Ігрове навчання  Мови і літератури

У ГРІ ВИВЧАТИ БУКВИ ВЕСЕЛІШЕ.
УРОК ПРОЙДЕ ЦІКАВО І ЖВАВІШЕ
Ігри з навчання грамоти у 1-му класі

Валентина КУРІПТА, вчителька початкових класів,
Полтавська ЗОШ І–ІІІ ст. № 36

Гра дає можливість навчати у легшій, невимушеній формі, пробуджує вогник дитячої думки і творчості, сприяє вдосконаленню навичок читання, допомагає залучити до роботи пасивних учнів. Іграм, які можуть прислужитися педагогам на уроках
навчання грамоти, було присвячено одну з попередніх публікацій авторки (див. “УПШ”, 2015, № 3).
Нині вона пропонує до вашої творчої скарбнички нові знахідки.

Циркові професії
Тут і далі вчитель демонструє дітям ілюстрацію або
картку з переліком слів до гри, коментує її зміст і пропонує виконати ігрове завдання.
— До нас завітав веселий клоун. Він знає, що ви
дуже любите відвідувати цирк. Але чи знаєте ви,
хто працює в ньому? Клоун залишив нам підказку —
першу й останню букви назв циркових професій.

Д___________________к

Просторінка
чоловікно
снарядно
набійка
клопітон

Розваги гномиків
— Гноми люблять перед сном погратися зі словами. Ігри придумує найрозумніший гном Мудрунчик. Цього разу він називав слово, а інші гномики
утворювали з нього нові слова, забираючи якусь
одну букву
Зразок. Лампа — лапа, лама. Слова — сова.
Смак — … (мак)
іскра — … (ікра)
слід — … (лід)
банка — … (банк)
врода — … (вода)
грак — … (рак)

Ж__________________р
Г___________________т
Е___________________т
Ф___________________к
К___________________н

Учні виконують завдання в парах, по закінченні роботи презентують свої слова.
Відповіді: дресирувальник, жонглер, гімнаст, еквілібрист, фокусник, клоун.

Діти мають відгадати назви зашифрованих
професій.
Два слова з одного
Учитель пропонує дітям картки з написами, утвореними злиттям двох слів, де останній склад першого
слова є першим складом другого. Наприклад: молочайка — “молочай” і “чайка”. Учні знаходять обидва
слова, зашифровані у кожному з написів.
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Зачакловані слова
— Снігова Королева зачарувала зимові слова, і вони
перестали бути зимовими. Допоможімо їх відновити,
змінивши в кожному по одній букві.
Зразок. Сніп — сніг.
Морок — … (мороз)
голод — … (холод)
книга — … (крига)
ліс — … (лід)
рима — … (зима)
банки — … (санки)
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