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Українська мова. 
Буквар

Світлана Тарнавська



📍 Тарнавська С.С.,
аспірантка Інституту педагогіки НАПН України,  
авторка  підручника «Українська мова. Буквар» та 
навчальних посібників з української мови, авторка 
підручників інтегрованого курсу «Я досліджую світ»

Автор



У сучасній дидактиці принцип доступності 
трактується як принцип посильних труднощів. 
Доступним визначається той зміст процесу 
навчання, що викликає в учнів труднощі, які вони 
здатні подолати.
Ми пропонуємо такий рівень навчання, який, з 
одного боку, є доступним для дітей, але водночас 
вимагає від них серйозних розумових зусиль.

📍Принцип науковості пов'язаний 
із принципом доступності

📍Для вас розроблено:

🔘 Календарно-тематичне планування 

🔘 Конспекти уроків

🔘 Презентації до уроків

https://www.geneza.ua/product/1117

https://www.geneza.ua/product/1117


Прихований 
методичний апарат



Допомагає пізнавати навколишній світ/довкілля 
дитини і самого себе



Допомагає пізнавати навколишній світ/довкілля дитини 
і самого себе



Структура і зміст навчання

розкажи

поміркуй

напиши, намалюй, поєднай, розфарбуй

послухай; прочитай, якщо вмієш



Структура і зміст навчання

спиши з друкованого

склади букву, слово

граємо в гру, 
моделюємо букви

перевір себе



📍 Добукварний період

➔ підготовка до читання
➔ розвиток розуміння чути та виокремлювати слова в 

усному мовленні
➔ залучення учнів до дій зі сприймання, перетворення, 

виокремлення, аналізу й інтерпретації інформації
➔ оцінювання та використання усної інформації в 

реальній мовленнєвій практиці (через бесіду, 
дискусію у класі, групі, обговорення  в парі тощо) 

➔ розвиток мотивації до читання



📍 Платформа для різних видів діяльності



📍 Формуємо комунікативні навички



📍 Розвиваємо критичне мислення, формулюємо 
самостійні судження



📍 Формуємо і розвиваємо систему цінностей



📍 Навчаємося без стресу



📍 Підготовка руки до письма



📍 Ігрові форми графічних вправ



📍 Основні завдання букварного періоду:

➔ Вивчити всі букви, навчити учнів правильно позначати звуки буквами.
➔ Навчитися читати  плавно (складами) з переходом на цілі слова.
➔ Формувати навичку правильного, свідомого, виразного читання.
➔ Розвивати мовлення та мислення учнів.
➔ Формувати елементарні фонетичні, граматичні, орфографічні, лексичні 

уміння.
➔ Засвоїти правила графіки письма та вміння сприймати рукописний 

текст.





📍 Граємо - моделюємо



📍 Інтегрований 
підхід у навчанні



📍 Звуковий аналіз чи 
звуковий сінтез?



📍 Звуковий аналіз чи 
звуковий сінтез?



📍 Зразки каліграфічного 
написання букв



📍 Вправи на інтонування речень



📍 Розвиваємо артикуляцію першокласників



📍Досліджуємо утворення слів



📍Збагачення активного словника учнів



📍 Інсценування



📍Розвиваємо логічне мислення



📍Робота з анаграмами, паліндромами, омонімами



📍Аналізуємо фразеологізми та фразеологічні звороти



📍 Особливості вімельбухів

● яскраві

● мало тексту

● насичені ілюстраціями

● знайомлять з навколишнім світом

● стимулюють мовлення, уяву, мислення

● розвивають почуття гумору

● повністю задіяний увесь простір

● сюжет створюється при сумісному розгляданні

● можливість щоразу вигадувати нові історії, сюжетні





📍 Удосконалюємо вміння читати



📍 Удосконалюємо вміння читати



📍 Формувальне оцінювання



Дякуємо!
Успіх там, де ми з вами!

📍 Сторінка посібника 
на сайті видавництва:

https://www.geneza.ua/product/1117

https://www.facebook.com/genezaua
 

Запрошуємо до Viber-cпільноти вчителів 
початкових класів >>> Посилання на спільноту

https://www.geneza.ua/product/1126
https://www.facebook.com/genezaua
https://invite.viber.com/?g2=AQBuf2dVfEbQcFACSAtbxj%2FMe4YjKb0B8DqpHTlpCjLKXXwjnIL%2F72FvwJ0A7Pmn

