19. Порахуй і обведи. Розмалюй.
Мої друзі «Мої речі»
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20. Обведи і напиши.
Мої друзі «Мої речі»

21. Обведи цифри і розмалюй різними 
кольорами.
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22. Обведи і напиши.

 ���

Мої друзі «Мої речі»

23. Порахуй і напиши цифри у квадратах.
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24. Назви і розмалюй.

25. Обведи, розмалюй, порахуй.

Мої друзі «Мої речі»
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Мої друзі «Мої речі»
26. З’єднай і напиши. 

27. Розмалюй правильні літери З.
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26. З’єднай і напиши. 

27. Розмалюй правильні літери З.

Мої друзі «Мої речі»
28. Напиши!

29. Розмалюй Замок різними олівцями.

1. Коричневий   2.Червоний  3.Оранжевий   4.Зелений
 5. Салатовий   6. Голубий
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Мої друзі «Мої речі»
30. Розмалюй тільки літеру З. Хто це?

31. Обведи, розмалюй, домалюй.
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30. Розмалюй тільки літеру З. Хто це?

31. Обведи, розмалюй, домалюй.

Мої друзі «Мої речі»
32. Розмалюй машинку.

33. З’єднай і напиши.
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Мої друзі «Мої речі»
34. Розмалюй і напиши.
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34. Розмалюй і напиши.

Мої друзі «Мої речі»
35. Прописи «З».
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Мої друзі «Мої речі»
36. Розмальовка «Заєць».



Українська мова для школярів 6-8 роківМої друзі 

МІОК с МІОК с26 27

36. Розмальовка «Заєць».

Мої друзі «Мої речі»
37. Розмальовка «Змія».
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Мої друзі «Мої речі»
38. Розмальовка «Зорі».
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38. Розмальовка «Зорі». 39. Аплікація. Розмалюй деталі, виріж
і наклей на Зайця.

Мої друзі «Мої речі»
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40. Змія з паперу.
Мої друзі «Мої речі»

http://mineral-journal.ru/archives/662
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40. Змія з паперу. 41. Заєць з пластиліну.
Мої друзі «Мої речі»

https://www.pinterest.fr/vanessamourey/modelage/
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42. Зразки навчальних матеріалів.
Мої друзі «Мої речі»

http://bykovaov.blogspot.com/2011/12/blog-post_9065.html

Вірш «Зайчик»



Українська мова для школярів 6-8 роківМої друзі 

МІОК с МІОК с32 33

43. Список рекомендованих джерел.
Мої друзі «Мої речі»

1. http://childdevelop.com.ua/worksheets/2104/
2. https://childdevelop.com.ua/worksheets/545/
3. https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-litera_z/
4. https://www.youtube.com/watch?v=z1tCn4fag4I
5. https://www.youtube.com/watch?v=D_is8N5hKIY

42. Зразки навчальних матеріалів.


