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УКРАЇНСЬКА МОВА
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Українська мова – один з основних предметів, що вивча
ються у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей,
які потребують корекції розумового розвитку. Українська
мова – це державна мова України, основний засіб спіл
кування її народу. Як навчальний предмет вона виконує
важливі функції засобу пізнання і об’єкта пізнання, засо
бу самовираження особистості, її розвитку та корекції не
доліків психофізичного розвитку.
Мета предмета «Українська мова у початкових класах»
– забезпечення елементарних знань з мови і правопису та
відповідних їм умінь, початкового рівня комунікативних
умінь, забезпечення учням такої мовної освіченості і мов
леннєвого розвитку, які б допомогли їм успішно опанову
вати мову і мовлення в наступні роки навчання, засвоюва
ти знання з інших предметів; корекція недоліків пси
хофізичного розвитку та підготовка до соціалізації в
суспільстві.
Завданнями навчання української мови молодших
школярів є: навчання письма, усного і писемного мовлен
ня, формування вмінь стосовно усіх видів мовленнєвої
діяльності: аудіювальних (слуханнярозуміння чужого
мовлення), говоріння, читання і письма, спілкування з од
нолітками і дорослими в різноманітних життєвих ситу
аціях; виховання національно свідомих громадян Ук
раїни; розумовий розвиток учнів і корекція їхніх пси
хофізичних недоліків.
Програма побудована за лінійноконцентричним прин
ципом із дотриманням дидактичних вимог доступності,
послідовності, достатності, доцільності, системності, на
ступності у навчанні від простого до складного (зокрема,
подання нового матеріалу базується на вже відомому та
в тісному зв’язку з ним). Передбачається, що оволодіння
мовою має відбуватись у процесі мовленнєвої діяльності.
Головна увага звертається на формування та розвиток у
школярів усіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання
(слуханнярозуміння), говоріння, читання і письма.
Матеріал курсу «Українська мова» для початкових
класів дібрано з урахуванням трьох основних принципів
навчання учнів української мови: функціонального кому
5

нікативнолінгводидактичного, українознавчого і проб
лемнопошукового.
Добір змістового матеріалу з української мови зумовле
ний подвійною природою мови, а саме: а) мови як системи
знань і вмінь; б) мови в дії – мовлення. Зміст програми по
дається з урахуванням відповідності матеріалу розумовим
і фізичним можливостям школярів; системного розміщення
матеріалу, чим забезпечується адекватність його сприйман
ня; розуміння, запам’ятовування з подальшим усвідомлен
ням для використання в особистій мовномисленнєвій
діяльності. Також у змісті реалізується система моральних,
етичних і естетичних уявлень, що відповідають вимогам
виховання національно свідомих громадян.
Програмовий матеріал дібрано з урахуванням міжпред
метних зв’язків, що сприятиме розширенню світогляду
учнів, формуванню вмінь застосовувати знання з мови і
мовлення на інших уроках.
Програму подано за новою табличною структурою, що
складається з кількох колонок. У колонці «Зміст навчаль
ного матеріалу» подано оновлений та апробований у школах
зміст навчального матеріалу. Колонка «Навчальні досяг
нення учнів» ознайомлює вчителя із знаннями і вміннями,
якими мають оволодіти учні в процесі навчання. У колонці
«Спрямованість корекційнорозвивальної роботи» подано
матеріал щодо корекційнорозвивальної роботи вчителя з
учнями і висвітлено передбачувані результати за напряма
ми: «Пізнавальні психічні процеси» – ППП; «Мовленнє
вий розвиток» – МР; «Особистісний розвиток» – ОР.
У напрямі «Пізнавальні психічні процеси» відображено
результати роботи вчителя щодо корекції та розвитку
психічних процесів у школярів.
Напрям «Мовленнєвий розвиток» відображає зміни,
яких мають досягти учні в мовленнєвому розвитку завдя
ки цілеспрямованій корекційнорозвивальній діяльності
вчителя щодо їхнього мовленнєвого розвитку.
Результати особистісного розвитку учнів унаслідок ко
рекційнорозвивальної роботи з ними вчителя відображено у
колонці «Особистісний розвиток».
Мета і завдання навчання учнів мови реалізуються в ко
мунікативній, лінгвістичній, українознавчій та діяльнісній
змістових лініях. Провідна лінія мовної освіти школярів –
комунікативна. Їй підпорядковуються знання з мови, що є
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базовими для формування основ чотирьох видів мов
леннєвої діяльності.
Реалізуються змістові лінії за розділами: «Звуки і бук
ви», «Значення слова», «Слово», «Речення», «Текст».
Учні мають працювати й отримувати знання про одиниці
різних мовних рівнів: звуки мови, слово в його лексичному
і граматичному значеннях, речення, текст.
У комунікативній змістовій лінії подано зміст роботи з
формування вмінь сприймати усне і писемне мовлення,
відтворювати його, працювати з усними та писемними ви
словлюваннями різних типів і жанрів мовлення, з якими
учні щоденно стикатимуться як у процесі навчальної
діяльності, так і в повсякденному житті. Також молодші
школярі практичним шляхом ознайомляться з мовленнє
вознавчими поняттями: текстом, заголовком, монологом,
діалогом, типом мовлення. Тому комунікативна змістова
лінія включає дві складові: а) відомості про мовлення;
б) перелік 4 основних видів робіт.
Одна з важливих складових, яку забезпечує комуніка
тивна змістова лінія, – формування вмінь слухатиро
зуміти українське усне мовлення (аудіювальних умінь).
Починаючи з підготовчого класу, вчитель проводить знач
ну роботу з опанування школярами значення слів, сло
восполучень, речень, розуміння смислів абзаців, тексту в
цілому. Повноту розуміння перевіряє шляхом роботи над
змістом прослуханого (запитання, бесіда, робота з пред
метними та сюжетними малюнками тощо). Навчаючи учнів
з підготовчого класу слухатирозуміти чуже мовлення,
вчитель водночас навчає їх і відтворювати його (говорити),
тобто навчає українського усного мовлення. Навчання го
воріння, починаючи з підготовчого класу, відбувається на
двох рівнях: репродуктивному і продуктивному. Репро
дуктивний рівень забезпечується відтворенням школяра
ми поданих вчителем зразків (відповіді на запитання щодо
прослуханого чи прочитаного вчителем тексту, декламу
вання вивчених напам’ять швидкомовок, віршів з абетки
тощо). Репродуктивні уміння сприяють активному засво
єнню лексики, формуванню частковомовленнєвих умінь,
покладених в основу мовлення: орфоепічних, лексичних,
граматичних. Належний рівень їх сформованості забезпе
чує вміння слухатирозуміти почуте, а також читати і пи
сати. Продуктивний рівень передбачає самостійну побудо
ву учнями особистих висловлювань: запитань, діалогів,
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розповідей з допомогою вчителя про прослухане, почуте,
прочитане.
Формуючи у школярів уміння говорити, вчитель спи
рається як на готові зразки мовлення (озвучені тексти
діалогічного і монологічного характеру), так і на різнома
нітний дидактичний матеріал (запитання, опорні слова,
предметні та нескладні за змістом сюжетні малюнки,
спеціально створені уявні мовленнєві ситуації спілкування).
Формування комунікативних умінь передбачає навчан
ня учнів добирати мовні засоби відповідно до типу мовлен
ня з урахуванням ситуації спілкування. Тому установка
на вивчення мови як єдності смислу й системи дає змогу
співвідносити слова з предметами дійсності. У нормі слова
викликають у свідомості внутрішні мисленнєві образи пред
метів, і учень не лише сприймає звукову оболонку слів, а
й водночас пригадує й уявляє означувані ними предмети.
У дітей із порушеннями розумового розвитку внаслідок не
достатності відчуттів і сприймань повноцінні адекватно
цілісні внутрішні мисленнєві уявлення образів предметів
не формуються. Особистісний смисл, який учні вкладають
в те чи інше слово, нерідко не збігається з його значенням.
Порушується формування емпіричних понять, конкретно
го мислення. Отримана інформація не перетворюється у
знання і не стає особистим надбанням учнів. Тому лекси
косемантичний підхід до вивчення української мови в мо
лодших класах передбачає введення розділу «Значення
слова». Вбачається, що учні ознайомляться з основними
лексикограматичними розрядами слів, а також з окремими
лексикологічними поняттями: синонімами, антонімами,
багатозначними словами (без тлумачення термінів). Для
цього вчитель використовує систему спеціальних завдань,
розроблених на основі лексичних вправ: лексикологічних,
лексикограматичних, лексикостилістичних, лексичних,
виконання яких забезпечить опанування лексичними
вміннями. Такий лексикосемантичний підхід до вивчен
ня української мови вчить уважно ставитись до вибору
слів в особистому мовленні і дає змогу краще розуміти
чуже мовлення.
Навчання учнів мови і мовлення передбачає концепту
альну опору на текст – зв’язне висловлювання, тому учні
мають працювати з мовними одиницями, що є зразками
мовлення: текстами, діалогічними єдностями, повними
реченнями.
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Бідність і стереотипність самостійного мовлення молод
ших школярів долатимуться завдяки роботі з різноманіт
ними типами речень і текстів, над правильним вживанням
часових і відмінкових форм. Робота над формою висловлю
вання має пов’язуватись із попереднім уточненням його
змісту. Такий підхід допомагає об’єднати навколо одного
й того ж змісту різноманітну лексику й синтаксичні кон
струкції.
Групова й індивідуальна форми проведення занять з ус
ного мовлення сприятимуть розвитку зв’язного мовлення,
корекції його недоліків, нададуть учням можливість ак
тивніше спілкуватися.
Розвиток мовлення школярів передбачає роботу над
формуванням навичок виразного читання, які спираються
на чуття мови. У програмі закладено формування таких
умінь, як уміння розрізняти наголошені й ненаголошені
склади, інтонувати різні за метою висловлювання і струк
турою речення, підвищувати й понижувати голос під час
читання, прискорювати й уповільнювати темп мовлення.
Лінгвістична змістова лінія. Певний обсяг знань із мови,
доступний молодшим розумово відсталим учням (орфоепіч
них, лексичних, граматичних і стилістичних), і сформовані
на цій базі мовні вміння й навички забезпечує лінгвістич
на змістова лінія.
Передбачено, що орфоепічні і граматичні норми укра
їнської літературної мови учні засвоюватимуть у процесі
вивчення тем з фонетики, лексикології, словотвору, мор
фології, синтаксису.
Зміст роботи щодо засвоєння норм української літера
турної мови подано в рубриці «Культура мовлення».
В українознавчій змістовій лінії закладено перелік тем,
які орієнтують учителя на добір відповідних текстів, що
знайомлять з духовною культурою українського народу,
його звичаями, традиціями, ремеслами. Теми подано у
системі. Зміст текстів стає опорою і зразком для створення
учнями особистих зв’язних висловлювань, збагачення
словникового запасу на основі використання поданих
зразків, формування моральної культури кожного школя
ра. Українознавчий принцип навчання української мови є
базовим і реалізується на всіх уроках.
Матеріалу комунікативної й українознавчої змістових
ліній належить основна роль у набутті школярами досвіду
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спілкування, формування особистісних якостей громадя
нина України.
В учнів із розумовими порушеннями низький рівень
розвитку вищих психічних функцій негативно познача
ється на якості засвоєння загальних уявлень і понять.
У навчальній діяльності вади мислення виявляються
насамперед у недорозвитку його евристичного начала. Зо
крема, учням недоступне виконання простих проблемних
завдань. Тому евристично спрямовані запитання лише оп
тимізують активну діяльність школярів щодо засвоєння
ними змісту навчального матеріалу. Інформаційноеврис
тичний метод спрямовується не лише на відкриття нових
знань, а й на усвідомлення раніше набутих знань і вмінь. У
процесі такого навчання учні оволодівають уміннями слу
хати і розуміти зміст запитань та залежно від цього пра
вильно формулювати відповіді на них.
Матеріал корекційнорозвивальної лінії подано на рівні
вмінь, які органічно увійшли до кожної змістової лінії.
Діяльнісна змістова лінія. Реалізується вона через си
стему вправ і завдань комплексного характеру як їх орга
нічна складова. Усвідомлення учнями структури особистої
самостійної діяльності, розвиток їхніх мисленнєвих здіб
ностей, оволодіння мовою (аналіз, синтез, узагальнення,
порівняння, класифікація, систематизація та ін.) відобра
жені в діяльнісній змістовій лінії, яка передбачає належне
опанування мовою у самостійній мовленнєвій діяльності,
оволодіння вмінь самостійної навчальної діяльності.
З огляду на значущість самостійності у здобутті необхідної
інформації як під час шкільного навчання, так і в подаль
шому житті, діяльнісна змістова лінія пронизує усі
змістові лінії.
Розвивальнокорекційне навчання в допоміжній школі
поряд з оволодінням учнями системою загальноосвітніх і
професійних знань, умінь і навичок передбачає засвоєння
ними узагальнених прийомів навчальної діяльності.
Прийоми розглядаються як послідовні дії з урахуванням
того, що дія має ту ж саму структуру, що і діяльність.
Найпродуктивнішим шляхом формування прийомів нав
чальної діяльності є поетапне оволодіння ними учнями.
Система завдань з навчання учнів прийомів самостійної
навчальної діяльності передбачає три основні етапи фор
мування вмінь: підготовка до майбутньої діяльності,
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орієнтування у змісті діяльності та її виконання. Кожен
етап розподіляється на конкретні дії – формуючі уміння.
Конкретні вміння кожного з етапів діяльності виділяються
окремо. Так, формування готовності до майбутньої діяль
ності передбачає володіння такими уміннями, як організа
ція робочого місця, добір необхідних для роботи посібників,
матеріалів. Орієнтування в майбутній діяльності забезпе
чують такі уміння, як уявлення кінцевого результату своєї
роботи, мети і способів її досягнення, уміння аналізувати
зразок виконання завдання, розуміти спосіб або послі
довність виконання завдання. Безпосередньо виконуючи
завдання, учні навчаються регулювати власні дії відпо
відно до інструкцій та зразка, користуватися планом та
інструкцією, складати план особистої діяльності, поетапно
її оцінювати, виправляти допущені помилки, адекватно
оцінювати виконану роботу.
Під час формування у школярів умінь навчальної діяль
ності особлива увага приділяється інструкції. Вчитель
навчає учнів, як користуватися інструкцією для виконання
того чи іншого завдання. Спершу він використовує ілю
стративноінтерпретаційну методику навчання, в якій
словесна інструкція поєднується з наочним і практичним
показом порядку виконання дій (операцій) та з елемента
ми поетапного планування ходу діяльності. Інструкція
вчителя включає навідні запитання, які акцентують увагу
учнів на допущених помилках, сприяють уточненню дій
під час виконання завдання. Учні прослуховують ін
струкцію і розглядають зразок виконання завдання, потім
повторюють її, тобто навчаються планованого висловлю
вання, і лише після цього починають виконувати завдан
ня. Виконавши завдання, самостійно розповідають про
послідовність роботи. Це допомагає усвідомлювати сут
ність і послідовність ходу виконання завдання, сприяє
формуванню вмінь звітувати про виконану роботу.
У процесі формування вмінь орієнтуватись у майбутній
діяльності увага звертається на розвиток здатності та звички
уявляти результат праці. Вчитель використовує прийом
зіставлення результату роботи (виконане завдання, графічну
модель речення та ін.) зі зразком, порівнюючи зразок май
бутньої діяльності із завданням, яке потрібно виконати;
учні сприймають і відтворюють його частини у строгій
послідовності, що сприяє формуванню усвідомлення не
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обхідності порівнювати виконувані завдання зі зразком ще
перед початком їх виконання.
Якість виконання будьякого усного чи письмового зав
дання залежить від того, наскільки правильно і точно шко
лярі можуть аналізувати зразок його виконання. Поелеме
нтний роздільний аналіз зразка допомагає сприйняти всі
його частини в їх послідовному зв’язку. При роздільно
цілісному аналізі окремі елементи зразка не аналізуються.
Оволодівши роздільноцілісним аналізом зразка, учні нав
чаються згорнутого, цілісного його аналізу, тобто повністю
самостійно аналізують зразок виконання завдання. Орга
нізоване в такий спосіб навчання підводить їх до того, що
шляхом зіставлення й аналізу зразка вони зможуть легко
уявити результат майбутньої діяльності та зрозуміти шляхи
досягнення мети.
Оволодіння орієнтаційною основою діяльності передба
чає навчання способів і послідовності виконання завдання.
Вчитель ознайомлює школярів із необхідністю дотримува
тись плану під час виконання будьякого усного чи пись
мового завдання. Виконуючи дії не в чіткій послідовності
до плану роботи, це призводить до недовиконання її, допу
щення помилок. Отже, учні усвідомлюють необхідність
у знанні послідовності дій. Дотримання зовнішніх опор
(схем, графічних моделей слів, речень, зразків, інструкцій
та ін.) полегшує завдання вчителя – навчити школярів ви
користовувати під час планування роботи зовнішні опори.
Бажано, щоб учні зрозуміли, що інструкція може бути у
вигляді схеми виконання завдання, моделі слова, речення,
плану переказу чи оформлена в іншому вигляді. Дотриму
ючись їх, можна виконати завдання без допомоги вчителя.
Формуючи вміння виконавчої діяльності, вчитель вихо
дить із того, що учні повинні не лише зрозуміти та засвоїти
послідовність виконуваних дій, а й навчитися правильно їх
виконувати. Увага звертається на необхідність дотриман
ня плану в процесі роботи, орієнтування на зразок, що
сприятиме правильному виконанню завдання.
Успішність самостійної навчальної діяльності зале
жить від сформованості вмінь бачити і вчасно виправляти
допущені помилки і описки, наслідуючи дії вчителя, потім
– за допомогою зразка та інших зовнішніх регуляторів
(навідних запитань, плану, інструкції, графічних моде
лей, сюжетних малюнків і т.д.) виконувати роботу і в
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підсумку – працювати самостійно, використовуючи в ролі
допоміжних засобів зразок і план.
Важливою умовою, що сприяє якісному поліпшенню
виконавчої діяльності школярів, є вміння адекватно
оцінювати кінцевий результат своєї діяльності. Для розу
мово відсталих характерні некритичність мислення, зави
щена самооцінка, що негативно позначається на якості ви
конуваного ними завдання. Вчитель поступово формує
вміння оцінювати кінцевий результат особистої діяль
ності. Спершу він сам оцінює виконану учнями роботу.
Для порівняння використовує зразок виконання завдання.
Учні спостерігають, слухають, беруть участь в оцінюванні
робіт однокласників. Потім самі, користуючись зразком і
планом, оцінюють виконане завдання за дванадцятибаль
ною шкалою. Оцінку обов’язково коментують, що дає вчи
телю змогу перевірити рівень засвоєних учнями вмінь.
Таким чином, учитель поступово на уроках української
мови формує в учнів уміння самостійної навчальної діяль
ності, яка є однією з найважливіших умов успішного за
своєння знань і вироблення спеціальних умінь.
Програмою передбачено формування як загальнонавчаль
них, так і спеціальних умінь.
До загальнонавчальних умінь належать: уміння ана
лізувати, синтезувати, порівнювати, класифікувати, уза
гальнювати, уміння користуватися тлумачним словником,
робити висновки.
До спеціальних умінь належать: навчальномовні (умін
ня розрізняти різні за характером звуки, букви, частини мо
ви, значущі частини слова та ін., групувати мовні одиниці
за певною ознакою, робити їх розбір); комунікативні
(уміння сприймати, відтворювати і створювати особисті
усні і письмові висловлювання); лексичні (уміння розріз
няти слова за значенням, доречно добирати їх до особистих
усних і писемних висловлювань); правописні (уміння пра
вильно писати слова, розставляти розділові знаки в речен
нях); нормативні (уміння правильно вимовляти голосні
і приголосні звуки, вживати форми слів, складати слово
сполучення й речення, об’єднувати речення у зв’язне ви
словлювання та ін.).
Зміст навчального матеріалу, вправи та запитання,
практичні завдання спрямовані на здобуття учнями знань
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про мову і мовлення, види мовленнєвої діяльності, основні
одиниці мови, форми мовлення.
Початковий етап навчання мови передбачає такі аспек
ти роботи: «Навчання письма», «Знання про мову, мовні
уміння», «Мовленнєва діяльність», «Правопис», «Графіч
ні навички письма. Техніка письма. Культура оформлення
письмових робіт».

1. Навчання письма
Аналітикосинтетичний метод, який передбачає реалі
зацію принципу «від звука до букви», є основним у навчан
ні учнів допоміжної школи читання і письма. Спочатку
вчитель ознайомлює учнів зі звуком, потім – з буквою, що
її позначає. Навчивши правильно вимовляти звук, навчає
писати букву, пропонує зачитати її після написання. Таким
чином, учні з перших днів оволодіння грамотою привча
ються читати написане, водночас оволодіваючи вміннями
контролю й самоконтролю написаного. У них формується
цілісний слухозоровий образ букви (звука).
Зважаючи на швидке забування школярами графічної
форми букв, після оволодіння ними графікою кожної малої
букви вчитель навчає їх писати відповідну їй велику букву.
Це сприяє кращому й швидкому запам’ятовуванню гра
фічної форми великих букв, диференціації їх з графічною
формою малих букв, особливо букв а, у, т, д, б. Учитель
навчає дітей виконувати аналітикосинтетичні дії зі звука
ми мовлення. Ці дії є базовими для формування навички
читання і письма. Навчаючи грамоти, вчитель враховує
вміння, набуті дітьми у дошкільний період життя, коли
вони навчались у масовій школі, відвідували дитячий
садок. Навчання письма відбувається з підготовчого класу
та з добукварного періоду першого класу (за відсутності у
школі підготовчого класу), коли вчитель розвиває в дітей
слухове, зорове, тактильне сприймання, формує графічні
навички письма, гігієнічні вміння, яких школярі мають
дотримуватися під час читання і письма.

2. Знання про мову, мовні уміння
У початкових класах учні одержують знання про укра
їнську мову як державну мову України, засіб пізнання і
спілкування. У них формуються знання про одиниці
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різних мовних рівнів: звуки мовлення, слово в його лексич
ному і граматичному значеннях, речення, текст. Головна
увага приділяється практичній роботі: роботі над значен
ням слів і поступовому накопиченню лексичного запасу,
збагаченню мовлення різними граматичними формами.
Вчитель формує вміння користуватися мовними засобами
відповідно до орфоепічних, лексичних, граматичних норм
української літературної мови, навчає учнів аналізувати
особисту мовленнєву творчість.
Українська мова – це не лише предмет вивчення, а й засіб
засвоєння знань з інших предметів. На уроках української
мови опрацьовується мовний матеріал, що використо
вується на уроках з інших предметів і формує мовленнєву
культуру учнів. З цією метою вчитель пропонує учням
складати речення з використанням вивченого на уроках
мови (наприклад, числівників на уроках праці, математи
ки; прикметників – на уроках природознавства).

3. Мовленнєва діяльність
Програма передбачає набуття учнями знань про мов
лення: усне і писемне, діалог і монолог, про особливості
висловлювань, про ситуацію спілкування. Головна увага
приділяється формуванню вмінь щодо виконання всіх
видів мовленнєвої діяльності: аудіювання (слухання
розуміння), говоріння, читання і письма. Особлива увага
звертається на аудіювання, оскільки в основі розвитку і
формування вмінь мовленнєвої діяльності лежить уміння
слухати і розуміти усне мовлення. Вчитель навчає учнів
розуміти прослухане, вчить їх швидко й правильно сприй
мати усне мовлення, зосереджувати увагу на прослухову
ванні. У зв’язку з цим навчає їх помічати в тексті слова,
які є важливими для розуміння змісту висловлювання.
Слухання і розуміння, розпізнавання в мовленнєвому по
тоці одиниць певних мовних рівнів (звуків, складів, слів,
словосполучень, речень) сприяють формуванню мовних
умінь і знань стосовно мовлення, корекції уваги, сприй
мання, пам’яті, умінь самостійної навчальної діяльності.
Для аудіювання вчитель використовує фронтальні ви
ди роботи, які вимагають від учнів усних висловлювань.
Особлива увага приділяється роботі з усними діалогіч
ними і монологічними висловлюваннями. Учні навчаються
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переказувати готові тексти (прослухані, прочитані твори,
переглянуті діафільми, випадки із особистого життя) і на
їх основі будувати аналогічні висловлювання. Водночас
учитель навчає їх складати усні і письмові висловлювання,
що мають комунікативну мету (записку, вітання, лист).
Цю роботу спочатку вони виконують під керівництвом
учителя, а потім – з використанням різноманітних опор
(малюнки, ілюстрації, план, ключові речення і т. ін.).
Учитель створює на уроках такі мовленнєві ситуації,
які спонукають учнів до спілкування, до побудови особис
тих висловлювань. Обов’язково ознайомлює школярів із
культурою спілкування, вчить доречно використовувати
формули мовленнєвого етикету, уважно слухати та вислу
ховувати співрозмовника, формує вміння добирати слова
для відповіді йому.
Навчаючи учнів писемного мовлення, вчитель вчить їх
писати про те, що схвилювало, записувати враження
від побаченого, прочитаного або почутого. Він заохочує до
ведення записів, водночас навчає виправляти помилки,
організовувати групову перевірку робіт, спонукає учнів
до активного обговорення того, що написали однокласники,
до виправлення їхніх помилок.
Значна увага на уроках мови приділяється читанню –
одному з видів мовленнєвої діяльності. Вчитель акцентує
увагу учнів на значенні слів, правильній їх вимові, на інто
нації різних за метою висловлювання речень.

4. Правопис
Одне з важливих завдань навчання мови – формування
вмінь правильно писати букви, правильно поєднувати їх
поміж собою, правильно записувати склади, слова, вжи
вати пунктуаційні знаки. Основою орфографічної грамот
ності є вміння співвідносити фонетичний і графічний
образи слова, позначати звуки слова відповідними буквами
без їх пропусків, заміни, перестановок. Прості у застосу
ванні правила правопису учні засвоюють у процесі письма,
складні – практично, під керівництвом учителя. Робота
над правописом передбачає засвоєння правил вживання
зазначених у програмах пунктуаційних знаків.
Під час виконання різноманітних вправ на списування,
роботи над помилками, написання навчальних диктантів
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учитель формує у школярів орфографічну і пунктуаційну
зіркість, уміння бачити в тексті особливості графічної фор
ми слова, помічати пунктуаційні знаки, користуватися
зразком, самостійно виправляти допущені помилки.

5. Графічні навички письма.
Техніка письма. Культура оформлення
письмових робіт
Графічні навички письма, техніку письма вчитель фор
мує в учнів поступово, починаючи з підготовчого класу.
Він виходить з того, що в молодших школярів частково
спостерігаються розлади дрібної моторики пальців рук,
відтак проводить з учнями спеціальні вправи на укріплення
м’язів рук, особливо пальців.
Зважаючи на особливості сприймання розумово відста
лих учнів, навчає їх писати крейдою на дошці з орієнта
цією на її площину, регулювати розміри букв. У зошитах
навчає дотримуватися рядкових ліній, полів, абзаців, пра
вильного розташування на рядку заголовка. Навчає охайно
підкреслювати, виправляти допущені помилки чи описки.
У підготовчому класі, орієнтуючись на провідний вид
ігрової діяльності в дітей, учитель проводить заняття в
ігровій формі. Увага звертається на розвиток зорового і
слухового сприймання, тактильної пам’яті.
Враховуючи обмежений словниковий запас школярів,
у програмі закладено матеріал з семантизації лексики.
Формування граматичної сторони мовлення. Поступово, у
процесі ігрової діяльності, учні практичним шляхом ово
лодівають лексичними вміннями, вчаться дотримуватися
лексичної і граматичної сполучуваності слів. Засвоюючи
слова, що є назвами предметів найближчого оточення,
відповідних ознак і дій, учні збагачують лексику, в них на
копичується словниковий запас. Діти працюють зі словами,
реченнями, самостійно вчаться будувати невеличкі прості
речення, засвоюють початкові вміння діалогічного мов
лення.
Програма рекомендує формування у школярів умінь,
необхідних для оволодіння механізмом письма, що перед
бачає насамперед мускульне тренування руки. Діти ово
лодівають уміннями орієнтуватись у малому просторі,
гігієнічними уміннями, особлива увага звертається на мус
кульну (рухову) підготовку руки до письма. Для цього
програма рекомендує різноманітні вправи на обведення і
17

штрихування, які забезпечують оволодіння графічними
вміннями.
Учні 2–4х класів пишуть навчальні диктанти, які
не підлягають контрольному оцінюванню. Йому підлягає
контрольне списування із творчим завданням.
Програмові вимоги до знань, умінь і навичок учнів по
дано наприкінці програми для кожного класу.
Обсяг тексту для списування (у словах)
Відділення
Клас

І відділення

ІІ відділення

Кількість слів
1

8–10

5–7

2

12–14

8–10

3

16–18

12–14

4

20–22

16–18
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ПРОГРАМА

2 клас
І відділення
(135 годин, 4 години на тиждень)
Ксть
год

Зміст навчального
матеріалу

Навчальні досягнення
учнів

Спрямованість
корекційнорозвивальної
роботи

1

4

Повторення
Звуки і букви. Розріз
нення голосних і при
голосних звуків і букв.
Речення. Велика буква
на початку речення,
крапка в кінці речення.
Складання речень із
двох–трьох слів

Учень:
– знає і розрізняє усі вивчені голосні
та приголосні звуки і букви, диферен
ціює їх на письмі, наводить приклади;
– виділяє речення з усного і писемно
го мовлення, пояснює його ознаки;
– з допомогою і самостійно складає
невеличкі речення

Корекційнорозвивальна
робота спрямована на від
новлення знань, умінь і на
вичок, якими учні оволоді
ли в першому класі

2

26
18

Звуки і букви
Звуки слова
Позначення звуків бук
вами. Повторення за
вчителем слів, що скла
даються з 3–5 звуків.

Учень:
– розрізняє голосні і приголосні зву
ки і букви, наводить приклади слів
з ними, стежить за станом артику
ляційного апарату під час вимови го

ППП – зосереджувати ува
гу на предметі діяльності,
здійснювати операції ана
лізу, синтезу, класифікації,
порівняння та узагальнен
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№
з/п
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Розрізнення голосних і
приголосних звуків і
букв. Голосні звуки:
[а], [о], [у], [и], [е], [і];
букви, що позначають
голосні звуки: а, о, у,
и, е, і. Спостереження
за станом артикуляцій
ного апарату під час ви
мови голосних звуків.
Розрізнення голосних
и–і, і–ї, а–я, у–ю, е–є.
Запис слів з ними. Від
працювання правиль
ної вимови слів з йото
ваними. Списування
речень зі словами з
йотованими буквами,
запис слів з йотовани
ми на слух після попе
реднього їх аналізу з
учителем та складання
з букв розрізної азбуки.
Розрізнення на слух і
на письмі подібних при
голосних звуків і букв:

лосних звуків, йотованих;
– контролює звуковимову;
– правильно записує слова з голосни
ми і йотованими;
– самостійно наводить приклади слів
з ними;
– розрізняє на слух і на письмі по
дібні приголосні;
– наводить приклади, правильно за
писує слова з ними після попередньо
го звукобуквеного аналізу та скла
дання з букв розрізної азбуки;
– диференціює слова з буквосполу
ченнями дж–дз, наводить приклади;
– правильно списує слова з буквоспо
лученнями з друкованого тексту;
– записує їх під диктовку після попе
реднього звукобуквеного аналізу та
складання з букв розрізної азбуки;
– проводить поточний і підсумковий
контроль виконаної роботи;
– звітує про неї, порівнюючи свою ро
боту зі зразком

ня з метою осмислення
навчального матеріалу, до
вільно запам’ятовувати йо
го, зберігати в оперативній
пам’яті, уявляти та відтво
рювати.
МР – дотримуватися пра
вильної артикуляції зву
ків, вживати у мовленні
засвоєну лексику, контро
лювати хід виконання зав
дання, правильно запису
вати слова з йотованими.
ОР – виявляти бажання
навчитися правильно ви
мовляти звуки, проявляти
наполегливість у засвоєнні
звуковимови

б–п, д–т, з–с, в–ф, с–ш,
ж–ш, г–х, г’–к, букво
сполучень дж–дз

5

Склад
Аналіз слів за звуко
буквеним складом. По
діл слів на склади, пе
ренос слів по складах

Учень:
– знає принципи складоподілу, вміє
ділити слова на склади;
– правильно читає і вимовляє слово
протяжно по складах;
– правильно сприймає на слух скла
ди, слова з ними;
– виділяє зайві склади у слові, наводить
приклади слів з даними складами;
– правильно читає і вимовляє склади з
дзвінкими і глухими, твердими і м’яки
ми приголосними буквами (звуками);
– порівнює свою вимову зі зразком;
– стежить за правильністю вимови

ППП – намагатися конце
нтрувати увагу на предметі
діяльності, довільно сприй
мати матеріал, осмислюва
ти його, довільно запам’я
товувати, зберігати у довго
тривалій пам’яті, пригаду
вати, уявляти і відтворю
вати, використовувати в
аналогічних та нових ситу
аціях.
МР – дотримуватися на
письмі правил переносу
слів з рядка в рядок.

(
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3

(

МР – правильно вимовля
ти слова з дзвінкими при
голосними в кінці складу,
слова, дотримуватися пра
вопису слів з дзвінкими
приголосними

(

Учень:
– контролює правильність вимови
слів з подібними приголосними, з
[дж], [дз];
– дотримується чіткої вимови дзвін
ких приголосних у кінці складу, сло
ва, порівнює свою вимову зі зразком
мовлення вчителя, товаришів

(

Культура мовлення
Відпрацювання пра
вильної вимови слів з
подібними приголосни
ми, з [дж], [дз]; пра
вильна вимова дзвін
ких приголосних у кін
ці складу, слова

слів, складів;
ОР – виявляти зусилля,
– дотримується інструкції виконання волю щодо оволодіння
завдання
правилами переносу слів
та дотримання їх під час
письма
4

3

22

Наголос
Поняття про наголос у
словах, наголошені та
ненаголошені склади.
Читання і вимова сло
ва так, щоб було чітко
чути
наголошений
склад.

Учень:
– читає і вимовляє слова так, щоб бу
ло чітко чути наголошений склад;
– має поняття про роль наголосу у
словах;
– розрізняє наголошені та ненаголо
шені склади;
– уміє правильно вимовляти слова, у
яких допускаються помилки наголо
шування: чита′ ння, запита′ ння, бу′ 
деш, порівнює свою вимову зі зраз
ком вимови вчителя;
– контролює правильність наголо
шування слів у мовленні

ППП – зосереджуватися
на предметі мовлення,
адекватно
сприймати
матеріал, розуміти його,
запам’ятовувати, прига
дувати і відтворювати,
переносити знання в ана
логічні та незнайомі ситу
ації.
МР – дотримуватися пра
вильного наголошування
слів, контролювати власне
мовлення та мовлення од
нокласників, вживати в
мовленні слова ввічливо
сті.
ОР – адекватно реагувати
на зауваження, радіти
власним успіхам та успі
хам однокласників

Учень:
– стежить і дотримується правильно
го наголошування слів як у розмовно
му мовленні, так і під час читання;
– дотримується формул українського
мовленнєвого етикету під час звер
тання до батьків, до старших;
– контролює власне мовлення, помі
чає і виправляє допущені помилки,
дотримується зразків звертання до
дорослих

ППП – пам’ятати форму
ли українського мовленнє
вого етикету, пригадувати
їх та за потреби адекватно
використовувати.
МР – дотримуватися пра
вильного наголошування
слів, вживати у мовленні
слова ввічливості.
ОР – дотримуватися правил
поведінки, культури мов
лення у спілкуванні з дорос
лими

Значення слова
Поняття про те, що
слово служить для по
значення назви пред
мета, дії, ознаки, якості.
Називання зображених
предметів відповідни
ми словами, запис їх
на дошці та в зошити.
Тематичні групи слів.
Поділ слів на тематич
ні групи за ознаками

Учень:
– знає, що слово служить для назви,
співвідносить зображені предмети з
відповідними їм словами – назвами
цих предметів, з допомогою вчителя і
самостійно записує їх на дошці та в
зошити;
– добирає тематичні групи слів за пев
ними ознаками, співвідносить про
слухані ряди слів із зображеним;
– диференціює слово – предмет, назву
якого воно означає, диференціює сло

ППП – зосереджувати ува
гу на предметі діяльності,
довільно сприймати усне та
писемне мовлення, осмис
лювати його, запам’ятову
вати, зберігати у довготри
валій пам’яті, пригадува
ти, уявляти, відтворювати,
використовувати в анало
гічних ситуаціях.
МР – пояснювати значен
ня слів, виходячи зі змісту
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Культура мовлення
Український мовлен
нєвий етикет: звертан
ня до старших, до бать
ків. Правильна вимова
наголошених і ненаго
лошених складів у сло
вах

5

18

ва за видовими і родовими ознаками;
– наводить приклади, помічає і виправ
ляє помилки, уважно слухає інструк
цію і дотримується її виконання

контексту речення, вжива
ти у мовленні слова, що
відносяться до різних те
матичних груп.
ОР – виявляти наполегли
вість у оволодінні навчаль
ним матеріалом, намага
тися охайно виконувати
письмові завдання, воло
діти навичками контролю
за ходом діяльності

Учень:
Тема з розвитку
мовлення: «Мої друзі – – добирає самостійно та з допомогою
вчителя лексику для розповіді;
однокласники»
– самостійно після декількох трену
вань (виконання усних та письмових
завдань) може розповісти про своїх
однокласників;
– стежить за правильністю вимови
слів, структурою речень, зв’язного
висловлювання в цілому;
– дотримується зразка розповіді,
помічає і виправляє помилки;
– проводить поточний та підсумковий
контроль за виконанням усного зав
дання, адекватно його оцінює;

ППП – намагатися прига
дати слова, що відносяться
до певної тематичної групи.
МР – адекватно вживати у
мовленні слова, що відно
сяться до тематичної гру
пи «однокласники», дотри
муватися лексикограма
тичної сполучуваності слів
у мовленні.
ОР – доброзичливо стави
тися до однокласників,
виявляти зацікавленість
до них, намагатися вчити
разом з ними уроки

(колір, розмір, форма).
Складання тематичних
рядів слів за змістовою
ознакою (родовою чи
видовою): одяг, квіти,
гриби. Читання та запис
складених рядів слів
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– правильно сприймає, розуміє та
усвідомлює прослухану інформацію
щодо виконання завдання
Учень:
– знає слова ввічливості, що вжива
ються під час зустрічі, прощання, до
речно використовує їх у власному
мовленні;
– правильно сприймає та відтворює в
усному мовленні слова, словосполу
чення, речення зі словами ввічли
вості, аналізує речення;
– складає їх з поданими словами,
порівнює речення за вимовою, звер
таючи увагу на інтонацію мовлення

МР – дотримуватися куль
тури мовлення, вживати в
усному мовленні формули
мовленнєвого етикету.
ОР – з пошаною ставитися
до старших, допомагати
молодшим, виявляти заці
кавленість до їхніх занять

Слово
Слова, що означають
назви предметів (імен
ники). Слова, що озна
чають назви предметів
і відповідають на питан
ня хто?, що? (іменни
ки). Розрізнення слів
за питаннями хто?,
що? Групування слів за

Учень:
– розрізняє слова, що відповідають на
питання хто?, що?;
– уміє поставити до них питання, до
бирати слова за приналежністю до
певної групи, змінювати слова за чис
лами, наводить приклади, правильно
записує слова після їх аналізу, ре
чення з ними;
– знає і дотримується на письмі пра

ППП – концентрувати ува
гу на предметі діяльності,
адекватно сприймати мате
ріал, осмислювати його,
довільно запам’ятовувати,
зберігати у довготривалій
пам’яті, пригадувати, уяв
ляти, осмислювати і відтво
рювати, використовувати в
аналогічних ситуаціях.
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Культура мовлення
Слова ввічливості, що
вживаються під час зу
стрічі, прощання

7
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вил вживання великої букви;
– контролює усні відповіді, проводить
поточний та підсумковий контроль за
правильністю виконання письмового
завдання;
– помічає і виправляє помилки, про
дуктивно використовує допомогу

МР – з допомогою і само
стійно добирати іменнико
ву, прикметникову та діє
слівну лексику, адекватно
вживати її у мовленні, до
тримуватися лексикогра
матичної сполучуваності
слів правил вживання на
письмі великої букви.
ОР – виявляти бажання
навчитися правильно калі
графічно писати, адекватно
сприймати допомогу, адек
ватно реагувати на оцінку.

Тема з розвитку
мовлення:
«Члени моєї родини»

Учень:
– правильно називає імена, по бать
кові та прізвища рідних;
– знає, де вони проживають та які у
них професії, уміє розповісти про
своїх рідних братів, сестер, батьків,
дідусів, бабусь;
– уважно вислуховує і запам’ятовує ін
струкцію щодо виконання завдання;
– повторює зміст зразка усної розпо
віді учителя;

ППП – уважно вислухо
вувати завдання, довільно
сприймати інструкцію що
до його виконання, осмис
лити матеріал, запам’ята
ти, пригадати подібний з
власного життя, уявити і
відтворити.
МР – добирати самостійно
слова й словосполучення,
що стосуються тематичної
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приналежністю до пев
ної групи. Зміна слів,
що відповідають на пи
тання хто?, що? за чис
лами (один – багато).
Велика буква в іменах,
по батькові, прізвищах
людей. Велика буква у
кличках тварин
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Аудіювання
Учень уважно слухає,
розуміє співрозмовника,
сприймаючи на слух
невеликі за будовою
тексти (лічилки, швид
комовки, загадки, вірші
з абетки)

– намагається пригадати цікаві мо
менти з життя родини та відтворити
їх в усній розповіді;
– вживає у розповіді іменники, змі
нюючи їх за числами

групи «родина», адекватно
використовувати їх в усно
му мовленні, контролюва
ти власні відповіді та відпо
віді товаришів.
ОР – радіти успіхам одно
класників, виявляти чем
ність, вихованість у ставлен
ні до старших та молодших
членів сім’ї

Учень:
– уміє уважно слухати, правильно
сприймати на слух;
– розрізняти і запам’ятовувати зміст
невеличких за будовою текстів;
– повторює прослухане з голосу вчи
теля

ППП – концентрує увагу на
предметі мовлення. Адек
ватно сприймає чуже мов
лення, розуміє його смисл,
запам’ятовує зміст почутого.
МР – володіє певними
аудіювальними уміннями,
які доступні учням другого
класу.
ОР – намагається налашто
вуватися на сприймання на
слух невеличких за змістом
текстів

Слова, що означають дії Учень:
ППП – концентрує увагу
предметів. Слова, що – уміє поставити питання до дієслів у на предметі діяльності, аде
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означають дії предме
тів і відповідають на
питання що робить?,
що роблять? (дієслова).
Складання груп слів,
що мають певне лексич
не значення (без вжи
вання термінів): хто як
голос подає? хто як пе
ресувається? Розріз
нення предметів за їх
діями: читає х т о ?,
мекає х т о ? Літак ле&
тить, а корабель...
Зміна дієслів за зраз
ком: учень пише – учні
пишуть. Пов’язування
між собою слів, що від
повідають на питання
хто?, що? зі словами,
що відповідають на пи
тання що робить?, що
робив?

реченні, розрізняє в усному і писем
ному мовленні слова, що означають
назви предметів та слова, що означа
ють дії предметів;
– з допомогою вчителя і самостійно
складає з ними словосполучення, ре
чення;
– записує їх з допомогою вчителя на
дошці і в зошити;
– з допомогою і самостійно добирає
слова до певних тематичних груп;
– розрізняє предмети за їх діями;
– імітує дії, уміє змінювати дієслова
за зразком;
– наводить приклади;
– дотримується лексикограматичної
сполучуваності іменників та дієслів;
– правильно записує у зошити після
аналізу з учителем слова, словоспо
лучення;
– дотримується правил правопису,
здійснює поточний та підсумковий
контроль виконаного завдання;
– дотримується інструкції його ви
конання, порівнює свою роботу зі
зразком;

кватно сприймає навчаль
ний матеріал, осмислює йо
го, довільно запам’ятовує,
зберігає у довготривалій
пам’яті, пригадує, уявляє,
осмислює і відтворює.
МР – вживає у мовленні
засвоєні нові дієслова, сте
жить за правильністю їх
вимови, контролює відпо
віді однокласників, вживає
формули мовленнєвого ети
кету.
ОР – виявляє бажання на
вчитися правильно запису
вати дієслова, чітко вимов
ляти їх

– помічає і виправляє помилки, адек
ватно сприймає допомогу
Учень:
– уважно слухає вірш, що його читає
вчитель;
– запам’ятовує і відтворює прослуха
ний вірш;
– дотримуючись правильного наголо
шування слів, інтонації мовлення;
– розуміє зміст прослуханих казок,
наслідуючи мовлення вчителя, його
міміку, жести;
– відтворює з допомогою вчителя
зразки діалогів з казок «Колобок»,
«Курочка ряба»;
– контролює власне мовлення, помічає
і виправляє помилки, стежить за пра
вильністю мовлення однокласників

ППП – уважно слухати чу
же мовлення, адекватно
його сприймати, розуміти
смисл почутого, запам’ята
ти, пригадати і відтворити.
МР – дотримуватися інто
нації мовлення в процесі
декламування чи під час
розмови.
ОР – проявляти бажання
оволодіти правильною ви
мовою усіх звуків

Тема з розвитку
мовлення:
«Мій режим дня»

Учень:
– добирає лексику для висловлювання;
– дотримується лексикограматичної
сполучуваності слів, інструкції вико
нання завдання, плану розповіді;
– розповідає за аналогією і самостій
но про власний режим дня;

МР – знати і вживати у
мовленні лексику, що сто
сується тематичної групи
«режим дня»
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Говоріння
Читання напам’ять не
величких віршів, швид
комовок. Діалогуван
ня. Відтворювання за
ролями діалогів з про
слуханих казок

– помічає у розповіді недоречності,
виправляє їх
Культура мовлення
Правильна інтонація
під час читання напа
м’ять швидкомовок,
повторення
діалогів
з прослуханих казок.
Слова ввічливості, що
вживаються під час зу
стрічі, прощання

30

6

Учень:
– дотримується інтонації мовлення
під час читання швидкомовок;
– повторює діалоги з вивчених казок;
– доречно вживає у діалогах та у роз
мовному мовленні слова ввічливості;
– уміє повторити зразки мовлення
вчителя

МР – дотримуватися інто
нації усного мовлення, вжи
вати у мовленні слова ввіч
ливості, формули мовлен
нєвого етикету

Апостроф у словах
Учень:
Слова з апострофом пе – розуміє роль апострофа у словах,
ред я, ю, є, ї.
правильно вимовляє слова з ним, з
допомогою вчителя і самостійно при
думує слова з апострофом;
– аналізує їх, записує після аналізу
та складання з букв розрізної азбуки;
– дотримується правил правопису та
поєднання складів у словах з апост
рофом;
– аналізує зразок виконання завдан
ня, виконує роботу за зразком, помі
чає і виправляє помилки

ППП – зосереджувати ува
гу на предметі діяльності,
довільно сприймати нав
чальний матеріал, осмислю
вати його, довільно запам’я
товувати, зберігати у довго
тривалій пам’яті, пригаду
вати, уявляти, осмислюва
ти і відтворювати, викорис
товувати знання в анало
гічних та нових ситуаціях.
МР – вживати у мовленні
слова з апострофом, пра

вильно їх вимовляти та за
писувати.
ОР – виявляти наполег
ливість у засвоєнні вимови
слів з апострофом, виявля
ти бажання навчитися пра
вильно писати слова з апо
строфом
26

31

Речення
Практичне розрізнен
ня групи окремих слів і
речення. Поділ зв’яз
ного висловлювання на
речення. Встановлення
меж речення на слух і
за графічними ознака
ми: велика буква в пер
шому слові, крапка в
кінці речення. Розріз
нення словосполучен
ня і речення. Графічна
модель речення. Скла
дання речень за гра
фічними
моделями.
Списування речень з
друкованого і рукопис

Учень:
– має елементарне поняття про речен
ня (складається зі слів, виражає закін
чену думку);
– ділить зв’язне висловлювання на
речення, вміє фіксувати початок і кі
нець речення;
– розрізняє словосполучення і речен
ня, виділяє на слух з тексту окремі
речення;
– визначає кількість слів у реченні,
їх послідовність;
– розуміє і пояснює зміст речення (про
кого, про що розповідається в реченні);
– уміє помічати різницю у змісті по
дібних речень, які різняться одним–
двома словами;
– з допомогою і самостійно будує ре

ППП – зосереджувати ува
гу на предметі діяльності,
довільно сприймати на
вчальний матеріал, осмис
лювати його, довільно за
пам’ятовувати, зберігати
у довготривалій пам’яті,
пригадувати, уявляти, від
творювати, використовува
ти в аналогічних та нових
ситуаціях.
МР – вживати у мовленні
повні речення, дотримува
тися правил правопису під
час запису речень, дотри
муватися культури усного
і писемного мовлення.
ОР – виявляти силу волі

32

ного текстів. Поширен
ня речень за поданими
вчителем питаннями
(слова подано у пра
вильній граматичній
формі). Структуруван
ня речень за опорними
словами. Узгодження
та пов’язування між
собою слів у реченні
(без вживання термі
нів). Письмо простих
за структурою речень
під диктовку вчителя
після попереднього їх
аналізу. Речення роз
повідні, питальні, побу
дова їх під керівниц
твом учителя за зраз
ком, поданим початком
з опорою на графічну
модель і малюнок

чення за опорними словами;
– дотримуючись лексикограматич
ної сполучуваності слів, уміє пра
вильно записати речення після його
аналізу з учителем;
– дотримується правил правопису за
пису речень, після попереднього
аналізу;
– записує речення під диктовку вчи
теля;
– має поняття про графічну модель
речення, креслить її;
– складає речення за даними графіч
ними моделями;
– розрізняє і придумує самостійно і з
допомогою розповідні й питальні ре
чення;
– дотримується плану виконання зав
дання, звіряє свою роботу зі зразком;
– помічає і виправляє допущені по
милки як у процесі поточного, так і
підсумкового контролю, ефективно
сприймає допомогу

Тема з розвитку
мовлення: «Свійські
і дикі тварини»

Учень:
МР – вживати у мовленні
– розрізняє свійських і диких тварин; лексику, що належить до
– самостійно та з допомогою вчителя тематичної групи «твари

щодо оволодіння правила
ми правопису речень, інто
нуванням речень в усному
мовленні, виявляти бажан
ня навчитися каліграфічно
писати

добирає лексику для розповіді;
ни», дотримуватися куль
– дотримується зразка розповіді, тури мовлення, вживати у
ефективно використовує надану до мовленні пестливі слова
помогу;
– уміє практично оцінити результат
власної мовленнєвої діяльності
28
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Текст
Загальне уявлення про
зв’язне висловлювання
в усній і писемній фор
мах – текст практичне
розрізнення групи ок
ремих речень і тексту.
Зміст тексту і заголо
вок тексту. Відповід
ність заголовка змісту
тексту. Складання двох–
трьох речень за зміс
том серії сюжетних ма
люнків, пов’язування
речень між собою. За
пис на дошці і в зошити
складеного зв’язного
висловлювання. Скла
дання і запис підписів
під серією малюнків

Учень:
– має загальне уявлення про текст,
розрізняє слово – речення – текст;
– уміє складати речення за серією
сюжетних малюнків, пов’язує їх за
змістом;
– практично розрізняє зміст тексту і
його заголовок;
– уміє добирати заголовки до сюжет
ного малюнка, серії малюнків, твору
мініатюри;
– складає малюнковий план, перека
зує прослуханий або прочитаний текст
за цим планом, за запитаннями, що
відповідають кількості речень тексту;
– має поняття про абзац, дотримуєть
ся абзаців під час списування зв’яз
ного тексту;
– розуміє інструкцію, дотримується
її виконання;

ППП – концентрувати
увагу на предметі діяль
ності, довільно сприймати
навчальний матеріал, ос
мислювати його, довільно
запам’ятовувати, зберігати
у довготривалій пам’яті,
пригадувати, уявляти, ос
мислювати, відтворювати,
використовувати в ана
логічних ситуаціях.
МР – намагатися правиль
но структурувати репліки
діалогів та зв’язні невеликі
висловлювання, дотриму
ватися структурної єдності
тексту в усному і писемному
мовленні, вживати у мов
ленні слова ввічливості.
ОР – виявляти силу волі
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(назв малюнків, які ста
новлять план розповіді;
усна розповідь за цим
планом, зв’язність розпо
віді). Малюнковий план.
Переказ прослуханого
або прочитаного тексту
за поданим малюнко
вим планом, за запитан
нями, що відповідають
кількості речень тексту.
Складання двох–трьох
пов’язаних за змістом
речень, запис їх. Абзац,
поняття про абзац

– уміє аналізувати зразок виконання
завдання, наводить приклади;
– дотримується зразка виконання
завдання;
– звіряє свою роботу зі зразком, зна
ходить і помічає помилки, з допомо
гою вчителя і самостійно виправляє
їх;
– контролює хід виконання завдан
ня, порівнює його з роботами одно
класників

щодо опанування уміння
ми зв’язного усного і пи
семного мовлення, дотри
муватися правил правопи
су, адекватно реагувати на
зауваження, ефективно ви
користовувати допомогу

Аудіювання
Сприймання на слух,
розрізнення і запам’я
товування змісту неве
личких за будовою і
нескладних текстів (за
клички, швидкомовки,
віршики)

Учень:
– уміє сприймати на слух, розрізняти
і запам’ятовувати невеличкі та не
складні за будовою тексти, може по
яснити, про кого чи про що в них
ідеться

МР – адекватно довільно
сприймати чуже мовлення,
осмислювати його, розріз
няти та запам’ятовувати

Учень:
Говоріння
МР – декламувати з дотри
Читання напам’ять не – уміє правильно дихати, коли гово манням інтонації, в проце
великих віршів, швид рить, розповідає вірш, швидкомовку; сі відтворення чужого мов
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комовок. Переказ неве
ликого прослуханого
тексту з опорою на по
дані словосполучення,
ілюстрацію, серію ма
люнків. Відтворення за
ролями діалогів з ігор
«Кіт і мишка», «Подо
ляночка»

– правильно вимовляє, дотримую лення вживати лексику з
чись зразка вчителя, дзвінкі і глухі, тексту, що відтворюється
тверді і м’які приголосні, приголосні
у кінці складу, слова;
– розуміє і дотримується інструкції
щодо виконання завдання;
– контролює правильність виконання
завдання, помічає у мовленні помил
ки, виправляє їх з допомогою вчите
ля і самостійно;
– дотримується під час говоріння
зразка мовлення вчителя

Тема з розвитку
мовлення:
«Традиційна повага
до старших в Україні,
турбота про
молодших»

Учень:
– добирає лексику для розповіді, знає
і використовує у розповіді слова
ввічливості, формули українського
мовленнєвого етикету;
– дотримується зразка розповіді, по
мічає у розповіді і виправляє з допомо
гою вчителя та самостійно помилки,
уважно стежить за розповідями одно
класників, допомагає їм виправити
помилки, домагаючись зв’язності
розповіді

МР – вживати у мовленні
слова ввічливості, форму
ли мовленнєвого етикету,
дотримуватися культури
мовлення у спілкуванні з
дорослими.
ОР – виявляти пошану до
старших, турботу про мо
лодших, адекватно реагу
вати на зауваження, ефек
тивно сприймати допомогу,
радіти власним успіхам та
успіхам однокласників

Культура мовлення
Складання з допомо
гою вчителя адресова
них батькам записок,
що містять інформа
цію, прохання. Вико
ристання у них слів
ввічливості
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Учень:
– уважно слухає інструкцію, аналі
зує зразок виконання завдання, з до
помогою вчителя складає і записує
записку батькам, дотримуючись слів
ввічливості, правил вживання вели
кої букви в іменах, прізвищах, по
батькові, кличках тварин;
– використовує надану допомогу,
проводить поточний та підсумковий
контроль виконаної роботи;
– порівнює свою роботу зі зразком,
знаходить і виправляє помилки;
– допомагає однокласникам правиль
но виконати завдання

МР – дотримуватися у пи
семному мовленні культу
ри мовлення, додержува
тися правил правопису,
вживати на письмі слова
ввічливості

Повторення вивченого Учень:
протягом року
– уміє ділити слова на склади;
– дотримується правильного наголо
шування слів;
– розрізняє слова за значенням;
– добирає слова до певних тематич
них груп;
– виділяє речення з усного мовлення,
правильно записує складені речення
після їх аналізу;

ППП – уміти налаштовува
ти себе на опанування на
вчальним матеріалом, до
вільно сприймати навчаль
ний матеріал, осмислювати
його і зберігати у довготри
валій пам’яті, пригадувати,
уявляти і відтворювати, пе
реносити набуті знання в
аналогічну ситуацію.

– з допомогою і самостійно складає
невеличкі зв’язні висловлювання;
– уміє правильно списувати зв’язний
друкований текст;
– записує під диктовку слова, речен
ня, текст із трьох речень після попе
реднього їх аналізу;
– дотримується правил правопису і
графіки букв, способів поєднання
букв на письмі, лексикограматичної
сполучуваності слів

МР – дотримуватися куль
тури усного і писемного
мовлення, правил право
пису, вживати у мовленні
слова ввічливості, форму
ли мовленнєвого етикету.
ОР – виявляти силу волі,
наполегливість в опануван
ні навчального матеріалу,
адекватно реагувати на оцін
ку, радіти власним успіхам
та успіхам однокласників
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Учень на кінець року:
знає: голосні та приголосні звуки і букви, слова складаються із складів, правила переносу слів, вживання
великої букви в іменах, по батькові, прізвищах людей, кличках тварин; слово служить для позначення
назви предмета, дії;
уміє: розрізняти голосні і приголосні звуки, подібні приголосні, буквосполучення дж–дз, сполучення
йо–ьо; фіксувати початок і кінець речення на слух і на письмі, ділити слова на склади, розрізняти групу
речень і текст, повторювати зразок поданого вчителем зв’язного висловлювання (загадка, швидкомовка,
віршик, лічилка), називати зображені предмети відповідними словами, складати ряди слів за певною
змістовою ознакою (видовою чи родовою), списувати по складах з друкованого і рукописного текстів,
диктуючи слова; встановлювати межі речення на слух і за графічними ознаками, писати під диктовку
вчителя слова, речення після попереднього їх аналізу, узгоджувати і пов’язувати між собою слова в ре
ченні, розуміти після двох–трьох прослуховувань інструкцію, що стосується виконання навчальних
дій, дотримуватися культури спілкування, культури мовлення, вживати слова ввічливості

2 клас
ІІ відділення
(135 годин, 4 години на тиждень)
№
з/п

Ксть
год

Зміст навчального
матеріалу

Навчальні досягнення
учнів

Спрямованість
корекційнорозвивальної
роботи

І семестр
(64 години)
Букварний період
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1

2

Повторення
Звуки і букви. Розріз
нення голосних і при
голосних звуків і букв,
голосних і йотованих.
Складання і запис слів
з йотованими. Речення.
Велика буква на почат
ку речення, крапка в
кінці речення. Спису
вання слів, речень з
букваря

Учень:
– розрізняє голосні і приголосні зву
ки і букви, голосні та йотовані, скла
дає з ними слова з букв розрізної аз
буки і записує з допомогою вчителя;
– дотримується правил правопису ре
чення;
– самостійно списує з букваря слова,
речення після їх аналізу з учителем,
розуміє інструкцію, дотримується її
виконання;
– контролює хід виконання завдання,
помічає і виправляє помилки, адек
ватно використовує надану допомогу

ППП – пригадування вив
ченого протягом минулого
року.
МР – пригадування правил
правопису букв, слів, ре
чень, вживання у мовленні
слів ввічливості.
ОР – виявляти силу волі,
щоб пригадати вивчене та
відтворити його на письмі

2

Буквосполучення дз
у словах

Учень:
– розрізняє на слух, правильно ви
мовляє і читає слова з дз;
– складає слова з буквосполученням;
– записує їх, наводить приклади,
помічає помилки в записаних словах,
виправляє їх після аналізу слів з учи
телем, використовує допомогу

3

2

Буквосполучення дж
у словах

Учень:
– розрізняє на слух, правильно ви
мовляє і читає слова з дж;
– складає слова з буквосполученням
із букв розрізної азбуки, записує їх;
– наводить приклади слів, помічає і ви
правляє помилки в записаних словах;
– аналізує слова з допомогою вчителя
і самостійно, ефективно використо
вує допомогу

4

2

Подвоєння однакових
приголосних у словах
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2

ППП – зосереджувати ува
гу на предметі діяльності,
довільно сприймати нав
чальний матеріал, осмис
лювати його, довільно за
пам’ятовувати, зберігати
у довготривалій пам’яті,
пригадувати, осмислюва
ти, уявляти, відтворювати

МР – правильно вимовляти
слова з дж, дз, подвоєнням,
апострофом, з дзвінкими та
глухими приголосними в
кінці складу, слова; дотри
муватися правил правопису.
ОР – виявляти бажання
навчитися правильно арти
кулювати усі звуки, пра
вильно записувати слова з
вивченими буквосполучен
нями дз, дж, подвоєнням,
Учень:
ефективно
– правильно вимовляє, читає слова з апострофом,
однаковими приголосними, наводить сприймати допомогу, адек
ватно реагувати на заува
приклади слів з подвоєнням;
– аналізує їх, з допомогою вчителя ження

записує на дошці та в зошити, знає
правила переносу слів з подвоєнням і
дотримується їх;
– контролює хід виконання роботи;
– дотримується зразка виконання
завдання;
– самостійно помічає помилки, ви
правляє їх з допомогою вчителя і са
мостійно
Апостроф у словах

Учень:
– розуміє роль апострофа, правильно
вимовляє, читає і записує слова з ним;
– з допомогою вчителя переносить
слова з апострофом;
– дотримується зразка виконання
завдання, звіряє свою роботу зі зраз
ком;
– помічає і виправляє помилки

6

Розрізнення голосних
і приголосних звуків і
букв
Розрізнення на слух і
на письмі голосних и–і,
приголосних б–п, в–ф,
д–т, ж–ш, з–с, ш–щ,

Учень:
– розрізняє на слух і на письмі голосні
і приголосні, дзвінкі й глухі приго
лосні, правильно їх вимовляє у сло
вах та читає правильно слова з ними;
– наводить приклади, складає слова з
розрізної азбуки;
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5

г–к, ґ–г. Розрізнення – записує їх після аналізу з учителем;
звука і букви, складу і – дотримується правил правопису;
слова
– розрізняє поняття: звук–буква,
склад–слово
Учень:
– розрізняє на слух і на письмі го
лосні та дзвінкі приголосні;
– правильно вимовляє слова з ними,
– наводить приклади;
– помічає у вимові та на письмі по
милки;
– з допомогою вчителя виправляє їх,
аналізує зразок, дотримується зразка
виконання завдання

МР – дотримуватися пра
вильної вимови та право
пису слів із дзвінкими і
глухими приголосними, з
и–і, вживати у мовленні
новозасвоєну лексику, до
тримуватися правил право
пису слів, речень

Письмо слів з буквами
І етапу
Повторення і закріплен
ня письма слів з буква
ми І етапу. Складання з
розрізної азбуки слів з
буквами І етапу: а, у, м,
о, с, х; запис їх на дош
ці та в зошити. Спису
вання з букваря руко
писних слів, друкова

Учень:
– знає й розрізняє друковані та руко
писні букви І етапу;
– складає з розрізної азбуки слова з ни
ми, записує їх після аналізу з учителем;
– диференціює малі рукописні та ве
ликі літери І етапу;
– правильно поєднує букви під час
письма;
– дотримується правил правопису
кожної букви;

ППП – зосереджувати ува
гу на предметі діяльності,
довільно сприймати на
вчальний матеріал, шля
хом наочнообразного мис
лення осмислювати його,
довільно запам’ятовувати,
зберігати у довготривалій
пам’яті, пригадувати, уяв
ляти, осмислювати, відтво
рювати, використовувати в
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Культура мовлення
Розрізнення на слух і
на письмі голосних и–і,
дзвінких і глухих при
голосних. Правильна
вимова дзвінких приго
лосних у кінці складу,
слова

6

6

7

8
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них речень. Запис під
диктовку вчителя скла
дів, слів після поперед
нього їх звукобуквено
го аналізу

– контролює правильність написан аналогічних та нових ситу
ня букв, слів з ними, списує з друко аціях
ваного і рукописного текстів;
– записує слова під диктовку вчителя
після їх аналізу;
– дотримується правил правопису слів

Письмо слів з буквами
ІІ етапу
Повторення і закріп
ленні письма слів з бук
вами ІІ етапу: и, ш, р, п,
н, л, к. Повторення за
вчителем слів, що скла
даються з 4–6 звуків.
Дотримання наголосу у
словах

Учень:
– правильно вимовляє, читає і запи
сує слова з буквами ІІ етапу;
– диференціює рукописні малі ряд
кові та великі літери ІІ етапу;
– складає з розрізної азбуки слова,
речення з буквами ІІ етапу, записує
їх після аналізу з учителем на дошці
та в зошити;
– сприймає на слух і повторює за вчи
телем слова з 4–6 звуків, дотримую
чись наголосу;
– списує з друкованого тексту слова,
речення, дотримуючись правил пра
вопису та графіки письма букв;
– звіряє свою роботу зі зразком, зна
ходить і виправляє помилки;
– дотримується зразка виконання
завдання

МР – опанувати звукови
мову вивчених звуків, пра
вильно записувати вивчені
букви, слова з ними, дотри
муватися правил правопи
су слів, речень; дотримува
тися інтонації речень в ус
ному мовленні, вживати у
мовленні слова ввічливості.
ОР – виявляти наполег
ливість, силу волі в опану
ванні навчальним матеріа
лом, виявляти зацікавле
ність до навчання, прагнен
ня навчитися правильно
писати букви, слова з ними;
виявляти інтерес до на
вчання письма

8

16
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Письмо слів з буквами
ІІІ етапу
Повторення і закріплен
ня письма слів з буква
ми ІІІ етапу: е, т, б, і, д,
г, ґ, в, ж, з, й; слів з
м’яким знаком, сполу
ченнями йо, ьо. Спосте
реження за роботою ар
тикуляційного апарату
під час вимови голосних
і приголосних, подібних
приголосних звуків. Ви
ділення зайвого складу
у слові

Учень:
– знає і розрізняє рукописні й друко
вані букви ІІІ етапу;
– правильно записує слова з ними, з
м’яким знаком, з йо, ьо;
– правильно вимовляє слова з м’яким
знаком, з йо, ьо;
– диференціює за вимовою голосні і
приголосні, подібні приголосні звуки;
– правильно записує слова з ними
після аналізу з учителем;
– наводить приклади слів;
– дотримується зразка виконання
завдання;
– контролює правильність виконання
завдання;
– з допомогою вчителя і самостійно
виправляє допущені помилки

Аудіювання
Прослуховування з го
лосу вчителя невелич
ких творівмініатюр,
загадок, віршиків. По
яснення, про кого? або
про що? прослухали

Учень:
– уміє зосередитися для виконання
завдання;
– уважно слухає учителя, розуміє,
про що він говорить, коментує, про
що слухав

МР – слухатирозуміти чу
же мовлення, адекватно
відповідати на питання, що
стосуються змісту прослу
ханого

Учень:
– уміє повторити прослухані слова,
речення;
– дотримується правильної звукови
мови, наголошування слів;
– уміє писати під диктовку склади,
слова після їх аналізу з учителем;
– дотримується правил правопису,
графіки написання букв;
– розуміє інструкцію і дотримується
її виконання;
– контролює хід правильності вико
нання завдання;
– користується зразком, з допомогою
вчителя знаходить помилки, само
стійно їх виправляє

МР – адекватно до змісту
прослуханого чи прочита
ного відтворювати чуже
мовлення в усній і писем
ній формах, дотримувати
ся правил правопису, інто
нації усного мовлення,
додержуватися змістової
та смислової сторін усного
і писемного мовлення

Тема з розвитку
мовлення:
«Моє рідне місто
(село)»

Учень:
з допомогою вчителя та самостійно
добирає лексику для розповіді;
– правильно структурує речення,
дотримуючись лексикограматичної
сполучуваності слів;
– знає назву свого рідного міста (се
ла), використовує її у розповіді;
– дотримується зразка розповіді

МР – вживати у мовленні
лексику, що стосується те
матичних груп «місто», «се
ло», дотримуватися зразка
розповіді, вживати у мов
ленні слова ввічливості,
пестливу, образну та оцінну
лексику
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Говоріння
Повторення за вчителем
слів, речень. Письмо на
слух під диктовку вчи
теля складів, слів після
попереднього їх звуко
буквеного аналізу

15
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Письмо слів з буквами
ІV етапу
Повторення і закріп
лення письма слів з
буквами ІV етапу: я, ю,
є, ї, ч, ц, щ, ф. Спосте
реження за роботою ар
тикуляційного апарату
під час вимови йотова
них, свистячих і шип
лячих. Практичне роз
різнення слова – речен
ня. Письмо трибукве
них закритих складів
після їх аналізу, слів з
ними. Графічна модель
слова, речення. Скла
дання слів, речень за
графічними моделями,
запис їх

Учень:
– знає й розрізняє рукописні й друко
вані букви ІV етапу;
– правильно записує склади, слова з
ними, диференціює голосні та йото
вані, свистячі та шиплячі за вимо
вою;
– наводить приклади слів з буквами
ІV етапу, дотримується зразка вико
нання завдання;
– контролює хід його виконання;
– з допомогою і самостійно виправляє
помилки;
– складає слова, речення за графічни
ми моделями, записує їх

ППП – концентрувати
увагу на предметі діяльно
сті, довільно сприймати
навчальний матеріал, ос
мислювати і запам’ятову
вати його, зберігати у дов
готривалій пам’яті, прига
дувати, уявляти, осмислю
вати і відтворювати, вико
ристовувати в аналогічних
та нових ситуаціях.
МР – правильно вимовля
ти і писати слова з буквами
ІV етапу, дотримуватися
логічної та структурної
єдності речення, вживати у
мовленні слова з буквами
ІV етапу.
ОР – прагнути навчитися
правильно вимовляти та
записувати слова з буква
ми ІV етапу, контролювати
хід виконання завдання,
адекватно реагувати на зау
важення, ефективно сприй
мати допомогу

2

Повторення вивченого Учень:
протягом І семестру
– знає, називає і записує всі вивчені
букви, склади і слова з ними;
– записує речення, складає з букв
розрізної азбуки слова, речення;
– списує з друкованого тексту слова,
речення, невеличкі зв’язні висловлю
вання;
– записує слова і речення під диктов
ку після попереднього опрацювання
матеріалу з учителем, адекватно
сприймає надану допомогу
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ППП – концентрувати ува
гу на предметі діяльності,
адекватно його сприймати,
осмислювати, запам’ятову
вати, пригадувати, уявляти
і відтворювати.
МР – вживати у мовленні
іменникову, дієслівну та
прикметникову лексику,
слова ввічливості, формули
мовленнєвого етикету, пра
вильно записувати слова,
речення, зв’язний текст.
ОР – виявляти бажання
навчитися правильно писа
ти, виявляти інтерес до на
вчання, зокрема до уроків
української мови

ІІ семестр
(71 година)
1

10

Значення слова
Називання зображених
предметів відповідни
ми словами (мальва –
квітка), запис їх з допо

Учень:
– уміє називати зображені предмети
відповідними словами;
– складає з допомогою вчителя ряди
слів за певною родовою чи видовою

ППП – зосереджувати ува
гу на предметі діяльності,
довільно сприймати нав
чальний матеріал, осмис
лювати його, довільно за

ознакою, співвідносить назву предме
та з його зображенням;
– з допомогою вчителя і самостійно
наводить приклади слів, що відно
сяться до певної родової чи видової
групи, самостійно аналізує слова;
– класифікує їх, об’єднує у групи,
уважно слухає інструкцію;
– аналізує зразок виконання завдан
ня, дотримується його виконання;
– порівнює свою роботу зі зразком,
знаходить і самостійно виправляє до
пущені помилки

пам’ятовувати, зберігати у
довготривалій пам’яті, при
гадувати, уявляти, відтво
рювати, використовувати в
аналогічних ситуаціях.
МР – співвідносити слово і
предмет, назву якого воно
означає, пояснювати зна
чення слів, виходячи з кон
тексту речення, використо
вувати у мовленні слова,
що відносяться до різних
тематичних груп.
ОР – виявляти зацікавле
ність в оволодінні лекси
кою різних тематичних
груп, ефективно сприйма
ти допомогу, адекватно ре
агувати на оцінку

Культура мовлення
Дотримання в усному і
писемному мовленні
лексикограматичної
сполучуваності слів. До
тримання наголосу у
словах

Учень:
– уміє вимовляти слово так, щоб було
чітко чути наголошений склад;
– дотримується в усному і писемному
мовленні лексикограматичної спо
лучуваності слів

МР – дотримуватися в ус
ному і писемному мовленні
лексикограматичної спо
лучуваності слів, правиль
ного наголошування слів
під час продукування влас
ного мовлення, вживати
слова ввічливості
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могою вчителя на дошці
та в зошити. Складан
ня рядів слів за певною
змістовою ознакою (ви
довою чи родовою): по
суд, квіти, гриби, птахи,
овочі, фрукти. Співвід
несення рядів прослу
ханих слів з малюнком,
на якому зображено
один із названих пред
метів

9

20
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Слово
Слова, що означають
назви предметів (імен
ники).
Слова, що означають
назви предметів і від
повідають на питання
хто?, що? Розрізнення
слів за питаннями хто?,
що? (практично). Гру
пування слів за прина
лежністю до певної гру
пи. Зміна слів, що від
повідають на питання
хто?, що?, за числами
(один – багато). Велика
буква в іменах, по бать
кові, прізвищах людей.
Слова, що означають
назви дій предметів
(дієслова).
Слова, що означають
назви дій предметів і
відповідають на питан
ня що робить?, що роб&
л я т ь ? Формування
умінь поставити пи

Учень:
– розрізняє слова за питаннями хто?,
що?;
– уміє поставити до слів питання,
згрупувати слова за приналежністю
до певної групи;
– змінювати слова за числами;
– знає правила вживання великої
букви і дотримується їх на письмі;
– наводить приклади, аналізує зра
зок виконання завдання;
– розуміє зміст інструкції і дотриму
ється її виконання;
– звіряє виконану роботу зі зразком;
–уміє звітувати про виконану роботу,
оцінити її якість

ППП – концентрувати ува
гу на предметі діяльності,
довільно сприймати нав
чальний матеріал, осмис
лювати його, довільно за
пам’ятати, зберігати у дов
готривалій пам’яті, прига
дувати, уявляти і відтво
рювати, використовувати
в аналогічних ситуаціях.
МР – вживати у мовленні
іменникову та дієслівну
лексику, засвоєну на уро
ках української мови, до
тримуватися лексикогра
матичної сполучуваності
слів в усному та писемному
мовленні.
ОР – виявляти бажання
засвоїти навчальний мате
ріал: навчитися правильно
писати дієслова, іменники,
Учень:
виявляти старанність під
– виділяє за питаннями дієслова в ре час запису слів, речень, ви
ченні (без вживання термінів);
являти інтерес до навчання
– розрізняє слова, що означають наз
ви предметів і слова, що означають
назви дій предметів;
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тання до таких слів у
реченні. Формування
умінь добирати групи
слів цієї категорії з
певним лексичним зна
ченням (без вживання
термінів): хто як голос
подає? хто як пересу
вається? Розрізнення
предметів за їх діями:
читає х т о ?, біжить
хто? Сова летить, а
вуж... Пов’язування між
собою слів, що відпові
дають на питання хто?,
що? зі словами, що від
повідають на питання
що робить?, що роб&
лять? Зміна слів за
зразком: учень пише –
учні пишуть. Велика
буква у кличках тварин

– з допомогою вчителя і самостійно
добирає слова до певної тематичної
групи;
– розрізняє предмети за їх діями;
– дотримується лексикограматичної
сполучуваності іменників з дієслова
ми як в усному, так і в писемному
мовленні;
– правильно складає слова з букв
розрізної азбуки, записує їх під дик
товку в зошит;
– змінює слова в однині і множині;
– уважно слухає інструкцію вчителя;
– дотримується плану виконання зав
дання;
– контролює правильність виконання
завдання, помічає і з допомогою вчи
теля виправляє помилки;
– дотримується вживання на письмі
великої букви в кличках тварин;
– самостійно наводить приклади

Тема з розвитку
мовлення:
«Члени моєї родини»

Учень:
МР – вживати у мовленні
– самостійно добирає лексику для лексику, що відноситься до
розповіді, уважно слухає зразок роз тематичної групи «роди
повіді вчителя;
на», правильно структуру
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Культура мовлення
Запис назви і клички
тварини

10

18

– з допомогою вчителя повторює йо
го, намагається пригадати імена,
прізвища, по батькові родичів;
– з допомогою вчителя будує зв’язну
розповідь про свою родину;
– дотримується лексикограматичної
сполучуваності іменників та дієслів у
розповіді;
– стежить за зв’язністю розповіді, по
мічає помилки;
– ефективно сприймає надану допо
могу

вати речення, дотримую
чись лексикограматичної
сполучуваності слів, вжи
вати слова ввічливості,
формули мовленнєвого ети
кету

Учень:
– знає правила вживання великої
букви;
– диференціює поняття: назва – клич
ка тварини;
– правильно з допомогою учителя за
писує назви і клички тварин;
– дотримується правил правопису і
графіки букв, поєднання букв під час
письма

МР – знати й дотримувати
ся вивчених правил право
пису, розрізняти власні й
загальні назви, правильно
їх записувати, вживати у
мовленні пестливі слова

Речення
Учень:
ППП – зосереджувати ува
Практичне розрізнен – практично розрізняє групу окремих гу на предметі діяльності,
ня групи окремих слів і слів і речення;
довільно сприймати на
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речення. Встановлення
меж речення на слух і
за графічними ознака
ми (велика літера у
першому слові, крапка
в кінці речення). Ви
значення кількості слів
у реченні, їх послідов
ності. Графічна модель
речення. Речення роз
повідні, питальні. По
будова під керівницт
вом учителя розповід
них речень за зразком,
поданим початком, з
опорою на графічну мо
дель і малюнок. Спису
вання речень, диктую
чи їх

– уміє фіксувати в усному і писем
ному мовленні початок і кінець ре
чення;
– уміє визначати кількість слів у ре
ченні, їх послідовність;
– самостійно будує графічну модель
речення, розрізняє розповідні й пи
тальні речення;
– наводить приклади їх, дотримуєть
ся інтонації розповідних і питальних
речень;
– правильно їх списує з дотриманням
правил правопису;
– аналізує зразок виконання завдан
ня, дотримується його послідовності;
– порівнює свою роботу зі зразком;
– з допомогою вчителя виправляє до
пущені помилки;
– намагається оцінити виконане зав
дання

Тема з розвитку
мовлення:
«Мій режим дня»

Учень:
МР – адекватно вживати
– самостійно добирає лексику до теми; лексику, що стосується те
– намагається правильно структуру матичної групи «режим

вчальний матеріал, осмис
лювати його, запам’ятову
вати, відтворювати, вико
ристовувати в аналогічних
та нових ситуаціях.
МР – розрізняти поняття:
слово – речення, правиль
но записувати речення,
дотримуватися інтонації
різних за метою висловлю
вання речень, вживати у
власному мовленні речен
ня, різні за метою вислов
лювання, дотримуватися
культури писемного мов
лення.
ОР – виявляти бажання
навчитися правильно запи
сувати речення, правильно
їх інтонувати, радіти влас
ним успіхам та успіхам од
нокласників

вати речення з дотриманням лексико дня», вживати у мовленні
граматичної сполучуваності іменни формули мовленнєвого ети
ків та дієслів;
кету
– уважно слухає розповідь учителя і
повторює зразок розповіді, дотримую
чись її зв’язності
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Культура мовлення
Вживання на письмі
великої букви в першо
му слові речення, крап
ки та знаку питання в
кінці розповідного і пи
тального речень. Дотри
мання правильної ін
тонації в розповідних і
питальних реченнях

Учень:
– знає і дотримується правил вживан
ня на письмі великої букви на почат
ку речення, крапки чи знаку питання
в кінці розповідного чи питального
речень;
– дотримується правил правопису
слів, охайності письма

МР – дотримуватися куль
тури писемного мовлення,
правил вживання великої
букви, інтонації розповід
них та питальних речень

Аудіювання
Прослуховування ви
мовлених учителем ре
чень. Пояснення, про
кого?, про що? розпові
дається в реченнях

Учень:
– уважно слухає, про що говорить
учитель;
– розуміє зміст прослуханого;
– дає адекватні відповіді на запитан
ня щодо змісту прослуханих речень

МР – адекватно відповіда
ти на запитання, що стосу
ються прослуханого, вико
ристовувати допомогу

Говоріння
Учень:
МР – намагатися правиль
Повторення прослуха – правильно повторює прослухані ре но вимовляти слова з до
них речень, дотримую чення;
триманням наголосу, вжи

чись правильної вимо – чітко й виразно вимовляючи кожне вати слова та словосполу
ви слів та наголосів у слово, дотримується наголосу у сло чення з прослуханих зраз
словах
ків мовлення
вах
11

21
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Текст
Загальне уявлення про
зв’язне висловлювання
в усній і писемній фор
мах – текст. Практичне
розрізнення групи ок
ремих речень і тексту.
Зміст тексту, заголовок
(назва) – практично.
Відповідність заголов
ка змісту тексту. Добір
заголовків до сюжетно
го малюнка, до серії
сюжетних малюнків.
Складання і запис під
писів під серією сюжет
них малюнків (назв ма
люнків), які становлять
план розповіді. Усна
розповідь за цим пла
ном. Зв’язність розпо
віді. Поняття про текст
як зв’язне висловлюван

Учень:
– має уявлення про текст – зв’язне
висловлювання, заголовок (назву
тексту);
– уміє добирати заголовок до сюжет
ного малюнка, до серії малюнків до
бирає з допомогою вчителя;
– з допомогою вчителя складає назви
до серії сюжетних малюнків;
– уміє розповідати за малюнковим
планом зміст малюнків, після прослу
ханої інструкції та аналізу завдання;
– з допомогою вчителя записує зв’яз
не висловлювання в зошит;
– правильно виконує завдання з де
формованим текстом;
– аналізує зразок виконання завдан
ня, дотримується його, звіряє вико
нану роботу зі зразком;
– з допомогою вчителя знаходить і
виправляє допущені помилки;
– намагається оцінити виконану ро
боту

ППП – концентрувати ува
гу на предметі діяльності,
довільно сприймати на
вчальний матеріал, запа
м’ятовувати його, зберіга
ти в довготривалій пам’яті,
пригадувати, уявляти і від
творювати, використовува
ти в аналогічних навчаль
них ситуаціях.
МР – дотримуватися ло
гічної та структурної єдно
сті зв’язного висловлюван
ня, дотримуватися правил
правопису зв’язного вис
ловлювання, інтонації мов
лення, з допомогою проду
кувати невеличкі зв’язні
висловлювання.
ОР – виявляти бажання
навчитися складати й за
писувати зв’язні вислов
лювання, бажання отрима

ня. Складання двох–
трьох речень за змістом
серії сюжетних ма
люнків, пов’язування
речень між собою. За
пис на дошці і в зошити
складеного зв’язного
висловлювання після
попереднього аналізу
його з учителем

ти позитивну оцінку, адек
ватно реагувати на заува
ження
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Тема з розвитку
мовлення:
«Традиційна повага
до старших в Україні,
турбота про молодших»

Учень:
– уважно слухає інструкцію вчителя
щодо виконання завдання;
– самостійно добирає лексику для
висловлювання;
– вживає слова ввічливості, будує
усне висловлювання з дотриманням
зв’язності тексту та лексикограма
тичної сполучуваності слів;
– стежить за логікою викладу, нама
гається виправляти помилки

МР – вживати у мовленні
слова ввічливості, форму
ли мовленнєвого етикету.
ОР – з пошаною ставитися
до старших, виявляти тур
боту про молодших, вияв
ляти у громадських місцях
повагу до старших

Культура мовлення
Український мовленнє
вий етикет: звертання
до старших. Складання

Учень:
– знає формули українського мов
леннєвого етикету і використовує їх
під час звертання до старших;

МР – правильно підпису
вати листівку, конверт, пи
сати невеличке повідом
лення батькам, дотримува
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адресованих
рідним
записок, що містять ін
формацію про навчан
ня, здоров’я

– правильно записує імена, прізви тися у писемному мовленні
ща, по батькові рідних;
правил правопису
– вживає слова ввічливості;
– аналізує зразок, користується зраз
ком, виконує роботу за зразком, зві
ряє її зі зразком;
– знаходить і виправляє помилки

Аудіювання
Прослуховування неве
личких творів (інструк
ція, загадки, лічилки,
швидкомовки, вірши
ки)

Учень:
– уважно слухає, про що говорить
учитель, розуміє зміст прослуханого;
– самостійно пояснює, про кого?, про
що? прослухав, після двох–трьох про
слуховувань запам’ятовує інструк
цію, що стосується навчальних дій;
– дотримується інтонації мовлення

МР – налаштовуватися на
слухання чужого мовлен
ня, давати відповідь, про
кого? або про що? прослу
хали

Говоріння
Чітке проговорювання
слідом за вчителем про
слуханих загадок, лі
чилок, швидкомовок,
віршиків

Учень:
– уміє чітко проговорити слідом за
вчителем почуті з його голосу неве
личкі зв’язні тексти;
– дотримується виразності мовлення,
правильного наголошування слів,
інтонації речень;
– стежить за правильністю власного
мовлення і мовлення однокласників;

МР – чітко проговорювати
прослухане, дотримувати
ся правильної артикуляції
під час говоріння, само
стійно придумувати слова
на задану тему, чітко їх
промовляти

– помічає і виправляє у їхньому мов
ленні помилки;
– адекватно оцінює результат діяль
ності товаришів
12

2
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Повторення вивченого Учень:
протягом року
– засвоїв матеріал програми;
– правильно пише усі букви, склади і
слова з ними;
– розрізняє голосні та приголосні;
– визначає слова за питаннями;
– диференціює речення за питан
нями;
– розрізняє речення і зв’язне вислов
лювання – текст;
– продуктивно використовує допомогу,
– виконує завдання за зразком і само
стійно;
– контролює правильність виконання
завдання, намагається його оцінити;
– дотримується правил правопису та
графіки написання букв, видів їх
поєднання у словах
Правопис
(протягом року)

Учень:
– уміє правильно, охайно оформляти
письмову роботу;

ППП – адекватно сприйма
ти, розуміти та відтворюва
ти навчальний матеріал.
МР – правильно вимовляти
вивчені звуки, слова з ни
ми, структурувати речення.
Дотримуючись лексико
граматичної сполучуваності
слів у реченнях, дотриму
ватися правил правопису,
інтонації усного мовлення.
ОР – виявляти бажання
навчитися правильно писа
ти слова, речення, виявля
ти інтерес до уроків укра
їнської мови

Письмо рядкових і ве
ликих букв за групами
в порядку ускладнення
їх написання

– дотримується вертикальності лівого
краю письмової роботи, не заходить
за поля з правого краю, не виходить
за обмежувальні лінії;
– уміє підкреслити склад, слово, ре
чення;
– самостійно креслить графічну мо
дель складу, слова, речення
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Учень на кінець року:
знає: графіку написання голосних і приголосних букв; слова складаються зі складів; слово служить для
назви предмета, дії; правила вживання великої букви в іменах, по батькові, прізвищах людей; вживан
ня великої букви у кличках тварин;
уміє: розрізняти голосні і приголосні, подібні приголосні звуки і букви, голосні і йотовані, сполучення
йо–ьо, буквосполучення дж–дз, аналізувати слова за звукобуквеним складом, на слух і на письмі
фіксувати початок і кінець речення, розрізняти групу речень і текст, повторювати за вчителем зразок
зв’язного висловлювання, називати зображені предмети відповідними словами, писати під диктовку
вчителя слова, нескладні речення з двох–трьох слів після їх аналізу, дотримуватися культури мовлен
ня, вживати слова ввічливості, володіти графічними навичками письма, писати великі літери й малі
рядкові букви, правильно поєднуючи їх з дотриманням висоти, ширини, нахилу букв, писати під дик
товку вчителя всі букви, склади, слова і нескладні речення – після їх попереднього аналізу

3 клас
І–ІІ відділення
(165 годин, 5 годин на тиждень)
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№
з/п

Ксть
год

Зміст навчального
матеріалу*

Навчальні досягнення
учнів

Спрямованість
корекційнорозвивальної
роботи

1

4

Повторення
Голосні і приголосні
звуки і букви. Складан
ня рядів слів за певною
змістовою ознакою (ви
довою чи родовою). Ос
новні ознаки простого
речення. Узгодження
слів у реченні за за
питаннями. Складання
двох–трьох речень за
змістом серії сюжетних
малюнків. Пов’язуван
ня речень між собою.
**Запис на дошці і в зо
шити складеного зв’яз
ного висловлювання

Учень:
– знає і диференціює на слух та на
письмі всі звуки і букви;
– розрізняє родовидове значення
слів;
– пояснює (практично) ознаки прос
того речення;
– дотримується лексикограматичної
сполучуваності слів у реченні;
– з допомогою вчителя складає зв’язне
висловлювання за серією сюжетних
малюнків, записує його, дотримуєть
ся зразка виконання завдання;
– розуміє інструкцію і стежить за її
виконанням;
– дотримується правил правопису

ППП – пригадати вивчене
у другому класі.
МР – пригадати правила
правопису, лексику, яку
засвоїли у другому класі.
ОР – виявляти бажання
навчитися правильно писа
ти слова, речення, зв’язні
висловлювання

* ** – матеріал для І відділення

2

Звуки і букви
Голосні і приголосні
звуки і букви
Пом’якшення приго
лосних у середині і в
кінці слова м’яким
знаком. Дзвінкі і глухі
приголосні. Написання
дзвінких і глухих при
голосних у кінці слова.
Перевірка написання
шляхом зміни форми
слова: зуб – зуби. Прак
тичне засвоєння і удос
коналення норматив
ної вимови дзвінких
приголосних у кінці
складу і слова. Слова з
йотованими. Вимова,
читання і запис слів з
йотованими

22

Склад
Учень:
ОР – виявляти силу волі,
Ознайомлення з роллю – розуміє роль голосних у творенні бажання навчитися пра
голосних у творенні складів, наводить приклади;
вильно писати слова, ре
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20

Учень:
– знає роль м’якого знака для по
м’якшення приголосних;
– намагається дотримуватися пра
вильного написання й вимови слів з
м’яким знаком;
– правильно вимовляє і пише слова з
дзвінкими і глухими приголосними
на кінці, знає, як перевірити правиль
ність їх написання;
– уміє правильно вимовляти, читати
й писати слова з йотованими (йа – я,
йе – є, йу – ю, йі – ї);
– наводить приклади, аналізує зра
зок, дотримується його виконання;
– порівнює виконану роботу зі зраз
ком, самостійно виправляє допущені
помилки;
– оцінює роботу

ППП – зосереджувати ува
гу на предметі діяльності,
довільно сприймати на
вчальний матеріал, осмис
лювати і запам’ятовувати
його, пригадувати, відтво
рювати, використовувати в
аналогічних та нових ситу
аціях.
МР – диференціювати на
слух і на письмі голосні і
приголосні звуки і букви,
дзвінкі і глухі, правильно
записувати слова з йотова
ними, дотримуватися пра
вил переносу слів, правил
вживання апострофа, пра
вильного наголошування
слів

– уміє після двохтрьох прослухову
вань виділяти у звуковому потоці
кількість вимовлених одиниць (зву
ків, складів);
– переносить слова по складах, пере
носить слова з рядка в рядок;
– дотримується правильної вимови
слів з йо, ьо, дз, дж;
– аналізує зразок виконання завдан
ня, дотримується його;
– звіряє свою роботу за зразком, зна
ходить і виправляє помилки;
– намагається оцінювати виконану
роботу

Наголос у словах
Наголошені та ненаго
лошені голосні. Визна
чення наголосу у дво
складових і трискладо
вих словах

Учень:
– має поняття про наголошені й нена
голошені голосні у слові;
– наводить приклади, вміє правильно
визначати наголос у словах;
– знає, як позначається наголос на
письмі;
– дотримується правильного наголо
шування слів

Тема з розвитку
мовлення:
«Наша школа»

МР – добирати лексику до
Учень:
– з допомогою вчителя добирає від тематичної групи «школа»,
повідну лексику до теми, використо адекватно вживати її у
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складів. Перенос слів
по складах. Графічна
модель складу. Пере
нос слів з рядка в ря
док. **Перенос слів з
йо, ьо, дж, дз

6

чення, списувати й писати
під диктовку невеличкі
зв’язні
висловлювання
після опрацювання їх з
учителем

вуючи сюжетні малюнки та здобутий
досвід;
– складає речення, пов’язуючи їх у
зв’язне висловлювання;
– вживає слова ввічливості, формули
мовленнєвого етикету
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3

40

мовленні, структурувати
невеличкі зв’язні вислов
лювання, дотримуватися
граматичної сполучувано
сті слів у реченнях

Культура мовлення
Добір адекватних слів
для висловлювання сво
їх думок

Учень:
МР – адекватно відповіда
– розуміє значення слів, які йому не ти на запитання, вживати
обхідно вжити у висловлюванні;
лексику зі змісту запитань
– добирає слова, адекватні до теми ви
словлювання

Слово
Закріплення знань про
слова, що означають
назви предметів (імен
ники). Виділення за
питаннями іменників
у тексті речення, у ви
словлюванні. Графічна
модель слова. Складан
ня груп слів з пропо
нованим
лексичним
значенням (транспорт,
дерева, кущі, квіти).
Велика буква у словах:

Учень:
– уміє за питаннями хто?, що? виді
ляти іменники у тексті речення,
виділяти на слух у тексті слова, що
означають про кого? або про що? гово
риться в реченні;
– розуміє значення слів, що відно
сяться до певних тематичних груп;
– знає правила вживання великої
букви, дотримується їх на письмі;
– знає домашню і шкільну адреси,
уміє записати їх на конверті;
– аналізує зразок виконання завдан
ня, дотримується його виконання;

ППП – зосереджувати ува
гу на предметі діяльності,
довільно сприймати на
вчальний матеріал, осмис
лювати його, запам’ятову
вати, пригадувати і відтво
рювати.
МР – виділяти у мовленні
іменники, дотримуватися
правил вживання великої
букви на письмі, складати
речення на задану тему, до
бирати лексику до даних
тематичних груп.

Україна, Батьківщина, – порівнює виконану роботу зі зраз ОР – виявляти бажання
Вітчизна, Київ. Велика ком, помічає і виправляє помилки;
навчитися писати листа
буква в назвах міст, сіл, – звітується про виконану роботу
рідним
вулиць, річок, морів.
Домашня адреса, адре
са школи. Написання
адреси на конверті
Учень:
– має певні уявлення про столицю
України місто Київ;
– добирає лексику для висловлювання;
– повторює зміст висловлювання за
вчителем;
– з допомогою вчителя складає влас
не висловлювання про Київ, відтво
рює його, дотримуючись зв’язності
речень та зв’язку слів у реченнях

МР – засвоїти лексику те
матичної групи «Київ»,
адекватно використовува
ти її у мовленні, будувати
невеличке зв’язне вислов
лювання на дану тему, з до
помогою записувати його

Культура мовлення
Слова ввічливості: ві
тання, прохання, ви
бачення, висловлення
прохання та вдячності.
Вживання імен дітей
українською мовою. До

Учень:
– уміє правильно звертатися до дітей
і дорослих;
– вживає у мовленні слова ввічливості;
– знає і дотримується на письмі пра
вил вживання великої букви у словах

МР – знати і вживати у
власному мовленні слова
ввічливості, формули мов
леннєвого етикету, дотри
муватися на письмі правил
правопису вживання вели
кої букви
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Тема з розвитку
мовлення:
«Київ – столиця
України»

тримання на письмі пра
вил вживання великої
букви в назві Батьків&
щина, міст, сіл, вулиць
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Закріплення знань про
слова, що означають
назви дій предметів
(дієслова).
Знаходження дієслів за
питаннями: що робить?,
що робив?, що зробив?,
що буде робити?, що ро&
битиме?, що зробить?,
що зроблять? у тексті
речень, у висловлюван
нях. Складання груп
слів з пропонованим
лексичним значенням
(слова, що означають
певні дії – навчання,
рух). Узгодження діє
слів з іменниками.
Уміння виділяти на
слух у тексті слова, що
означають назви дій
предметів. Уміння по

Учень:
– має поняття про слова, що означа
ють назви дій предметів;
– знаходить їх у тексті речення, у
висловлюванні;
– добирає слова до тематичних груп;
– виділяє в усному мовленні дієслова,
відрізняє їх від інших слів;
– дотримується лексикограматичної
сполучуваності дієслів з іменниками;
– правильно списує дієслова з друко
ваного тексту;
– записує їх на слух після аналізу з
учителем, доречно послуговується
дієсловами в усному мовленні;
– пояснює значення багатьох дієслів,
дотримується інструкції виконання
завдання;
– порівнює свою роботу зі зразком,
ефективно використовує допомогу
вчителя

ППП – довільно сприйма
ти навчальний матеріал,
шляхом наочнообразного
мислення осмислити його,
довільно запам’ятати, збе
рігати у довготривалій па
м’яті, пригадати, уявити,
відтворити, використати в
аналогічній ситуації.
МР – вживати у власному
мовленні дієслівну та прик
метникову лексику, дотри
муватися лексикограма
тичної сполучуваності слів,
структурувати речення із
засвоєними дієсловами та
прикметниками, правиль
но записувати речення

мічати серед слів – назв
предметів слово – назву
дії
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Слова, що означають
назви ознак предметів
(прикметники). Слова,
що означають назви
ознак предметів і від
повідають на питання
який?, яка?, яке?, які?
(прикметники). Виді
лення за питаннями
прикметників у тексті
речення, у висловлю
ванні. Формування
умінь після кількох про
слуховувань виділяти у
звуковому потоці сло
ва, що означають назви
ознак предметів.
** Складання груп слів
з пропонованим лексич
ним значенням (фор
ма предметів, колір,
розмір). Формування
умінь розрізняти пред

Учень:
– уміє за питаннями виділяти прик
метники у тексті речення, у вислов
люванні;
– добирає групи прикметників з пев
ним лексичним значенням;
– уміє розрізняти предмети за їх оз
наками;
– складає з даними словами речення,
словосполучення, записує їх після
аналізу з учителем;
– дотримується лексикограматичної
сполучуваності іменників з прикмет
никами, змінює прикметники за чис
лами;
– виділяє прикметники з усного мов
лення, правильно записує їх з інши
ми словами в реченні;
– контролює правильність виконання
завдання;
– порівнює свою роботу зі зразком,
помічає і виправляє помилки;
– вживає в усному мовленні прикмет

ОР – виявляти бажання
навчитися правильно запи
сувати речення із засвоє
ною дієслівною та прикмет
никовою лексикою, вияв
ляти старанність, охайність
під час запису завдань
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мети за їх ознаками: ка&
вун я к и й ?, теля я к е ?
Поєднання іменників з
прикметниками. Зміна
прикметників за зраз
ком: яблуко червоне –
яблука червоні. Знахо
дження серед слів, що
означають назви пред
метів, слова, що означає
назву ознаки. Близькі і
протилежні за значен
ням слова. Формуван
ня уявлень про части
ни мови (слова поділя
ються на групи залежно
від того, на яке питання
вони відповідають)

ники, наводить приклади прикмет
ників, що відносяться до певних те
матичних груп;
– має уявлення про частини мови
(практично), розрізняє близькі і про
тилежні за значенням слова

Тема з розвитку
мовлення:
«Символи України»

МР – знати слова–символи
Учень:
– знає і розрізняє символи України; України, адекватно вжива
– добирає лексику для висловлюван ти їх у мовленні
ня;
– адекватно вживає її у мовленні

Культура мовлення
Учень:
МР – вживати в усному та
Вживання у мовленні – знає, що іменники, дієслова і прик писемному мовленні імен
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іменників, дієслів та метники – це частини мови;
прикметників
– знає, як їх поєднати між собою у
мовленні;
– дотримується лексикограматичної
сполучуваності слів у мовленні;
– намагається вживати у мовленні
засвоєну лексику

никову, дієслівну та прик
метникову лексику, дотри
муватися правильного на
голошування слів, правил
правопису

Слова, до яких не став
лять питань, але без
яких неможливо побу
дувати речення (в, і, на,
а, до, у, над, під, з, але,
тому, що). Пов’язуван
ня слів, частин речення
і речень за допомогою
цих слів

Учень:
– знає слова, за допомогою яких
пов’язують між собою інші слова,
частини речення і речення у тексті;
– наводить приклади, правильно за
писує їх з іншими словами в реченні,
складає з цими словами речення

МР – вживати у мовленні
прийменники, сполучники
для зв’язку слів у реченні,
пов’язувати слова, речення
за допомогою прийменни
ків, сполучників

Речення
Речення, в яких є пові
домлення, запитання,
наказ (розповідні, пи
тальні, окличні). Вели
ка буква в першому
слові, розділові знаки в
кінці речень. Слухання
з голосу вчителя ре

Учень:
– розрізняє речення за метою вислов
лювання, наводить приклади речень;
– інтонаційно правильно читає ре
чення, повторює їх з голосу вчителя;
– правильно записує речення, скла
дає речення за опорами;
– будує графічну модель речення,
точно орієнтуючись у його змісті;

ППП – зосереджувати ува
гу на предметі діяльності,
довільно сприймати нав
чальний матеріал, осмис
лювати його, запам’ятову
вати, зберігати у довготри
валій пам’яті, пригадува
ти, уявляти, відтворювати,
використовувати в анало
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чень. Інтонаційно пра
вильне читання різних
за метою висловлюван
ня речень (за зразком
учителя). Розуміння
змісту речення. Запис
речень з голосу вчите
ля після попереднього
їх аналізу. Графічна мо
дель речення. **Знаход
ження різниці у змісті
подібних речень, що
різняться двома слова
ми. **Вибір із двох–
трьох речень того, яке
точно відповідає пев
ній ілюстрації, запи
танню, сюжетному ма
люнку. Виділення ок
ремих речень з тексту
на слух. Поширення
речень за малюнками,
запитаннями, опорни
ми словами. Складан
ня речень за зразком,
поданою графічною мо

– складає речення за даними графіч
ними моделями;
– поширює речення за опорами, після
аналізу речень записує їх на слух з го
лосу вчителя;
– знає характеристики речення і до
тримується їх під час його запису;
– уміє упорядковувати деформовані
речення;
– аналізує зразок виконання завдан
ня, дотримується його, звіряє свою ро
боту зі зразком, виправляє помилки;
– намагається оцінити виконану свою
роботу і роботу товариша

гічних та нових ситуаціях.
МР – вживати в усному і
писемному мовленні різні
за метою висловлювання
речення, складати речення
за графічною моделлю, за
писувати їх, з поданих слів
структурувати різні за ме
тою висловлювання речен
ня, поширювати речення,
упорядковувати деформо
вані речення, складати ре
чення на задану тему й за
писувати їх після аналізу,
писати речення під диктов
ку після попереднього ана
лізу.
ОР – виявляти бажання
навчитися орфографічно
правильно писати, виявля
ти зусилля для засвоєння
правил правопису речень,
виявляти інтерес до уроків
української мови
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деллю. Упорядкування
деформованих речень з
поданими у правильній
граматичній формі сло
вами. Складання під
писів під серією ма
люнків, які стають пла
ном розповіді. Складан
ня і запис речень, що пе
редають зміст ілюст
рації, сюжетних ма
люнків, спостережува
ного, різних дій (зби
рання яблук, підго
дівля птахів, катання
на велосипеді тощо).
Розрізнення, не читаю
чи все підряд, окремих
характеристик речен
ня: наявність слова з
великої літери на по
чатку речення, в сере
дині речення, крапки в
кінці речення
Тема з розвитку
мовлення:

Учень:
МР – добирати лексику до
– самостійно добирає лексику для тематичної групи «допомо

«Допомога дітей удома» висловлювання;
га», адекватно використо
– дотримується зразка висловлювання вувати її в усному і писем
вчителя, інтонації, виразності мов ному мовленні
лення, лексикограматичної сполу
чуваності слів
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Культура мовлення
Правильне читання різ
них за метою вислов
лювання речень. Вико
ристання слів ввічли
вості у власному мов
ленні

Учень:
– дотримується інтонації під час чи
тання різних за метою висловлюван
ня речень;
– вживає слова ввічливості у мовленні

МР – дотримуватися ви
разності мовлення під час
читання різних за метою
висловлювання речень

Аудіювання
Слухання з голосу вчи
теля різних за метою
висловлювання речень

Учень:
– уміє зосередитися для слухання чу
жого мовлення;
– розуміє зміст прослуханого;
– правильно відповідає на запитання,
що стосуються змісту прослуханих
речень

МР – уважно слухати мов
лення вчителя, розуміти
смисл прослуханого, адек
ватно відповідати на запи
тання

Говоріння
Повторення з голосу
вчителя різних за ме
тою висловлювання ре
чень. Вибіркове читан

Учень:
– уважно слухає вчителя;
– може самостійно або з допомогою
вчителя розповісти зміст прослухано
го чи прочитаного тексту

МР – повторювати почуті
різні за метою висловлю
вання речення, розповіда
ти про почуте чи прочита
не, дотримуючись логічної

ня з тексту речень, у
яких йдеться про пев
ний предмет, подію,
місце події чи дії. Чи
тання матеріалів, які
мають комунікативне
навантаження: листів,
різного змісту записок,
написаних учителем
для учнів. Розповідь
учнями почутого і про
читаного
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Текст
Будова тексту: речення
– зачин; основна части
на тексту – речення, у
яких розгортається по
дана в зачині думка;
заключна частина –
речення, що завершує
розповідь. Відповід
ність тексту трьом ос
новним частинам вис
ловлювання: зачин –
основна частина – зак
лючна. Засоби зв’язку

послідовності зображених
подій

Учень:
– знає складові частини тексту, вміє
виділити їх у тексті;
– може з допомогою вчителя заміни
ти в тексті іменники займенниками;
– уміє придумати заголовок до тексту;
– складає текст з кількох речень,
пов’язуючи їх між собою;
– з допомогою складає тексти за да
ними складовими частинами;
– знає і пояснює роль абзаців у тексті,
за опорами складає тексти на задану
тему, правильно їх записує після
аналізу з учителем;

ППП – концентрувати
увагу на навчальному ма
теріалі, довільно сприйма
ти його, осмислювати, за
пам’ятовувати, зберігати у
довготривалій пам’яті, при
гадувати, уявляти, осмис
лювати, відтворювати, ви
користовувати у самостій
ній діяльності.
МР – з допомогою і само
стійно будувати зв’язне
висловлювання, дотриму
ватися його логічної та
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речень у тексті; зай
менники (без вживан
ня термінів). Заміна
іменників займенника
ми він, вона, воно, во&
ни. Придумування за
головків до текстів.
Складання двох– трьох
речень на задану тему,
пов’язування речень
між собою. Спостере
ження за засобами
зв’язку речень у зв’яз
ному висловлюванні
(вживання слів він, во&
на, воно, вони, цей, ця,
це, ці). Складання під
писів під серією ма
люнків, які стають
планом розповіді. Фор
мування умінь склада
ти тексти за поданим
заголовком, малюнко
вим планом, за заго
ловком, опорними сло
вами і малюнковим

– уміє упорядковувати деформова
ний текст;
– записує речення і нескладні прості
тексти на слух з голосу вчителя після
їх аналізу;
– дотримується правил правопису
слів, речень, правил вживання вели
кої букви в реченні та у словах;
– дотримується плану виконання за
вдання;
– звіряє свою роботу зі зразком,
аналізує зразок;
– знаходить і виправляє помилки,
ефективно використовує допомогу

структурної єдності, запи
сувати текст, дотримую
чись правил правопису, в
тому числі й вживання ве
ликої букви, структурува
ти зв’язне висловлювання
згідно з поданим планом,
вести всі записи охайно.
ОР – виявляти оцінне став
лення до предмета діяль
ності, до виконаного зав
дання, критично оцінюва
ти власну роботу та роботу
однокласників, адекватно
реагувати на зауваження
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планом; за запитан
нями і сюжетним ма
люнком. **Формуван
ня умінь придумувати
зачин або кінець до по
даної частини тексту.
Спостереження за рол
лю абзаців у тексті.
**Пояснення,
чому
текст поділено на абза
ци саме так (з допомо
гою вчителя). Впоряд
кування з допомогою
вчителя деформованих
текстів з 3–5 речень
Тема з розвитку
Учень:
мовлення: «Тварини – – добирає відповідну лексику до теми
помічники людини»
висловлювання;
– правильно структурує словосполу
чення і речення;
– дотримуючись лексикограматич
ної сполучуваності слів, пов’язує ре
чення між собою так, щоб вийшло
зв’язне висловлювання

МР – добирати лексику до
теми «тварини», викорис
товувати її для структуру
вання невеликого зв’язно
го висловлювання, дотри
муватися лексикограма
тичної сполучуваності слів
у реченні

Учень:
– дотримується культури мовлення,
вживає у мовленні формули мовлен
нєвого етикету;
– правильно пов’язує речення у влас
ному мовленні, використовуючи за
соби зв’язку;
– користується зразком мовлення
вчителя;
– стежить за правильністю виконання
завдання, помічає і виправляє помил
ки, виправляє помилки у мовленні
товаришів

МР – вживати у мовленні
слова ввічливості, форму
ли мовленнєвого етикету,
дотримуватися зв’язності
речень у висловлюванні

Аудіювання
Прослуховування текс
ту і запам’ятання піс
ля 3–5 прослуховувань
послідовності подій у
тексті. Вибіркове чи
тання з тексту речень,
у яких ідеться про пев
ний предмет, подію,
місце події чи дії. Пра
вильне читання і розу
міння смислу розповід
них, питальних і ок

Учень:
– зосереджується для слухання текс
ту з голосу вчителя;
– уміє запам’ятати прослухане;
– дає відповідь за змістому почутого;
– дотримується інтонації читання
розповідних, питальних і окличних
речень, пояснює їх смисл

МР – адекватно сприймати
прослуханий текст, вника
ти у його смисл, продуку
вати відповіді на запитан
ня, що стосуються змісту
прослуханого тексту
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Культура мовлення
Уміння правильно звер
татися до дітей і до
рослих. Використання
під час звертання слів
ввічливості, що означа
ють вітання, прохання.
Використання засобів
зв’язку речень у влас
ному мовленні

личних речень
Говоріння
Виразне читання зага
док, віршів, невелич
ких текстів. Відповідь
про кого? або про що?
розповідається в тексті.
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8

Учень:
– розуміє смисл прочитаного чи про
слуханого тексту, може відповісти на
запитання за його змістом

МР – дотримуватися інто
нації мовлення, володіти
уміннями виразного чи
тання, виразно декламува
ти невеличкі зв’язні вис
ловлювання,
адекватно
відповідати на запитання,
що стосуються змісту прос
луханого чи прочитаного
тексту

Повторення вивченого Учень:
– знає і називає слова, що означають
протягом року
назви предметів, їх дії та ознаки;
– виділяє ці слова в усному мовленні
і на письмі;
– виділяє речення з усного мовлення;
– дотримується зв’язку слів у реченні;
– знає і виділяє складові частини тек
сту;
– придумує заголовки до текстів, уміє
упорядкувати деформовані тексти

ППП – зосереджувати ува
гу на предметі діяльності,
осмислювати, запам’ято
вувати і відтворювати на
вчальний матеріал, вико
ристовувати його в анало
гічних і нових ситуаціях.
МР – розуміти лексичне
значення
сприйнятих
слів, адекватно послугову
ватися ними в усному і пи
семному мовленні, пра
вильно структурувати ре
чення і невеличкі зв’язні

висловлювання, дотриму
ватися культури усного і
писемного мовлення.
ОР – докладати вольових
зусиль для опанування на
вчального матеріалу, ви
являти інтерес до україн
ської мови, виявляти ба
жання навчитися орфо
графічно правильно писа
ти
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Правопис
(протягом року)
Закріплення навички
правильного письма і
списування з поступо
вим прискоренням тем
пу списування. Письмо
рядкових малих і вели
ких літер: а, ф, я, г, ґ, о,
в, А, У, Ю, Ф, О, С, Є,
слів з ними. Списуван
ня по складах і цілими
словами з рукописного
і друкованого текстів

Учень:
– правильно записує всі букви, слова
з ними;
– дотримується способів поєднання
букв у словах;
– уміє списувати з рукописного і дру
кованого текстів;
– дотримується зразка, порівнює
свою роботу зі зразком;
– контролює хід виконання завдан
ня, знаходить і виправляє помилки;
– оцінює власну роботу і роботу това
ришів

76

Учень на кінець року:
І відділення:
знає: назви символів України, голосні і приголосні звуки і букви, правила вживання великої букви, пе
реносу слів, будову тексту (зачин, основна частина, заключна), спосіб перевірки написання дзвінких і
глухих приголосних у кінці слова зміною форми слова, види речень за інтонацією;
уміє: визначати кількість складів у слові за кількістю голосних, ділити слово на склади, правильно пи
сати слова з йотованими, знаходити в тексті іменники, прикметники, дієслова без вживання термінів,
поширювати речення за завданнями вчителя. Списувати речення і зв’язне висловлювання по складах і
цілими словами, визначати на слух кількість слів у простому реченні, доповнювати непоширені речен
ня одним–двома словами, усно самостійно складати речення за опорами, придумувати заголовки до
текстів, упорядковувати деформовані тексти. Складати невеличку розповідь за опорами, вживати у
мовленні слова ввічливості, писати під диктовку зв’язні 3–4 речення після опрацювання їх з учителем,
розрізняти назви символів України: прапор, герб.
ІІ відділення:
знає: голосні і приголосні звуки і букви, правила переносу слів, правила вживання великої букви; знає
символи України.
уміє: розрізняти голосні і приголосні звуки і букви, визначати кількість складів у слові, переносити
слова по складах, визначати наголошений склад, знаходити серед слів ті, що є протилежними за зна
ченням, розрізняти символи України: прапор, герб

4 клас
І–ІІ відділення
(134 години, 4 години на тиждень)
Ксть
год

Зміст навчального
матеріалу

Навчальні досягнення
учнів

Спрямованість
корекційнорозвивальної
роботи

1

4

Повторення
Слова, що означають
назви, дії, ознаки пред
метів. Складання з ни
ми словосполучень, ре
чень. Пов’язування ре
чень у зв’язне вислов
лювання – текст. Слова,
протилежні за значен
ням

Учень:
– за запитаннями самостійно і з допо
могою вчителя визначає іменники,
дієслова, прикметники, наводить
приклади, дотримується правопису
їх у реченні

ППП – пригадати вивчене
у третьому класі.
МР – пригадати правила
правопису, вивчені у тре
тьому класі.
ОР – виявляти ініціативу
навчитися грамотно, калі
графічно правильно писа
ти

31

Звуки і букви

10

Голосні і приголосні
звуки і букви
Приголосні тверді і
м’які, їх розрізнення.
**Пом’якшення приго
лосних перед я, ю, є, ї.

Учень:
– розрізняє на слух і на письмі тверді
й м’які приголосні, має поняття про
алфавіт, уміє розташувати букви в
алфавітному порядку;
– слова розташовує з допомогою;

ППП – концентрувати ува
гу на предметі діяльності,
адекватно довільно сприй
мати навчальний матеріал,
осмислювати його, запам’я
товувати, зберігати у дов
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№
з/п
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Алфавіт. Ознайомлен
ня з українським алфа
вітом. Розташування
букв і **слів у алфавіт
ному порядку з орієнта
цією на одну–дві букви.
**Складання списку уч
нів класу за алфавітом,
списку дівчаток і хлоп
чиків. Використання
алфавіту в роботі з тлу
мачним словничком

– складає в алфавітному порядку
списки учнів;
– аналізує зразок виконання завдан
ня і дотримується його;
– звіряє свою роботу зі зразком, помі
чає і виправляє помилки

готривалій пам’яті, прига
дувати, уявляти, відтворю
вати.
МР – правильно вимовля
ти всі звуки, записувати
слова з ними, користувати
ся за потреби алфавітом,
дотримуватися правильно
го наголошування слів

5

Наголос у словах
Наголошені й ненаголо
шені голосні. Перевірка
написання ненаголоше
них голосних зміною
форми слова (весна′ –
ве′ сни). **Перевірка на
писання слів з ненаго
лошеними голосними
добором споріднених
слів (за зразком).

Учень:
– має поняття про наголошені й нена
голошені голосні;
– уміє перевіряти правильність напи
сання слів з ними;
– використовуючи зразок та інструк
цію виконання завдання, звіряє свою
роботу зі зразком;
– виправляє допущені помилки, ефек
тивно використовує допомогу

Правильно писати слова з
йо, ьо, з апострофом, пере
носити їх з рядка в рядок,
уміти перевіряти написан
ня голосних зміною форми
слова.
ОР – виявляти силу волі
щодо оволодіння навчаль
ним матеріалом, виявляти
бажання опанувати його

8

Буквосполучення йо,
ьо у словах

Правила правопису слів з
Учень:
– розрізняє на слух і на письмі слова йо, ьо, апострофом, ненаго
з йо, ьо;
лошеними голосними, адек

Запис слів з йо, ьо. Пе – правильно записує їх після аналізу ватно реагувати на оцінку,
ренос слів з йо, ьо
з учителем;
оцінювати власну роботу та
– звіряє свою роботу зі зразком, ви роботу однокласників
правляє помилки, ефективно вико
ристовує допомогу
8

Учень:
– має поняття про апостроф;
– розрізняє на слух слова з апостро
фом, правильно їх вимовляє і читає;
– записує слова з апострофом на слух
після їх аналізу з учителем;
– правильно їх переносить з рядка в
рядок;
– дотримується правил написання
апострофа у словах

Тема з розвитку
мовлення:
«Родинні звичаї
українців»

Учень:
– з допомогою вчителя добирає від
повідну лексику до теми;
– дотримується зразка розповіді вчи
теля;
– правильно структурує речення, по
в’язує їх у зв’язне висловлювання
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Апостроф
Вживання апострофа
після б, п, в, м, ф, у кін
ці складу після р перед
я, ю, є, ї. Запис і перенос
слів з апострофом

МР – добирати лексику до
тематичної групи «звичаї»,
знати й уміти пояснити
значення вжитих у мов
ленні слів, дотримуватися
культури мовлення

Культура мовлення
МР – правильно вимовля
Учень:
Правильна вимова твер – правильно вимовляє слова з тверди ти і записувати слова з
дих і м’яких приголос ми і м’якими приголосними, з йото твердими і м’якими приго

них у словах, наголо ваними, з йо, ьо, з апострофом;
лосними, з йо, ьо, з йотова
шених складів. Вимова – дотримується правил їх правопису ними і апострофом
та запис слів з йотова та правильної вимови у мовленні
ними, з апострофом, з
йо, ьо
9
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Значення слова
Добір слів для допов
нення речень, складан
ня речень запропонова
ного змісту. Слова, про
тилежні за значенням.
**Знаходження в ряду
протилежних за значен
ням слів. Вибір з дано
го ряду найбільш вда
лих слів для доповнен
ня речення (за малюн
ком, ілюстрацією, гра
фічною моделлю)

Учень:
– розуміє значення слів, якими послу
говується;
– уміє доповнити речення, скласти
речення на задану тему;
– розрізняє протилежні за значенням
слова;
– виконує завдання за зразком, по
рівнює свою роботу зі зразком, знахо
дить і виправляє помилки;
– дотримується правил правопису
слів, речень

ППП – уважно слухати
вчителя, довільно сприй
мати навчальний матеріал,
шляхом наочнообразного
мислення усвідомити його,
запам’ятати, зберігати у
довготривалій пам’яті, при
гадувати, уявляти, відтво
рювати, використовувати у
процесі навчання.
МР – розуміти значення
вжитих у мовленні слів,
пояснювати значення слів
за допомогою тлумачного
словничка, дотримуватися
лексикограматичної спо
лучуваності слів у мовлен
ні, вести охайні записи.
ОР – виявляти бажання
навчитися правильно запи

сувати речення, невеличкі
зв’язні висловлювання, ви
являти інтерес до предмета
вивчення
Культура мовлення
Доречне вживання у
мовленні протилежних
за значенням слів
54
6
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Слово
Подвоєння
приголовних у словах
Найуживаніші слова з
подвоєними приголос
ними. Перенос слів з
подвоєнням

Культура мовлення
Розрізнення на слух і на
письмі слів з подвоєни
ми приголосними

Учень:
– самостійно і з допомогою вчителя
добирає слова для висловлювання;
– розуміє їх смисл, доречно вживає в
усному і писемному мовленні

МР – пояснювати значен
ня вжитих у мовленні слів,
доречно вживати лексику,
яку засвоїли на уроках

Учень:
– розрізняє в мовленні і на письмі
слова з подвоєнням, правильно їх ви
мовляє, читає і записує;
– уміє переносити слова з подвоєнням;
–дотримується правил переносу на
письмі, користується зразком;
– уважно слухає інструкцію щодо ви
конання завдання і повторює її;
– з допомогою вчителя виправляє до
пущені помилки

ППП – зосереджувати ува
гу на предметі діяльності,
довільно сприймати нав
чальний матеріал, осмис
лювати його, запам’ятову
вати і зберігати у довготри
валій пам’яті, пригадува
ти, уявляти, осмислювати і
відтворювати, переносити
нові знання в аналогічну
ситуацію

Учень:
– має поняття про подвоєння приго
лосних;
– дотримується правильної вимови

МР – знати й дотримувати
ся правопису дзвінких і глу
хих приголосних у словах,
правильно писати й пере

слів з подвоєнням та правильного їх носити слова з подвоєнням
запису
10

Учень:
– розрізняє на слух і на письмі дзвін
кі і глухі приголосні;
– правильно записує слова з ними,
дотримуючись правил добору слів
зміною форми слова;
– розуміє інструкцію;
– дотримується зразка виконання
завдання;
– проводить поточний і підсумковий
контроль виконаної роботи;
– намагається оцінювати власну ро
боту і роботу однокласників

ОР – виявляти силу волі
щодо опанування право
пису слів із дзвінкими і
глухими приголосними, з
подвоєнням, споріднених
та спільнокореневих слів,
прагнути отримати пози
тивну оцінку, адекватно
реагувати на зауваження

Тема з розвитку
мовлення:
«Працьовитість
українців»

Учень:
– з допомогою вчителя і самостійно
добирає прикметникову та дієслівну
лексику для розповіді;
– дотримується зразка і плану роз
повіді вчителя;
– правильно структурує словосполу
чення, речення

МР – добирати слова в те
матичну групу «праця»,
активно послуговуватися
ними в усному і писемному
мовленні
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Споріднені слова
Дзвінкі і глухі приго
лосні в середині і в кінці
слова. Перевірка пра
вильності запису слова
зміною форми слова або
**добором за зразком
споріднених слів

Культура мовлення
Учень:
Вживання у мовленні – розрізняє, знає споріднені слова,
споріднених слів
доречно вживає їх в усному і писем
ному мовленні;
– стежить за власним мовленням,
помічає і виправляє помилки
12
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Спільнокореневі слова
Спостереження за зна
ченням спільнокорене
вих слів. Спільна час
тина спільнокореневих
слів. Корінь слова. Спо
стереження за однако
вим написанням коре
нів у спільнокореневих
словах. Добір спільно
кореневих слів з найужи
ванішими у мовленні
учнів суфіксами (прак
тично). **Складання
речень зі спільнокоре
невими словами. Звер
тання до дорослих, до
дітей в Україні. Інтона
ція речення зі звертан
ням. Традиційна поша

Учень:
– має поняття про спільнокореневі
слова, знаходить їх у писемному мов
ленні, розрізняє в усному, з допомо
гою вчителя і самостійно наводить
приклади;
–розрізняє корінь слова;
– аналізує зразок виконання завдан
ня, виконує роботу за зразком;
– знає правила українського мов
леннєвого етикету під час звертання
до дорослих, дітей;
– правила поведінки з дорослими,
дотримується інтонації речення під
час звертання

МР – знати значення спо
ріднених слів, доречно вжи
вати їх у мовленні, до
тримуватися правил пра
вопису

на до глави сім’ї в Ук
раїні. Роль матері в ук
раїнській сім’ї
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Тема з розвитку
мовлення:
«Спілкування вдома,
у школі, на вулиці,
у громадських місцях»

Учень:
– знає формули українського мовлен
нєвого етикету, дотримується їх в ус
ному мовленні у різноманітних ситу
аціях спілкування;
– знає і дотримується культури спілку
вання вдома та у громадських місцях

Культура мовлення
Формули мовленнєвого
етикету, культура спіл
кування

Учень:
МР – вживати у мовленні
– знає і використовує у власному мов формули мовленнєвого ети
ленні під час спілкування формули кету
мовленнєвого етикету;
– дотримується культури мовлення,
культури спілкування

Аудіювання
Прослуховування текс
ту, що читає вчитель.
Розуміння слів, подіб
них за значенням: кни&
га Марійки – Марійчи&
на книга

Учень:
МР – уважно слухати спів
– слухаєрозуміє прочитаний учите бесідника, розуміти смисл
лем текст;
подібних за значенням слів
– розуміє смисл і пояснює значення
близьких за значенням слів

МР – дотримуватися куль
тури усного і писемного
мовлення, вживати слова
ввічливості

Учень:
– уважно слухає, що читає вчитель,
самостійно і за допомогою опор та за
питань переказує почуте або прочита
не, дотримуючись послідовності пе
реказу, контролює переказ, виправ
ляє помилки

МР – відповідати на запи
тання, що стосуються
змісту тексту, переказува
ти прослухане близько до
його змісту

6

Іменник
Знаходження серед по
даних іменників подіб
них за значенням

Учень:
– має поняття про іменник;
– правильно ставить питання;
– розрізняє в усному і писемному
мовленні подібні за значенням імен
ники;
– наводить приклади, складає з ними
словосполучення, речення, правиль
но записує після аналізу в зошит

МР – розуміти значення
іменників, які вжито в ус
ному і писемному мов
ленні, адекватно вживати
подібні за значенням імен
ники

9

Прикметник
Знаходження
серед
прикметників подіб
них чи протилежних за
значенням. Пов’язуван
ня між собою іменників
та прикметників. Добір

Учень:
– має поняття про прикметник;
– виділяє прикметники серед інших
частин мови;
– уміє поставити до них запитання,
розуміє інструкцію;
– аналізує зразок виконання завдан

МР – пояснювати значення
вжитих в усному і писемно
му мовленні прикметни
ків, розрізняти подібні та
протилежні за значенням
прикметники, адекватно
вживати їх у мовленні, до
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Говоріння
Близький до змісту ус
ний переказ прослуха
ного або прочитаного
тексту за запитаннями,
за поданим планом і
сюжетними малюнка
ми, за планом і опорни
ми словами.

слів, які відповідають ня, виконує роботу за зразком, знахо тримуючись правил право
реальним ознакам того дить і виправляє помилки;
пису
чи іншого предмета
– ефективно використовує допомогу,
дотримується правил правопису прик
метників з іншими словами
9
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Дієслово
Складання тематичних
груп слів (з дієслів) з
певним лексичним зна
ченням: слова, що оз
начають певні дії: рух,
пересування, **гово
ріння, **вияв почуттів.
Знаходження серед ря
ду дієслів, подібних чи
протилежних за значен
ням. Написання слів на
ть, ться. Запис слів,
**речень під диктовку
вчителя. Знаходження
серед групи українсь
ких слів слів іншої мо
ви – російської

Учень:
– має поняття про дієслово;
– виділяє дієслова в усному і писем
ному мовленні;
– уміє поставити до них питання;
– розуміє смисл дієслів, що входять
до певної тематичної групи;
– добирає їх самостійно чи з допомо
гою вчителя;
– дотримується зразка виконання
завдання, аналізує й оцінює власну
роботу;
– дотримується правил правопису
дієслів з іншими словами у реченні

Тема з розвитку
мовлення: «Роль свят
у житті людини»

Учень:
МР – знати й добирати
– самостійно і з учителем добирає лек лексику до теми «свята»,
сику для висловлювання;
активно використовувати

МР – розуміти лексичне
значення вжитих та засвоє
них дієслів, добирати й ви
користовувати у мовленні
дієслова з певним лексич
ним значенням, дотриму
ватися правил правопису
дієслів

– дотримується зразка розповіді вчи її у мовленні, вживати
оцінну лексику
теля;
– дотримується лексикограматичної
сполучуваності слів у мовленні, зв’я
зності речень
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Культура мовлення
Доречне вживання у
мовленні слів з певним
лексичним значенням

Учень:
– розуміє лексичне значення слів,
якими послуговується в усному і пи
семному мовленні;
– доречно їх вживає, дотримуючись
лексичної сполучуваності слів та
культури мовлення

Аудіювання
Поділ прослуханих слів
на дві групи за пода
ною вчителем ознакою,
сприймання на слух
рядків, які складають
ся з кількох словоспо
лучень

Учень:
МР – розрізняти близькі й
– слухаєрозуміє лексичне значення протилежні за значенням
прослуханих слів;
слова, доречно вживати їх
– ділить їх на певні групи за вказа у мовленні
ною учителем ознакою

Говоріння
Виділення серед імен
ників прикметників або
дієслів

Учень:
– розрізняє на слух і на письмі за пи
таннями іменники, прикметники і
дієслова;

МР – пояснювати лексич
не значення вжитих у мов
ленні слів, добирати слова
з певним лексичним зна
ченням, доречно вживати
їх у мовленні

МР – розрізняти іменнико
ву, дієслівну і прикметни
кову лексику, активно ви
користовувати її у мовленні

– запам’ятовує прослухані частини
мови і повторює їх;
– дотримується інструкції виконання
завдання
2
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Прийменник
Слова, що не відповіда
ють на питання, але без
них неможливо будува
ти речення, текст –
прийменники. Напи
сання прийменників з
іншими словами в ре
ченні. **Використання
прийменників для зв’яз
ку слів у реченні

Учень:
– має поняття про прийменник,
відрізняє його від частин мови;
– дотримується правил написання
прийменників з іншими словами в
реченні;
– з допомогою вчителя і самостійно
використовує прийменники для зв’яз
ку слів у реченні

МР – знати прийменники,
відрізняти їх від самостій
них частин мови, активно
використовувати приймен
ники у мовленні для зв’яз
ку слів у реченні

Культура мовлення
Роздільне написання
прийменників з інши
ми словами

Учень:
– виділяє частини мови в усному і пи
семному мовленні;
– має поняття про прийменник;
– дотримується правил написання прий
менників з іншими словами в реченні

МР – знати й дотримувати
ся правил написання прий
менників з іншими слова
ми в реченні, дотримува
тися культури писемного
мовлення

Речення
Учень:
ППП – концентрувати ува
Речення, у яких є по – має поняття про речення, різні за гу на предметі діяльності,
відомлення, запитан метою висловлювання;
довільно сприймати нав
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ня, наказ (розповідні,
питальні, окличні). Спо
стереження за інтона
цією таких речень. Ви
бір з кількох речень то
го, яке точно відпові
дає певному малюнку,
запитанню. **Зміна ре
чення так, щоб воно
точніше відповідало
змісту малюнка. Виді
лення в реченнях тих
слів, у яких про когось
або про щось говорить
ся, що саме говорить
ся. Складання простих
речень за питаннями,
малюнками, графічною
моделлю. Упорядкуван
ня деформованих ре
чень. Виконання прак
тичних завдань з ре
ченням (вставити по
трібне слово, продовжи
ти речення, виділити з
речення певне слово).

– розрізняє їх в усному мовленні та на
письмі;
– наводить приклади, з допомогою
вчителя, наочних опор та самостійно
складає різні за метою висловлюван
ня речення, записує їх після аналізу в
зошит;
– уміє впорядкувати деформовані ре
чення;
– розуміє інструкцію, дотримується
інструкції та зразка виконання зав
дання;
– звіряє свою роботу зі зразком, зна
ходить і з допомогою та самостійно
виправляє допущені помилки;
– правильно інтонує речення в усно
му мовленні;
– дотримується розділових знаків у
кінці речень;
– уміє записати зміст вітальної лис
тівки з використанням слів ввічли
вості та звертання

чальний матеріал, осмислю
вати його, запам’ятовувати,
зберігати у довготривалій
пам’яті, пригадувати, уяв
ляти, відтворювати, вико
ристовувати в аналогічних
та нових ситуаціях.
МР – розрізняти в усному і
писемному мовленні різні
за метою висловлювання ре
чення, дотримуватися інто
нації мовлення різних за ме
тою висловлювання речень
та правил їх правопису, дот
римуватися логічної струк
тури різних за метою вис
ловлювання речень.
ОР – виявляти бажання нав
читися правильно структу
рувати й записувати різні за
метою висловлювання ре
чення, правильно їх інтону
вати, виявляти оцінне став
лення до виконаної роботи,
адекватно її оцінювати
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Запис речень під дик
товку вчителя після по
переднього їх аналізу,
**без попереднього ана
лізу. Звертання. Інтона
ція речення зі звертан
ням. Запис самостійно
складених речень, під
писів під малюнками,
ілюстраціями. Складан
ня вітальної листівки з
використанням слів звер
тання та ввічливості
Тема з розвиту
мовлення:
«Весняне пробудження
природи»

Учень:
– самостійно та з допомогою вчителя
добирає лексику для висловлювання;
– дотримується зразка розповіді,
вживає у розповіді прикметники та
дієслова;
– дотримується лексикограматичної
сполучуваності слів;
– правильно структурує речення,
уміє пов’язати їх за змістом;
– помічає в мовленні помилки, ви
правляє їх

МР – знати й добирати сло
ва до тематичної групи
«весна», адекватно вжива
ти їх в усному і писемному
мовленні
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Культура мовлення
Правила культури спіл
кування під час звер
тання

Учень:
– знає формули мовленнєвого етике
ту, які використовують під час звер
тання, дотримується їх у власному
мовленні в різноманітних ситуаціях
спілкування

Аудіювання
Діалогічне мовлення.
Прослуховування чу
жого мовлення з метою
отримання інформації
про те, що відбулося у
класі, коли?, де?, що де
знаходиться?

Учень:
МР – уміти слухати реп
– уважно слухає учителя та одноклас ліки діалогу, розуміти їх
ників;
смисл
– розуміє смисл прослуханого;
– самостійно отримує необхідну ін
формацію

Говоріння
Уміння в процесі діало
гу висловити побажан
ня, прохання. Уміння
звертатися: Тетянко,
Володю

Учень:
– уміє правильно висловити в процесі
діалогу свої побажання;
– знає, як звернутися до одноклас
ників, до інших дітей, правильно
звертається до них

Складання (усно) опи
сів знайомих предметів
(овочі, фрукти, персо
нажі казок, іграшки)
після детального їх роз

МР – знати формули мов
леннєвого етикету, дореч
но вживати слова ввічли
вості під час звертання

МР – уміти структурувати
репліки діалогу, викорис
товувати у мовленні звер
тання, правильно запису
вати їх
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гляду, бесіди про визна
чення ознак предме
тів. Порівняння текстів
описового і розповідно
го характеру. Знаход
ження спільного і від
мінного між текстами.
Складання текстів на
дану тему під керів
ництвом учителя. Ви
користання слів (він,
вона, воно, вони) для
зв’язку речень у тексті.
Формування умінь ви
користовувати дані за
соби зв’язку у власно
му мовленні. Виправ
лення тексту, заміню
ючи в ньому деякі сло
ва, що повторюються,
на близькі за значен
ням, або ті, що були
вжиті раніше. Запис
невеликих колективно
складених текстів після
попереднього їх аналі
зу з учителем
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Аудіювання
Сприймання на слух ря
дів слів, які складають
ся з кількох словоспо
лучень. **Заміна в тек
сті слова, словосполу
чення, вимовленого дві
чі, після прослуховуван
ня тексту два–три рази

Учень:
– слухаєрозуміє чуже мовлення, по
яснює смисл почутого;
– з допомогою вчителя і самостійно
вказує на вимовлене в тексті кілька
разів слово або словосполучення;
– розуміє інструкцію, дотримується
її виконання

МР – слухатирозуміти чу
же мовлення, правильно
його сприймати на слух,
диференціювати ряди слів,
які складаються з кількох
словосполучень

Говоріння
**Складання діалогіч
ного висловлювання за
ілюстраціями, запро
понованими вчителем
словосполученнями.
Розігрування діалогів
на основі прочитаних
учителем казок, творів
мініатюр. Складання
розповідей і казок за
серіями сюжетних ма
люнків і опорними сло
вами.

Учень:
– бере активну участь у діалоз;
– розуміє інструкцію вчителя і дотри
мується її виконання;
– дотримується інтонації мовлення,
уважно слухає і повторює зразок мов
лення вчителя;
– помічає помилки і недоречності у
власному мовленні, виправляє їх з
допомогою вчителя і самостійно;
– дає словесний звіт про виконану ро
боту

МР – самостійно та з допо
могою складати діалоги,
невеличкі творимініатю
ри, записувати їх після
аналізу з учителем, дотри
муватися правил вживан
ня великої букви та правил
правопису прийменників з
іншими словами в реченні

Тема з розвитку
мовлення:
«Літні народні свята»

МР – добирати лексику до
Учень:
– з допомогою вчителя і самостійно теми «свята», адекватно
добирає відповідну лексику для ви вживати її в мовленні, дот

словлювання;
римуватися культури усно
– дотримується послідовності зразка го і писемного мовлення
розповіді вчителя, помічає помилки
у висловлюванні та виправляє їх
Учень:
– знає і дотримується формул мов
леннєвого етикету в розмові, культу
ри писемного мовлення під час напи
сання вітальної листівки

МР – уміти оформляти
вітальну листівку, вжива
ти у мовленні формули
мовленнєвого етикету під
час спілкування

Повторення вивченого Учень:
– має поняття про вивчені частини
матеріалу протягом
мови, знає, на які питання вони відпо
року
відають, наводить приклади;
– розрізняє спільнокореневі слова,
наводить приклади різних за метою
висловлювання речень, правильно їх
записує;
– орієнтується у складових частинах
тексту, розрізняє типи текстів;
– записує під диктовку вчителя сло
ва, речення, нескладні невеличкі
тексти після попереднього їх аналізу;
– дотримується інструкції та зразка
виконання завдання

ППП – концентрувати ува
гу на предметі діяльності,
довільно сприймати на
вчальний матеріал, осмис
лювати його, запам’ятову
вати і зберігати в довготри
валій пам’яті, пригадувати,
уявляти і відтворювати,
використовувати в анало
гічних та нових ситуаціях.
МР – дотримуватися пра
вил правопису, культури ус
ного і писемного мовлення.
ОР – виявляти бажання
навчитися орфографічно

Культура мовлення
Дотримання формул
мовленнєвого етикету
під час розмови з не
знайомими людьми та
оформленні вітальної
листівки.
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правильно писати, виявля
ти силу волі щодо засвоєн
ня навчального матеріалу,
радіти власним успіхам
та успіхам однокласників,
адекватно реагувати на
оцінку своєї діяльності
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Учень на кінець року:
І відділення:
знає: правила вживання великої букви в назві Батьківщина, її столиці, міст і сіл; способи перевірки
написання ненаголошених голосних зміною форми слова; способи перевірки написання дзвінких і глу
хих приголосних у середині та в кінці слова; правила переносу слів, види речень за метою висловлюван
ня; розділові знаки в кінці них; слова, близькі й протилежні за значенням; типи текстів (опис, роз
повідь), складові частини тексту;
уміє: переносити слова з апострофом, з йо, ьо; користуватися алфавітом у роботі з тлумачним словнич
ком; розрізняти тверді й м’які приголосні, правильно писати слова з йотованими; добирати за зразком
споріднені слова для перевірки написання ненаголошених голосних; переносити слова з подвоєнням;
добирати близькі й протилежні за значенням слова, спільнокореневі слова; визначати корінь слова;
розрізняти за питаннями частини мови, добирати їх за завданням учителя; визначати тему тексту, абза
ци в ньому, добирати заголовок до тексту; переказувати прослуханий текст за поданими вчителем запи
таннями, використовувати займенники для зв’язку речень у тексті; відновлювати текст з деформованих
складових частин; за завданням учителя складати прості речення на дану тему; самостійно записувати
складені з двох–трьох слів речення; будувати графічну модель речення; писати під диктовку речення і

зв’язні висловлювання після попереднього аналізу їх з учителем; вступати в діалог для отримання
інформації
ІІ відділення:
знає: правила переносу слів; правила перевірки написання ненаголошених голосних зміною форми
слова; способи перевірки написання сумнівних приголосних усередині та в кінці слова; правила запису
речення та вживання розділових знаків у кінці речення; складові частини тексту; формули мовленнєво
го етикету;
уміє: аналізувати слова за звукобуквеним складом; правильно вимовляти й переносити слова з апост
рофом; розрізняти речення за метою висловлювання, писати під диктовку вчителя слова, речення з
двох–трьох слів після попереднього їх аналізу; відповідати на запитання до змісту прослуханого чи про
читаного тексту; вступати в діалог на запропоновану тему

ЧИТАННЯ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Читання як навчальний предмет і основа опанування
рідної мови охоплює усі види мовленнєвої діяльності: слу
хання, говоріння, читання і письмо. Це один із видів суто
людської мовномисленнєвої діяльності.
Мета предмета читання в початкових класах загально
освітніх навчальних закладах для дітей, які потребують
корекції розумового розвитку: навчити учнів шляхом
аналітикосинтетичного способу читати, сформувати по
чаткові елементи читацької культури, доступні учням чи
тацькі й мовленнєві знання, уміння і навички, необхідні
для оволодіння читанням у наступні роки навчання та зас
воєння знань з інших предметів, корекція недоліків пси
хофізичного розвитку школярів.
Завдання навчити читати учнів молодших класів – це
вироблення у школярів техніки читання, умінь працювати
з текстами різних жанрів і типів мовлення, навчити
сприймати літературний твір як явище мистецтва,
прищеплювати любов до читання шляхом формування чи
тацьких інтересів, виховувати засобами літератури любов
до України, пошану до минулого й сьогодення її народу,
навчити учнів аналізувати прочитане й робити певні вис
новки, дбати про розумовий розвиток школярів і корекцію
його недоліків.
Головне завдання уроків читання в молодших класах –
формування якісних ознак читання: правильності, швид
кості, свідомості і виразності, корекція недоліків вимови,
уваги пам’яті, удосконалення словесної системи мислен
ня, образного сприймання, розширення й активізація
словникового запасу, формування умінь діалогічного і мо
нологічного мовлення.
Концепція програми ґрунтується на таких принципах:
• антропологічному – в центрі уваги особистість учня,
корекція недоліків його розумового та фізичного розвитку;
• збалансованості між вимогами сучасної літерату
рознавчої науки і доступності творів для учнівського
сприйняття (у доборі текстів), їх структуруванні;
• взаємозв’язку естетичного і українознавчого підходів
до вивчення художнього твору в школі.
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Програма побудована з урахуванням дидактичних
принципів доступності, послідовності, доцільності, достат
ності, системності, наступності у навчанні від простого до
складного, зокрема подача нового матеріалу базується на
вже відомому та в тісному зв’язку з ним.
Змістовий матеріал з читання подається, зважаючи на:
відповідність розумових і фізичних особливостей учнів,
послідовне засвоєння (практичним шляхом) літерату
рознавчих понять, системне розміщення матеріалу, чим
забезпечується адекватність його сприймання, розуміння
з подальшим усвідомленням для використання в особистій
навчальній діяльності. У змісті реалізується система мо
ральних, етичних та художньоестетичних уявлень, що
відповідають вимогам до виховання національно свідомих
громадян держави. Оновлений зміст характеризується ук
раїнознавчою спрямованістю.
Матеріал програми структуровано з урахуванням між
предметних зв’язків, що сприятиме розширенню учнівсь
кого світогляду, формуванню умінь. Застосовувати знання
з читання під час вивчення інших предметів та в повсяк
денному житті.
Програму подано за новою табличною структурою, що
складається з кількох колонок. У колонці «Зміст навчаль
ного матеріалу» подано оновлений і апробований у школах
зміст навчального матеріалу. Колонка «Навчальні досяг
нення учнів» ознайомлює вчителя зі знаннями й уміння
ми, якими мають оволодіти учні у процесі навчання. У ко
лонці «Спрямованість кореційнорозвивальної роботи та
очікувані результати» подано матеріал щодо корекційно
розвивальної роботи вчителя з учнями і висвітлено перед
бачувані результати за напрямами: «Пізнавальні психічні
процеси» – ППП; «Мовленнєвий розвиток» – МР; «Осо
бистісний розвиток» – ОР.
У напрямі «Пізнавальні психічні процеси» відображено
результати роботи вчителя щодо корекції та розвитку пси
хічних процесів у школярів.
«Мовленнєвий розвиток» відображає зміни, яких ма
ють досягти учні в мовленнєвому розвитку завдяки цілесп
рямованій корекційнорозвивальній діяльності вчителя у
цьому напрямку.
Результати особистісного розвитку учнів унаслідок ко
рекційнорозвивальної роботи з ними учителя відображе
но у колонці «Особистісний розвиток».
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Уміння читати полягає у співвіднесенні зорового образу
мовленнєвої одиниці (слова, словосполучення, речення) з
її слухомовленнєворуховим образом та з його значенням.
Домінуюча форма навчання читанти – діалог, який
відбувається на всіх етапах навчальної діяльності. Учи
тель залучає до нього учнів, спонукає міркувати, вислов
лювати особисті думки.
Відомо, що становлення навички читання передбачає
три етапи: аналітичний, синтетичний, автоматизований.
Усі три етапи чітко простежуються у навчанні читання ро
зумово відсталих учнів.
Навчають читати аналітикосинтетичним способом.
У першому–другому класах на етапі аналітичного читання
(перший клас і перше півріччя другого класу) одиницею,
що сприймається зором, є буква або склад. Поле зору учня
в цей період дуже обмежене. Тому розуміння значення
прочитаного слова значно відстає від його вимови, оскіль
ки школяреві потрібен певний час, щоб злити склади, про
мовити слово і лише після цього зрозуміти його смисл.
Головне у 1му класі – навчити зливати звуки у склади,
щоб учні опанували читання не побуквенне, а поскладове.
Для цього вони працюють із таблицею складів, складають
і читають з букв розрізної азбуки склади, слова, речення.
У другому (другий семестр) і третьому класах на етапі син
тетичного читання одиницею читання стає слово. Учень
читає повільно цілими словами, час читання речення
помітно скорочується. У третьому класі для деяких учнів
етап читання є проміжним між аналітичним і синтетич
ним, бо не всі школярі переходять на етап синтетичного
читання. У четвертому класі закріплюються вміння пра
вильного та свідомого читання, удосконалюються навички
виразного читання. Учні читають уголос, навчаються
послідовно і вибірково переказувати прочитане. Головна
увага приділяється усвідомленню прочитаного. Діти
вчаться з допомогою вчителя визначати у прочитаному те
му, головну думку, давати характеристику персонажам,
виявляти оцінне ставлення до їхніх вчинків, до зображе
них подій.
У другому–четвертому класах проводиться поясню
вальне читання, під час якого учні вдосконалюють техніку
читання, оволодівають уміннями аналізувати твір, пояс
нювати вчинки героїв, причинову зумовленість подій.
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Доступність розуміння прочитаного матеріалу дося
гається за рахунок розміщення його за темами, пов’яза
ними з життям і досвідом школярів, сезонними змінами у
природі та за рахунок добору творів за жанрами.
Центральною на уроках читання є робота над текстом
твору. Для цього вчитель добирає різноманітні методи і
прийоми: виразне читання вчителя і кращих учнів, хорове
читання, розповідь, бесіду, поєднання слова вчителя з
різноманітним унаочненням (ілюстраціями, фотовідеоза
писами тощо).
Особлива увага звертається на розуміння учнями
текстів. Для розумово відсталих характерні порушення
сприймання, розуміння й усвідомлення навчального ма
теріалу. Тому первинне розуміння ними тексту
здебільшого не досягається. Навіть якщо учень і відтворює
зміст тексту, відповідаючи на запитання учителя, це ще не
означає, що він розуміє його сутність. Розуміння прочита
ного полягає в умінні знаходити істотні зв’язки (при
чиновонаслідкові, часові, просторові) у прочитаному, ди
ференціювати істотне і неістотне, порівнювати, узагаль
нювати, класифікувати, висловлювати особисте ставлення
до персонажів, їхніх вчинків, зображуваних подій. Також
учитель намагається задіяти мотиваційний компонент
діяльності учнів. У структурі уроків читання це прояв
ляється в емоційній і змістовій підготовці учнів до сприй
мання твору, в роботі над текстом (вправляння у правиль
ності й виразності читання, вибіркове пояснення значення
слів, висловів, розгляді ілюстрацій, прослуховуванні зву
козаписів тощо).
Окрім художніх текстів, учні читають науковопопу
лярні статті, зміст яких сприяє формуванню вмінь розу
міти причиновонаслідкові, часові й просторові зв’язки
між зображеними подіями.
Учитель прагне, щоб учень усвідомлював зміст тексту у
процесі читання (коментує факти, події, проводить супро
відну роботу над словом).
Значна увага приділяється роботі з текстом після його
прочитання: визначенню причиновонаслідкових, часових
і просторових зв’язків для розуміння смислу тексту, виз
наченню теми, прояву оцінного ставлення до персонажів,
їхніх вчинків, зображених подій.
Учитель враховує особливості розумового розвитку
школярів, тому індивідуалізує їхню читацьку діяльність.
100

Зокрема, застосовує використання завдань на вибір, вра
ховує в оцінюванні навчальних досягнень учнів їхні
індивідуальні та типологічні особливості.
Матеріал програми структуровано за тематичним прин
ципом. Основою структурування програми виступають
змістові лінії Державного стандарту з читання: художні
твори для читання та їх зміст (коло читання), формування
навички читання, смисловий і структурний аналіз тексту,
елементи літературознавчої пропедевтики, художньоесте
тичний розвиток, корекційнорозвивальна робота,
бібліотечнобібліографічні знання й уміння.
Художні твори для читання та їх зміст. Коло читання
охоплює кращі твори з літератури, які доступні учням
молодших класів. Це твори класичної і сучасної дитячої
української літератури; твори з дитячої періодики: газет,
журналів; твори усної народної творчості: легенди, казки,
малі фольклорні жанри (загадки, швидкомовки, прислів’я,
заклички тощо). За тематичним спрямуванням це твори
про Україну, її минуле й сьогодення, про дітей, про приро
ду в різні пори року, науковопізнавальні твори про живу
та неживу природу.
Формування навички читання. Навчання читати перед
бачає оволодіння учнями двома видами читання:
вголос і мовчки. Читання вголос – це чітке, плавне, безпо
милкове, достатньо виразне читання цілими словами у
відповідному темпі. Якості читання вголос (правильність,
швидкість, виразність, свідомість) учитель формує в мо
лодших класах. Якісними ознаками читання учні оволо
дівають послідовно. У першому класі опановують уміння
орфоепічно правильного поскладового читання та уміння
відповідати на запитання.
У другому класі вдосконалюється техніка поскладового
читання з поступовим переходом до читання цілими слова
ми простих двоскладових слів. Одночасно учні навчаються
за запитаннями переказувати прочитане близько до змісту
тексту.
У третьому класі школярі продовжують опановувати
уміння читати цілими словами, переходячи поступово до
орфоепічно правильного читання, навчаються за особами
передавати прочитане.
У четвертому класі закріплюються ознаки правильного
і свідомого читання, учні набувають певних умінь вираз
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ного читання. Головна увага приділяється усвідомленню
прочитаного. Учні опановують два види читання: вголос і
мовчки.
Читання вголос має бути плавним, правильним, свідо
мим, виразним. Плавним вважається читання, коли учні
під час читання не ділять слово на склади, не допускають
пауз після кожного слова.
Правильність читання вголос полягає у дотриманні
норм української літературної вимови, відсутності пов
торів, перестановок, замін звуків, складів. Працюючи над
зв’язним текстом, учитель дає зразок правильного читан
ня, неодноразово читає матеріал разом з учнями. Трену
вання в читанні має займати значну частину уроку, оскіль
ки воно сприяє виробленню вмінь правильного читання.
Читання мовчки – це читання без застосування зовнішніх
рухів артикуляційного апарату, «без голосу». Мовчазного
читання учитель починає навчати тоді, коли учні ово
лоділи технікою читання вголос цілими словами. Він
привчає їх читати без проговорювання, без зовнішніх про
явів рухів артикуляційного апарату (губами, язиком), без
поворотів голови за рухом очей по рядках. Головна увага
звертається на уміння стежити за ходом втіленої у тексті
думки, розуміти те, що читають, за можливості швидко
рухаючи очима по тексту. Щоб учні швидше навчилися
читати мовчки і розуміли те, про що читають, учитель про
понує їм план тексту, що опрацьовується. Розуміння і
швидкість – основні характеристики мовчазного читання.
Важливим показником голосного читання є його
швидкість. Надто повільне читання свідчить, що ця навич
ка читання ще не сформована; надто швидке – утруднює
сприймання і розуміння смислу тексту. Читаючи вголос,
учитель водночас навчає учнів слухати, сприймати і ро
зуміти зв’язне писемне мовлення. Для цього він викорис
товує різноманітні вправи під час читання, зокрема читан
ня під такт, під рахунок слів. Виразність читання передба
чає володіння уміннями робити відповідні паузи, логічні
наголоси, інтонаційно правильно читати кінець речення.
Тому вчитель пропонує учням повторювати зразок його
читання, запроваджує читання хором – для вироблення
вмінь регулювати силу голосу, відтворювати мелодику і
темп мовлення вчителя. Чітка вимова звуків, складів,
слів, швидкомовок, віршиків, читання за ролями, інсце
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нізація тексту в молодших класах використовуються для
вироблення правильної дикції, дихання, чіткої артику
ляції кожного звука.
Робота над розумінням прочитаного передбачає розви
ток умінь усвідомлювати фактичний зміст тексту. Адже
свідченням розуміння є не лише вміння переказувати
близько до змісту текст, а й вибирати певні фрагменти з
нього. Розуміння тексту, який читається, значною мірою
залежить від техніки читання, від сформованості умінь і
навичок, що забезпечують точність і швидкість зорового
сприймання елементів тексту, співвідношення графічного
образу слова з його звучанням. Учитель навчає учнів точно
і за можливості швидко охоплювати очима те, що вони чи
тають, впізнавати букви, склади, слова, групи слів. Для
цього він використовує вправи на розширення поля чи
тання, розвиток швидкості зорового сприймання. Свідоме
розуміння прочитаного забезпечується словниковою робо
тою, зразком виразного читання тексту вчителем, аналізом
прочитаного, відповідями на запитання до змісту прочита
ного, складанням малюнкового плану тексту і переказом
прочитаного за поданим планом, словесним малюванням.
Смисловий і структурний аналіз тексту твору. Працю
ючи над аналізом тексту літературного твору, учні привча
ються осмислювати його як мистецтво слова.
Завданнями смислового і структурного аналізу худож
нього твору є: сприймання художнього образу, розуміння
того, про що в цьому творі розповідається; у науково
пізнавальному тексті – розуміння смислових зв’язків, оз
нак, понять, явищ. Перед початком аналізу тексту учні по
винні безпосередньо його сприйняти, перечитати з певним
відповідним завданням. Вони дізнаються про те, чим роз
починається твір, яким чином розгортаються зо
бражені в ньому події, чим закінчується твір. Учитель нав
чає аналізувати смислові зв’язки між частинами тексту,
визначати причиновонаслідкові, часові та просторові
зв’язки у ньому, зв’язки між персонажами, місцем дії і
подіями. Насамперед аналізуються ті елементи тексту тво
ру, які найбільш чітко виражають його тему. Глибше
сприйняти зміст твору допомагає складання плану.
У ліричному творі (вірші) головним для розуміння його
змісту є сприймання засобів художньої виразності, якими
автор створює художні образи.
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Матеріал корекційнорозвивальної лінії подано на рівні
вмінь, які органічно вплітаються в кожну змістову лінію.
Елементи літературознавчої пропедевтики. Основним у
літературознавчій пропедевтиці в молодших класах є оз
найомлення учнів з літературою різних жанрів, текстами
різних типів мовлення. Учитель практично ознайомлює
учнів з окремими літературознавчими поняттями, необ
хідними під час аналізу твору: тема тексту, назва текс
ту (заголовок), абзац, автор твору, оповідання, вірш. У
доступній формі вчитель повідомляє учням найпростіші
уявлення про тему, сюжет і композицію твору (без ужи
вання термінів), засоби художньої виразності (без уживан
ня термінів), про героя художнього твору.
Художньоестетичний розвиток. Зважаючи на особли
вості розвитку пізнавальної діяльності молодших розумо
во відсталих школярів, учитель у процесі роботи над тво
рами формує в дітей уміння сприймати засоби художньої
виразності відповідно до їх функцій у художньому творі
(без уживання термінів). Учні навчаються бачити засоби
ставлення до героїв зображуваних подій. Завдяки слову як
засобу художнього образу, вони вчаться сприймати й
оцінювати зображене. Працюючи над змістом твору, учні
прилучаються до слова як до виду мистецтва, який сприяє
формуванню в них художньоестетичних смаків. Вони
вчаться виражати свої думки і почуття шляхом словесного
малювання, переказу змісту прочитаного за запитаннями
вчителя, читати за ролями, інсценізувати, складати план
твору (малюнковий, простий) і за ним переказувати зміст
твору, складати загадки, словосполучення і речення зі сло
вами з тексту твору.
Матеріали змістової лінії Бібліотечнобібліографічні
знання і вміння передбачають ознайомлення учнів з різни
ми видами видань, з елементами навчальної і художньої
книжки; учні опановують уміння працювати з художньою
і навчальною книжкою, засвоюють правила гігієни читан
ня, правила поведінки в бібліотеці.
У підготовчому класі, з огляду на домінуючий вид ігро
вої діяльності школярів, рекомендується проводити занят
тя в ігровій формі, які б готували дітей до оволодіння чи
танням. Учитель в ігровій формі проводить заняття з роз
витку фонематичного слуху, фонематичного сприймання;
учні оволодівають аудіювальними вміннями, зокрема
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вчаться слухати і розуміти звернене до них мовлення. Вод
ночас акцентується увага на розвиткові смислової сторони
мовлення.
Зважаючи на те, що читання охоплює чотири види мов
леннєвої діяльності: аудіювання (слуханнярозуміння, го
воріння, читання і письмо) і в основі навчання читання ле
жить діалог, значна увага приділяється формуванню вмінь
діалогічного і описоворозмовного мовлення як виду моно
логічного. Учні вчаться виділяти слово і речення з мов
леннєвого потоку, сприймати звернене до них мовлення,
відповідати на нього і звертатися до інших повними речен
нями. Увага звертається на темп, інтонацію зверненого і
власного мовлення.
Створюючи на уроках мовленнєві ситуації ігрового ха
рактеру, учитель формує вміння будувати невеличкі зв’яз
ні висловлювання з використанням засвоєної лексики.
Сстежить, щоб учні дотримувалися лексичної сполучува
ності слів, граматичного ладу мовлення.
У змісті програми виокремлюються такі блоки читан
ня: а) твори, обов’язкові для опрацювання в класі; б) твори
для позакласного читання.
Складовою частиною читання у школі для дітей, які
потребують корекції розумового розвитку, є позакласне
читання. Meтa позакласного читання – ознайомлювати
учнів з дитячою літературою, дитячою періодикою; фор
мувати читацькі інтереси, виховувати позитивне ставлен
ня до читання, інтерес до художньої книжки.
Робота з позакласного читання підпорядковується кіль
ком етапам: підготовчий – перший клас – раз на тиждень
по 10–15 хв уроку вчитель читає учням невеличкі художні
твори; початковий – другий–третій класи – урок на тиж
день; четвертий клас – урок на два тижні.
Обов’язково учні других–четвертих класів ведуть зо
шити для позакласного читання, записи в яких раз на
місяць перевіряє вчитель.
Програмові вимоги до знань, умінь і навичок учнів по
дано наприкінці програми для кожного класу.
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ПРОГРАМА

2 клас
І відділення
(135 год, 4 год на тиждень)
№
з/п

Ксть
год.

1

4

106

Зміст навчального
матеріалу

Навчальні досягнення
учнів

Спрямованість
корекційнорозвивальної
роботи

Коло читання
Любе літечко,
до побачення!
Літературні твори для
дітей, доступні засвоєн
ню учнями 2 класу
І відділення. Свідоме,
правильне плавне чи
тання по складах з ці
лісним прочитуванням
окремих слів тексту у
доступному для кожно
го учня темпі. Казки,
вірші, розповіді про лі
то, ігри та розваги дітей,
їхню працю влітку. Тво
ри про поведінку у гро

Учень:
– читає свідомо, правильно плавно з
дотриманням розділових знаків під
час читання (крапка, кома);
– повторює за вчителем зразок вимо
ви слова, речення;
– уміє повторити зразок невеличкого
зв’язного висловлювання, пропоно
ваного вчителем;
– дотримується зразка читання, помі
чає помилки, виправляє їх, самостій
но та з допомогою учителя складає
слова і речення з букв розрізної азбу
ки, правильно їх читає;
– орієнтується у структурі тексту тво
ру: заголовок твору, текст твору;

ППП – концентрувати ува
гу на предметі діяльності,
аналізувати й синтезувати
прочитане, запам’ятовува
ти його, зберігати в довготри
валій пам’яті, пригадувати,
уявляти і відтворювати.
МР – чітко вимовляти зву
ки, склади, слова, самостій
но складати слова і речен
ня з букв розрізної азбуки,
читати повільно по скла
дах текст, розуміти зміст
запитання і правильно на
нього самостійно структу
рувати відповідь.

2

14
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мадських місцях, про – уміє прослухати запитання, що сто
збереження й охорону сується змісту тексту і правильно
здоров’я. Прислів’я, за відповісти на нього
гадки, швидкомовки. 24
серпня – День незалеж
ності України. Автор
твору (О.Буцень, Ма
рійка Підгірянка, В.Су
хомлинський, К.Ушин
ський та ін.)

ОР – із зацікавленістю роз
повідати про літні пригоди,
про красу рідної природи
влітку

Учень:
– уважно слухає те, про що говорить
або читає учитель;
– розуміє його фактичний зміст, пра
вильно називає героїв (персонажів)
твору, про кого? або про що? йдеться у
творі;
– розрізняє твори різних жанрів (прак
тично, без вживання термінів);
– уміє працювати колективно, щоб
придумати закінчення доопрацьова
ного тексту, правильно читає вірші,
швидкомовки, дотримуючись зразка;
– уміє прослухати запитання і пра
вильно на нього відповісти;
– під час відповіді на запитання ви

ППП – зосереджувати ува
гу на предметі діяльності,
осмислювати прослухане і
прочитане, запам’ятовува
ти його, сберігати в довго
тривалій пам’яті, пригаду
вати, осмислювати і відтво
рювати.
МР – правильно будувати
речення, дотримуватися
інтонації мовлення, воло
діти уміннями виразного
читання, дотримуватися їх
в процесі читання та декла
мування віршів.
ОР – виявляти емоційне

Така мила і щедра
осінь
Оповідання, вірші, каз
ки, загадки про школу,
осінь, відповідальне
ставлення учнів до нав
чання. Сезонні зміни в
природі восени. Осін
ньопольові роботи до
рослих і дітей. Підго
товка тварин до зимівлі,
відліт птахів у вирій;
турбота про рослинний
і тваринний світ. Підго
товка поля і саду до на
ступного урожаю. При
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слів’я, приказки, загад
ки, швидкомовки. Плав
не читання тексту скла
дами з цілісним прочи
туванням окремих слів.
Розрізнення творів різ
них жанрів (без тлума
чення значення термі
нів): оповідання, вірш,
казка, швидкомовка,
загадка. Графічна фор
ма вірша. Читання вір
ша по складах, речита
тивом, з наголосом на
кожному слові. Читання
у різному темпі швид
комовок. Колективне
придумування закінчен
ня до опрацьованого у
класі тексту. Відповідь
на запитання, про що
читали? що прослуха
ли? (Г.Бойко, А.Дігтяр,
Р.Завадович, О.Зима,
Д.Павличко, Ю.Старос
тенко. та ін.)

користовує лексику твору, стежить
за правильністю читання;
– помічає і виправляє помилки;
– ефективно використовує допомогу

ставлення до змісту прочи
таного, порівнювати про
читане з випадками з влас
ного досвіду, виявляти ба
жання навчитися читати
цілими словами

3
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Дружбою ми здружені
Твори про дружбу і то
варишування, про до
помогу у скрутну хви
лину. Вірші, казки,
оповідання про культу
ру поведінки, мовлен
нєвий етикет. Твори
про стосунки між діть
ми, між тваринами,
птахами, що відобража
ють ставлення один до
одного. Читання текс
ту цілими слова плав
но, з дотриманням роз
ділових знаків під час
читання: крапка, кома,
знак оклику, знак за
питання. Колективне
придумування початку
або кінця до опрацьова
ного у класі тексту. Чи
тання у різному темпі
швидкомовок. Вживан
ня у відповідях відпо
відної оцінної лексики:

Учень:
– уміє плавно повільно читати ціли
ми словами з дотриманням розділо
вих знаків під час читання;
– під час опрацювання тексту з учите
лем уміє запитати по змісту тексту,
відповісти на запитання, використо
вує для відповіді лексику з прочита
ного твору;
– доречно вживає оцінну лексику, на
водить приклади;
– слідкує за правильністю відповідей
та читання, помічає помилки, ви
правляє їх;
– ефективно використовує допомогу

ППП – концентрувати ува
гу на предметі діяльності,
уважно вислуховувати учи
теля, сприймати, аналізу
вати й синтезувати прочи
тане, зберігати в довготри
валій пам’яті, пригадува
ти, уявляти, відтворювати,
дотримуючись послідов
ності та логіки висловлю
вання.
МР – читати повільно ці
лими словами з дотриман
ням якісних ознак читан
ня, у відповідях дотримува
тися лексикограматичної
сполучуваності слів, вжи
вати слова ввічливості,
оцінну лексику, дотриму
ватися формул мовленнєво
го етикету.
ОР – виявляти доброзич
ливість, взаємодопомогу,
щирість у стосунках з од
нокласниками; у ставленні
до тварин і птахів бути ми
лосердним

добрий – злий, щедрий
– скупий, сміливий –
боягуз. (О.Єфименко,
В.Семенка, В.Сухом
линський, В.Титарен
ко, К.Ушинський)
4
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Моя країна – Україна
Назва Батьківщини,
символи України. Ки
їв – столиця України.
Ві рші, казки, оповідан
ня про минуле й сучас
не нашої Батьківщи
ни – України. Літера
турні твори про родину,
працю й відпочинок сі
м’ї. Звичаї українців
(народний етикет): по
шана до старших і тур
бота про дітей. Свідо
ме, правильне, плавне
читання цілими слова
ми текстів у доступно
му для кожного учня
темпі. Розрізнення про
сторових та часових

Учень:
– уміє свідомо, правильно, плавно чи
тати цілими словами тексти у доступ
ному для нього темпі;
– під час опрацювання тексту на
уроці уміє прослухати запитання і
правильно на нього відповісти;
– з допомогою учителя і самостійно
розрізняє часові і просторові зв’язки
між подіями у тексті твору;
– користується ілюстрацією для роз
повіді прослуханого чи прочитаного,
– володіє прийомом словесного малю
вання, уважно стежить за виконан
ням завдання;
– помічає і виправляє помилки, вико
ристовує допомогу, адекватно реагує
на оцінку

ППП – зосереджувати
увагу на предметі читання,
адекватно сприймати зміст
прочитаного, осмислювати
його, зберігати у довготри
валій пам’яті, пригадува
ти, уявляти, осмислювати
і відтворювати.
МР – дотримуватися пра
вильної звуковимови у про
цесі читання та відповідати
на запитання, структуру
вати речення з дотриман
ням лексикограматичної
сполучуваності слів, сте
жити за інтонацією мов
лення, вживати у мовленні
слова ввічливості.
ОР – бути чемним, виявля
ти шанобливе ставлення

зв’язків між подіями у
тексті твору: що було
спочатку, що потім,
чим закінчується твір.
Розповідь за ілюстра
цією прослуханого чи
прочитаного тексту.
Усний опис прослуха
ного чи прочитаного
(словесне малювання)
5
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Усім нам люба
зимоньказима
Вірші, оповідання, на
уковопізнавальні тек
сти, загадки, приказ
ки, швидкомовки про
зиму. Засівальні пісні,
колядки,
щедрівки.
Праця дорослих узим
ку. Турбота про май
бутній урожай. Зимові
ігри та розваги дітей.
Турбота про тварин, зи
муючих птахів. Казки
про життя тварин і
птахів взимку. Розріз

достарших, виявляти заці
кавленість, інтерес до чи
тання

Учень:
– читає повільно цілими словами
відповідно до норм української орфо
епії та наголошування, дотримую
чись умінь виразного читання (чітка
вимова слів, дотримання інтонації та
зміни її залежно від розділових зна
ків: крапка, кома, знак оклику, знак
питання);
– конкретизує об’єкти твору за допо
могою прийменників і прислівників
(біля, поруч, попереду, поряд, за, під,
справа, зліва, над);
– виявляє оцінне ставлення до прочи
таного;
– відповідає на евристично спрямо

ППП – концентрувати ува
гу на тексті, який читаєть
ся, або на предметі мовлен
ня учителя, адекватно
сприймати почуте чи про
читане, осмислювати його,
запам’ятовувати, зберігати
в довготривалій пам’яті,
пригадувати, уявляти і від
творювати.
МР – будувати речення з
дотриманням лексикогра
матичної сполучуваності
слів, змістовно висловлю
вати власні думки, дотри
муючись їх логіки; дотри
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нення просторових і
часових зв’язків між
подіями у тексті твору.
Зимові звичаї та обря
ди українців. Конкре
тизація об’єктів твору
за допомогою приймен
ників і прислівників.
Вияв оцінного став
лення до почутого чи
прочитаного тексту:
що подобається? чому?
Колективне придуму
вання початку і кінця
до опрацьованого у
класі тексту. Складан
ня невеличких творів
мініатюр за поданим
початком та ілюстра
цією. Використання
ілюстрацій до прочита
них творів (казок) під
час відповідей на за
питання. (О.Воропай,
Л.Костенко, В.Сухом
линський, В.Чухліб)

вані запитання;
– володіє уміннями словесного малю
вання;
– з допомогою учителя і самостійно
складає невеличкі творимініатюри
за поданим початком та ілюстрацією;
– користується під час відповіді ілю
страціями до прочитаних творів;
– доречно використовує у відповіді
лексику твору;
– дотримується зразка читання, пере
казує прочитане за запитаннями;
– помічає у відповіді та виправляє до
пущені помилки;
– ефективно використовує допомогу

муватися інтонації мовлен
ня, вживати у мовленні
пестливі слова, формули
мовленнєвого етикету.
ОР – виявляти наполегли
вість в опануванні техніки
читання, виявляти пози
тивне ставлення до прочи
таного, бажання навчити
ся правильно швидко чита
ти

6
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Казка і розповідає,
й доброго навчає
Українські народні та
літературні казки про
людей, тварин, птахів.
Перемога добра над
злом. Виховання охай
ності, чуйності, людя
ності, працелюбства;
протидія злу, ледар
ству, лицемірству. По
яснення значень слів,
ужитих у прямому й
переносному значенні.
Визначення теми твору
(без вживання термі
нів). Виразне читання
тексту: дотримання ло
гічних наголосів, пауз
(після опрацювання з
учителем). Виразне чи
тання напам’ять вивче
них віршів. Знаход
ження в тексті твору за
завданням учителя від
повідного абзацу та пе
реказ його змісту близь

Учень:
– розуміє значення слів, ужитих у
прямому й переносному значенні, по
яснює їх значення, спираючись на
текст твору;
– з допомогою вчителя визначає тему
твору, дотримується умінь виразного
читання;
– уміє знайти за завданням учителя в
тексті твору відповідний абзац і пере
казати його зміст близько до тексту,
– конкретизує об’єкти твору за допо
могою прийменників і сполучників:
біля, що, щоб, поряд, за, під, над, але;
– розуміє смисл і уявляє та переказує
те, про що йдеться у тексті прослуха
ного чи прочитаного твору;
– володіє уміннями словесного малю
вання;
– за завданнями вчителя та з його до
помогою складає за сюжетними ма
люнками невеличкі творимініатюри,
вживаючи у них відповідну оцінну
лексику;
– вибірково усно переказує прочита
не за запитаннями вчителя;
– дотримується зразка, плану переказу,

ППП – уміти зосереджува
тися для виконання зав
дання, адекватно сприйма
ти навчальний матеріал, у
процесі читання аналізу
вати й синтезувати прочи
тане, виділяти головне, ос
мислювати його, запам’я
товувати й зберігати у дов
готривалій пам’яті, прига
дувати, уявляти і відтво
рювати, використовувати
набуті знання в процесі са
мостійного читання ху
дожніх творів.
МР – під час декламуван
ня віршів дотримуватися
умінь виразного читання,
структурувати відповіді,
дотримуючись логіки вис
ловлювання, вживати у
мовленні пестливі слова,
слова ввічливості, дотри
муючись правильної їх ви
мови.
ОР – виявляти оцінне
ставлення до персонажів
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ко до тексту. Вияв спів
переживання разом з
діючими особами в про
цесі роботи над текстом.
Складання невеличких
творівмініатюр за сю
жетними малюнками.
Вживання оцінної лек
сики під час відповідей
на запитання: лисичка
сестричка, вовчикбра
тик, зайчикпобігайчик,
хитра, швидкий, сміли
вий. Усний вибірковий
переказ прочитаного за
запитаннями вчителя.
(Українські народні каз
ки, І.Калинець, В.Су
хомлинський, К.Ушин
ський)

– контролює хід виконання завдан
ня, помічає і виправляє помилки;
– адекватно оцінює виконану свою
роботу і роботу однокласників

прочитаних казок та їхніх
вчинків, наводити прикла
ди з власного досвіду, про
водити паралелі між вчин
ками, виявляти бажання
навчитися добре читати

Надійшла весна
прекрасна
Твори різних жанрів
про весняне пробуджен
ня природи, працю вес
ною дорослих і дітей на

Учень:
– читає текст свідомо, плавно, дотри
муючись цілісного читання слів;
– уміє вибрати з допомогою учителя
потрібний темп читання, інтонацію
та змінити їх залежно від розділових

ППП – зосереджувати ува
гу на завданні, уважно ви
слуховувати інструкцію
учителя, адекватно сприй
мати почуте і прочитане,
осмислювати його, запам’я
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полі, городі, в саду. Тво
ри про збереження і
примноження тварин
ного і рослинного світу.
Весняні ігри та розваги
дітей. Весняні свята та
звичаї українців. Твори
малих
фольклорних
жанрів (заклички, лі
чилки, українські на
родні хороводи, веснян
ки, ігри, швидкомов
ки). Вірші, оповідання
про матір, жіночі пр
офесії, твори про Вели
ку Вітчизняну війну.
Твори
Т. Шевченка,
І. Франка, Лесі Укра
їнки і про них. Свідоме,
плавне, з цілісним про
читуванням слів, чи
тання текстів. Вибір по
трібного темпу читан
ня, інтонації: зміна їх
залежно від розділових
знаків та змісту. Вияв

знаків та змісту;
– виявляє оцінне ставлення до прочи
таного: що подобається? чому?, спів
переживає разом з діючими особами;
– розуміє смисл прослуханого чи про
читаного тексту, уявляє те, про що
йдеться у змісті;
– може з допомогою учителя про
ілюструвати прочитане, зіставляючи
свою роботу з ілюстрацією, викона
ною художником;
– ефективно використовує допомогу,
помічає і виправляє допущені помил
ки;
– адекватно оцінює свою роботу, по
рівнюючи її зі зразком,
– використовує під час роботи з текс
том твору лексику із тексту

товувати, зберігати у довго
тривалій пам’яті, пригаду
вати, уявляти і відтворю
вати, використовувати у
процесі роботи з літерату
рою для позакласного чи
тання.
МР – стежити за правиль
ною вимовою слів, дотри
манням логічної послідов
ності висловлювання, дот
римуватися інтонації мов
лення, вживати формули
мовленнєвого етикету.
ОР – виявляти настир
ливість, бажання навчити
ся добре читати, виявляти
оцінне ставлення до прочи
таного, радіти власним ус
піхам та успіхам одноклас
ників
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оцінного ставлення до
почутого чи прочитано
го тексту. Складання
відповідей на евристич
но спрямовані запитан
ня. Колективне приду
мування кінця до опра
цьованого у класі текс
ту. Складання невелич
ких творівмініатюр за
поданим початком та
сюжетними малюнка
ми. Усний вибірковий
переказ прочитаного за
запитаннями учителя.
Виконання ілюстрацій
до прочитаних творів,
зіставлення виконаних
ілюстрацій з ілюстра
ціями, виконаними ху
дожниками. (С.Василь
ченко, Є.Гуцало, Т.Ко
ломієць,
В.Сланчук,
Т.Шевченко, Леся Укра
їнка, І.Франко, Л.Храп
лива)

7
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Літолітечко
зустрічаймо!
Вірші, оповідання, за
гадки, прислів’я про
зміни в природі влітку,
про літні канікули, від
починок дітей та їхню
посильну працю, про
жнива. Літні народні
свята. Повільне читан
ня цілими словами тек
стів з дотриманням на
голосів після опрацю
вання тексту з учите
лем. Виразне читання
напам’ять вивчених
віршів. Знаходження в
тексті твору відповід
ного абзацу та переказ
його змісту за запитан
нями вчителя. Вико
ристання під час робо
ти з текстом твору за
своєних з тексту слів.
Пояснення значення
окремих слів. Усний
переказ прочитаного

Учень:
– дотримується умінь правильного
читання, орієнтується в тексті твору;
– переказує прочитане за завданнями
вчителя;
– використовує для переказу засвоєні
з тексту слова;
– пояснює значення окремих слів;
– виявляє оцінне ставлення до почу
того чи прочитаного тексту;
– виявляє співпереживання діючим
особам тексту твору.

ППП – концентрувати ува
гу на завданні, осмислюва
ти його зміст, у процесі до
вільного запам’ятовування
запам’ятовувати, зберігати
у довготривалій пам’яті,
пригадувати, уявляти і від
творювати, дотримуючись
часових та причиновона
слідкових зв’язків, перено
сити засвоєні уміння у нові
ситуації.
МР – будувати зв’язні
відповіді, дотримуючись
логічної послідовності ви
словлювання, добирати і
вживати у мовленні дієсло
ва та прикметники, дотри
муючись лексикограма
тичної сполучуваності слів,
вживати у мовленні форму
ли мовленнєвого етикету.
ОР – виявляти оцінне став
лення до прочитаного, аде
кватно реагувати на оцінку
власних знань та умінь,
оцінки однокласників, ви

близько до тексту за за
питаннями вчителя.
Вияв оцінного ставлен
ня до почутого чи про
читаного тексту: що по
добається? чому? (В.Су
хомлинський, П.Тичи
на, Леся Українка,
В.Чухліб)
1

1

являти бажання навчитися
читати з дотриманням ін
тонації мовлення

Учень:
– читає повільно плавно цілими сло
вами з дотриманням вимог для дано
го класу;
– дотримується інтонації читання,
виразності мовлення;
– переказує прочитане близько до текс
ту за запитаннями та ілюстраціями;
– уважно слухає інструкцію, дотри
мується зразка виконання завдання;
– помічає і виправляє помилки, зві
ряє якість свого читання зі зразком
учителя та читанням кращих учнів

ППП – адекватно сприй
мати почуте чи прочитане,
осмислювати його, у про
цесі довільного запам’ято
вування запам’ятовувати,
зберігати у довготривалій
пам’яті, пригадувати, уяв
ляти, відтворювати, пояс
нювати з дотриманням при
чиновонаслідкових зв’яз
ків

Світло об’являється,
як відкриєш книжку
Твори для позакласного
читання. Казки, опові

Учень:
– з допомогою вчителя і самостійно
добирає у шкільній бібліотеці худож
ні книжки для читання;

ППП – намагатися конце
нтрувати увагу на предметі
діяльності, осмислювати
навчальний матеріал, до
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Узагальнюючий урок
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дання про значення
книжки в житті люди
ни, працю дорослих і
дітей в різні пори року,
турботу про збережен
ня зелених насаджень,
чистоту водоймищ, про
дружбу і товаришуван
ня. Літературні і народні
казки. Лічилки, загад
ки, прислів’я, швидко
мовки. Робота із зоши
том для позакласного
читання: запис назви
книжки, її автора

– розрізняє літературні і народні каз
ки (практично);
– самостійно прочитує книжку, від
повідає на запитання по змісту про
читаного;
– працює із зошитом для позакласно
го читання

вільно запам’ятовувати йо
го, зберігати у довготри
валій пам’яті, пригадува
ти, уявляти, відтворювати.
МР – правильно структуру
вати відповіді на запитан
ня, що стосуються змісту
прочитаних художніх тво
рів, вживати у мовленні лек
сику з прочитаних творів.
ОР – адекватно оцінювати
вчинки персонажів, наво
дити приклади з власного
досвіду, виявляти бажання
навчитися читати цілими
словами твори художньої
літератури

Учень на кінець року:
знає: вивчені звуки і букви, автора твору, назви народних казок, які читали протягом року, 2–3 загад
ки, швидкомовки, 2–3 коротких вірші;
уміє: уважно слухати те, що говорить або читає учитель, розуміє його смисл, читає по складах і протяж
но цілими словами, відповідає на запитання про що читали?, що прослухали?; за завданнями вчителя
знаходити в тексті певний абзац, прослухане запитання, що стосується змісту тексту і уміє на нього
відповісти, за ілюстраціями і запитаннями розповідати про те, що прослухали чи прочитали, розріз
няти жанр твору без тлумачення значення термінів (вірш, оповідання, казка, загадка, швидкомовка),

знати і вживати в усному мовленні відповідну оцінну лексику у відповідних ситуаціях спілкування, ви
разно інтонує кінець речення, дотримуватися при читанні пауз, обумовлених розділовими знаками в
тексті, визначати послідовність подій у тексті твору (що було спочатку, що потім, чим закінчується
твір), уміти користуватися зошитом з читання для запису слів, виразів, назви твору та його автора.

2 клас
ІІ відділення
(64 години, 4 години на тиждень)
Ксть
год

1

17

Зміст навчального
матеріалу
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№
з/п

Навчальні досягнення
учнів

Спрямованість
корекційнорозвивальної
роботи

І семестр
2

Букварній період.
Коло читання
Повторення
Буквосполучення дз
у словах

Учень:
– правильно читає, вимовляє слова з
дз, з допомогою вчителя і самостійно
складає слова з букв розрізної азбуки;
– дотримується наголосу у словах, ро
зуміє інструкцію і дотримується її
виконання, помічає і виправляє по
милки

ППП – намагатися концен
трувати увагу на предметі
діяльності, адекватно спри
ймати навчальний матері
ал, осмислювати його, запа
м’ятовувати й зберігати у
довготривалій пам’яті, при
гадувати, уявляти, осмис
лювати й відтворювати
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МР – правильно вимовляти
слова з подвоєнням, дз, дж,
апострофом, конструювати
з ними словосполучення,
речення; дотримуватися
лексикограматичної спо
лучуваності слів, структу
рувати речення з дотриман
ням їх структури, вживати
у мовленні слова ввічли
вості, диференціювати на
слух та під час читання
глухі й дзвінкі приголосні.
ОР – виявляти бажання
навчитися правильно ви
мовляти слова з вивчени
ми складовими структура
ми, читати їх; виявляти
зацікавленість до уроків
читання.
2

Буквосполучення дж
у словах.

Учень:
– правильно вимовляє, читає слова з
дж, наводить приклади, диференці
ює на слух і під час читання та ви
мовляння слова з дж – дз;
– дотримується зразка читання,

складає слова з дж із букв розрізної
азбуки;
– правильно читає слова з таблиці,
помічає і виправляє помилки;
– ефективно використовує допомогу
Подвоєння однакових Учень:
приголосних у словах – дотримується правильної вимови
слів з подвоєними приголосними як
під час читання їх, так і в усному мов
ленні;
– правильно складає слова з подво
єнням із букв розрізної азбуки;
– наводить приклади, помічає помил
ки під час читання і виправляє їх

2

Апостроф у словах
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2

Учень:
– розуміє роль апострофа у словах,
правильно читає слова з ним,
– з допомогою учителя і самостійно
складає слова з апострофом;
– з допомогою наводить приклади слів
з апострофом, помічає помилки у ви
мові слів з апострофом під час їх чи
тання;
– з допомогою вчителя виправляє по
милки

Розрізнення на слух
та під час читання
голосних и–і,
приголосних б–п, в–ф,
д–т, ж–ш, з–с, г–к,
г–ґ.
Читання текстів
з букваря

47

Післябукварній період
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7

2

Учень:
– розрізняє на слух та під час читан
ня і дотримується правильної вимови
слів з голосними и–і;
– диференціює на слух і під час чи
тання слова з дзвінкими і глухими
приголосними;
– повільно по складах читає тексти з
букваря, дотримуючись правильного
наголошування слів та інтонації ре
чень;
– орієнтується під час читання на
зразок читання учителя

Повторення і
закріплення
вивченого
6

Читання букварних
текстів,
творівмініатюр
з дитячої періодики

Учень:
– читає плавно по складах з цілісним
прочитуванням окремих слів тексти з
букваря;
– має поняття про слово – речення;
– розрізняє їх на слух і під час читан

ППП – концентрувати ува
гу на предметі діяльності,
адекватно сприймати нав
чальний матеріал, осмис
лювати його, у процесі до
вільного запам’ятовування
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8

Читання слів, речень,
нескладних текстів
з буквами І етапу: а, у,
м, о, с, х.

16

Читання слів, речень,
простих текстів
з буквами ІІ етапу:
и, ш, р, п, н, л, к.

17

Читання слів, речень,
нескладних текстів,
у яких переважають
букви ІІІ етапу: е, т, б,
д, і, г, ґ, в, ж, з, й, ь.
Читання слів, речень,
нескладних текстів
з буквами ІV етапу:
я, ю, є, ї, ч, ц, щ, ф.
Практичне розрізнен
ня слова – речення. Чи
тання відкритих скла
дів з двох–трьох звуків,
слів з ними. Читання
трибуквених закритих

ня, правильно читає відкриті склади
з двох–трьох звуків, трибуквені зак
риті склади;
– уміє (практично) відрізняти заголо
вок (назву тексту) від змісту тексту;
– за поданими графічними моделями
складає з букв розрізної азбуки сло
ва, речення;
– має поняття про вірш як графічну
форму тексту

запам’ятовувати й зберіга
ти у довготривалій пам’я
ті, пригадувати, уявляти,
осмислювати і відтворюва
ти, використовувати здо
буті знання в аналогічних
ситуаціях, переносити на
буті вміння у нові ситуації.
МР – правильно артику
лювати вивчені звуки (бук
ви), правильно вимовляти
слова з ними, структурува
ти речення з дотриманням
лексикограматичної спо
лучуваності слів, добирати
для висловлювання дієсло
ва, прикметники, поясню
вати їх значення.
ОР – виявляти бажання
навчитися правильно чита
ти, виявляти наполегли
вість в оволодінні навчаль
ним матеріалом, виявляти
оцінне ставлення до влас
ного читання і читання то
варишів

складів. Ознайомлен
ня зі значенням слів
«текст» – «заголовок».
Графічна модель слова,
речення, складання слів
і речень за графічними
моделями. Вірш – гра
фічна форма тексту.
В. Сухомлинський: «Каз
ки школи під голубим
небом», «Вічна тополя
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ІІ семестр
(71 година, 4 години на тиждень)

1

20

Усім нам люба
зимоньказима
Вірші, оповідання, каз
ки, загадки, приказки,
швидкомовки про зи
му. Зимові звичаї та об
ряди українців. Праця
дорослих узимку. Тур
бота про майбутній уро
жай. Зимові ігри та роз
ваги дітей. Турбота про

Учень:
– свідомо, правильно читає по скла
дах і цілими словами невеличкі текс
ти у доступному для нього темпі;
– уміє читати в різному темпі та речи
тативом;
– правильно називає героїв твору,
орієнтується у структурі тексту твору;
– розрізняє заголовок і текст твору,
наводить приклади;

ППП – уміти налаштову
вати себе на виконання
завдання, сприймати нав
чальний матеріал, шляхом
наочнообразного мислен
ня осмислювати його, в
процесі довільного запа
м’ятовування запам’ята
ти, зберігати в довготрива
лій довільній пам’яті, при
гадувати, уявляти, осмис
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тварин, зимуючих пта
хів. Казки про життя
тварин і птахів узимку.
Свідоме, правильне чи
тання невеликих тек
стів у доступному для
кожного учня темпі.
Читання у різному тем
пі швидкомовок. Чи
тання віршів речитати
вом з наголосом на
кожному слові. Відпо
віді на запитання: про
кого? або про що? йдеть
ся у творі. Орієнтуван
ня у структурі тексту
твору: заголовок (назва
твору), текст твору,
розрізнення заголовка
і тексту твору. Розріз
нення творів різних
жанрів (без тлумачен
ня термінів): вірш, опо
відання, загадка тощо.
Повторення
зразка
зв’язного висловлюва

– розуміє інструкцію, дотримується
зразка виконання завдання;
– практично розрізняє твори різних
жанрів, уважно слухає запитання,
що стосується змісту тексту і пра
вильно відповідає на нього;
– використовує лексику з твору під
час відповідей на запитання за зміс
том тексту;
– уміє працювати у групі, колективі,
– ефективно використовує допомогу
вчителя

лювати й відтворювати.
МР – читати слова, слово
сполучення, речення з до
триманням інтонації мов
лення, чітко промовляючи
кожне слово, адекватно
вживати в мовленні дієсло
ва, прикметники; правиль
но структурувати слово
сполучення, речення.
ОР – прагнути навчитися
добре читати, адекватно
реагувати на оцінювання
знань та вмінь, виявляти
бажання навчитися читати
дитячу художню літера
туру
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ння, почутого з голосу
вчителя (3–4 рази про
говорено). Використан
ня лексики твору під час
відповіді на запитання
до змісту тексту твору.
Колективне придуму
вання кінця доопраць
ованих у класі творів.
(Г.Бойко, Л.Костенко,
Марійка Підгірянка,
В.Сухомлинський та
ін.)
3

16

Казка і розповідає,
й доброго навчає
Українські народні й
літературні казки про
людей, тварин, птахів.
Перемога добра над
злом. Виховання охай
ності, чуйності, людя
ності, працелюбства;
протидія злу, ледар
ству, лицемірству. Ви
разне читання текстів з

Учень:
– читає повільно, правильно цілими
словами, дотримуючись логічних на
голосів і пауз;
– з допомогою вчителя пояснює зна
чення слів, ужитих у тексті в прямо
му й переносному значенні;
– уміє визначати тему твору, уважно
слухає інструкцію учителя;
– намагається уявити, про що йдеть
ся у прослуханому чи прочитаному
тексті, співпереживаючи разом з

ППП – концентрувати ува
гу на предметі діяльності,
аналізувати й синтезувати
прочитане, робити виснов
ки з прочитаного, шляхом
довільного запам’ятовува
ння; запам’ятовувати ма
теріал, зберігати у довго
тривалій пам’яті, пригаду
вати, уявляти, осмислюва
ти й відтворювати, викори
стовувати в аналогічній ді
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дотриманням логічних
наголосів, пауз (після
опрацювання з учите
лем). Виразне читання
напам’ять вивчених
віршів. Визначення те
ми твору (без вживан
ня термінів). Пояснен
ня значень слів, ужи
тих у тексті в прямому
й переносному зна
ченні. Виразне читан
ня напам’ять вивчених
віршів. Конкретизація
об’єктів твору за допо
могою прийменників і
сполучників (біля, що,
щоб, поряд, за, під, над,
але). Усний опис про
читаного (словесне ма
лювання). Складання
невеличких творівмі
ніатюр за сюжетними
малюнками. Вживання
оцінної лексики під час
відповідей на запитан

діючими особами у процесі роботи
над ним;
– володіє уміннями словесного малю
вання. дотримується зразка виконан
ня завдання, звіряє свою роботу зі
зразком;
– ефективно використовує допомогу
вчителя

яльності; розуміти часові,
просторові та причиново
наслідкові зв’язки між по
діями у творі.
МР – правильно артику
лювати слова, дотримува
тися лексикограматичної
сполучуваності слів, інто
нації мовлення; структу
рувати словосполучення і
речення з даними словами;
використовувати у мовлен
ні формули мовленнєвого
етикету.
ОР – радіти власним успі
хам та успіхам одно
класників, виявляти ба
жання навчитися правиль
но читати, проявляти праг
нення читати дитячі ху
дожні книжки, адекватно
реагувати на зауваження
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ня: лисичка – сестрич
ка, вовчикбратик, зай
чик – побігайчик, хит
ра, швидкий, сміливий.
Використання для від
повідей на запитання
ілюстрацій до прочита
них творів. Усний
вибірковий
переказ
близько до тексту абза
цу за запитаннямивчи
теля.
(Українські народні та
літературні казки В. Су
хомлинського, І. Ка
линця, К. Ушинського
та ін.)
5

30

Надійшла весна
прекрасна
Твори різних жанрів
про весняне пробуд
ження природи, працю
весною дорослих і дітей
на полі, в саду, на го
роді. Твори про збере

Учень:
– читає плавно повільно по складах з
переходом до читання цілими слова
ми, дотримуючись наголосу у словах
і розділових знаків у реченнях та в
кінці речень;
– уміє відповісти про кого? або про
що? йдеться у творі, орієнтується у

ППП – концентрувати ува
гу на предметі діяльності,
адекватно сприймати ма
теріал, шляхом наочно
образного мислення осмис
лювати його, запам’ятову
вати, зберігати у довготри
валій пам’яті, пригадува
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ження і примноження
тваринного і рослинно
го світу. Твори про вес
няні звичаї та обряди
українців. Весняні свя
та. Весняні ігри та роз
ваги дітей. Твори ма
лих фольклорних жан
рів (заклички, лічилки,
веснянки, ігри, швид
комовки).
Вірші, оповідання про
Велику Вітчизняну вій
ну, про матір, жіночі
професії. Твори Т. Шев
ченка, Лесі Українки,
І. Франка і про них.
Орієнтування у струк
турі твору: текст твору,
заголовок. Відповід
ність заголовка змісту
тексту
(практично).
Розрізнення творів різ
них жанрів: заклички,
лічилки, веснянки (без
тлумачення термінів).

структурі тексту;
– уважно слухає запитання, що сто
сується змісту тексту і правильно на
нього відповідає, використовуючи
відповідну лексику твору;
– розуміє інструкцію, дотримується
зразка виконання завдання;
– помічає помилки у роботі, з допомо
гою вчителя виправляє їх;
– намагається оцінити власне читан
ня

ти, уявляти, осмислювати,
відтворювати, використо
вувати для виконання ана
логічного завдання.
МР – контролювати пра
вильність звуковимови,
дотримуватися у мовленні
лексикограматичної спо
лучуваності слів, добирати
лексику на задану тему,
вживати у мовленні діє
слівну та прикметникову
лексику, адекватно вжива
ти слова ввічливості.
ОР – виявляти наполегли
вість в опануванні навчаль
ним матеріалом, виявляти
бажання навчитися читати
цілими словами, вислов
лювати оцінне ставлення
до прочитаного
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Повторення
зразка
зв’язного висловлю
вання, почутого з го
лосу вчителя. Колек
тивне придумування
початку або кінця до
опрацьованих у класі
творів. Використання
відповідної лексики
твору під час відповіді
на запитання до змісту
тексту твору.
(Т. Шевченко, Л. Укра
їнка, І. Франко, В. Су
хомлинський, Т. Коло
мієць, Є. Гуцало та ін.)
6

4

Літо, літечко
зустрічаймо!
Вірші, оповідання, за
гадки, прислів’я про
зміни природи влітку,
про літні канікули, від
починок дітей та їхню
працю влітку, про жни
ва. Народні літні свята.

Учень:
– читає плавно по складах з цілісним
прочитуванням окремих слів;
– правильно називає персонажів тво
ру;
– переказує за поданими запитання
ми з використанням лексики з прочи
таних творів;
– під час відповіді використовує ілю

ППП – концентрувати ува
гу на предметі діяльності,
адекватно сприймати на
вчальний матеріал, осмис
лювати його, шляхом до
вільного запам’ятовування
запам’ятовувати, зберігати
у довготривалій пам’яті,
пригадувати, уявляти, ос
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Плавне поскладове з
переходом до читання
окремих слів цілісним
читанням текстів з до
триманням виразності
читання. Правильне на
зивання персонажів
твору (про кого? або про
що? йдеться у творі).
Конкретизація об’єктів
твору за допомогою
прийменників або при
слівників (біля, поруч,
попереду, поряд, за, під,
справа, над). Переказ
твору за поданими за
питаннями з викорис
танням лексики з тво
ру. Використання під
час відповідей на запи
тання ілюстрацій до
прочитаних творів.
(П. Тичина, Леся Укра
їнка, В. Чухліб, В. Ско
маровський та ін.)

страції до змісту тексту;
– уважно слухає вчителя, розуміє
інструкцію, дотримується її виконан
ня;
– порівнює власне читання зі зразком
учителя, помічає та виправляє допу
щені недоречності, помилки у вимові
слів;
– ефективно використовує допомогу

мислювати й відтворюва
ти, використовувати в про
цесі виконання аналогіч
них завдань.
МР – чітко читати слова ,
дотримуючись правильної
артикуляції, структурува
ти словосполучення і речен
ня з даними словами, до
тримуючись логічної струк
тури речення, правильно
структурувати речення,
адекватно відповідати на
запитання, що стосуються
змісту прочитаного чи про
слуханого, використовува
ти у мовленні формули мов
леннєвого етикету

7

1

Учень:
читає в межах вимог, які ставляться
до учнів ІІ відділення;
– з допомогою вчителя відповідає на
запитання по змісту прочитаного;
– наводить приклади, переказує про
читане за поданими запитаннями;
– помічає і виправляє допущені по
милки;
– ефективно використовує допомогу

ППП – намагатися концен
трувати увагу на предметі
діяльності, в процесі до
вільного сприймання адек
ватно сприймати матеріал,
шляхом наочнообразного
мислення осмислити його,
у процесі довільного запа
м’ятовування запам’ятати,
зберігати у довготривалій
пам’яті, пригадувати, уяв
ляти, осмислювати, відтво
рювати, використовувати у
аналогічних та незнайо
мих ситуаціях діяльності.
ОР – радіти власним успі
хам та успіхам одноклас
ників, проявляти бажання
навчитися читати худож
ню літературу для дітей,
дитячу періодику

Світло об’являється,
як відкриєш книжку
(твори для позакласно
го читання).

Учень:
– уміє орієнтуватися у книжці, са
мостійно читає невеличкі художні
книжечки;

ППП – зосереджуватися на
читанні, намагатися осмис
лювати прочитаний текст,
запам’ятовувати прочита
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Узагальнюючий урок
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Читання творів, реко
мендованих для поза
класного читання і вмі
щених у підручнику Чи
танка для 2 класу: каз
ки, оповідання про зна
чення книжки в житті
людини, про працю до
рослих і дітей в різні
пори року, турботу про
збереження зелених
насаджень, чистоту во
доймищ, про дружбу і
товаришування. Читан
ня літературних казок.
Ознайомлення з худож
німи дитячими книжка
ми. Орієнтація у книж
ці: автор книжки, назва
книжки

– відповідає на запитання про кого?
або про що? прочитав;
– порівнює прочитане з прикладами
із власного життя;
– намагається з допомогою вчителя
оцінити вчинки персонажів (героїв)
твору

не, пригадувати, уявляти,
відтворювати у вигляді
відповідей на запитання.
МР – стежити за правиль
ною звуковимовою, вжива
ти у мовленні слова з про
читаних художніх творів,
вживати слова ввічливості.
ОР – намагатися насліду
вати вчинки позитивних
персонажів,
виявляти
наполегливість, бажання
навчитися читати цілими
словами, виявляти інтерес
до дитячої періодики, ди
тячої художньої літера
тури

Учень на кінець року:
знає: автора твору, назву твору, всі вивчені звуки і букви, 1–2 коротких вірші, загадки, швидкомовки;
уміє: читати плавно по складах невеликі тексти, повторити за учителем зразок вимови слова, речення,
невеличкого зв’язного висловлювання (близько до тексту), практично розрізняти твори за жанром: каз
ка, вірш, оповідання, лічилка, загадка, швидкомовка.

3 клас
І–ІІ відділення
(135 годин, 4 години на тиждень)
№
з/п

Ксть
год

Зміст навчального
матеріалу*

Навчальні досягнення
учнів

Спрямованість
корекційнорозвивальної
роботи

Учень:
– читає вголос повільно правильно, сві
домо, чітко цілими словами з дотри
манням інтонації та розділових знаків,
– з допомогою вчителя і самостійно
придумує назву тексту;
– використовуючи текст, правильно
називає дійових осіб твору (зайчик
стрибайчик, лисичкасестричка);
– уміє складати на основі тексту тво
ру загадки;
– дотримується інструкції, зразка ви
конання завдання, помічає і виправ
ляє помилки;

ППП – концентрувати
увагу на предметі діяль
ності, адекватно сприймати
зв’язне усне і писемне мов
лення, осмислювати почуте
чи прочитане, довільно за
пам’ятовувати, зберігати у
довготривалій пам’яті, при
гадувати, уявляти, відтво
рювати.
МР – дотримуватися чіт
кої артикуляції звуків, ін
тонації мовлення, правиль
но структурувати відповіді

Коло читання
1

4

135

Школа відчиняє двері
нам свої
Оповідання, казки, вір
ші про літній відпочи
нок дітей, про взаємодо
помогу у шкільному
навчанні, охайність і
старанність.
Правильне, свідоме,
повільне чітке читання
вголос цілими словами
текстів з дотриман
ням розділових знаків
(крапка, кома, знак пи

* ** – матаріал для І відділлення
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2

14

тання, знак оклику). – стежить за читанням товаришів;
Придумування заголов – ефективно використовує допомогу
ків до прочитаних і оп
рацьованих у класі тво
рів (практично). Пра
вильне називання ді
йових осіб твору, скла
дання на основі тексту
твору загадок.
(М. Вінграновський,
О. Донченко, В. Сухом
линський)

на запитання, дотримую
чись лексикограматичної
сполучуваності слів, вико
ристовує у мовленні слова
ввічливості.
ОР – виявляє ініціативу що
до опанування технічної
сторони читання, адекват
но реагує на оцінку

Щедра осінь усім нам
люба
Науковопізнавальні
тексти, оповідання, вір
ші, загадки, прислів’я
про працю дорослих і
дітей восени, красу осін
ньої природи. Осінні
зміни в природі, підго
товка тварин і птахів
до зими. Осінні обряди
українців.
Читання вголос пра
вильно, свідомо, повіль

ППП – концентрує увагу
на предметі діяльності, до
вільно сприймає матеріал,
шляхом наочнообразного
мислення осмислює його, до
вільно запам’ятовує, збері
гає у довготривалій пам’я
ті, пригадує, уявляє, осмис
лює і відтворює, використо
вує в аналогічній ситуації.
МР – пояснює значення
слів, виходячи з контексту
речення, абзацу; адекватно
відповідає на запитання до

Учень:
– уміє читати вголос правильно, по
вільно, свідомо, виразно цілими сло
вами з дотриманням інтонації мов
лення;
– розуміє значення понять тема тво
ру, жанр твору, розрізняє твори за
жанрами за графічною будовою;
– з допомогою вчителя і самостійно
складає на основі змісту твору загад
ки, виконує завдання за зразком;
– помічає і виправляє допущені по
милки;
– ефективно використовує допомогу.
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но, виразно цілими сло
вами з дотриманням
розділових знаків. Те
ма твору (без вживання
терміна). Жанр твору
(практично): оповідан
ня, вірш, казка, загад
ка, швидкомовка; роз
різнення їх за графіч
ною будовою. **Скла
дання на основі тексту
твору загадок. Колек
тивне придумування
заголовків до творів (з
допомогою учителя).
(П. Бондарчук, С. Коля
да, Олександр Олесь,
Ю. Старостенко, Д. Че
редниченко та ін.).
3

15

Людина починається
з добра
Твори різних жанрів
про людяність, товари
шування, взаємодопо
могу, повагу до стар
ших, дбайливе ставлен

змісту прослуханого чи
прочитаного, структурно
правильно будує речення
для усного висловлювання.
ОР – захоплюється красою
осінньої природи, виявляє
оцінне ставлення до прочи
таного, виявляє бережливе
ставлення до природи

Учень:
– читає повільно вголос цілими сло
вами, дотримуючись наголосів у сло
вах і пауз, розрізняє заголовок твору
і його зміст,
– дотримується зразка читання, да
ного учителем,

ППП – намагається на
лаштуватися на сприйман
ня навчального матеріалу,
адекватно довільно сприй
має почуте чи прочитане,
осмислює його і запам’ято
вує, зберігаючи в довготри
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ня до молодших, про
любов до природи, тур
боту про тварин, пта
хів, риб.
Правильне, свідоме,
виразне, повільне чи
тання вголос текстів ці
лими словами. Дотри
мання під час читання
наголосів, пауз.
(М. Сингаївський, А.
Бортняк, М. Слабо
шпицький, Д. Білоус,
К. Ушинський та ін.)

– виконує роботу за інструкцією,
розрізняє заголовок твору і його зміст,
наводить приклади;
– ефективно використовує допомогу

валій пам’яті, пригадує,
уявляє і відтворює матері
ал, використовуючи допо
могу; переносить засвоєні
знання на аналогічну ситу
ацію.
МР – намагається контро
лювати правильність звуко
вимови в процесі читання
чи говоріння, дотримуєть
ся інтонації мовлення, на
магається стежити за логіч
ною та структурною єдністю
висловлювання, але не зав
жди її дотримується, дотри
мується граматичної сполу
чуваності слів у мовленні,
вживає слова ввічливості.
ОР – намагається допома
гати слабшим учням, про
являє зацікавленість до
вчинків персонажів творів,
які читає, виявляє оцінне
ставлення до зображених
подій, адекватно реагує на
оцінку своєї діяльності

5
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Україно, наша мила
Вкраїно!
Оповідання, статті, вір
ші, казки, приказки
про Україну, її столицю
місто Київ, про звичаї і
побут українців, багат
ство природи України.
Україна – наша Бать
ківщина. Київ – столи
ця України. З минуло
го нашої країни.
Правильне, свідоме чи
тання вголос цілими
словами з дотриманням
правильного наголошу
вання. Визначення ге
роя ( персонажа) твору.
Придумування заголов
ка до тексту твору.
(О. Журава, О. Воропай,
І. Білий, Д. Павличко,
В. Чухліб та ін.)

Учень:
– правильно повільно читає вголос
цілими словами з дотриманням пра
вильного наголошування слів;
– уміє визначити героя (персонаж)
твору, використовуючи текст, пра
вильно називає їх;
– самостійно придумує заголовок до
тексту твору;
– знає про минуле й сьогодення
Батьківщини, назву рідної країни, її
столиці;
– розповідає з допомогою вчителя про
звичаї і побут українців;
– знає формули мовленнєвого етике
ту і використовує їх у власному мов
ленні

ППП – уміти зосередити
ся на предметі діяльності,
довільно сприйняти почуте
чи прочитане, осмислити
його, довільно запам’ятати,
зберегти у довготривалій
пам’яті, пригадати, уяви
ти, осмислити, відтворити,
дотримуючись логіки ви
вченого матеріалу та по
слідовності операцій його
виконання, контролювати
правильність виконання
завдання.
МР – дотримуватися тех
ніки читання вголос, доби
рати лексику для структу
рування зв’язних вислов
лювань,
дотримуватися
лексикограматичної спо
лучуваності слів у вислов
люванні, вживати форму
ли мовленнєвого етикету.
ОР – радіти власним успі
хам та успіхам товаришів,
виявляти любов до Батьків

щини, до України, повагу
до її народу, його традицій
6
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А вже зимоньказима
прийшла, снігу нам
принесла
Твори різних жанрів про
красу і велич україн
ської зимової природи,
працю дорослих узимку,
зимові ігри та розваги
дітей. Зимові свята ук
раїнців. Засівальні піс
ні, колядки, щедрівки.
Вірші, оповідання, каз
ки, загадки про життя
тварин і птахів узимку,
допомогу їм та турботу
людини про них.
Чітке, плавне, безпо
милкове читання вго
лос цілими словами у
відповідному темпі, що
характерний для дітей
даної вікової групи. Ге
рой (персонаж) твору.
Знаходження в тексті

Учень:
– учень правильно, плавно читає вго
лос у відповідному темпі, характер
ному для І та ІІ груп;
– має поняття про героя (персонаж)
твору, вміє знаходити в тексті слова і
вислови, що характеризують його;
– має поняття про діалог, читає діало
ги з допомогою учителя і самостійно;
– орієнтується у структурі тексту;
– дає відповіді на запитання, що сто
суються змісту прочитаного;
– помічає і виправляє помилки, недо
речності;
– ефективно використовує допомогу;
– порівнює вчинки героїв (персона
жів) твору з допомогою учителя

ППП – намагатися конце
нтрувати увагу на предметі
діяльності, довільно сприй
мати усне чи писемне мов
лення, шляхом наочнооб
разної пам’яті осмислити
його, довільно запам’ятати,
зберігати у довготривалій
пам’яті, пригадати, уяви
ти, осмислити, відтворити;
використати набуті знання
в аналогічній та новій си
туації.
МР – чітко, плавно читати
вголос, виразно декламува
ти вірші, дотримуючись
інтонації усного мовлення,
контролювати правильність
виконання завдання, вжи
вати у мовленні формули
мовленнєвого етикету.
ОР – адекватно реагувати
на оцінку, давати оцінне
ставлення вчинкам персо

слів, висловів, що хара
ктеризують героя тво
ру. Діалоги, читання
діалогів.
(Леся Українка, Марій
ка Підгірянка, Ю. Ста
ростенко, та ін.)
6
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Надійшла весна
прекрасна
Художні твори і пізна
вальні тексти про вес
няне пробудження при
роди, весняні зміни в
житті тваринного і рос
линного світу. Праця
дорослих на полі, на го
роді, в саду. Посильна
праця дітей. Весняні
традиції і звичаї україн
ців. Веснянки, заклич
ки, загадки, хороводи.
Видатний український
поет Т.Г. Шевченко.
Дитинство Т. Шевчен
ка. Твори про День Пе
ремоги, любов до Бать

нажів, адекватно оцінюва
ти вчинки однокласників

Учень:
– свідомо, правильно, виразно читає
вголос у доступному для нього темпі,
дотримуючись розділових знаків, на
голосів та пауз;
– має поняття про мовчазне читання,
–з допомогою учителя і самостійно
намагається читати мовчки;
– уміє визначати тему твору, його пер
сонажів, знаходити в тексті слова,
вислови, що характеризують героя
твору;
– усвідомлює сутність абзаців, орієн
тується у структурі тексту;
–знаходить з допомогою учителя і са
мостійно смислові зв’язки між части
нами тексту твору;
– має поняття про діалог, бере актив
ну участь у структуруванні діалогів

ППП – зосереджуватися на
предметі діяльності, шля
хом наочнообразного мис
лення розуміти сутність ус
ного чи писемного мовлен
ня, осмислювати його, до
вільно запам’ятовувати,
зберігати в довготривалій
наочнообразній пам’яті,
пригадувати, уявляти, ос
мислювати і відтворювати,
використовувати у власній
інтелектуальній та прак
тичній діяльності.
МР – адекватно вживати
образну й оцінну лексику,
складати словосполучення
й речення з нею, дотриму
ватися логічної та струк
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ківщини, про матір.
Свідоме, правильне. Ви
разне читання вголос
цілими словами з дотри
манням під час читання
розділових знаків, наго
лосів, пауз. Правильне
інтонування тексту піс
ля попереднього опра
цювання його з учите
лем. Ознайомлення з чи
танням мовчки, без про
яву рухів мовленнєвого
апарату. Мовчазне чи
тання тексту твору.
**Визначення теми тво
ру. Герой (персонаж)
твору. **Знаходження в
тексті слів, висловів, що
характеризують героя
твору. **Усвідомлення
ролі абзаців у тексті.
**Знаходження смисло
вих зв’язків між части
нами тексту твору (зв’яз
ки між окремими ви
словами). Колективне

на основі прочитаних творів;
– розуміє інструкцію, дотримується
її виконання;
– розповідає прочитане близько до
змісту тексту твору, правильно від
повідає на запитання до його змісту з
використанням вдалих висловів із
тексту твору;
– наводить приклади з власного жит
тєвого досвіду, ефективно використо
вує допомогу

турної цілісності речень,
висловлювань.
ОР – виявляти оцінне став
лення до прочитаного, по
рівнювати зображене у тво
рах зі змінами, які сталися
у природі навесні, емоцій
но реагувати на зображене
у творах та побачене під
час екскурсій, відповідаль
но ставитися до навчання
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складання малюнкового
плану тексту твору. Від
творення тексту твору з
використанням вдалих
висловів, ужитих у текс
ті. Діалоги, читання діа
логів. **Інсценізація
найпростіших і найяск
равіших епізодів з про
читаних творів.
(О. Іваненко, Т. Шевчен
ко, Леся Українка, В.
Скомаровський, Є. Гу
цало, В. Чухліб та ін.)
7

4

Любе літечко
надходить, радість нам
приносить
Твори різних жанрів
про літній відпочинок
дітей, про працю дорос
лих і дітей улітку, кра
су літньої української
природи, про береж
ливе і вимогливе став
лення тварин і птахів
до своїх малят.

Учень:
– читає вголос цілими словами з до
триманням вимог, які ставляться до
дітей даної вікової групи;
– уміє читати мовчки, дотримується
вимог мовчазного читання;
– розуміє смислові зв’язки між час
тинами тексту твору;
– орієнтується у структурі тексту, знає
назви його частин;
– самостійно знаходить у тексті висло
ви, що характеризують героя твору;

ППП – уважно сприймати
навчальний матеріал, ос
мислити його, довільно за
пам’ятати, зберегти у дов
готривалій пам’яті, прига
дати, уявити, осмислити,
відтворити, використати в
процесі інтелектуальної та
практичної діяльності.
МР – дотримуватися струк
турної зв’язності та логічної
послідовності висловлю
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Читання вголос безпо
милково, достатньо ви
разно цілими словами
у відповідному темпі,
який характерний для
дітей даної вікової гру
пи. Дотримання під час
читання наголосів, па
уз. Мовчазне читання
тексту твору. Орієнта
ція у структурі тексту
твору (зачин, основна
частина, кінцівка).
Усвідомлення ролі аб
заців у тексті. Знаход
ження смислових зв’яз
ків між частинами текс
ту твору (зв’язки між
окремими висловами,
що характеризують ге
роя твору). Читання діа
логів. Переказ прочита
ної казки або оповідан
ня близько до тексту.
(Л. Глібов, Р. Завадо
вич, В. Шкляр, Ю. Ста
ростенко та ін.)

– з допомогою вчителя і самостійно
читає діалоги, переказує текст з ви
користанням вдалих висловів з його
змісту;
– бере активну участь в інсценізації
окремих епізодів зі змісту тексту, ви
конує завдання за зразком, дотриму
ється плану розповіді;
– помічає і виправляє допущені по
милки;
– ефективно використовує допомогу

вання, вживати у власному
мовленні дієслівну та прик
метникову лексику.
ОР – адекватно емоційно
реагувати на зображені у
творах події, наводити
приклади з власного досві
ду, виявляти бажання на
вчитися правильно читати
вголос твори дитячої ху
дожньої літератури

7
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Узагальнюючий урок
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Учень:
– уміє читати вголос з дотриманням
вимог, які ставляться до учнів 3 кла
су, читає мовчки, дає відповіді на за
питання, що стосуються змісту про
читаного тексту;
– переказує прочитане близько до
змісту тексту, орієнтується у струк
турі тексту;
– розуміє сутність його складових
частин, характеризує героя твору з
використанням лексики твору;
– уміє читати діалоги

ППП – намагатися конце
нтрувати увагу на предметі
діяльності, адекватно до
вільно сприймати навчаль
ний матеріал, осмислювати
його, довільно запам’ятову
вати, зберігати в довготри
валій пам’яті, пригадувати.
уявляти, відтворювати, ви
користовувати в аналогіч
ній та новій ситуаціях.
МР – вживати у власному
мовленні новозасвоєну оцін
ну та образну лексику. До
тримуватися логічної послі
довності зв’язного вислов
лювання, культури мов
лення.
ОР – адекватно емоційно
реагувати на зображені у
творах події, на вчинки од
нокласників, порівнювати
їхні вчинки зі вчинками
персонажів, робити певні
висновки, адекватно реа
гувати на зауваження, до

помагати учням, які гірше
читають, опанувати техні
ку читання, контролювати
власну діяльність та діяль
ність однокласників
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Книжка вчить,
як на світі жить
(твори для позакласно
го читання).
Читання текстів з Чи
танки, книжок з клас
ної та шкільної бібліо
теки, відповіді на запи
тання за змістом прочи
таного. Розповідь про
читаного з опорою на
ілюстрацію.
Робота із зошитом для
позакласного читання:
запис автора книжки,
назви книжки, голов
них дійових осіб (І від
ділення); автора і назви
книжки (ІІ відділення)

Учень:
– володіє елементарними бібліотеч
нобібліографічними відомостями;
– уміє самостійно записати у зошит
назву прочитаної книжки та її авто
ра;
– визначає і записує головних дійо
вих осіб твору, переказує прочитане,
використовуючи опори;
– правильно відповідає на запитання
по змісту прочитаного;
– ефективно використовує допомогу,
помічає у відповіді помилки та само
стійно виправляє їх, дотримуючись
зразка розповіді

ППП – адекватно сприй
мати зміст творів дитячої
художньої літератури, ос
мислювати зображені події
та вчинки персонажів, запа
м’ятовувати, зберігати у дов
готривалій пам’яті, прига
дувати, уявляти, відтво
рювати, порівнювати зоб
ражені події з випадками
у власному житті.
МР – прагнути правильно
відповідати на запитання
до змісту прочитаного, до
тримуватися структурної
та смислової єдності зв’яз
ного висловлювання, вжи
вати у мовленні слова ввіч
ливості.
ОР – виявляти оцінне став
лення до прочитаного, до

вчинків персонажів, зо
бражених подій, адекватно
реагувати на зауваження,
виявляти бажання навчи
тися правильно, плавно,
чітко читати твори дитячої
художньої літератури
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Учень на кінець року:
І відділення:
знає: назви самостійно прочитаних дитячих книжок, визначає їх авторів; текст має певну структуру
(зачин – основна частина – кінцівка); твір має тему; напам’ять 3–4 вірші;
уміє: правильно, свідомо, повільно читати вголос цілими словами (окремі важкі слова по складах) з до
триманням пауз, обумовлених розділовими знаками в тексті (крапка, кома, знак питання, знак окли
ку); пояснювати зв’язок заголовка зі змістом твору; з допомогою вчителя визначати тему твору;
правильно і точно (як у тексті) називати героїв (персонажів) твору; орієнтуватися у структурі тексту;
знаходити в тексті слова, що характеризують героїв твору; користуватися запитаннями і завданнями
до тексту твору; складати малюнковий план тексту твору; переказувати близько до тексту невеликі за
обсягом оповідання, казки; інсценізувати (читати за ролями); читати діалоги;
ІІ відділення
знає: назви прочитанних творів, визначає їх авторів, напам’ять 1–2 вірші;
уміє: правильно, свідомо, повільно по складах читати вголос тексти; відповідати на запитання, що сто
суються прослуханого чи прочитаного тексту; практично (за графічною формою) розрізняти оповідання,
казку, загадку, вірш; правильно і точно (як у тексті) називати героїв (персонажів) твору; вміти з допо
могою вчителя читати діалоги.

4 клас
І–ІІ відділення
(135 годин, 4 години на тиждень)
№
з/п

Ксть
год

Зміст навчального
матеріалу

Навчальні досягнення
учнів

Спрямованість
корекційнорозвивальної
роботи

Учень:
– уміє виразно, свідомо читати вголос
твори різних жанрів;
– володіє початковими уміннями
мовчазного читання;
– користується тлумачним словнич
ком для визначення значення невідо
мих слів;
– розрізняє заголовок твору і його
зміст, наводить приклади;
– розуміє зміст запитань, поданих в
апараті орієнтування, правильно на
них відповідає;
– уміє відповідати на евристично
спрямовані запитання, переказувати
зміст твору за запитаннями;

ППП – концентрувати ува
гу на предметі діяльності,
адекватно сприймати почу
те чи прочитане, розуміти
його зміст, шляхом на
очнообразного мислення
засвоювати зміст та спосо
би діяльності, довільно за
пам’ятовувати, зберігати у
довготривалій пам’яті, при
гадувати, уявляти, осмис
лювати і відтворювати нав
чальний матеріал, викори
стовувати в аналогічних
ситуаціях.
МР – читати правильно,

Коло читання
1

25
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В осінні барви
вбралася природа
Вірші, оповідання, каз
ки, малі фольклорні
жанри про красу осін
ньої природи, про поча
ток шкільного навчан
ня, відповідальність
дітей за навчання, про
працю дорослих і дітей
під час збирання уро
жаю, підготовку землі і
дерев до нового урожаю.
Сезонні зміни в житті
тварин, птахів, рослин.
Підготовка тварин до

149
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30

зимівлі, птахів до від
льоту у вирій.
Свідоме, виразне читан
ня вголос творів різних
жанрів (казок, віршів,
оповідань,
загадок,
швидкомовок, приказок
тощо). Мовчазне читан
ня творів. Визначення
теми твору. Назва (за
головок) твору. Усвідом
лення зв’язку назви
твору з його змістом.
Переказ за запитаннями
учителя тексту твору.
(Л. Коломієць, Г. Тю
тюнник, Марійка Під
гірянка,К. Ушинський
та ін.)

– розуміє інструкцію, орієнтується у
завданні;
– помічає помилки у читання та ви
правляє їх з допомогою учителя, ви
користовує допомогу

плавно, свідомо цілими
словами вголос, дотриму
ватися інтонації мовлення,
використовувати формули
мовленнєвого етикету.
ОР – виражати емоційне
ставлення до змісту прочи
таного, давати йому власну
оцінку, висловлювати по
чуття задоволення від про
читаного чи прослуханого
тексту, виявляти наполег
ливість з метою оволодіння
мовчазним читанням

Ой, роде наш красний,
роде прекрасний!
Твори про Україну, її
столицю місто Київ (вір
ші, оповідання, казки),
твори з історії життя

Учень:
– дотримується умінь правильного,
виразного читання вголос творів
різних жанрів, уміє читати мовчки, з
дотриманням умінь мовчазного читан
ня;

ППП – зосереджувати ува
гу на предметі діяльності,
уважно слухати вчителя,
довільно сприймати нав
чальний матеріал, шляхом
наочнообразного мислення
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українського народу,
про стосунки у родині,
допомогу дітей бать
кам, про культуру по
ведінки, мовленнєвий
етикет. Обереги укра
їнців: калина, верба,
барвінок.
Правильне, виразне чи
тання вголос творів різ
них жанрів. Придуму
вання заголовків до тек
сту твору. Переказ про
читаного твору близько
до змісту тексту.
(І. Багряний, О. Воро
пай, А. Костецький,
В. Скуратівський, В. Су
хомлинський та ін.)

– співвідносить зміст твору з його за
головком,
– уміє переказувати прочитане близь
ко до змісту тексту;
– дотримується плану виконання зав
дання;
– звіряє виконану роботу зі зразком
читання учителя, кращих учнів;
– помічає помилки, намагається їх
виправити;
– з допомогою вчителя намагається
адекватно оцінити виконане завдан
ня

усвідомлювати зміст прочи
таного чи прослуханого,
довільно запам’ятовувати,
зберігати у довготривалій
довільній пам’яті, прига
дувати, уявляти, відтворю
вати, використовувати у
процесі інтелектуальної та
практичної діяльності.
МР – дотримуватися інто
нації у процесі читання,
добирати адекватну лекси
ку для самостійного струк
турування словосполучень,
речень; дотримуватися ло
гіки висловлювання, вжи
вати формули мовленнєво
го етикету.
ОР – висловлювати оцінне
ставлення про прочитане,
виявляти бажання навчи
тися читати мовчки з ме
тою швидшого читання ху
дожніх творів, радіти успі
хам однокласників та влас
ним

3

37
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Білий килим вистеляє
по землі зима
Твори різних жанрів,
у яких зображено на
стання зими, зміни у
природі взимку, про
життя тварин і птахів
узимку, турботу людей
про них. Твори про свят
кування Нового року.
Зимові звичаї та обряди
українців. Зимові ігри
та розваги дітей.
Виразне читання вго
лос творів різних жан
рів. Мовчазне читання
вголос. **Дотримання
темпу при мовчазному
читанні: відповідних
пауз між реченнями,
інтонації, якщо є розді
лові знаки.
Дійові особи твору, їхні
вчинки. Оцінка вчин
ків дійових осіб твору
(з допомогою вчителя).
**Добір образних, точ

Учень:
– уміє виразно читати вголос твори
різних жанрів;
– користується зразком, помічає та
виправляє помилки;
– уміє читати мовчки, дотримуючись
темпу читання;
– розрізняє дійових осіб твору, їхні
вчинки;
– з допомогою вчителя і самостійно
вибирає з твору слова, вислови, що ха
рактеризують героя твору, його вчин
ки, зображені події, описи природи;
– розуміє сутність зображених подій,
їх послідовність та причиновона
слідкові зв’язки;
– під час переказу прочитаного до
тримується плану переказу, зв’яз
ності розповіді;
– уміє зв’язно висловлюватися для
передачі почуттів при перегляді
ілюстрацій до тексту твору;
– з допомогою вчителя і самостійно
правильно читає діалоги, дотримую
чись інтонації мовлення;

ППП – зосереджувати ува
гу на предметі діяльності,
адекватно сприймати по
чуте чи прочитане, осмис
лювати його, довільно за
пам’ятовувати, зберігати
у довготривалій пам’яті,
пригадувати, уявляти, ос
мислювати і відтворювати,
використовувати в анало
гічних ситуаціях.
МР – самостійно добирати
оцінну та пестливу лекси
ку до висловлювання, до
тримуватися у висловлю
ванні лексикограматичної
сполучуваності слів, струк
турувати та відтворювати
зв’язне висловлювання,
дотримуючись логічної по
слідовності.
ОР – виявляти оцінне став
лення до дійових осіб тво
ру, їхніх вчинків, виявля
ти наполегливість в опану
ванні навичкою мовчазного
читання та виразного чи
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но вживаних автором
слів, висловів, що ха
рактеризують
героя
твору (зовнішній виг
ляд, вчинки), зображе
ні у творі події, описи
картин природи. Будо
ва твору: послідовність
подій у творі, часові та
причиновонаслідкові
зв’язки. **Добір заго
ловків до тексту твору,
вибір найбільш вдалих.
Складання малюнково
го плану тексту твору.
**Доцільне викорис
тання під час переказу
лексики твору для ха
рактеристики персона
жу (героя), усного опи
су подій у творі. Роз
повідь за ілюстрацією
змісту твору. Читання
діалогів. Інсценізація
певних епізодів твору.
(Д. Павличко, О. Воро
пай, О. Гончар, М. Поз

– бере активну участь в інсценізації тання, контролювати влас
прочитаного твору;
ну діяльність та діяльність
– дотримується поточного конторою однокласників
виконання завдання;
– помічає та самостійно і з допомогою
вчителя виправляє допущені помил
ки, адекватно використовує допомогу.

нанська, М. Коцюбин
ський та ін.)
4

34
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Кучерява, запашна в
гості йде до нас весна
Оповідання, казки, вір
ші, пісні, веснянки, га
ївки про весну у різні
пори її настання: поча
ток, розквіт. Праця до
рослих і дітей весною
на городі, у полі, в са
ду. Зустріч перелітних
птахів. Весняні турбо
ти тварин і птахів.
Т.Г. Шевченко, його
твори про весну. Твори
про День Перемоги, про
матір. Весняні хорово
ди, ігри та забави дітей.
Визначення послідов
ності подій у творі, ча
сових та причиново
наслідкових зв’язків.
Складання малюнко
вого плану тексту тво
ру. **Відтворення зміс

Учень:
– з допомогою вчителя і самостійно
визначає послідовність подій у творі,
часові та причиновнонаслідкові зв’яз
ки;
– відтворює зміст тексту твору з вико
ристанням вдалих висловів, ужитих
у творі;
– уміє точно використати лексику
твору для характеристики персо
нажа;
– з допомогою вчителя і самостійно
зв’язно висловлюється під час пере
дачі почуттів при перегляді ілюстра
цій до тексту твору;
– з допомогою учителя і самостійно
робить певні висновки з прочитаного,
порівнюючи прочитане з власним
досвідом;
– бере активну участь в інсценізації
певних епізодів твору;
– дотримується інструкції, плану пе
реказу твору;
– помічає у відповідях помилки, з до

ППП – концентрувати ува
гу на предметі діяльності,
адекватно сприймати почу
те чи прочитане, шляхом
наочнообразного мислен
ня зрозуміти зміст навчаль
ного матеріалу, усвідомити
і запам’ятати його, зберіга
ти в довготривалій пам’яті,
пригадати , уявити, осмис
лити і відтворити, викори
стати для виконання ана
логічного завдання.
МР – виразно читати та
розповідати прочитане, до
тримуючись інтонації мов
лення, пояснювати значен
ня незрозумілих слів, ви
користовуючи контекст
тексту речення, будувати
зв’язні висловлювання, до
тримуючись структурної та
логічної єдності, викорис
товувати у мовленні слова
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ту тексту твору з ураху
ванням специфіки мо
ви твору. Точне вико
ристання лексики тво
ру для характеристики
персонажа. **Уміння
робити відповідні вис
новки з прочитаного,
порівнювати прочита
не з власним досвідом.
Інсценізація певних
епізодів твору.
(Т. Шевченко, І. Фран
ко,
Леся Українка,
В. Скуратівський та ін.)

помогою вчителя і самостійно нама
гається їх виправити;
– ефективно використовує надану до
помогу

ввічливості.
ОР – виявляти захоплення
від прочитаного, адекватно
реагувати на зауваження,
виявляти інтерес до творів
дитячої художньої літера
тури

А вже красне літечко
надходить
Твори різних жанрів
про літо, картини рід
ної природи влітку,
про літній відпочинок
дітей, їхню посильну
допомогу дорослим.
Мовчазне читання тво
ру, переказ прочитано
го своїми словами. **До

Учень:
– уміє самостійно та з допомогою вчи
теля виразно читати вголос твори
різних жанрів;
– володіє уміннями мовчазного читан
ня, дотримується темпу при мовчазно
му читанні з наступним переказом
своїми словами змісту прочитаного;
– самостійно та з допомогою визначає
тему твору;
– з допомогою вибирає образні, точно

ППП – зосереджуватися на
предметі діяльності, довіль
но сприймати навчальний
матеріал, осмислювати, до
вільно запам’ятовувати,
зберігати у довготривалій
пам’яті, пригадувати, уяв
ляти, осмислювати й від
творювати.
МР – складати невеличке
зв’язне висловлювання на
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тримання темпу при
мовчазному читанні
(відповідних пауз між
реченнями, інтонації,
якщо є розділові знаки).
Визначення теми тво
ру. Оцінювання вчин
ків героя (з допомогою
вчителя). Визначення
послідовності подій у
творі, часових та причи
новонаслідкових зв’яз
ків. **Повний переказ
окремих невеличких
епізодів змісту твору.
**Відтворення змісту
тексту з урахуванням
специфіки мови твору.
Точне використання
лексики твору для усно
го опису подій у творі

вжиті автором слова, що характери
зують зображені у творі події, описи
картин природи;
– уміє повно переказати окремий
епізод прочитаного твору, точно ви
користовуючи лексику твору для ус
ного опису подій у творі;
– з допомогою вчителя і самостійно
робить висновки з прочитаного, порів
нюючи прочитане з власним досвідом,
контролює правильність відповідей;
– помічає помилки, виправляє їх,
уміє навести приклади, що стосують
ся змісту прочитаного;
– ефективно використовує допомогу

задану тему, дотримуючись
логіки
висловлювання,
адекватно використовува
ти у мовленні дієслівну та
прикметникову лексику,
вживати формули мовлен
нєвого етикету

Узагальнюючий урок

Учень:
– правильно читає вголос,
– володіє уміннями мовчазного чи
тання;
– переказує прочитане з використан
ням лексики твору;

ППП – уміти зосереджува
ти увагу на предметі діяль
ності, адекватно сприймати
навчальний матеріал, ос
мислювати його, довільно
запам’ятовувати, зберігати

у довготривалій пам’яті,
пригадувати, уявляти, ос
мислювати і відтворювати,
використовувати в анало
гічних та нових ситуаціях.
МР – дотримуватися чіткої
вимови слів під час читан
ня та говоріння, дотриму
ватися умінь виразного чи
тання, структурувати ре
чення, невеликі зв’язні ви
словлювання з дотриман
ням логічної послідовності
та структурної єдності.
ОР – виявляти бажання
навчитися добре читати вго
лос і мовчки, радіти влас
ним успіхам та успіхам
однокласників, виявляти
зацікавленість до творів
дитячої художньої літера
тури

Учень:
– самостійно добирає художні дитячі
книжки у шкільній бібліотеці;
– читає їх уголос і мовчки;

ППП – самостійно налаш
товується на читання ху
дожньої літератури, адек
ватно сприймає зміст про

156

– наводить приклади, робить певні
висновки;
– відповідає на евристично спрямо
вані запитання

Книга – джерело знань
про навколишній світ
(твори для позаклас
ного читання).
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Твори про дружбу, то
варишування, безкори
сливу допомогу, турбо
ту про слабших, про бе
режливе ставлення до
природи; твори з історії
життя українців.
Читання книжок з ди
тячої бібліотеки (клас
ної, шкільної); читання
дитячої періодики. Наз
ва твору, його автор,
короткий зміст, дійові
особи (персонаж в епіч
ному творі, герой – у лі
ричному). Стислий пе
реказ прочитаного під
керівництвом учителя.
Робота із зошитом для
позакласного читання.
І відділення – запис
назви твору, його авто
ра, головних дійових
осіб; вияв оцінного став
лення до змісту прочи
таного, зокрема до вчин
ків героїв;

– адекватно відповідає на запитання
до змісту прочитаного;
– переказує прочитане за поданими
запитаннями;
– наводить приклади з власного
життєвого досвіду;
– проводить аналогії, знає як і веде
відповідні записи у зошиті для поза
класного читання

читаного, осмислює його,
запам’ятовує, в процесі ро
боти з художніми книжка
ми відтворює прочитане.
МР – намагається пра
вильно відповідати на за
питання до змісту прочита
ного, використовує ілюст
рації з прочитаних книжок
під час відповідей на запи
тання до змісту прочитано
го, стежить за вимовою,
контролює правильність
відповідей однокласників,
вживає у мовленні форму
ли мовленнєвого етикету.
ОР – виявляє бажання, за
цікавленість до творів ди
тячої художньої літерату
ри, дає адекватну оцінку
вчинкам дійових осіб, на
водить приклади з власно
го життєвого досвіду

ІІ відділення – запис
назви твору, його авто
ра, головних дійових
осіб.
Учень на кінець року:
І відділення:
знає: тему твору, персонажів твору, назви прочитаних книжок, їх авторів; напам’ять 3–4 невеликих
вірші, знає будову тексту (зачин – основна частина – кінцівка), слова ввічливості;
уміє: правильно, свідомо, виразно читати вголос тексти творів різних жанрів (казки, оповідання, вірші,
загадки, лічилки, швидкомовки); читати мовчки; визначати тему твору, точно відповідати на запитан
ня вчителя до змісту тексту твору, добирати заголовок до тексту твору, розповідати за запитаннями, за
ілюстраціями зміст прочитаного твору, знаходити у тексті слова, вислови, що характеризують персо
нажів (героїв) твору, їхню поведінку (з допомогою вчителя); переказувати прочитане близько до змісту
тексту, вибірково читати за завданнями вчителя та відповідати на запитання, що стосуються змісту про
читаного; робити відповідні висновки з прочитаного (передає свої враження), порівнюючи прочитане з
власним досвідом; користуватися тлумачним словничком для визначення значення виділених слів.
ІІ відділення:
знає: авторів прочитаних творів, їх назви; персонажів творів; напам’ять 2–3 вірші;
уміє: свідомо, плавно читати вголос знайомий текст; правильно відповідати на запитання до змісту тво
ру; розповідати зміст твору, використовуючи запитання вчителя; користуватися тлумачним словнич
ком для визначення значення виділених слів.

МАТЕМАТИКА
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програму з математики складено з урахуванням пси
хофізичних особливостей і пізнавальних можливостей ро
зумово відсталих дітей. Загальна спрямованість роботи за
даною програмою характеризується насамперед намаган
ням повною мірою використати пізнавальні можливості
всіх учнів допоміжної школи та сприяти корекції їнього
розвитку в процесі навчання. З огляду на це на кожному
уроці навчання програма висуває такі завдання, які є для
дітей доступними і водночас потребують від них напру
ження розумових сил.
Основними принципами навчання математики в допо
міжній школі є такі: органічне поєднання колекційного
навчання і виховання, засвоєння знань і розвиток пізна
вальних можливостей учнів, відповідність вимог, що став
ляться до них, їхнім навчальним можливостям.
Відомо, що математика має широкі можливості щодо
розвитку та корекції мислення, мовлення, пам’яті, уваги,
спостережливості розумово відсталих учнів. Вона вимагає
дотримання певної послідовності міркувань, надаючи ре
альні можливості для розвитку логічного мислення.
Важливо навчити дітей обґрунтовувати арифметичні дії
при розв’язуванні прикладів, задач, пояснювати спосіб
виконання завдань. Не менш важливим є формування ро
зуміння різних видів інструкцій (ілюстративні картки,
схеми, записи, словесна інструкція, робота з підручником
тощо), умінь користуватися ними. Ці корекційнорозви
вальні завдання мають бути використані вчителем у про
цесі навчання учнів.
У програмі наводиться розподіл матеріалу за класами з
визначенням орієнтовної кількості годин на вивчення
кожної теми, подається перелік вимог, які пред’являють
ся до знань і умінь учнів на кінець підготовчого, 1го, 2го,
3го, 4го років навчання.
Розділ «Десяток». Вивчення десятка триває протягом
двох років (підготовчий і перший класи).
Робота над першим десятком розподіляється на чотири
етапи: 1) пропедевтичний період; 2) вивчення нумерації;
3) додавання і віднімання в межах 10; 4) таблиці додаван
ня та віднімання.
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Змістом пропедевтичного етапу в підготовчому класі
є формування у дітей міцних дочислових уявлень, які є
основою для засвоєння натуральних чисел. Такими дочис
ловими уявленнями є уявлення про величину, масу,
кількість, простір і час, які формуються в різноманітних
діях з множинами, тобто з предметними групами. Саме в
процесі порівняння предметів за кількістю, масою, вели
чиною в учнів формуються різноманітні уявлення, які ба
зуються на узагальненні предметнокількісних відношень
предметів, їх груп (множин).
Аналіз і порівняння предметних груп містять великі
можливості для розвитку гнучкості мислення, що необ
хідно для подальшого навчання математики. В процесі
формування доматематичних уявлень, яке продовжується
у першому класі, необхідно розкрити розумово відсталим
дітям суперечність та різнобічність предметних величин
та поступово привчати їх до виділення та абстрагування
визначених ознак.
У період вивчення нумерації, який починається у підго
товчому класі, відбувається ознайомлення учнів та уточ
нення їхніх знань про кожне число натурального ряду. Ви
вчення кожного числа включає такі основні питання: як
число називається і як воно записується; співвіднесення
числа і кількості предметів; як одержується число (розгля
даються випадки одержання числа) шляхом додавання
одиниці до попереднього числа; яке місце число займає в
числовому ряду (діти мають відповісти на запитання про
те, після якого числа воно стоїть в ряду, перед яким чис
лом, між якими числами, які числа йдуть перед ним, після
нього); які кількісні відношення між даним числом і
сусідніми з ним числами (на скільки воно більше попе
реднього числа, менше наступного).
У темі «Нумерація» розглядаються спочатку числа пер
шого п’ятка. Учні повинні засвоїти склад цих чисел. При
цьому важливим є не лише вміння дітей розкладати числа
на два доданки, а й складати число з двох доданків. При
вивченні на цьому етапі чисел більших п’яти, склад їх не
розглядається так, як перших п’яти, а засвоюється у про
цесі розв’язання прикладів в межах 10.
На уроках вивчення нумерації чисел перед очима дітей
має знаходитись ряд чисел від 1 до того числа, яке
розглядається в даний момент. Кожне число корисно
ілюструвати відповідною кількістю предметів.
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Вивчення числа і цифри повинно проходити одночасно.
Для кращого запам’ятовування цифр корисно давати вправи
на складання цифр з окремих їх елементів, обводити шабло
ни цифр, виліплювати їх, викладати з дрібних предметів
тощо. В окремих випадках у процесі написання і обведення
цифр доцільно рекомендувати учням називати її пошепки.
Додавання і віднімання вивчається за такою послідов
ністю:
• розглядаються випадки, в основі яких лежать знання
властивостей натурального ряду чисел (додавання і відні
мання одиниці);
• додавання і віднімання проводиться в межах одного
числа на всі випадки;
• додавання і віднімання з одним невідомим; додавання
і віднімання з нулем; віднімання від десяти.
З переставною властивістю додавання учнів ознайом
люють у процесі вивчення дій у межах кожного числа,
починаючи з дій у межах 5. Ознайомлення з переставною
властивістю розпочинається на основі дій з предметами.
Учні мають усвідомити, що загальна кількість предметів
залишається однаковою, незалежно від того, як здійсню
валось об’єднання множин предметів – приєднували пер
шу до другої, чи другу до першої.
Для дітей другого відділення допускається на кінець
навчального року лічба на конкретному матеріалі. Однак
на кожному уроці дітей необхідно тренувати в абстрактній
лічбі.
Розділ «Другий десяток».
У процесі вивчення усної нумерації слід звернути увагу
на засвоєння учнями назв чисел, їх десятковий склад. Учні
мають засвоїти, що кожне наступне число утворюється
шляхом додавання одиниці до даного числа і що воно на
одиницю більше за дане число, а кожне попереднє – на
одиницю менше від даного числа і утворюється шляхом
віднімання одиниці від цього числа. Вивчення усної і пись
мової нумерації відбувається одночасно.
Додавання і віднімання вивчається за такою послідов
ністю:
• на основі використання знань натурального ряду чи
сел 12 + 1;
• на основі десяткового складу чисел: 10 + 3, 15 – 5;
• додавання однозначного числа до двозначного і відні
мання однозначного від двозначного: 14 + 3, 18 – 5;
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• додавання двозначного до однозначного, коли в сумі
буде 20;
• додавання і віднімання від 20;
• віднімання від двозначного числа двозначного;
• додавання і віднімання з переходом через розряд. Вив
чаючи додавання і віднімання, увесь час слід звертати ува
гу на переставні властивості додавання.
Розділ «Сотня».
Під час вивчення нумерації особливу увагу необхідно
звернути на засвоєння учнями назв чисел, їх десяткового
складу та на порядок слідування чисел в натуральному
ряду.
Важливим є розуміння учнями принципу помісцевого
значення цифр: одиниці пишуться на першому місці, де
сятки – на другому (лічать справа наліво). У зв’язку з цим
потрібно ознайомити учнів з однозначними та двозначни
ми числами, одноцифровими та двоцифровими.
Під час додавання і віднімання в межах 100 учні роз
в’язують приклади з круглими дужками, знайомляться зі
сполучним законом додавання суми до числа, віднімання
числа від суми, віднімання суми від числа.
Для того щоб учні зрозуміли роль дужок, вони повинні
усвідомити загальну суть термінів «сума», «різниця».
Під час розв’язання прикладів з дужками дітей необхідно
навчати пояснювати, яку дію вони виконують першою,
яку – другою.
Паралельно з вивченням чисел відбувається ознайом
лення з величинами (вартість, довжина, вага) та одиниця
ми їх вимірювання. Одиниця вартості (копійка) вивчаєть
ся в першому класі. В процесі вивчення чисел 2, 5, 10 учні
знайомляться з монетами 2 к., 5 к., 10 к, вчаться їх розмі
нювати, що допомагає закріплювати знання про склад
відповідних чисел. Ознайомлення з паперовими грошима
починається з 3 класу.
Базою для оволодіння прийомами вимірювання за дов
жиною та вагою є ті доматематичні поняття, якими учні
оволодівають у першому класі.
Подальше їх удосконалення відбувається в процесі вив
чення математики в допоміжній школі.

Розв’язування арифметичних задач
З 1го класу учнів ознайомлюють з арифметичними
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задачами, які є важливим засобом формування багатьох
математичних понять.
Перші арифметичні задачі – це задачідії, задачіігри,
відповідь на запитання яких діти мають бачити, перерахо
вуючи предмети чи їх зображення. Поступово вони навча
ються розв’язувати прості текстові задачі. На їх основі
вчитель ознайомлює учнів зі структурними елементами за
дачі: умовою, числовими даними, запитанням та відповід
дю. Прості задачі є складовою частиною складних задач,
тому саме формування умінь розв’язувати прості задачі
готує учнів до розв’язання складних.
Велику увагу необхідно приділяти роботі над змістом
задачі, дотримуючись такої послідовності: а) тлумачення
невідомих слів чи виразів, які зустрічаються в задачі;
б) читання тексту задачі вчителем чи учнями; в) запис умо
ви задачі чи її ілюстрація; г) повторення задачі за запитан
нями.
Запис розв’язання здійснюється у різноманітних фор
мах. На початку першого класу діти повинні записувати
рішення у вигляді арифметичного виразу без найменуван
ня. Дія записується посередині, для відокремлення від
запису прикладу. Розв’язання з найменуванням здійсню
ється в міру вивчення букв. У другому класі учні запису
ють розв’язання задач з поясненням.
На розв’язання задач необхідно відводити не менше по
ловини навчального часу, приділяючи при цьому увагу са
мостійній роботі.
Наочний та текстовий матеріал, який використовуєть
ся при доборі арифметичних задач в допоміжній школі,
має бути змістовним, цікавим, мати практичне застосу
вання.

Геометричний матеріал займає важливе місце при
навчанні математики в допоміжній школі. Діти повинні
навчитися не тільки розпізнавати геометричні фігури, а й
набути навичок їх побудови і креслення.
Вивчення геометричного матеріалу має бути наочним
та дійовим.
Необхідно використовувати моделі геометричних фігур,
які відрізняються величиною, кольором; виготовлені із
різноманітних матеріалів (паперу, картону, пластмаси,
дерева, тканини); реальні предмети тощо.
При вивченні геометричного матеріалу необхідно роз
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в’язувати задачі вимірювального та обчислювального ха
рактеру (знаходження довжини тощо).

Усна лічба
Розвиток в учнів допоміжної школи уміння лічити усно
передбачається навчальною програмою на всіх роках на
вчання, однак основна робота проводиться в початкових
класах.
Навчати розв’язувати усно потрібно не лише приклади,
а й прості арифметичні задачі.
Уміння добре лічити усно виробляється поступово, в
результаті систематичних тренувальних вправ. Останні
мають бути різноманітними за змістом і складністю (послі
довно ускладнюючи завдання).
Використання дидактичних і навчальних ігор матема
тичного змісту є одним із ефективних засобів, який дозво
ляє розширити можливості вивчення усіх розділів матема
тики, в тому числі усної лічби. Вчитель має добирати такі
ігри і продумувати методичні прийоми роботи з ними як на
уроках, так і в позаурочний час.
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ПРОГРАМА
Для дітей з більшими пізнавальними можливостями
2 клас
(140 годин, 4 години на тиждень)
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№
з/п

Ксть
год

Зміст навчального
матеріалу

Навчальні досягнення
учнів

Спрямованість
корекційнорозвивальної
роботи

1

10

Виявлення знань
та вмінь учнів
з математики
Числа першого десятка.
Порівняння предметів
за кількістю, за розмі
рами

Учень:
– називає числа першого десятка; знає
назви дій додавання та віднімання;
– порівнює групи предметів за кіль
кістю, предмети за розмірами;
– визначає напрям руху, місце розта
шування предметів, орієнтується на
площині і у просторі;

Розвиток пам’яті – відтво
рення числового ряду, назв
цифр.
Формування зорового, слу
хового, тактильного сприй
мання кількості предметів,
їх розміру.
Розвиток просторової орієн
тації.
Розвиток дрібної моторики.
Розвиток мовлення.
Формування в учнів зовніш
ньої організованості в навча
льній діяльності, точного ви
конання вказівок учителя

5

Нумерація в межах 10
(повторення)
Лічба пряма і зворотна
в межах 10.
Порівняння чисел. Ліч
ба двійками, трійками.
Порядкові числівники

3

10

Арифметичні дії
в межах 10
Дії додавання і відні
мання в межах 10.
Склад чисел в межах
10

Учень:
– називає числа від 1 до 10;
– визначає місце числа і цифри в чис
ловому ряду;
– порівнює числа за значенням;
– знає знаки «>», «<»;
– лічить двійками, трійками в межах
10;
– розрізняє кількісні і порядкові чис
ла;
– співвідносить кількісний числів
ник з цифрою і групою предметів
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2

Учень:
– знає назви дій додавання та відні
мання;
– таблиці додавання і віднімання в
межах 10;

Розвиток пам’яті – здій
снюється в процесі відтво
рення назв чисел від 1 до
10, місця кожного числа в
числовому ряду. Впізнання
знаків «<» і «>», їх застосу
вання в процесі порівняння
чисел.
Формування
аналітико
синтетичного типу сприй
мання.
Аналіз множини щодо її
кількісної характеристи
ки, співвідношення числа і
кількості.
Розвиток мовлення.
Розширення
активного
словника учнів.
Використання кількісних і
порядкових числівників
Розвиток пам’яті. Форму
вання усвідомленої пам’я
ті на основі відтворення
таблиць + і –, складу чисел
в межах 10.
Формування абстрактно

– знає склад чисел в межах 10;
– відкладає на рахівниці одноцифро
ві числа, 10 одиниць, один десяток;
– розв’язує приклади на додавання і
віднімання в межах 10;
– записує приклади на слух

4

10
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Нумерація в межах 20
Назва чисел в межах 20.
Лічба пряма і зворотна
в межах 20.
Порівняння чисел.
Співвідношення кіль
кості, числа, цифри.
Лічба десятками

Учень:
– називає числа від 1 до 20;
– володіє прямою і зворотною лічбою
в межах 20;
– знає порядок слідування чисел при
рахунку в межах 20;
– порівнює числа;
– записує і читає записані числа, по
яснює значення кожної цифри;
– лічить двійками, трійками в межах
20 з опорою на числовий ряд;
– співвідносить число і кількість;
– рахує десятками, 20 – два десятки

логічного мислення: розв’я
зання прикладів з одним
невідомим (3 +... = 10).
Посилення мовленнєвої
регуляції діяльності: від
творення інструкцій.
Формування супроводжу
ючого мовлення здійсню
ється в процесі запису при
кладів на слух
Розвиток довільної уваги.
Розвиток пам’яті – запа
м’ятовування чисел від 11
до 20 на основі раніше вив
ченої нумерації чисел в ме
жах 10; порівняння чисел
в межах 20 на основі попе
реднього досвіду. Розвиток
просторового сприймання
числового ряду: усвідом
лення, що попереднє число
< наступного.
Розвиток сприймання: йо
го обсягу, та цілісності

3

Міри вартості
Монети 1 к, 2 к, 5 к,
10 к.
Заміна і розмін монет
за зовнішніми ознака
ми, за вартістю

Учень:
– розрізняє монети вартістю 1, 2, 5,
10 копійок;
– замінює одні монети іншими в ме
жах 10;
– розуміє, що 20 це дві монети по 10 к.

Формування сприймання.
Розрізняє монети за кольо
ром, розміром, вартістю.
Формування мислитель
них операцій: порівнює
монети за розміром, кольо
ром, вартістю; замінює одні
монети іншими.
Розвиток мовлення. Збага
чення словника, форму
вання зв’язного мовлення
в процесі ігор: «магазин»
тощо. Розвиток дрібної мо
торики

6

2

Геометричний
матеріал
Точка, пряма лінія.
Креслення прямої лінії

Учень:
– вміє користуватися лінійкою;
– креслить пряму лінію за допомогою
лінійки

Формування сприймання
простору.
Орієнтування в зошиті, на
папері.
Розвиток рухової пам’яті на
основі правильного розта
шування лінійки, креслен
ня ліній (зліва направо).
Розвиток пам’яті – вивчен
ня правил користування
лінійкою
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5

15

Арифметичні дії
в межах 20
Утворення чисел дру
гого десятка.
Розкладання чисел на
десятки і одиниці. Од
ноцифрові, двоцифрові
числа.
Порівняння чисел

Учень:
– розуміє як утворюються числа дру
гого десятка – десяток і кілька оди
ниць;
– розкладає числа на десятки і оди
ниці;
– розуміє і використовує терміни «од
ноцифрові» і «двоцифрові» числа;
– порівнює числа за значенням;
– розв’язує приклади виду: 10 + 3,
3 + 10, 14 – 4

Формування сприймання
множини, її кількісної ха
рактеристики. Просторове
сприймання двоцифрових
чисел.
Помісцеве значення цифр
у числі.
Формування аналізу і син
тезу в процесі утворення
чисел другого десятка (до
десятка додається кілька
одиниць
двоцифрове
число)

8

5

Арифметичні задачі
Структура задачі.
Прості арифметичні за
дачі на знаходження
суми і остачі.
Аналіз задачі

Учень:
– знає структуру задачі;
– здійснює аналіз умови;
– розуміє сутність запитання;
– визначає дію та запитання задачі;
– записує розв’язання задачі у вигля
ді арифметичного прикладу

Розвиток пам’яті – пере
каз умови задачі (з опорою
на наочність, без опори).
Відтворення задачі – її
умови, числових даних,
запитання.
Формування
цілісного
сприймання задачі.
Розвиток мислення на ос
нові аналізу задачі, здій
снювання судження і умо
виводу щодо вибору дії
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7

розв’язання задачі.
Розвиток супроводжуючо
го мовлення при складанні
плану задачі, схеми умови
тощо.
2

Геометричний
матеріал
Пряма лінія, відрізок.
Креслення відрізків.
Порівняння відрізків
за довжиною

Учень:
– знає правила користування ліній
кою;
– розрізняє пряму лінію і відрізок;
– креслить відрізок заданої довжини;
– порівнює відрізки за довжиною

Розвиток рухової пам’яті
(користування лінійкою).
Формування просторового
сприймання в процесі крес
лення відрізків і порівнян
ня їх за довжиною. Орієн
тується в зошиті і на арку
ші паперу.
Розвиток дрібної і загаль
ної моторики здійснюється
в процесі креслення

10

3

Міри часу: тиждень
Кількість днів. Назва
днів тижня.
Поняття: «завтра»,
«сьогодні», «вчора»

Учень:
– послідовно називає дні тижня;
– знає кількість днів у тижні;
– може назвати який день був учора,
який буде завтра, попередній і нас
тупний день;
– визначає день тижня за його поряд
ковим числом

Розвиток точності пам’яті.
Правильне відтворення по
слідовності днів тижня. На
основі просторової орієн
тації визначення назви по
переднього і наступного дня
тижня. Розвиток концент
рації уваги. Співвідношен
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9

ня порядкового числа з
днем тижня.
15

Додавання
і віднімання чисел
у межах 20
Нуль, як компонент
додавання

Учень:
– знає склад чисел в межах 10;
– розуміє, що одиниці додають до
одиниць; від одиниць віднімають
одиниці;
– записує і розв’язує приклади на до
давання і віднімання виду 17 + 2,
14 + 3, 18 – 13, 20 – 5;
– розв’язує приклади з нулем

Розвиток цілеспрямованої
та смислової пам’яті на ос
нові відтворення складу чи
сел в межах 10.
На основі просторового
сприймання числа, поміс
цевого значення цифр
усвідомлення, що одиниці
додають до одиниць.
Розвиток слухового і зоро
вого сприймання. Запис
прикладів на слух, спису
вання прикладів з підруч
ника, дошки.
Виховувати самостійність
при виконанні завдань,
акуратності при запису в
зошит

12

5

Поняття «більше
на...», «менше на...»
Прості арифметичні
задачі на збільшення

Учень:
– розуміє вирази «більше на...»,
«менше на...»;
– пояснює обрану дію («щоб стало

Формування понять «біль
ше на...», «менше на...»
робити умовивід щодо об
раної дії.
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11

та зменшення числа на більше, треба додати», «щоб стало
кілька одиниць
менше, треба відняти»);
– записує розв’язання задачі прикла
дом;
– записує відповідь задачі

Розвиток довільної уваги
здійснюється в процесі за
пису прикладу, співвідне
сення дії і знакової системи

3

Одиниці довжини:
см, дм
Співвідношення мір дов
жини.
Креслення відрізків за
даної довжини.
Розв’язання прикладів
з іменованими числами

Учень:
– розуміє значення цифр на лінійці;
– знає, що 1 дм = 10 см;
– співвідносить см і дм;
– будує відрізки заданої довжини;
– розв’язує приклади з іменованими
числами

Розвиток зорового сприй
мання здійснюється при
формуванні уміння коор
динувати рухи рук і очей.
Концентрація уваги. Роз
виток узагальнення щодо
сутності вимірювань

14

2

Геометричний
матеріал
Пряма і ламана лінії.
Побудова ламаної лінії

Учень:
– розрізняє пряму і ламану лінії;
– знає, що ламана лінія складається з
відрізків;
– будує ламану лінію з відрізків

Розвиток
вибірковості
сприймання геометричних
фігур, диференціація лі
ній. Розвиток концентрації
уваги в процесі креслення
ліній і відрізків. Правиль
не розташування малюнка
в зошиті. Виховання інтере
су до виконання завдання
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13

15

Додавання
і віднімання чисел
у межах 20 без
переходу через розряд
Назва компонентів дій
додавання і віднімання.
Приклади виду: 20– 5;
20 – 13

Учень:
– знає назви компонентів дій дода
вання та віднімання;
– записує приклади на слух;
– розв’язує приклади виду: 20 – 5;
20 – 13;
– пояснює розв’язання і записує по
яснення

Розвиток довільної уваги
здійснюється в процесі за
пису і розв’язання прикла
дів. Розвиток аналітико
синтетичної діяльності здій
снюється в процесі аналізу
прикладів, пояснення ре
зультату дії.
Розвиток регулюючої функ
ції мовлення здійснюється
в процесі запису і пояснен
ня розв’язання прикладів

16

5

Аналіз задачі.
Структура задачі
Прості і складені ариф
метичні задачі на зна
ходження суми двох,
трьох доданків

Учень:
– переказує задачу;
– аналізує умову задачі;
– виявляє величини, про які йдеться
в задачі;
– з’ясовує зв’язки між величинами;
– ділить складену задачу на дві прості;
– ставить запитання;
– пояснює розв’язання;

Формування наочнообраз
ного мислення на основі
наочнодійового а процесі
аналізу задачі, з’ясування
зв’язків між величинами;
узагальнення структурних
компонентів і визначення
способу розв’язання задачі.
Розвиток цілісного сприй
мання задачі на основі ви
ділення простих із складе
ної, визначення їх логічного
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15

зв’язку, складання плану її
розв’язування
2

Міри ваги
Поняття «важкий»,
«легкий».
Порівняння предметів
за масою.
Кілограм.
Визначення ваги

Учень:
– розуміє поняття «важкий – легкий»;
– порівнює предмети за масою.
– будує серіаційний ряд (від легкого
до важкого і навпаки);
– визначає вагу предметів;
– записує позначення ваги – кг

Розвиток кінестетичного
сприймання на основі ви
значення важких і легких
предметів.
Формування
перцептивних дій обсте
ження ваги предметів;
вміння порівнювати за ва
гою, побудова серіаційного
ряду. Розвиток абстракт
нологічного мислення на
основі використання умов
ної міри (кг)

18

5

Час
Одиниця часу – годи
на. Годинник. Будова
годинника.
Визначення часу за го
динником

Учень:
– знає будову годинника;
– визначає час за годинником з точні
стю до 1 год

Розвиток сприймання часу
здійснюється в процесі спо
стереження за послідовні
стю подій, визначення часу
за допомогою годинника
(часового еталона). Розви
ток просторового сприй
мання здійснюється на ос
нові визначення положень
«стрілок» годинника. Зба
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17

гачення словника новою
термінологією
4

Геометричний
матеріал:
кут, вершина,
сторони кута
Кут. Види кутів.
Елементи кутів

20

14

Повторення
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19

Учень:
– знає назви геометричних фігур
(трикутник, квадрат, прямокутник,
коло тощо);
– називає і показує елементи багато
кутників (сторони, кути, вершини);
– розрізняє кути: прямий, гострий,
тупий;
– визначає і лічить кути в багатокут
никах

Формування просторового
сприймання форми пред
метів, їх графічного зобра
ження.
Розвиток образної пам’яті
на основі визначення пред
метів «означеної» форми.
Класифікація предметів і
геометричних фігур. Аналіз
геометричних фігур, бага
токутників – виділення їх
елементів. Розвиток ціліс
нного сприймання фігури
за її елементами

3 клас
(140 годин, 4 години на тиждень)
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№
з/п

Ксть
год.

Зміст навчального
матеріалу

Навчальні досягнення
учнів

Спрямованість
корекційнорозвивальної
роботи

1

12

Арифметичні дії
з цілими числами
в межах 20
Повторення. Лічба пря
ма і зворотна в межах
20. Одноцифрові і дво
цифрові числа.
Розв’язання прикладів
в межах 10.
Порівняння чисел в ме
жах 20.
Нумерація, додавання
і віднімання без пе
реходу через розряд
(12 + 3; 3 + 12, 20 – 4,
13 + 7, 7 + 13, 20 – 6,
18 – 14)

Учень:
– знає склад чисел в межах 10;
– записує приклади на слух;
– знає таблиці додавання і відніман
ня в межах 10;
– розв’язує приклади на дві–три
арифметичні дії;
– розв’язує прості арифметичні за
дачі;
– називає числа від 1 до 20;
– вибирає означене число з числового
ряду;
– порівнює числа в межах 20;
– співвідносить кількість, множину,
цифру;
– розкладає двоцифрові числа на де
сятки і одиниці;
– пояснює запис двоцифрових чисел;
– відкладає на рахівниці;
– записує приклади на слух;

Розвиток пам’яті на основі
відтворення складу чисел в
межах 10.
Розвиток слухового струк
турного сприймання здій
снюється в процесі запису
прикладів на слух. Розви
ток аналітичного мислення.
Розвиток осмисленої па
м’яті на основі відтворення
числового ряду в межах 20.
Формування просторового
сприймання числового ря
ду (вибір означеного числа,
їх порівняння – попереднє
число менше, наступне –
більше).
Формування цілісного
сприймання множини, кіль
кості, цифри. Формування

аналітичного сприймання
чисел, поняття про двоциф
рове число, значення кож
ної цифри в числі на основі
просторового сприймання
двоцифрового числа. Роз
витку усіх компонентів мис
леннєвої діяльності сприяє
розв’язання
прикладів.
Формування цілеспрямова
ної діяльності на основі роз
в’язання прикладів, спів
віднесення прикладів на
додавання з прикладами на
віднімання, перевірка роз
в’язання прикладів тощо

Учень:
– знає склад чисел в межах 10;
– знаходить невідомий доданок, роз
кладає числа на два доданки;
– пояснює розв’язання прикладів ви
ду 7 + 5 (розкладаємо другий доданок
на два числа таким чином, щоб одне
з них доповнювало перше до 10;
доповнюємо перший доданок до 10;
до отриманого числа додаємо число,

Розвиток
осмисленого
сприймання прикладів на
додавання і віднімання з
переходом через розряд в
межах 20 здійснюється в
процесі розв’язання прик
ладів з невідомим додан
ком, розкладання чисел на
два доданки. Розвиток точ
ності пам’яті на основі роз
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– розв’язує приклади на додавання і
віднімання;
– використовує переставний закон
додавання;
– пояснює розв’язання прикладів
виду 20 – 4 усно і робить розгорнутий
запис;
– співвідносить приклади на додаван
ня і віднімання (20 – 5 і 15 + 5)

2

28

Додавання
та віднімання
в межах 20
з переходом через
розряд
Прийоми додавання од
ноцифрових чисел з пе
реходом через десяток

яке залишилось);
горнутого (письмового), а по
– робить розгорнутий запис розв’я тім усного розкладання дру
зання за зразком
гого доданка на два числа.
Формування супроводжу
ючого мовлення – в процесі
пояснення розв’язання.
Розвиток концентрації і
стійкості уваги на основі
запису кінцевого результа
ту розв’язання прикладів
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3

Прийоми віднімання
одноцифрових чисел
з переходом через
десяток

Учень:
– знає помісцеве значення кожної
цифри;
– розкладає числа на десятки і оди
ниці;
– пояснює розв’язання прикладів на
віднімання з переходом через десяток
(зменшуване розкладаємо на десяток
і одиниці; від’ємник розкладаємо на
два числа, одне з яких дорівнює кіль
кості одиниць зменшуваного; відняти
одиниці; відняти з десятка кількість
одиниць які залишились);
– робить розгорнутий запис розв’я
зання за зразком.

Розвитку цілісного сприй
мання двоцифрового числа
сприяють завдання на роз
кладання чисел на десятки
і одиниці, і навпаки, – за
пис двоцифрового числа за
десятками і одиницями.
Розвиток аналітикосинте
тичного сприймання здій
снюється в процесі пояс
нення розв’язання прик
ладів з переходом через де
сяток. Розвиток супровод
жуючого мовлення здій
снюється в процесі пояс
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нення розв’язання прик
ладів: спочатку за зразком
чи за запитаннями вчите
ля, потім самостійно. Роз
виток узагальнення здій
снюється в процесі розв’я
зання прикладів з пере
ходом через десяток (роз
горнутий запис
кінце
вий результат); доцільно
чергувати
розгорнутий
запис з коротким запи
сом (12 – 4 = 8). Розвиток
довільної уваги в процесі
запису прикладів на слух,
списуванні
4

Прості арифметичні
задачі
Аналіз задачі. Структу
ра задачі. Знаходження
суми двох, трьох до
данків, остачі. Збіль
шення та зменшення
числа на кілька оди
ниць.

Учень:
– знає структуру задачі. Аналізує
умову задачі;
– самостійно вибирає арифметичну
дію для її розв’язання;
– робить короткий запис умови задачі;
– розуміє словосполучення «стільки
ж», «порівну», «більше на...», «мен
ше на...» і залежність між ними;

Розвиток обсягу пам’яті на
основі відтворення струк
тури задачі.
Розвиток наочнообразно
го мислення здійснюється
в процесі розв’язання за
дач за допомогою предмет
них множин, малюнків то
що. Розвитку вибірковості
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– з допомогою вчителя вибирає ариф сприймання сприяє корот
метичну дію для розв’язання задачі. кий запис умови задачі.
Відповідь записує самостійно
Формування
навички
адекватного зіставлення
словосполучень (порівну,
більше на, стільки ж) з
відповідними діями, якос
тями тощо. Розвиток зв’яз
ного мовлення, його грама
тичної складової здійсню
ється в процесі переказу
умови, складання задач за
малюнками
5

2
Міри рідини
Літр, півлітра. Позна
чення: л.
Вимірювання рідини
півлітровими, літрови
ми банками

Учень:
– знає, якими одиницями виміряють
кількість молока, рослинного масла,
рідини;
– виміряє воду літровими і півлітро
вими банками;
– визначає літрові і півлітрові банки
серед інших

Розвиток зорового сприй
мання об’єму здійснюється
при визначенні літрових,
2х літрових, 3х літрових
банок «на око», наповнен
ня літрової банки рідиною,
вимірюючи її різними мір
ками.
Розвиток пам’яті на основі
визначення ємкостей, які
зустрічаються в побуті та
їх призначення. Розвиток

порівняння здійснюється в
процесі порівняння ємнос
тей «на око», шляхом ви
мірювання рідини тощо
2

Вимірювання
довжини відрізків
і креслення відрізків
за допомогою лінійки
Порівняння довжини
відрізків.
Позначення відрізків
буквами

Учень:
– правильно користується лінійкою;
– знає правила користування;
– вимірює довжину відрізків;
– креслить відрізки заданої довжини,
порівнює відрізки за довжиною, поз
начає відрізки буквами

Розвиток рухової пам’яті
на основі правильного ви
користання лінійки, крес
лення відрізків.
Формування поняття про
довжину предметів на ос
нові її визначення. Розви
ток концентрації уваги.
Збагачення словника наз
вами мір довжини (м, дм).
Розвиток мисленєвих опе
рацій: порівняння, класи
фікації здійснюється при
порівнянні відрізків «на
око», за виміряною довжи
ною визначення однакових

7

2

Креслення прямого
кута за допомогою
креслярського
кутника.
Порівняння кутів

Учень:
– знає назву кутів, розрізняє кути;
– креслить прямий кут за допомогою
креслярського кутника в указаній
точці, на даній прямій; кути більші

Розвиток образної пам’яті
на основі розрізнення ку
тів, відтворення їх назви.
Формування просторового
сприймання здійснюється
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6

8

2
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Додавання та
віднімання в межах 20
з переходом через
розряд (закріплення)
Перевірка розв’язання
прикладів

або менші за прямий кут, з різними
положеннями вершин, різною дов
жиною кутів;
– порівнює кути шляхом накладання;
– знає назву елементів кута, позна
чає їх буквами

в процесі креслення кутів.
Визначення кутів в різно
му їх положенні.
Розвиток окоміру визна
ченням кутів «на око».
Збагачення словника нови
ми поняттями (назви еле
ментів кутів).
Розвиток мислення – по
рівняння кутів

Учень:
– вміє додавати і віднімати в межах
20 з переходом через розряд;
– записує приклади на слух;
– аналізує приклади і пояснює їх
розв’язання;
– співвідносить приклади на додаван
ня з прикладами на віднімання;
– здійснює перевірку прикладів з до
помогою вчителя

Розвиток аналітичного ми
слення на основі аналізу
прикладів на додавання і
віднімання в межах 20.
Розвиток слухового сприй
мання здійснюється в про
цесі запису прикладів на
слух.
Розвиток уваги – концент
рації, стійкості.
Формування супроводжу
ючого мовлення здійсню
ється в процесі аналізу і по
яснення прикладів, запису
пояснення

Формування самооцінки
на основі перевірки прик
ладів
9

5

183

Нумерація в межах
100
Лічба в межах 100 по 1,
по 10, однаковими чис
ловими групами. По
рівняння чисел в ме
жах 100. Розкладання
двоцифрових чисел на
десятки і одиниці

Учень:
– рахує в межах 100 по 1, по 10 і од
наковими числовими групами (по 2,
5, 20) на наочних посібниках (пряма і
зворотна лічба);
– знає і називає порядкові числівни
ки;
– знає місце числа в числовому ряду
(з опорою на числовий ряд);
– порівнює числа у числовому ряду;
– порівнює числа за величиною (ви
ділення більшого або меншого числа);
– знає десятковий склад числа (роз
кладає числа на десятки і одиниці);
– називає і записує круглі десятки

Розвиток обсягу пам’яті на
основі лічби в межах 100.
Аналітичне сприймання
числового ряду в межах 100
(перераховування і відрахо
вування по 1, по 10).
Розвиток
просторового
сприймання на основі виз
начення числа в числовому
ряду, порівняння чисел.
Розвиток структурності
сприймання на основі ви
значення означеного числа,
його сусідів, попереднього
і наступного.
Вдосконалення способів по
рівняння чисел: за місцем в
числовому ряду, за величи
ною.
Формування аналітичної
діяльності на основі аналізу
чисел, визначення десятків
і одиниць

10

6

Множення
Поділ множини на 3, 4,
5 рівних частин, числа
парні та непарні.
Знак множення (•).
Множення чисел 2, 3,
4, 5. Таблиці множення.
Заміна дії додавання
дією множення. Скла
дання прикладів за ма
люнками.
Пояснення прикладів
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Учень:
– рахує рівними групами предмети;
рахує по 2, 3, 4, 5 до 20 за допомогою
наочних посібників;
– замінює дію додавання дією мно
ження;
– розуміє, що множення – це сума од
накових доданків;
– пояснює, що в прикладі 2•5 – 2 – це
доданок, а 5 – кількість доданків;
– знає таблицю множення чисел 2, 3,
4, 5;
– складає приклади на додавання і
множення в межах 20 за малюнками

Розвиток цілісного сприй
мання множини. Розвиток
аналітикосинтетичного
сприймання множини пред
метів – розподіл кількості
предметів на рівні групи
(по 2, 3, 4, 5).
Формування супроводжу
ючого мовлення в процесі
розподілу множини на
рівні групи.
Розвиток
узагальнення
щодо визначення сутності
множення, як суми одна
кових доданків. Розвиток
аналітикосинтетичного
сприймання прикладів на
множення (визначення сут
ності кожного числа в прик
ладі) на основі репродук
тивного мислення (складан
ня прикладів на множення
за зразком).
Формування продуктивно
го мислення (складання
прикладів на множення
самостійно)

Збагачення словника.
Розвиток точності пам’яті
(правильно визначає зна
чення 1го і 2го множників
5

Ділення.
Знак ділення (:)
Ціле і частина. Поняття
про ділення, як про від
німання рівних груп.
Практичне ознайом
лення з діленням на
рівні частини.
Таблиці ділення в ме
жах 20.
Назва компонентів дій
множення і ділення.
Диференціація прик
ладів на додавання і
множення, на відніман
ня і ділення

Учень:
– розкладає (ділить) множину на
рівні частини, знає знак ділення;
– ділить множину на дві рівних час
тини;
– знає таблиці ділення в межах 20;
– замінює ділення відніманням
рівних груп і навпаки;
– знає назви компонентів дій мно
ження (перший множник, другий
множник, добуток) і ділення (ділене,
дільник, частка)

Розвиток
аналітичного
сприймання множини (ді
лення на частини).
Розвиток цілісного сприй
мання множин на основі
визначення цілого і части
ни.
Розвиток осмисленої па
м’яті здійснюється в про
цесі запису прикладів на
множення і ділення за наз
вами компонентів

12

4

Задачі,
які розв’язуються
множенням
і діленням
Аналіз задач.

Учень:
– аналізує задачу, визначає арифме
тичні дію для розв’язання задачі;
– складає задачу на означену арифме
тичну дію;

Розвиток аналітикосинте
тичного сприймання за
дачі здійснюється при виз
наченні умови, числових
даних, запитання задачі.
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11

Складання задач за ма – ілюструє задачу за допомогою пред
люнками, наочними по метних множин;
сібниками.
– аналогічні задачі складає з допомо
гою вчителя, наочних посібників, за
зразком
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Розвиток довільної уваги
на основі усвідомлення
змісту і переказу умови,
зіставлення числових да
них тощо.
Розвиток наочнообразно
го мислення на основі
складання задач за малюн
ками, схемами, арифметич
ними діями, ілюстраціями,
за допомогою предметних
множин.
Формування самоконтро
лю в процесі перевірки роз
в’язання задачі, її відпові
ді. Виховання самостійно
сті в процесі визначення
арифметичної дії.
Розвиток зв’язного мов
лення здійснюється в про
цесі відтворення змісту за
дачі, визначення питань,
постановки питань до зміс
ту тощо.
Формування плануючого
мовлення в процесі скла

дання плану розв’язання
задачі сприяє посиленню
мовленнєвої регуляції.
Розвиток емоційної сфери
здійснюється в процесі ство
рення життєвих ситуацій
при самостійному складан
ні задач за малюнками, за
пропонованими темами
13
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Аналіз фігур. Визначен3
ня трикутника. Кути.
Види кутів
Види трикутників за
кутами: прямокутний,
гострокутний, тупокут
ний. Виділення трикут
ників серед інших фігур

Учень:
– знає назву геометричних фігур;
– розрізняє геометричні фігури;
– знаходить означену фігуру серед
інших;
– розуміє залежність назви геомет
ричної фігури від кількості кутів;
– аналізує фігуру за схемою: назва
фігури; елементи фігури; кількість
елементів фігури (кутів); властивості
сторін і кутів;
– розрізняє кути, знає їх назви;
– розрізняє трикутники за кутами;
– креслить трикутники за допомогою
лінійки і кутника;
– аналізує трикутники за їх видами;
– дає визначення трикутника.

Розвиток обсягу пам’яті
на основі відтворення назв
геометричних фігур, їх ди
ференціація.
Розвитку аналітикосинте
тичного сприймання спри
яє визначення кутів в гео
метричних фігурах і за
лежність їх назви від кіль
кості кутів.
Розвиток концентрації ува
ги, її стійкості.
Розвиток мислення здій
снюється в процесі аналізу
фігур за схемою.
Розвиток рухової пам’яті –
креслення за допомогою

лінійки і трикутника кутів
і трикутників.
Розвиток наочнообразно
го мислення на основі
аналізу трикутника, пред
метів трикутної форми.
Розвиток осмисленої па
м’яті здійснюється в про
цесі визначення трикутни
ка на основі попередніх
суджень і умовиводів
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Міри часу
Пори року, послідов
ність, ознаки. Рік – 12
місяців. Порядок міся
ців, їх назви. Календар

Учень:
– знає назви пір року, їх послідов
ність і ознаки;
– визначає пори роки за ознаками;
– знає назву місяців, їх послідовність;
– знає назву місяців кожної пори ро
ку, їх порядкове число;
– вміє користуватися календарем

Розвиток образної пам’яті
на основі відтворення пір
року (за малюнками, за оз
наками тощо).
Розвиток точності пам’яті
в процесі відтворення назв
і порядку місяців.
Розвиток сприймання часу
на основі спостережень,
досвіду, осмислення зміни
дня і ночі, пір року тощо.
Розвиток довільної уваги
здійснюється під час робо
ти з календарем. Розвиток
аналітикосинтетичного

сприймання календаря на
основі осмисленого відтво
рення назв місяців, спів
відношення місяця з його
порядковим номером. Роз
виток зв’язного мовлення
здійснюється в процесі
розповіді про пори року, їх
ознаки
15
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Міри довжини
Метр, сантиметр, деци
метр, міліметр. Спів
відношення. Креслен
ня і вимірювання від
різків

Учень:
– знає міри довжини;
– знає, яка довжина вимірюється в
метрах, сантиметрах, міліметрах, де
циметрах;
– співвідносить
міри
довжини,
метр–сантиметр, метр–дециметр,
сантиметр–міліметр;
– вимірює відрізки в сантиметрах

Розвиток осмисленої па
м’яті в процесі відтворен
ня назв мір довжини на ос
нові попереднього досвіду
вимірювання, визначення
потрібної міри вимірюван
ня.
Розвиток узагальнення в
процесі здійснення умови
воду про необхідність ви
мірювання довжини, ши
рини, висоти. Диференці
ація і співвіднесення мір
довжини.
Розвиток наочнообразно
го мислення здійснюється

в процесі визначення
розмірів, які найчастіше
зустрічаються в оточуючо
му середовищі. Розвиток
супроводжуючого і зв’яз
ного мовлення.
16
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Додавання
та віднімання
в межах 100
Лічба круглими десят
ками. Двоцифрові і од
ноцифрові числа. Ви
значення десяткового
складу чисел.
Додавання та відніман
ня круглих десятків
(30 + 20, 50 – 20)

Учень:
– знає таблицю додавання і відніман
ня в межах 10;
– знає нумерацію в межах 100, послі
довність чисел в межах 100, помісце
ве значення цифр в числі;
– рахує круглими десятками;
– записує числа на слух (2 дес., 5 дес.
3 од. тощо);
– пояснює розв’язання прикладів ви
ду 40 + 20; 70 – 30;
– записує пояснення прикладів
(4 дес. + 2 дес. = 6 дес.);
– самостійно розв’язує приклади да
ного виду

Розвиток обсягу і точності
пам’яті в процесі запам’я
товування і відтворення
числового ряду в межах
100 за допомогою схем,
таблиць, тощо. Розвиток
просторового сприймання
числового ряду в межах
100; двоцифрового числа
(визначення місця числа,
визначення десятків і оди
ниць). Аналітичному сприй
манню множини сприяє
рахування круглими де
сятками, пояснення чисел:
40, 20, 100 тощо. Розвитку
мислення, а саме узагаль
ненню сприяє розв’язання
прикладів виду: 40 + 20;

4 дес.+5 дес. Розвиток кон
центрації уваги в процесі
розв’язання
прикладів
даного виду. Розвиток су
проводжуючого мовлення
здійснюється в процесі по
яснення розв’язання прик
ладів
17
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Додавання
до двоцифрового
числа та віднімання
від двоцифрового
числа круглих
десятків
(36+40, 40+36, 86–20)

Учень:
– визначає десятки і одиниці в числі;
– розв’язує приклади даного виду з
поясненням;
– записує приклади на слух;
– складає приклади за малюнками,
числовими даними

Розвиток
аналітичного
сприймання прикладів да
ного виду на основі розгор
нутого запису пояснення
розв’язання.
Розвиток уваги, її власти
востей.
Диференціація прикладів
виду 20 + 20; 2 + 2; 31 + 50
тощо, їх правильне розв’я
зання сприяє розвитку
абстрактнологічного мис
лення. Розвиток мовлення
здійснюється в процесі
міркувань і пояснення при
розв’язанні і порівнянні
прикладів.
Формування критичного

ставлення до результатів
роботи на уроці (перевірка
відповідей, охайності за
писів, розташування на па
пері).
Учень:
– аналізує приклади на дві дії з допо
могою вчителя;
– порівнює приклади без дужок і з
дужками;
– знає порядок виконання дій в прик
ладах з дужками;
– списує і розв’язує приклади на дві
дії і приклади з дужками;
– коментує дії при розв’язуванні
прикладів з дужками

Розвиток
просторового
сприймання на основі виз
начення порядку виконан
ня дій у прикладах.
Розвиток зорового сприй
мання здійснюється в про
цесі списування прикладів.
Формування зв’язного мов
лення в процесі коменту
вання розв’язання прик
ладів.
Формування правильної
граматичної будови речен
ня в процесі пояснення
розв’язання прикладів з
дужками

4

Виконання прикладів
на дві дії
Порядок дій. Дужки.
Порядок виконання дій
у прикладах з дужка
ми
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Міри вартості
Учень:
Розвиток зорового і так
Монети 25 к, 50 к. – знає монети вартістю 1 к., 2 к, 5 к., тильного сприймання мо
Розрізнення монет за 10 к., 25 к., 50 к.;
нет вартістю 1 к., 2 к., 5 к.,
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їх зовнішніми ознака
ми, вартістю. Визначен
ня вартості предметів,
покупки за ціною. Па
перові гроші: 1 гривня.
Співвіднесення між
одиницями вартості:
1 грн = 100 к.
Диференціація понять
«монета» – «копійка»
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– визначає монети за їх зовнішнім
виглядом: кольором, формою, вели
чиною, цифрою, яка написана на мо
неті;
– вибирає монети означеної вартості,
здійснює розмін монет;
– визначає вартість предмета за
ціною, яка вказана на товарі;
– визначає, скільки грошей не
обхідно для здійснення покупки;
– відповідає на запитання: «Скільки
коштує покупка?«, «Чи вистачить
грошей на здійснення покупки?,
«Скільки грошей не вистачає?;
– замінює 100 копійок 1 гривнею;
– здійснює розмін 1 гривні монетами
іншої вартості (по 10 к., по 25 к., по
50 к.)

10 к., 25 к., 50 к. за їх зов
нішнім виглядом (кольо
ром, формою, величиною).
Розвиток концентрації ува
ги при визначенні монети
означеної вартості (визна
чення цифри на монеті,
визначення її вартості).
Розвиток дрібної моторики
при виборі монет, їх дифе
ренціації, малюванні тощо.
Розвиток наочнодійового
мислення на основі визна
чення ціни товару, розміну
і заміни грошей.
Формування узагальню
ючих понять – «ціна»,
«вартість», «сума».
Формування значення но
вих слів «ціна», «сума» в
процесі життєвого досвіду,
практичних дій, спостере
жень. Розвиток зв’язного
мовлення в процесі сюжет
норольових ігор: «Мага
зин», «Екскурсія», «В тран
спорті» тощо

3

Міри часу
Місяць – 28, 29, 30, 31
день. Календар. Доба –
24 години. Частини до
би

Учень:
– називає місяці по порядку;
– за календарем визначає кількість
днів місяця; знає, скільки днів буває
в місяці (30, 31), скільки тижнів у
місяці (4 повних тижні і ще 2–3 дні),
початок року (1 січня);
– визначає кількість днів місяця за фа
лангами пальців (починаючи з
січня);
– знає частини доби, їх послідовність,
початок доби (0 годин) і кінець доби
(0 годин наступного дня), доба – 24
години

Розвиток точності пам’яті
на основі відтворення назв
місяців по порядку. Розви
ток мислення здійснюєть
ся в процесі класифікації
місяців за порами року.
Розвиток
аналітичного
сприймання в процесі ви
значення кількості днів в
означеному місяці.
Розвиток рухової пам’яті
здійснюється в процесі ви
значення кількості днів
місяця за фалангами паль
ців.
Розвиток зв’язного мовлен
ня в процесі визначення
частин доби за часовими
ознаками, подіями, які
відбуваються в означену
частину доби

21
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Кути, багатокутники,
відрізки
Назва кутів, багатокут
ників. Креслення від

Учень:
– знає назву кутів, багатокутників;
– розпізнає кути і багатокутники за
назвою;

Розвиток образної пам’яті
в процесі диференціації ку
тів і багатокутників. Рухо
ва пам’ять розвивається
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різків. Порівняння за – креслить відрізки і порівнює їх за при кресленні відрізків.
довжиною
довжиною
Розвиток мислення здій
снюється на основі порів
няння відрізків за довжи
ною на око і після їх вимі
рювання. Розвиток супро
воджуючого мовлення. Роз
виток концентрації уваги
22
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Арифметичні дії
в межах 100
без переходу через
розряд
Додавання та відніман
ня двоцифрового та од
ноцифрового числа без
переходу через розряд
(36 + 2, 56 + 3, 38 – 2,
59 – 3).
Переставний закон до
давання.
Додавання та відніман
ня двоцифрових чисел
без переходу через роз
ряд (26 + 13, 39 – 13,
42 + 22, 64 – 22).
Пояснення розв’язання

Учень:
– знає нумерацію в межах 100;
– розуміє значення цифр у числі;
– розкладає двоцифрове число на де
сятки і одиниці, записує двоцифрові
числа на слух;
– порівнює числа в межах 100;
– розв’язує приклади на додавання і
віднімання двоцифрового та одно
цифрового числа без переходу через
розряд (36 + 2, 56 + 3, 38 – 2, 59 – 3),
пояснює розв’язання прикладів;
– використовує переставний закон
додавання;
– раціональне розв’язання прикладу
знаходить з допомогою вчителя;
– розв’язує приклади з поясненням
(десятки додаються до десятків, оди

Розвиток зорового та слу
хового сприймання в про
цесі визначення місця чис
ла в числовому ряду. Роз
виток просторового сприй
мання здійснюється в про
цесі розкладання чисел на
десятки і одиниці.
Розвиток обсягу пам’яті в
процесі відтворення чис
лового ряду в межах 100.
Розвиток мислення здій
снюється в процесі порів
няння чисел в межах 100 з
попереднім аналізом кож
ного з чисел.
Розвиток аналітикосинте
тичного сприймання прик
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прикладів (письмове, ниці до одиниць) за зразком;
ладів на основі викорис
усне)
– приклади на додавання записує на тання переставного закону
слух, приклади на віднімання списує додавання. Розвиток обся
гу і концентрації увагу в
процесі запису прикладів і
їх розв’язання. Розвиток
усвідомленості розв’язан
ня прикладів здійснюється
в процесі пояснення, пе
ревірки розв’язання. Фор
мування фіксуючого, су
проводжуючого мовлення
здійснюється в процесі по
яснення розв’язання і мов
леннєвого звіту
23
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Дії першого
і другого ступенів,
порядок їх виконання
у прикладах без дужок.
Порядок виконання
дій у прикладах
з дужками

Учень:
– аналізує приклади;
– використовує переставний закон
додавання;
– знає правила розв’язання прикла
дів з дужками, розв’язує приклади з
дужками і без дужок, коментує роз
в’язання прикладів з дужками

Розвиток мислення на ос
нові аналізу прикладів;
узагальнення результату
використання переставно
го закону додавання (сума
не змінюється). Розвиток
просторового сприймання
прикладів з дужками за
використання послідовно
сті дій при їх розв’язанні.
Розвиток плануючого мов

лення при визначенні по
слідовності дій
24
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Поняття: «більше у...»,
«більше на...»,
«менше у...», «менше
на...».
Їх диференціація
Розв’язування простих
задач, які містять відно
шення «менше у», «біль
ше у». Аналіз задач.
Перевірка розв’язання
задач. Складання задач
за малюками, число
вим виразом, схемам.

Учень:
– аналізує умову задачі;
– розуміє поняття «стільки ж»,
«порівну», «однакова кількість»;
– диференціює висловлювання «біль
ше на...» і «більше у...»;
– ілюструє задачі за допомогою наоч
ності;
– вибирає арифметичну дію з допомо
гою учителя;
– перевіряє розв’язання задачі на
множення дією ділення і навпаки;
– складає задачі за малюнком, корот
ким записом, записує умову, розв’я
зання і відповідь

Розвиток точності пам’яті
при відтворенні структур
них компонентів задачі.
Розвиток мислення в про
цесі диференціації матема
тичних відношень і прак
тичних дій з множинами в
процесі їх порівняння. Роз
виток зорового сприймання
множин у процесі дії над
ними. Розвиток наочно
образного мислення в про
цесі розв’язання задач за
малюнками, схемами то
що. Розвиток абстрактно
логічного мислення здій
снюється при складанні за
дач за коротким записом,
арифметичними даними.
Посиленню мовленнєвої
регуляції сприяє відтво
рення умови задачі, запи
тання, а також складання
плану розв’язання

2

Міри часу: 1 година –
60 хвилин, півгодини –
30 хвилин
Годинник. Будова го
динника. Визначення
часу за годинником.
Співвіднесення мір ча
су

Учень:
– знає одиниці вимірювання часу (го
дина, хвилина);
– пояснює призначення годинника;
– розуміє необхідність вимірювання
часу, може навести приклади;
– знає будову годинника, розрізняє
стрілки годинника, розуміє призначен
ня кожної, показує напрямок їх руху;
– орієнтується в часі (порівнює хви
лину і годину, їх тривалість), спів
відносить годину і хвилину (1 година =
60 хвилин);
– визначає час до півгодини

Розвиток сприймання часу
на основі визначення його
за годинником. Розвиток
осмисленої пам’яті на ос
нові відтворення подій, які
відбувались у певний час.
Розвиток довільної уваги в
процесі визначення часу.
Формування зв’язного мов
лення в процесі відтворен
ня подій, які можуть відбу
тися за ту чи іншу одиницю
часу (що можна зробити за
хвилину, годину, добу, тощо)
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Коло (лінія)
Практичне розрізнен
ня кола і круга. Центр
круга, радіус (розмі
щення циркуля). Крес
лення кола за допомо
гою циркуля

Учень:
– розрізняє геометричні фігури;
– диференціює круг і коло, виділяє з
ряду геометричних фігур, називає
без визначення;
– знає призначення циркуля, вміє
ним користуватися, креслить коло за
допомогою циркуля

Розвиток
просторового
сприймання на основі дифе
ренціації кола і круга, ви
значення центра круга,
радіуса. Формування ру
хової пам’яті при кори
стуванні циркулем під час
креслення кола (правильне
розміщення циркуля, крес
лення за допомогою цирку
ля). Розвиток координації

27
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Повторення
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4 клас
(140 годин, 4 години на тиждень)
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№
з/п

Ксть
год

Зміст навчального
матеріалу

Навчальні досягнення
учнів

Спрямованість
корекційнорозвивальної
роботи

1

15

Арифметичні дії
в межах 100
Нумерація, всі випад
ки додавання і відні
мання (повторення)

Учень:
– знає назву чисел в межах 100;
– показує, вибирає і записує означене
число;
– знає місце числа в числовому ряду,
називає і записує сусідів даного чис
ла;
– визначає десятки і одиниці в дво
цифровому числі, записує числа за
десятками та одиницями.

Розвиток обсягу пам’яті на
основі відтворення назви
чисел в межах 100.
Розвиток осмисленої па
м’яті здійснюється в про
цесі розв’язання прикладів
на додавання і віднімання
в межах 100 (без переходу
через розряд).
Розвиток концентрації ува
ги здійснюється в процесі
запису двоцифрових чисел
на слух, визначення де
сятків, одиниць.
Розвиток мислення на ос
нові аналізу прикладів і пе
ревірки їх розв’язання;
порівняння прикладів

Розвиток супроводжуючо
го мовлення здійснюється
в процесі пояснення роз
в’язання і перевірки
5

Додавання до двоциф
рового числа одноциф
рового і двоцифрового,
коли в сумі одержуємо
круглі десятки, а та
кож віднімання від
круглих десятків одно
цифрового чи двоциф
рового числа: 45 + 5,
75 + 25, 50 – 5, 90 – 25,
100–3, 100 –23, 100–93

Учень:
– знає склад чисел в межах 10;
– розв’язує приклади з невідомим до
данком, щоб в сумі був десяток, запи
сує приклади даного виду на слух,
розв’язує приклади даного виду, по
яснює розв’язання;
– приклади на віднімання розв’язує
за зразком чи з допомогою вчителя;
– порівнює приклади 50 – 5 та 50 – 35
та пояснює їх відмінності

Розвиток
аналітичного
сприймання прикладів да
ного виду.
Розвиток
структурного
сприймання здійснюється
в процесі аналізу прикла
дів, порівняння результа
тів розв’язання.
Розвиток критичності здій
снюється на основі пере
вірки прикладів, правиль
ності запису прикладів і
результатів їх розв’язання.
Розвиток фіксуючого мов
лення здійснюється на ос
нові усного і письмового
пояснення

3

5

Додавання на рахівни
ці. Переставний закон
додавання. Додавання
і віднімання як взаємно

Учень:
– знає правила додавання і відніман
ня на рахівниці, додає і віднімає за
допомогою рахівниці;

Розвиток уваги здійснюєть
ся в процесі додавання і від
німання на рахівниці (роз
виток властивостей уваги –
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обернені дії. Нуль як – знає переставний закон додавання і
компонент додавання використовує його при розв’язанні
прикладів;
і віднімання
– перевіряє приклади взаємно обер
неними діями;
– знає правила додавання і відніман
ня нуля, розв’язує приклади з нулем

розподіл, переключення).
Розвиток аналітикосинте
тичного сприймання на ос
нові використання перес
тавного закону додавання.
Розвиток усвідомленості в
процесі розв’язання прик
ладів з нулем і їх пояснен
ня.
Розвиток супроводжуючо
го мовлення
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3

Прилічування і відлі
чування по 6 (до 60),
по 7 (до 70), по 8 (до
80), по 9 ( до 90)

Учень:
– лічить по 6 (до 60), по 7 (до 70), по
8 (до 80), по 9 (до 90) самостійно,
відлічує з опорою на числовий ряд

Розвиток слухового і зоро
вого сприймання числового
ряду в межах 100 в процесі
прилічування і відлічуван
ня по 6 (до 60), по 7 (до 70)
тощо.
Розвиток концентрації ува
ги здійснюється в процесі
лічби по 6, 7, 8, 9

5

2

Міри довжини
Метр, дециметр, санти
метр, міліметр.
Співвіднесення мір дов
жини. Вимірювання

Учень:
– знає назви мір довжини, практично
розрізняє метр, дециметр, санти
метр, міліметр;
– співвідносить міри довжини:

Розвиток зорового сприй
мання на основі порівнян
ня мір довжини. Розвиток
мислення – аналіз мір дов
жини, їх порівняння і пе

довжини, ширини, ви
соти. Розв’язання прик
ладів з іменованими
числами

метр–дециметр, дециметр–санти
метр, метр–сантиметр, сантиметр–
міліметр;
– вимірює довжину, висоту, ширину
в метрах, сантиметрах, дециметрах,
міліметрах;
– розв’язує приклади з іменованими
числами

ретворення. Розвиток ру
хової пам’яті в процесі
креслення і вимірювання
відрізків.
Збагачення словника но
вою термінологією

Учень:
– розрізнює важкі і легкі предмети
шляхом зважування на долонях, на
око, порівнює предмети за вагою;
– знає назви мір ваги: кілограм, цент
нер, співвідносить міри ваги: 1 ц =
100 кг;
– зважує предмети на терезах;
– розв’язує приклади з іменованими
числами, розв’язує задачі на визна
чення маси предметів

Формування поняття «ма
са» предмета на основі зва
жування предметів і визна
чення ваги.
Розвиток зорового, тактиль
ного сприймання маси пред
метів. Розвиток «барично
го» почуття. Розвиток па
м’яті на основі відтворення
мір ваги. Розвиток мислен
ня здійснюється в процесі
порівняння мір ваги, їх
співвідношення, порівнян
ня предметів за вагою. Зба
гачення словника

2

Міри ваги
Кілограм, центнер. По
значення: ц. Їх співвід
ношення: 1 ц = 100 кг.
Порівняння предметів
за вагою. Розв’язання
прикладів з іменовани
ми числами. Розв’язан
ня задач на визначення
маси.
Терези. Зважування на
терезах

7

5

Учень:
Ціна, вартість
Розвиток
аналітичного
Розв’язування простих – розуміє і диференціює поняття сприймання задачі: визна
арифметичних задач «ціна» і «вартість»;
чення умови, арифметич
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– розв’язує прості арифметичні за
дачі на залежність між величинами:
ціною, кількістю і вартістю, пояснює
їх розв’язання, може навести прик
лади з життєвих ситуацій;
– розрізняє просту і складену задачі,
аналізує складену задачу: преказує
умову задачі;
– визначає кількість невідомих і за
питання;
– складає план розв’язання; записує
розв’язання; робить перевірку; запи
сує відповідь;
– ілюструє задачу за допомогою наоч
ності

них даних, запитання.
Формування понять «ціна»,
«вартість». Розвиток мис
лення на основі узагальнен
ня понять «ціна», «кіль
кість», «вартість». Розвиток
наочнообразного мислення
здійснюється в процесі скла
дання задач даного типу.
Розвиток абстрактнологіч
ного мислення здійснюєть
ся в процесі розв’язання
задач на визначення вар
тості товару, порівняння
ціни і вартості. Розвиток
мовлення здійснюється в
процесі відтворення реаль
них життєвих ситуацій,
покладених в умову задачі

Додавання
і віднімання в межах
100 з переходом через
розряд
Додавання і відніман
ня двоцифрового та од
ноцифрового чисел з

Учень:
– знає склад чисел в межах 10, допов
нює числа до 10;
– розв’язує приклади даного виду за
зразком, пояснює розв’язання;
– робить розгорнутий запис пояснення
за зразком чи з допомогою вчителя.

Розвиток аналітикосинте
тичного сприймання чисел
на основі визначення де
сятків і одиниць; розкла
дання одиниць на два чис
ла. Розвиток осмисленої
пам’яті здійснюється в про
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на залежність між ве
личинами: ціною, кіль
кістю і вартістю.
Складені арифметичні
задачі на дві–три дії.
Порівняння простої і
складеної задач. Аналіз
задач. Перевірка роз
в’язання задач

8

15

переходом через роз
ряд: 38 + 3, 32 + 9,
41 – 3, 41 – 9.
Пояснення розв’язан
ня прикладів

цесі доповнення числа до
десятка, пояснення розв’я
зання. Розвиток концент
рації уваги здійснюється в
процесі поетапного розв’я
зання прикладів. Розвиток
супроводжуючого мовлення

15

Двоцифрові
і одноцифрові числа.
Порядок розв’язання
прикладів
Додавання і відніман
ня двоцифрових чисел
з переходом через роз
ряд: 38 + 24, 54 – 28

Учень:
– розкладає двоцифрове число на де
сятки і одиниці, знає порядок вико
нання операцій при розв’язанні
прикладів даного виду;
– розв’язує приклади даного виду з
письмовим поясненням

Розвиток
просторового
сприймання двоцифрових
чисел при визначенні їх де
сяткового складу, послі
довності виконання дій.
Розвиток точності пам’яті
здійснюється в процесі роз
в’язання прикладів даного
виду. Розвиток супроводжу
ючого мовлення – в процесі
пояснення розв’язання

10

3

Геометричний
матеріал
Ламана лінія, як сума
відрізків. Побудова ла
маної за даними роз
мірами відрізків. Зам
кнута ламана – межа

Учень:
– розрізнює відрізок, пряму і ламану
лінії, вибирає ламану серед інших ге
ометричних фігур;
– креслить ламану лінію за даними
розмірами відрізків, обчислює дов
жину ламаної.

Розвиток зорового сприй
мання здійснюється на ос
нові визначення і розріз
нення геометричних фігур,
вимірювання і креслення
відрізків. Формування по
няття ламаної лінії. Розви
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многокутника. Обчис
лення довжини лама
ної

11

4
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Таблиці множення
та ділення на числа 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9.
Назва компонентів мно
ження і ділення. Пере
ставний закон множен
ня.
Таблиця множення чи
сел 3, 4

ток мислення на основі
порівняння довжини від
різків і узагальнення в про
цесі побудови ламаної з
окремих відрізків. Цілісне
сприймання ламаної лінії.
Розвиток рухової пам’яті
здійснюється в процесі крес
лення ламаної ліній
Учень:
– знає табличне множення в межах
20;
– знає назву компонентів множення і
ділення;
– лічить рівними групами в межах
100;
– замінює дію множення дією дода
вання;
– знає таблицю множення чисел 3, 4;
– знає і використовує переставний за
кон множення

Розвиток точності пам’яті
здійснюється в процесі від
творення назв компонентів
множення і ділення. Роз
виток уваги на основі ана
літичного сприймання чис
лового ряду при лічбі рів
ними групами в межах 100.
Розвиток обсягу пам’яті на
основі запам’ятовування і
відтворення таблиць мно
ження чисел 3, 4. Розвитку
мислення сприяє знаход
ження означених прик
ладів у таблиці множення,
їх аналіз і використання
переставного закону мно

ження. Збагачення слов
ника назвами компонентів
дій множення і ділення:
множник, добуток, ділене,
частка
4

Зпівставлення
множення і ділення
як взаємно обернених
дій.
Табличне ділення на
числа 3, 4

Учень:
– знає табличне ділення на числа в
межах 20;
– знає табличне ділення на числа 3, 4;
– співвідносить дію множення з дією
ділення;
– складає приклади на ділення за
прикладами на множення, розв’язує
приклади

Розвиток пам’яті здійсню
ється в процесі відтворення
таблиць ділення в межах
20. Розвиток осмисленої
пам’яті здійснюється в про
цесі заміни дії множення
дією додавання. Розвиток
абстрактнологічного мис
лення здійснюється в про
цесі зіставлення прикладів
множення і ділення

13
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Знаходження полови
ни, четвертої, п’ятої,
шостої частин конкрет
ної величини і конкрет
ної кількості (прямо
кутника, симетричного
предмета – яблука, кар
топлини тощо).
Таблиця множення чи
сел 5,6.

Учень:
– ділить множину на рівні частини;
– ділить предмет чи його зображення
на означену кількість частин;
– знає таблиці множення і ділення на
числа 5, 6;
– записує приклади на слух, розв’я
зує приклади на множення і ділення;
– розв’язує складені приклади, які
мають різні види арифметичних дій

Розвиток аналітичносин
тетичного сприймання мно
жини здійснюється в про
цесі знаходження половини,
четвертої, п’ятої, шостої
частин конкретної величи
ни і конкретної кількості
(прямокутника, симетрич
ного предмета – яблука,
картоплини тощо). Розви
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Порядок виконання дій (додавання, множення, віднімання,
в складених прикладах ділення);
– знає порядок виконання дій в скла
дених прикладах

ток точності пам’яті на
основі розв’язування скла
дених прикладів, визна
чення порядку виконання
дій. Розвиток мислення
здійснюється в процесі ана
лізу, узагальнення при роз
в’язанні складених прик
ладів. Розвиток регулюю
чої функції мовлення на
основі пояснення розв’я
зання прикладів, запис на
слух, повторення інструкції

Учень:
– визначає дію для розв’язання за
дачі;
– ілюструє за допомогою предметних
множин, наочності;
– складає короткий запис умови,
розв’язує задачі, пояснює розв’язан
ня;
– перевіряє розв’язання з допомогою
вчителя

Розвиток мислення здій
снюється на основі аналізу
умови задачі, визначення
арифметичних дій для її
розв’язання. Розвитку фік
суючого мовлення сприяє
складання задачі за ма
люнками, за коротким за
писом. Розвиток зв’язного
мовлення здійснюється в
процесі переказу умови за
дач, складання задач за
малюнками

Задачі,
які розв’язуються мно3
женням і діленням
Аналіз задач. Складан
ня задач за малюнками.
Перевірка розв’язання

10

Арифметичні дії
додавання
і віднімання в межах
100
Назва компонентів до
давання і віднімання.
Складання прикладів
за назвами компонентів.
Розв’язання складених
прикладів на дві–три
дії. Пояснення розв’я
зання

Учень:
– знає назви компонентів додавання і
віднімання;
– розв’язує приклади на додавання і
віднімання (усі випадки);
– складає приклади за назвами ком
понентів, записує приклади на слух;
– розв’язує складені приклади з дуж
ками і без дужок, знає порядок вико
нання дій

Розвитку точності і обсягу
пам’яті сприяє правильне
відтворення назв компо
нентів арифметичних дій,
запис прикладів за назва
ми компонентів. Розвиток
слухового сприймання здій
снюється в процесі запису
прикладів на слух. Роз
витку просторового сприй
мання сприяє розв’язання
прикладів з дужками. Пла
нуюче мовлення розви
вається в процесі визначен
ня порядку виконання дій в
складених прикладах
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Знаходження
невідомого
компонента додавання
і віднімання.
Множення і ділення на
одиницю

Учень:
– розв’язує приклади з невідомим
компонентом додавання чи відніман
ня, пояснює знаходження невідомого
компонента;
– знає правила множення і ділення
на одиницю, пояснює результат дії

Розвиток осмисленої па
м’яті і абстрактнологічно
го мислення здійснюється
в процесі пояснення зна
ходження невідомого ком
понента. Розвиток конце
нтрації уваги і збільшення
її обсягу здійснюється в
процесі розв’язання таких
прикладів. Розвиток су

208
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проводжуючого мовлення
здійснюється в процесі по
яснення розв’язання.
5

Числа, отримані при
вимірюванні однією
одиницею і двома оди
ницями таких вели
чин, як вартість, дов
жина, час

Учень:
– перетворює іменовані числа;
– розв’язує приклади з іменованими
числами, пояснює розв’язання прик
ладів

Розвиток обсягу пам’яті на
основі відтворення назв
одиниць вартості, довжи
ни, часу тощо. Розвиток
узагальнення здійснюєть
ся в процесі дій з цими чис
лами, усвідомлення про
властивості іменованих чи
сел. Збагачення словника
назвами одиниць вартості,
довжини, часу, їх співвід
ношення. Розвиток уваги
здійснюється в процесі пе
ретворення і співвідношен
ня іменованих чисел
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Прості текстові ариф3
метичні задачі на
знаходження невідо3
мого доданка
Складання задач за ма
люнками, числовими
даними

Учень:
– складає короткий запис умови
задачі;
– складає план розв’язання задачі;
– визначає залежність між даними та
шуканим;
– здійснює і пояснює вибір арифме

Розвиток наочнообразного
мислення здійснюється в
процесі знаходження при
чиновонаслідкових зв’яз
ків між даним і шуканим.
Розвиток абстрактнологіч
ного мислення здійснюєть
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тичної дії.
– розв’язує задачі даного типу, запи
сує відповідь, складає задачі за зраз
ком, за малюнками, за числами

ся в процесі аналізу задачі,
складання плану розв’я
зання. Розвиток плануючо
го і фіксуючого мовлення в
процесі складання плану
розв’язання, мовленнєвого
звіту про хід роботи над за
дачею

2

Одиниця часу –
секунда (с).
1 хвилина – 60 сек.
Визначення часу за го
динником. Співвідне
сення мір часу
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Чотирикутники:
Учень:
Розвиток зорового сприй
квадрат, прямокутник – знає назву геометричних фігур, ви мання на основі аналізу гео

210
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Учень:
Розвиток пам’яті здійсню
– визначає час за годинником;
ється в процесі відтворення
– знає міри часу, співвідносить міри назв мір часу, їх співвідно
часу
шення. Формування уяв
лення про хвилину здій
снюється на основі визна
чення тривалості хвилини.
Розвиток аналітикосинте
тичного сприймання часу
здійснюється в процесі
порівняння мір часу, визна
чення тривалості хвилини,
години тощо. Збільшення
словникового запасу, роз
виток зв’язного мовлення

бирає означену фігуру, дає визначен
ня;
– знає назву і показує елементи чоти
рикутника;
– будує чотирикутники на основі да
них довжин сторін (у сантиметрах) за
допомогою креслярського трикутника

метричних фігур, їх прос
торового розташування,
побудови. Розвиток пам’яті
на основі визначення еле
ментів багатокутників. Роз
ширення і збагачення слов
ника новими термінами.
Розвиток дрібної моторики
в процесі креслення гео
метричних фігур. Розви
ток спостереження і уваги
здійснюється в процесі по
будови чотирикутників за
довжиною сторін

Таблиці множення чи
сел 7, 8, 9 і відповідні
випадки табличного
ділення. Парні і непарні
числа

Учень:
– знає таблиці множення і відповідні
випадки табличного ділення чисел 7,
8, 9;
– розв’язує приклади на множення і
ділення, складені приклади на дві,
три дії;
– визначає парні і непарні числа

Розвиток пам’яті на основі
відтворення таблиць мно
ження і ділення. Розвиток
уваги здійснюється в про
цесі встановлення взаємо
зв’язку прикладів на мно
ження з прикладами на
ділення. Формування уяв
лення про парні і непарні
числа на основі усвідомле
ного ділення на рівні час
тини

211

Елементи чотирикут
ника: основа, бокові
сторони, діагоналі. По
будова прямокутника
(квадрата) на основі
даних довжин сторін
(у сантиметрах) за до
помогою креслярського
кутника
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Множення чисел
на 0. Неможливість
ділення на 0
Таблиці множення на
числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, ділення на числа 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Учень:
– знає таблиці множення на числа 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ділення на числа 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
– розв’язує приклади з 0;
– записує приклади на слух, за назва
ми компонентів, пояснює розв’язан
ня прикладів

Розвиток обсягу пам’яті в
процесі розв’язування прик
ладів на множення і ділен
ня. Розвиток мислення в
процесі визначення невідо
мих компонентів множен
ня чи ділення. Усвідомлен
ня неможливості ділення
на нуль. Розвиток довіль
ної уваги
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Перевірка множення і Учень:
ділення
– здійснює перевірку множення ді
ленням і навпаки;
– розв’язує приклади самостійно, по
яснює розв’язання прикладів

Розвиток мислення на ос
нові зіставлення прикладів
на множення і ділення. Роз
виток уваги здійснюється
на основі перевірки прик
ладів
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Складені задачі
Розв’язування задач
на дві–три дії

Розвитку абстрактноло
гічного мислення сприяє
усвідомлений аналіз скла
деної задачі: визначення
зв’язку між даними, скла
дання плану. Розвиток ува
ги здійснюється в процесі
визначення арифметичних

212
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Учень:
– аналізує складену задачу, виділяє
прості задачі;
– складає план розв’язання;
– визначає запитання і арифметичні дії;
– розв’язує складені задачі за зраз
ком, попереднім аналізом, з допомо
гою вчителя

даних, виділення простих
задач із складеної. Розви
ток точності пам’яті здій
снюється на основі відтво
рення умови задачі, даних,
запитання. Розвитку зв’яз
ного мовлення сприяє пе
реказ умови, складання за
дач за малюнками тощо
25
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Геометричний матеріал.
Трикутники: рівнобед
рений, рівносторонній,
різносторонній (знахо
дження серед інших
фігур).
Взаємне розташування
прямої лінії (відрізка),
кола, многокутника на
площині. Точка пере
тину. Креслення три
кутників

Учень:
– знає назву геометричних фігур, ви
бирає за назвою;
– розрізняє і називає види трикут
ників;
– креслить трикутники на папері в
клітинку, знає, показує і називає еле
менти трикутника

Формування уявлень про
види трикутників на основі
їх розрізнення і креслення.
Розвиток зорового сприй
мання фігур здійснюється
в процесі розрізнення, ви
бору за назвою тощо. Роз
виток пам’яті на основі від
творення назв видів три
кутників, їх елементів.
Розвиток рухової пам’яті
здійснюється в процесі
креслення трикутників.
Розвитку мислення сприяє
аналіз, порівняння геомет
ричних фігур
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Повторення
Арифметичні дії дода
вання і віднімання в
межах 100 (всі випад
ки). Таблиці множення
і ділення. Перевірка
розв’язання прикладів.
Розв’язання простих і
складених задач. Скла
дання задач за малюн
ками, схемами, число
вими даними. Розв’я
зання прикладів з іме
нованими числами

Учень:
– розв’язує приклади на додавання і
віднімання в межах 100;
– розв’язує приклади з переходом че
рез розряд;
– знає таблиці множення і ділення;
– розв’язує складені приклади, знає
порядок виконання дій, пояснює і пе
ревіряє приклади;
– розв’язує прості і складені задачі.
– порівнює числа в межах 100;
– розв’язує приклади з іменованими
числами

Розвиток пам’яті в процесі
розв’язання прикладів, по
рядку виконання дій в них.
Розвиток довільної уваги
на основі відповідної дії
для розв’язання задачі.
Розвиток мислення здій
снюється в процесі перевір
ки прикладів, розв’язання
задач тощо.
Розвиток самоконтролю в
процесі розв’язання прик
ладів, задач, креслення то
що. Розвиток зв’язного су
проводжуючого мовлення

Для дітей з меншими пізнавальними можливостями
2 клас
(140 годин, 4 години на тиждень)
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№
з/п

Ксть
год

Зміст навчального
матеріалу

Навчальні досягнення
учнів

Спрямованість
корекційнорозвивальної
роботи

1

10

Виявлення знань
та вмінь учнів
з математики
Числа першого десятка.
Порівняння предметів
за кількістю, за роз
мірами

Учень:
– називає числа першого десятка;
– знає назви дій додавання та відні
мання;
– порівнює групи предметів за кіль
кістю, предмети за розмірами;
– визначає напрям руху, місце розта
шування предметів, орієнтується на
площині і у просторі

Розвиток пам’яті – відтво
рення числового ряду, назв
цифр.
Формування зорового, слу
хового, тактильного сприй
мання кількості предметів,
їх величини.
Розвиток просторової орієн
тації. Розвиток дрібної мо
торики.
Розвиток мовлення.
Формування в учнів зов
нішньої організованості в
навчальній діяльності, точ
ного виконання вказівок
учителя
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Нумерація в межах 10
(повторення)
Лічба пряма і зворотна
в межах 10.
Порівняння чисел. Ліч
ба двійками, трійками.
Порядкові числівники.
Аналіз множини щодо
її кількісної характе
ристики, співвідношен
ня числа і кількості

Учень:
– називає числа від 1 до 10;
– визначає місце числа і цифри в чис
ловому ряду;
– порівнює числа за значенням;
– знає знаки « >»; «<»;
– впізнає знаки «<» і «>», застосовує
в процесі порівняння чисел;
– лічить двійками, трійками в межах
10;
– розрізняє кількісні і порядкові числа;
– співвідносить кількісний числівник
з цифрою і групою предметів

Розвиток пам’яті здійсню
ється в процесі відтворен
ня назв чисел від 1 до 10,
місця кожного числа в чис
ловому ряду.
Формування аналітико
синтетичного типу сприй
мання.
Розвиток мовлення. Роз
ширення активного слов
ника учнів, використання
кількісних і порядкових
числівників

3
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Арифметичні дії
в межах 10
Дії додавання і відні
мання в межах 10.
Склад чисел в межах 10

Учень:
– знає назви дій додавання та відні
мання, таблиці додавання і відніман
ня в межах 10;
– знає склад чисел в межах 10;
– відкладає на рахівниці одноцифрові
числа, 10 одиниць, один десяток;
– розв’язує приклади на додавання і
віднімання в межах 10;
– записує приклади на слух

Розвиток обсягу пам’яті.
Формування усвідомленої
пам’яті на основі відтво
рення таблиць + і –, складу
чисел в межах 10.
Формування абстрактно
логічного мислення: розв’я
зання прикладів з одним
невідомим (3 +... = 10). По
силення мовленнєвої регу
ляції діяльності: відтворен
ня інструкцій. Формування
супроводжуючого мовлен

ня здійснюється в процесі
запису прикладів на слух.
10

Нумерація в межах 20
Назва чисел в межах 20.
Лічба пряма і зворотна
в межах 20.
Порівняння чисел.
Співвідношення кілько
сті, числа, цифри. Ліч
ба десятками

Учень:
– називає числа від 1 до 20;
– володіє прямою і зворотною лічбою
в межах 20;
– знає порядок слідування чисел при
рахунку в межах 20;
– порівнює числа з опорою на число
вий ряд;
– записує і читає записані числа, по
яснює значення кожної цифри;
– лічить двійками, трійками в межах
20 з опорою на числовий ряд, співвід
носить число і кількість;
– рахує десятками, 20 – два десятки

Розвиток довільної уваги.
Розвиток пам’яті – запа
м’ятовування чисел від 11
до 20 на основі раніше вив
ченої нумерації чисел в ме
жах 10; порівняння чисел в
межах 20 на основі попе
реднього досвіду. Розвиток
просторового сприймання
числового ряду: усвідом
лення, що попереднє число
< наступного.
Розвиток сприймання: йо
го обсягу, та цілісності

5
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Міри вартості
Монети 1 к, 2 к, 5 к, 10 к.
Заміна і розмін монет за
зовнішніми ознаками,
за вартістю

Учень:
– розрізняє монети вартістю 1 к, 2 к,
5 к, 10 копійок;
– замінює одні монети іншими в ме
жах 10;
– розуміє, що 20 це дві монети по 10 к.

Формування сприймання
на основі розрізнення мо
нет за кольором, розміром,
вартістю.
Формування мисленнєвих
операцій на основі порів
няння монет за розміром,
кольором, вартістю; замі
ни одних монет іншими
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Розвиток мовлення. Збага
чення словника, форму
вання зв’язного мовлення
в процесі ігор: «Магазин»
тощо. Розвиток дрібної мо
торики
2

Геометричний
матеріал
Точка, пряма лінія.
Креслення прямої лінії

Учень:
– вміє користуватися лінійкою, крес
лить пряму лінію за допомогою ліній
ки

Формування сприймання
простору. Орієнтування в
зошиті, на папері.
Розвиток рухової пам’яті
на основі правильного роз
ташування лінійки, крес
лення ліній (зліва направо).
Розвиток пам’яті – вивчен
ня правил користування
лінійкою

7

15

Арифметичні дії
в межах 20
Утворення чисел дру
гого десятка.
Розкладання чисел на
десятки і одиниці. Од
ноцифрові, двоцифрові
числа.
Порівняння чисел

Учень:
– розуміє як утворюються числа друго
го десятка – десяток і кілька одиниць;
– розкладає числа на десятки і одиниці;
– розуміє і використовує терміни «од
ноцифрові» і «двоцифрові» числа, по
рівнює числа за значенням;
– розв’язує приклади виду: 10 + 3,
3 + 10, 14 – 4 за допомогою наочності
чи рахівниці, числового ряду

Формування сприймання
множини, її кількісної ха
рактеристики. Розвиток
просторового сприймання
двоцифрових чисел на ос
нові помісцевого значення
цифр у числі.
Формування аналізу і син
тезу в процесі утворення
чисел другого десятка (до де
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сятка додається кілька оди
ниць
двоцифрове число).
5

Арифметичні задачі
Структура задачі.
Прості арифметичні за
дачі на знаходження
суми і остачі.
Аналіз задачі

Учень:
– знає структуру задачі;
– здійснює аналіз умови,
– розуміє сутність запитання, визна
чає дію та запитання задачі;
– записує розв’язання задачі у вигля
ді арифметичного прикладу

Розвиток пам’яті – переказ
умови задачі (з опорою на
наочність, без опори). Від
творення задачі – її умови,
числових даних, запитан
ня. Формування цілісного
сприймання задачі.
Розвиток мислення на ос
нові аналізу задачі, здій
снювання судження і умо
виводу щодо вибору дії роз
в’язання задачі.
Розвиток супроводжуючо
го мовлення при складанні
плану задачі, схеми умови
тощо

9

2

Геометричний
матеріал
Пряма лінія, відрізок
Креслення відрізків.
Порівняння відрізків
за довжиною

Учень:
– знає правила користування ліній
кою;
– розрізняє пряму лінію і відрізок;
– креслить відрізок заданої довжини;
– порівнює відрізки за довжиною

Розвиток рухової пам’яті
(користування лінійкою).
Формування просторового
сприймання в процесі крес
лення відрізків і порівнян
ня їх за довжиною. Орієн
тується в зошиті і на ар
куші паперу
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Розвиток дрібної і загаль
ної моторики здійснюється
в процесі креслення
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3

Міри часу: тиждень
Кількість днів. Назва
днів тижня.
Поняття: «завтра», «сьо
годні», «вчора». Спів
відношення порядко
вого числа з днем тиж
ня

Учень:
– послідовно називає дні тижня;
– знає кількість днів у тижні;
– може назвати, який день був вчора,
який буде завтра, попередній і наступ
ний дні з допомогою вчителя;
– визначає день тижня за його поряд
ковим числом

Розвиток точності пам’яті
на основі правильного від
творення послідовності днів
тижня, назви попередньо
го і наступного днів тижня.
Розвиток концентрації ува
ги

11

15

Додавання
і віднімання чисел
у межах 20
Нуль як компонент до
давання.
Розв’язування прикла
дів з нулем.
Запис прикладів на
слух, списування прик
ладів з підручника,
дошки

Учень:
– знає склад чисел в межах 10;
– розуміє, що одиниці додають до оди
ниць, від одиниць віднімають оди
ниці;
– записує і розв’язує приклади на до
давання і віднімання виду 17 + 2,
14 + 3, 18 – 13, 20 – 5;
– розв’язує приклади з нулем

Розвиток цілеспрямованої
та смислової пам’яті на ос
нові відтворення складу
чисел в межах 10, на основі
просторового сприймання
числа, помісцевого значен
ня цифр у числі. Розвиток
слухового і зорового сприй
мання.
Виховання самостійності
при виконанні завдань,
акуратності при запису в
зошит

5

Поняття
«більше на...»,
« менше на...»
Прості арифметичні за
дачі на збільшення та
зменшення числа на
кілька одиниць

Учень:
– розуміє вирази «більше на…», «мен
ше на…»;
– пояснює обрану дію («щоб стало
більше, треба додати», «щоб стало
менше, треба відняти») з допомогою
вчителя;
– записує розв’язання задачі прикла
дом після попереднього аналізу;
– записує відповідь задачі

Формування понять «біль
ше на...» , «менше на...»
робити умовивід щодо об
раної дії.
Розвиток довільної уваги
здійснюється в процесі запи
су прикладу, співвідношен
ня дії і знакової системи

13

3

Одиниці довжини:
см, дм
Співвідношення мір
довжини.
Креслення відрізків за
даної довжини.
Розв’язання прикладів
з іменованими числами

Учень:
– розуміє значення цифр на лінійці;
– знає, що 1 дм = 10 см, співвідносить
см і дм;
– будує відрізки заданої довжини;
– розв’язує приклади з іменованими
числами за зразком чи з допомогою
вчителя

Розвиток зорового сприй
мання здійснюється при
формуванні уміння коор
динувати рухи рук і очей.
Розвиток узагальнення що
до сутності вимірювань

14

2

Геометричний
матеріал
Пряма і ламана лінії.

Учень:
Розвиток вибірковості
– розрізняє пряму і ламану лінії;
сприймання геометричних
– знає, що ламана лінія складається з фігур, диференціація ліній.
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Побудова ламаної лінії відрізків;
– будує ламану лінію з відрізків

Розвиток концентрації ува
ги в процесі креслення лі
ній і відрізків.
Правильне розташування
малюнка в зошиті. Вихо
вання інтересу до виконан
ня завдання

15

Додавання
і віднімання чисел
у межах 20 без
переходу через розряд
Назва компонентів дій
додавання і віднімання.
Приклади виду: 20 – 5;
20 – 13

Учень:
– знає назви компонентів дій дода
вання та віднімання;
– списує приклади з підручника,
дошки;
– розв’язує приклади виду: 20–5;
20–13 за зразком чи з допомогою вчи
теля;
– пояснює розв’язання з допомогою
вчителя.
– записує пояснення за зразком

Розвиток довільної уваги
здійснюється в процесі за
пису і розв’язання прик
ладів. Розвиток аналітико
синтетичної діяльності здій
снюється в процесі аналізу
прикладів, пояснення ре
зультату дії.
Розвиток регулюючої фун
кції мовлення здійснюється
в процесі запису і пояснен
ня розв’язання прикладів

16
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Аналіз задачі
Структура задачі.
Прості і складені ариф
метичні задачі на зна
ходження суми двох до
данків

Учень:
– переказує задачу і аналізує умову
за запитаннями вчителя;
– виявляє величини, про які йдеться
в задачі;
– з’ясовує зв’язки між величинами з

Формування наочнообраз
ного мислення на основі
наочнодійового в процесі
аналізу задачі, з’ясування
зв’язків між величинами;
узагальнення структурних
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допомогою вчителя;
компонентів і визначення
– ділить складену задачу на дві про способу розв’язання задачі.
сті за питаннями вчителя;
Розвиток цілісного сприй
– ставить запитання до задачі;
мання задачі на основі ви
– пояснює розв’язання
ділення простих із складе
ної, визначення їх логічного
зв’язку, складання плану її
розв’язування
2

Міри ваги
Поняття «важкий»,
«легкий».
Порівняння предметів
за масою. Кілограм.
Визначення ваги

Учень:
– розуміє поняття «важкий – легкий»;
– порівнює предмети за масою;
– будує серіаційний ряд (від легкого
до важкого і навпаки);
– визначає вагу предметів, записує
позначення ваги – кг

Розвиток кінестетичного
сприймання на основі ви
значення важких і легких
предметів. Формування пер
цептивних дій обстеження
ваги предметів; вміння по
рівнювати за вагою, побудо
ва серіаційного ряду. Роз
виток абстрактнологічного
мислення на основі викори
стання умовної міри (кг)

18

5

Час
Одиниця часу – година.
Годинник. Будова го
динника.
Визначення часу за го
динником

Учень:
– знає будову годинника, визначає
час за годинником з точністю до 1 го
дини з допомогою вчителя

Розвиток сприймання часу
здійснюється в процесі спо
стереження за послідовні
стю подій, визначення часу
за допомогою годинника
(часового еталона). Розви
ток просторового сприй
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мання здійснюється на ос
нові визначення положень
«стрілок» годинника. Зба
гачення словника новою
термінологією
4

Геометричний
матеріал: кут, верши3
на, сторони кута
Кут. Види кутів.
Елементи кутів

20

14

Повторення
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Учень:
– знає назви геометричних фігур (три
кутник, квадрат, прямокутник, коло
тощо);
– називає і показує елементи багато
кутників (сторони, кути, вершини) з
допомогою вчителя;
– розрізняє кути: прямий, гострий,
тупий;
– визначає і лічить кути в багатокут
никах після попереднього аналізу

Формування просторового
сприймання форми пред
метів, їх графічного зобра
ження.
Розвиток образної пам’яті
на основі визначення пред
метів «означеної» форми.
Класифікація предметів і
геометричних фігур. Аналіз
геометричних фігур, бага
токутників – виділення їх
елементів. Розвиток ціліс
ного сприймання фігури за
її елементами

3 клас
(140 годин, 4 години на тиждень)
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№
з/п

Ксть
год.

Зміст навчального
матеріалу

Навчальні досягнення
учнів

Спрямованість
корекційнорозвивальної
роботи

1

12

Арифметичні дії
з цілими числами
в межах 20
Порівняння чисел в ме
жах 20. Двоцифрові чис
ла. Нумерація, дода
вання і віднімання без
переходу через розряд
(12+3, 3 + 12, 20 – 4,
13+ 7, 7 + 13, 20 – 6,
18 – 14).
Числа парні і непарні.
Співвіднесення прикла
дів на додавання з прик
ладами на віднімання

Учень:
– знає склад чисел в межах 10;
– записує приклади на слух;
– знає таблиці додавання і відніман
ня в межах 10;
– розв’язує приклади на дві арифме
тичні дії;
– розв’язує прості арифметичні за
дачі;
– називає числа від 1 до 20;
– вибирає означене число з числового
ряду;
– порівнює числа в межах 20;
– співвідносить кількість, множину,
цифру;
– розкладає двоцифрові числа на де
сятки і одиниці;
– пояснює запис двоцифрових чисел,
відкладає на рахівниці;

Розвиток пам’яті на основі
відтворення складу чисел в
межах 10.
Розвиток слухового струк
турного сприймання здій
снюється в процесі запису
прикладів на слух.
Розвиток аналітичного ми
слення.
Розвиток осмисленої пам’яті
на основі відтворення чис
лового ряду в межах 20.
Формування просторового
сприймання числового ря
ду (вибір означеного числа,
їх порівняння – попереднє
число менше, наступне –
більше)

Формування цілісного
сприймання множини, кіль
кості, цифри.
Формування аналітичного
сприймання чисел, понят
тя про двоцифрове число,
значення кожної цифри в
числі на основі просторового
сприймання двоцифрового
числа.
Розвиток усіх компонентів
мисленнєвої діяльності
здійснюється в процесі роз
в’язання прикладів.
Формування цілеспрямова
ної діяльності на основі роз
в’язання прикладів, спів
віднесення прикладів на до
давання з прикладами на
віднімання, перевірка роз
в’язання прикладів тощо

Учень:
– знає структуру задачі;
– аналізує умову задачі;
– самостійно вибирає арифметичну
дію для її розв’язання;

Розвиток обсягу пам’яті на
основі відтворення струк
тури задачі, умови задачі.
Розвиток наочнообразного
мислення здійснюється в
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– розв’язує приклади на додавання і
віднімання;
– використовує переставний закон
додавання;
– пояснює розв’язання прикладів ви
ду 20 – 4 усно і робить розгорнутий
запис за зразком;
– співвідносить приклади на додаван
ня і віднімання (20 – 5 і 15 + 5 ) після
попереднього аналізу чи з допомогою
вчителя

2

Прості арифметичні за3
дачі. Структура задачі
Знаходження суми двох
доданків, остачі. Збіль
шення та зменшення

процесі розв’язання задач
за допомогою наочності,
малюнків тощо. Розвиток
вибірковості сприймання
на основі короткого запису
умови задачі.
Формування навички адек
ватного зіставлення словос
получень (порівну, більше
на, стільки ж) з відповідни
ми діями, якостями тощо.
Розвиток зв’язного мовлен
ня, його граматичної скла
дової здійснюється в про
цесі переказу умови, скла
дання задач за малюнками

Міри рідини.
Літр, півлітра
Позначення: л.
Вимірювання води літ
ровими, півлітровими
банками.

Розвиток зорового сприй
мання об’єму здійснюється
при визначенні літрових,
2х літрових, 3х літрових
банок «на око», наповнен
ня літрової банки рідиною,
вимірюючи її різними
мірками.
Розвиток пам’яті на основі
визначення ємкостей, які
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числа на кілька оди – після аналізу задачі чи з допомогою
вчителя робить короткий запис умо
ниць. Аналіз задач
ви задачі за схемою;
– розуміє словосполучення «стільки
ж», «порівну»,«більше на...», «мен
ше на...» і залежність між ними,
відповідь записує самостійно

3

2

Учень:
– знає, якими одиницями виміряють
кількість молока, рослинного масла,
рідини;
– виміряє воду літровими і півлітро
вими банками;
– визначає літрові і півлітрові банки
серед інших.

зустрічаються в побуті та
їх призначення. Розвиток
порівняння здійснюється в
процесі порівняння ємнос
тей «на око», шляхом вимі
рювання рідини тощо
Вимірювання
довжини відрізків
і креслення відрізків
за допомогою лінійки

5

Креслення прямого
кута за допомогою
креслярського
кутника
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Учень:
– правильно користується лінійкою;
– знає правила користування;
– вимірює довжину відрізків;
– креслить відрізки заданої довжини;
– порівнює відрізки за довжиною,
позначає відрізки буквами

Учень:
– знає назву кутів, розрізняє кути;
– креслить прямий кут за допомогою
креслярського кутника у вказаній

Розвиток рухової пам’яті
на основі правильного ви
користання лінійки, крес
лення відрізків.
Формування поняття про
довжину предметів на осно
ві її визначення.
Розвиток концентрації ува
ги.
Розвиток мисленнєвих опе
рацій: порівняння, класифі
кації здійснюється при по
рівнянні відрізків «на око»,
за виміряною довжиною
Розвиток образної пам’яті
на основі розрізнення кутів,
відтворення їх назви.
Формування просторового
сприймання здійснюється

6
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Кути. Розрізнення ку
тів. Порівняння кутів.
Елементи кутів. Позна
чення вершин кутів
буквами

точці, на даній прямій, кутів біль
ших або менших за прямий кут, з
різними положеннями вершин, різ
ною довжиною кутів;
– порівнює кути шляхом накладання;
– показує елементи кута, позначає їх
буквами

в процесі креслення кутів.
Визначення кутів в різно
му їх положенні.
Розвиток окоміру – визна
чення кутів «на око».
Збагачення словника нови
ми поняттями (назви еле
ментів кутів).
Розвиток мислення – по
рівняння кутів

Види трикутників
за кутами:
прямокутний,
гострокутний,
тупокутний
Виділення трикутників
серед інших фігур. Ана
ліз кутів.

Учень:
– знає назву геометричних фігур;
– розрізняє геометричні фігури, зна
ходить означену фігуру серед інших;
– розуміє залежність назви геомет
ричної фігури від кількості кутів;
– аналізує фігуру за схемою з допомо
гою вчителя: назва фігури; елементи
фігури; кількість елементів фігури
(кутів);
– розрізняє кути, знає їх назви;
– розрізняє трикутники за кутами;
– креслить трикутники за допомогою
лінійки і кутника;
– аналізує трикутники за їх видами;

Розвиток обсягу пам’яті на
основі відтворення назв ге
ометричних фігур, їх дифе
ренціація.
Розвитку аналітикосинте
тичного сприймання спри
яє визначення кутів в гео
метричних фігурах і залеж
ність їх назви від кількості
кутів.
Розвиток концентрації ува
ги, її стійкості.
Розвиток мислення здій
снюється в процесі аналізу
фігур за схемою
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– дає визначення трикутника за запи Розвиток рухової пам’яті –
таннями вчителя
креслення за допомогою
лінійки і трикутника кутів
і трикутників.
Розвиток наочнообразного
мислення на основі аналізу
трикутника,
предметів
трикутної форми.
Розвиток осмисленої па
м’яті здійснюється в про
цесі визначення трикутни
ка на основі попередніх
суджень і умовиводів
7

Міри часу
Пори року. Рік –12 мі
сяців. Порядок місяців,
їх назви. Календар.
Порядкове число кож
ного місяця

Учень:
– знає назви пір року, їх послідов
ність і ознаки;
– визначає пори роки за ознаками;
– знає назву місяців, їх послідовність;
– знає назву місяців кожної пори ро
ку з опорою на календар, їх порядко
ве число;
– вміє користуватися календарем

Розвиток образної пам’яті
на основі відтворення пір
року (за малюнками, за оз
наками тощо).
Розвиток точності пам’яті
в процесі відтворення назв
і порядку місяців.
Розвиток сприймання часу
на основі спостережень,
досвіду, осмислення зміни
дня і ночі, пір року тощо.
Розвиток довільної уваги
здійснюється під час робо

ти з календарем. Розвиток
аналітикосинтетичного
сприймання календаря на
основі відтворення назв
місяців, співвідношення
місяця з його порядковим
номером. Розвиток зв’яз
ного мовлення здійснюєть
ся в процесі розповіді про
пори року, їх ознаки тощо
8
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Міри довжини
Метр, сантиметр, деци
метр, міліметр. Спів
відношення:
метр–дециметр, санти
метр–міліметр.
Вимірювання
відрізків, порівняння
відрізків за довжиною

Учень:
– знає міри довжини;
– знає, яка довжина вимірюється в
метрах, сантиметрах, міліметрах, де
циметрах;
– співвідносить міри довжини: метр–
сантиметр, метр–дециметр, санти
метр–міліметр за зразком чи з допо
могою вчителя;
– вимірює відрізки в сантиметрах

Розвиток осмисленої па
м’яті в процесі відтворення
назв мір довжини на основі
попереднього досвіду вимі
рювання, визначення по
трібної міри вимірювання.
Розвиток узагальнення в
процесі здійснення умови
воду про необхідність вимі
рювання довжини, шири
ни, висоти.
Розвиток наочнообразного
мислення здійснюється в
процесі визначення мір
вимірювання. Розвиток су
проводжуючого і зв’язного
мовлення

Додавання
та віднімання
в межах 20 з перехо3
дом через розряд.
Прийоми додавання од
ноцифрових чисел з пе
реходом через десяток.
Знаходження невідомо
го доданка. Склад чисел.
Пояснення розв’язан
ня прикладів виду:
7 + 5, 8 + 6 (усне, пись
мове)

Учень:
– знає склад чисел в межах 10;
– знаходить невідомий доданок, роз
кладає числа на два доданки (за зраз
ком);
– пояснює розв’язання прикладів ви
ду 7 + 5 (розкладаємо другий доданок
на два числа таким чином, щоб одне з
них доповнювало перше до 10; допов
нюємо перший доданок до 10; до от
риманого числа додаємо число, яке
залишилось);
– робить розгорнутий запис розв’я
зання за зразком

Розвиток
осмисленого
сприймання прикладів на
додавання і віднімання з
переходом через розряд в
межах 20 здійснюється в
процесі розв’язання прик
ладів з невідомим додан
ком, розкладання чисел на
два доданки.
Розвиток точності пам’яті
на основі розгорнутого (пи
сьмового), а потім усного
розкладання другого до
данка на два числа.
Формування супроводжу
ючого мовлення – в процесі
пояснення розв’язання.
Розвиток концентрації і
стійкості уваги на основі
запису кінцевого результа
ту розв’язання прикладів

10

Прийоми віднімання
одноцифрових чисел
з переходом через
десяток

Учень:
– знає помісцеве значення кожної
цифри;
– розкладає числа на десятки і оди
ниці;

Розвиток цілісного сприй
мання двоцифрового числа
на основі розкладання чи
сел на десятки і одиниці, і
навпаки, – запис двоциф
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– пояснює розв’язання прикладів на
віднімання з переходом через десяток
з допомогою вчителя (зменшуване
розкладаємо на десяток і одиниці;
від’ємник розкладаємо на два числа,
одне з яких дорівнює кількості оди
ниць зменшуваного; відняти одиниці;
відняти з десятка кількість одиниць,
які залишились);
– робить розгорнутий запис розв’я
зання за зразком

рового числа за десятками і
одиницями.
Розвиток аналітикосинте
тичного сприймання здій
снюється в процесі пояснен
ня розв’язання прикладів з
переходом через десяток.
Розвиток супроводжуючого
мовлення здійснюється в
процесі пояснення розв’я
зання прикладів: спочатку
за зразком чи за запитання
ми вчителя, потім само
стійно.
Розвиток узагальнення здій
снюється в процесі розв’я
зання прикладів з перехо
дом через десяток (розгор
нутий запис – кінцевий ре
зультат)

Додавання та
віднімання в межах
20 з переходом через
розряд (закріплення)
Перевірка розв’язання
прикладів

Учень:
– вміє додавати і віднімати в межах
20 з переходом через розряд;
– записує приклади на слух, аналізує
приклади і пояснює їх розв’язання за
зразком;

Розвиток аналітичного ми
слення на основі аналізу
прикладів на додавання і
віднімання в межах 20.
Розвиток слухового сприй
мання здійснюється в про
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Двоцифрові числа.
Розкладання чисел на
десятки і одиниці. По
яснення прикладів

11
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Нумерація в межах
100
Пряма і зворотна лічба
в межах 100 по 1, по 10,
однаковими числови
ми групами. Порядкові
числівники. Порівнян
ня чисел. Визначення
десяткового складу чи
сел. Круглі десятки:
назва, запис

– співвідносить приклади на додаван
ня з прикладами на віднімання після
попереднього аналізу;
– здійснює перевірку прикладів з до
помогою вчителя

цесі запису прикладів на
слух.
Розвиток уваги – концент
рації, стійкості.
Формування супроводжу
ючого мовлення здійсню
ється в процесі аналізу і по
яснення прикладів, запису
пояснення.
Формування самооцінки на
основі перевірки прикладів

Учень:
– рахує в межах 100 по 1, по 10 і одна
ковими числовими групами (по 2, 5,
20) на наочних посібниках (пряма і
зворотна лічба);
– знає і називає порядкові числівни
ки;
– знає місце числа в числовому ряду
(з опорою на числовий ряд);
– порівнює числа у числовому ряду;
– порівнює числа за величиною (виді
лення більшого або меншого числа);
– знає десятковий склад числа (роз
кладає числа на десятки і одиниці),
називає і записує круглі десятки

Розвиток обсягу пам’яті на
основі лічби в межах 100.
Розвиток
аналітичного
сприймання числового ря
ду в межах 100 (перерахо
вування і відраховування
по 1, по 10).
Розвиток
просторового
сприймання на основі ви
значення числа в числовому
ряду, порівняння чисел.
Розвиток структурності
сприймання на основі виз
начення означеного числа,
його сусідів, попереднього

і наступного. Формування
аналітичної діяльності на
основі аналізу чисел, визна
чення десятків і одиниць
13
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Міри вартості
Монети 25 к., 50 к. Па
перові гроші: 1 гривня.
Розрізнення монет за їх
зовнішніми ознаками,
за вартістю.
Співвідношення між
одиницями вартості:
1грн = 100 к.
Визначення вартості
предметів, покупки за
ціною. Диференціація
понять «монета» – «ко
пійка»

Учень:
– знає монети вартістю 1 к., 2 к.,
5 к., 10 к., 25 к., 50 к.;
– визначає монети за їх зовнішнім ви
глядом: кольором, формою, величи
ною, цифрою, яка написана на монеті;
– вибирає монети означеної вартості;
– здійснює розмін монет;
– з допомогою вчителя визначає вар
тість предмета за ціною, яка вказана
на товарі, визначає, скільки грошей
необхідно для здійснення покупки;
– відповідає на запитання: «Скільки
коштує покупка?», «Чи вистачить гро
шей на здійснення покупки?», «Скіль
ки грошей не вистачає»?;
– замінює 100 копійок 1 гривнею;
– здійснює розмін 1 гривні монетами
іншої вартості (по 10 к., по 25 к., по
50 к.)

Розвиток зорового і так
тильного сприймання монет
за їх зовнішніми ознаками
(кольором, формою, вели
чиною).
Розвиток концентрації ува
ги при визначенні монети
означеної вартості (визна
чення цифри на монеті,
визначення її вартості).
Розвиток дрібної моторики
при виборі монет, їх дифе
ренціації, малюванні тощо.
Розвиток наочнодійового
мислення на основі визна
чення ціни товару, розміну
і заміни грошей.
Формування узагальнюю
чих понять – ціна, вартість,
сума.
Формування значення но
вих слів «ціна», «сума» в

процесі життєвого досвіду,
практичних дій, спостере
жень.
Розвиток зв’язного мов
лення в процесі сюжетно
рольових ігор: «Магазин»,
«Екскурсія», «В транспор
ті» тощо
14
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Міри часу.
Місяць – 28, 29, 30, 31
день
Тиждень. Кількість
тижнів у місяці.
Доба – 24 години

Учень:
– називає місяці по порядку;
– за календарем визначає кількість
днів місяця;
– знає, скільки днів буває в місяці
(30, 31); скільки тижнів у місяці (4
повних тижні і ще 2–3 дні), початок
року (1 січня);
– визначає кількість днів місяця за фа
лангами пальців (починаючи з січня);
– знає частини доби, їх послідовність,
початок доби (0 годин) і кінець доби
(0 годин наступного дня), доба – 24
години

Розвиток точності пам’яті
на основі відтворення назв
місяців по порядку.
Розвиток мислення здій
снюється в процесі класи
фікації місяців за порами
року. Розвиток аналітич
ного сприймання в процесі
визначення кількості днів
в означеному місяці.
Розвиток рухової пам’яті
здійснюється в процесі ви
значення кількості днів мі
сяця за фалангами пальців.
Розвиток зв’язного мов
лення в процесі визначен
ня частин доби за часовими
ознаками, подіями, які від

буваються в означену час
тину доби
Кути, багатокутники,
відрізки
Назва. Креслення відріз
ків. Порівняння відріз
ків за довжиною. Розріз
нення кутів і багатокут
ників

Учень:
– знає назву кутів, багатокутників;
– розпізнає кути і багатокутники за
назвою;
– креслить відрізки і порівнює їх за
довжиною

Розвиток образної пам’яті
в процесі диференціації ку
тів і багатокутників. Рухо
ва пам’ять розвивається при
кресленні відрізків.
Розвиток мислення здійсню
ється на основі порівняння
відрізків за довжиною на
око і після їх вимірювання.
Розвиток супроводжуючого
мовлення. Розвиток кон
центрації уваги

16

Міри часу: 1 година –
60 хвилин, півгодини –
З0 хвилин
Годинник. Будова го
динника: циферблат,
стрілки. Визначення
часу за годинником.
Порівняння мір часу

Учень:
– знає одиниці вимірювання часу (го
дина, хвилина);
– пояснює призначення годинника;
– розуміє необхідність вимірювання
часу, може навести приклади;
– знає будову годинника, розрізняє
стрілки годинника, розуміє призначен
ня кожної, показує напрямок їх руху;
– орієнтується в часі ( порівнює хви
лину і годину, їх тривалість);

Розвиток сприймання часу
на основі визначення його
за годинником.
Розвиток осмисленої па
м’яті на основі відтворення
подій, які відбувались у
певний час.
Розвиток довільної уваги в
процесі визначення часу.
Формування зв’язного мов
лення в процесі відтворен
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– співвідносить годину і хвилину ня подій, які можуть відбу
(1 година = 60 хвилин), визначає час тися за ту чи іншу одини
цю часу («що можна зроби
до півгодини
ти за хвилину, годину, до
бу?» тощо)
Коло (лінія)
Практичне розрізнен
ня кола і круга. Центр
круга, радіус (розмі
щення циркуля). Крес
лення кола за допомо
гою циркуля

18

Повторення
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Учень:
– розрізняє геометричні фігури, ди
ференціює круг і коло, виділяє з ряду
геометричних фігур, називає без виз
начення;
– знає призначення циркуля, вміє
ним користуватися;
– креслить коло за допомогою цирку
ля

Розвиток
просторового
сприймання на основі ди
ференціації кола і круга,
визначення центра круга,
радіуса.
Формування рухової пам’я
ті при користуванні цирку
лем під час креслення ко
ла (правильне розміщення
циркуля, креслення за до
помогою циркуля). Розви
ток координації

4 клас
(140 годин, 4 години на тиждень)
№
з/п

Ксть
год.

1

20

Зміст навчального
матеріалу

Навчальні досягнення
учнів
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Додавання
Учень:
та віднімання в межах – знає таблиці додавання і відніман
100.
ня в межах 10;
– знає нумерацію в межах 100;
Повторення
– послідовність чисел в межах 100,
Додавання та відніман помісцеве значення цифр у числі;
ня круглих десятків – рахує круглими десятками;
(30+20, 50–20).
– записує числа на слух (2 дес., 5 дес.
Нумерація в межах
3 од. тощо);
100. Лічба пряма
– пояснює розв’язання прикладів ви
і зворотна в межах 100. ду 40 + 20; 70 – 30 за допомогою вчи
Лічба круглими
теля;
десятками.
– записує пояснення прикладів (4 дес.+
Пояснення розв’язання + 2 дес. = 6 дес.);
прикладів
– самостійно розв’язує приклади да
ного виду за зразком

Спрямованість
корекційнорозвивальної
роботи
Розвиток обсягу і точності
пам’яті в процесі запам’я
товування і відтворення
числового ряду в межах
100 за допомогою схем,
таблиць, тощо.
Розвиток
просторового
сприймання числового ря
ду в межах 100; двоцифро
вого числа (визначення міс
ця числа, визначення де
сятків і одиниць).
Розвиток
аналітичного
сприймання множини на
основі лічби круглими де
сятками.
Розвиток мислення, а саме
узагальнення здійснюється
в процесі розв’язання прик

ладів виду: 40+20; 4 дес. +
+ 5 дес.
Розвиток концентрації ува
ги в процесі розв’язання
прикладів даного виду. Роз
виток супроводжуючого
мовлення здійснюється в
процесі пояснення розв’я
зання прикладів
2

10
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Додавання
до двоцифрового
числа та віднімання
від двоцифрового
числа круглих
десятків
(36 + 40, 40 + 36, 86 – 20)
Двоцифрові числа. За
пис на слух чисел за де
сятками та одиницями.
Пояснення прикладів
(усне, письмове)

Учень:
– визначає десятки і одиниці в числі;
– розв’язує приклади даного виду з
поясненням за зразком чи з допомо
гою вчителя;
– записує приклади на слух;
– складає приклади за малюнками,
числовими даними;
– диференціює
приклади
виду
20+20; 2+2; 31+50 тощо після попе
реднього аналізу, з допомогою вчите
ля

Аналітичному сприйман
ню прикладів даного виду
сприяє розгорнутий запис
пояснення розв’язання.
Розвиток уваги, її власти
востей.
Розвиток абстрактнологіч
ного мислення на основі
розв’язання прикладів да
ного виду.
Розвиток мовлення здій
снюється в процесі мірку
вань і пояснення, розв’язан
ня і порівняння прикладів.
Формування критичного
ставлення до результатів
роботи на уроці (перевірка

відповідей, охайності за
писів, розташування на па
пері)
3

10
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Арифметичні дії
в межах 100 без
переходу через розряд
Додавання та відніман
ня двоцифрового та од
ноцифрового числа без
переходу через розряд
(36 + 2, 56 + 3, 38 – 2,
59 – 3).
Додавання та відніман
ня двоцифрових чисел
без переходу через роз
ряд (26 + 13, 39 – 13,
42+22, 64 – 22). Пере
ставний закон додаван
ня. Пояснення розв’я
зання прикладів

Учень:
– знає нумерацію в межах 100;
– розуміє значення цифр в числі;
– розкладає двоцифрове число на де
сятки і одиниці;
– записує двоцифрові числа на слух;
– порівнює числа в межах 100;
– розв’язує приклади на додавання і
віднімання двоцифрового та одно
цифрового числа без переходу через
розряд (36+2, 56+3, 38–2, 59–3);
– пояснює розв’язання прикладів;
– використовує переставний закон
додавання;
– раціональне розв’язання прикладу
знаходить з допомогою вчителя;
– розв’язує приклади з поясненням
(десятки додаються до десятків, оди
ниці до одиниць) за зразком;
– приклади на додавання записує на
слух;
– приклади на віднімання списує

Розвиток зорового та слу
хового сприймання в про
цесі визначення місця чис
ла в числовому ряду. Роз
виток просторового сприй
мання здійснюється в про
цесі розкладання чисел на
десятки і одиниці.
Розвиток обсягу пам’яті – в
процесі відтворення число
вого ряду в межах 100. Роз
виток мислення здійсню
ється в процесі порівняння
чисел в межах 100 з попе
реднім аналізом кожного з
чисел.
Розвиток аналітикосинте
тичного сприймання прик
ладів здійснюється на ос
нові використання перес
тавного закону додавання.
Розвиток обсягу і концент
рації уваги – в процесі за

пису прикладів і їх розв’я
зання. Розвиток усвідомле
ності розв’язання прик
ладів здійснюється в про
цесі пояснення, перевірки
розв’язання. Формування
фіксуючого, супроводжую
чого мовлення здійснюєть
ся в процесі пояснення роз
в’язання і мовленнєвого
звіту
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Дії першого і другого
ступенів, порядок
їх виконання у
прикладах без дужок.
Порядок виконання
дій у прикладах
з дужками
Використання перестав
ного закону додавання.
Аналіз прикладів

Учень:
– аналізує приклади;
– використовує переставний закон
додавання;
– знає правила розв’язання прик
ладів з дужками, розв’язує приклади
з дужками і без дужок;
– коментує розв’язання прикладів з
дужками за питаннями вчителя

Розвиток мислення на ос
нові аналізу прикладів;
узагальнення результату
використання переставно
го закону додавання (сума
не змінюється). Розвиток
просторового сприймання
прикладів з дужками під
час використання послі
довності дій при їх розв’я
занні. Розвиток плануючо
го мовлення при визна
ченні послідовності дій

3

Додавання на
рахівниці
Переставний закон
додавання.
Додавання і відніман
ня як взаємно обернені
дії. Нуль як компонент
додавання і віднімання

Учень:
– знає правила додавання і відніман
ня на рахівниці;
– додає і віднімає за допомогою рахів
ниці;
– знає переставний закон додавання і
використовує його при розв’язанні
прикладів;
– перевіряє приклади взаємно обер
неними діями з допомогою вчителя
чи за зразком;
– знає правила додавання і відніман
ня нуля, розв’язує приклади з нулем

Розвиток уваги здійсню
ється в процесі додавання і
віднімання на рахівниці
(розвиток
властивостей
уваги – розподіл, переклю
чення).
Розвиток аналітикосинте
тичного сприймання на ос
нові використання перес
тавного закону додавання.
Розвиток усвідомленості в
процесі розв’язання прик
ладів з нулем і їх пояснен
ня.
Розвиток супроводжуючо
го мовлення

6

2

Прилічування і відлі
чування по 6 (до 60),
по 7 (до 70), по 8 (до
80), по 9 (до 90)

Учень:
– лічить по 6 (до 60), по 7 (до 70), по 8
(до 80), по 9 (до 90) самостійно,
відлічує з опорою на числовий ряд, за
допомогою наочності

Розвиток слухового і зоро
вого сприймання числового
ряду в межах 100 в процесі
прилічування і відлічуван
ня по 6 (до 60), по 7 (до 70)
тощо.
Розвиток
концентрації
уваги здійснюється в про
цесі лічби по 6, 7, 8, 9.
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Міри довжини
Метр, дециметр, санти
метр, міліметр.
Співвідношення мір дов
жини.
Розв’язання прикладів
з іменованими числами

Учень:
– знає назви мір довжини;
– практично розрізняє метр, деци
метр, сантиметр, міліметр;
– співвідносить
міри
довжини:
метр–дециметр, дециметр–санти
метр, метр–сантиметр, сантиметр–
міліметр;
– вимірює довжину, висоту, ширину
в метрах, сантиметрах, дециметрах,
міліметрах;
– розв’язує приклади з іменованими
числами за зразком

Розвиток зорового сприй
мання на основі порівнян
ня мір довжини. Розвиток
мислення – аналіз мір дов
жини, їх порівняння і пе
ретворення. Розвиток ру
хової пам’яті в процесі
креслення і вимірювання
відрізків.
Збагачення словника но
вою термінологією

8

4

Міри ваги
Поняття «легкий», «важ
кий», «важче», «легше».
Кілограм, центнер.
Позначення: ц.
Їх співвідношення:
1 ц = 100 кг.
Порівняння предметів
за вагою. Розв’язання
прикладів з іменовани
ми числами. Розв’язу
вання задач на визна
чення маси предметів.

Учень:
– розрізнює важкі і легкі предмети
шляхом зважування на долонях, на
око;
– порівнює предмети за вагою;
– знає назви мір ваги: кілограм, цент
нер;
– співвідносить міри ваги: 1 ц = 100 кг.;
– зважує предмети на терезах;
– розв’язує приклади з іменованими
числами;
–розв’язує задачі на визначення маси
предметів

Формування поняття «ма
са» предмета на основі зва
жування предметів і визна
чення ваги.
Розвиток зорового, так
тильного сприймання маси
предметів. Розвиток «барич
ного» почуття. Розвиток
пам’яті на основі відтво
рення мір ваги. Розвиток
мислення здійснюється в
процесі порівняння мір ва
ги, їх співвідношення, по

рівняння предметів за ва
гою. Збагачення словника
9

10
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Ціна, вартість
Розв’язування простих
арифметичних задач на
залежність між вели
чинами: ціною, кількі
стю і вартістю. Струк
тура задачі.
Складені арифметичні
задачі на дві дії. Аналіз
задач. Перевірка розв’я
зання задач

Учень:
– розуміє і диференціює поняття
«ціна» і «вартість»;
– розв’язує прості арифметичні задачі
на залежність між величинами:
ціною, кількістю і вартістю, пояснює
розв’язання;
– може навести приклади з життєвих
ситуацій за запитаннями вчителя;
– розрізняє просту і складену задачі;
– аналізує складену задачу: визначає
умову задачі, кількість невідомих і
запитання;
– складає план розв’язання; записує
розв’язання, робить перевірку, запи
сує відповідь, з допомогою вчителя

Розвиток
аналітичного
сприймання задачі: визна
чення умови, арифметичних
даних, запитання. Форму
вання понять «ціна», «вар
тість». Розвиток мислення
на основі узагальнення по
нять «ціна», «кількість»,
«вартість». Розвиток наоч
нообразного
мислення
здійснюється в процесі скла
дання задач даного типу.
Розвиток абстрактнологіч
ного мислення здійснюєть
ся в процесі розв’язання
задач на визначення вар
тості товару, порівняння
ціни і вартості.
Розвиток мовлення здій
снюється в процесі відтво
рення реальних життєвих
ситуацій, покладених в
умову задачі

3

Геометричний
матеріал
Ламана лінія як сума
відрізків. Побудова ла
маної за даними роз
мірами відрізків. Зам
кнута ламана – межа
многокутника. Обчис
лення довжини ламано.

Учень:
– розрізнює відрізок, пряму і ламану
лінії;
– вибирає ламану серед інших гео
метричних фігур;
– креслить ламану лінію за даними
розмірами відрізків;
– обчислює довжину ламаної з допо
могою вчителя

11

15

Додавання
і віднімання в межах
100 з переходом через
розряд
Додавання і віднімання
двоцифрового та одно
цифрового чисел з пере

Учень:
– знає склад чисел в межах 10;
– доповнює числа до 10;
– розв’язує приклади даного виду за
зразком, пояснює розв’язання з допо
могою вчителя
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Розвиток зорового сприй
мання здійснюється на ос
нові визначення і розріз
нення геометричних фігур,
вимірювання і креслення
відрізків. Формування по
няття ламаної лінії. Розви
ток мислення на основі
порівняння довжини від
різків і узагальнення в про
цесі побудови ламаної з ок
ремих відрізків. Розвиток
цілісного сприймання на
основі креслення ламаної
лінії. Розвиток рухової па
м’яті здійснюється в про
цесі креслення ламаної
лінії
Розвиток аналітикосинте
тичного сприймання чисел
на основі визначення де
сятків і одиниць; розкла
дання одиниць на два чис
ла. Розвиток осмисленої
пам’яті здійснюється в
процесі доповнення числа

ходом через розряд:
38 + 3, 32 + 9, 41 – 3,
41 – 9.
Пояснення розв’язання
прикладів (письмове,
усне)
12

Додавання і відніман
ня двоцифрових чисел
з переходом через
розряд: 38 + 24, 54 – 28

Учень:
– розкладає двоцифрове число на де
сятки і одиниці;
– знає порядок виконання операцій
при розв’язанні прикладів даного виду;
– розв’язує приклади даного виду з
письмовим поясненням за зразком

Розвиток
просторового
сприймання двоцифрових
чисел при визначенні їх де
сяткового складу, послі
довності виконання дій.
Розвиток точності пам’яті
здійснюється в процесі роз
в’язання прикладів даного
виду. Розвиток супроводжу
ючого мовлення – в процесі
пояснення розв’язання

Прості текстові
арифметичні задачі
на знаходження
невідомого доданка
Складання задач за ма
люнками, числовими
даними

Учень:
– складає короткий запис умови
задачі за зразком чи схемою;
– складає план розв’язання задачі за
запитаннями вчителя;
– визначає залежність між даними та
шуканим;

Розвиток наочно – образно
го мислення здійснюється
в процесі знаходження при
чиновонаслідкових зв’яз
ків між даним і шуканим.
Розвиток абстрактноло
гічного мислення здій
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до десятка, пояснення роз
в’язання. Розвиток конце
нтрації уваги здійснюється
в процесі поетапного роз
в’язання прикладів. Розви
ток супроводжуючого мов
лення

– здійснює і пояснює вибір арифме
тичної дії з допомогою вчителя;
– розв’язує задачі даного типу, запи
сує відповідь;
– складає задачі за зразком, за ма
люнками, за числами

снюється в процесі аналізу
задачі, складання плану
розв’язання. Плануюче і
фіксуюче мовлення розви
вається в процесі складан
ня плану розв’язання, мов
леннєвого звіту про хід ро
боти над задачею

Учень:
– визначає час за годинником;
– знає міри часу;
– співвідносить міри часу за зразком.

Розвиток пам’яті здійсню
ється на основі відтворен
ня назв мір часу, їх співвід
ношення. Формування уяв
лення про хвилину здійсню
ється на основі визначення
тривалості хвилини. Роз
виток аналітикосинтетич
ного сприймання часу, роз
виток мислення здійсню
ється в процесі порівняння
мір часу, визначення три
валості хвилини, години то
що. Розвиток зв’язного мо
влення

2

Одиниця часу –
секунда (с)
1 хвилина – 60 сек.
Визначення часу за го
динником. Співвідно
шення мір часу

15

2

Чотирикутники:
Учень:
квадрат, прямокутник – знає назву геометричних фігур;
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Розвиток зорового сприй
мання на основі аналізу гео

– вибирає означену фігуру, дає визна
чення;
– знає назву і показує елементи чоти
рикутника з допомогою вчителя;
– будує чотирикутники на основі да
них довжин сторін (у сантиметрах) за
допомогою креслярського трикутника

метричних фігур, їх прос
торового розташування, по
будови. Розвиток пам’яті
на основі визначення еле
ментів багатокутників. Роз
ширення і збагачення слов
ника новими термінами.
Розвиток дрібної моторики
в процесі креслення гео
метричних фігур. Розви
ток спостереження і уваги
здійснюється в процесі по
будови чотирикутників за
довжиною сторін

Множення
Поділ множини на 3, 4,
5 рівних частин, числа
парі та непарні.
Знак множення (⋅).
Множення чисел 2, 3,
4, 5.
Заміна дії додавання
дією множення. Скла
дання прикладів на до
давання і множення за
малюнками.

Учень:
– рахує рівними групами предмети;
– рахує по 2, 3, 4, 5 до 20 за допомо
гою наочних посібників;
– замінює дію додавання дією мно
ження за зразком;
– розуміє, що множення – це сума од
накових доданків;
– пояснює, що в прикладі 2 ⋅ 5 2 – це
доданок, а 5 кількість доданків;
– знак множення, знає таблицю мно
ження чисел 2, 3, 4, 5;

Розвиток цілісного сприй
мання множини. Розвиток
аналітикосинтетичного
сприймання множини пред
метів – розподіл кількості
предметів на рівні групи
(по 2, 3, 4, 5).
Формування супроводжу
ючого мовлення в процесі
розподілу множини на рів
ні групи.
Розвиток узагальнення що
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Основа, бокові сторони,
діагоналі. Побудова пря
мокутника (квадрата)
на основі даних довжин
сторін (у сантиметрах)
за допомогою кресляр
ського кутника

16

5
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– складає приклади на додавання і до визначення сутності
множення в межах 20 за малюнками; множення як суми одна
– знає переставний закон додавання кових доданків. Розвиток
аналітикосинтетичного
сприймання прикладів на
множення (визначення сут
ності кожного числа в прик
ладі) на основі репродуктив
ного мислення (складання
прикладів на множення за
зразком).
Формування продуктив
ного мислення (складання
прикладів на множення са
мостійно).
Збагачення словника.
Розвиток точності пам’яті
(правильно визначає значен
ня 1го і 2го множників)
17

5

Ділення.
Знак ділення (:)
Ціле і частина. Поняття
про ділення, як про від
німання рівних груп.
Практичне ознайом

Учень:
– розкладає (ділить) множину на
рівні частини (за зразком);
– ділить множину на дві рівних час
тини;
– знає таблиці ділення в межах 20;

Аналітичне сприймання
множини (ділення на час
тини).
Розвиток цілісного сприй
мання множин на основі ви
значення цілого і частини.

лення з діленням на рів
ні частини. Назва ком
понентів дій множення
і ділення. Диференціа
ція прикладів на дода
вання і множення, на
віднімання і ділення
18

3
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Виконання прикладів
на дві дії.
Порядок дій. Дужки.
Порядок
виконання
дій у прикладах з дуж
ками. Порівняння при
кладів без дужок і з
дужками

– замінює ділення відніманням рів
них груп і навпаки (за зразком);
– знає назви компонентів дій мно
ження (перший множник, другий
множник, добуток) і ділення (ділене,
дільник, частка)

Розвиток осмисленої пам’я
ті здійснюється в процесі
запису прикладів на мно
ження і ділення за назвами
компонентів

Учень:
– аналізує приклади на дві дії з допо
могою вчителя;
– порівнює приклади без дужок і з
дужками;
– знає порядок виконання дій в прик
ладах з дужками;
– списує і розв’язує приклади на дві
дії і приклади з дужками;
– коментує дії при розв’язуванні прик
ладів з дужками

Розвиток
просторового
сприймання на основі виз
начення порядку виконан
ня дій у прикладах.
Розвиток зорового сприй
мання здійснюється в про
цесі списування прикладів.
Формування зв’язного мов
лення в процесі коментуван
ня розв’язання прикладів.
Формування правильної
граматичної будови речен
ня в процесі пояснення роз
в’язання прикладів з дуж
ками

Задачі, які розв’язують3 Учень:
ся множенням і ділен3 – аналізує задачу;

Розвиток аналітикосинте
тичного сприймання за

ням. Аналіз задач. Виз
начення дії для розв’я
зання задачі. Складан
ня задач за малюнка
ми, схемами

– визначає арифметичні дію для
розв’язання задачі;
– складає задачу на означену арифме
тичну дію;
– ілюструє задачу за допомогою пред
метних множин;
– аналогічні задачі складає з допомо
гою вчителя, наочних посібників, за
зразком
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дачі здійснюється при виз
наченні умови, числових
даних, запитання задачі.
Розвиток довільної уваги на
основі усвідомлення змісту
і переказу умови, зістав
лення числових даних тощо.
Розвиток наочнообразного
мислення – на основі скла
дання задач за малюнками,
схемами, арифметичними
діями, ілюстраціями, за до
помогою предметних мно
жин.
Формування самоконтро
лю в процесі перевірки роз
в’язання задачі, її відпо
віді. Виховання самостій
ності в процесі визначення
арифметичної дії.
Розвиток зв’язного мов
лення здійснюється в про
цесі відтворення змісту за
дачі, визначення запитань,
постановки запитань до
змісту тощо

Формування плануючого
мовлення в процесі скла
дання плану розв’язання
задачі сприяє посиленню
мовленнєвої регуляції.
Розвиток емоційної сфери
здійснюється в процесі ство
рення життєвих ситуацій
при самостійному складан
ні задач за малюнками, за
запропонованими темами

253

20

2

Таблиці множення
і відповідні випадки
табличного ділення.
Парні і непарні числа

21

2

Множення на 0. Немо Учень:
Розвиток обсягу пам’яті в
жливість ділення на 0. – знає таблиці множення і ділення на процесі розв’язування прик
числа 2, 3, 4, 5;
ладів на множення і ділен

Учень:
– знає таблиці множення і відповідні
випадки табличного ділення чисел (з
опорою на таблиці);
– розв’язує приклади на множення і
ділення, складені приклади на дві,
(три) дії;
– визначає парні і непарні числа

Розвиток пам’яті на основі
відтворення таблиць мно
ження і ділення. Розвиток
уваги здійснюється в про
цесі встановлення взаємо
зв’язку прикладів на мно
ження з прикладами на
ділення. Формування уяв
лення про парні і непарні
числа на основі усвідомлено
го ділення на рівні частини

– розв’язує приклади з 0;
ня. Розвиток мислення в
– записує приклади на слух;
процесі визначення невідо
– пояснює розв’язання прикладів за мих компонентів множен
зразком, схемою тощо
ня чи ділення. Усвідомлен
ня неможливості ділення
на нуль. Розвиток довіль
ної уваги
3

Перевірка множення
і ділення

Учень:
– здійснює перевірку множення ділен
ням і навпаки за зразком;
– розв’язує приклади самостійно;
– пояснює розв’язання прикладів з
допомогою вчителя

Розвитку мислення сприяє
зіставлення прикладів на
множення і ділення. Розви
ток уваги здійснюється на
основі перевірки прик
ладів

23

5

Задачі, які розв’язують3
ся множенням і ділен3
ням.
Аналіз задач. Перевір
ка розв’язання задач

Учень:
– визначає дію для розв’язання за
дачі з допомогою вчителя;
– ілюструє за допомогою предметних
множин за зразком;
– складає короткий запис умови, роз
в’язує задачі, пояснює розв’язання;
– перевіряє розв’язання з допомогою
вчителя

Розвиток аналітикосинте
тичного сприймання задачі
здійснюється при визна
ченні умови, числових да
них, запитання задачі.
Розвиток довільної уваги
на основі усвідомлення
змісту і переказу умови,
зіставлення числових да
них тощо.
Розвиток наочнообразного
мислення здійснюється в
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процесі складання задач за
малюнками,
схемами,
арифметичними
діями,
ілюстраціями, за допомо
гою предметних множин.
Формування самоконтро
лю в процесі перевірки
розв’язання задачі, її
відповіді. Виховання са
мостійності в процесі виз
начення арифметичної дії.
Розвиток зв’язного мов
лення здійснюється в про
цесі відтворення змісту за
дачі, визначення запитань,
постановки запитань до
змісту тощо.
Формування плануючого
мовлення в процесі скла
дання плану розв’язання
задачі сприяє посиленню
мовленнєвої регуляції
24

5

Поняття «більше у...»
«менше у...», «більше
на...», менше на...». Їх
диференціація. Розв’я

Учень:
Розвиток точності пам’яті
– аналізує умову задачі;
при відтворенні структур
– розуміє поняття «стільки ж», «по них компонентів задачі.
рівну», «однакова кількість»;
Розвиток мислення в про

– диференціює висловлювання «біль
ше на...» і «більше у...»;
– ілюструє задачі за допомогою наоч
ності;
– вибирає арифметичну дію з допомо
гою учителя;
– перевіряє розв’язання задачі на
множення дією ділення і навпаки;
– за зразком складає задачі за малюн
ком, коротким записом;
– записує умову, розв’язання і відпо
відь

цесі диференціації матема
тичних відношень і прак
тичних дій з множинами в
процесі їх порівняння. Роз
виток зорового сприйман
ня множин в процесі дії
над ними.
Розвиток наочнообразного
мислення в процесі розв’я
зання задач за малюнками,
схемами тощо. Розвиток
абстрактнологічного мис
лення здійснюється при
складанні задач за коротким
записом, арифметичними
даними. Посиленню мов
леннєвої регуляції сприяє
відтворення умови задачі,
запитання, а також скла
дання плану розв’язання

Знаходження невідомо
го компонента додаван
ня і віднімання. Мно
ження і ділення на оди
ницю.

Учень:
– розв’язує приклади з невідомим
компонентом додавання чи відніман
ня з допомогою вчителя;
– пояснює знаходження невідомого
компонента;

Розвиток осмисленої па
м’яті і абстрактнологічно
го мислення здійснюється
в процесі пояснення зна
ходження невідомого ком
понента. Розвиток конце
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зування простих задач,
які містять відношення
«менше у...», «більше
у...». Аналіз задач. Пе
ревірка розв’язання

25
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– знає правила множення і ділення нтрації уваги і збільшення
на одиницю;
її обсягу здійснюється в
– пояснює результат дії
процесі розв’язання таких
прикладів. Розвиток суп
роводжуючого мовлення
здійснюється в процесі по
яснення розв’язання. Роз
виток уваги
3

Числа, отримані при
вимірюванні
однією
одиницею і двома оди
ницями таких величин,
як вартість, довжина,
час

Учень:
– перетворює іменовані числа за зраз
ком;
– розв’язує приклади з іменованими
числами;
– пояснює розв’язання прикладів з
допомогою вчителя

Розвиток обсягу пам’яті
здійснюється на основі від
творення назв одиниць вар
тості, довжини, часу тощо.
Збагачення словника наз
вами одиниць вартості,
довжини, часу, їх співвід
ношення. Розвиток уваги
здійснюється в процесі пе
ретворення і співвідношен
ня іменованих чисел
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Учень:
Складені задачі
Розв’язування задач на – аналізує складену задачу за питан
ням вчителя;
дві дії
– виділяє прості задачі.
– з допомогою вчителя складає план
розв’язання;

Розвиток абстрактнологіч
ного мислення здійснюєть
ся в процесі усвідомленого
аналізу складеної задачі:
визначення зв’язку між
даними, складання плану.
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– визначає запитання і арифметичні Розвиток уваги здійсню
дії після попереднього аналізу;
ється в процесі визначення
– розв’язує складені задачі
арифметичних даних. Роз
виток точності пам’яті здій
снюється на основі відтво
рення умови задачі, даних,
запитання. Розвиток зв’яз
ного мовлення здійсню
ється в процесі переказу
умови, складання задач за
малюнками тощо.
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Геометричний
матеріал
Трикутники: рівнобед
рений, рівносторонній,
різносторонній (знахо
дження серед інших
фігур).
Взаємне розташування
прямої лінії (відрізка),
кола, многокутника на
площині. Точка пере
тину

Учень:
– знає назву геометричних фігур, ви
бирає за назвою;
– розрізняє і називає види трикут
ників;
– креслить трикутники на папері в
клітинку

Формування уявлень про
види трикутників на основі
їх креслення і розрізнення.
Розвиток зорового сприй
мання фігур здійснюється в
процесі розрізнення, вибо
ру за назвою тощо. Розви
ток пам’яті на основі від
творення назв видів три
кутників. Розвиток рухової
пам’яті здійснюється в про
цесі креслення трикут
ників. Розвитку мислення
сприяє аналіз, порівняння
геометричних фігур
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Повторення
Арифметичні дії дода
вання і віднімання в
межах 100 (всі випад
ки). Таблиці множення
і ділення. Перевірка
розв’язання прикладів.
Прості і складені ариф
метичні задачі. Аналіз
задач.
Розв’язання прикладів
з іменованими числами.
Розв’язання прикладів
на множення і ділення.

Учень:
– розв’язує приклади на додавання і
віднімання в межах 100;
– розв’язує приклади з переходом че
рез розряд за зразком;
– знає таблиці множення і ділення;
– розв’язує складені приклади, знає
порядок виконання дій;
– пояснює і перевіряє приклади з до
помогою вчителя;
– розв’язує прості і складені задачі
(за зразком, прикладом тощо);
– порівнює числа в межах 100;
– розв’язує приклади з іменованими
числами

Розвиток пам’яті в процесі
розв’язання прикладів, по
рядку виконання дій в них.
Розвиток довільної уваги
на основі відповідної дії
для розв’язання задачі.
Розвиток мислення здій
снюється в процесі перевір
ки прикладів, розв’язання
задач тощо.
Розвиток самоконтролю в
процесі розв’язання прик
ладів, задач, креслення то
що. Розвиток зв’язного су
проводжуючого мовлення

Я І УКРАЇНА
ПОЯСНЮВАЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Інтегрований навчальний курс «Я і Україна» (підготов
чий, 1–5 класи) у загальноосвітніх навчальних закладах
для розумово відсталих дітей є складовою освітньої галузі
«Людина і світ». Метою його вивчення є усвідомлення шко
лярами своєї приналежності до природи і суспільства, ство
рення елементарної бази для засвоєння учнями, відповід
но до їх вікових особливостей, різних видів соціального до
свіду, моральноправових норм, традицій.
Завдання навчального предмета «Я і Україна» поляга
ють у:
– формуванні в розумово відсталих школярів системи
уявлень та елементарних понять про об’єкти неживої та
живої природи, соціальні норми, традиції українського
народу, культурні і статеворольові стандарти поведінки;
– формуванні практичних умінь і навичок поведінки у
природі і соціальному середовищі;
– забезпеченні первинними ціннісними орієнтаціями
щодо природи, природоохоронної діяльності, культурної
спадщини України, регіону, сім’ї;
– підвищенні рівня готовності учнів до засвоєння при
родничогеографічного матеріалу в наступних класах шля
хом уточнення, розширення і систематизації уявлень про
окремі явища природи, про життя і працю людей.
Вивчення цієї дисципліни вирішує спільні навчальні
та виховні завдання, що сприяє всебічному розвитку осо
бистості учня, корекції його пізнавальної сфери (розвитку
сприймання, уваги, пам’яті, мислення, збагачення уяв
лень). Використання індивідуального диференційованого
підходу – важлива запорука успішного вивчення предмета
«Я і Україна».
У межах даного курсу необхідно вчити дітей пізнавати
природні явища у їх причинному зв’язку і постійній взає
модії. Ефективність засвоєння розумово відсталими учня
ми природничого матеріалу досягається за допомогою ме
тодів, які використовуються природничими науками: про
ведення спостережень, дослідів, практичних робіт, демон
страція натуральних об’єктів.
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На уроках, під час екскурсій, прогулянок, практичних
занять у куточку живої природи, на шкільній навчально
дослідній ділянці значна увага приділяється безпосереднім
спостереженням учнів над природою.
Змістом спостережень є зміни у неживій природі, тем
пература повітря, стан неба, опади; сезонні зміни у розвит
ку рослин та поведінці тварин; праця людей у різні пори
року в саду, на полі, городі.
Варто щодня організовувати спостереження за погодою
й сезонними змінами у природі, оскільки вони сприяють
накопиченню у дітей уявлень про навколишній світ, роз
вивають увагу, пам’ять.
Важливе значення для вивчення даного навчального
курсу мають екскурсії до лісу, парку, в поле, на річку, тва
ринницьку ферму, у музей, бібліотеку, магазин, під час
яких предмети та явища розглядаються в об’єктивних умо
вах. Програма визначає мінімум обов’язкових екскурсій,
необхідних для вивчення кожної теми. Вчитель може вно
сити зміни у тематику екскурсій. Під час екскурсій необ
хідно проводити виховну роботу, в процесі якої розкрива
ти багатства і красу рідного краю, звертати увагу учнів на
бережливе ставлення до природи, пояснювати правила по
ведінки у громадських місцях.
Практична діяльність під час вивчення цього предмета
допомагає школярам виділяти суттєві ознаки, об’єднува
ти і класифікувати предмети, знаходити у них подібні і
відмінні риси, робити висновки та узагальнення. Діти на
вчаються використовувати набутий досвід на пратиці.
Організовуючи практичну діяльность (робота на
пришкільній ділянці, посильна участь у справах дорослих,
проведення свят, малювання, складання композицій з при
родного матеріалу, сюжетнорольова гра), необхідно залу
чати учнів до самостійного пошуку знань, формувати у них
прийоми навчальної діяльності, використовуючи при цьо
му завдання на порівняння, класифікацію, виділення го
ловного, встановлення причиннонаслідкових зв’язків.
Під час проведення спостережень, екскурсій, практич
них робіт вирішуються і завдання розвитку мовлення дітей:
активний словник учнів поповнюється лексикою, що по
значає природничогеографічні об’єкти і соціальні явища,
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їх якості. Опановуючи зміст даного предмета, учні навча
ються називати, описувати (усно і письмово) предмети, яви
ща. Під час бесід, спостережень дітей потрібно навчати вис
ловлювати свої враження і судження, формулювати
відповіді на запитання, ставити запитання, правильно бу
дувати речення, зв’язано висловлювати думку.
Зміст програми умовно поділений на напрями: суспіль
ствознавчий та природничонауковий. Ці напрями пред
ставлені навчальними темами: ознайомство з найближчим
оточенням, пори року, жива природа, нежива природа,
рідний край, які дають учням початкові уявлення про живу
і неживу природу, рослинний і тваринний світ, місце лю
дини в реальному світі, про культурну спадщину України,
регіон, сім’ю.
Під час вивчення теми «Ознайомлення з найближчим
оточенням» учнів підготовчого і першого класів ознайом
люються із поняттям «природа», навчають розподіляти
предмети навколишнього на ті, що зроблені руками люди
ни, і ті, що належать до природи. Зміст теми спрямовано
на накопичення учнями досвіду особистісного ставлення до
системи цінностей навколишнього світу як спільного дому
для себе і всіх людей, всього живого. Вивчаючи ім’я, прізви
ще, необхідно підкреслювати їх персональність, пояснюва
ти соціальну роль кожної дитини. Звертається увага дітей
на роль їхніх органів відчуття у пізнанні навколишньої
дійсності. Ознайомлюючи школярів із призначенням
шкільних приміщень, слід пояснити правила поведінки.
Доцільно при цьому вивчати імена педагогічного і техніч
ного персоналу школи. У наступних (другому і третьому)
класах вивчення даної теми спрямовано на узагальнення і
уточнення опанованого матеріалу.
Вивчення теми «Пори року» у підготовчому, першому,
другому, третьому класах передбачає засвоєння школяра
ми явищ і понять, що характеризують кліматичні особли
вості кожної пори року, місяця, їх послідовність і вплив на
живу природу та працю людей.
Вивчення теми «Жива природа» у підготовчому і пер
шому класах передбачає на доступному рівні ознайомлен
ня учнів з представниками рослинного і тваринного світу.
Увага дітей звертається на властивості об’єктів, які дозво
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ляють їх класифікувати (колір, розмір, умови існування;
фрукти – овочі; тварини – птахи).
Надалі, у 2–3х класах, вивчення об’єктів живої при
роди має здійснюватись у певній системі: особливості бу
дови, живлення, розмноження живих організмів. Вико
ристовуючи натуральні об’єкти, муляжі, малюнки, таб
лиці, учнів ознайомлюють із зовнішньою будовою рослин
і тварин, із основами розподілу (класифікацією) тварин
і рослин за особливостями будови (тварини, птахи, риби,
комахи; кущі, дерева, трави; листяні, хвойні рослини),
умовами їх життя (свійські і дикі тварини, перелітні і зи
муючі птахи; дикорослі і культурні рослини). У четвер
тому і п’ятому класах учням пояснюють механізми при
стосування рослин і тварин у природі. На доступному
рівні (демонстрація і пояснення ланцюгів живлення) до
водять дітям спільне існування рослинного і тваринного
світу.
У 4–5х класах передбачається вивчення неживої при
роди рідного краю, що вимагає від учнів засвоєння на до
ступному рівні природознавчих понять: рельєф і його скла
дові (гори, рівнини, яри), ґрунт, вода (агрегатні стани, кру
гообіг води у природі, водойми), повітря, корисні копали
ни. При вивченні даного навчального матеріалу доцільно
максимально використовувати наочність (макети, малюн
ки), практичні роботи, досліди. Необхідно викликати в
учнів зацікавленість розгорнутими поясненнями, зверта
ючи увагу на практичне існування і значення явищ і
об’єктів неживої природи у їх житті.
Провідним для всього курсу «Природа і людина» є пи
тання охорони природи. Учні мають усвідомити, що жит
тя людини тісно пов’язане з природою, що природу слід обе
рігати, примножувати її багатства. Не розкриваючи понят
тя про біологічну рівновагу в природі, дітям необхідно дати
уявлення про те, що загибель одного природного об’єкта
може призвести до загибелі інших.
Зміст теми «Рідний край» реалізується через вивчення
державної символіки, історичного минулого і традицій
рідного краю, свят України. Під час вивчення природи
України відбувається ознайомлення з господарською
діяльністю людей, народними звичаями, мистецтвом, куль
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турними пам’ятками, особливостями життя людей у різних
регіонах України.
Визначені програмою теми близькі до соціального і
практичного досвіду розумово відсталих дітей молодшого
шкільного віку та забезпечують їх соціалізацію й інтегра
цію у природне оточення.
Зміст програми та вимоги до рівня навчальних досяг
нень учнів розраховані на дітей, які навчаються у першо
му відділенні. Вимоги до рівня навчальних досягнень учнів
другого відділення визначає вчитель відповідно до їх пізна
вальних можливостей.
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ПРОГРАМА
2 клас
(70 год, 2 год на тиждень)
№
з/п

1

Ксть
год.

15

Зміст навчального
матеріалу

265

Ознайомлення
з навколишнім
Родина. Склад родини.
Прізвище, ім’я, по ба
тькові батьків, дідусів,
бабусь. Чемне ставлен
ня до дорослих у сім’ї.
Праця батьків, професії.
Обов’язки і права бать
ків та дітей. Домашні
обов’язки (прибирати,
доглядати за домашні
ми тваринами, кімнат
ними рослинами, допо
магати батькам у різних
справах). Чому і як тре
ба берегти речі. Дозвіл
ля в сім’ї (іграшки, ор

Навчальні досягнення
учнів

Учень:
за запитаннями вчителя називає
– власне ім’я, прізвище, по батькові,
найближчих родичів;
– професії батьків;
– свою країну, столицю, державну мову;
відповідає на запитання
– що входить у домашні обов’язки;
– як можна відпочивати у вихідний
день;
– що належить до живої і неживої
природи;
за малюнком пояснює
– чому і як слід берегти речі;
– правила поведінки у громадських
місцях, за столом;

Спрямованість
корекційнорозвивальної
роботи
Розширення обсягу пам’яті
на основі відтворення ін
формації про власне ім’я,
прізвище, імена батьків та
найближчих родичів. Форму
вання уявлень про працю і
відпочинок у сім’ї; про зна
чення сонця для живої та
неживої природи.
Розвиток мислення на ос
нові класифікації предметів
побуту; предметів і явищ жи
вої та неживої природи.
Формування позитивного
ставлення до членів своєї ро
дини, любові до Батьківщи
ни, бережливого ставлення
до предметів побуту.
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3

ганізація вихідного дня).
Правила поведінки у
транспорті, музеї, кіно
театрі, храмі, громадсь
ких місцях. Правила по
ведінки за столом.
Природа. Природа нав
коло нас. Жива і нежива
природа. Що з чого ви
готовляють?
Чому буває літо, осінь,
зима, весна; ранок, день,
вечір, ніч (значення сон
ця у природі та його ви
сота над землею ).
Батьківщина. Україна –
незалежна держава. Де
ржавна мова. Символи
України: герб, прапор.
Київ – столиця України.

– за якими ознаками визначається
пора року;
з допомогою вчителя пояснює
– яку домашню роботу діти можуть
виконувати самостійно, з допомогою
батьків;
– яке значення має сонце для живої і
неживої природи;
дотримується правил поведінки
– у громадських місцях;
– за столом.

Погода.
Погода щодня. Погода у
різні пори року.
Осінь. Осінні місяці. По
годні явища: похоло

Учень:
за запитаннями вчителя називає
– погодні явища;
– пори року; їхні ознаки;
з допомогою вчителя пояснює

Розвиток сприймання на ос
нові обстеження листя, пло
дів, насіння. Формування
уявлень про їх властивос
ті.
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дання, листопад, замо
розки. Зміни у живій
природі: (рослини восе
ни: розрізнення листя за
кольором; в’януть тра
ви, квіти, з’являється
насіння, плоди; тварини
готуються до зими.
Праця людей в саду,
полі, на городі.
Екскурсії: на город, до
саду, лісу, парку. Спос
тереження за змінами у
природі і праці.
Практичні роботи: се
зонна праця на городі,
в саду.

– зміни ознак рослин восени, підго
товку тварин до зими;
за малюнками наводить приклади
– діяльності людей восени на городі,
в саду, в парках, скверах;
– характерних ознак початку, середи
ни, кінця осені;
– підготовки тварин до зимування.

Розширення уявлень про
пори року, погодні явища.
Формування наочнообраз
ного мислення шляхом ви
явлення причиннонаслід
кових зв’язків між темпе
ратурою і змінами у живій
природі.
Уточнення, конкретизація,
збагачення словникового
запасу відповідною лекси
кою (тепло, холодно, ясно,
хмарно, сніг, лід, дощ, ві
тер і т. ін).

Жива природа
Рослини. Користь рослин
(продукти харчування,
ліки, деревина, папір
тощо).
Овочі: цибуля, буряк,
гарбуз. Ознаки: колір,
форма, розмір, смак, за

Учень:
поділяє вивчені рослини на
– фрукти і овочі;
– дерева, кущі, трави;
за наочною опорою і запитаннями
вчителя характеризує
– овочі, фрукти, ягоди, їхні ознаки;
– дерева, кущі, трави, їхні ознаки;

Розвиток аналітичного спри
ймання на основі обстежен
ня рослин: визначення стеб
ла (його розмір, колір, кіль
кість), листя (розмір, колір).
Розвиток операцій мислен
ня: класифікація та узага
льнення рослин на фрукти
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пах. Споживання. Виро
щування цибулі.
Фрукти: черешня, пер
сик, інші фрукти міс
цевості. Ознаки: колір,
форма, розмір, смак, за
пах. Споживання.
Кущі, дерева, трави. Ос
новні зовнішні органи ро
слини: коріння, стовбур,
гілки, листя. Дерева: бе
реза, клен, дуб, тополя
(інші даної місцевості).
Поняття про листяні
дерева.
Кущі саду: калина, ма
лина, шипшина.
Ягоди: 2–3 види ягід,
характерних для даної
місцевості. Ознаки: ко
лір, розмір, смак. Вико
ристання людиною, тва
ринами.
Кімнатні рослини: фікус,
бегонія (інші з широ
ким листям). Зовнішній

з допомогою вчителя пояснює
– користь рослин;
наводить приклади
– назв та ознак вивчених рослин;
доглядає
– за кімнатними рослинами.

та овочі; дерева, кущі, тра
ви.
Розширення лексики імен
никами та прикметника
ми, які є назвами фруктів,
овочів та їх властивостей.
Розвиток уваги у процесі
спостереження за вирощу
ванням цибулі.
Виховання бережливого
ставлення до рослин.
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вигляд. Догляд за кім
натними рослинами.
Ранньоквітучі рослини:
пролісок, матиймачу
ха (інші рослини даної
місцевості).
Охорона рослин.
Екскурсії: до парку, лі
су, на город, у сад.
Практичні роботи: виро
щування цибулі, миття
листя і поливання кім
натних рослин.
4

5

Зима. Зимові місяці. По
года: холод, сніг, сніго
пад, лід, ожеледь, мороз.
Зміни у рослинному і
тваринному світі. Свят
кування, обряди зимо
вих свят (Святий Мико
лай, Новий рік, Різдво).
Практичні роботи: ви
готовлення новорічних
прикрас.

Учень:
за запитаннями вчителя називає
– зимові місяці;
– характерні погодні явища кожного
місяця зими;
наводить приклади
– святкування зимових свят;
за малюнками розповідає про
– обряди зимових свят;
– життя тварин взимку.

Розширення уявлень про
зимові свята.
Розвиток уваги на основі
спостереження за погодни
ми явищами зими.
Розвиток наочнообразного
мислення у процесі аналізу
змін у живій природі.
Формування стійких понять
про початок, середину, кі
нець зими на основі засвоєн
ня суттєвих ознак.

5

15
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Тварини
Різноманітність тварин
ного світу: звірі, птахи,
комахи, риби, плазуни.
Свійські тварини. Кріль,
кінь, корова. Зовнішній
вигляд. Особливості ут
римання у господарст
ві. Потомство. Значення
свійських тварин у жит
ті людини.
Свійські птахи: курка,
качка. Зовнішній виг
ляд. Утримання у госпо
дарстві. Потомство. Зна
чення свійських птахів
у житті людини.
Дикі тварини. Заєць, бі
лка. Зовнішній вигляд,
харчування. Потомство.
Дикі птахи: горобець (ін
ші). Зовнішній вигляд.
Спосіб існування. Зиму
ючі й перелітні птахи.
Охорона птахів.
Комахи: жук, метелик.

Учень:
за запитаннями вчителя називає
– представників тваринного світу;
– дитинчат вивчених тварин;
з допомогою вчителя пояснює
– відмінності між дикими та свійсь
кими тваринами;
– характерні зовнішні ознаки пред
ставників тваринного світу (Напр.: у
звірів тіло вкрито вовною, у птахів –
пір’ям, у риб – лускою);
– користь, яку приносять людині до
машні тварини;
за малюнками наводить приклади
– характерних зовнішніх ознак вивче
них тварин;
розуміє
– правила охорони тварин.

Формування аналітичного
сприймання у процесі обсте
ження зовнішнього вигля
ду тварин, що вивчаються.
Розширення уявлень про
умови існування, звички,
живлення вивчених тварин.
Розвиток операцій мислен
ня на основі аналізу, порів
няння, групування тварин
на звірів, птахів, комах, риб,
плазунів, на домашніх та ди
ких.
Виховання доброзичливого,
бережливого ставлення до
тварин.

Зовнішній вигляд, спо
сіб живлення, пересу
вання.
Охорона тваринного сві
ту.
Екскурсії: на ферму, у
зоопарк.
Практичні роботи: під
годовування птахів зи
мою.
6

5
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Весна. Весняні місяці.
Сезонні зміни у приро
ді навесні: потепління,
бурульки, танення сні
гу, льоду. Приліт пта
шок. Розпукування бру
ньок, перші квіти, цві
тіння фруктових дерев.
Праця людей у саду, на
городі, у парках, скве
рах міста. Весняні свята.

Учень:
за запитаннями вчителя називає
– весняні місяці;
– характерні погодні явища кожного
місяця;
– весняні свята;
з допомогою вчителя пояснює
– зміст і значення праці людей в саду,
на городі, у парках, скверах міста;
за малюнками наводить приклади
– змін у житті тварин та рослин на
весні;
розуміє
– зміст весняних свят.

Розвиток уваги на основі
спостереження за ознака
ми весни.
Розширення уявлень про ве
сняні свята.
Формування наочнообраз
ного мислення шляхом вста
новлення причиннонаслід
кових зв’язків між зміна
ми у живій і неживій при
роді.
Формування стійких по
нять про початок, середину,
кінець весни на основі за
своєння суттєвих ознак.

10

Рідний край
Місто / село, де ми живе
мо. Головна вулиця міс
та / села. Назва вулиці, де
живеш, де розташована
школа. Домашня адреса.
Правила вуличного ру
ху, перехід вулиці. До
рожні знаки «перехід»,
«перехід заборонено»,
«перехрестя». Світлофор
і його сигнали. Транс
порт міста /села.
Озеленення міста / села.
Призначення насаджень.
Парки, сквери. Охорона
природи.
Екскурсії: головною ву
лицею міста / села, пар
ками і скверами.
Практичні роботи: малю
вання світлофора і його
сигналів.

8

2

Літо. Літні місяці. Се Учень
зонні зміни літа: засуха, за запитаннями вчителя називає

272

7

Учень:
за запитаннями вчителя називає
– домашню адресу;
– головну вулицю міста, вулицю, де
розташована школа;
– назви і вигляд вивчених дорожніх
знаків;
з допомогою вчителя пояснює
– що таке парки, сквери, їх значення;
за малюнками наводить приклади
– сигналів світлофора;
– правил для пішоходів;
дотримується
– правил дорожнього руху.

Розвиток пам’яті на основі
відтворення інформації про
домашню адресу, назви ву
лиць, країни тощо.
Формування стійких понять
про сигнали світлофора.
Збагачення, уточнення ак
тивного словника лексикою,
що позначає транспорт, до
рожні знаки.
Виховання бережливого ста
влення до парків, скверів.

Розширення уявлень про
відпочинок улітку.

спека, грози, зливи. Від
починок влітку. Жнива.
Праця людей в саду, по
лі, на городі.

– літні місяці;
– характерні погодні явища літа;
з допомогою вчителя пояснює
– значення жнив;
за малюнками наводить приклади
– сільськогосподарської праці людей
влітку;
– літнього відпочинку.

Формування понять про пра
вила поведінки на водой
мах, санітарногігієнічні пра
вила споживання фруктів та
овочів. Збагачення, уточне
ння активного словника лек
сикою на теми: ознаки літа,
відпочинок, правила безпе
ки, назви ягід.
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3 клас
(70 год, 2 год на тиждень)
№
з/п

1

Ксть
год

18
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Зміст навчального
матеріалу

Навчальні досягнення
учнів

Спрямованість
корекційнорозвивальної
роботи

Ознайомлення
з навколишнім
Родина, рідня. Склад ро
дини. Азбука сімейних
стосунків (повага, шана
до дорослих, любов, тур
бота між членами роди
ни). Допомога батькам.
Професії батьків. При
бирання квартири.
Правила акуратності (зо
внішній вигляд, кімната,
робоче місце). Правила
ввічливості (вітання, по
бажання, прощання, пра
вила розмови по телефо
ну тощо). Працьовитий
та лінивий.
Як хліб потрапляє до
столу.

Учень:
називає
– членів родини;
– професії батьків, місце їх роботи;
– засоби для прибирання;
за малюнками пояснює
– у чому полягають домашні обов’язки;
– як можна організувати вихідний день;
за запитаннями вчителя пояснює
– що означає бути акуратним;
– що означає бути ввічливим;
– хто такий лінивий, хто працьовитий;
розповідає
– про значення повітря і води у при
роді.

Розширення уявлень про
працю і відпочинок у сім’ї,
національні традиції.
Розвиток мислення на осно
ві узагальнення та класифі
кації предметів побуту.
Виховання любові до Бать
ківщини, позитивного став
лення до членів своєї роди
ни, бережливого ставлення
до предметів побуту.

Природа. Жива і нежи
ва природа навколо нас.
Повітря, вода.
Батьківщина. Наша
Батьківщина – Украї
на. Громадянин Укра
їни. Національний одяг.
Національні страви. Міс
то, село.
2

3
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Осінь. Назва осінніх мі
сяців. Похолодання, ли
стопад.
Зміни у живій природі
(в’януть трави, квіти, по
ява насіння, плодів, від
літ птахів, праця людей
у саду, на городі, у полі).
Екскурсії: до саду, лісу,
парку, на город. Спосте
реження за змінами у
природі.
Практичні роботи: се
зонні роботи на городі,
в саду.
Жива природа.

Учень:
називає
– назви і ознаки кожної пори року;
– осінні місяці;
за запитаннями вчителя пояснює
– зміни в житті рослин та тварин во
сени;
– праця людей в саду, на полі, городі,
у парках восени;
за малюнками наводить приклади
– характерних погодних ознак осінніх
місяців.

Розвиток уваги на основі
спостереження за погодни
ми явищами.
Уточнення та розширення
уявлень про пори року, по
годні явища.
Розвиток мислення шляхом
встановлення причиннонас
лідкових зв’язків між тем
пературою і змінами у жи
вій природі.

3

15
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Рослини. Визначення.
Різноманітність рослин:
дикорослі і культурні.
Органи рослин: корінь,
стебло, листя, квіти,
плід. Розвиток рослини.
Проростання насіння.
Умови життя рослин.
Дерева. Частини дерева:
корінь, стовбур, гілки,
листя (голки, шишки)
плоди.
Хвойні дерева: ялина,
сосна (інші хвойні даної
місцевості). Листяні і
хвойні дерева.
Ліси: листяні, хвойні,
мішані.
Кущі. Основні зовнішні
частини: коріння, стов
бур, гілки, листя, плоди.
Кущі саду та лісу (хара
ктерні для даної місце
вості). Назва.
Трави. Рослини поля:
жито, пшениця, куку

Учень:
дає визначення рослин;
пояснює
– поділ рослин на культурні та дико
рослі; кущі, дерева, трави;
має уявлення
– про гриби;
за малюнками називає
– органи рослин;
за запитаннями вчителя пояснює
– розвиток рослин;
з допомогою вчителя пояснює
– якими бувають ліси;
– що таке ярусність лісу;
наводить приклади
– охорони рослин, грибів.

Формування понять про ро
слини на основі усвідомлен
ня постійних суттєвих ознак.
Розвиток мислення на осно
ві аналізу, класифікації та
узагальнення рослин на фру
кти та овочі; дерева, кущі,
трави.
Формування наочнодійово
го мислення шляхом визна
чення та засвоєння послідов
ності етапів розвитку рос
лини.
Розвиток усного мовлення:
опис рослини за малюнком.
Виховання бережливого став
лення до рослин.
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рудза, овес (рослини да
ної місцевості).Частини
рослини: корінь, стебло
(соломина), листя, колос,
зерно. Використання.
Гриби. Гриби їстівні та
отруйні.
Охорона рослин.
Екскурсії: до парку, лі
су, саду, на город.
Практичні роботи: про
рощування гороху, ква
солі, поливання кімнат
них рослин.
4

2

Зима. Зимові місяці. По
годні явища зими: хо
лод, сніг, лід, ожеледь,
мороз. Зміни у рослин
ному і тваринному світі.
Зимові свята.

Учень:
називає
– зимові місяці;
наводить приклади
– характерних погодних явищ зими;
за запитаннями вчителя пояснює
– зміни у рослинному та тваринному
світі взимку;
за малюнками наводить приклади
– охорони тварин взимку.

Розвиток пам’яті на основі
відтворення назв зимових
місяців.
Формування стійких по
нять про початок, середину,
кінець зими на основі зас
воєння суттєвих ознак.
Розвиток усного мовлення:
опис малюнків новорічних
свят, формування відповіді
на запитання вчителя, са

мостійне складання запи
тань про зміни у живій та
неживій природі взимку.
5

15
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Тварини. Визначення.
Свійські тварини. Коза,
вівця, свиня. Зовнішній
вигляд. Особливості ут
римання в господарст
ві. Потомство. Охорона
свійських тварин.
Птахи свійські: гуска, ін
дик. Зовнішній вигляд.
Утримання, годування,
розведення. Потомство.
Суттєві ознаки птахів.
Дикі тварини. Їжак, ве
дмідь. Зовнішній вигляд.
Спосіб життя, добуван
ня їжі. Потомство. Охо
рона диких звірів.
Птахи дикі: синиця,
шпак (або інші). Зовніш
ній вигляд. Спосіб жит
тя. Зимуючі і перелітні
птахи.

Учень:
дає визначення
– тваринам;
пояснює
– розподіл тварин на свійські та дикі;
має уявлення про риб, комах;
за запитаннями вчителя розповідає
– про спосіб життя свійських та диких
тварин;
за допомогою вчителя пояснює
– причини перельоту птахів;
за малюнками розповідає
– про зовнішній вигляд вивченої тва
рини;
за малюнком наводить приклади
– охорони тваринного світу.

Розвиток аналітичного спри
ймання зовнішнього вигля
ду тварин, що вивчаються.
Формування понять про умо
ви існування, звички, жив
лення вивчених тварин.
Розвиток наочнодійового
мислення в процесі класи
фікації тварин на звірів,
птахів, комах, риб, плазу
нів, на домашніх та диких.
Виховання доброзичливого
ставлення до тварин.
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Риби: короп, щука. Зов
нішня будова, живлен
ня, дихання. Викорис
тання й охорона риб.
Комахи: муха, мурашка.
Назва, зовнішній виг
ляд. Спосіб існування.
Охорона тваринного сві
ту.
Екскурсії: на ферму, у
зоопарк.
Практичні роботи: підго
довування птахів зимою.
6

3

Весна. Весняні місяці.
Потепління, бурульки,
налипання снігу, льоду.
Приліт пташок, розпу
кування бруньок, перші
квіти, цвітіння фрукто
вих дерев. Весняні свя
та. Праця людей в саду,
на городі.

Учень:
називає
– весняні місяці;
наводить приклади
– характерних погодних явищ весни;
за запитаннями вчителя пояснює
– зміни у рослинному та тваринному
світі навесні;
за малюнками наводить приклади
– сільськогосподарської праці людей
навесні;
– змісту весняних свят.

Розвиток уваги на основі
спостереження за змінами
у природі навесні. Форму
вання понять про зміст та
відзначення весняних свят.
Розвиток наочнообразного
мислення шляхом встанов
лення причиннонаслідко
вих зв’язків між змінами у
живій і неживій природі.

Формування стійких понять
про початок, середину, кі
нець весни на основі засво
єння суттєвих ознак.
7

12
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Рідний край
Місто / село, де ми живе
мо. Наша вулиця. Наш
будинок. Головна вули
ця міста / села. Назва ву
лиці, по якій розташова
на школа. Домашня ад
реса. Заклади, установи,
підприємства (пошта,
телеграф, магазини, кі
нотеатри, театри, шко
ли, музеї, фабрики, за
води, лікарні, аптеки),
пам’ятники, парки.
Правила вуличного руху
у місті / селі, перехід ву
лиці. Транспорт міста /
села: наземний, повітря
ний, водний транспорт.
Професії людей, які пра
цюють на транспорті.
Зупинки громадського

Учень:
називає
– країну, її столицю,
– рідне місто/село, головну вулицю;
за малюнками пояснює
– дорожні знаки, знаки світлофора;
наводить приклади
– правил поведінки у громадському
транспорті;
за запитаннями вчителя розповідає
– про заклади, установи, підприємства,
пам’ятники, парки рідного краю;
дотримується правил
– поведінки у громадському транс
порті;
– дорожнього руху;
поділяє
– транспорт на наземний, повітряний,
водний;
знає
– професії людей, які працюють на
транспорті.

Розвиток пам’яті на основі
відтворення назв вивчених
установ, закладів, підпри
ємств тощо. Розвиток уваги
в процесі обстеження будин
ків на своїй, головній вули
ці міста / села.
Формування стійких понять
про правила дорожнього ру
ху.
Розвиток усного мовлення
шляхом розширення актив
ної лексики, що позначає
заклади, установи, підпри
ємства, назви транспорту і
професій.
Формування стійких уяв
лень про правила поведін
ки у громадських місцях.
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транспорту. Правила ви
ходу з транспорту. До
рожні знаки «перехід»,
«перехід заборонено»,
«перехрестя». Світло
фор і його сигнали. Пра
вила поведінки у гро
мадських місцях.
Екскурсії: головною ву
лицею міста / села, пар
ками і установами міста.
Практичні роботи: ма
лювання вивчених до
рожніх знаків.
8

2

Літо. Літні місяці. Теп
ло, сонячно, засуха. Літ
ній відпочинок. Праця
людей в саду, на городі,
у полі.

Учень:
називає
– літні місяці;
наводить приклади
– характерних погодних явищ літа;
за запитаннями вчителя пояснює
– значення жнив;
– зміни у рослинному та тваринному
світі влітку;
за малюнками наводить приклади
– праці людей в саду, на городі, у полі.

Розвиток пам’яті на основі
відтворення назв літніх мі
сяців.
Розширення понять про пра
вила поведінки на водой
мах, санітарногігієнічні пра
вила споживання фруктів
та овочів. Розвиток усного
мовлення у процесі складан
ня відповіді на запитання
вчителя про літній відпочи
нок, сільськогосподарську
працю людей влітку.

4 клас
(70 год, 2 год на тиждень)
№
з/п

1

Ксть
год

8

282

Зміст навчального
матеріалу

Навчальні досягнення
учнів

Спрямованість
корекційнорозвивальної
роботи

Нежива природа
Рельєф
Форма землі. Різнома
нітність форм поверхні
землі та їх зображення
на фізичній карті. Пове
рхня нашої місцевості,
країни (гори, рівнини).
Гори. Гори нашої краї
ни: Кримські, Карпати.
Рівнини. Плоскі, горби
сті, височини (горби), ни
зини.
Яри. Їх утворення і боро
тьба з ними.
Екскурсії: для ознайом
лення з формами рель
єфу навколишньої міс
цевості.

Учень:
знає
– якою є форма землі;
розуміє
– що складає рельєф земної поверхні;
за запитаннями вчителя пояснює
– що таке гори; якими бувають рівни
ни;
називає
– гори нашої країни;
за малюнками виділяє
– підніжжя, схил, вершину гори;
за допомогою вчителя визначає
– на фізичній карті гори, рівнини;
наводить приклади
– гір нашої країни.

Розвиток пам’яті на основі
відтворення назв гір.
Розвиток просторової орієн
тації в процесі роботи з кар
тою.
Формування уявлень про ре
льєф. Формування понять про
гори, рівнини, яри на осно
ві усвідомлення їх постійних
ознак. Збагачення, уточнен
ня активного словника лек
сикою, що означає рельєф,
гори, яри, рівнини.

Практичні роботи:
Моделювання з волого
го піску, глини, плас
тиліну рівнин, гір, ярів.
5

Ґрунти. Визначення,
склад. Види ґрунтів: чор
ноземи, піщані, глинис
ті. Їх значення і охорона.
Практичні роботи:
Проведення дослідів, що
показують водопроник
ність піску і водонепро
никність глини.

Учень:
знає
– що таке ґрунт, що входить до його
складу;
за допомогою вчителя пояснює
– чим корисні для ґрунту рослини, тва
рини;
за малюнками наводить приклади
– як потрібно охороняти ґрунти.

Формування уявлень про
ґрунти. Розвиток мислення
на основі аналізу і класифі
кації ґрунтів за видами. Роз
ширення, уточнення актив
ного словника іменниками та
прикметниками, що озна
чають ґрунти та їх власти
вості.

3

5

Корисні копалини. Виз
начення. Горючі та него
рючі корисні копалини
України: кам’яне вугіл
ля, нафта, природний
газ, вапняки (вапняк,
мармур, крейда), граніт,
пісок, глина, кам’яна
сіль.

Учень:
розуміє
– що таке корисні копалини;
знає
– назви корисних копалин;
розрізнює
– корисні копалини на горючі та него
рючі;
за малюнками наводить приклади
– добування корисних копалин.

Формування уявлень про ко
рисні копалини. Формуван
ня операцій аналізу, порів
няння, класифікації на осно
ві обстеження різних видів
корисних копалин. Розши
рення та уточнення лексики
іменниками та прикметника
ми, що означають корисні
копалини.
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4

6
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Вода на землі. Значення
води для людей, тварин,
рослин.
Стан (рідкий, твердий і
газоподібний); перетво
рення води (вода і пара,
сніг і лід).
Водойми.
Річка: початок, русло,
береги (лівий, правий),
гирло, притоки. Викори
стання і охорона річок.
Водойми України. Моря
(Чорне, Азовське), річки
(Дніпро, Дунай, Дністер)
їх позначення на фізич
ній карті. Охорона води
від забруднення.
Практичні роботи:
Виготовлення макетів /
малювання річки, озера,
каналу.
Проведення дослідів,
що показують:
б) розчинення морської
солі у воді та її порівня

Учень:
розуміє значення води у природі;
називає три стани води;
за допомогою вчителя пояснює влас
тивості води;
наводить приклади водойм України;
визначає частини ріки;
пояснює як оберігають водойми від
забруднення.

Запам’ятовування назв рі
чок, морів. Формування уяв
лень про стани води. Фор
мування причинно наслідко
вих зв’язків у процесі спос
тереження за перетворення
ми стану води. Формування
понять про початок, русло,
береги ріки. Розширення,
уточнення активного слов
ника іменниками та прик
метниками, що позначають
частини ріки, властивості
води.

ння за смаком із прісною
водою.
в) очищення води філь
труванням.
4

Повітря. Повітря навко
ло нас. Значення повіт
ря для людей, тварин,
рослин. Чистота повіт
ря. Рух повітря – вітер.
Термометр. Будова.
Практичні роботи: вимі
рювання температури
повітря.

Учень:
розуміє
– що таке повітря;
за допомогою вчителя пояснює
– властивості повітря, чому відбува
ється рух повітря;
за малюнками наводить приклади
– використання повітря, охорони по
вітря.
вміє користуватись
– термометром.

Формування уявлень про рух
повітря. Розширення по
нять про значення повітря
для живої природи. Розви
ток мислення шляхом фор
мування причиннонаслідко
вих зв’язків між повітрям і
живою природою.

6

10

Жива природа
Життя рослин. Росли
ни – живі організми. Сі
льськогосподарські рос
лини (зернові, овочеві,
технічні, плодові, ягід
ні). Бур’яни.
Живлення, розмножен
ня рослин.

Учень:
дає визначення рослин;
називає і пояснює
– значення сільськогосподарських
рослин, бур’янів;
за малюнками пояснює
– живлення рослин;
– розмноження рослин;
за запитаннями вчителя пояснює

Розширення та уточнення
понять про рослини на ос
нові усвідомлення постійних
суттєвих ознак.
Розвиток мисленнєвих опе
рацій аналізу, порівняння,
класифікації та узагаль
нення; поділ рослин на куль
турні та дикорослі. Форму
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7

10

Пристосування рослин – пристосування рослин у природі;
у природі (зовнішній наводить приклади
вигляд рослин у різні – охорони рослин.
пори року, розмноження
рослин).
Охорона рослин.
Практичні роботи:
Проведення дослідів, що
показують:
а) роль світла у житті
рослини;
б) роль тепла у житті
рослині;
в) роль води у житті ро
слині.

вання наочнодійового мис
лення в процесі визначен
ня шляхів пристосування
рослин у природі. Розвиток
усного мовлення: опис рос
лини за малюнком.
Виховання бережливого
ставлення до рослин.

Життя тварин
Різноманітність тварин7
ного світу: звірі, птахи,
плазуни, риби, комахи.
Спільні і відмінні риси:
розмір (великі, середні,
дрібні), частини тіла (го
лова, тулуб, ноги, хвіст),
чим вкрите тіло.
Живлення тварин. Гру

Розвиток аналітичного спри
ймання зовнішнього вигля
ду тварин, що вивчаються за
планом.
Розширення та уточнення
понять про умови існуван
ня, звички, живлення вив
чених тварин.
Розвиток мисленневих опе
рацій аналізу, порівняння,

Учень:
за допомогою вчителя поділяє
– тварин на групи: звірі, птахи, пла
зуни, риби, комахи;
за малюнками розповідає
– про тварину за планом:
1) назва тварини;
2) величина тварини (велика, серед
ня, мала);
3) чим вкрите тіло;

4) особливості зовнішньої будови тва
рини;
розуміє
– на які групи поділяються тварини
за способом живлення;
наводить приклади
– хижих, травоїдних, усеїдних тварин
різних груп;
за малюнком складає
– ланцюги живлення;
розуміє
– як тварини пристосувалися здобува
ти собі корм;
наводить приклади
– правил охорони тварин.

класифікації тварин на зві
рів, птахів, комах, риб, пла
зунів, за способом живлен
ня.
Формування причиннона
слідкових зв’язків у про
цесі засвоєння ланцюгів
живлення.
Виховання доброзичливого
ставлення до тварин.

Рідний край
Рідний край на терито
рії України.
Місто / село, де ми жи
вемо.
Основні пам’ятні місця
рідного краю (пам’ятни
ки, парки тощо).
Головні заклади міста /
села: бібліотеки, музеї,
театри тощо.

Учень:
називає
– головну площу і декілька вулиць
рідного міста / села;
за запитаннями вчителя наводить
приклади
– визначних закладів, підприємств мі
ста / села;
за малюнками пояснює
– зміст і назви професій людей, що пра
цюють у закладах та на підприємствах;

Розвиток пам’яті на основі
відтворення назв вивчених
установ, закладів, підприєм
ств тощо. Формування уяв
лень про зміст професій. Фо
рмування мисленнєвих опе
рацій порівняння, класифі
кації, узагальнення в про
цесі вивчення транспорту.
Розвиток усного мовлення
шляхом розширення акти
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пи тварин, які різняться
за способом живлення:
хижі, травоїдні, всеїд
ні.
Взаємозв’язок у приро
ді: рослинний і тварин
ний світ.
Пристосування тварин
у природі. Охорона тва
рин.

8

22

288

Професії людей, зайня
тих на будівництві, на за
водах, фабриках, у сфері
обслуговування, в сіль
ському господарстві. Ма
шини, які полегшують
працю людей.
Транспорт міста / села.
Наземний, повітряний,
водний транспорт. Про
фесії людей, які пра
цюють на транспорті.
Екскурсії до підпри
ємств, установ та інших
закладів міста / села.
Практичні роботи. Роз
кладання на відповідні
групи малюнків із зоб
раженням пасажирсь
кого транспорту, будіве
льної техніки, робочих
інструментів.

розрізнює транспорт
– на наземний, повітряний, водний;
знає назви професій
– працівників транспорту.

вної лексики, що означає
заклади, установи, підпри
ємства, назви транспорту і
професії.

5 клас
(70 год, 2 год на тиждень)
№
з/п

Ксть
год

10

2

15

289

1

Зміст навчального
матеріалу
Рідний край
Географічне і адмініст
ративне (область, район)
положення своєї місце
вості, визначення на по
літичній карті.
Історичні традиції, об
рядові свята, промисли,
будівлі, страви.

Поверхня, корисні ко7
палини.
Різноманітність форм
поверхні землі на своїй
місцевості. Їх зобра
ження на фізичній ка
рті. Рельєф. Поверхня

Навчальні досягнення
учнів

Спрямованість
корекційнорозвивальної
роботи

Учень:
за допомогою вчителя визначає
– положення своєї місцевості на по
літичній карті;
за малюнками наводить приклади
– історичних традицій, обрядових
свят рідного краю;
наводить приклади
–промислів, страв, будівель рідного краю.

Формування уявлень про
політичну карту. Розвиток
просторової орієнтації в про
цесі визначення своєї місце
вості на карті.
Розширення та уточнення
лексики іменниками та при
кметниками, що означають
обрядові свята, промисли,
страви.

Учень:
розуміє
– що таке рельєф;
з допомогою вчителя позначає
– на карті гори, рівнини;
називає

Формування стійких по
нять про рельєф, корисні ко
палини на основі усвідом
лення їх постійних ознак.
Розвиток просторової орієн
тації при роботі з картою.

нашої країни (гори, рів – корисні копалини своєї місцевості;
за малюнками наводить приклади
нини).
Корисні копалини. Виз – охорони земних надр і поверхні суші.
начення, склад, похо
дження. Корисні копа
лини своєї місцевості.
Охорона земних надр і
поверхні суші.
5

Ґрунти. Ґрунти вашої Учень:
Розширення та уточнення
місцевості. Їх значення називає
понять про значення ґрун
– ґрунти своєї місцевості;
і охорона.
ту. Розвиток мислення шля
розуміє
хом формування причинно
– значення ґрунту для сільського гос наслідкових зв’язків між
подарства;
ґрунтами та живою приро
дою.

4

5

Вода. Води рідного краю.
Вода в найближчому ото
чені: джерело, колодязь,
струмок, річка.
Промислове значення
води для людей, тварин,
рослин у вашій місце
вості. Охорона води від
забруднення.
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3

Учень:
називає водні ресурси своєї місце
вості;
з допомогою вчителя пояснює
– промислове значення води;
за малюнками наводить приклади
– охорони водних ресурсів.

Розширення та уточнення
понять про водні ресурси
своєї місцевості. Розвиток
мислення шляхом форму
вання причиннонаслідко
вих зв’язків між водою та
живою природою.

3

Повітря. Погода. Метео
рологічні служби і прог
ноз погоди.
Стихійні явища. Погод
ні явища, характерні для
вашої місцевості.

Учень:
називає
– погодні явища характерні для своєї
місцевості.
за малюнками наводить приклади
– стихійних явищ;
розуміє
– для чого складається прогноз погоди.

Формування уявлень про
стихійні явища. Розвиток
стійких понять про погодні
явища своєї місцевості.

6

4

Рослинний і тваринний
світ рідного краю
Назви і використання
найхарактерніших рос
лин рідного краю. Свій
ські і дикі тварини рід
ного краю. Назви, вико
ристання.
Охорона рослин і тварин.

Учень:
називає
– характерні рослини і тварин рідного
краю;
за малюнками наводить приклади
– використання рослин у своїй місце
вості;
– тваринництва рідного краю;
розуміє
– значення охорони рослинного і тва
ринного світу.

Розширення та уточнення
стійких понять про характе
рні рослини і тварин рідно
го краю.
Розвиток мислення шляхом
формування причиннонас
лідкових зв’язків між охо
роною і існуванням живої
природи.

7

3

Населення твого краю.
Національний склад.
Видатні діячі.
Основні пам’ятні місця
(дати) і освітньокуль
турні заклади міста /

Учень:
називає
– основний національний склад своєї
місцевості;
– видатних діячів своєї місцевості;
наводить приклади

Розвиток пам’яті на основі
відтворення та збереження
інформації про освітньо
культурні заклади своєї міс
цевості.
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5

села: пам’ятники, пар – освітньокультурних закладів міста. Формування уявлень про на
ки, бібліотеки, музеї, те
ціональність, національний
атри та інше.
склад країни.
8

15

Господарство твого
краю.
Промисловість і сільське
господарство.
Транспорт і шляхи спо
лучення міста / села.
Професії людей, які пра
цюють на транспорті.

9

10

Наша Батьківщина.
Кордони, столиця, герб,
прапор. Сухопутні і мор
ські кордони. Розміри
території.
Київ – столиця Украї7
ни. Сучасний промисло
вий, освітньокультур
ний центр.
Практичні роботи: поз
начення на політичній
карті кордонів України.

Учень:
називає
– основні промислові підприємства та
галузі сільського господарства;
наводить приклади
– транспортних сполучень;
розуміє
– значення промисловості та сільсь
кого господарства для держави.
Учень:
називає
– столицю України;
знає
– герб та прапор держави;
з допомогою вчителя
– визначає на політичній карті кор
дони;

Розширення уявлень про
зміст промислової і сільсь
когосподарської діяльності
людини. Розвиток усного
мовлення в процесі скла
дання розповіді про галузь
промисловості, сільського
господарства за планом.
Розвиток пам’яті на основі
збереження образів держав
ної символіки. Розвиток
усного мовлення в процесі
складання розповіді про
Україну за планом.

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
З кожним роком в Україні зростає кількість факторів,
які негативно впливають на здоров’я людини та стан дов
кілля. У зв’язку з цим актуальною є орієнтація навчальних
закладів України на збереження та зміцнення здоров’я
учнів та формування у них навичок безпечної поведінки.
Це стосується системи спеціальної освіти і, зокрема, на
вчальних закладів для дітей з порушенням інтелектуаль
ного розвитку.
Оскільки під час навчального процесу розумово від
сталих учнів готують до самостійної життєдіяльності в су
часних соціальноекономічних та екологічних умовах, то
їх потрібно забезпечити необхідними знаннями, уміннями
та навичками, які сприятимуть зміцненню і збереженню
їхнього здоров’я, запобіганню нещасним випадкам, умін
нями розрізняти небезпеку та визначати правильне рішен
ня щодо неї.
Інтегрований курс «Основи здоров’я» вивчається у по
чаткових класах загальноосвітніх навчальних закладів
для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку як
окремий предмет, водночас, він є складовою освітньої га
лузі «Здоров’я і фізична культура». Основна мета курсу –
виховання в учнів свідомого ставлення до власного здо
ров’я як найвищої соціальної цінності, формування основ
здорового способу життя, збереження та зміцнення здо
ров’я, опанування навичками безпечної для особистого
здоров’я та здоров’я оточуючих поведінки.
Змістовою основою програми з курсу «Основи здоров’я»
є Державний стандарт початкової освіти розумово відста
лих дітей, зокрема, освітньої галузі «Здоров’я і фізична
культура», програми з курсу «Основи здоров’я» та «Основи
безпеки життєдіяльності» загальноосвітньої школи, досвід
роботи вчителів спеціальних шкіл, а також відомі статис
тичні дані нещасних випадків серед дітей шкільного віку та
явищ надзвичайних ситуацій природного, техногенного і
соціального характеру, які впливають на здоров’я людини.
Завданнями курсу «Основи здоров’я» є:
• формування в учнів уявлень і понять про здоров’я лю
дини та його ознаки, мотивації щодо дбайливого ставлення
до власного здоров’я;
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• забезпечення знань, умінь та навичок особистої гігіє
ни та профілактика травматизму під час учбових занять,
навчальної праці та відпочинку;
• формування основ здорового способу життя;
• навчання учнів дотримуватися визначених програ
мою правил поведінки у разі захворювання;
• ознайомлення школярів з впливом режиму дня,
раціонального харчування, рухової активності та загарто
вування організму на здоров’я людини;
• забезпечення знань, умінь, навичок безпеки життє
діяльності у школі, вдома, на вулиці та під час відпочинку;
• виховання позитивних якостей особистості (співчуття,
доброзичливості, охайності, дисциплінованості, обережно
сті, уважності, спостережливості та ін.);
• корекція порушень розумового та фізичного розвитку.
Курс «Основи здоров’я» має дві складові: основи валео
логії (містить наукові знання про здоров’я людини), основи
безпеки життєдіяльності.
Відповідно до цього зміст програми складається з трьох
розділів:
І. Людина і здоров’я.
ІІ. Основи безпеки життєдіяльності.
ІІІ. Довкілля.
Перший розділ («Людина і здоров’я») містить інформа
цію про людину та її здоров’я, що спрямована на формуван
ня у розумово відсталих учнів здорового способу життя; у
другому розділі («Основи безпеки життєдіяльності»)
характеризуються небезпечні ситуації у школі, вдома, на
вулиці, під час відпочинку, а також вимоги та правила без
печної поведінки учнів; у третьому розділі («Довкілля»)
йдеться про правила поведінки учнів під час природних
стихійних лих та аварійних ситуацій.
Зазначені розділи програми є наскрізними для вивчення
в усіх класах початкової школи, але зміст та обсяг теоре
тичної інформації збільшується відповідно до зростаючих
вимог та року навчання розумово відсталих учнів.
Кількість годин у межах існуючих тем вчитель може
змінювати, враховуючи індивідуальні особливості дітей,
рівень засвоєння розумово відсталими учнями навчального
матеріалу та місцеві умови, в яких відбувається навчаль
них процес (територіальне розташування школи, набли
ження епідемій, виникнення аварійної ситуації, стихійні
лиха тощо). Всі зміни мають бути погоджені з педаго
гічною радою навчального закладу.
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На вивчення курсу «Основи здоров’я» в кожному класі
відводиться 17,5 годин на навчальний рік. Курс вивчається
протягом усього навчального року (щотижня по 0,5 годин).
Розподіл навчального матеріалу за темами
№
з/п
1

Класи

ТЕМИ

0 1
Розділ І. Людина і здоров’я
«Основи здоров’я» – загальна
+ +
характеристика

2

3

4

–

–

–

2

Щоденне піклування про своє
здоров’я

+

+

+

–

–

3

Здоров’я і хвороби

+

+

+

+

+

4

Загартовування організму

–

+

+

–

–

5

Здоров’я і харчування

+

+

+

+

+

6

Рух і здоров’я

+

+

+

+

+

7

Здоров’я у сім’ї

+

+

+

+

+

8

Настрій, поведінка, звички та їх
значення для здоров’я людини

+

+

+

+

+

Розділ ІІ. Основи безпеки життєдіяльності
9

Безпечна поведінка у школі

+

+

+

+

+

10 Безпека пішоходів

+

+

+

+

+

11 Безпека у населеному пункті

–

–

+

+

+

12 Безпека пасажирів

–

–

–

+

+

13 Безпека вдома

+

+

+

+

+

14 Особиста безпека

+

+

+

+

+

15 Безпечний відпочинок

+

+

+

–

–

16 Природні стихійні лиха

–

–

–

+

+

17 Аварійні ситуації

–

–

–

+

+

Розділ ІІІ. Довкілля
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В процесі підготовки до уроків вчителю необхідно
здійснювати міжпредметні зв’язки (фізична культура, чи
тання, «Я і Україна»).
Проведення занять в початковій школі доцільно органі
зувати шляхом практичної та ігрової діяльності.
Поряд з теоретичними знаннями, які мають опанувати
розумово відсталі учні під час вивчення курсу «Основи здо
ров’я», необхідно формувати практичні вміння та навички.
Особливе значення для засвоєння учнями знань має
доступність викладу навчального матеріалу, унаочнення
та систематичне повторення.
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ПРОГРАМА

2 клас
(17,5 годин, 0,5 години на тиждень)
№
з/п

Ксть
год

Зміст навчального
матеріалу

Спрямованість
корекційнорозвивальної
роботи

Розділ І. Людина і здоров’я

9 год
1

Навчальні досягнення
учнів
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Щоденне піклування
про своє здоров’я.
Здоровий спосіб життя
та його складові.
Вплив розпорядку дня
на здоров’я людини.
Чергування праці (на
вчання) і відпочинку.
Ознаки втоми. Повно
цінний відпочинок удень
та вночі.
Значення дотримуван
ня правил особистої гі
гієни. Підтримування
чистоти тіла. Догляд за
шкірою, нігтями, во

Учень:
– має уявлення про складові здорово
го способу життя, називає їх з допо
могою вчителя;
– знає та виконує правила розпоряд
ку дня;
– пояснює значення розпорядку дня
для здоров’я людини;
– має загальне уявлення про пов
ноцінний відпочинок та чергування
праці та відпочинку;
– називає ознаки втоми з допомогою
вчителя;
– розуміє значення дотримування
правил особистої гігієни;
– має уявлення про предмети особис

Формування уявлень про
здоровий спосіб життя та
його складові, збагачення
уявлення про вплив розпо
рядку дня на здоров’я лю
дини.
Формування мотивації що
до дотримання правил осо
бистої гігієни та дотри
мування чистоти одягу і
взуття на основі усвідом
лення значення чистоти та
охайності для здоров’я лю
дини.
Формування елементів са
мостійності в діяльності на
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лоссям, очима. Гігієна
ротової порожнини:
– як правильно чисти
ти зуби;
– своєчасне лікування
зубів;
– правила користуван
ня зубною щіткою;
– як зберегти зуби здо
ровими.
Підтримування чисто
ти натільної білизни,
одягу, взуття. Предме
ти та засоби догляду за
тілом, одягом. Індиві
дуальне використання
предметів особистої гі
гієни (зубна щітка, гре
бінець тощо.) Значення
свіжого повітря для
здоров’я людини. Що
денні прогулянки на
свіжому повітрі. Від
повідність одягу погод
ним умовам під час
прогулянки

тої гігієни та їх індивідуальне вико
ристання;
– дотримується правил особистої
гігієни;
– знає про значення гігієни ротової
порожнини;
– розповідає, як чистити зуби (на ос
нові малюнкової опори);
– володіє навичкою правильного чи
щення зубів;
– розуміє необхідність своєчасного
лікування зубів;
– пояснює необхідність підтримання
чистоти натільної білизни, одягу,
взуття (за запитаннями вчителя);
– уміє доглядати за чистотою одягу та
взуття;
– має уявлення про значення щоден
них прогулянок на свіжому повітрі
для здоров’я людини;
– вибирає відповідний погодним умо
вам одяг для прогулянок (за малюн
ковою опорою)

основі знань про правила
особистої гігієни, розпо
рядку дня, підтримання
чистоти одягу та взуття.
Розвиток уявлень про пред
мети й засоби особистої гі
гієни та можливості їх ви
користання.
Розвиток мовлення на осно
ві збагачення словниково
го запасу словаминазвами
предметів та засобів особи
стої гігієни.
Розвиток мислення на ос
нові формування умінь ви
значати значення розпо
рядку дня, свіжого повітря
на здоров’я людини.
Виховання особистісних
якостей (охайності та дис
циплінованості)

2

299

Здоров’я і хвороби.
Інфекційні
хвороби
(грип, вітрянка, кір,
ангіна, свинка тощо).
Ознаки інфекційних за
хворювань:
– підвищення темпера
тури тіла (від 37 і вище);
– біль;
– поява на тілі черво
них висипів, зуд.
Профілактика інфекцій
них захворювань (ви
ділення окремого посу
ду та столових приборів;
прибирання та провіт
рювання кімнати).
Поняття про щеплен
ня, карантин.
Основні вимоги при
контакті з інфекційни
ми хворими:
– марлева пов’язка;
– ретельне миття рук;
– не користуватися по
судом хворого.

Учень:
– має початкові уявлення про інфек
ційні та застудні хвороби, щеплення,
карантин;
– визначає основні ознаки інфек
ційних та застудних захворювань з
допомогою вчителя (вихователя), лі
каря, батьків;
– називає основні правила поведінки
при контакті з інфекційними хвори
ми (з допомогою вчителя);
– виконує елементарні правила за
хисту від інфекцій;
– розуміє необхідність виконання
призначень лікаря;
– знає про небезпечність використан
ня ліків без дозволу дорослих;
– дотримується правил користування
ліками під керівництвом дорослих

Формування початкових
уявлень про інфекційні та
застудні захворювання.
Формування первинних
понять про карантин, щеп
лення.
Розвиток мислення та мов
лення на основі формуван
ня умінь визначати ознаки
інфекційних та застудних
захворювань.
Розвиток пам’яті на основі
запам’ятовування правил
поведінки з інфекційними
хворими та користування
ліками.
Розвиток відчуттів різної
модальності (больові, тем
пературні) на основі фор
мування уміння їх розпіз
навати (вивчення ознак
захворювання)

Застудні захворювання
та їх ознаки: підвищен
ня температури тіла,
нежить, кашель, голов
ний біль.
Виконання призначень
лікаря. Користування
ліками. Небезпечність
використання ліків без
дозволу дорослих
3
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Загартовування
організму.
Позитивний вплив за
гартовування на здо
ров’я людини. Загарто
вування за допомогою
повітря, води, соняч
них променів.
Види загартовування
влітку (повітряні та
сонячні ванни, хода
босоніж, купання та
обливання).
Види загартовування
взимку (прогулянки на

Учень:
– має уявлення про позитивний вплив
загартовування організму на здоров’я
людини;
– наводить приклади видів загартову
вання влітку та взимку;
– розповідає про загартовування за
допомогою повітря, води, сонячних
променів;
– знає основні вимоги щодо загарто
вування;
– виконує прості загартовувальні
процедури разом із дорослими

Уточнення уявлення про
загартовування на основі
знань про види загартову
вання влітку та взимку.
Розвиток пам’яті на основі
запам’ятовування правил
загартовування.
Виховання організованості
(під час виконання загар
товувальних процедур)
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свіжому повітрі, по
вітряні ванни у примі
щенні, водні процедури
(приймання душу, об
тирання вологим руш
ником)).
Основні вимоги до за
гартовування: врахуван
ня пори року, самопо
чуття людини в період
початку загартування;
поступовість, послідов
ність та систематичність
загартовування.
Дотримання
правил
приймання сонячних та
повітряних ванн, вод
них процедур, ходи бо
соніж
4

Здоров’я і харчування.
Основи повноцінного
харчування (різнома
нітна, якісна, достатня
за кількістю їжа).
Основні групи корисних

Учень:
– має загальне уявлення про повно
цінне харчування;
– називає основні групи корисних про
дуктів харчування, наводить прикла
ди продуктів кожної групи;

Збагачення уявлення про
повноцінне харчування.
Розвиток пам’яті на основі
запам’ятовування основних
груп продуктів харчування,
правил прийому їжі.
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продуктів харчування:
1) хліб та крупи;
2) овочі та фрукти;
3) молочні продукти;
4) м’ясо, риба, яйця.
Продукти, які потрібно
споживати з обмежен
ням (солодощі, борош
няні вироби, морозиво,
копчені, жирні, гострі,
солоні страви, газовані
напої (кокакола, пепсі
кола), продукти, насиче
ні штучними барвника
ми та наповнювачами).
Правила прийому їжі:
– їсти в один і той са
мий час 4–5 разів на
день;
– не поспішати та не роз
мовляти під час прийо
му їжі;
– ретельно пережовува
ти їжу;
– не наїдатися на ніч;
– не переїдати

– розрізняє продукти харчування за
назвою (овочі, фрукти, м’ясо, рибу,
хлібні вироби, молочні продукти);
– розрізняє корисні продукти й про
дукти харчування, які потрібно спо
живати з обмеженням;
– наводить приклади продуктів хар
чування, які потрібно споживати з
обмеженням;
– знає правила прийому їжі, називає
їх

Розвиток мислення на ос
нові формування навичок
розрізняти продукти спо
живання за назвою та озна
кою корисності вживання.
Розвиток умінь визначати
органічні відчуття та пра
вильно їх називати (відчут
тя голоду, спраги).
Виховання охайності під
час виконання правил при
йому їжі.
Розвиток мовлення на ос
нові збагачення словнико
вого запасу назвами про
дуктів харчування

5
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Рух і здоров’я.
Значення рухового ре
жиму для зростання та
фізичного розвитку ди
тини (розвиток сили,
витривалості, сприт
ності).
Основні компоненти ру
хового режиму: ранко
ва гімнастика, фізхви
линки, рухові та спор
тивні ігри, заняття
фізичними вправами.
Комплекси ранкової
гімнастики та фізхви
линок.
Народні рухливі ігри та
забави: «Кіт і миша»,
«Дрібушечки», «У річ
ку гоп», «Лисиця й кур
чата», «Сірий вовк» та
інші (залежно від тра
дицій місцевості).
Спортивні ігри (фут
бол, естафети та інші).
Дотримання безпеки

Учень:
– має початкові уявлення про силу,
витривалість, спритність;
– розуміє значення рухового режиму
для здоров’я людини;
– називає основні компоненти рухово
го режиму (за малюнковою опорою);
– виконує комплекси ранкової гім
настики та фізхвилинок під керівни
цтвом учителя (вихователя);
– грає в народні рухливі ігри та заба
ви з елементами загальнорозвиваль
них вправ (за наслідуванням);
– дотримується правил безпеки під
час гри в рухливі та спортивні ігри (за
нагадуванням учителя (вихователя));
– визначає місця, відведені для спор
тивних ігор (за запитаннями вчителя)

Формування початкового
поняття про значення ру
хового режиму для фізич
ного розвитку дитини.
Розвиток зорової пам’яті та
супроводжуючого мовлен
ня (називання основних
компонентів рухового ре
жиму, зображених на ма
люнках).
Розвиток зосередженості,
уваги впродовж виконання
фізичних вправ, гри в спор
тивні рухливі ігри.
Формування вміння коор
динувати власні дії з діями
учасників рухливих ігор.
Розвиток емоційної сфери
в процесі гри в народні рух
ливі ігри.
Формування пам’яті на ос
нові запам’ятовування пра
вил безпеки під час гри в
рухливі та спортивні ігри

під час гри в рухові та
спортивні ігри:
– грати у відведених для
цього місцях (спортивні
майданчики, стадіони,
спортивні зали);
– дотримуватися пра
вил гри;
– під час гри не штов
хатися, не ставити під
ніжки тощо
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Здоров’я у сім’ї.
Уміння спілкуватися в
сім’ї.
Обов’язки дитини в ро
дині:
– допомога дорослим
членам родини у до
машніх справах (при
бирання житла, миття
посуду, приготування
їжі, робота в саду або
на городі);
– піклування про мо
лодших членів родини;

Учень:
– знає та дотримується правил спіл
кування з членами родини;
– знає обов’язки дитини в сім’ї;
– розповідає про свої обов’язки в ро
дині;
уміє:
– самостійно доглядати за квітами;
– прибирати житло та мити посуд під
наглядом дорослих

Формування вмінь культу
ри спілкування з членами
родини.
Розвиток мислення та мов
лення на основі формуван
ня вмінь визначати та на
зивати обов’язки членів
родини.
Виховання позитивного
ставлення до праці та пози
тивних якостей особис
тості (охайності, самостій
ності,
доброзичливості,
взаємодопомоги, співчут

– допомога найстар
шим членам сім’ї;
– догляд за квітами та
домашніми тваринами
7
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Настрій, поведінка,
звички та їх значення
для здоров’я людини.
Настрій та його вплив
на здоров’я людини.
Усмішка – запорука
гарного настрою.
Правила поведінки
школяра. Спілкування
з учителями, виховате
лями, працівниками
школи та взаємовідно
сини зі старшими та мо
лодшими школярами.
Шкідливі та корисні
звички, їх вплив на
здоров’я людини.
Шкідливі звички:
– тривале сидіння пе
ред телевізором і ком
п’ютером;

тя) на основі усвідомлення
своїх обов’язків в родині

Учень:
– має уявлення про настрій та його
вплив на здоров’я людини;
– вміє розпізнавати гарний та пога
ний настрій;
– знає та виконує правила поведінки
школяра;
– дотримується правил спілкування з
працівниками школи, з молодшими
та старшими школярами (з допомо
гою вчителя);
– розрізняє корисні та шкідливі звич
ки, наводить їх приклади;
– розуміє необхідність подолання
шкідливих звичок

Уточнення уявлення про
настрій та його вплив на
здоров’я людини.
Розвиток емоційної сфери,
логічного мислення на ос
нові формування вмінь
розпізнавати та визначати
причини гарного та погано
го настрою.
Розвиток пам’яті на основі
пригадування правил по
ведінки школяра.
Розвиток навичок культу
ри спілкування зі старши
ми та молодшими школя
рами, дорослими.
Розвиток сприймання та
мислення на основі форму
вання вміння класифікува
ти й розрізняти корисні та
шкідливі звички.
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– гризіння нігтів, олів
ців тощо.
Корисні звички:
– дотримання розпо
рядку дня та правил
особистої гігієни;
– раціональне вживан
ня їжі;
– заняття фізичними
вправами;
– дотримання правил
ввічливої поведінки.
Необхідність подолан
ня шкідливих звичок
Розділ ІІ. Основи безпеки
життєдіяльності

8,5
год
8

Розвиток зв’язного мов
лення на основі формуван
ня умінь визначати і нази
вати корисні та шкідливі
звички

Безпечна поведінка
у школі.
Правила безпечної по
ведінки в школі (на
уроках, у спортивній
залі, на перервах, у по
зашкільний час).
Вибір безпечних місць

Учень:
– знає правила безпечної поведінки у
шкільних приміщеннях та техніки
безпеки на уроках трудового навчан
ня;
– визначає безпечні місця для ігор та
розваг у шкільних приміщеннях та
шкільному дворі;

Розширення уявлень про
правила безпечної поведін
ки в школі (на уроках, у
спортивній залі, на перер
вах, у позашкільний час).
Розвиток мислення на ос
нові формування вміння
визначати безпечні місця
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для ігор та розваг у
шкільних приміщеннях
та шкільному дворі.
Попередження травма
тизму під час навчаль
ної праці. Організація
робочого місця. Техні
ка безпеки на уроках
трудового навчання (під
час роботи з шилом, но
жицями, голкою).
Поведінка під час про
ведення масових захо
дів (свят, спортивних
змагань, колективних
походів, екскурсій)

– дотримується правил організації
робочого місця, правил техніки без
пеки на уроках трудового навчання;
– має загальні уявлення про правила
безпечної поведінки під час проведен
ня масових заходів

для розваг у школі.
Формування організацій
них умінь навчальнопрак
тичної діяльності (органі
зація робочого місця). Роз
виток пам’яті на основі за
пам’ятовування правил тех
ніки безпеки під час на
вчальної праці.
Виховання уважності та
обережності

Безпека пішоходів.
Будова вулиці (проїж
джа частина, дорога,
узбіччя дороги, троту
ар, пішохідна доріжка,
перехід, перехрестя).
Дорожня розмітка.
Учасники дорожнього
руху (водії автомобілів,
тролейбусів та авто

Учень:
– розповідає про будову вулиці за ма
люнковою опорою;
– володіє початковими знаннями про
дорожню розмітку;
– називає учасників дорожнього руху
за запитаннями вчителя;
– знає та дотримується правил по
ведінки пішоходів та правил безпеч
ного переходу вулиці;

Розвиток наочнообразного
мислення шляхом розши
рення знань про будову ву
лиці.
Формування супроводжу
ючого мовлення (називан
ня дій, що виконуються за
сигналами світлофора).
Розвиток концентрації ува
ги та формування навичок
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бусів, пішоходи, вело
сипедисти).
Безпечний рух пішо
ходів. Основні правила
поведінки пішоходів.
Правила безпечного пе
реходу вулиці (пішо
хідні переходи, сигна
ли світлофора).
Перехід вулиці за умов
відсутності пішохідно
го переходу (відсутність
автомобілів)

– відтворює назву дії, що передбачає
сигнал світлофора;
– визначає правила переходу вулиці
за умов відсутності пішохідного пере
ходу (за запитаннями вчителя)

визначення послідовності
дій під час переходу ву
лиці.
Розвиток пам’яті під час
вивчення учасників дорож
нього руху

Безпека у населеному
пункті.
Небезпечні місця у на
селеному пункті, де
живе дитина:
– у місті (східці, під
вал, ліфт, будівельний
майданчик, територія
підприємства, звалище,
старі будинки, авто
мобільні дороги тощо);
– у сільській місцевості

Учень:
– має початкові знання про небез
печні місця у населеному пункті;
– визначає небезпечні місця свого на
селеного пункту за запитаннями вчи
теля;
– має початкові уявлення про загрозу
життю та здоров’ю дитини під час
ігор у небезпечних місцях свого насе
леного пункту

Розширення загальних по
нять про небезпечні місця
у населеному пункті.
Розвиток уваги, мислення
та зв’язного мовлення
шляхом навчання давати
відповіді на запитання при
визначенні небезпечних
місць у населеному пункті.
Формування початкових
уявлень про загрозу життю
та здоров’ю дитини під час

(горище, підвал, скир
та, покинутий будинок,
машинний парк, зва
лище, шосейні дороги,
лінії електропередач
тощо).
Ігри та розваги в небез
печних місцях – загро
за життю та здоров’ю
дітей
11
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Безпека вдома.
Наодинці вдома. Вибір
місця для безпечної
гри. Правила перегля
ду телепередач та гри
на комп’ютері. Небез
печні речовини (ліки,
побутова хімія, горючі
та легкозаймисті речо
вини), їх зберігання,
небезпека отруєння.
Побутова техніка. Ко
ристування електрич
ними приладами за до
зволом дорослих. Пра

ігор у небезпечних місцях
свого населеного пункту

Учень:
– знає та називає місця для безпечної
гри вдома;
– називає правила перегляду телепе
редач та гри на комп’ютері;
– наводить приклади небезпечних ре
човин (з допомогою вчителя);
– наводить приклади побутової тех
ніки;
– має уявлення про правила безпеч
ного користування побутовою техні
кою та кухонним обладнанням;
– розповідає про безпеку від вогню;
– пояснює неприпустимість пустощів
з сірниками;

Розвиток сприймання та
мислення на основі форму
вання вміння визначати
місця для безпечної гри.
Розвиток пам’яті під час
запам’ятовування правил:
– перегляду телепередач та
гри на комп’ютері;
– безпечного користування
електричними приладами;
– поведінки під час по
жежі.
Розвиток мовлення на ос
нові збагачення словнико
вого запасу новими слова
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вила безпечного корис – знає правила поведінки під час по ми та виразами (небезпечні
тування електроприла жежі
речовини, побутова хімія,
дами (користування не
легкозаймисті речовини,
пошкодженими елект
побутова техніка тощо).
роприладами, робота
Виховання особистісних
електроприладів без
якостей (уважності, обереж
нагляду).
ності, спостережливості)
Дотримання безпеки
користування кухонним
обладнанням (газова та
електрична плита, скля
ний посуд, столові при
бори тощо).
Пожежа. Небезпека від
вогню. Сірники – це не
іграшка. Причини ви
никнення пожежі. Пра
вила поведінки під час
пожежі.
Поведінка під час по
жежі у сусідів
12

Особиста безпека.
Правила поведінки при
намаганнях незнайом
ців проникнути в оселю.

Учень:
– має початкові знання про правила
поведінки у разі намагань незнайом
ців проникнути в оселю;

Розвиток мислення на ос
нові формування вмінь
аналізувати та визначати
дії, у разі коли заблукав та

311
13

Перелік телефонів, за
якими можна зателе
фонувати у разі небез
пеки (службові телефо
ни батьків).
Небезпека самостійної
прогулянки незнайо
мою вулицею. Як пово
дитися, якщо заблукав,
куди звернутися по до
помогу.
Що треба знати про себе
(прізвище, ім’я, домаш
ня адреса та телефон,
адреса школи, телефо
ни зв’язку з батьками)

– знає службові телефони батьків;
– має уявлення про небезпеку само
стійної прогулянки незнайомою ву
лицею;
– розповідає, як поводитися та куди
звернутися по допомогу, якщо за
блукав (за запитаннями вчителя);
– називає своє прізвище, ім’я, до
машню адресу та адресу школи;
– знає телефони зв’язку з батьками

у випадках намагань незна
йомців проникнути в оселю.
Формування елементів са
мостійності у діяльності
(телефонування батькам у
разі небезпеки; визначення
поведінки у разі небезпеки
(при намаганнях незнайом
ців проникнути в оселю)).
Формування уявлення про
небезпеку самостійної про
гулянки.
Розвиток пам’яті під час за
пам’ятовування домашньої
адреси, адреси школи та те
лефонів зв’язку з батьками

Безпечний відпочинок.
Ігри та розваги влітку
(катання на велосипе
дах, самокатах, ігри на
дитячих майданчиках),
взимку (катання на сан
чатах, лижах, ковза
нах).
Вибір безпечних місць

Учень:
– розповідає про види літнього та зи
мового відпочинку;
– знає місця, безпечні для відпочинку;
– називає причини травм та правила
запобігання травмуванню під час
відпочинку (з допомогою вчителя);
– наводить приклади відпочинку на
природі;

Розширення знань про без
печні місця та види літньо
го, зимового відпочинку.
Розвиток мислення на ос
нові формування вмінь
аналізувати причини травм
та робити висновки щодо
правил запобігання трав
муванню.
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для розваг. Причини
травм та запобігання
травмуванню під час
відпочинку (удари, син
ці, порізи, подряпини).
Відпочинок на природі.
Відпочинок у лісі. Пре
досторога під час зби
рання рослин, ягід, гри
бів. Необережне повод
ження з вогнем у лісі.
Небезпека заблукати.
Відпочинок біля води.
Правила безпечної по
ведінки на воді, біля
води.
Запобігання сонячним
опікам та тепловим
ударам під час відпо
чинку влітку. Ознаки
сонячних опіків. За
побігання обморожен
ню та переохолоджен
ню під час відпочинку
взимку. Ознаки перео
холодження та обморо
ження.

– має початкові знання про обереж
ність під час збирання рослин, ягід,
грибів, про небезпеку необережного
поводження з вогнем у лісі;
– знає правила безпечної поведінки
під час відпочинку влітку біля води
та зимового відпочинку;
– називає ознаки сонячних опіків, пе
реохолодження, обмороження (з до
помогою вчителя);
– визначає небезпеку контактування
з тваринами;
– має уявлення про захист від укусів
комах;
– розповідає про звернення по допо
могу при укусах тварин та комах

Формування початкових
понять про обережність під
час збирання рослин, ягід,
грибів, небезпеку повод
ження з вогнем у лісі.
Розвиток пам’яті на основі
запам’ятовування та від
творення безпечної пове
дінки під час відпочинку
влітку біля води та зимово
го відпочинку.
Розвиток мислення на ос
нові формування умінь ви
значати небезпеку контак
тування з тваринами

Небезпека контактуван
ня з тваринами (свій
ськими, бродячими, ди
кими). Укуси комах
(оса, бджола, комар,
кліщ тощо). Захист від
комах. Звернення по до
помогу при укусах тва
рин та комах
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3 клас
(17,5 год, 0,5 год на тиждень)
№
з/п

Ксть
год

Зміст навчального
матеріалу

7,5
год
1

Навчальні досягнення
учнів

Спрямованість
корекційнорозвивальної
роботи

Розділ І. Людина і здоров’я
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Здоров’я і хвороби.
Хвороби від брудних
рук:
– гострі шлункові ін
фекційні хвороби (ди
зентерія);
– глистяні захворюван
ня (глисти).
Ознаки шлункових ін
фекцій та глистяних
захворювань. Запобі
гання шлунковим ін
фекціям та глистяним
захворюванням:
– миття рук із милом
перед їжею, після від
відування туалету, при

Учень:
– має початкові уявлення про шлунко
ві інфекції та глистяні захворювання;
– визначає їх ознаки (за допомогою
вчителя);
– знає та дотримується правила за
побігання шлунковим інфекціям та
глистяним захворюванням;
– знає про небезпеку вживання сирої
води;
– дотримується правил користування
індивідуальним посудом та столови
ми приборами;
– уміє самостійно мити овочі та фрук
ти;
– пояснює, в яких випадках треба
обов’язково мити руки

Формування уявлень про
шлункові інфекції та глис
тяні захворювання.
Розвиток пам’яті на основі
запам’ятовування правил
запобігання інфекціям.
Виховання елементів само
стійності в діяльності (мит
тя рук, овочів, фруктів, ко
ристування індивідуальним
посудом та столовими при
борами)

ходу з вулиці, контак
тування з тваринами;
– миття овочів та фрук
тів перед вживанням;
– користування інди
відуальним посудом та
столовими приборами;
– вживання чистої ки
п’яченої води (небезпе
ка вживання сирої во
ди тощо)
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2

Здоров’я і харчування.
Продукти харчування,
які потрібні для росту
та розвитку дитячого
організму (продукти
харчування, багаті на
поживні речовини, ві
таміни).
Щоденне вживання во
ди (під час пиття, з рід
кою їжею, овочами,
фруктами). Значення
чистої води для здоров’я
людини.
Українська
кухня.

Учень:
– має початкові знання про потребу
людського організму в поживних ре
човинах та вітамінах;
– називає продукти харчування, ба
гаті на поживні речовини та вітаміни
(з допомогою вчителя);
– пояснює значення води для здоров’я
людини (з допомогою вчителя);
– називає традиційні українські стра
ви, розпізнає їх за назвами, розпо
відає, які страви вживають у родині
(за запитаннями вчителя)

Збагачення,
уточнення
словника новими словами
назвами складових частин
продуктів харчування (по
живні речовини, вітаміни)
та назвами традиційних
українських страв.
Розвиток мислення на ос
нові формування вміння
розпізнавати та називати
традиційні страви україн
ської кухні

Традиційні українські
страви
3
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Рух і здоров’я.
Фізичні вправи й спорт
(легка атлетика, гім
настика, футбол, бас
кетбол, плавання, спор
тивні естафети тощо).
Оздоровче значення за
нять фізичними впра
вами й спортом для
фізичного розвитку та
зростання школярів.
Фізичні вправи – засоби
профілактики різних
захворювань (застудні
захворювання, пору
шення опорнорухового
апарату), формування
правильної
постави.
Правильне виконання
фізичних вправ – основ
на умова їх користі для
організму.
Вправи для збільшен
ня росту.

Учень:
– має початкові знання про фізичні
вправи та види спорту, називає їх
(з допомогою вчителя);
– розуміє оздоровче значення занять
фізичними вправами та спортом;
– має уявлення про профілактику
різних захворювань та формування
правильної постави засобами фізич
них вправ;
– виконує фізичні вправи за насліду
ванням;
– пояснює значення свіжого повітря
під час спортивних занять;
– має уявлення про загрозу одержан
ня травм під час спортивних занять;
– знає та дотримується правил за
побігання травматизму під час спор
тивних занять за нагадуванням учи
теля

Збагачення початкових по
нять та уявлень про фізичні
вправи, види спорту, про
філактику захворювань та
формування правильної
постави.
Розвиток зосередженості
уваги впродовж виконання
фізичних вправ, гри в
спортивні рухливі ігри.
Формування вміння коор
динувати власні дії з діями
інших учасників спортив
них ігор.
Формування звички пра
вильної постави на основі
знань про правильне вико
нання фізичних вправ.
Розвиток пам’яті на основі
запам’ятовування та від
творення правил поведінки
під час виконання фізич
них вправ та занять спор
том.

Значення свіжого повіт
ря під час занять спор
том.
Правила поведінки у
спортивній залі та на
спортивному майданчи
ку. Запобігання трав
матизму під час вико
нання фізичних вправ
4
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Здоров’я у сім’ї.
Піклування про збере
ження та зміцнення
здоров’я в родині. Обо
в’язки членів родини.
Сімейні традиції щодо
забезпечення здорового
способу життя ( спіль
не виконання домаш
ніх справ, дотримання
розпорядку дня та пра
вил особистої гігієни,
спільний відпочинок та
заняття фізкультурою
тощо).
Піклування про най
молодших та найстар
ших членів родини

Розвиток концентрації ува
ги та швидкості реакції під
час спортивної гри

Учень:
– знає та називає обов’язки членів ро
дини;
– наводить приклади сімейних тра
дицій щодо забезпечення здорового
способу життя;
– розповідає як у родині піклуються
про наймолодших та найстарших
членів сім’ї (за малюнковою опорою)

Розширення уявлення про
сімейні традиції щодо за
безпечення здорового спо
собу життя.
Розвиток мислення та мов
лення на основі формуван
ня вмінь визначати обо
в’язки членів родини.
Виховання позитивного
ставлення до членів сім’ї.
Виховання
позитивних
якостей особистості (охай
ності, самостійності, спів
чуття, доброти, взаємодо
помоги)

5
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Настрій, поведінка,
звички та їх значення
для здоров’я людини.
Значення настрою для
здоров’я людини, пози
тивні та негативні по
чуття (радість, сум, не
задоволення, страх, ща
стя, задоволення, гнів,
заздрість, сором, обра
за тощо). Уміння конт
ролювати свої почуття,
створювати гарний на
стрій.
Правила спілкування з
дорослими. Взаємовід
носини з друзями. Пра
вила товаришування,
вибір друзів.
Шкідливі звички – тю
тюнопаління, токсико
манія. Шкідливий вплив
нікотину та токсичних
речовин на здоров’я
людини

Учень:
– пояснює значення настрою для здо
ров’я людини (з допомогою вчителя);
– розпізнає позитивні та негативні
почуття (за запитаннями вчителя);
– має уявлення про необхідність
вміння контролювати свої почуття,
знає та дотримується правил спілку
вання з дорослими та товаришами;
– має початкові знання про шкідли
вий вплив тютюнопаління та токси
команії, неприпустимість вживання
нікотину та токсичних речовин

Збагачення уявлення про
настрій та його вплив на
здоров’я людини.
Розвиток емоційної сфери
на основі формування вмінь
розпізнавати і визначати
позитивні та негативні по
чуття (радість, сум, незадо
волення страх, щастя, за
доволення, гнів, заздрість,
сором, образа тощо).
Розвиток уміння контро
лювати свої почуття.
Формування навичок куль
тури спілкування з дорос
лими та товаришами

8 год
6

Розділ ІІ. Основи безпеки
життєдіяльності
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Безпечна поведінка
у школі.
Причини травматизму
у школі (порушення
правил поведінки у
школі, бійки, небезпеч
ні предмети, принесені
з дому (гострі, ріжучі,
колючі предмети, ліки,
побутова хімія тощо)).
Правила попереджен
ня травматизму у шко
лі. Звернення по допо
могу при травмах.
Надзвичайна ситуація
у школі (пожежа, ава
рійна ситуація, наслід
ки стихійного лиха).
Екстрена евакуація зі
школи. Правила пове
дінки під час евакуації.
Ознайомлення з понят
тям «паніка». Дії під
час паніки

Учень:
– знає причини та правила поперед
ження травматизму у школі;
– знає до кого звернутися по медичну
допомогу при травмах;
– має загальні уявлення про можливі
надзвичайні ситуації у школі, прави
ла поведінки у разі їх виникнення та
під час евакуації зі школи;
– має початкові уявлення про понят
тя «паніка»

Розвиток мислення на ос
нові формування вмінь
визначати причини та
шляхи попередження трав
матизму у школі.
Формування початкового
уявлення про можливі над
звичайні ситуації у школі,
правила поведінки у разі їх
виникнення, евакуацію,
поняття «паніка».
Збагачення словникового
запасу новими словами та
виразами (евакуація, пані
ка, надзвичайна та аварій
на ситуації, стихійні лиха)

7
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Безпека пішоходів.
Дорога з обмеженою ог
лядовістю (крутий по
ворот дороги; перешко
ди, які заважають огля
довості дороги; актив
ний автомобільний рух).
Правила переходу до
роги з обмеженою огля
довістю.
Місця виїзду автомо
білів із дворів, автосто
янок (небезпека для
пішоходів).
Дорога за несприятли
вих умов. Недостатня
видимість на дорозі
(опади, туман, сутінки,
темна пора доби тощо).
Дорога зі слизькою по
верхнею (дощ, сніг, оже
ледиця). Правила пере
ходу вулиці за неспри
ятливих умов.
Маршрут до школи.
Небезпечні місця по до
розі до школи (буді

Учень:
– має загальне уявлення про дорогу з
обмеженою оглядовістю, дорогу за
несприятливих умов;
– визначає правила переходу дороги з
обмеженою оглядовістю, дороги за
несприятливих умов (за запитаннями
вчителя);
– розповідає про свій маршрут до
школи;
– наводить приклади небезпечних
місць по дорозі до школи, пояснює
небезпеку цих місць (з допомогою
вчителя)

Формування загального
уявлення про дорогу з обме
женою оглядовістю, дорогу
за несприятливих умов.
Розвиток мислення та зв’яз
ного мовлення шляхом на
вчання давати відповіді на
запитання при визначенні
правил переходу доріг з
обмеженою оглядовістю та
дороги за несприятливих
умов.
Розвиток сприймання, кон
центрації уваги та форму
вання навичок визначення
послідовності дій під час
переходу доріг з обмеже
ною оглядовістю та за не
сприятливих умов.
Конкретизація уявлень про
небезпечні місця на марш
руті до школи

вельні
майданчики,
траншеї, канави, ями,
каналізаційні люки,
ремонт дороги)
Безпека у населеному
пункті.
Пожежонебезпечні
предмети та речовини.
Неприпустимість роз
ваг з сірниками, горю
чими та легкозаймис
тими предмети або ре
човинами.
Небезпечні знахідки.
Дотримання правил по
ведінки у разі знахідки
незнайомого (небезпеч
ного) предмета

Учень:
– називає пожежонебезпечні предме
ти та речовини з допомогою вчителя;
– має початкові знання про небезпеку
ігор з сірниками, горючими та легко
займистими предмети або речовина
ми;
– знає правила поведінки у разі зна
хідки незнайомого предмета

Розширення понять про
небезпеку ігор з пожежоне
безпечними предметами та
речовинами.
Розвиток мислення та зв’яз
ного мовлення шляхом на
вчання давати відповіді на
запитання при визначенні
правил поведінки з незна
йомими (небезпечними)
предметами

9

Безпека пасажирів.
Пасажири. Види гро
мадського транспорту:
– наземний транспорт
(автобус, тролейбус,
трамвай, маршрутне
таксі);

Учень:
– пояснює, хто такі пасажири;
– знає види громадського транспор
ту, наводить приклади;
– може розповісти про види транспор
ту, якими користується, щоб дістатися
до школи (за запитаннями вчителя);

Формування понять про
пасажирів, види громадсь
кого транспорту, призна
чені місця зупинок.
Розвиток зв’язного мов
лення на основі навчання
давати відповіді на запи
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– підземний транспорт
(метро).
Призначені місця зу
пинок наземного гро
мадського транспорту
(облаштування та по
значення зупинок, пра
вила очікування транс
порту, посадки та ви
садки пасажирів на зу
пинці).
Правила поведінки па
сажирів у салоні гро
мадського транспорту:
– триматися за пору
чень;
– не штовхатися, не пу
стувати, не розмовляти
голосно в салоні;
– не заважати водію;
– поступатися місцем
інвалідам, пасажирам
з дітьми, вагітним жін
кам, людям похилого
віку;
– готуватися до виходу
заздалегідь;

– розуміє призначення місць зупинок
наземного транспорту;
– розповідає про облаштування зупи
нок наземного транспорту (за малюн
ковою опорою);
– називає правила посадки та висад
ки пасажирів на зупинці (з допомо
гою вчителя);
– дотримується правил поведінки у
салоні громадського транспорту

тання про види транспор
ту, якими користується та
правила посадки та висад
ки пасажирів.
Розвиток образної пам’яті
на основі вивчення облаш
тування зупинок наземно
го транспорту.
Виховання організованості
та дисциплінованості

– не перешкоджати за
чиненню дверей, не спи
ратися на них;
– не висовуватися з ві
кон;
– не вистрибувати з тран
спорту, що рухається
10
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Безпека вдома.
Правила користування
водопровідною мере
жею. Пошкодження
водомережі. Небезпека
від води. Правила по
ведінки при пошкод
женні водомережі (пе
рекрити кран, повідо
мити дорослих).
Небезпека від газу. За
борона щодо самостій
ного користування га
зом. Правила користу
вання газовою плитою
(не залишати ввімкне
ну плиту без нагляду,
перевіряти чи закриті
крани, регулярно про

Учень:
– має початкові знання про небезпеку
від води, газу;
– називає правила безпечного корис
тування водою та газом;
знає:
– правила поведінки при пошкод
женні водомережі та коли відчува
ється запах газу;
– правила користування газовою
плитою

Формування початкового
уявлення про користуван
ня водопровідною мере
жею та газом.
Розвиток сприймання та
мислення на основі форму
вання вміння визначати
небезпеку при пошкоджен
ні водомережі та коли від
чувається запах газу.
Виховання особистісних
якостей (уважності, обереж
ності, спостережливості)

вітрювати кухню). Пра
вила поведінки, коли
відчувається запах газу
у приміщенні:
– не вмикати світло та
електроприлади;
– не запалювати сірни
ки;
– повідомити дорослих;
– негайно відкрити вік
но
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Особиста безпека.
Правила поведінки при
зустрічі з незнайомими
людьми на вулиці. Не
безпечні знайомства.
Відмова від пропозицій
незнайомців погуляти,
покататися в машині.
Небезпека запрошення
додому незнайомих або
малознайомих людей
за відсутності батьків.
Небезпечні зустрічі з не
знайомцями у під’їзді.

Учень:
– має уявлення про небезпечні знайо
мства та небезпечні зустрічі з незна
йомцями на вулиці, у під’їзді, у ліфті;
– знає правила поведінки при
зустрічі з незнайомими людьми на
вулиці, у під’їзді;
– пояснює небезпеку пропозицій не
знайомців, запрошення додому не
знайомих людей (за запитаннями
вчителя);
– розповідає про правила безпечного
користування ліфтом (за малюнко
вою опорою)

Формування елементів са
мостійності в діяльності на
основі визначення правил
поведінки при зустрічі з
незнайомими людьми (на
вулиці, у під’їзді, у ліфті).
Розвиток мислення на ос
нові формування вмінь
аналізувати та визначати
небезпеку пропозицій не
знайомців.
Розвиток пам’яті та мов
лення на основі засвоєння
правил користування ліф
том

Ліфт. Правила безпеч
ного користування ліф
том:
– не заходити у ліфт із
незнайомцями;
– перевірити наявність
кабіни ліфта;
– не перевантажувати
ліфт;
– не намагатися вийти
з кабіни, якщо ліфт за
стряг
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Розділ ІІІ. Довкілля

2 год
12

Природні стихійні
лиха.
Поняття про стихійні
природні лиха.
Гроза, снігопад, ожеле
диця, повінь.
Гроза (грім, блискавка,
вітер, дощ). Небезпеч
ність грози для люди
ни. Правила безпечної
поведінки під час грози
вдома, на вулиці, у лі

Учень:
– володіє початковими уявленнями
про природні стихійні лиха;
– називає ознаки грози, снігопаду,
ожеледиці, повені (за запитаннями
вчителя);
– визначає місця, де найчастіше буває
повінь, та розповідає про її наслідки
(за малюнковою опорою);
– називає правила безпечної поведінки
під час грози, снігопаду, ожеледиці,
повені (з допомогою вчителя);

Формування початкових
уявлень про природні сти
хійні лиха.
Розвиток сприймання на
основі вивчення ознак гро
зи, снігопаду, ожеледиці,
повені.
Розвиток мислення на ос
нові виявлення причиново
наслідкових зв’язків між
природними стихійними
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сі, у полі, у воді.
Снігопад, ожеледиця.
Правила безпечної по
ведінки під час сніго
паду на вулиці. Прави
ла безпечного пересу
вання вулицею та пере
ходу дороги при час
ожеледиці.
Повінь. Місця, де най
частіше буває повінь
(населені пункти, роз
ташовані біля річок).
Наслідки повені.
Евакуація людей під
час повені. Поперед
ження про початок ева
куації. Допомога ряту
вальних служб

– має уявлення про евакуацію людей
під час стихійних лих;
– знає про існування рятувальних
служб

Аварійні ситуації.
Поняття аварії (над
звичайні
ситуації,
спричинені діяльністю
людини).
Види аварійних ситу
ацій (транспортні ава

Учень:
– має початкове уявлення про
аварійні ситуації;
– називає види аварійних ситуацій
(за запитаннями вчителя);
– визначає причини та правила за
побігання автомобільним аваріям

лихами та їх наслідками.
Збагачення словникового
запасу назвами погодних
явищ (гроза, грім, блискав
ка, снігопад, ожеледиця,
повінь тощо).
Розширення уявлення про
евакуацію людей та роботу
рятувальних служб

Формування початкових
понять про аварійні ситуа
ції.
Розвиток мислення на ос
нові формування вмінь
аналізувати та визначати
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рії, аварії на підприєм (з допомогою вчителя);
причини аварій.
ствах).
– знає про допомогу рятувальних Розвиток пам’яті на основі
Автомобільні аварії – служб
запам’ятовування
видів
загроза для життя і
аварійних ситуацій, правил
здоров’я людини. При
поведінки під час аварії
чини автомобільних
аварій (грубі порушен
ня правил дорожнього
руху водіями та пішо
ходами).
Виконання правил до
рожнього руху – за
побігання автомобіль
ним аваріям.
Допомога рятувальних
служб (міліція, швид
ка медична допомога,
пожежна охорона).
Правила поведінки під
час аварійної ситуації,
виконання рекоменда
цій рятувальників

4 клас
(17,5 год, 0,5 год на тиждень)
№
з/п

Ксть
год

Зміст навчального
матеріалу

7,5
год
1

Навчальні досягнення
учнів

Спрямованість
корекційнорозвивальної
роботи

Розділ І. Людина і здоров’я
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Здоров’я і хвороби.
Інфекційні захворю
вання:
– інфекційні хвороби
(ангіна, грип, вітрянка,
свинка тощо);
– шлунковокишкові
інфекції (дизентерія,
сальмонельоз тощо).
– глистяні захворюван
ня (глисти).
Збудники інфекційних
хвороб (бактерії, віру
си, паразити).
Шляхи поширення ін
фекційних захворю
вань:

Учень:
– має початкові знання про інфекцій
ні захворювання;
– називає види інфекційних захворю
вань (з допомогою вчителя);
– має уявлення про шляхи поширен
ня інфекційних хвороб;
– має початкове уявлення про СНІД;
– знає про неприпустимість ігор із ви
користаними шприцами та голками;
– дотримується елементарних правил
запобігання інфекційним захворю
ванням;
– наводить приклади медичних зак
ладів (за запитаннями вчителя)

Розширення понять про
інфекційні захворювання.
Розвиток мислення та мов
лення на основі формуван
ня вмінь визначати шляхи
поширення інфекційних
захворювань.
Розвиток пам’яті на основі
запам’ятовування правил
запобігання інфекціям.
Формування понять про
медичні заклади України
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– від хворої людини
(через повітря (при чи
ханні, кашлі)) або при
користуванні спільни
ми іграшками, посудом,
білизною);
– від тварин;
– через питну воду.
Правила запобігання
інфекційним захворю
ванням:
– дотримання правил
гігієни;
– дотримання каранти
ну;
– щеплення.
Особливо небезпечна
хвороба СНІД. Шляхи
зараження ВІЛінфек
цією (через кров, уш
коджену шкіру чи сли
зову оболонку).
Небезпечність ігор із
використаними шпри
цами та голками.
Медичні заклади Укра
їни:

– пункти медичної до
помоги (кабінет лікаря
у школі);
– поліклініка;
– служба швидкої ме
дичної допомоги;
– лікарня;
– санаторій
2
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Здоров’я і харчування.
Харчові отруєння, їх
причини та ознаки.
Ознаки неякісного ста
ну продуктів харчуван
ня (неприємний запах
та вигляд продуктів,
порушення цілісності
упаковки).
Запобігання харчовим
отруєнням:
– вживання свіжої та
якісної їжі;
– визначення придат
ності продуктів, які ку
пують у магазині (пе
ревірка цілісності упа

Учень:
– має початкові знання про харчові
отруєння, їх причини;
– називає правила запобігання харчо
вим отруєнням та отруєнням грибами
(з допомогою вчителя);
– визначає ознаки неякісного стану
продуктів харчування (за запитання
ми вчителя);
– дотримується елементарних правил
запобігання харчовим отруєнням

Формування понять про
харчові отруєння та отру
єння грибами.
Розвиток мислення на ос
нові формування вмінь ви
значати ознаки неякісного
стану продуктів харчуван
ня.
Розвиток мовлення на осно
ві засвоєння правил запобі
гання харчовим отруєнням
та отруєнням грибами

ковки, дати виготов
лення та терміну збе
рігання продуктів);
– дотримання правил
зберігання продуктів
харчування.
Запобігання отруєння
грибами
3
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Рух і здоров’я.
Рух людини за допомо
гою м’язів. Види рухів
(робота м’язів рук та
ніг). Сила м’язів. Необ
хідність занять фізични
ми вправами для збіль
шення й зміцнення м’я
зів. Тренування сили
м’язів за допомогою фі
зичних вправ. Правила
тренування сили м’язів
(поступове збільшення
навантаження). Комп
лекси вправ для зміц
нення м’язів.
Формування правиль
ної постави. Ознаки

Учень:
– має початкове уявлення про м’язи,
силу м’язів;
– розрізняє види рухів, які викону
ються за допомогою м’язів рук або
ніг;
– виконує тренувальні вправи для
зміцнення м’язів та формування пра
вильної постави (за наслідуванням);
– знає ознаки правильної постави,
називає їх;
– здійснює контроль за правильністю
своєї постави за нагадуванням учите
ля (вихователя);
– розповідає про шкідливі звички,
які негативно впливають на форму
вання правильної постави, та не
обхідність їх своєчасного усування

Формування початкових
уявлень про м’язи, силу
м’язів.
Розвиток мислення на осно
ві встановлення причиново
наслідкових зв’язків між
дією м’язів рук або ніг та
видами рухів.
Формування звички пра
вильної постави.
Виховання уважності, орга
нізованості

правильної
постави
(пряме положення го
лови, спини, розвер
нуті плечі, втягнутий
живіт). Шкідливі звич
ки, які негативно впли
вають на формування
постави.
Вправи для формуван
ня правильної постави
4
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Здоров’я у сім’ї.
Доброзичливі та тур
ботливі стосунки між
членами родини.
Поради, допомога, під
тримка рідних.
Піклування про всіх
членів сім’ї.
Що робити, якщо хтось
із членів родини захво
рів:
– проявити співчуття
та увагу до хворого, на
дати допомогу;
– зателефонувати рід
ним на роботу;

Учень:
– наводить приклади доброзичливих
та турботливих стосунків між члена
ми родини;
– розповідає про випадки допомоги та
підтримки рідних, наводить прикла
ди корисних порад батьків (за запи
таннями вчителя);
– визначає свої дії у разі, коли хтось
із родини захворів;
– вміє звертатися по допомогу (до
сусідів)

Формування уявлення про
значення сім’ї як джерела
підтримки та допомоги для
кожного її члена.
Розвиток мислення на ос
нові формування вмінь ви
значати правильні дії у
разі хвороби членів сім’ї.
Виховання доброзичливо
сті, співчуття, позитивного
ставлення до членів роди
ни.
Розвиток зв’язного мов
лення на основі навчання
звертатися по допомогу

– звернутися за пора
дою та допомогою до
сусідів
5
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Настрій, поведінка,
звички та їх
значення для здоров’я
людини.
Тютюнопаління
та
вживання алкоголю.
Шкідливий вплив тю
тюнового диму та алко
голю на дитячий орга
нізм.
Токсикоманія. Токсич
ні речовини. Наслідки
вживання токсичних
речовин.
Вживання наркотич
них речовин. Руйнівна
сила наркотиків.
Виникнення стійкої за
лежності від тютюну,
алкоголю, токсичних та
наркотичних речовин,
складність лікування.
Як протистояти пропо

Учень:
знає:
– про шкідливий вплив тютюнопа
ління, алкоголю, токсикоманії та
наркоманії на організм людини;
– про виникнення залежності від тю
тюну, алкоголю, токсичних та нарко
тичних речовин, неприпустимість їх
вживання;
– про складність лікування алкого
лізму, токсикоманії та наркоманії;
– визначає способи протистояти не
безпечним пропозиціям (з допомогою
вчителя);
– знає та дотримується правил пове
дінки в громадських місцях, на ву
лиці, у транспорті;
– називає правила ввічливої поведін
ки при спілкуванні з дорослими

Формування уявлення про
тютюнопаління, вживання
алкоголю, токсичних та
наркотичних речовин.
Розвиток сприймання та
мислення на основі фор
мування вмінь визначати
шкідливий вплив і наслід
ки вживання алкоголю,
токсичних та наркотичних,
речовин, тютюнопаління на
здоров’я людини.
Формування навичок куль
тури спілкування з дорос
лими, поведінки в громад
ських місцях
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зиціям щодо тютюно
паління, вживання ал
коголю, токсичних та
наркотичних речовин.
Правила поведінки в
громадських місцях.
Як поводитися у шко
лі, бібліотеці, мага
зині, лікарні, аптеці,
театрі тощо. Правила
поведінки на вулиці, у
транспорті. Ввічлива
поведінка при спілку
ванні з дорослими
Розділ ІІ. Основи безпеки
життєдіяльності

8 год
6

Безпечна поведінка
в школі.
Конфлікт. Виникнення
конфліктної ситуації в
учнівському колективі.
Причини виникнення
конфлікту та способи
його уникання. Вирі
шення конфлікту без

Учень:
– має уявлення про конфлікт;
– визначає причини виникнення кон
флікту, способи його уникання (з до
помогою вчителя);
– розуміє небезпеку бійок;
– розповідає правила поведінки у ви
падках вимагань (з допомогою вчите
ля)

Формування початкового
уявлення про конфлікт.
Розвиток мислення на ос
нові формування вмінь ви
значати причини та спосо
би уникання конфліктної
ситуації в учнівському ко
лективі.

застосування фізичної
сили. Бійка – причина
травматизму.
Поведінка у випадках
вимаганнь з боку стар
ших школярів
7
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Безпека пішоходів.
Односторонній та дво
сторонній
дорожній
рух. Розділова смуга, її
призначення.
Правила переходу до
роги з одностороннім
та двостороннім рухом.
Перехрестя (регульо
вані й нерегульовані).
Типи перехресть (три
сторонні, чотиристорон
ні, складні). Правила
безпечного переходу
перехресть.
Попереджувальні зву
кові та світлові сигна
ли автомобілів. Що оз
начають світлові по
кажчики повороту.

Формування комунікатив
них навичок

Учень:
– розповідає про односторонній та
двосторонній дорожній рух, розділо
ву смугу та її призначення;
– знає та дотримується правил пере
ходу дороги з одностороннім та дво
стороннім рухом;
– знає, що таке перехрестя;
– називає види та типи перехресть (за
малюнковою опорою);
– має уявлення про попереджувальні
звукові та світлові сигнали авто
мобілів;
– розрізняє спеціальні машини, гро
мадський транспорт та приватні авто
мобілі;
– наводить приклади службових ма
шин;
– знає правила поведінки пішохода
під час проїзду службових машин

Розширення уявлення про
дорожній рух, розділову
смугу, перехрестя.
Розвиток концентрації ува
ги та формування навичок
визначення послідовності
дій під час переходу дороги
з одностороннім та двосто
роннім рухом.
Розвиток мислення на ос
нові формування навичок
розрізняти спеціальні ма
шини, громадський транс
порт та приватні автомобілі.
Збагачення словникового
запасу назвами спеціаль
них машин (машини швид
кої медичної допомоги, мі
ліцейські, пожежної служ
би, аварійної служби газу).
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Спеціальні
машини
(машини швидкої ме
дичної допомоги, мі
ліцейські, пожежної
служби, аварійної слу
жби газу). Проблиско
вий маячок та звуковий
сигнал спеціальних ма
шин. Право проїзду
службових машин на
червоне світло. Пове
дінка пішохода під час
проїзду спеціальних
машин
8

Безпека у населеному
пункті.
Вибухонебезпечні пред
мети (аерозольні балон
чики, петарди, ракет
ниці тощо). Застережні
написи («Берегти від
вогню!», «Не проколю
вати після використан
ня!», «Не розпилювати
поблизу відкритого вог
ню!» тощо) та засте

Виховання особистісних
якостей: уважності, спосте
режливості, обережності

Учень:
– наводить приклади вибухонебез
печних предметів;
– знає про позначення вибухонебез
печних предметів, називає їх за ма
люнковою опорою;
– має початкові знання про вибухів
ки;
– називає можливі місця небезпеч
них знахідок (з допомогою вчителя);
– пояснює необхідність дотримання
правил поведінки за умов небезпеч

Формування понять про
вибухонебезпечні предме
ти, вибухівки.
Розвиток мислення та
зв’язного мовлення шля
хом навчання давати відпо
віді на запитання при ви
значенні правил поведінки
за умов небезпечної зна
хідки.
Виховання спостережли
вості та обережності
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режні знаки («легко
займиста речовина»,
«вибухова речовина»,
«отруйна речовина»).
Вибухівки (бомби, гра
нати, міни, патрони,
снаряди). Місця небез
печних знахідок (поле,
яр, ліс, котлован на бу
дівництві тощо). Пра
вила поведінки за умов
небезпечної знахідки.
Попередження дорос
лих про небезпечну
знахідку

ної знахідки (за запитаннями вчите
ля);
– знає про необхідність попереджен
ня дорослих

Безпека пасажирів.
Підземний транспорт –
метрополітен (метро).
Правила користування
метрополітеном.
Станція метро (двері,
ескалатор, східці, плат
форма, турнікет). Пра
вила безпечної поведін
ки на ескалаторі, на
платформі під час очі

Учень:
– знає про підземний транспорт, на
зиває його;
– розповідає про станцію метро (за
малюнковою опорою);
– використовує слова «метрополі
тен», «метро», «ескалатор», «плат
форма», «турнікет»;
– називає правила поведінки паса
жирів метрополітену

Розширення понять про
громадський транспорт.
Розвиток образної пам’яті
на основі вивчення облаш
тування станції метро.
Збагачення словникового
запасу новими словами
(метрополітен, ескалатор,
платформа, турнікет).
Виховання організованості
та дисциплінованості

кування поїзда. Прави
ла посадки та висадки
пасажирів. Допомога
чергових по станції
метро. Безпечна пове
дінка у салоні поїзда
10
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Безпека вдома.
Небезпечні ситуації,
пов’язані з пошкоджен
ням електричної ме
режі (загорання або по
шкодження електро
проводки, несправна
розетка, оголені дроти).
Причини пошкоджен
ня електромережі (ко
ристування несправни
ми електроприладами,
вмикання одночасно ба
гатьох електроприладів
в одну розетку тощо).
Правила поведінки у
випадку появи елект
ричної іскри, запаху
горілої гуми, диму, по
лум’я:

Учень:
– має уявлення про небезпеку, пов’я
зану з пошкодженням електричної
мережі;
– називає причини пошкодження елек
тромережі (з допомогою вчителя);
– називає правила поведінки у випад
ках пошкодження електромережі (за
запитаннями вчителя);
– знає, як поводитись у випадках вим
кнення електричного світла;
– пояснює небезпеку користування
джерелами відкритого вогню (за до
помогою вчителя)

Розвиток сприймання та
мислення на основі форму
вання вміння визначати
небезпеку при пошкоджен
ні електричної мережі.
Виховання особистісних
якостей (уважності, обереж
ності, спостережливості).
Формування вмінь коорди
нації рухів та орієнтування
у темряві
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– негайно повідомити
дорослих;
– у жодному разі не
можна заливати елект
ричні прилади чи дріт
водою.
Вимкнення електрич
ного світла. Уміння орі
єнтуватися у темряві
(запам’ятовування роз
ташування кімнат, кух
ні, ванни, меблів). Дже
рело світла, яким мож
на користуватися у разі
вимкнення електрики
(ліхтарик). Небезпека
користування джере
лами відкритого вогню
(сірники, свічка, газо
ва лампа)
11

Особиста безпека.
Ключі від житла, їх збе
рігання. Дії у разі втра
ти ключів від житла.
Самостійні прогулянки
незнайомими вулиця

Учень:
– розповідає про зберігання ключів від
житла та про свої дії у разі їх втрати;
– знає про небезпеку самостійних
прогулянок у пізній час та небезпеку
нападу зловмисників;

Розвиток мислення на ос
нові формування вмінь ви
значати дії у разі втрати
ключів від житла.
Формування уявлення про
небезпеку самостійної про

ми у пізній час.
Небезпека нападу злов
мисників. Правила по
ведінки у разі переслі
дування та загрози на
паду зловмисників

гулянки у пізній час та не
безпеку нападу зловмис
ників.
Формування елементів са
мостійності в діяльності на
основі визначення правил
поведінки у разі пересліду
вання та загрози нападу
зловмисників

Розділ ІІІ. Довкілля

2 год

340

12

– розповідає про правила поведінки у
разі переслідування та загрози напа
ду зловмисників (за запитаннями
вчителя)

Природні стихійні
лиха.
Землетрус, буря, шторм.
Землетрус. Причини
землетрусів, їх сила.
Руйнівні наслідки під
час сильних землетру
сів. Місцевість, де най
частіше виникають зем
летруси. Передбачення
землетрусів (за допомо
гою спеціальних при
ладів або, спостеріга
ючи за поведінкою тва
рин). Попередження

Учень:
– володіє початковими знаннями про
природні стихійні лиха, називає їх;
– називає руйнівні наслідки та шко
ду, які стихійні лиха наносять при
роді та людині (за малюнковою опо
рою);
– знає про наявність попередження
щодо наближення стихійного лиха;
– розповідає про основні правила без
печної поведінки під час стихійного
лиха (за малюнковою опорою);
– має загальні уявлення про паніку
та її негативні наслідки;
– має уявлення про рятувальні служ

Збагачення початкових по
нять про природні стихійні
лиха.
Розвиток сприймання оз
нак землетрусу, бурі, штор
му. Розвиток мислення на
основі виявлення причино
вонаслідкових зв’язків
між природними стихійни
ми лихами та їх руйнівни
ми наслідками.
Збагачення словникового
запасу назвами природних
стихійних лих (землетрус,
буря, шторм).
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про наближення зем
летрусу. Правила без
печної поведінки під
час землетрусу вдома,
у школі, на вулиці. Не
безпечні місця під час
землетрусу.
Буря. Шкода яку зав
дає буря природі та лю
дині. Попередження
про наближення бурі.
Правила безпечної по
ведінки під час бурі
вдома, на вулиці, у по
лі, у лісі.
Шторм. Сила шторму,
небезпека під час штор
му. Штормове попере
дження. Правила без
печної поведінки під
час шторму.
Допомога рятувальних
служб. Евакуація лю
дей.
Паніка та її негативні
наслідки. Правила по
ведінки, які дозволя

би та евакуацію людей;
Розширення уявлення про
– наводить приклади природних паніку, евакуацію людей,
стихійних лих, які характерні для роботу рятувальних служб
місця проживання учнів

ють уникнути паніки.
Стихійні лиха, які ха
рактерні для місця
проживання учнів
13

Аварійні ситуації.
Аварії на підприєм
ствах (пожежі, вибухи,
хімічні та радіаційні
аварії.) Вплив наслід
ків аварійних ситуацій
на здоров’я людини.
Допомога рятувальних
служб, міліції, пожеж
ної охорони, медичної
служби, аварійної служ
би газу. Виконання ре
комендацій рятуваль
них служб.
Правила поведінки під
час аварії.
Паніка, запобігання
проявам паніки.
Підприємства, розта
шовані поблизу місця
проживання учнів

Учень:
– має початкові уявлення про аварії
на підприємствах та вплив наслідків
аварійних ситуацій на здоров’я лю
дини;
– знає про існування рятувальних
служб та їх допомогу;
– розуміє необхідність дотримання
рекомендацій рятувальників;
– розповідає про правила поведінки
під час аварії (з допомогою вчителя);
має уявлення про паніку та шляхи її
запобігання;
– називає підприємства, розташовані
поблизу місця проживання (з допомо
гою вчителя)

Формування початкових
понять про аварійні ситуа
ції на підприємствах, на
слідки аварійних ситуацій
для здоров’я людини.
Розвиток пам’яті на основі
запам’ятовування видів
аварійних ситуацій на під
приємствах (пожежі, ви
бухи, хімічні та радіаційні
аварії), правил поведінки
під час аварії
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Програми для 2–4 класів загальноосвітніх навчальних
закладів для розумово відсталих дітей.Частина 1.
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