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ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА  

 

3 КЛАС  

 

 

Підручники: 

 «Українська мова» Захарійчук М.Д., Мовчун А. І. Підручник для 3 класу .-

К.:Грамота, 2013. 
https://4book.org/uchebniki-ukraina/3-klass/1199-ukrajinska-mova-3-klas-

zakharijchuk  
 «Граматичні розбори», 3 клас. А. І. Лазарєва. – Х.: Вид-во «Ранок», 2013. 
 Тренажер з української мови – Захлібна С.В. 
 Інтернет-ресурси на EdEra  

  

Рекомендовані сайти: 

 http://school.xvatit.com/index  

 http://osvita 

 http://www.ostriv.in.ua/ 

 https://edera.gitbooks.io/glossary/  

 

 

Довідники 

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

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

Богдан  

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

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

Видавництво «Ранок».   

 

 

* Зверніть увагу:  

- для закріплення навчального матеріалу з української мови рекомендовано вести 

робочий зошит для виконання вправ з підручника, а також виконувати завдання з  

української мови, розміщені у додаткових посібниках, тренажерах та довідниках 

та інтернет-посиланнях; 

- під час опрацювання навчального матеріалу з української мови рекомендую 

користуватися словниками: орфографічним, тлумачним, російсько – українським 
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http://school.xvatit.com/index
http://osvita/
http://www.ostriv.in.ua/
https://edera.gitbooks.io/glossary/
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І семестр 

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

Мовна змістова лінія 

Семестрова контрольна робота №1.  

                      Тема. Мова і мовлення. Текст. Речення. Значення слова. Будова слова 

 

1 Мова і 

мовлення 

Пояснює значення мови в житті людей 
Розрізняє поняття державна (українська) 

і рідна мова; 

знає основні ознаки культури усного і 

писемного мовлення; 

 

володіє словами ввічливості, різними 

формами звертання до. тих, з ким 

спілкується; 

 Презентація: 

https://naurok.com.ua/prezent

aciya-ukra-nska-mova---

duhovne-bagatstvo-narodu-

32864.html 

 

 Конспект: 

https://books.google.com.ua/

уроки розвитку зв’язного 

мовлення 3 клас   
 

 Відео: 

https://video.novashkola.ua/3

-klas/ukrainska-mova-3-

klas/urok-01-i-chastina/ 

2 Текст визначає в тексті його основні складові 
– зачин, основну частину, 

кінцівку; 

відновлює деформований текст із 

переміщеними частинами; 

впізнає за характерними ознаками 

художні, наукові (правила, 

визначення), науково-популярні 

та ділові тексти;.. 

визначає тему (про що цей текст) та мету 

(чого він вчить, для чого 

створений) у текстах різних типів; 

добирає заголовок відповідно до 

теми тексту; 

 

 

 Конспект: 

http://8next.com/umova/1572-

umova_116.html    

 

 Пошук - тема:   

Гіпермаркет 

Знань>>Українська 

мова>>Українська мова 4 

клас. Повні уроки>>  

 Відео: 

https://www.youtube.com/watch

?v=TyQ_Yh0hMoE  

 

https://www.youtube.com/watch

?v=3K5owLIwwc8 

 

http://video.novashkola.ua/2-

klas/ukrayinska-mova-2-

klas/urok-15/ 

3 Речення розрізнює на слух і на письмі розповідні, 

питальні і спонукальні речення; 

впізнає окличні речення на слух та 

на письмі за розділовим знаком у 

кінці; 

 

правильно вживає розділові знаки в кінці 

різних за метою висловлювання 

речень; 

виділяє звертання в усній формі 

інтонацією, а на письмі 

 Конспект: 

http://8next.com/umova/1117-

umova002.html  

 

https://zno.if.ua/?p=4123  

 

 

 

 

 

 

https://naurok.com.ua/презентація
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ukra-nska-mova---duhovne-bagatstvo-narodu-32864.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ukra-nska-mova---duhovne-bagatstvo-narodu-32864.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ukra-nska-mova---duhovne-bagatstvo-narodu-32864.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ukra-nska-mova---duhovne-bagatstvo-narodu-32864.html
https://books.google.com.ua/уроки
https://books.google.com.ua/уроки
https://video.novashkola.ua/3-klas/ukrainska-mova-3-klas/urok-01-i-chastina/
https://video.novashkola.ua/3-klas/ukrainska-mova-3-klas/urok-01-i-chastina/
https://video.novashkola.ua/3-klas/ukrainska-mova-3-klas/urok-01-i-chastina/
http://8next.com/umova/1572-umova_116.html
http://8next.com/umova/1572-umova_116.html
https://www.youtube.com/watch?v=TyQ_Yh0hMoE
https://www.youtube.com/watch?v=TyQ_Yh0hMoE
https://www.youtube.com/watch?v=3K5owLIwwc8
https://www.youtube.com/watch?v=3K5owLIwwc8
http://video.novashkola.ua/2-klas/ukrayinska-mova-2-klas/urok-15/
http://video.novashkola.ua/2-klas/ukrayinska-mova-2-klas/urok-15/
http://video.novashkola.ua/2-klas/ukrayinska-mova-2-klas/urok-15/
http://8next.com/umova/1117-umova002.html
http://8next.com/umova/1117-umova002.html
https://zno.if.ua/?p=4123
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розділовими знаками – комами, 

знаком оклику; використовує 

форми кличного відмінка (до 

вчителя, товаришів по класу, 

працівників школи, членів родини); 

визначає в реченні головні члени (підмет 

і присудок – його основу); виділяє 

словосполучення у групі підмета і 

групі присудка; визначає 

другорядні члени речення (без 

поділу їх на види);  

встановлює з допомогою і під 

керівництвом учителя смислові і 

граматичні зв’язки між словами у 

простому неускладненому реченні 

з підметом-іменником і 

присудком-дієсловом за 

допомогою питань від головного 

слова до залежного (практично, 

без термінів): росте (на чому? де?) 

на грядці; поспішає (до чого? 

куди?) до класу; 

складає і поширює прості речення за 

запитаннями. 

 

 Відеоурок: 

https://www.youtube.com/watch

?v=6RG9ydNPtvg 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=OXdWnB3BvfI  

 

https://www.youtube.com/watch

?v=gZ4u_7bvPRo 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=N6273friUBI 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=3rJ3mJj45HA 

 

 

 

 

 

4 Значення слова виявляє в тексті слова з прямим і 

переносним значенням, багатозначні 

слова, найуживаніші омоніми 

(омофони – коса (дівчини і знаряддя 

праці) омоформи – моя мати – мати 

книжку омóграфи (книжкú і кнúжки) 

– практично, у процесі навчальної 

роботи, без уживання термінів   

добирає синоніми й антоніми до 

загальновживаних слів використовує 

їх в усному і писемному мовленні 

(навчальних творчих роботах) 

пояснює і вживає у власному мовленні 

опрацьовані за підручниками 

фразеологізми, зокрема, прислів’я 

пояснює значення слів, опрацьованих у 

попередній навчальній діяльності 

користується прийомами тлумачення 

слів (добір синонімів, опора на 

морфемну будову тощо) та тлумачним 

словником 

добирає слова для точного вираження 

думки в усному і писемному мовленні; 

виявляє у навчальних текстах, у мовленні 

товаришів по класу, у власному 

мовленні хибні, примітивні слова; 

замінює їх літературними, 

нормативними 

 

 Конспект: 

https://webpen.com.ua/pages/

vocabulary/the_word_and_its

_lexical_meaning.html  

 

 Відеоурок 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=0McVOAhwb3k&list

=PLNHujhVkUueVa_lFH7hl

s2kOv778XZ6id&index=12  

 

 Відеоурок та конспект 

https://webpen.com.ua/pages/

vocabulary/homonyms_and_

paronyms.html  

 

- Відеоурок 

https://naurok.com.ua/konspe

kt-uroku-z-ukra-nsko-movi-

dlya-2-klasu-slova-

protilezhni-za-znachennyam-

12429.html   

 

 Відеоурок та конспект: 

https://webpen.com.ua/pages/

vocabulary/synonyms.html 

https://www.youtube.com/watch?v=6RG9ydNPtvg
https://www.youtube.com/watch?v=6RG9ydNPtvg
https://www.youtube.com/watch?v=OXdWnB3BvfI
https://www.youtube.com/watch?v=OXdWnB3BvfI
https://www.youtube.com/watch?v=gZ4u_7bvPRo
https://www.youtube.com/watch?v=gZ4u_7bvPRo
https://www.youtube.com/watch?v=N6273friUBI
https://www.youtube.com/watch?v=N6273friUBI
https://www.youtube.com/watch?v=3rJ3mJj45HA
https://www.youtube.com/watch?v=3rJ3mJj45HA
https://webpen.com.ua/pages/vocabulary/the_word_and_its_lexical_meaning.html
https://webpen.com.ua/pages/vocabulary/the_word_and_its_lexical_meaning.html
https://webpen.com.ua/pages/vocabulary/the_word_and_its_lexical_meaning.html
https://www.youtube.com/watch?v=0McVOAhwb3k&list=PLNHujhVkUueVa_lFH7hls2kOv778XZ6id&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=0McVOAhwb3k&list=PLNHujhVkUueVa_lFH7hls2kOv778XZ6id&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=0McVOAhwb3k&list=PLNHujhVkUueVa_lFH7hls2kOv778XZ6id&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=0McVOAhwb3k&list=PLNHujhVkUueVa_lFH7hls2kOv778XZ6id&index=12
https://webpen.com.ua/pages/vocabulary/homonyms_and_paronyms.html
https://webpen.com.ua/pages/vocabulary/homonyms_and_paronyms.html
https://webpen.com.ua/pages/vocabulary/homonyms_and_paronyms.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
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
https://webpen.com.ua/pages/vocabulary/synonyms.html
https://webpen.com.ua/pages/vocabulary/synonyms.html
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5 Будова слова. змінює слова за питаннями під 

керівництвом учителя;  

виділяє змінну частину, визначає основу 

знаходить, визначає закінчення у слові, 

поданому в кількох формах пояснює 

роль закінчення у зв’язках слів у 

реченні; 

знаходить, визначає корінь у ряді 

спільнокореневих слів 

визначає префікс, суфікс у ряді слів з тим 

самим префіксом, суфіксом 

розрізнює, добирає під керівництвом 

учителя і самостійно  спільнокореневі 

слова, що належать до різних частин 

мови; 

правильно вимовляє слова з 

ненаголошеними голосними звуками 

[е], [и] 

знає, що таке «орфограма»; знаходить 

слова з орфограмами,  перевіряє їх; 

користується орфографічним словником 

для перевірки написання слів з 

ненаголошеними [е], [и], що не 

перевіряються наголосом 

знає правило вимовляння дзвінких 

приголосних звуків у кінці слова і 

складу перед глухим і дотримується 

його в мовленні 

користується правилом перевірки 

написання слів із сумнівними 

приголосними, що піддаються 

асиміляції (про[зь]ба, моло[дь]ба, 

кі[х]ті, ні[х]ті). 

утворює нові слова від заданої основи за 

допомогою префіксів 

пояснює значення префіксів у словах з 

опорою на введення їх у 

словосполучення, речення 

розрізнює в процесі навчальної роботи 

співзвучні префікси і прийменники 

(типу без сорому – безсоромний, на 

письмі – написаний) на слух і на 

письмі.  

знає і дотримується в навчальній роботі 

правила вимовляння і правопису 

префіксів роз-, без- , з-, с-; 

дотримується правил правопису слів з 

апострофом після префіксів, переносу 

слів із префіксами у процесі виконання 

навчальних вправ 

утворює нові слова, що належать до тієї 

самої частини мови за допомогою 

поданих суфіксів (ручка, рученька, 

 Конспект: 

http://8next.com/umova/2060-

umova_149.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конспект: 

https://webpen.com.ua/pa

ges/Pravopys_Pryholosny

h/suffixes.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Відеоурок та конспект: 

https://webpen.com.ua/pa

ges/Pravopys_Pryholosny

h/spelling_consonants.htm

l 

 

 Відеоурок: 

https://www.youtube.com/

watch?v=uv1K2pLZK4Q

&list=PLNHujhVkUueVa

_lFH7hls2kOv778XZ6id

&index=13  

 

 

http://8next.com/umova/2060-umova_149.html
http://8next.com/umova/2060-umova_149.html
https://webpen.com.ua/pages/Pravopys_Pryholosnyh/suffixes.html
https://webpen.com.ua/pages/Pravopys_Pryholosnyh/suffixes.html
https://webpen.com.ua/pages/Pravopys_Pryholosnyh/suffixes.html
https://webpen.com.ua/pages/Pravopys_Pryholosnyh/spelling_consonants.html
https://webpen.com.ua/pages/Pravopys_Pryholosnyh/spelling_consonants.html
https://webpen.com.ua/pages/Pravopys_Pryholosnyh/spelling_consonants.html
https://webpen.com.ua/pages/Pravopys_Pryholosnyh/spelling_consonants.html
https://www.youtube.com/watch?v=uv1K2pLZK4Q&list=PLNHujhVkUueVa_lFH7hls2kOv778XZ6id&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=uv1K2pLZK4Q&list=PLNHujhVkUueVa_lFH7hls2kOv778XZ6id&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=uv1K2pLZK4Q&list=PLNHujhVkUueVa_lFH7hls2kOv778XZ6id&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=uv1K2pLZK4Q&list=PLNHujhVkUueVa_lFH7hls2kOv778XZ6id&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=uv1K2pLZK4Q&list=PLNHujhVkUueVa_lFH7hls2kOv778XZ6id&index=13
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ручище чорний, чорнявий, чорненький, 

чорнющий); 

пояснює в навчальній роботі значення, 

якого надають словам найуживаніші 

суфікси, зокрема суфікси зменшення, 

здрібнілості, пестливості.  

 

СПІВБЕСІДА ЗА І СЕМЕСТР 
 

 

ІІ семестр  

Семестрова контрольна робота №2.   

                      Тема. Частини мови. Іменник. Прикметник. Дієслово. Повторення вивченого за        

                                  рік 

 

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

Мовна змістова лінія 

 

1 Частини мови 

Іменник 

відносить до іменників слова з 

абстрактним значенням, які 

відповідають на питання що? 
  

добирає до поданого іменника 2-3 

синоніми, антонім розкриває 

значення (2-3) багатозначного 

іменника, вводить його в 

словосполучення, речення (у процесі 

виконання навчальних вправ)  

 

визначає рід і число іменників змінює 

іменники за числами і відмінками 

визначає початкову форму іменника 

(називний відмінок однини), відмінок 

іменника в реченні у формі 

колективної навчальної роботи під 

керівництвом учителя; 

змінює в процесі словозміни іменників 

приголосні [г], [к], [х] перед –і на 

м’які [з´], [ц´], [с´] голосний [і] на [о], 

[е] відображає ці звукові явища на 

письмі (нога – нозі, яблуко – в яблуці, 

рух – у русі) (піч – пéчі, ніч – нóчі, 

ночéй, стіл – стола) 
вживає у процесі виконання навчальних 

вправ: у родовому відмінку іменників 

жіночого роду на -а закінчення -и, -і 

(стіни, пісні, межі, кручі, груші) в 

орудному відмінку однини в 

іменниках чоловічого та жіночого 

роду з основою на м’який 

приголосний та [ж, ч, ш] закінчення -

 Відео 

https://www.youtube.com/watch

?v=frZ5nZRNgIY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект: 

 https://webpen.com.ua/pages/

Morphology_and_spelling/ca

se_endings_of_nouns.html  

 

 https://webpen.com.ua/pages/

Morphology_and_spelling/sp

elling_endings_nouns_I_case

.html  

https://www.youtube.com/watch?v=frZ5nZRNgIY
https://www.youtube.com/watch?v=frZ5nZRNgIY
https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/case_endings_of_nouns.html
https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/case_endings_of_nouns.html
https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/case_endings_of_nouns.html
https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/spelling_endings_nouns_I_case.html
https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/spelling_endings_nouns_I_case.html
https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/spelling_endings_nouns_I_case.html
https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/spelling_endings_nouns_I_case.html
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ею (землею, межею, кручею, тишею) 
-ем (конем, ножем, мечем, 

споришем) 
закінчення -єю в іменниках жіночого 

роду на -ія (лінія – лінією) закінчення 

-єм в іменниках чоловічого роду на 

[й] (гай – гаєм) 
перевіряє за словником закінчення в 

родовому й орудному відмінках 

іменників на -ар, -яр (вівчарем, 

слюсарем, школярем, але маляром, 

столяром) 

використовує у мовленні паралельні 

форми іменників чоловічого роду – 

назв істот у давальному і місцевому 

відмінках однини (братові і брату, 

батькові і батьку, Василеві і 

Василю). 

Вживає   подвоєні букви на позначення 

м’яких приголосних перед 

закінченням –ю з основою на 

приголосний(тінню, молоддю); не 

вживає подвоєння в іменниках зі 

збігом приголосних в основі 

(радістю,щирістю) у процесі 

виконання навчальних вправ; 

користується навчальною таблицею 

відмінювання іменників у множині у 

процесі виконання вправ на 

практичне засвоєння відмінкових 

закінчень іменників;  

правильно вживає прийменники з 

іменниками в окремих відмінках 

уживає літературні форми закінчень -ах 

(-ях) іменників у місцевому відмінку 

множини (по вікнах, по деревах, по 

дорогах, на полях). 



 

 Відеоурок: 

 https://www.youtube.com/wa

tch?v=cMnu-

voSs2E&list=PLNHujhVkUu

eVa_lFH7hls2kOv778XZ6id

&index=15 

 

 https://www.youtube.com/wa

tch?v=Aj1MWHFSoDc&list

=PLuEemL6UqFzJGllokrl-

yfcMD5AUjs0no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Прикметник відносить до прикметників слова, що 

означають різні ознаки предметів 

 

добирає до поданого прикметника 2-3 

синоніми, антонім 

пояснює і вживає у мовленні 

прикметники у прямому і переносному 

значеннях у художніх і науково-

популярних текстах 

змінює прикметники за числами і в 

однині за родами 

визначає рід і число прикметника за 

родом зв’язаного з ним іменника та за 

характерним закінченням 

 Відео:  

https://www.youtube.com/watch

?v=O6i1PfmLgaI  

 

https://www.youtube.com/watch

?v=d5ijAEHowy0  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cMnu-voSs2E&list=PLNHujhVkUueVa_lFH7hls2kOv778XZ6id&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=cMnu-voSs2E&list=PLNHujhVkUueVa_lFH7hls2kOv778XZ6id&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=cMnu-voSs2E&list=PLNHujhVkUueVa_lFH7hls2kOv778XZ6id&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=cMnu-voSs2E&list=PLNHujhVkUueVa_lFH7hls2kOv778XZ6id&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=cMnu-voSs2E&list=PLNHujhVkUueVa_lFH7hls2kOv778XZ6id&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Aj1MWHFSoDc&list=PLuEemL6UqFzJGllokrl-yfcMD5AUjs0no
https://www.youtube.com/watch?v=Aj1MWHFSoDc&list=PLuEemL6UqFzJGllokrl-yfcMD5AUjs0no
https://www.youtube.com/watch?v=Aj1MWHFSoDc&list=PLuEemL6UqFzJGllokrl-yfcMD5AUjs0no
https://www.youtube.com/watch?v=Aj1MWHFSoDc&list=PLuEemL6UqFzJGllokrl-yfcMD5AUjs0no
https://www.youtube.com/watch?v=O6i1PfmLgaI
https://www.youtube.com/watch?v=O6i1PfmLgaI
https://www.youtube.com/watch?v=d5ijAEHowy0
https://www.youtube.com/watch?v=d5ijAEHowy0
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користується таблицею відмінювання 

прикметників, поданою в підручнику, 

у процесі виконання навчальних вправ 

на практичне засвоєння відмінкових 

закінчень прикметників 

зіставляє і розрізнює відмінкові 

закінчення прикметників з орієнтацією 

на твердий і м’який приголосний 

основи 

визначає в процесі виконання 

навчальних вправ відмінки 

прикметників за відмінками іменників 

(на основі встановлення зв’язку слів у 

реченні) 

дотримується правил вимови і 

написання прикметників на -ський, -

цький, -зький 
вживає букву ь для позначення м’якості 

кінцевого приголосного основи у 

відмінкових формах прикметників 

(синьої, давнього, братньою, 

літньому, у могутньому) 
дотримується м’якої і пом’якшеної 

вимови кінцевих приголосних основи 

прикметників у називному відмінку 

множини (хороші, далекі) 

 

3. Дієслово має уявлення про дієслово як частину 

мови 

впізнає дієслова в реченні, тексті, 

ставить до них питання; пояснює їх 

значення у мові і мовленні зв’язує з 

іменниками 

добирає до поданого дієслова 1-3 

синоніми, антонім пояснює в 

навчальній роботі дієслова, вжиті у 

переносному значенні 

бере участь у колективних навчальних 

вправах з удосконалення текстів 

шляхом добору дієслів-синонімів 

розрізнює часові форми дієслова 

ставить питання до дієслів різних 

часових форм 

змінює дієслова за часами у формах 

доконаного і недоконаного виду (без 

уживання термінів) за допомогою 

питань: що робить? що зробить? що 

робив? що зробив?  
розпізнає часові форми дієслів у тексті; 

вживає дієслова з не в усному і 

писемному мовленні, в різних 

ситуаціях спілкування (в суперечках, 

дискусіях, застереженнях, 

    -  Конспект: 
http://8next.com/umova/1956-

umova_133.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://8next.com/umova/1956-umova_133.html
http://8next.com/umova/1956-umova_133.html
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виправдовуваннях, порадах, 

повчаннях)  

4  Повторення вивченого за рік  

Правопис (протягом року) 

 Графічні 

навички 

письма. 

Техніка 

письма. 

Культура 

оформлення 

письмових 

робіт (протягом 

року) 

Технічні 

навички. 

 Графічні 

навички. 

Поступовий перехід до письма в 

графічній сітці зошита в одну лінію. 

Підготовчі графічні вправи. Написання 

окремих елементів  висотою в 1/3 

рядка, у піврядка та в 2/3  рядка. 

Закріплення письма великих і малих букв 

та пунктуаційних знаків.  

Письмо букв за групами: у порядку 

ускладнення їх форми (і, и, ш, щ...І, Ї, 

И, Ш...), за початком написання букв ( 

с, о, а, д...С, О, Є, Е...) висотою в 1/3 

рядка, у піврядка та в 2/3 рядка. 

Удосконалення письма букв: 

безвідривно поєднує до 4 графем ( рин, 

лин, дре мили, ориз, трив тощо) у 

словах вправ підручника; самостійно 

контролює рухові дії у процесі такого 

письма; 

прискорює письмо в міру своїх 

можливостей, не змінюючи при цьому 

форми букв та їх поєднань;  

розбірливо, охайно оформлює письмову 

роботу в зошиті в одну лінію: записує 

слова у стовпчик  підкреслює 

умовними лініями слова – різні 

частини мови; умовно позначає 

морфеми 

 

 

СПІВБЕСІДА ЗА ІІ СЕМЕСТР 
 

 Відео поради 

дорослим: 

https://vseosvita.ua/webinar/ak-

navciti-ucniv-rozumiti-movu-

muzicnogo-mistectva-

33.html?utm_source=main&utm

_medium=webinar_sidebar&ut

m_content=w33  

 

 

 

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати: абрикóс, адрéса, áйстра, 

акваріум,   апельси́н, апети́т, асфáльт, вдячний,    велосипéд,  вóгнище, вокзáл,внесок, 

гармонія,горизóнт, гримі́ти,  депутáт, децимéтр, дирéктор, елéктрика, кипі́ти, кишéня, колекти́в, 

комбáйн,   коридóр, космонáвт, крини́ця,  минýлий, милосердний, очерет,  пирі́г, приязний, президéнт, 

пшени́ця,  сантимéтр, секýнда,  тривóга, фéрмер, хвили́на, черéмха, черéшня (40 слів). 

 

 

https://vseosvita.ua/webinar/ak-navciti-ucniv-rozumiti-movu-muzicnogo-mistectva-33.html?utm_source=main&utm_medium=webinar_sidebar&utm_content=w33
https://vseosvita.ua/webinar/ak-navciti-ucniv-rozumiti-movu-muzicnogo-mistectva-33.html?utm_source=main&utm_medium=webinar_sidebar&utm_content=w33
https://vseosvita.ua/webinar/ak-navciti-ucniv-rozumiti-movu-muzicnogo-mistectva-33.html?utm_source=main&utm_medium=webinar_sidebar&utm_content=w33
https://vseosvita.ua/webinar/ak-navciti-ucniv-rozumiti-movu-muzicnogo-mistectva-33.html?utm_source=main&utm_medium=webinar_sidebar&utm_content=w33
https://vseosvita.ua/webinar/ak-navciti-ucniv-rozumiti-movu-muzicnogo-mistectva-33.html?utm_source=main&utm_medium=webinar_sidebar&utm_content=w33
https://vseosvita.ua/webinar/ak-navciti-ucniv-rozumiti-movu-muzicnogo-mistectva-33.html?utm_source=main&utm_medium=webinar_sidebar&utm_content=w33

