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ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА 2 клас 
 

Підручники та посібники: 
1.  «Українська мова» Захарійчук М.Д., Мовчун А.І. Підручник для 2 класу .-К.:Грамота, 

2015.  

2. Зошит з розвитку писемного мовлення. М.Д. Захарійчук К.: Ґенеза, 2015. 

3. Тренажер з української мови для 2 класу. С. М. Нестеренко. 

4. Інтернет-ресурси на EdEra 

Довідники 
5. 1.  Перший довідник учня 1-4 класи. Л. П. Ткаченко. Видавництво «Ранок». 

6. 2. Довідник учня початкових класів Н. О. Будна Тернопіль Навчальна книга – Богдан  

7. 3. Універсальний довідник «Хочу все знати» Тернопіль «Підручники і посібники» 

8. 4. Універсальний довідник молодшого школяра / Н. Л. Цепочко. - X.: Видавництво 

«Ранок».  

І семестр 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

Мовна змістова лінія 

Тематична контрольна робота №1. Звуки і букви 

 

1 Звуки слова.  -українська абетка (алфавіт); 

 

 

 

 

 

 

-усно звуковий і звуко-буквений 

аналіз слів та звукові моделі слів 

типу: ящірка, джміль, колосся та з 

апострофом  ( 5-8 звуків) 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=9Kg4DqZ629g   

- https://www.youtube.com/watch?v=RJMFr7eV_Us  

- https://www.youtube.com/watch?v=2DZAnbK48lw  

- https://www.youtube.com/watch?v=rlSdHawvcZg&list=

PLvAZzQxEXMNixlZmTgoH0_YDE6816T-4W 

- https://learning.ua/mova/doshkilniata/stavymo-slova-

v-alfavitnomu-poriadku  

 

 

- http://8next.com/umova/1608-umova_122.html  

- https://www.youtube.com/watch?v=jp7w-TtIC5I  

  

2 Склад. Перенос 

частин слів з 

рядка в рядок. 

-перенос частин слів з рядка в 

рядок по складах; 

 -правила переносу слів зі збігом 

двох і кількох приголосних звуків; 

-правила переносу частин слів з 

літерами й та ь у середині слів; 

-правила переносу із 

буквосполученнями: дж,дз,йо,ьо; 

 -правило переносу слів з 

апострофом; 

 -правило переносу слів з 

подвоєними приголосними; 

 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=9_mo8K7e14c  

https://www.youtube.com/watch?v=9Kg4DqZ629g
https://www.youtube.com/watch?v=RJMFr7eV_Us
https://www.youtube.com/watch?v=2DZAnbK48lw
https://www.youtube.com/watch?v=rlSdHawvcZg&list=PLvAZzQxEXMNixlZmTgoH0_YDE6816T-4W
https://www.youtube.com/watch?v=rlSdHawvcZg&list=PLvAZzQxEXMNixlZmTgoH0_YDE6816T-4W
https://learning.ua/mova/doshkilniata/stavymo-slova-v-alfavitnomu-poriadku
https://learning.ua/mova/doshkilniata/stavymo-slova-v-alfavitnomu-poriadku
http://8next.com/umova/1608-umova_122.html
https://www.youtube.com/watch?v=jp7w-TtIC5I
https://www.youtube.com/watch?v=9_mo8K7e14c
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3 Голосні звуки [а], 

[о], [у], [и], [і], [е]. 

Букви, що 

позначають 

голосні звуки. 

-роль голосних звуків – утворення 

складу слова 

- https://www.youtube.com/watch?v=wKB4ve0tqiQ  

-  https://www.youtube.com/watch?v=yh_-2u764e4  

4 Наголос. -наголошені та ненаголошені 

склади 

- https://www.youtube.com/watch?v=tfxTNhVCwt4  

- https://www.youtube.com/watch?v=tfxTNhVCwt4&li

st=PL4wrdvsjDZypV6_rDe_A75Weu2H-2Yjz-

&index=2  

5 Приголосні звуки. -спостереження за роботою 

мовленнєвих органів (язик, губи, 

зуби) під час вимови приголосних 

звуків 

- http://shkolyar.in.ua/prygolosni  

- https://www.youtube.com/watch?v=_djf2f5liwk  

- https://www.youtube.com/watch?v=siBOXfvtHJI  

- http://gasminka.wixsite.com/gasminka/blank

-ulq72  

6 Слова з 

апострофом. 

-записування слів з апострофом 

під диктування та правильне їх 

читання (твердо вимовляючи 

приголосні звуки [б], [п], [в], [м], 

[ф], [р] перед сполученнями [йа], 

[йу, [йе], [йі]) 

- https://www.youtube.com/watch?v=4ffp5-M2yCY  

- https://www.bohdan-

books.com/userfiles/file/books/lib_file_787866640.pdf  

- http://promovu.in.ua/apostrophe/  

 

Слово 
Тематична контрольна робота №2. Лексичне значення слова. Іменник. Прикметник. 
 

1 Слово. Лексичне 

значення слова 

-слова, що відповідають на різні 

питання (хто? що? який? яка? 

яке? які? що робить? що роблять? 

та ін.); 

 

 

-розподіл слів на тематичні групи 

за такими ознаками, як колір, 

матеріал, форма, почуття та ін.; 

 

 

- слова, близькі і протилежні за 

значенням 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=O6i1PfmLgaI  

- https://www.youtube.com/watch?v=frZ5nZRNgIY  

- https://www.youtube.com/watch?v=d5ijAEHowy0  

 

 

 

 

- http://fiz-

cultura.ucoz.ua/news/ukr_mova_2_klas_urok_44_leksic

hne_znachennja_slova/2013-10-16-112  

- http://zalik.org.ua/index.php?newsid=7025  

 

 

 

- https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-ukra-nsko-

movi-dlya-2-klasu-slova-protilezhni-za-znachennyam-

12429.html  

- http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/34119/  

  

2 Іменник -слова з предметним і абстрактним 

значенням: книжка, зима, радість 

- https://www.youtube.com/watch?v=frZ5nZRNgIY  

- http://www.linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/imen/r

ozr.htm#t3  

3 Прикметник - питання до прикметників різного 

роду й числа 

 

 

 

 

 

 

 
СПІВБЕСІДА ЗА І СЕМЕСТР 

 

- http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%

B5%D0%BC%D0%B0_36._%D0%97%D0%BC%D1

%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%B

D%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8

%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%

D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D

0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0

%BC%D0%B8._%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0

%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%

BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD

%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%

D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0

%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2  

 

ІІ семестр 
Тематична контрольна робота №3. Дієслово. Службові слова. 
 

4 Дієслово слова, які відповідають на питання 

що робити? що зробити? що 

робив? що буде робити? 

- http://fizcultura.ucoz.ua/news/ukr_mova_2_klas_urok_6

5_slova_jaki_vidpovidajut_na_pitannja_shho_robiti/201

4-02-17-825  

- http://school.home-task.com/slova-yaki-nazivayut-

diyi-predmetiv-diyeslovi/ 

https://www.youtube.com/watch?v=wKB4ve0tqiQ
https://www.youtube.com/watch?v=yh_-2u764e4
https://www.youtube.com/watch?v=tfxTNhVCwt4
https://www.youtube.com/watch?v=tfxTNhVCwt4&list=PL4wrdvsjDZypV6_rDe_A75Weu2H-2Yjz-&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=tfxTNhVCwt4&list=PL4wrdvsjDZypV6_rDe_A75Weu2H-2Yjz-&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=tfxTNhVCwt4&list=PL4wrdvsjDZypV6_rDe_A75Weu2H-2Yjz-&index=2
http://shkolyar.in.ua/prygolosni
https://www.youtube.com/watch?v=_djf2f5liwk
https://www.youtube.com/watch?v=siBOXfvtHJI
http://gasminka.wixsite.com/gasminka/blank-ulq72
http://gasminka.wixsite.com/gasminka/blank-ulq72
https://www.youtube.com/watch?v=4ffp5-M2yCY
https://www.bohdan-books.com/userfiles/file/books/lib_file_787866640.pdf
https://www.bohdan-books.com/userfiles/file/books/lib_file_787866640.pdf
http://promovu.in.ua/apostrophe/
https://www.youtube.com/watch?v=O6i1PfmLgaI
https://www.youtube.com/watch?v=frZ5nZRNgIY
https://www.youtube.com/watch?v=d5ijAEHowy0
http://fiz-cultura.ucoz.ua/news/ukr_mova_2_klas_urok_44_leksichne_znachennja_slova/2013-10-16-112
http://fiz-cultura.ucoz.ua/news/ukr_mova_2_klas_urok_44_leksichne_znachennja_slova/2013-10-16-112
http://fiz-cultura.ucoz.ua/news/ukr_mova_2_klas_urok_44_leksichne_znachennja_slova/2013-10-16-112
http://zalik.org.ua/index.php?newsid=7025
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-ukra-nsko-movi-dlya-2-klasu-slova-protilezhni-za-znachennyam-12429.html
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-ukra-nsko-movi-dlya-2-klasu-slova-protilezhni-za-znachennyam-12429.html
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-ukra-nsko-movi-dlya-2-klasu-slova-protilezhni-za-znachennyam-12429.html
http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/34119/
https://www.youtube.com/watch?v=frZ5nZRNgIY
http://www.linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/imen/rozr.htm#t3
http://www.linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/imen/rozr.htm#t3
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_36._%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8._%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_36._%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8._%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_36._%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8._%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_36._%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8._%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_36._%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8._%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_36._%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8._%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_36._%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8._%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_36._%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8._%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_36._%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8._%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_36._%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8._%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_36._%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8._%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_36._%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8._%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_36._%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8._%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://fizcultura.ucoz.ua/news/ukr_mova_2_klas_urok_65_slova_jaki_vidpovidajut_na_pitannja_shho_robiti/2014-02-17-825
http://fizcultura.ucoz.ua/news/ukr_mova_2_klas_urok_65_slova_jaki_vidpovidajut_na_pitannja_shho_robiti/2014-02-17-825
http://fizcultura.ucoz.ua/news/ukr_mova_2_klas_urok_65_slova_jaki_vidpovidajut_na_pitannja_shho_robiti/2014-02-17-825
http://school.home-task.com/slova-yaki-nazivayut-diyi-predmetiv-diyeslovi/
http://school.home-task.com/slova-yaki-nazivayut-diyi-predmetiv-diyeslovi/
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- https://www.youtube.com/watch?v=zbMYqVUu4dY  

5 Службові слова службові слова, до яких не ставлять 

питань, але без яких майже 

неможливо побудувати речення: 

на, в, із, по, до, у, над, під, а, але, і, 

чи, тому що 

- https://www.youtube.com/watch?v=206UifT1Bxg 

- https://www.youtube.com/watch?v=M9ILt1t8_z8 

- http://school.home-task.com/sluzhbovi-slova/  

Тематична контрольна робота №4 Речення. Текст. Мова і мовлення. Повторення вивченого. 
 

6 Речення. 

 

- речення, у яких є повідомлення, 

запитання, прохання або наказ, 

спонукання до дії; 

- розділові знаки у кінці речення (? 

!), велика літера у першому слові 

речення; 

- інтонація речень, різних за метою 

висловлювання 

- https://www.youtube.com/watch?v=OjG0gEL3E48 

-  
- https://www.youtube.com/watch?v=xSv9QG51pv0 

-  
- https://www.youtube.com/watch?v=AWD-HdYiSzI   

-  
- https://www.youtube.com/watch?v=DK0LeRfZM7g 

- http://shkolyar.in.ua/vydy-rechen 

 

7 Текст - зачин, основна частина, кінцівка 

-наявність абзаців у навчальних 

текстах 

- заміни в них окремих слів, що 

повторюються, на близькі за 

значенням (він, вона, вони, цей, ця, 

це, ці, тоді, після того) для зв’язку 

речень у тексті 

 

 

- http://shkolyar.in.ua/text  

- http://shkolyar.in.ua/tema 

- http://shkolyar.in.ua/podil-textu 

- https://www.youtube.com/watch?v=iqBUy_nlqXQ&list

=PL5vqV-

t0Um0SiVasAtpfm83sAzMVSz_K_&index=13 

- https://www.youtube.com/watch?v=d12uaYNriLI&inde

x=14&list=PL5vqV-

t0Um0SiVasAtpfm83sAzMVSz_K_ 

- https://www.youtube.com/watch?v=TyQ_Yh0hMoE&in

dex=15&list=PL5vqV-

t0Um0SiVasAtpfm83sAzMVSz_K_  

 

Мовленнєва змістова лінія 
 

1 Говоріння (усне) 

(протягом року) 

- дихання, сила голосу, темп 

мовлення; 

 

-  діалог на задану тему – 3-4 

репліки; 

 

- формули мовленнєвого етикету; 

- правила спілкування; 

- https://www.youtube.com/watch?v=8HO0CR_nw-
s&list=PLRnO1cIK_T0TyOBrSGgToKiECbTB7dydF  

- https://www.youtube.com/watch?v=QSGb5_5TT04&list=PLRn

O1cIK_T0TyOBrSGgToKiECbTB7dydF&index=2  
 

- https://naurok.com.ua/dialog-2-klas-riznorivnevi-zavdannya-

6429.html 
 

 

 
- https://studopedia.org/12-84247.html  

- http://www.philology.kiev.ua/Lingur/art_64.htm  

 

 
- http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/osnovni-pravila-spilkuvannya-

2.html  
- https://www.youtube.com/watch?v=YXzFriRGWiM  

2 Писемне 

мовлення 

-  назва малюнка (серії малюнків) за 

їхнім змістом; 

- коротке (близько 20 слів) зв’язне 

висловлювання за ілюстрацією 

(серією малюнків); 

- найпростіші виражальні 

засоби мови (Осінь пофарбувала 

листя. Земля вкрилась 

білосніжною ковдрою); 

-текст із часто повторювальними 

словами шляхом їх заміни 

лексичними синонімами (без 

терміна) та словами він, вона, воно, 

вони, цей, ця, це, ці в різних 

формах. 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=Qf9Ez8MqQaM 

- https://www.youtube.com/watch?v=jdosvVex4Ck 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zbMYqVUu4dY
https://www.youtube.com/watch?v=206UifT1Bxg
https://www.youtube.com/watch?v=M9ILt1t8_z8
http://school.home-task.com/sluzhbovi-slova/
https://www.youtube.com/watch?v=OjG0gEL3E48
https://www.youtube.com/watch?v=xSv9QG51pv0
https://www.youtube.com/watch?v=DK0LeRfZM7g
http://shkolyar.in.ua/vydy-rechen
http://shkolyar.in.ua/text
http://shkolyar.in.ua/tema
http://shkolyar.in.ua/podil-textu
https://www.youtube.com/watch?v=iqBUy_nlqXQ&list=PL5vqV-t0Um0SiVasAtpfm83sAzMVSz_K_&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=iqBUy_nlqXQ&list=PL5vqV-t0Um0SiVasAtpfm83sAzMVSz_K_&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=iqBUy_nlqXQ&list=PL5vqV-t0Um0SiVasAtpfm83sAzMVSz_K_&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=d12uaYNriLI&index=14&list=PL5vqV-t0Um0SiVasAtpfm83sAzMVSz_K_
https://www.youtube.com/watch?v=d12uaYNriLI&index=14&list=PL5vqV-t0Um0SiVasAtpfm83sAzMVSz_K_
https://www.youtube.com/watch?v=d12uaYNriLI&index=14&list=PL5vqV-t0Um0SiVasAtpfm83sAzMVSz_K_
https://www.youtube.com/watch?v=TyQ_Yh0hMoE&index=15&list=PL5vqV-t0Um0SiVasAtpfm83sAzMVSz_K_
https://www.youtube.com/watch?v=TyQ_Yh0hMoE&index=15&list=PL5vqV-t0Um0SiVasAtpfm83sAzMVSz_K_
https://www.youtube.com/watch?v=TyQ_Yh0hMoE&index=15&list=PL5vqV-t0Um0SiVasAtpfm83sAzMVSz_K_
https://www.youtube.com/watch?v=8HO0CR_nw-s&list=PLRnO1cIK_T0TyOBrSGgToKiECbTB7dydF
https://www.youtube.com/watch?v=8HO0CR_nw-s&list=PLRnO1cIK_T0TyOBrSGgToKiECbTB7dydF
https://www.youtube.com/watch?v=QSGb5_5TT04&list=PLRnO1cIK_T0TyOBrSGgToKiECbTB7dydF&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=QSGb5_5TT04&list=PLRnO1cIK_T0TyOBrSGgToKiECbTB7dydF&index=2
https://naurok.com.ua/dialog-2-klas-riznorivnevi-zavdannya-6429.html
https://naurok.com.ua/dialog-2-klas-riznorivnevi-zavdannya-6429.html
https://studopedia.org/12-84247.html
http://www.philology.kiev.ua/Lingur/art_64.htm
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/osnovni-pravila-spilkuvannya-2.html
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/osnovni-pravila-spilkuvannya-2.html
https://www.youtube.com/watch?v=YXzFriRGWiM
https://www.youtube.com/watch?v=Qf9Ez8MqQaM
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Правопис (протягом року) 

  -списування тексту  із друкованого 

шрифту, дотримуючись правил 

каліграфії; 

-перевірка написаного та 

виправляння допущених помилок; 

- написання диктанту, в якому  

написання слів здійснюється за 

фонетичним принципом та за 

вивченими правилами; 

СПІВБЕСІДА ЗА ІІ СЕМЕСТР 

 

- https://www.liveinternet.ru/users/galina_solovyeva_35

68363/post302808066/  

- https://www.pinterest.com/pin/18436679707619348/ 

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: алфáвіт і 

алфавíт, Батьківщúна, будь ласка, ведмíдь, вéресень, вýлиця, герóй,  дивáн, дитúна, 

до побачення, духмяний, дятел,  завдáння, зáєць, календáр, кúлим,медáль, метрó,на 

добраніч, недíля, ноутбук, ознáка, пóмилка,  помúлка,але помилки, понедíлок, предмéт, 

п’ятниця, рюкзак,, середá, співчуття, теáтр,   червóний, черговúй, черевúки, 

чернетка, четвер.             (36 слів). 
 

https://www.liveinternet.ru/users/galina_solovyeva_3568363/post302808066/
https://www.liveinternet.ru/users/galina_solovyeva_3568363/post302808066/

