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МІОК с МІОК сМС 1

Урок 12
Буква «И»
Рівень:         А 2
Тема:           Буква «И».
Словник:   

Запам’ятовування нових слів. Повторення 
попередніх букв, фігур, кольорів. Наголосити, що 
літера «и» в українській мові тільки маленька! 

мило, стрибати.

Мило Хмаринка

2. Слухаємо і повторюємо.

1. Розмалюй, обведи, напиши.

Коржик Стрибати
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Мої друзі «Мої речі»
Коржик і Хмаринка грають у м’яча, а  
котик весело стрибає.
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3. Хмаринко, стрибай!
Мої друзі «Мої речі»
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4. Голосно повторюємо
И – И – И – и – и – и – и  – Хмаринка. 
И – И – И – и – и – и – и – Коржик.

Мої друзі «Мої речі»

5. Послухай, повтори, вивчи. Пісенька 
про Абетку (тільки до букви И).
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 
И-И-И – Риба-Меч …

6. Знайди в українській Абетці букву И. 
Обведи.
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Мої друзі «Мої речі»
7. Послухай, повтори, вивчи. «Уроки 
Тітоньки Сови». Український алфавіт. 
Літера И.
https://www.youtube.com/watch?v=DUFEWIAUoVU

Буква «и» сором’язлива,
Наперед не пхається
В слові по середині
Та в кінці ховається.
Всім без «и», як без води.
Ні туди і ні сюди.

Вірш «Буква и»
(читайте і наголошуйте на літері «И»)

8. Знайди в українській Абетці букву И. 
Обведи.

Сир                                     

Риби          Слива          
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Мої друзі «Мої речі»
9. Послухайте пісню. Потанцюйте разом. 
Наталія Май, пісня «Шко́ла».
https://www.youtube.com/watch?v=qM2q3G2ef2s

1 куплет:

         
Приспів:

2 куплет:

         
Приспів:

Школа, школа, школа
Ти чекала нас
І мовчав дзвіночок 
Ціле літо. 
Школа, школа, школа
Ми йдемо у клас,
Щоби друзів там своїх зустріти!

Мов одна родина наші вчителі
Добрими очима нас стрічають!
І пливуть тихенько наші дні шкільні
Непомітно всі ми виростаємо! 

Школа, школа, школа
Золоті вогні.
І кохання першого тривога.
Школа, школа, школа
З літа й до весни,
Кличуть знову нас 
До знань дороги!

Мов одна родина наші вчителі
Добрими очима нас стрічають!
І пливуть тихенько наші дні шкільні
Непомітно всі ми виростаємо!

Пісня «Школа»
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10. Послухай, повтори, вивчи. ТіВі 
Абетка – Літера и.

Мої друзі «Мої речі»

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

«и» в абетці дивне-диво,
«и» – це літера важлива.

Слів вона не починає
Та вагу важливу має.

Літера «и»

1. Намалюйте літеру «и» самостійно на чистому аркуші.
2. Обклейте літеру «и» кольоровим папером.

3. Підготуйте фрукти для дітей, назви яких мають літеру «и»: виногра́д, 
сли́ва, апельси́н, мандари́н тощо. Смакуйте і повторюйте букви.
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11. 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.

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.

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

Мої друзі «Мої речі»

Буква и є в слові Мишка, Сир, Синичка, Киця, Книжка. 
И – И – И, И – И – И.
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12. Дивимося мультфільм 
 «Пан Коцький».

Мої друзі «Мої речі»

https://www.youtube.com/watch?v=pYZ4ZAT-X-Q

Водного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От 
хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає: «Нащо він мені здався, тільки 
дурно буду годувати,— нехай лучче в лісі ходить».
Покинув його й сам поїхав.
Коли це приходить до кота лисичка та й питає його:
— Що ти таке?
А він каже:
— Я — пан Коцький.
Лисичка й каже:
— Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду.
Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати,— так уже йому годить: 
уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе.
От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй:
— Лисичко-сестричко, прийду я до тебе на досвітки.
А вона йому:
— Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве.
Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові.
Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького,— 
та й кажуть:
— А зготуймо обід!
І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже:
— Я піду по м’ясо, щоб було що в борщ.
Дикий кабан каже:
— А я піду по буряки і картоплю.
Ведмідь: 
— А я меду принесу на закуску.
Заєць:
— А я капусти.
От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись, 
кому йти кликати на обід пана Коцького.
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Мої друзі «Мої речі»
Ведмідь каже:
— Я не підбіжу, як доведеться тікати.
Кабан:
— А я теж неповороткий.
Вовк:
— Я старий уже і трохи недобачаю.
Тільки зайчикові й приходиться.
Прибіг заєць до лисиччиної нори, коли це лисичка вибігає, дивиться, що 
зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його:
— А чого ти прийшов?
Він і каже:
— Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі 
своїм паном Коцьким на обід.
А вона йому:
— Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве.
Прибігає зайчик назад та й хвалиться:
— Ховайтесь, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас.
Вони й почали ховатися: ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, 
кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ.
Коли це веде лисичка свого пана Коцького. Доводить до столу, а він 
побачив, що на столі м’яса багато, та й каже:
— Ма-у!.. Ма-у!.. Ма-у!..
А ті думають: «От вражого батька син, ще йому мало! Це він і нас поїсть!»
Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти, аж за ушима лящить. А як наївсь, 
то так і простягсь на столі.
А кабан лежав близько столу в хмизі, та якось комар і вкусив його за 
хвіст, а він так хвостом і крутнув; кіт же думав, що то миша, та туди, та 
кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки!
Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де 
ведмідь сидів.
Ведмідь як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та 
до такого доліз, що й дерево не здержало — так він додолу впав — гуп! 
— та просто на вовка,— мало не роздавив сердешного.
Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко. Заєць і собі за ними 
— забіг не знать куди... А потім посходились та й кажуть:
— Такий малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв!
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13. Слухаємо пісню «До́щик» (Леся 
Горова), співаємо приспів.

Мої друзі «Мої речі»

https://www.youtube.com/watch?v=CHBiXGZ1nFM

Дощик танцював разом зі мною,
Дощик накрапав в долоні мої,
Ми із ним зустрілися весною
В нашому маленькому дворі.

Хоч навколо не було нікого,
Тільки травою пахла земля,
Всі поховались від дощику того,
Всі поховались тільки не я!

Дощик танцював разом зі мною,
Дощик накрапав в долоні мої,
Ми із ним зустрілися весною
В нашому маленькому дворі.

Швидко минали кудись хвилинку,
Ми танцювали без відпочинку,
Ми танцювали, хоч і втомились,
Аж поки сонце в небі з’явилось.

Дощик танцював разом зі мною,
Дощик накрапав в долоні мої,
Ми із ним зустрілися весною
В нашому маленькому дворі.
Дощик іде,
Небо із хмар веселку веде,
Дощик рясний на весні
Подарував свято мені!
               

1 куплет:

         
Приспів:

2 куплет:

         
Приспів:

Я задивилась у віконце,
Як за хмари сховалось сонце,
Дощик із неба почав накрапати,
Тільки мене запросив танцювати.

3 куплет:

         
Приспів:

Пісня «ДОЩИК»
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ПОВТОРЕННЯ!
14. Онлайн гра «Українська абетка. Вчимо 
букви від А до Ґ». З любов’ю до дітей.

Мої друзі «Мої речі»

https://www.youtube.com/watch?v=3QFYVkJTNq0

15. «Українська абетка – онлайн гра. 
Літери від Д до З». З любов’ю до дітей.
https://www.youtube.com/watch?v=yvlhZZJNXYQ

16. Розвиваючі мультфільми. «Урок – 
геометричні фігури».
https://www.youtube.com/watch?v=_aGb0BNYxHY

17. «Кольори для дітей». Вивчаємо 
кольори українською мовою. Розвиваюче 
відео про кольори.
https://www.youtube.com/watch?v=_aGb0BNYxHY
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18. Обведи, напиши і розмалюй.

19. З’єднай і скажи. Розмалюй.

Мої друзі «Мої речі»
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20. Обведи і розмалюй.
Мої друзі «Мої речі»

21. Подивись і скажи. З’єднай літери з 
малюнками. Розмалюй.

Червоний

Синій

Жовтий

Зелений

Оранжевий
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22. Подивись і скажи. Вибери літеру.

Мої друзі «Мої речі»

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

 ���

Мої друзі «Мої речі»

25. Напиши!

26. Розмалюй листочок з літерою «и».
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27. Розмалюй. 1 – червоний, 2 – 
жовтий, 3 – зелений, 4 –темно-зелений, 
5 – голубий, 6 – оранжевий

Мої друзі «Мої речі»
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Мої друзі «Мої речі»
28. Знайди на малюнку 5 літр «и». 
Розмалюй!
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Мої друзі «Мої речі»
29. Обведи, розмалюй, з’єднай. Ра́влик.

30. Напиши!
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Мої друзі «Мої речі»
31. Знайди і обведи літери: А, Б, В, Г, Ґ, 
Д, Е, Є, Ж, З, И

29. Обведи, розмалюй, з’єднай. Ра́влик.

30. Напиши!

32. Напиши!
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Мої друзі «Мої речі»
35. Прописи «И».
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Мої друзі «Мої речі»
36. Розмальовка «Мило».
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Мої друзі «Мої речі»
37. Розмальовка «Миша і сир».
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37. Розмальовка «Миша і сир».

Мої друзі «Мої речі»
38. Розмальовка «Сливи».
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Мої друзі «Мої речі»
39. Розмальовка «Кит».
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40. Зразки навчальних матеріалів.
Мої друзі «Мої речі»

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

Вірш «И – ги – ги!»

39. Розмальовка «Кит».
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41. Список рекомендованих джерел.
Мої друзі «Мої речі»

1. https://childdevelop.com.ua/worksheets/3627/
2. https://childdevelop.com.ua/worksheets/545/
3. https://childdevelop.com.ua/worksheets/658/
4. https://childdevelop.com.ua/worksheets/2933/
5. https://childdevelop.com.ua/worksheets/1639/
6. https://childdevelop.com.ua/worksheets/956/
7. https://childdevelop.com.ua/worksheets/835/
8. https://childdevelop.com.ua/worksheets/3904/


