ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Мови і літератури

Зима надворі. Білий-білий рідний край.
До нас вже поспішає Миколай
Урок української мови у 1-му класі

Марина ДАУРЦЕВА, вчителька початкових класів,
Охтирська ЗОШ І–ІІІ ст. № 8, Сумська обл.

День святого Миколая — одне з найулюбленіших дитячих свят. Провести
з його нагоди цікавий урок, на якому діти вчитимуться писати лист, створювати малюнкову й усну розповіді, підтримуючи святкову атмосферу в класі, пропонує авторка.

Те м а: Зустрічаємо День святого Миколая.
О ч і к у в а н і р е з у л ь т а т и:
y учень/учениця розповідає про те, що вразило,
схвилювало;
y переповідає, правильно вимовляючи й наголошуючи загальновживані слова;
y уважно слухає вчителя і виконує його
завдання;
y співпрацює у групі і в парі;
y створює ілюстрацію з теми;
y будує усну розповідь за малюнками;
y за поданим зразком дає відповіді на запитання
і ставить запитання за змістом речень;

y створює лист за поданим зразком;
y обирає для написання висловлювання відпо-

відне оформлення (шрифт, розмір, колір
тощо).
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я: мультимедійний комплект, аудіозапис пісні “Танці-зігріванці” (авт. сл. Зоряни Лісевич; інтернет-канал
“З любов’ю до дітей); щоденники вражень, підручник “Українська мова. Буквар” (авт. І. О. Большакова, М. С. Пристінська); цеглинки Лего, піскові годинники, олівці, фломастери; картки з малюнками
до теми, аркуші для листів, лляні шнурки, ватман,
смаколики.

Хід уроку
І. Організаційний момент. Емоційне
налаштування на тему уроку (7–10 хв)
Ранкове коло
Гра “Роби, як я”
Учитель пропонує розпочати незвичайний день
з танцю під аудіозапис пісні “Танці-зігріванці”, при
цьому відбиваючи такт цеглинками Лего.
Вітання
Діти хором промовляють слова і виконують відповідні рухи.
Йде Землею святий Миколай —
Всіх навколо привітай!
(Махають руками.)
Через гори і долини поспішає Миколай.
(Крокують на місці.)
Не барися, повернися,
(Повертаються.)
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Усім друзям усміхнися,
(Усміхаються одне одному.)
А сусідам руки дай.
(Беруться за руки.)
Подарунки під подушку вже поклав всім Миколай.
“Добрий день”, — говорять хлопці.
(Вітаються хлопчики.)
“Всім привіт”, — дівчатка кажуть.
(Вітаються дівчатка.)
Радості всім дітям побажай.

Щоденні новини
Пам’ятаючи правило “Хочу сказати — піднімаю
руку”, учні заявляють про своє бажання повідомити
щоденні новини. Одна дитина називає день тижня,
його число, те, що цей день є Днем святого Миколая,
і що це світле зимове свято, яке дуже люблять діти,
відзначає нині вся наша країна.
Учні займають свої місця.
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Бажаєте підвищити кваліфікацію?
Завітайте на сайт журналу “Учитель початкової школи”

upsh.com.ua
Відтепер усі охочі мають змогу підвищити свій фаховий рівень за публікаціями
авторів часопису — досвідчених учених і практиків.

Переваги навчання онлайн:







можливість самостійного вибору програми
зручний для вас час навчання
інтерактивні завдання
можливість опановувати тему поетапно
додаткові матеріали з теми

По завершенні навчання Ви отримаєте СЕРТИФІКАТ,
що підтверджує успішне підвищення кваліфікації
Охочі мають змогу оприлюднити власний творчий доробок
з опанованої теми й отримати СВІДОЦТВО ПРО ПУБЛІКАЦІЮ

З нами навчатися легко!

