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ЗНАЙОМСТВО 
З БУКВАРЕМ



Емоційне налаштування

Дзвоник всім нам дав наказ:

До роботи швидше в клас!

Біля парти станем чемно –

Хай мине час недаремно.

Будемо уважні й старанні всі –

Сядемо рівненько на місця свої.



Тепер ви – школярі.

Знайомство



Клас – це місце, де ви 
будете навчатися, 
відпочивати, дружити.

Знайомство



Знайомство

Щоб краще запам’ятати 
один одного, ми з вами  
«сплетемо» віночок дружби.



Правила поведінки

Ти живеш у суспільстві людському, 
Без людей ти не зміг би прожить. 
І хоч правил багато є в ньому, 
Ти всі правила мусиш завчить.

https://youtu.be/0Cp8r0MpyaY
Гра «Правила поведінки в школі»

https://youtu.be/0Cp8r0MpyaY


Ознайомлення з підручником

Відгадайте загадку

Бачить – не бачить, чути – не чує, 
Мовчки говорить, дуже мудрує. 
Часом захоче – правди навчає, 
Часом жартує – всіх звеселяє. 

Відповідь: КНИГА



Ознайомлення з підручником

Чи є у вас вдома книги?



Ознайомлення з підручником

Відгадайте, з якою книгою ми сьогодні познайомимося?

Букви в книжці цій вивчай
Та докупи їх складай.
Як їх гарно поскладаєш –
Що завгодно прочитаєш!

Відповідь: БУКВАР



Фізкультхвилинка

Наші ручки: раз, два, три!
Наші ніжки: раз, два, три!
На носок, на каблучок,
Руку вліво, руку вправо:
Ми танцюєм козачок.
Раз – присядемо, два – присядемо,
Гарний настрій – добре всім.
Покружляли, повертілись
Й тихо всі за парти сіли.



Ознайомлення з підручником

Умовні позначення – це 
маленькі малюночки чи схемки, 
завдання, підказки які будуть 
допомагати нам у виконанні 
різних завдань.



Робота з підручником

РОЗМІЩУЙ ЗОШИТ НА СТОЛІ, 
ЯК ПОКАЗАНО НА МАЛЮНКАХ.

Для праворуких Для ліворуких



Робота з підручником

ПРАВИЛЬНО ТРИМАЙ ОЛІВЕЦЬ АБО РУЧКУ.



Робота з підручником

ПРАВИЛЬНО СИДИ ЗА ПАРТОЮ.



Підсумок уроку

Тепер ви справжні школярі.

Що вам найбільше сподобалося? 

Про що ви дізналися?



Мені 
сподобалося…



Удома  
розповім 
про…



ДЯКУЮ за
РОБОТУ!
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