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Програма з української мови приділяє велику увагу словниковій роботі, 

результатом якої є розвиток мовлення дітей, підвищення їхньої грамотності. Адже 

курс української мови - це не тільки окремий навчальний предмет, а й основний 

засіб опанування всіх інших шкільних дисциплін. 

У Державному стандарті загальної початкової освіти одним із основних 

завдань вивчення української мови передбачено вироблення в учнів мотивації 

навчання рідної мови, що підпорядковується вихованню мовної особистості, яка 

свідомо володіє усною й писемною формами мовлення.  

Тому на уроках ми здійснюємо інтеграцію методів навчання, які 

стимулюють пізнавальну діяльність учнів. 

Обираючи методичний інструментарій для засвоєння графічного образу 

словникового слова, звертаємо увагу на використання різних методів і прийомів. 

Використовуючи інноваційні методи не забуваємо про традиційні. 

Для ефективного засвоєння словникових слів  ми розбили їх на тематичні 

групи: рослини, тварини, люди,  оселя, транспорт тощо. 

 
 Кожна група відпрацьовується протягом кількох уроків: знайомство зі 

словом, словниково – орфографічні вправи, активізація активної лексики. 



На прикладі групи слів «оселя» продемонструємо деякі види роботи, які 

дозволяють ефективно засвоїти написання слів і правильно вживати їх у мовленні. 

 

На першому етапі роботи ми знайомимо дітей зі словом. 

Урізноманітнення етапу знайомства дітей з новим словом, зацікавлення їх 

пропозицією здогадатись, про яке слово піде мова налаштовує дітей на робочий 

лад. Це досягається шляхом розгадування загадок, домовляння учнями віршиків, 

або римовок і базується на вмінні дітей добирати риму. 

 

Із відерцем ходить мати 

Чисту воду з неї брати. 

В ній холодная водиця 

Кращої нема … криниці. 

 

 

 

Знайомство зі слово можна запропонувати і під час каліграфічної хвилинки, 

коли дітям пропонується записати каліграфічно рядки вірша, в якому є словникові 

слова. 

 

Хай кожному нині присниться 

Прозора, немов льодок, 

Це слово співуче – криниця, 

Дзвінкої води холодок. (Й. Курлат) 

 

Або : 

Де стали в ряд стрункі ялиці, 

Гойдають зелень молоду, 

Там  досі батькова криниця 

Хлюпоче в рідному саду. (Петро Грецький) 

 

При поясненні лексичного значення слова додаємо зорові образи.   

 Зміст абстрактних понять розкривається шляхом стислого словесного 

тлумачення. 

 



 

Наступний етап роботи  -  списування словникових слів: 

Воно: 

 • супроводжується усним орфографічним коментарем; 

 

 • наближене до зорового диктанту; 

  

 • творче (вставити букви, записати певні слова, дописати відсутній склад 

тощо).  

 

Доберіть спільнокореневі слова до слова криниця: (криничка, кринична, 

криниченька) 

 

Запишіть синонім до слова вогнище (багаття, ватра) 

 

 

При цьому наголошуємо  на особливостях правопису 

 (зорове сприймання: на дошці, у підручнику, на картці з малюнком).  

 

 

Наступний етап.  Після усвідомлення і запам’ятання правильного 

написання слів вводимо слова у словосполучення і речення.  

Цьому сприяють такі вправи:  

Складання словосполучень, речень. 

Підберіть прикметники до слова криниця:  

глибока, стигла, стара, чиста 

 

Вставте слово криниця у словосполучення, змінивши його форму: 

побачити … криницю,  милуватися … криницею,  розповідати про 

…криницю  

 

Як ви розумієте прислів’я? 

1. До доброї криниці стежка утоптана. 

2. З глибокої криниці холодна вода. 

3. Не брудни криниці, бо схочеш водиці. 

4. Не плюй у криницю, бо з неї ще будеш пити водицю. 

5. Не знаємо ціни водиці, доки не висохла криниця. 

 

 

 Гра «Розсипанка» 

Складіть прислів’я і запишіть: 

напитися. води нахилитися Треба, щоб з криниці  

 

Підсумок роботи над словниковими словами це творчі вправи і мовні 

ігри: ребуси, кросворди, анаграми, граматичні приклади, словотворчі вправи та ін.  

Вони  не тільки сприяють всебічному розвитку учня, а й пробуджують 

інтерес до навчання:  



 

Відгадайте загадку: 

 

У проваллі глибоко виблискує око (Криниця). 

У кімнаті на шнурочку на стіні сіра скринька все розказує мені. (Радіо) 

 

Уяви, що ти художник. Розкажи, як ти будеш малювати криницю? 

Розкажи, що таке коридор, людині, яка його ніколи не бачила. 

Пригадай значення слова радіо. Склади загадку про цей предмет. 

 

Перестав літери так, щоб утворилися словникові слова: ораід, дорикор, 

никриця. 

 

Завдяки інтеграції різноманітних методів роботи над словниковими словами 

здійснюється розвиток пізнавальної діяльності учнів та вдосконалюється 

комунікативна компетентність. 

 

Вашій увазі пропонуємо майстер-класи в яких представлені інноваційні 

методи роботи над словниковими словами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Майстер-клас 

Л. І. Кармаза 

                                                                                       вчитель початкової 

школи,  вчитель - методист 

                                                                    гімназії міжнародних відносин №323 

м. Києва 

 

Тема: Дидактична казка як засіб розвитку творчих здібностей 

молодших школярів. 

 

Мета: за допомогою казки вчити дітей засвоювати слова, написання 

яких перевіряється  орфографічним словником;                                             

розвивати творчі та пізнавальні здібності ;                                                                                                                  

виховувати вміння працювати в колективі та самостійно. 

Завдання:  

- підвищувати орфографічну грамотність учнів при 

вивченні словникових слів; 

- збагачувати активний словниковий запас; 

- розвивати мовленнєві уміння дітей; 

- удосконалювати читацькі навички; 

- формувати вміння висловлюватись, переконувати, вести 

дискусію. 

 

 

Хід проведення 

І.  Вступ. 

 

 Для досягнення мети щодо формування в учнів комунікативної компетентності   

передбачається забезпечення гармонійного розвитку усіх видів мовленнєвої 

діяльності (слухання, говоріння,читання і письма).  Розвитку мовлення дітей і 

підвищенню їхньої грамотності  сприяє  саме робота над словниковими словами.                                                                                                                           

Моя мета - показати, як ефективно організувати роботу з молодшими 

школярами над засвоєнням правопису слів, написання яких ґрунтується на 

історичному (традиційному) принципі правопису, і водночас розвинути 

інтерес до вивчення української мови із використанням інноваційних 

технологій навчання. А саме: авторські дидактичні казки, картки - пазли, 

ейдетичні прийоми (метод графічних асоціацій), мнемонічні прийоми. 

При роботі над словниковими словами зручніше використати один із 

мнемонічних прийомів — це групування слів за смисловим значенням  або 

тематичними  блоками. Наприклад, за смисловим значенням  у 1 класі можна 

виділити такі групи слів: тваринний світ,навколишній світ, будинок, рослинний 

світ, у магазині, навчальний процес. Робота над словами кожної групи 

проводиться протягом кількох уроків.  Робота зі словниковими словами є 

доцільною на всіх етапах уроків: під час актуалізації опорних знань, вивчення 

нового матеріалу, на етапі закріплення, а також під час застосування 

інтерактивних вправ «Мозковий штурм», «Дешифрувальник» тощо. 



Учитель повинен спланувати свою роботу так, щоб працюючи над темою 

уроку, словникові слова органічно вписувались  у тему. 

Пропоную  Вашій увазі методи та прийоми роботи зі словами тематичного 

блоку «Тваринний світ». На даному етапі в 1 класі з цього блоку ми беремо слова, 

в складі яких є букви, вже знайомі дітям.                                                           

 Для того, щоб зробити  запам’ятовування  слів більш  

ефективним, я використовую дидактичну казку, як один із методів  

роботи над словниковими словами. 

Взявши до уваги слова В. О. Сухомлинського, «казка – свіжий вітер, що 

роздмухує вогник дитячого мислення й мови, тому що дитина мислить 

образами». Тому наявність образів у вигляді казкових героїв допомагають 

ефективно працювати клітинам головного мозку. Емоційне піднесення під час 

слухання, складання казки допомагає першокласнику легко запам’ятовувати  

новий матеріал і викликає інтерес до навчання. Дуже подобається малюкам, 

коли на урок «приходять» казкові герої, з’являються нестандартні завдання.   

 Вашій увазі пропоную фрагмент уроку, де висвітлено один із 

методів роботи над словниковими словами, а саме метод дидактична 

казка. ( Казка повинна бути невелика за змістом, складатися на відомому 

сюжеті для дітей, береться 2-3 персонажі) 

ІІ.  Практична робота. 

  

Вчитель:  Діти, як називаються слова, написання яких неможливо пояснити 

правилами? (Відповіді дітей). Ці слова потрібно запам’ятати  або перевірити їх 

написання за словником. Про ці  слова знаєте не тільки ви, а й учні лісової школи. 

Я запрошую вас знову до ”співучої  галявини.” Послухайте  казку. 

 
 

                             ”Як здійснити своє бажання”. 

На галявині гралися друзі - Олень, Зозуля, Лелека . Раптом Олень знайшов 

дуже красиву квіточку з незвичайними пелюстками. Ніхто із тварин не знав, що 

це за квіточка, але всіх вона дуже  зацікавила. Звернулися  вони за порадою до 

Мудрої Сови і та їм пояснила: "Ця квітка чарівна, тому що вона здійснює всі 

бажання". Зраділи друзі. Кожен уявив, що квітка допоможе виконати їхнє 

бажання і вони матимуть у себе хто іграшку, хто морозиво, хто цукерки, хто…Але 

їхні мрії зупинила Сова: "Здійснитися ваші бажання можуть лише тоді, коли ви 



навчитеся правильно писати свої імена". Тваринки від подиву вигукнули: "Але ми 

не знаємо як правильно писати свої імена". Сова заспокоїла їх: "Не хвилюйтеся. Я 

вас навчу. Тоді ви зможете усі ваші найзаповітніші бажання підписати і вони 

здійсняться". Друзі дуже хотіли, щоб здійснилися їхні бажання. Тому відразу 

вирішили стати учнями Мудрої Сови . 

І урок розпочався… 

 
Вчитель: 

- Про кого ця казка? 

- Діти, на вашу думку, друзі навчилися писати свої імена? 

- Чи здійснилися  їхні бажання? 

Вчитель: 

У кожного з вас теж є бажання. Щоб вони здійснилися вам потрібно 

навчитися правильно вимовляти і  без помилок писати слова –  імена героїв казки, 

бо ці слова є словниковими. 

Завдання Мудрої Сови ”Чарівні пазли” 

Вчитель: У вас на партах знаходяться конверти з пазлами. Візьміть їх. 

Складіть. 

(Діти складають  пазли.  Ділять на групи: звірі і птахи. Повторюють за 

вчителем хором та поодинці (4-5 учнів) правильну вимову слів. Називають букву 

у слові, написання якої потрібно запам’ятати). 

Вчитель: Молодці діти. Ви навчились правильно вимовляти словникові 

слова, а на наступному уроці  навчитеся їх записувати. Дякую за урок.  

ІІІ .    Застосування казки  у період навчання  грамоти  дає   можливість 

зробити такий висновок:                                                                              

 

- навчаючись за допомогою казки, учні активно 

залучаються до творчої роботи: переказують, інсценізують, створюють 

малюнки до казок із кодуванням на ньому теоретичного матеріалу, 

роблять перші спроби вносити свої зміни у зміст казок. 

 

- казка здатна об’єднати учнів однією цікавою 

роботою та полегшити навчальну діяльність першокласників. 

Ось чому вже багато років казка стала вірним помічником у 

навчально-виховному процесі молодших школярів. 

 



              

 Майстер-клас 

Л. В. Родащук 

                                                                                       вчитель початкової 

школи, вчитель вищої категорії 

                                                                    гімназії міжнародних відносин №323 

м. Києва 

 

Тема. Застосування методу графічних асоціацій на уроках навчання 

грамоти. 

Мета: 

-  формувати  навички правильного написання  словникових  слів 

тематичного  блоку «Тварини», вміння  відтворювати  графічний образ  слова;  

- розвивати  пам'ять, образне  мислення, уяву, орфографічну пильність та 

творчі  здібності  дитини; 

- виховувати  пізнавальний  інтерес, увагу  до  слова. 

Завдання: 

- запам’ятовування написання словникових  слів за допомогою асоціацій, 

пов’язаних з предметними образами. 

Хід проведення 

 

I. Вступне слово вчителя  

                                              

   Робота над словниковими словами кожної тематичної групи проводиться 

протягом декількох уроків. Якщо на першому етапі  відбувається знайомство з 

новими словами, відпрацьовується їх вимова, то на другому етапі діти засвоюють 

правопис слів.  

   Зробити процес засвоєння правопису словникових слів цікавим та 

ефективним допомагають новітні технологїї. Однією з таких технологій є 

ейдетика, яка вчить запам’ятовувати інформацію через світ образів. 

Впровадження ейдетичних методів і прийомів сприяє розвитку комунікативної 

компетентності учнів, активізує їх розумову активність, забезпечує пізнавальний 

інтерес, дозволяє їм комфортно та легко здобувати нові знання, отримуючи 

задоволення від реалізації своїх здібностей. Ейдетичний метод графічних 

асоціацій спрямований на покращення засвоєння правопису словникових слів 

через зорові образи. У зв’язку з тим, що мислення дітей молодшого шкільного 

віку носить наочно-образний характер, орфограма, пов’язана з яскравим 

асоціативним образом, має емоційне забарвлення, краще запам’ятовується. До 

того ж під час засвоєння правопису словникових слів активну участь беруть і зір, і 

слух, і рука, а відомо, що чим більше аналізаторів сприймає слово, тим воно 

краще запам'ятовується.                         

   Існує два способи  застосування методу графічних асоціацій. В першому 

варіанті вчитель використовує малюнки, що нагадують букви, які потрібно 

запам’ятати. Наприклад, в слові цукор використовується малюнок цукорниці з 

цукром, яка нагадує букву о; в слові парасолька замість сумнівної букви 



зображена парасолька, ручка якої нагадує букву ь ; в слові лінійка 

використовуємо малюнок лінійки, яка схожа  на букву і.   (Мал. 1) 

 
Мал. 1 

                                                  

   В другому варіанті, щоб краще запам’ятати правильне написання 

словникових слів дітям пропонується зобразити малюнок цього слова і написати 

на ньому саме ту букву, яка викликає сумніви. Щоб запам'ятати написання букв ь, 

я в слові лялька, можна намалювати ляльку, яка тримає в руках ці букви. У 

правильному написанні слова ворота потрібно запам'ятати букву о – діти 

малюють ворота, а ручки обводять кольоровим олівцем у вигляді букви о. (Мал. 2) 

 
Мал. 2 

 

                                                    

    Діти зображують малюнки словникових слів і друкують їх назви в своїх 

саморобних словничках, які стають для учнів результатом їх творчої діяльності. 

Всі словникові слова поділені на 6 тематичних блоків.    Сторінки заповнюються  

поступово словами, в яких є букви, які учні вже вивчили на уроках навчання 

грамоти. 

Пропоную  Вашій  увазі  фрагмент уроку роботи з групою  словникових  

слів тематичного блоку «Тварини», з  використанням методу графічних асоціацій. 

 

II. Практична робота 

                                                  

Вчитель. Діти, розгорніть свої словнички. Знайдіть розділ «Тварини».  



 Кого сьогодні ми будемо малювати в своїх словничках, ви дізнаєтесь,      

коли відгадаєте загадку. 

      Довгоногий, чорно-білий 

      У гніздо на хату сів. 

      Довгим дзьобом він стукоче,  

      Ніби щось сказати хоче. 

 

 
                                                   

     Хто знає, як по-іншому називають лелеку в Україні? (Чорногуз,       

бузько, бусол, боцян, жабоїд,  дзьобун, веселик, лесик, гайстер).  

 

      Вам потрібно запам’ятати правильне написання словникового  слова 

Вимовте слово лелека. Поділіть слово на склади. Який склад 

наголошений?  Який голосний звук чуємо в першому складі? 

  Прочитайте слово. Якою буквою позначається сумнівний голосний в 

першому складі?  

В слові лелека нам потрібно запам'ятати написання букви е в першому 

складі. 

 Щоб краще запам'ятати написання слова лелека, пропоную вам 

намалювати цього птаха і сховати  літеру е.( Діти малюють).  

  Де ви сховали букву е? (Відповіді дітей).              

  Я намалювала  лелеку, який дзьобом спіймав букву е. 

  
 Надрукуйте це слово, позначте наголос та виділіть букву е в першому 

складі червоним кольором. 

  Молодці! Ви дуже гарно попрацювали. 

III. Висновок. 



   Отже, метод графічних асоціацій, самостійне створення подібних 

малюнків дітьми сприяє кращому засвоєнню правопису словникових слів, 

розвиває уяву, творчі здібності дітей, робить процес  навчання цікавим і 

захоплюючим, допомагає  ефективному формуванню навичок написання 

словникових слів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Майстер-клас 

Л. С. Щирська 

                                                                                       вчитель початкової 

школи,  вчитель - методист 

                                                                    гімназії міжнародних відносин №323 

м. Києва 

Тема: Активні методи та прийоми узагальнення навчального матеріалу на 

уроках навчання грамоти. 

 

Мета: активізувати знання та навички учнів при вивченні словникових слів 

та збагачувати їх лексичний запас, сприяти їхньому мовленнєвому розвитку, 

виховувати увагу до слова, його значення і вживання. 

 

 Завдання: застосовувати активні методи та прийоми узагальнення 

навчального матеріалу при вивченні словникових слів. 

 

Хід проведення 

 

 

 І. Вступ 

 

 Всі розуміють що легкість і міцність засвоєння словникових 

слів залежить від ступеня розвитку певних умінь, особливо у 

першому класі. 

- уміння чути слово, що вимовляємо; 

- вміння виявити орфограму. 

- дотримування послідовності у роботі над словниковими 

словами. 

 Під час узагальнення та закріплення навчального матеріалу уже на 

завершальному етапі використовую систему тренувальних вправ і завдань. Я  

продовжую працювати над написанням і правильним читанням словникових слів 

на тему із блоку «Тварини». 

ІІ. Практична робота. 

1.  Різнокольорове завдання. 

Вчитель. Прочитайте слова, букви які записані різним шрифтом 

та кольором 

 

ОЗОЛЕЛЕЗУЛЕЛЯКАНЬ 

(ОЛЕНЬ,ЗОЗУЛЯ,ЛЕЛЕКА) 

Назвіть слова-назви птахів. 

(Зозуля, лелека) 

  Яку букву потрібно писати в ненаголошеному складі в слові ОЛЕНЬ? 

Визначте, яку букву е чи и потрібно написати у ненаголошеному складі в 

слові ЛЕЛЕКА? 

   Який склад наголошений у слові зозуля? 

   -Яку букву потрібно писати в ненаголошеному складі? 

 Ці слова ми запишемо у зошит рукописним шрифтом. 



 Розгорніть свої робочі зошити і каліграфічно запишіть ці слова. 

(Діти записують слова). 

- Поставте наголос у словах  і підкресліть букву, що позначає 

ненаголошений голосний, який не перевіряється наголосом. 

- Поміняйтесь зошитами із сусідом по парті. Перевірте 

правильність запису. 

- Молодці, ви добре засвоїли написання цих слів.  

2. Завдання із картками 

Вчитель.  На столі, у кожного із вас, лежать картки на яких  записані 

уже вивчені словникові слова з пропущеними буквами. 

 
- Прочитайте мовчки ці слова. 

     -  У словах що в рамці впишіть пропущені літери олівцем і поставте 

наголос. 

    -  Вписувати ви будете олівцем, тому що виконувати це завдання ми 

будемо  декілька разів. 

-  Підкресліть слова,  які відносяться до групи «Тварини». 

- А зараз заберіть верхній листочок і перевірте правильність 

написання. 

ІІІ. Висновок 

Для закріплення та узагальнення роботи над вивченими словами, крім  

карток  тренажерів ми використовуємо на уроках і електроні тренажери. 

Сюди входять такі види роботи: словникові слова в малюнках, складання 

слів за першими літерами назв предметів, склади слово за малюнками, перестав 

букви та інші. 

   Отже,  важливою частиною роботи з орфографії, яка дає можливість 

підняти на новий рівень ефективність словниково-орфографічної роботи, є 

засвоєння списку слів, вимову і написання яких школярі мають запам`ятати. 

Перевірка засвоєння цих слів є обов`язковою частиною контролю за 

сформованістю правописних умінь.  А результатом такої систематичної 

роботи є безпомилкове написання учнями словникових слів. 

 

 

 

 

 

 

 



Майстер-клас 

О. О. Негода 

                                                                                        вчитель ІІ категорії, 

вчитель початкової школи 

                                                                    гімназії міжнародних відносин №323 

м. Києва 

Мета : ознайомити з різними методами та прийомами роботи під час 

вивчення словникових слів. 

 

Вступна бесіда. 

 

 
Вчитель. Коли відбуваються події зображені на картинках? 

Діти. Взимку, восени, влітку. 

Вчитель. На які питання відповідають ці слова? (Коли?). 

До якої частини мови вони належать? 

Діти. Прислівники. 

Вчитель. В яку пору року ми святкуємо День знань? 

Діти. Восени. 

Вчитель.  У яку пору відзначають свято Івана Купала? 

Діти.  Влітку. 

Вчитель.  Свято Нового року святкують…? 

Діти.  Взимку. 

Вчитель. Отже, сьогодні ми попрацюємо над словами тематичного блоку 

"Пори року": влітку, взимку, восени. 

Діти, зверніть увагу, як пишуться прислівники. (Разом). 

У слові взимку який наголошений склад? (Перший). 

У слові влітку? (Перший). 

А у слові восени ? (Третій) 

А зараз підберіть спільнокореневі слова до словникових слів. (Робота в 

групах).  

Взимку –  зима, зимовий, зимувати. 

Влітку –  літо, літній. 

Восени –  осінь, осінній.  

Вчитель:  Назвіть іменники, прикметники, дієслова. 

Який корінь у слів вашої групи? 



Зим, літ, осе(і)н – корінь. В  - це префікс. Отже, словникові слова влітку, 

взимку, восени пишуться разом. 

 

Складання сенкану. 

 

Сьогодні ми складемо вірш сенкан. Скажіть, чим він відрізняється від 

відомих нам римованих віршів. На яких уроках ми використовуємо цей вид 

роботи? (На уроках літературного читання та української мови)  

 

  Сенкан — це вірш, що складається з п’яти рядків. 

1. Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (зазвичай, це 

іменник) 

 2. Другий рядок – це опис теми, який складається з двох слів (два 

прикметника). 

 3. Третій рядок називає дію, пов’язану з темою і складається з трьох 

слів (найчастіше це дієслова). 

 4. Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і 

висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного. 

 5. Останній рядок складається з одного слова — синоніма до першого 

слова, в ньому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумок. 

 

 Вчитель. А тепер я вам пропоную скласти сенкан по групах.  

Кожна група нехай визначиться, як представити свій сенкан. 

1 група  (Взимку)       

Зима         

Холодна, морозна.                 

               Хурделить, морозить, замерзає.      

Взимку приходить Дід Мороз. 

Сніжинка.       

 2 група (Влітку) 

Літо 

Спекотне, сонячне. 

Дощить, достигає, розквітає. 

Влітку яскраво світить сонце. 

Суниця. 

3 група (Восени) 

               Осінь. 

Золота, щедра. 

Опадає, збирає, дощить. 

Восени і горобець багатий. 

Урожай. 

Отже, такий метод роботи сприяє розвитку мислення, дає можливість 

висловити своє ставлення та відчути себе хоч на хвилинку поетом. 

 

 

 

 



Складання текстів-описів 

 

Діти, складаючи сенкан, ви використали багато слів по темі "Пори року", які 

належать до різних частин мови. Згадаємо, що природа прекрасна в різні пори 

року і творча людина, завжди може помітити і описати її неймовірну красу. 

Пропоную і вам відчути себе справжніми письменниками і створити речення про 

поле в різні пори року.  

Які емоції і почуття у вас виникають? Спробуйте передати настрій за 

допомогою інтонації. Що можна сказати про поле влітку? Восени?  

Прочитайте із різною інтонацією (сум, радість, захоплення, загадковість…) 

Молодці! Ви гарно склали речення, я гадаю, що їх можна використати в 

оповіданнях, віршах, казках, але для цього потрібно запам’ятати правильне 

написання словникових слів. 

 

Гра "Редактор" 

 

Тож зараз я перевірю, чи запам’ятали ви, як пишуться словникові слова по 

темі "Пори року". 

 В конвертах є завдання. Назва завдання "Редактор". 

 Хто такі редактори?   

А чому завдання має таку назву? (Можливо, нам треба буде виправити 

помилки).  

 Дійсно, вам потрібно виправити помилки. Візьміть червоні фломастери, 

уважно прочитайте речення, якщо знайдете помилку - виправляйте.  

Юнати оберігають зелені насадження. 

Якщо до Різдва буде багато бурульок під стріхою, добре 

вродить Ярина, особливо ячміть. 

Во сени птахи відлітають в теплі краї.  

Літом я відпочиваю зі своєю сім’єю на морі. 

В зимку сонце світить яскраво, але мало гріє.  

 

Малюнковий диктант 

 

У попередньому завданні ви виправляли помилки у реченнях, які не були 

ілюстровані. А які вам цікавіше читати твори з малюнками чи без них? Пропоную 

вам спробувати себе ще й у ролі художників – ілюстраторів.  Але особливість 

вашої роботи буде полягати в тому, що речення промовлене мною, ви повинні 

зобразити малюнками. 

Зверніть увагу, художник виконав таке завдання. Яке речення сховалось 

за цим малюнком.  



  
Нагадую, всі речення будуть якось пов'язані зі словниковими словами, 

які ми сьогодні вивчили. 

 Тато збирає гриби. 

Діти купаються в озері. 

Діти ліплять снігову бабу. 

Які словникові слова відповідають вашим малюнкам? 

 

Отже, поєднання різноманітних форм і методів роботи на уроках 

української мови під час опрацювання словникових слів є важливим засобом 

стимулювання активної пізнавальної діяльності молодших школярів, 

формування і закріплення у них інтелектуальних умінь, підвищення їхньої 

комунікативної та творчої компетентності. 

 

 


