М.Я. Маргітич

РОБОЧИЙ ЗОШИТ
з української мови
для усного курсу
(для дошкільнят та початківців)

Передмова
Робочий зошит «Українська мова усний курс» є методичним посібником для вчителів, які
працюють в угорськомовних загальноосвітніх школах Закарпаття.
Робочий зошит «Українська мова усний курс», призначений для ознайомлення з новими
словами, містить завдання, виконуючи які дитина легко сприймає і запам’ятовує матеріал.
Даний зошит забезпечує творчий підхід до вивчення української мови, дозволяє дитині легко і
без зазубрювання освоїти такі теми, як: «Вітання», «Кольори», «Моє тіло», «Родина» і т.д.
Зошит складений як цікаві завдання від дівчинки Марійки та хлопчика Іштванка, що
дозволить перетворити навчання на захоплюючу гру-спілкування.

КРАЇНИ
(форзац)

Допоможи Іштванові та Марійці
(зафарбувати прапори України та Угорщини)
(Segíts Istvánnak és Máriának kifesteni Ukrajna és Magyarország zászlóit)

ЗНАЙОМСТВО
Привіт!
Szia!

Привіт!
Szia!

Мене звати Марійка.
A nevem Mária.

Мене звати Іштван.
A nevem István.

Як тебе звати?
Hogy hivnak téged?

Як тебе звати?
Hogy hivnak téged?

Як тебе звуть?
Mi a neved?

Як тебе звуть?
Mi a neved?

Мене звати Марійка.
A nevem Mária

Мене звати Іштван.
A nevem István.

Як тебе звати?
Hogy hivnak téged?
Мене звати_________
Az én nevem
(називаємо і пишемо iз батьками своє iм’я)

ВІТАННЯ
З’єднай вітання й побажання на добраніч із відповідними малюнками.
(Párositsd a szavakat a rajzokkal)
Доброго дня!

Доброго вечора!

Вечір

Привіт!

Доброї ночі

ранок

Бувай!

день

Прощавай!

Доброго ранку!

ніч

До побачення!

В. Бірюков
«Доброго ранку!» мовлю за звичаєм.
«Доброго ранку!» кожному зичу я.
«Доброго дня вам!» людям бажаю.
«Вечором добрим»
стрічних вітаю.
І посміхаються
в відповідь люди, Добрі слова ж бо
кожному любі.

ЯК ТВОЇ СПРАВИ?
З’єднай правильні речення із малюнки.
(Illeszd össze a mondatokat a rajzokkal!)

Як твої справи?

Непогано.
Погано.
Нормально.
Чудово.

Добре.

Намалюй свій настрій та напиши.
(Rajzold le és írd le milyen kedved van!)

_______________________.

Дякую, добре.
Дякую, дуже добре.

СКІЛЬКИ ТОБІ РОКІВ?
1.Скільки тобі років?
(Hány éves vagy?)

Мені 6 років.

Мені ? років.

Мені 7 років.

ШКОЛА
З’єднай малюнки зі словами.
(Párositsd a rajzokat a szavakkal)
школа (Iskola)

дошка (Tábla)

вчитель (Tanitó)

рюкзак (Hátizsák)

підручник (Könyv)

лінійка (Vonalzó)

карта (Térkép)

фарби (Festék)

стругачка (Gyalu)

олівець (Ceruza)

пенал (Tolltartó)

стілець (Szék)

ручка (Toll)

зошит (Füzet)

КОЛЬОРИ
Допоможи Марійці розфарбувати одну (ліву) частину, а Іштванкові –
іншу (праву) частину кружечків.
(Segitsél Máriának kifesteni az egyik oldalt, Istvánnak pedig a másik oldalt.)

червоний

жовтий

зелений

рожевий

помаранчевий

синій

багряний

коричневий

білий

сірий

фіолетовий

чорний

ВЕСЕЛКОВА ЛІЧИЛКА
В лузі дощик із квіток
кольоровий сплів вінок.
У долину, аж до річки,
простяглись барвисті стрічки.
Ось червона, перша стрічка, колір стиглої сунички.
Друга – наче мандаринки,
що оранжеві в них спинки.
Третя – жовта, наче сонце
зазирає у віконце.

А четверта – то зелена,
як листок берізки, клена.
П’ять – блакитна, барвінкова,
наче квіточка святкова.
Шоста – синя, як ті сливи,
що дощі вмивали й зливи.
Сьома – вкрили ліс та балки
фіолетові фіалки.
Із семи стрічок веселих
утворилася веселка,
і щоб знати кольори,
ти лічилку повтори.

КОЛЬОРИ
Допоможи Іштвану розфарбувати картинку.
(Segits Istvánnak kifesteni a rajzókát.)

Розфарбуй картинки і розкажи разом із Марійкою вірш.
(Fesd ki a rajzokat és mond el a verset)

1

2

Один

два

3
три

зелений

і

синій

червоні

і

жовті.

4
чотири

КОЛЬОРИ
Розфарбовуючи картинки повторюй слова разом із Марійкою.
(Fesd ki a rajzokat és ismételd a szavakat)
Веселка

Я

Червона

та

жовте,

можу

намалювати

багряна,

веселку,

зелена

я

та

можу

сама/сам.

Назви Іштвану, якого кольору кожна повітряна кулька.
(Nevezd meg Istvánnak, hogy milyen szinüek a gömbök.)

синій

малювати її

Чарівний маляр

Змішай фарби і подивись, який колір вийде.
(Keverd össze a színeket és nézd meg milyen szín jön létre)

Синій + червоний = результат
Червоний + жовтий = результат
Синій + жовтий = результат

ЧИСЛА
Допоможи Іштвану та Марійці порахувати
(Segits Istvánnak és Máriának számolni)

1 лисичка

4 капелюх

7 ляльок

9 зайчиків

2 цуценяти

3 кішки

5 ручок

6 курок

8 м’ячиків

10 ведмедиків

Прочитай і з’єднай. Скільки зірок?
(Olvasd el hány csillag van?)

один
два
три
чотири
п’ять
шість
сім
вісім
дев’ять
десять
нуль

ЧИСЛА
Запиши числа та прочитай їх.
(Ird fel a számokat és olvasd fel ıket)
1 один

+ цять

=

11 одинадцять

2 два

+ цять

=

12 дванадцять

3 три

+ цять

=

13 тринадцять

4 чотири + цять

=

14 чотирнадцять

5 п’ять

+ цять

=

15 п’ятнадцять

6 шість

+ цять

=

16 шістнадцять

7 сім

+ цять

=

17 сімнадцять

8 вісім

+ цять

=

18 вісімнадцять

9 дев’ять + цять

=

19 дев’ятнадцять

2 два

=

20 двадцять

+ дцять

20 двадцять

+

1 один

=

21 двадцять один

Розв’яжи приклади разом із Марійкою.
(Old meg a feledatot)
1
Один

+
плюс (додати)

1
один

=
дорівнює

2
два

2

+

1

=

5

+

2

=

4

+

2

=

8

+

1

=

3

+

1

=

7

+

1

=

ПОРИ РОКУ

Як звуть дівчаток ?
(Hogy hivják a lányokat?)

(дівчина – зима
зафарбувати на ній сукню
у синій та білий колір)

дівчина – весна
зафарбувати на ній сукню
у зелений колір)

З

В

И
М
(Tél)

А

Е
С
(Tavasz)

Н

А

(дівчина –літо
зафарбувати на ній сукню
у рожевий та червоний колір)

дівчина –осінь
зафарбувати на ній сукню
у жовтий колір)

Л

О

І
Т
(Nyár)

О

С
І
(İsz)

Н

Ь

ПОГОДА
Яка сьогодні погода? Склади речення.
(Milyen ma az idı? Szerkesszetek mondatokat)

Сьогодні сонячно!
сонце - Nap

Сьогодні хмарно!
хмара - Felhı

Сьогодні дощить!
дощ - Еsı

Сьогодні сніжно!
сніг - Hó

Сьогодні вітряно!
вітер - Szél

Градусник

Сьогодні жарко!
Сьогодні прохолодно!

Сьогодні тепло!
Сьогодні холодно!

ПРИРОДА
Розфарбуй малюнки.
(Fesd ki a rajzot)

1 – зеленим, 2 – червоний, 3 – фіолетовий, 4 – жовтий, 5 – синій, 6 – рожевий

БУДИНОК
Подивись на малюнки. Що це за кімнати? Допоможи Іштванкові та
Марійці розкласти цифри у кружечки.
(Nézd meg a rajzokat, mik ezek a szobák? Rakd ki a számokat a a gömbökbe.)

1
2
3

гараж
(Garázs)
спальня
(Hálószoba)
їдальня
(Ebédlı)

4
5
6

хол
(Hal)
кухня
(Konyha)
ванна кімната
(Fürdıszoba)

7
8
9

вітальня
(Vendégszoba)
горище
(Speis)
підвал
(Pince)

МІЙ БУДИНОК
Заповни таблицю.
(Bıvítsd ki a táblázatot)
східці

lépcsı

двері
дах
димар
будинок

ajtó
tetı
kémény
ház

вікно
дзвінок
лавочка
скло
стіна

ablak
csengı
lóca
üveg
fal

МОЯ КІМНАТА
Розтав меблі разом із Іштваном.
(Helyezd el a butorokat Istvánnal együtt)

(диван) (kanapé)

(килим) (szınyeg)

(стіл) (asztal)

(стілець) (szék)

(книжкова шафа) (könyvespolc)

(годинник) (óra)

(телевізор) (televízió)

МЕБЛІ
Розфарбуй меблі разом із Марійкою. Пограймо!
(Fesd ki a butrokat)
стіл
(asztal)

cтілець
(szék)

ліжко
(ágy)

шафа для одягу
(ruhaszekrény)

лампа
(lámpa)

ваза
(váza)

поличка
(polc)

картина
(kép)

телефон
(telefon)

подушка
(párna)

покривало
(takaró)

стіл
(asztal)

ліжко
(ágy)

годинник
(óra)

фіранки
(függöny)

крісло
(fotel)

лампа
(lámpa)

шафа для посуду
(edényszekrény)

СІМ’Я
Допоможи Іштвану. Розфарбуй картинку з членами його родини. Назви
їх.
(Segits Istvánnak kifesteni a képeket)

1

2

Моя родина
моя мама
2
мій батько
моя
сестричка

3

4
Привіт, це я

РОДИНА
З’єднай лініями картинки з відповідними словами.
(Egyesztesd a rajzokat és a szavakat)

сестра

брат

батько

бабуся

дідусь

мама

ЧЛЕНИ РОДИНИ
Старші батьки
(Idısebb szülık)

бабуся
(nagymama)

дідусь
(nagypapa)
батьки
(szülık)

чоловік (férj)

мама
(anya)

дружина (feleség)

тато
(apa)

сестра
(lánytestvér)

тітка
(nagynéni)

племінниця
(unokahúg)

брат
(fiútestvér)

дядько
(nagybácsi)

племінник
(unokaöcs)

діти
(gyerekek)

донька
(lánya)

двоюрідна сестра
(lányunokatestvér)

син
(fia)

двоюрідний брат
(fiuunokatestvér)

ЇЖА
Що з’їли Марічка та Іштван
(Mit ettek Mária és István)

(сир)
(sajt)

(хліб)
(kenyér)

(яйце)
(tojás)

(риба)
(hal)

(сосиски)
(virsli)

(банан)
(banán)

(апельсин)
(narancs)

(яблуко)
(alma)

(морозиво)
(fagylalt)

(м'ясо)
(hús)

(апельсин)
(narancs)

(хліб)
(kenyér)

(риба)
(hal)

(яйце)
(tojás)

(м’ясо)
(hús)

(банан)
(banán)

ЇЖА
Допоможи дітям розкласти садовину і городину в різні кошики.
Марійці – садовину, а Іштванкові – городину.
(Segits a gyerekeknek szétválogatni a gyümölcsöket és zöldségeket)
(штрихованою лінією)

(яблуко)
(alma)

(банан)
(banán)

(картопля)
(krumpli)

(апельсин)
(narancs)

(груша)
(körte)

(огірок)
(uborka)

(морква)
(sárgarépa)

(лимон)
(citrom)

(помідор)
(paradicsom)
ФРУКТИ

ОВОЧІ

ЇЖА
Із чим можна випити чаю?
(Mivel lehet meginni a teát)

(цукерка)
(cukorka)

(м'ясо)
(hús)

(огірок)
(uborka)

(яблуко)
(alma)

(мед)
(méz)

(помідор)
(paradicsom)

(тістечко)
(sütemény)

(сир)
(sajt)

(джем)
(lekvár)

(риба)
(hal)

(печиво)
(keksz)

Що будемо вечеряти?

НАПОЇ
Почастуй друзів напоєм?
(Kináld meg a barátokat itallal)

(яблучний сік)
(аlmalé )

(чай)
(tea)

(банановий сік)
(banánlé)

(лимонад)
(limonádé)

(апельсиновий сік)
(narancslé)

(томатний сік)
(paradicsómlé)

(Кока – кола)
(coca cola)

(кава)
(kávé)

(молоко)
(tej)

ПРОДУКТИ
Скільки коштують продукти ?
(Mennyibe kerülnek az élelmiszerek)

[ціна]
(морозиво)
(fagylalt)

[ціна]
(сосиски)
(virsli)

[ціна]
(цукерки)
(cukorka)

[ціна]
(морква)
(sárgarépa)

[ціна]
(молоко)
(tej)

[ціна]
(масло)
(vaj)

[ціна]
(яйця)
(tojás)

[ціна]
(хліб)
(kenyér)

[ціна]
(вишня)
(meggy)

ПОСУД
Допоможи дітям. Накрий стіл.
(Segits megteríteni az asztalt)

ПОСУД
Розфарбуй під лінією тільки те, щ є на верхньому малюнку. Назви ці
предмети.
(Fesd ki és nevezd meg az edényeket)

__________________________________________________________________________

ПОСУД ТА ЧИСЛА
Знайди й розфарбуй.
(Keresd meg és fesd ki)

ОВОЧІ ТА ФРУКТИ
Повтори разом з Марійкою фрукти.
(Máriával együtt ismételd a gyümölcsöket)

яблуко – alma

банан – banán

вишня - meggy

черешня – cseresznye

грейпфрут – grapefruit

виноград - szılı

лимон – citrom

диня – dinnye

апельсин - narancs

персик – ıszibarack

груша – körte

слива - szilva

ОВОЧІ ТА ФРУКТИ
Повтори разом з Ішваном овочі.
(Ismételd Istvánnal együtt a zöldségeket)

буряк – cékla

капуста – káposzta

морквина - sárgarépa

кукурудза – kukorica

огірок – uborka

гриб - gomba

цибуля – hagyma

перець – paprika

картопля - burgonya

редиска – retek

помідор – paradicsom

кольрабі - karalábé

ОВОЧІ ТА ФРУКТИ
Спробуй розшифрувати вірш, придуманий Марійкою.
(Próbáld megfejteni Mária versét)

Я

Я люблю сливи.

Я

Я люблю дині.

Я

Я люблю виноград.

Я

Я люблю лимон.

Чи ти

Чи ти

Чи ти

?

?

Чи ти

?

?

Допоможи Іштванові покласти всі фрукти на тарілку, а всі овочі – до
кошика.
(Segits Istvánnak a gyümölcsöket a tányérba rakni a zöldséget meg a kosárba)

ЯГОДИ
Намалюй ягоди разом з Іштваном, а розфарбуй їх разом з Марійкою.
(Rajzold le a bogyókat Istvánnal és fesd ki ıket Máriával)

(вишня)
(meggy)

(малина)
(málna)

(полуниця)
(földieper)

(аґрус)
(egres)

(порічка)
(ribizli)

(смородина)
(fekete ribizli)

(виноград)
(szılı)

ІГРАШКИ
Повтори разом з Ішваном та Марійкою назви іграшок.
(Ismételd együtt Istvánnal és Máriával)

будиночок – kisház

м’яч – labda

лялька – baba

дзиґа - búgócsiga

маска – maszk

прапорець – zászló

значок - jelvény

зірка - csillag

літак – repülıgép

поїзд – vonat

машинка – kiskocsi

повітряний
змій - sárkány

барабан – dob

повітряна
кулька - lufi

робот – robot

кубики – kockák

ІГРАШКИ
Допоможи Марійці знайти на картинках відмінності.
(Segits Máriának különbségat találn)

МОЄ ТІЛО
Розфарбуй разом із Марійкою ляльку.
(Fesd ki Máriával együtt)
arc – обличчя
láb -нога (ноги)
fej – голова
szem-око (очі)
kéz(fej) - кисть руки
talp-ступня (ступні)
orr – ніс
fül-вухо (вуха)
kéz -рука (руки)
térd- коліно (коліна)
váll-плече
száj -рот
új -палець на руці (пальці на руках)
ajak-губа (губи)
haj-волосся
lábujj- палець на нозі (пальці на ногах)

Поглянь на малюнок. Що говорять про себе зображені персонажі?
(Nézd meg a rajzot.Mit mondanak magukról a szereplık)

Я є високий.

Я є низька.

Я є товстий.

Я є струнка.

ЦЕ МОЄ ФОТО
Намалюй себе або своє обличчя.
(Rajzold le magad)

ТРАНСПОРТ
Дай назви всім видам транспорту разом із Іштваном, а з Марійкою зафарбуй їх.
(Istvánnal együtt nevezd meg az összes közlekedési eszközt,Máriával pedig fesd ki
ıket)

(busz)

(tehergépkocsi)

(kerékpár)

(hajó)

(motorbicikli)

(villamos)

(autó)

(csónak)

(jelzılámpa)

(hév)

(ejtıernyı)

(vonat)

(helikopter)

(repülıgép)

(traktor)

ТВАРИНИ
Повтори разом з Іштванком та Марійкою тварин.
(Ismételd meg az állatokat együtt Máriával és Istvánnal)

вовк – farkas

їжак – sündisznó

білка - mókus

лисиця – róka

ведмідь – medve

заєць - nyúl

миша – egér

змія – kígyó

жаба - béka

кабан – vaddisznó

олень – rénszarvas

кріт - vakondok

ДОМАШНІ УЛЮБЛЕНЦІ
Повтори разом з Іштванком та Марійкою тварин.
(Ismételd meg az állatokat együtt Máriával és Istvánnal)

кішка – macska

кошеня – kismacska

собака – kutya

цуценя – kiskutya

канарейка – kanári madár

хом’як – hörcsög

папуга – papagáj

морська свинка –
tengeri disznó

риба - hal

миша - egér

кролик - nyúl

черепаха- teknısbéka

ДОМАШНІ ТВАРИНИ
З’єднай лінією тварин та їхні «слова».
(Egyesítsd vonalakkal az állatneveket és a rajzokat)

(кукуріку)

(пі-пі-пі)

(беее)

(хрю-хрю)

(кві-кві)

(м’яв-мяв)

(гав-гав)

(рап-рап)

(іа-іа)

(му-му)

ТВАРИНИ НА ФЕРМІ
Повтори разом з Іштванком та Марійкою тварин.
(Ismételd meg az állatokat együtt Máriával és Istvánnal)

курка – tyúk

півень – kakas

курча - csirke

качка – kacsa

гусак – liba

кінь - ló

корова – tehén

свиня – disznó

вівця - juh

Допоможи Іштванові розмалювати тварин, про яких іде мова у
віршику.
(Segits Istvánnak lerajzolni az állatokat, amikrıl szó van a versben)
ТЕЛЯТКО І КОРОВА
Я рідну неньку кличу:
- Мамо!
І Ярослав свою так само.
Теля корівку:
- Ме-е-е.... Йому
Вона відгукується:
Му-у-у

ТВАРИНИ В ЗООПАРКУ
Позачиняй клітки. Хто живе в зоопарку.
(Zárd be a kockákat. Ki lakik az állatkertben)

(крокодил)
(krokodil)

(тигр)
(tigris)

(зебра)
(zebra)

(мавпа)
(majom)

(кенгуру)
(kenguru)

(жираф)
(zsiráf)

(лев)
(oroszlán)

(гіпопотам)
(hipopotám)

(пава)
(páva)

ТВАРИНИ В ЛІСІ
Знайди дерево для кожної тваринки. Хто не живе в наших лісах?
(Keressél fát mindegyik állatnak. Mi nem lakik a mi erdınkben?)

(клен)
(juharfa)

(сосна)
(erdei fenyı)

(ялинка)
(fenyıfa)

(дерево)
(fa)

(дуб)
(tölgyfa)

(береза)
(nyírfa)

ЧАС
Доповни таблицю.
(Töltsd ki a táblázatot)

цифри
годинник (ручний)
циферблат
секундна стрілка
хвилинна стрілка
годинна стрілка
годинник (стінний)

Котра година?
Тепер перша година дня.
Котра година?

_______________________.
Котра година?

_________________________.
Котра година?

__________________________.

ЧАС
1. Котра година ? Допоможи Марійці, домалюй хвилинну стрілку.
(Mennyi az idı? Segíts Máriának, rajzold le a percmutatót)

2. Котра година? Допоможи Іштванкові.
(Mennyi az idı?Segíts Istvánnak)

ЧАСТИНИ ДОБИ
Напиши слова по пунктирним лініям. Розфарбуй картинки.
(Írd le a szavakat. Fesd be a képeket)

РАНОК

ВЕЧІР

ДЕНЬ

НІЧ

ТЕСТ № 1
Перевір свої знання.
(Ellenırizd tudásodat)

1. Знайди та обведи тварин, які сховалися.
(Találd meg az állatokat, amelyek elbújtak)

2. Хто що любить? З’єднай.
(Ki mit szeret párosítsd!)

3.Де чий посуд?
(Kinek hol az edénye?)

1.

2.

4.

3.

5.

ТЕСТ № 2
1.Опиши малюнок.
(Írd le szavakkal a rajzot)

2.Опиши малюнок.
(Írd le szavakkal a rajzot)

3. Зафарбуй кульки для Іштванка й Марійки.
(Fesd be a gömböket Istvánnak és Máriának)

ТЕСТ № 3
1.Розшифруй різний час доби.
(Állapítsd meg az idıt)
1
а

2
б

3
в

4
г

5
г

6
д

7
е

8
є

9
ж

10
з

11
и

12
і

13
ї

14
й

15
к

16
л

17
м

18
н

19
о

20
п

21
р

22
с

23
т

24
у

25
ф

26
х

27
ц

28
ч

29
ш

30
щ

31
я

21

1

18

19

15

20

12

22

16

31

3

7

28

12

21

18

12

28

32
ю

19

2. Намалюй свою родину та опиши її.
(Rajzold le a családodat)

3. Встав потрібні літер в слова.
(Rakd be a szükséges betőket)
МА . А
БА . ЬКО
СЕ . ТРА
БАБ . СЯ

У
С
М
Т

33
ь

2

12

6

24

ТЕСТ № 4
1.Розшифруй назви тварин. Намалюй їх. Хто з них живе в
зоопарку, на фермі, у лісі?
(Találd ki az állatok neveit,rajzold le, és állapítsd meg, hogy melyikük lakik
erdıben és melyikük farmon, állatkertben?)
3

7

6

17

23

11

5

21

12

6

33

17

1

3

20

1

15

1

15

28

1

22

3

11

18

31

19

16

7

18

33

16

11

22

11

27

31

27

24

27

7

18

31

ЗООПАРК

2

ЛІС

ФЕРМА

12

16

15

1

ТЕСТ № 5
1.Склади літери і утвори слово.
(Szerkessz szót)

_____________

____________

тато

дядько

_____________

_____________

тітка

брат

_____________

_____________

мама

донька

2. Розшифруй слово.
(Találd ki a szavakat)
О

А

Н

И

Р

Д

3. Вибери потрібне слово. Встав його в речення.
(Válaszd ki a szükséges szavakat,illeszd mondatokba)
Моя мама _________.
Мій батько _________.
Я ___________.
Моя мама та мій тато _____________.

найкращі
маленький/ маленька
хороша
сильний

ТЕСТ № 6
1.Прочитай повідомлення.
(Olvasd el a hirdetést)
1
а

2
б

3
в

4
г

5
г

6
д

7
е

8
є

9
ж

10
з

11
и

12
і

13
ї

14
й

15
к

16
л

17
м

18
н

19
о

20
п

21
р

22
с

23
т

24
у

25
ф

26
х

5

19

23

19

27
ц

28
ч

29
ш

30
щ

31
я

32
ю

33
ь

А)
23

7

20

7

21

6

7

3’

31

23

1

6

11

18

1.

28

1

22

3

7

28

7

21

31

23

11.

31

13

17

21

11

2

24

10

15

1

21

20

16

7

32

23

1

22

1

16

2

18

11/1

Б)
В)

23

19

Г)
31

21

19

2. А де мишенята ?
(Hol vannak az egerek?)

10

24

17

14.

17.

СЕРТИФІКАТ ДОСЯГНЕНЬ
(Elért

eredmények)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Українська мова» вітає
із завершенням вивчення усного курсу української мови
1-го класу

Tanulmányi program
Az ukrán nyelv gratulál abban hogy befejezte a nyelv szóbeli
tanfolyamát elsı osztályban
Дата __________

Підпис_________

(dátum)

(aláirás)

М.Я. Маргітич

МЕТОДИНИЙ ПОРАДНИК
до робочого зошита
«Українська мова – усний курс»

У методичному посібнику детально викладено методику з ознайомлення
учнів з українською мовою.
Подано лексичних тем («Вітання», «Знайомство», «Числа», «Родина» і т. д.
Для вчителів української мови у початковій школі, студентів педагогічних
інститутів, які навчаються за спеціальностями «Дошкільне виховання»,
«Початкове навчання».

Скажи мені, і я забуду.
Навчи мене, і я запам’ятаю.
Залучи мене і я навчуся.
Бенджамін Франклін
ПЕРЕДМОВА
Навчально-методичний комплект «Українська мова - усний курс»
призначений для дітей 6 – 7 років, які починають знайомитися з українською
мовою вдома, в дитячому садку або в школі під керівництвом дорослих.
Як викладачі, так і батьки можуть успішно використовувати цей НМК для
початкового ознайомлення дошкільників з українською мовою та при підготовці
дітей до навчання в школі та безпосередньому навчанні в школі.
До навчально-методичного комплекту входить методичний посібник
«Українська мова усний курс», в якому дані інструкції, які будуть полегшувати
пояснення завдання для того, щоб дитина не нудьгувала на заняттях чи уроках і
сприймала їх як щось цікаве і захоплююче.
Робочий зошит «Українська мова - усний курс», призначений для
ознайомлення з новими словами, містить завдання, виконуючи які дитина легко
сприймає і запам’ятовує матеріал. Даний зошит забезпечує творчий підхід до
вивчення української мови, дозволяє дитині легко і без зазубрювання освоїти такі
теми, як: «Вітання», «Кольори», «Моє тіло», «Родина» і т.д.
Навчання мови дітей – процес дуже цікавий, оскільки основним його
прийомом є гра. У грі дитина легко накопичує, закріплює й активізує свій
словниковий запас; навчається фонетично правильно повторювати українські
слова за педагогом, тобто поетапно формує слухову увагу, фонетичний слух і
правильну вимову; опановує певну кількість простих граматичних структур і
вчиться уважно ставитися до мовлення співрозмовника. Саме в ігрових ситуаціях
дитина починає використовувати вивчений лексико-граматичний матеріал,
оскільки гра створює передумови для природних ситуацій спілкування.
Навчайте граючи, навчайте легко, залучайте малюків до гри під назвою
«навчання», зробіть дітей активними учасниками цього дивного дійства, і
результати не примусять себе довго чекати. І тоді ви з упевненістю зможете
підписатися під словами американського просвітителя, ученого і державного
діяча Бенджаміна Франкліна:
Скажи мені, і я забуду.
Навчи мене, і я запам’ятаю.
Залучи мене і я навчуся.
Перш ніж розпочати заняття з дитиною, прочитайте нові слова. Обов'язково
перегляньте всі завдання і підготуйте все необхідне для виконання. Ознайомтеся з
матеріалом для творчих завдань до кожної нової теми.
Будьте терплячими до малюка і пам’ятайте: головне – це створити веселу і
комфортну атмосферу, яка допоможе дитині успішно виконати будь-яке
навчальне завдання .
Грайте, фантазуйте, творіть – і дитина покаже вражаючі результати!

КРАЇНИ
До даної теми попередньо підготуйте з додатка прапори 2-ох держав та
«фото» головних героїв.
ЗНАЙОМСТВО
Запропонуйте дітям ланцюжком привітатися одне з одним, а потім з героями.
ВІТАННЯ
Діти з’єднують слова вітання (прощання) з потрібною картинкою.
Виконуючи завдання вчителя, діти одночасно можуть із педагогом завчити вірш.
ЯК ТВОЇ СПРАВИ?
Дякуючи смайликам учням легше запам’ятати настрій людини. Або за
допомогою жестів (великого пальця).
СКІЛЬКИ ТОБІ РОКІВ?
Перекладіть дітям запитання Скільки тобі років? І поясніть, що на це
запитання відповідають Мені шість (сім) років. Розіграйте ці фрази за допомогою
головних героїв (Марійки та Іштванка).
Після відповіді кожної дитини на запитання, впишіть у квадрат її вік.
ШКОЛА
Педагог називає шкільне приладдя, а малюнки знаходять картинку,
підписують (за допомогою вчителя) і розфарбовують її. Після цього можна
погратися. Для гри потрібно мати по 21 жетону(картонні картки, кружечки,
монетки) для кожного гравця. Педагог називає слова з теми «Школа», гравці
знаходять ці слова в таблиці й закривають їх жетонами. У подальших іграх можна
називати слова у швидкому темпі. Виграє найуважніший гравець, який закриває
всі слова в таблиці.
КОЛЬОРИ
Учитель називає колір (за необхідності показує картку відповідного кольору)
і просить одного з дітей знайти навколо себе і показати будь-який предмет цього
кольору. Дитина, знайшовши предмет, торкається і називає колір українською.
ЧИСЛА
Діти читають усі цифри (допомагають кораблю злетіти). Називають, які
планети, зірки малята бачать в ілюмінаторах («Я можу бачити зірку номер 1», «Я
можу бачити планету номер 6»). Потім самостійно з’єднують цифру в зірочці
(планеті) з відповідним словом.
Розв’язуйте приклади з учнями колективно, тобто промовляючи кожну
цифру і дію.

ПОРИ РОКУ
Діти читають назви кольорів на сукнях дівчат, намагаються здогадатися, яка
це пора року, і , змінюючи порядок літер, записують назву кожної пори року.
ПОГОДА
Педагог пояснює, що слова «сонце», «хмара» і т. ін. можна перетворити на
слова, які описують погоду, додаючи –о наприкінці слова. Вийде «сонячно» і т. д.
Дитина читає слова під малюнками і самостійно виконує завдання.
Дитина відповідає на запитання вчителя «Яка сьогодні погода?». Після цього
самостійно описує погоду за вікном. Наприклад: «Дощить».
ПРИРОДА
Діти читають( з вчителем), який колір відповідає кожній літері, і
розфарбовують відповідним кольором частини малюнка.
БУДИНОК
Діти заповнюють таблицю, знаходячи для кожної частини відповідний
номер.
Завдання ускладнюється, якщо педагог називає цифру (наприклад «два»).
Діти шукають її та називають відповідну частину ( вікно), потім знаходять її в
таблиці й ставлять почуту цифру.
МІЙ БУДИНОК
Діти заповнюють таблицю, знаходячи для кожної частини відповідний
номер.
Завдання ускладнюється, якщо педагог називає цифру (наприклад «два»).
Діти шукають її та називають відповідну частину ( вікно), потім знаходять її в
таблиці й ставлять почуту цифру.
МОЯ КІМНАТА
1-й варіант. Малюнки самостійно заповнюють кімнату меблями. А потім
розповідають: «Це є книжкова шафа.» або запитують, звертаючись до інших дітей
(задумавши меблі, наприклад, книжкову шафу): «Що це?». Діти здогадуються:
«Чи це стільчик?» або «Можливо це килим». Той, хто показує картинку,
відповідає: «Так, це він/воно.» або «Ні, це не він/воно».
2-й варіант. Педагог називає річ по-англійськи, діти її малюють.
МЕБЛІ
1. Діти читають слова. Педагог називає меблі, учні знаходять їх і
розфарбовують.
2. Коли таблиці готові, можна погратися в «BINGO». Для цього потрібно
жетончики (ґудзики, монетки, картонні кружечки) по 9 шт. на кожного гравця.
Діти вибирають, хто з якою таблицею гратиметься. Педагог називає предмети,
малята шукають відповідну картинку в таблиці й закривають її жетоном. Гра
триває доти, доки всі картинки в таблиці не будуть закриті. Той, хто перший
упорається із завданням, - переможець. Педагог називає слова спочатку з першої,
а потім з другої таблиці. Можна гратися одночасно з двома таблицями.

СІМ’Я
1. Діти розфарбовують членів родини хлопчика й ставлять відповідні номери
в таблиці.
2. Потім розповідають від імені хлопчика: «Я маю родину. Я маю маму. Я
маю батька. Я маю сестричку. Я люблю свою сім’ю.»
РОДИНА
1. Діти обводять слово й шукають відповідну картинку.
2. Коли завдання виконано, вони розповідають про свою родину,
використовуючи конструкцію: « Я маю…»
ЧЛЕНИ РОДИНИ
1. Розділіть дітей на дві команди і запропонуйте їм називати по черзі слова до
теми 2Родина». Виграє команда, що назвала слово останньою.
2. Розкладіть на столі або прикріпіть на дошці малюнки до теми «Родина».
Поясніть дітям, що ви розповідатимете про свою родину і показуватимете того,
про кого говорите. Покажіть на першу картинку і скажіть: Це є моя мама.
Перекладіть. Попросіть дітей хором повторити речення. Потім скажіть: Мою
маму звуть Оксана. Попросіть дітей здогадатися про значення сказаного і
перекласти речення. Повторіть речення хором. Аналогічно відпрацюйте речення
за картинками, що залишилися.
ЇЖА
1. Діти називають усі продукти спочатку на верхньому, а потім на нижньому
малюнку.
2. На верхньому малюнку діти зафарбовують те, що зникло на нижньому
(з’їли малята), і називають ці продукти.
3. Діти обводять садовину і городину, а потім з’єднують садовину з кошиком
дівчинки, а городину – з кошиком хлопчика. Малюючи, діти пояснюють: «Це є
яблуко. Це є груша.»
4. потім діти розповідають, що є в дівчинка та хлопчика: «Вона має… Він
має…»
5. Діти за педагогом називають усю їжу, зображену на малюнку Потім,
показуючи на дівчинку, просять що-небудь до чаю (самостійно або за вчителем0,
використовуючи фразу: «Я б хотів/хотіла...» Наприклад:
Дівчинка: «Я б хотіла цукерки».
Хлопчик: «Я б хотів джем».
Мама: «Я б хотіла меду».
Тато: «Я б хотів тістечка».
6. Використовуючи цю саму конструкцію, можна вибрати їжу для себе:
«Я б хотіла/хотів… (печива)».
НАПОЇ
1-й варіант. Педагог показує на одного з намальованих дітей і каже: «Можна
мені, будь ласка, яблучного соку?»

Діти з’єднують пакет (пляшку, чайник) із потрібною склянкою й
зафарбовують склянку відповідним (наприклад зеленим) кольором, і кажуть:
«Ось, будь ласка.»
2-й варіант (спрощений). Педагог каже, наприклад: «номер один – яблучний
сік». Діти «наливають» яблучний сік першому другові.
Аналогічно учні «наливають» інші напої.
ПРОДУКТИ
Гра «Крамниця»
Учні прийшли до крамниці й запитують: «скільки це коштує?».
Продавець, наприклад, каже: «Морозиво, коштує 8 гривень».
Діти ставлять ціну (8) біля потрібного продукту (морозива).
Продавець: «Молоко, коштує 6 гривень».
Діти шукають наступний продукт (молоко) і ставлять ціну (6) і т.д.
ПОСУД
Педагог просить допомогти дітям роздати посуд, якого бракує.
Перед малюнками – кольорові олівці.
Вчитель каже: «Візьміть, червоний олівець. Зафарбуйте, будь ласка, ложки.
Візьміть, зелений олівець. Зафарбуйте, будь ласка, тарілки…»
Аналогічно діти домальовують інший посуд, якого бракує.
Коли роботу завершено, вчитель, закріплюючи тему «числа», запитує: «
Скільки всього тарілок? Скільки всього зелених тарілок? ».
1-й варіант. Діти знаходять, зафарбують і називають те, що є на верхньому і
нижньому малюнках.
2-й варіант (із використанням кольорових олівців). Педагог: «Візьміть,
червоний олівець. Знайдіть чайничок. Зафарбуйте його. Візьміть, жовтий олівець.
Знайдіть каструлю. Зафарбуйте її». Діти зафарбовують на нижньому малюку
названий посуд (заварний чайничок, каструлю…).
Коли роботу з нижнім малюнком завершено, діти самостійно розфарбовують
верхню частину, пояснюючи, що саме вони розфарбовують.
ПОСУД ТА ЧИСЛА
1. Педагог називає посуд, його кількість, колір, яким слід зафарбовувати цей
посуд: «Візьміть, зелений олівець. Знайдіть ложки. Зафарбуйте 5 ложок». Діти
знаходять ложки й розфарбовують тільки п’ять ложок зеленим кольором,
проговорюючи: «П’ять зелених ложок». Аналогічно розфарбовують частину
якогось іншого посуду, наприклад: «Візьміть, рожевий олівець. Знайдіть
чайнички. Зафарбуйте 7 чайничків». Діти розфарбовують тільки сім із десяти
чайничків…
2. Наприкінці уроку вчитель узагальнює, запитуючи: «Скільки всього
ложок?» (10.) «Скільки всього зелених ложок?» (5.)
ОВОЧІ ТА ФРУКТИ
Розглянувши картинки у зошиті назвіть разом із учнями фрукти і рідною
мовою, і українською.

1. Після того, як всі 12 картинок буде розфарбовано, візьміть картинки із
зображенням перших шести фруктів (яблуко, банан, вишня, черешня, грейпфрут,
виноград) і пограйте з дітьми в гру «Що зникло?».
2. Залиште на дошці або на столі всі шість картинок. Назвіть п’ять фрукті, а
шостий «забудьте». Попросіть дітей назвати «забутий вами фрукт».
Аналогічно зробіть з назвами решти шести фруктів.
Розглянувши картинки у зошиті назвіть разом із учнями овочі і рідною
мовою, і українською.
Після цього запропонуйте дітям розфарбувати малюнки і закріпіть у грі
«Луна» вимову та наголос у словах.
3. Після того, як всі 12 картинок буде розфарбовано, запропонуйте учням
придумати речення за зразком: Я люблю помідори.
4. Роздайте дітям картки із зображеннями овочів. Поставте запитання: Хто
любить помідори? Дитина, у якої є картинка із зображенням помідора,
відповідає: Я люблю. Ставте запитання, використовуючи назви всіх овочів.
ЯГОДИ
Розглянувши картинки у зошиті назвіть разом із учнями ягоди і рідною
мовою, і українською.
Після цього запропонуйте дітям розфарбувати малюнки і закріпіть у грі
«Луна» вимову та наголос у словах.
ІГРАШКИ
Запропонуйте учням розглянути картинки в робочому зошиті і пояснити, що
таке іграшки, чим можна і не можна гратися дітям. Розгляньте з учнями малюнки
ще раз і назвіть їх українською мовою. Після цього запропонуйте розфарбувати
картинки по одній, називаючи іграшку хором та індивідуально. Розподіліть слова
на чотири групи (за рядками) і пограйте в гру «Забудькуватість».
Запропонуйте дітям розглянути картинки в робочому зошиті і знайти п’ять
відмінностей. Діти працюють парами. Перша дитина говорить: Я бачу два кубика.
Друга, дивлячись на іншу картинку, каже: Я бачу три кубика.
МОЄ ТІЛО
Запропонуйте дітям розглянути малюнок ляльки в робочому зошиті.
Називайте слова, пропонуючи дітям повторювати їх хором і показувати називане
на малюнку. Запропонуйте дітям ланцюжком повторювати за вами слова,
торкаючись названої частини тіла.
1. Поясніть дітям значення вислову Покажи, мені, будь ласка. Попросіть їх
показувати ті частини тіла, які ви називатимете.
2. Опрацюйте звучання найскладніших слів у грі «Луна». Виразним шепотом
із чіткою артикуляцією вимовляйте слова тем «Моє тіло». Діти хором
повторюють слова за вами.
ЦЕ МОЄ ТІЛО
Вчитель просить дітей намалювати в овалі частини обличчя й контролює
виконання роботи.
Наприклад, педагог каже: «Намалюй два ока (два вуха, рот , ніс, дві щічки,
волосся)». Діти малюють потрібним кольором очі, вуха, губи, ніс, щоки, волосся.

А потім описують себе, використовуючи конструкцію: «Я маю…» (наприклад: «Я
маю два ока»).
ТРАНСПОРТ
Гра - ходилка дозволяє закріпити знання назв видів транспорту та навичок
лічби. Для гри потрібні фішки (монети, ґудзики, жетони0 згідно з кількістю
гравців і кубик. Гравці по черзі кидають кубик і рухаються, виконуючи вказані дії
та називаючи транспорт, на якому вони їдуть.
ТВАРИНИ
Розкладіть на столі картинки із зображеннями перших шести тварин (вовк –
заєць). Назвіть кожну тварину і попросіть дітей повторити хором. Стежте за
вимовою і наголосом. Запропонуйте дітям описати тварину, користуючись
словами великий, малий. Наприклад:
Вовк велика чи маленька тваринка?
Вовк велика тварина.
Пограйте в гру «Забута тварина».
ДОМАШНІ УЛЮБЛЕНЦІ
Поясніть дітям значення словосполучення улюбленці і розкажіть, що іноді
люди так люблять своїх тварин, що навіть вішають їхні фотографії у гарних
рамочках на стіни. Поговоріть з дітьми про їхніх улюблених тварин, про
відповідальність за тих, хто живе в них удома, і про необхідність піклуватися про
них.
Гра «Зоомагазин».
Переконайтесь, що всі діти зрозуміли значення фрази і пограйте з ними в гру
«Зоомагазин». Покупець (один із дітей) приходить до зоомагазину. Між ними і
продавцем (інша дитина) відбувається такий діалог.
Продавець: Привіт/ Доброго дня.
Покупець: Привіт/ Доброго дня.
Продавець: Чим можу Вам допомогти?
Покупець: Я б хотів/хотіла кішку. Можна подивити ось цю кішку?
Продавець: Ось, будь ласка. (Віддає картинку із зображенням кішки)
Покупець: Дякую. До побачення.
Продавець: До побачення.
Гра продовжується доти, доки не будуть «куплені» всі тварини.
ДОМАШНІ ТВАРИНИ
1. Вчитель називає тварину, діти відшукують її та розфарбовують.
2. Педагог каже: «Як каже кішка?». Діти знаходять потрібну відповідь (мяу),
з’єднують її з твариною (кішкою) і кажуть: «Кішка каже “мяу”.
ТВАРИНИ НА ФЕРМІ
Розкажіть дітям, що сьогодні ви пропонуєте їм «поїхати на ферму». Спочатку
поговоріть із дітьми про те, що таке ферма і хто там живе. Після бесіди скажіть:
Ми йдемо на ферму і перекладіть по угорськи. Потім запропонуйте дітям відкрити
робочі зошити і розглянути картинки із зображенням тварин, які живуть на фермі.

Скажіть: Ми бачимо курку і перекладіть. Попросіть дітей повторити спочатку
назву тварини – курка, а потім усю фразу: Ми бачимо курку. Запропонуйте
розфарбувати курку і переходьте до знайомства з наступною твариною.
ТВАРИНИ В ЗООПАРКУ
1. Педагог називає тварину, діти ховають її в клітку, провівши лінії по
пунктирах, потім розфарбовують і називають. Або малята самі зафарбовують
будь-яку тварину, ховають її в клітку й кажуть, хто це.
2. Коли зоопарк готовий, можна погратися в «Bingo». Для цього потрібні
жетони (ґудзики, монети, вирізні кружечки) по 9 шт. для кожного гравця. Вчитель
називає тварину, а дитина закриває її жетоном. Виграє той, хто перший правильно
закрив зображення всіх тварин зоопарку.
ТВАРИНИ В ЛІСІ
Вчитель просить дітей допомогти тваринам погратися в хованки: кожну
тварину потрібно провести до її дерева. Хто не живе в лісі? Діти читають написи
й з’єднують відповідну тварину з потрібним деревом.
ЧАС
Після опрацювання лексики уроку з групою дітей проводять гру «Котра
година?». Один із гравців малює годинник (можна використати заготівки
годинників без стрілок), що показує точний час. Задумавши певний час і
намалювавши відповідне положення стрілок, гравець запитує: «Котра година?».
Решта гравців по черзі відповідає, котра година: « Тепер … година». То, хто
назвав час правильно, малює свій годинник.
ЧАСТИНИ ДОБИ
1. Діти обводять слово над картинкою, розфарбовують сонце (місяць) і
вимовляють: «Тепер ранок».» ( «Тепер обід».).
2. Після цього педагог вимовляє назви частин дня, діти показують їх на
картинці, і якщо знаходять їх правильно, то розфарбовують картинку.

Тести подані в кінці робочого зошита різної складності і вміщують в собі
декілька вивчених тем.

ДОДАТОК
Вірші, які пропонуються для заучування напам’ять.

ШКОЛА
Школо наша, школо
Приголуб нас, мила
Пригорни усіх нас,
Як голуб під крила.
Ти нас всіх научиш,
Як у світі жити,
Як зло оминати,
Як добро чинити.
Бджілоньки – на квіти,
Дітоньки – до школи,
Там збирають мудрість,
Як мед в полі бджоли.
М. Підгірянка

Котику сіренький,
Котику біленький,
Котку волохатий,
Не ходи по хаті,
Не ходи по хаті,
Не буди дитяти.
Дитя буде спати,
Котик – воркотати.
Ой на кота воркота,
На дитину дрімота.
А-а-а-а! А-а-а-а!

ВСТАЛА, ВЕСНА …
Встала вен, чорну землю
Сонну розбудила,
Уквітчала її рястом,
Барвінком укрила;
І на полі жайворонок,
Соловейко в гаї
Землю, убранну весною,
Вранці зустрічають…
Т. Шевченко
ПИСАНКА
Гарна писанка у мене –
Мабуть, кращої й нема.
Мама тільки помагала,
Малювала ж я сама.
Змалювала диво – пташку,
Вісім хрестиків дрібних,
І малесенькі ялинки,
Й поясочок поміж них.
Хоч не зразу змалювала –
Зіпсувала п’ять яєць, Та як шосте закінчила,
Тато мовив: «Молодець!»
Я цю писанку, напевно,
Для Івана залишу,
А для мами і для тата
Дві ще кращі напишу.
К. Перелісна

НАШІ МАМИ
Пам’ятаймо, милі діти,
Пам’ятаймо завжди з вами,
Що для нас в усьому світі,
Найдорожчі – наші мами!
Нам маленьким і дорослим –
Все дають вони з любов’ю:
Ніжне серце, світлий розум,
Сили нашому здоров’ю.
Як ставали ми на ноги,
Перший крок наш був – до мами!
Радість маєм чи тривогу Серце мами завжди з нами.
Де сини її та дочки –
Завжди там вона думками.
Пишем в класі ми на дошці
Наше перше слово – мама!
Найдорожчі мамі діти,
Дітям мама їх – так само.
Треба вчитись і робити
Так, щоб радувати маму!
А як вивчитесь з літами,
Вдячні мамі за турботу,
І поїдете від мами
В інший край десь на роботу –
Хай усі запам’ятають:
І листи, і телеграми
Шліть туди, де їх чекають,
Виглядають ваші мами!
С. Олійник

