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Тема: Буква «ща», позначення нею звукосполучення шч. Опрацювання 

вірша В.Симоненка і тексту «Наша Батьківщина». Прислів'я. 

Мета: дати дітям поняття про букву «ща» яка позначає не один звук, а 

звукосполучення шч, удосконалювати уміння виконувати звуко - 

буквений аналіз слів; вчити читати склади і слова з буквою «ща», 

збагачувати словник словами з цією буквою; виховувати у дітей любов 

до рідного краю, Батьківщини, хліба. 

Обладнання: малюнки:Наша Батьківщина, Україна, предметні малюнки, 

звукові моделі слів, мікрофон, складові таблиці, програвач, 

коровай. 

Хід уроку 

1. Організація учнів до уроку. 

Доброго дня! Сьогодні до нас на урок завітали гості.  

Тож давайте привітаємо їх. 

Всі сідайте тихо, діти, 

Домовляймось не шуміти, 

Руку гарно піднімати, 

На уроці не дрімати, 

А знання мерщій хапати. 

Щоб не було нам мороки — 

Всі готові до уроку? 

Тож гаразд, часу не гаймо 

І урок розпочинаймо. Н. Березіцька 

А зараз ми пограємо в гру «Мікрофон» 

- Якими ви повинні бути на уроці, щоб правильно виконати всі завдання? 

(Активними, уважними, кмітливими, чемними, спостережливими. Якщо 

будемо слухати вчителя, то впораємося з усіма завданнями.) 

II. Актуалізація опорних знань. 

1. Повторення та закріплення вивченого. 

 Вправи на дихання: 



а) Загасити свічку. 

б) «Улюблені парфуми». 

в) Здути пір'їнку. 

г) «Паперовий човник» запустити у воду. 

2.Вітер розсипав літери «Утвори слово». 

3.Читання променевих таблиць. 

 

4.Черв'ячок з'їв літеру «Встав літеру» (таблиця) 

5.Скоромовка 

Дощ хлющить на зелен плющ, 

Під плющем сховався хрущ. 

Фізкультхвилинка 

III. Перевірка вивченого. 

Читання в особах вірша «Зима і весна» 

— Насуплю я брови, — 

говорить зима, — 

і вітер з морозом повіє: 

усе скрізь загине - 

рятунку нема! 

Під снігом замре, заніміє 

—А я засміюся -  

весна одмовля, - 

і сонце пекуче засяє: 

прокинуться луки, ліси  

і поля. 

Усе розцвіте, заспіває. 



Спиридон  Черкащенко 

IV. Повідомлення теми і мети уроку. 

- Сьогодні до нас на урок завітали українець і україночка, вони 

принесли ще нам одну цікаву літеру. 

- Що це за літера, як ви гадаєте? 

- На яку літеру подібна літера «ща»? 

- Буква ща сказала ша: 

- Ти стрибаєш, як лоша. 

- Я на тебе дуже схожа, 

- Хоч стрибати так не можу. 

- А відгадка тут проста: 

- Я - з хвостом, ти - без хвоста. (І. Січовик) 

1. Доберіть слова з буквою «ща» 

(Щука, щиглик, щітка, щук, щука, щавель, ящірка.) 

2. Гра «Яке слово зайве?» 

Щиро, щедро, гордо. 

Щасливі, блищить, блимає. 

Щедрувати, щебетати, співати. 

3.Читання слів (з дошки) 

щука  дощик   дощ - дощі 

щітка  кущик   кущ - кущі 

щавель  горщик   лящ - лящі 

хрущ - хрущі 

4. Буква ща особлива, тому що буква одна, а звуків два «шч» 

 

5. Звуко - буквений аналіз слів.  

Біля дошки. 



- Послухайте загадки і відгадайте їх. 

- Що тут казати - хижа вкрай 

- У неї апетит найкращий. 

- Карасику, ти не дрімай, 

- А то в її потрапиш пащу! (Щука) 

Щука - хижа риба. (Малюнок щуки) 

Хто таку тварину знає: 

Губить хвіст, коли втікає. 

Не шукає й не пита, 

Хто знайшов її хвоста, 

Бо секрет для себе має - 

Хвіст швиденько відростає. (Ящірка) 

V. Фізкультхвилинка (музичний супровід). 

VI. Робота над текстом. 

- Діти знаєте, що таке Батьківщина? 

Батьківщина - це ліс осінній,  

Це домівка твоя і школа,  

Це гаряче сонячне коло. 

Батьківщина - це труд і свято,  

Батьківщина - це мама і тато. 

Тема нашого уроку. «Наша Батьківщина» (малюнок) 

Розповідь учнів. Назарій і Тетяна розкажуть про нашу Батьківщину 

Батьківщина - це земля не тільки наших батьків, а й дідів, прадідів. 

Батьківщина — це край, де звучить наша рідна мова. Наша Батьківщина 

зветься Україною. 

Батьківщина - це гори Карпати. Це безкраї лани пшениці, квітучі поля 

льону, вишневі сади. Це червона калина біля бабусиної хати. Це широкий 

Дніпро - Славутич. 



- Сьогодні ми познайомимося з текстом «Наша Батьківщина». 

Пояснення слів вчителем: 

Батьківщина — рідний край. 

Прадід - батько діда, або баби, у переносному значенні - людина 

минулих поколінь, предок. 

Льон - трав'яниста технічна рослина, зі стебел якої виготовляють  

волокно, а з насіння - олію. 

Безкраї - які не мають видимих меж, безмежні. 

Шахта - система підземних споруд, де добувають корисні копалини 

(переважно вугілля). 

Україна — це той край, де ви живете. 

 Словникові слова 

 Читання блискавкою 

У кожного учня на парті словникові слова (читають дівчатка, а потім 

хлопчики). Прочитайте тільки ті слова які написані з великої літери. 

дід  Батьківщина  шахти Донбасу 

прадід  Україна   Дніпро - Славутич 

батьки  Карпати   Чорне море 

1. Робота над текстом»Наша Батьківщина» 

Проблемне запитання: 

- Як називається Батьківщина? (Наша Батьківщина зветься Україною) 

2.Вчитель читає текст. 

3.Читання тексту дітьми. 

4.Відповіді на запитання по тексту: 

а) Що таке Батьківщина? (Батьківщина - це земля не тільки наших 

батьків, а й дідів, прадідів. Батьківщина - це край, де здавна звучить 

наша рідна мова і материнська пісня); 

б) Як зветься наша Батьківщина? (Наша Батьківщина - Україна); 

в) Що є в Україні? (Прочитайте. Це гори Карпати і шахти Донбасу. 

Це широкий Дніпро - Славутич, що несе свої води в Чорне море); 



г) Що таке Україна? (Прочитайте. Україна - це і той край, де ви 

живете). 

На дошці зображена таблиця. Давайте прочитаємо цю «павутинку» 

- Зараз ми послухаємо про життя і творчість Василя Андрійовича 

Симоненка і вірш, який він написав для дітей. 

Автобіографія 

Прослуховування вірша. 

— А зараз проведемо змагання: хто прочитає вірш найкраще? 

Які мудрі слова сказав український поет у цьому вірші, але щоб їх зрозуміти 

нам ще треба підрости, так як проростає зернятко і утворюється колос. 

Колос це Батьківщина. Це я і ви це наша земля і гості і оцей прекрасний хліб 

на нашому столі. Щоб завжди був цей хліб на столі, потрібно виростити цей 

маленький колосок знань. Поглянь те на цей чудовий колосок і прочитай що 

на ньому написано: 

«Нема без колосу зернини, а нас, людей - без Батьківщини». 

Водограй полів розмай,  

Зелен гай, ліщина.  

Все це рідний, любий край – 

Наша Батьківщина. 

Прилітай, не забувай  

Батьківську стежину.  

Прикрашай, шануй свій край,  

дім свій - Батьківщину. 

На згадку про наш урок ми хочемо пригостити Вас цим запашним короваєм, 

який спекла мама Насті Продан. 

VII. Підсумок уроку 

- Молодці ви добре попрацювали на уроці. 



Ми вивчили на уроці букву «ща», читали оповідання про Батьківщину. 

Про який край розповіла нам нова літера? 

(Про Україну — нашу Батьківщину) 

Чи справді цей край чудовий? 

(Цей край чудовий, бо багатий на моря, річки, сади, шахти, лани). 


