
35 
 

УРОК 4 
 

Букви й фонеми.  
Букви  ш, ж, дж, дз, ч (приголосні). 
1. Букви й, п, б  
Лексико-граматичний матеріал. 
1. Іменники чоловічого, жіночого і середнього роду. Множина. 
2. Присвійні займенники  наш, ваш, їхній. 
3. Слово теж. 
Текст. 
 
 
1. Слухайте, повторюйте. 
   Читайте.                                         Пишіть. 

 
Ш ш  ша  шо  шу  ши _________Ш  ш______________ 

 аш  ош  уш  иш ______________________  
 

Ж ж    жа  жо  жу  жи __________Ж  ж_____________ 

         аж  ож  уж  иж _______________________ 
 

Дж дж  джа  джо  дже  ___________Дж   дж_________ 

           джу джи  _______________________ 
 

Дз дз   дза   дзо   дзе _____________Дз  дз__________ 

           дзу   дзи  _______________________ 
 

Ч ч   ча  чо  че  чі ____________Ч  ч___________ 

 ач  оч  еч  іч _______________________ 
 
2. Слухайте, повторюйте. 
   Читайте. Пишіть. 
 
Шапка, шарф, шуба, шафа, школа, школяр, школярка, дошка, 
зошит, піджак, книжка, ложка, ніж, теж, дзеркало, дзвоник, чи, 
вчитель, викладач, дівчина, дочка, ручка, учениця, учень, 
словник, олівець. 
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3. Читайте. 
- Ти школяр? 
- Так, я школяр. 
- Це твоя школа?  
- Так, моя. 

 
                                                                                 

- Це твій стіл?                                       Це моя школа. 
- Так, мій. 
- Тут твоя ручка? 
- Так, моя. 
- А це твій зошит? 
- Так, це мій зошит. 
- Це твоя книжка? 
- Ні, це не моя книжка. 
- А де словник і олівець? 
- Ось.        
 Це мій стіл. 
4. Слухайте, повторюйте. 
   Читайте. 
 
Я школярка. Тут моя школа. Ось мій клас. Ось моя книжка, мій 
зошит. А це дошка. Тут шафа, там зошити, книжки й словники. А 
там мій учитель. 
- А це учень? 
- Так, він. 
- А це учениця? 
- Так, вона.                                                                                        
 
                                           
                                                             Це мій вчитель. 

 
Це моя кімната. Ось стіл. Тут ложка, ніж. А це шафа. Там 
шапка, шарф, шуба, піджак, сукня. Тут дзеркало. 
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5. Слухайте, повторюйте. 
    Читайте. 
 
сад - сади 
студент - студенти 
студентка - студентки 
клас - класи 
завод - заводи 
ваза - вази 
фонтан - фонтани 
інститут - інститути 
аптека - аптеки 
басейн - басейни 
стадіон - стадіони 
син - сини 
юнак - юнаки 
піджак - піджаки 
кімната - кімнати 
брат - брати 
сестра - сестри 
місто - міста 
вікно - вікна 
яблуко - яблука 
 
6. Пишіть за зразком. 
 
Зразок:  шафа - шафи 
 
парта  
школа 
дошка 
зошит 
книжка  
ложка 
чашка 
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7. Слухайте, повторюйте. 
   Читайте. Пишіть. 
Тітка, дружина, інженер, лікар, столиця, вулиця, дякую, Василь, 
вокзал, будь ласка. 
 
8. Читайте.                                                                              
- Добрий день! Знайомтеся, будь ласка, це мій дядько Степан. Він 
лікар. 
- Дуже приємно! А я Василь, я інженер. 
Ось Київ. Це моє місто. Київ - столиця України. Тут моя вулиця, 
там вокзал. Ось мій дім. 
- Знайомтеся, будь ласка, це моя дружина. 
- Лариса 
- Дуже приємно. Іван. 
- Ви викладач? 
- Так, викладач. 
- А ви? 
- Я аспірантка. 
 
 

 чий? чия? чиє? чиї? 
я 

ти 
ми 
ви 

вони 

мій 
твій 
наш 
ваш 
їхній 

моя 
твоя 
наша 
ваша 
їхня 

моє 
твоє 
наше 
ваше 
їхнє 

мої 
твої 
наші 
ваші 
їхні 

 
9. Читайте. 
 
Чий це клас? 
 мій 

твій 
 

Це наш 
ваш 

клас 

 їхній  
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Чия це книжка? 
 моя  
                                 твоя  
Це наша книжка 
 ваша  
 їхня  
 
Чиє це фото? 
 моє  
 твоє  
Це наше фото 
 ваше  
 їхнє  
 
Чиї це зошити? 
 мої  
 твої  
Це наші зошити 
 ваші  
 їхні  

 
10. Пишіть: 
 
наш, наша, наше, наші 
1. Це . . . місто. 2. Ось . . . тітка. 3. Тут . . . словники.  
4. Де . . . учитель? 

 

ваш, ваша, ваше, ваші 
1. Це . . . дружина?  2. Це . . . піджак?  3. Це . . . дзеркало? 
4. Це . . . зошити? 

 

їхній, їхня, їхнє, їхні 
1. Тут . . . стіл.  2. Ось . . . шафа.  3. Там . . . фото.  
4. Це . . . чашки. 
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- Це книжка чи словник? 
- Це словник. 
- Дякую. 
- Будь ласка. 

 
11. Читайте. 
 
- Це вода  чи сік? 
- Це сік. 
- Дякую. 
- Будь ласка. 

- Зошит там чи тут? 
- Він там. 
- Дякую. 
- Будь ласка. 

 
 
 
 
 
- Іван викладач чи лікар? 
- Він викладач. 
- А Василь інженер чи робітник? 
- Василь інженер. 
- Дякую. 
- Будь ласка. 

- Це будинок чи   
   інститут? 
- Це будинок. 
- Дякую. 
- Будь ласка. 
 

 
 
 
  
 
 
 

- Ви студент?  
- Так, а ви?  
- Я теж. 

 
Це зошит.  
Це теж зошит. 
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12. Читайте.  
- Ти аспірант? 
- Так. А ти? 
- Я теж. 
 
- Лариса лікар? 
- Так. 
- А Зіна? 
- Теж. 
 

- Моя дочка школярка. А твоя? 
- Моя дочка теж школярка. 
 

- Твій син учень? 
- Так. А твій? 
- Мій теж. 
 

- Тарас робітник? 
- Так. 
- А Степан? 
- Він теж робітник. 
 

 
- Я викладач. А ти? 
- Я теж викладач. 
 
 

Тут словник, там теж словник. 
Там шафа, тут теж шафа. 
Ось ручки, це теж ручки. 
 
13. Читайте. 
Це моє село.  
Тут наша вулиця. 
Ось мій дім. 
 

Це моя тітка Лариса й мій дядько Василь. 
А це їх діти. 
 

- Знайомтеся. Це мій викладач. 
- Дуже приємно. 
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ВПРАВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 
 

Вправа 1. Читайте. 
А, О, У, Є, Я, Ю, І, Ї, И, Е, М, Н, Р, Л, К. 
Б-П, В-Ф, Д-Т, З-С, Ж-Ш, Дз, Дж.  
Вправа 2. Cлухайте, читайте. Пишіть. 
 

він вона воно вони 
стіл кімната фото батьки 
... ... ... ... 

 
шапка, школа, піджак, книжка, викладач, дзеркало, чашки, 
вокзал, ложки, дочка, дзвоник, яблука, дівчина, ручки, інженер, 
столиця, лікар, місто, олівець, словник, шафи, дошка, ніж, вікна, 
дружина, дядько, тітка, міста. 
 
Вправа 3. Читайте. 
Ось фото. Це наше місто Черкаси. Тут наш інститут. Там мої 
друзі. 
- Це теж Черкаси? 
- Ні, це Полтава. 
- А це будинок чи музей?  
- Це музей.  
- А це місто чи село? 
- Це село. Там мій дядько й моя тітка. 
 
Вправа 4. Складіть діалоги за зразками. 
а) Зразок:  - Це ваш зошит? 

- Так, мій. 
- А ручка? 
- Не моя. 

б) Зразок:  - Чиє це фото? 
              - Це їхнє фото.  
в) Зразок:  - Це інститут чи університет? 
              - Це університет. 
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             - Дякую.  
         - Будь ласка.  
г) Зразок:  - Ви студент?              

- Так. А ви? 
- Я теж студент. 
 
 

Вправа 5. Пишіть: Чий? Чия? Чиє? Чиї? 
 
Я – мій, моя, моє, мої 

1. Це стіл, чашка, ложка, виделка і ніж. 
2. Ось друг, подруга, батьки. 

 
Ми – наш, наша, наше, наші 

1. Це клас, дошка, крейда, вікно, викладачі, друзі. 
2. Ось університет, буфет, бібліотека, їдальня, деканат,вікна.  

 
Вони – їхній, їхня, їхнє, їхні 

1. Будинок, дзеркало, олівці, яблука, столиця, столиці, шафа. 
 

Вправа 6. Пишіть за зразком. 
 
Зразок:     Це я. Це … чашка і … тарілка. 
                  Це я. Це моя чашка і моя тарілка. 
 

1. Ось мій друг Віктор. Це … ніж, …ложка, … виделка, … 
тарілка, … чашка. 

2. Ось моя подруга Лариса. Це … стакан, … тарілка, … 
серветка. 

3. Ось мої друзі. Це … тарілки, … чашки, … ножі та … 
виделки. 

4. Ми студенти. Це … шапки, … шарфи, … сукні, … піджаки. 
5. Це мої друзі. Це …  сорочки , …штани, … куртки, … светри.  
6. Це я. Це … сорочка, … брюки, … куртка, … светр. 
7. Це мій друг Сергій. Це … шапка і … шарф. 
8. Я студент. Це  …університет, … клас, … буфет. 
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9. А це мої друзі. Вони теж студенти. Це … ручки, … олівці, 
… зошити, … книги. 

10. Ось мій друг Антон. Це … викладач, … клас, … зошит 
і … ручка. 

 
Вправа 7. Пишіть за зразком. 
 
Зразок:    Це я. Це … друг Сергій. Це … кімната. 
                Це я. Це мій друг Сергій. Це його кімната. 
 

1. Це я. Це … друг Ахмед. Це … подруга Лариса. Це … 
кімната. Це … стіл, … стілець, … ліжко,  … вікно. 

2. Це Ібрагім. Це … країна. Це … місто. Це … дім. Це … мама 
і … тато. 

3. Це ми: я і мій друг Ахмед. Це … клас. Це … вікно. Це … 
дошка. Це … викладач. 

4. Це моя подруга Лариса. Це … книга і … словник. Ось … 
шапка і … шарф. 

5. Це мої друзі Ахмед і Сергій. Це … кімната. Це  … стіл і 
стілець. Це … шафа. 

 
 
Вправа 8. Пишіть:  мій, моя, мої; твій, твоя, твої; його; її; наш, 
наша, наше; ваш, ваша, ваше; їхній, їхня,їхнє 
 
Чия це книга?                      Чий це зошит? 
Це я. Це … книга.                     Це я. Це … зошит. 
 Це ти. Це … книга.                  Це ти. Це … зошит.       
Це він. Це … книга.                  Це він. Це … зошит. 
Це вона. Це … книга.               Це вона. Це … зошит. 
Це ми. Це … книга.                  Це ми. Це … зошит. 
Це ви. Це … книга.                Це ви. Це … зошит. 
Це вони. Це … книга.              Це вони. Це … зошит.     
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 Вправа 9. Пишіть за зразком. 
 
Зразок:    Чий це словник? 
                 Це ( я) словник. 
                 Це мій словник. 
 

1. Чия це шапка? 
Це (я) шапка. 

2. Чия це кімната? 
Це (він) кімната. 

3. Чий це телевізор? 
Це ( вона) телевізор. 

4. Чий це телефон? 
Це ( ти) телефон? 

5. Чиї це стільці? 
Це ( вони) стільці. 

6. Чиї це книги? 
Це ( ми) книги. 

 
Вправа 10. Пишіть за зразком. 
 
Зразок:      Це … стіл? 
                   Це твій стіл? – Так, це мій стіл. 
                                            – Ні, це не мій стіл. 
 

1. Це … книга? 2. Це … підручник. 3. Це … вікно? 4. Це … 
кімната. 5. Це … журнал. 6. Це … словник? 7.Це … клас? 8. 
Це … сім’я? 9. Це … батько? 10. Це … мати? 11. Це … 
сестра? 12. Це … друзі? 
 

Вправа 11. Дайте відповіді на запитання за зразком. 
 
 Зразок:  -- Чий це стілець? Твій? 
                -- Ні, це не мій стілець. Це твій стілець. 
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1. Чий це чай? Твій? 2. Чия це кава? Ваша? 3. Чиє це молоко? 
Твоє?   4. Чий це підручник? Мій? 5. Чиї це зошити? Ваші?  

 
Вправа 12. Поставте запитання до речень. 
 
Зразок:    Це моя кімната. Чия це кімната? 
 

1. Це мій дім. 2. Це моя книга. 3. Це моя ручка. 4. Це мій 
олівець. 5. Це мій телефон. 6. Це моє молоко. 7. Це моє 
морозиво. 8. Це наші підручники. 9. Це ваші викладачі. 10. 
Це ваш університет. 

 
Вправа 13. Слухайте. Читайте. 
 
Це карта. Тут Україна. А ось Київ - столиця України. А це 
Черкаси, моє місто. Тут ріка Дніпро. Ось Одеса. Тут море. А там 
Львів. Це Карпати. Карпати - це гори. 

 
Вправа 14. Читайте. 

Текст 
Це моє місто Черкаси. Ось Дніпро. Там будинки заводи, 

стадіони, парки. Це вулиця. Тут наш інститут. Ось мої друзі. Вони 
студенти й аспіранти. Там вокзал, а тут парк. Ось мій дім. Тут мої 
батьки. Моя мама викладач, а батько інженер. Це мій брат. Він 
лікар. А моя сестра аспірантка. Тут мій дядько й моя тітка.  Вони 
робітники. 
 

- Добрий день! 
- Добрий день! Хто ви? 
- Я студент. 
- Дуже приємно! 
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Вправа 15. Розкажіть, що ви бачите на малюнках.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  


