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УРОК 5 
 
Букви й фонеми.  
1. Знак апостроф.  
2. Букви  я, ю, є, ї після апострофа. 
Лексико-граматичний матеріал. 
1. Питальне речення із словом  як. 
2. Кількісні числівники від 1 до 10. 
3. Дієслова І і ІІ дієвідміни. 
4. Іменники (неістота) у знахідному відмінку. 
Текст. 
 
 
1. Слухайте, повторюйте.  
   Читайте. 
 
б'я [бйа] 
п'я [пйа] 
в'я [вйа] 
м'я [мйа] 

б'ю [бйу] 
п'ю [пйу] 
в'ю [вйу] 
м'ю [мйу] 

 
3. Слухайте, повторюйте. 

   Читайте. Пишіть. 
 

 

Ім'я, сім'я, п'ять, дев'ять, пам'ятник, комп'ютер, здрастуйте. 
 
 
 
 
 
 
 
              Пам’ятник.             Комп’ютер. 
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- А як ваше ім'я? - 
Моє ім'я Ірина. 

 

моє 
твоє 
ваше 

 
ім'я 
 

Іван 
Марина 
Антон 

 

3. Читайте. 
- Моє ім'я Ніна. Я студентка. А ти студент? 
- Так, я студент. 
- А як твоє ім'я? 
- Моє ім'я Степан. 
- Дуже приємно! 

- Добрий день! 
- Здрастуйте! 
- Знайомтеся, це моя сестра! 
- А як ваше ім’я? 
- Моє ім'я Марина. 
- Дуже приємно! 

 

4. Слухайте, повторюйте. 
   Читайте. Пишіть 
1 -  один 6 - шість 
2 -  два 7 - сім 
3 -  три 8 - вісім 
4 - чотири 9 - дев'ять 
5 -  п'ять 10 -  десять 
 
5. Читайте. Дайте відповіді на запитання. 
 

Це фото. Ось моя сім'я. Це моя мама. 
Вона лікар. А це мій батько. Він інженер. Тут 
моя бабуся й мій дядько. Там мої сестри. 
Вони студентки. А це мій брат. Він аспірант. 
Ось моя дружина, мій син моя дочка. А це я. 
Моє ім'я Іван. Я викладач. 
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Запитання: 
 
Це фото?    Це тато? 
Де сім'я?    Він викладач? 
Це мама?    Це брат?  
Вона лікар?    Він студент? 
 
6. Слухайте, повторюйте. 
   Читайте. Пишіть. 
 
Професія, учитель, учителька, журналіст, перукар, перекладач, 
артист, артистка, професор. 
 

Моя професія - журналіст. 
А ваша професія? 

 
моя 
твоя 
ваша 

 
професія 
 

лікар 
артистка 
інженер 
учитель 

 
7. Читайте. 
 
- Моя професія лікар.            - Твоя професія інженер? 
- А ваша?                      - Так. А яка твоя професія? 
- Моя професія вчитель.    - Перукар. 
 
8. Слухайте. Повторюйте. 
   Читайте. Пишіть. 
Моя професія - викладач. 
Ваша професія - перекладач. 
Твоя професія - лікар. 
Іван Бойко - професор. 
Марія Василенко -журналістка. 
Мій чоловік інженер. 
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9. Читайте. 
- Скажіть, будь ласка, це ваш викладач? 
- Так, наш. 
- Це Василь Степаненко? 
- Ні. Василь Степаненко - аспірант 
- А це викладач Віктор Іваненко. 
 
- Cкажіть, будь ласка, ви журналіст? 
- Так, я  журналіст. 
- А ваш брат артист? 
- Ні, він  поет. 
- А ваша дружина лікар? 
- Ні, вона артистка. 
 
10. Читайте. Пишіть. 
 
Петро - вчитель. 
Мій син теж учитель. 
Марина - вчителька. 
Моя дочка теж учителька. 
 

- Де ваш учитель? 
- Наш учитель тут. 
- А де ваша вчителька? 
- Наша вчителька там. 
 

Максим читає 
 
 

читати  

я читаю  
ти 
він 
вона 
ми 
ви 

читаєш 
читає 
читає 
читаємо 
читаєте 

текст 
журнал 
словник 
книжку 
 

вони читають  
Степан читає. 
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 слухати  
я 
ти 
він 
вона 
ми 

слухаю 
слухаєш 
слухає 
слухає 
слухаємо 

 
вірш 
пісню 
мелодію 
музику 

ви слухаєте текст 
вони слухають  

                                           Роман слухає. 

             писати (с || ш) 
я пишу  
ти пишеш диктант 
він 
вона 

пише 
пише 

слово 
вправу 

ми пишемо вправи 

ви пишете  
вони пишуть  

                            Василь пише.   
               І 
я 
ти 
він (вона) 
ми 
ви 
вони 

 
-у (-ю) 
-еш (-єш) 
-е (-є) 
-емо (-ємо) 
-ете (-єте) 
-уть (-ють) 

 І 
 
читати 
слухати         що? 
писати 

 
11. Читайте. 
- Я читаю текст. А ти? 
- А я пишу вправу. 
- А вони читають книжки? 
- Ні, вони читають журнали? 

- Ти слухаєш музику?  
- Так. 
- Віктор пише вправу? 
- Так, він пише вправу. 
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- А ти? 
- Я теж пишу вправу. 
- А ви пишете вправи? 
- Ні, ми читаємо текст. 
 
12. Напишіть закінчення. 
1. Я пиш...  вправу. 
2. Олена чита...  книжку. 
3. Іван і Роман слуха...  музику. 
4. Мої брати пиш...  вправи. 
5. Вони чита...  текст, а ти чита... ? 
6. Степан пиш...  вправу, а ви пиш... ? 
7. Ти слуха...  музику? 
 
13. Допишіть речення. 
1. Мій брат читає текст, а моя сестра ... 
2. Антон пише вправи, вони теж ... 
3. Мої батьки слухають пісню, а я ... 
4. Олена й Cтепан читають журнал, ми теж ... 
5. Я слухаю музику, а ти ... 
6. Ми пишемо текст, ви теж ... 

                                 любити (б || бл) 
я 
ти 
він 
вона 
ми 
ви 
вони 

люблю 
любиш 
любить 
любить 
любимо 
любите 
люблять 

 
сад 
музику 
місто   
квіти 
поезію 
пісню 
 

любити читати  я люблю поезію  
 писати  я люблю читати  
 слухати  я люблю читати поезію 
 вчитися 
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                                       робити (б || бл)                  

я роблю  
ти робиш  
він 
вона 

робить 
робить 

 
вправу 

ми робимо вправи 
ви робите  
вони роблять 

 
 

 стояти сидіти (д || дж) вчитися 
я стою сиджу вчусь 
ти стоїш сидиш вчишся 
він стоїть сидить вчиться 
вона стоїть сидить вчиться 
ми стоїмо сидимо вчимося 
ви  стоїте сидите вчитесь 
вони стоять сидять вчаться 
    

             ІІ 
я 
ти 
він (вона) 
ми 
ви 
вони 

 
-у (-ю) 
-иш (-їш) 
-ить (-їть) 
-имо (-їмо) 
-ите (-їте) 
-ать (-ять) 

      ІІ 
любити       
                        що? 
робити 
 
стояти          
сидіти             де? 
вчитися 

 
 
 
 
 
 
 

Антон стоїть,  
       а Степан сидить.                              Віктор учиться тут. 
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14. Читайте. 
 

- Я люблю квіти. А ти? 
- Я теж люблю квіти.  
- А твоя сестра? 
- Вона любить яблука! 
 
- Ви любите слухати музику? 
- Так, а ви? 
- Я теж люблю слухати музику. 
- А вони слухають музику? 
- Вони слухають пісню. 
 
- Ти любиш читати книжки? 
- Так, люблю. 
- А твої сестри? 
- Вони теж люблять читати книжки. 
- Олена любить читати журнали? 
- Так, вона любить читати журнали. 
- А вони? 
- Вони теж люблять читати журнали.  
 
15.  Замість крапок напишіть дієслова: вчитися, стояти,     
      сидіти. 

    Вчитися. 
1. Моя сестра ... , я теж ... . 
2. Ми ... , вони теж ... . 
3. Ти ... а він ... ? 
4. Оксана й Катерина ... . 
5. Степан і Віктор ... . 
 

Стояти, сидіти. 
1. Я ... , а він ... . 
2. Іван ... , а ти ... . 

                                                  3. Олена й Зіна ... , а Тарас і Роман... . 
                                                 4.  Ми ... , а ви ... . 
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5. Він ... чи ... ? 
 
16. Напишіть закінчення. 
1. Це університет. Тут вчи...  моя дочка.  
2. Ми люб...  читати журнали. А ви люб...  читати? 
3. Я сто...  тут, а він сто...  там. 
4. Де ти сид... ? А де сид...  вони? 
5. Це місто Черкаси. Я любл...  моє місто. 
6. Студенти пиш...  вправи. 
7. Вони слух...  музику, а ти слуха...  музику? 
8. Ми люб...  слухати музику, вони теж любл...  слухати музику. 
 
 
17. Читайте. 

Ось інститут. Це студенти. Вони 
вчаться тут. Юрко читає текст. 
Марина пише вправи. А тут 
бібліотека. Студенти читають 
журнали, книжки, словники. 

 

Ось моя кімната, тут моя сестра Олена. Вона аспірантка. 
Олена читає текст. А це мій брат. Він школяр. Він пише вправу. 
А мої батьки слухають пісню. 

 
 

ВПРАВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Вправа 1. Читайте. 
А, Б, В, Д, Є, Е, Ж, З, І, И, Й, К, Л, М,  0, П, Р,  С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, 
Ю, Я. 
 

Вправа 2. Слухайте, читайте. Пишіть. 
 

він вона воно вони 
брат сестра вікно книжки 

... ... ... ... 
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ім'я,  пам'ятник, журнал, сім'я, журналісти, професор, поет, 
чоловік, перукар, бібліотека, село, брати, перекладач, артистка, 
міста, журнал, професія, комп'ютери, поезія, музика, магнітофон, 
радіо, пісня. 
 
Вправа 3. Читайте, пишіть. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
 
Вправа 4. Дайте відповіді на запитання. 
 
1. Ви студент чи аспірант? 
2. Як ваше ім'я? 
3. Ваша сестра лікар? 
4. Ваш брат журналіст? 
5. Ваші батьки робітники? 
6. Ви любите читати? 
7. Ваші друзі люблять слухати музику? А ви? 
8. Ви любите читати поезію? 
9. Ваші друзі вчаться? 
 
Вправа 5. Замість крапок напишіть необхідні слова. 
Я студент. Моє ... Василь. Це мій інститут.  Тут я ... .    
Ось мої ... : Степан, Роман, Марина. Вони ... студенти. 
Там наша бібліотека. Ми любимо  тут ... книжки, вірші й 
журнали. Марина ... вправи. Роман ... текст . А ось мій брат 
Віктор. Він не студент. Він ... . Віктор любить ... пісні. А я люблю 
... книжки. А ви ... читати книжки? 
 
Вправа 6. Складіть діалоги за зразками. 
 
а) Зразок:  -  Моя професія лікар. А ваша? 
                    - Моя професія вчитель. 
 
б) Зразок:  - Твоя професія журналіст? 
                    - Так. А твоя професія? 
                    - Моя професія викладач. 
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в) Зразок:  - Моє ім'я Наталія. А ваше? 
                    - Моє ім'я Степан. 
                   - Дуже приємно. 
 
Вправа 7. Пишіть за зразком. 
 
Зразок: На уроці я ( писати) вправи. 
              На уроці я пишу вправи. 
 

1. Сьогодні ми ( писати) диктант. 
2. На уроці студенти ( читати) тексти і ( писати) вправи. 
3. Вдома Віктор ( писати) домашнє завдання. 
4. Моя подруга ( слухати) українську музику. 
5. Я ( слухати) народну музику. 
6. Студенти ( слухають) англійську музику. 
7. Мої друзі ( любить) (слухати) рок – музику, а я ( любить) 

 ( слухати) джаз.  
 
Вправа 8.  Пишіть за зразком. 
 
Зразок: Він (любити) писати вірші. 
              Він любить писати вірші. 
 

1. Я (любити) слухати класичну музику. 
2. Моя подруга Лариса (любити) слухати українську музику. 
3. Мій друг Ахмед ( любити) слухати арабську музику. 
4. Ми (любити) читати книжки. 
5. Ви (лютити) читати поезію? 
6. Вони (любити) читати новини. 

 
Вправа 9. Пишіть за зразком. 
 
Зразок: Він (любити писати) вірші. 
              Він любить писати вірші. 
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1. Я ( любити   писати) літеру. 
2. Ти (любити писати) речення. 
3. Він (любити писати) вправу. 
4. Ми (любити писати) текст. 
5. Вони (любити писати) диктант. 

 
Вправа 10. Читайте текст. 
                      Текст 

Моє ім’я Марія. Ось моє місто 
Черкаси. Це моя вулиця. Ось інститут. 
Моя професія викладач. Це мої студенти. 
Вони вчаться тут. Ось класи й бібліотека. 
Тут студенти читають журнали й книжки, 
пишуть вправи. Ми любимо наш інститут. 

Це вулиця. Тут мій дім. Ось моя сім'я. Мій чоловік Василь - 
лікар. Мій брат Тарас - журналіст. Це моя сестра Катерина. Вона 
вчителька. Ось школа. Мої діти Роман і Олена вчаться тут. Роман 
і Олена люблять вчитися.  
 
Вправа 11. Розкажіть, що ви бачите на малюнках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


