
Урок розвитку зв'язного мовлення 

Тема. Зимовими стежками  

Мета. У ході роботи розширити знання учнів про різні типи текстів. 

Учити писати лист. Розвивати вміння переказувати текст, зв'язне 

мовлення, уяву та фантазію. Прищеплювати інтерес до природних явищ 

та бережне ставлення до навколишнього світу. 

 

Хід уроку 

1. Вступне слово вчителя. 

—День за днем — непомітно плине час. Різні дивовижні зміни  відбуваються 

круг нас. Ось і зараз за вікном біла скатертина стелиться   по   землі,  

прикрашає   дерева, будинки, рум'янить щоки малят, дарує їм багато радісних 

розваг. Мороз тріщить, у вікно до нас заглядає,   та   ніхто   його   не   пускає.   

От   тільки сніжинки якось потрапили до нас у клас та й запорошили слово з 

теми нашого уроку. (На дошці:«Хвалиться обновою, срібною, шовковою радісна ...»). 

—А щоб визначити це слово - прослухайте і відгадайте загадку. 

Я розтрушую сніги, наганяю холоди,  

Води сковую в льоди.  

В дружбі з дітьми я всіма.          

Здогадались? — Я ... (зима). 

2. Оголошення теми уроку.  

— Отже,  тема  сьогоднішнього  уроку  ...   (Учні зачитують). 

—А які ж завдання поставлені перед нами, ви скажете в кінці уроку. Тож 

будьте уважні! 

Хвилинка каліграфії. 

—Ваше завдання: з'єднати букву «і» з буквами, що позначають приголосні 

звуки. 

—Складіть чистомовку: іг-іг-іг-... І запишіть її каліграфічно. 

 



4. Робота над матеріалом. 

а) Проблемне завдання. 

—Діти, на нашу адресу надійшов лист – скарга на   Зиму.   А   підпису   немає.   

Чи   можна   так надсилати листи? 

—І все ж — кожна пора року чарівна, тож не залишимо в біді Зиму! Давайте 

прослухаємо лист і надішлемо відповідь незнайомцю. 

б) Заслуховування листа. 

«Дорогі друзі! Я не можу погодитись із вторгненням у мої володіння пані 

Зими. Я прикрасила землю чудовими  кольорами:  позолотила все та вкрила 

багрянцем, скропила все рясними дощами, прикрасила густими туманами. А 

що ж тепер? Проженіть Зиму геть!» 

- Діти, чи здогадалися ви, хто автор цього листа? 

- Доведіть свою думку. 

в) Складання міркувань. Хвилинка фантазії. 

- Давайте поміркуємо і доведемо Осені, що не гоже   ображатися   на   Зиму,   

адже   вона   також прекрасна  по-своєму.   І   складемо   колективного листа.    З    

чого    розпочнемо?    (Думки    дітей. Відкриваємо на дошці запис). 

«Шановна пані Осінь! Ти чарівна своєю красою. Але ж і Зима має свої чари...» 

г) Робота в групах. 

- А які ж чари? Кожна група підбере свій доказ. І допоможе в цьому     

вам наша «чарівна панчішка». 

В нас панчішка чарівна 

Подарує нам слова, 

Щоб ми зиму описали, 

Докази про неї склали. (Учні витягують із «панчішки» сніжинки  

зі  словами-підказками: скатертина, білий  цвіт, сніжинки). 

- Секретар нашого уроку потім збере ваші докази і запише на 

дошці. 

- Діти,     що     обов'язково повинно бути в кінці листа? (Дата, підпис) 

(Запис листа на дошці,  в зошити, учитель на аркуші для «Осені»). 



Осінь, вітру виглядай.  

Вітре, лист цей передай!  

Пори всі хороші — знай! 

д) Усний опис. Порівняння. 

- Поки ми з вами писали листа, до нас завітала Зима.   (На   дошці   —  

зображення   Зим  у  вигляді снігурок — одна добра, ніжна; інша — сердита, зла). 

- Та що це — чому ж їх дві?  Мабуть,  вони сестриці... 

- Чи схожі вони між собою? Давайте знайдемо спільні ознаки. 

- А тепер знайдіть розбіжності. 

- Кожна з них приготувала для вас вірш, а котра який — здогадайтеся! 

(Учитель   зачитує,   учні   прикріплюють    вірш Зимам). 

Ох, і люта зима!  

В полі зерен нема,  

Завиває хуртовина.  

Геть засніжена стежина!   

 

Ой, весела в нас зима,  

Веселішої нема.  

Грає срібними зірками,  

В'ється... 

 

- Чому саме так ви розподілили вірші? 

є) Усний опис Зим. 

- А між ними, мабуть, виникне розмова... 

- Про що ж вони можуть поговорити? 

є) Складання діалогів. (Робота в парах). 

Висновок.    Побажала    «добра    Зима»    своїй сестричці   бути   лагідною,   

доброю,  чуйною   і ніжною. (Фізкультхвилинка). 

ж) Усний переказ. 

— У нас сьогодні незвичайний урок. Тож    іще    завітала    одна    



гостя. Відгадайте, хто це? 

І маленькі, і гарненькі  

Влітку, взимку, восени.  

Завжди вдягнені гарненько,  

У зелених сукнях ми. 

(Ялинки) 

— На ялиночку згори злетіли ніжні зірки сніжно-білі. Це ж зима вступила в 

свої повноправні володіння! Вона чарівниця, та разом із тим і витівниця. 

Усім звірятам, птахам, усьому живому підготувала випробування. Також і нам 

із вами. 

(Завдання на сніжинках). 

1-а сніжинка. Уважно прослухайте і перекажіть текст «Лісова красуня». 

Настав останній день старого року. Випало багато снігу, і маленьку 

ялиночку засипало до самої маківки. 

«Лише б пережити цей день, щоб не зрубали», — подумала ялиночка і побачила 

людину. Це був лісник. Він ішов прямісінько до неї. Лісник добре потряс 

ялиночку. Вона беззахисно розправила свої гілочки і... втратила свідомість. 

Коли деревце опритомніло — то було живе  і стояло на тому самому місці.  

На його гілочках висіли    легкі    кольорові    кульки.    А    голівку прикрашала 

велика квітка.  

(Переказ твору «ланцюжком» по групах). 

 2-а  сніжинка.   Відгадати   загадки,  до   відгадки дібрати споріднені слова. 

• Скатертина біла увесь світ накрила. 

• Хто малюнок на вікні уночі зробив мені? 

• Прийшла бабуся в білому кожусі. 

 

Гори снігу намела, притрусила всі горбки,  

Щоб котилися санки. 

 

3-я сніжинка. Відшукати запорошені букви. 



3*М*, *НІ*, **РТ*В*Н*, 3*М*Т*ЛЬ, КВ*Т*. 

— Яке слово зайве? Чому? 

 

4-а сніжинка. Звернення ялинок. 

Ми, ялинки, споконвіку у житті  

Радість вам даруєм. 

Не рубайте, не глядіть на нас лихим оком.  

Завжди серце в нас тремтить перед 

       Новим роком! 

— З   яким   проханням   звертаються   до   нас ялиноньки? 

— А як же зустрічати Новий рік — не рубаючи їх? 

5. Гра «Добавлянка». 

Щоб ялинок не ... (рубати), 

Треба штучні ... (купувати). 

Ось, погляньте, перед вами 

Ця красуня разом з нами 

Рік Новий прийшла ... (стрічати), 

Радість людям ... (дарувати).  

Можна гілочку зірвати  

Та гарнесенько прибрати.  

І тоді такі ялинки  

Будуть також веселинки. 

6. Диференційоване завдання. 

— І ми зробимо даруночки нашій ялиночці до свята. Прикрасимо її 

іграшками, та не простими, а зі своїми побажаннями, захопленнями її красою. 

(На іграшці круглої форми — написати побажання зі звертанням; на іграшці 

овальної форми — скласти захоплення із розсипаних слів: «Люба, яка ж, цьому, у, 

ти, вбранні, красива, ялиночко»; на іграшці ромбічної форми — закінчити 

речення: «Ялиночко, ми...». Діти за своїм вибором виконують завдання, які 

пропонують їм різні «іграшки», і прикрашають ними «ялиночку»). 



7. Підсумок уроку. 

— Діти,  скажіть,  будь ласка,  які  ж завдання сьогодні стояли перед нами 

на уроці? 

— Що   ж   залишилося   у   ваших   маленьких серденьках? 

8. Домашнє завдання. 

— Поділіться своїми враженнями та почуттями вдома.    Напишіть    казочку    

«Що    приснилось Ялиночці в Новорічну ніч». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗИМА-ЧАРІВНИЦЯ 

 

Мета. Вчити учнів складати загадки, вірші, казки, твори; вчити міркувати, 

порівнювати, зіставляти та аналізувати предмети і явища. Розвивати 

мовлення учнів; сприяти збагаченню інтелекту-аььного розвитку та 

творчості школярів. Вихо-вувати любов до рідної природи. 

 

Обладнання. Вирізані сніжинки з написаними на шх загадками; алфавіт із 

нумерацією букв; картини то зиму; конверти з розсипаними прислів'ями; 

ивдапня з текстом, у якому потрібно вставити пропущені слова. 

Хід уроку 

1. Організаційний момент. 

Поділ класу на команди. Вибір назви команди. У кожній команді 3—4 учні. Вибір 

активу (голова, секретар, доповідач) у кожній команді. 

 

Вчитель. Робота кожної команди протягом уроку буде оцінюватися фішками. Яка 

команда отримає найбільше фішок, та отримає і найкращі оцінки за урок. 

(Орієнтовні назви команд: «Сніжинки», «Іній», «Мороз»). 

2. Мотивація навчальної діяльності. 

Вчитель. Відгадайте загадку. 

Прийшла бабуся в білому кожусі, 

Гори снігу намела, нам ялинку принесла, 

Притрусила всі горбки, 

щоб котилися санки.  

Що це за бабуся? 

— Отже, сьогодні ми будемо говорити про зиму-чарівницю. 

—Чому зиму називають чарівницею? 

3. Робота над темою уроку. Інтерактивні вправи. 

1) Гра «Шифрувальники». 



(Кожній команді дати таблицю з нумерацією букв алфавіту). 

 

Вчитель. Зима наша чарівниця, от вона пожартувала і зачарувала рядки 

вірша, який я підготувала для вас. Спробуйте розшифрувати цей вірш. 

 

Команда «Сніжинки» 

Завдання: 

19; 14;    17; 12; 22; 33; 27; 31;     22; 12; 28; 7; 18; 31;  15; 16; 1 1 ;  28; 7;     17; 19; 21;  19; 10; 

1, 17; 19; 21; 19; 10; 1 1 ;  23; 31;      16; 1 1 ;  27; 33;  30; 1 1 ;  20; 1; 8;     18; 19; 22; 1. 

 

Ой місяць січень кличе мороза, Морозить лиця, щипає носа. 

 

Команда «Іній» 

Завдання: 

1;     17; 12; 22; 33; 27; 31;     16; 32; 23; 11; 14; 3; 12; 23; 21; 1; 17; 11;     6; 24; 8 

18; 1;     3; 19; 6; 24;     10;     16; 31; 19; 6; 24;17; 19; 22; 23; 11;     2; 24; 6; 24; 8.  

 

А місяць лютий вітрами дує,  

На воді з льоду мости будує. 

Команда «Мороз». 

1;     17; 12; 22; 33; 27; 31;     4; 21; 24; 6; 7; 18; 31; 18; 1;     21; 1; 6; 12; 22; 23; 31;     

16; 32; 6; 33; 17; 22; 18; 12; 9; 15; 19; 17;    20; 21; 11; 22; 11; 20; 16; 7; 10; 1; 17; 7; 

21; 10; 16; 7;     4; 21; 24; 6; 6; 33.  

А місяць грудень на радість людям  

Сніжком присипле замерзле груддя. 

 

2) Мозкова атака. 

(Запитання до кожної команди про місяць, який згадується в їхньому вірші. Яка 

команда дасть найбільше правильних відповідей за 1 хв., та й отримає більше 



фішок). 

Варіанти запитань: 

—Який зараз місяць року? Який це місяць зими? 

—Що у вірші говориться про цей місяць? 

—Які народні назви цього місяця ви знаєте? І т.д. 

3) Добір    прикметників    до    місяця,    який згадується у вірші. (За 1 хв.) 

 

Вчитель. У нашої зими-чарівниці є помічник вітерець-пустунець. От він грався і 

порозсипав нам слова з речень. Вам потрібно скласти ці слова в такому порядку, 

щоб відновити ті речення, які були раніше. 

4. Редагування речень. (Робота в парах). 

Грудень рік кінчає, а зиму починає. 

Зима з снігами — літо з хлібами. 

Січень наступає, мороз людей обнімає. 

Лютневий сніг весною пахне. 

Зимою сонце світить, та не гріє. 

Багато снігу — багато хліба. 

5. Робота над загадками. (Індивідуальна робота). 

Вчитель.   У   зими   є   донечки-сніжинки,   які залетіли до нас на урок. Але 

вони прилетіли не просто так, а принесли вам завдання-загадку. Підійдіть до 

дошки і виберіть собі ту сніжинку, яка вам найбільше до вподоби. (На кожній 

сніжинці зі зворотного боку написана загадка, яка стосується зими). 

— Відгадайте загадку і запишіть відгадку в зошит. 

6. Складання загадок про зиму. (Робота групою). 

Хто  швидше  і  краще  складе,  отримає  більше фішок. 

7. Гра «Знайди зайве слово». 

Зима, Дід Мороз, сніжинки, саночки, Новий рік, мороз, снігурі, горобчики, 

ластівки, лижі, лід, ковзани. 



8. Фізкультхвилинка.    (Під   музику   до   пісні«Сніжиночки»). 

— Поки ви танцювали, до нас на урок залетіла  сніжиночка і хоче, щоб ви з 

її букв наскладали якнайбільше нових слів за 1 хвилину. 

9. Творча робота учнів у групах. 

1) Складання віршиків про зиму. 

Групи«Сніжинка» та «Іній» складають самостійно.  

Група «Мороз» за даним початком. Холодно зараз у лісах і лугах, Все 

потонуло в глибоких снігах. 

2) Робота над твором. (Робота групою). 

Команда «Сніжиночки» складає твір-міркування на тему «Чому зиму називають 

чарівницею?»  

Команда «Іній» складає казочку про зиму. 

Команда   «Мороз»   списує   текст   і   заміть крапок вставляє слова, які 

підходять за змістом. 

Надворі ... , усе довкола ... .А яке ... деревце горобини! Спокійні ... снігурі 

обсипали його і ... ягідками. Ці птахи — наші ... . Разом із ними* прилітають   

погостювати   ...,   ...,   ...   .   Діти, поставте ... й підгодовуйте ... ! 

(Зачитування учнями своїх творів. Оцінювання їх фішками). 

3) Розгадування      кросворду.      (Загадки загадувати по черзі кожній 

команді,  за кожну правильну відповідь команда отримує фішку). 

 

 

 

 

 



Чудо-сани налетіли,  

Скакуни в тих санях білі.  

В санях тих сидить цариця  

Білокоса, білолиця.  

Рукавом махає,  

Сріблом все вкриває. 

(Зима) 

 

 

Дві дощечки, дві сестри  

Несуть мене із гори. 

(Лижі) 

 

 

 

Літом наїдається, зимою висипається. (Ведмідь)  

Що росте догори коренем? (Бурулька)  

Усе літо стояли, зими чекали, діждались пори, помчали з гори. (Санчата) 

Відома звіку рідина, усяк її вживає.  

Буває хмаркою вона, пушинкою буває. (Вода)  

Без сокири і дрючків ставить міст через річки. (Мороз) 



Прозорий, мов скло, а не вставиш у вікно. (Лід)  

По лісу злий, голодний блукає, здобич шукає. (Вовк) 

Що це? Що це? — всі кричать. —  

Білі мухи он летять. (Сніг) 

Прийшла   кума   із довгим віником на бесіду із нашим , півником, схопила 

півня на обід, та й замела мітлою слід. (Лисиця) 

Влітку сірий, взимку білий.  (Заєць) 

Вірно людям я служу, 

Їм дерева стережу. 

Дзьоб міцний і гострий маю,  

Шкідників ним добуваю. (Дятел) 

10.  Підведення підсумків. Оцінювання діяльності учнів на уроці. 

—Про що ми говорили сьогодні на уроці? 

—Що вам найбільше сподобалося? 

(Кожна команда підраховує свої фішки і розподіляє їх між членами команди. 

Виставлення оцінок). 

11.  Домашнє завдання. 

Скласти вірш про зиму-чарівницю і намалювати малюнок до цього вірша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛЕКАЙМО РІДНУ МОВУ 

Урок брейн-ринг з української мови 

 

Хід уроку 

I. Організація класу. 

II. Повідомлення теми уроку. 

Вчитель. Сьогодні у нас не звичайний урок, а брейн-ринг. Щоб дізнатися тему гри 

і визначити, яка команда буде починати першою, вам треба відгадати загадку. 

Без неї жити неможливо, 

Для всіх людей вона важлива. 

Без неї пісні не співати, 

Без неї й слова не сказати. (Мова) 

Завдання І. 

Команда відповідає на питання, і за кожну правильну відповідь отримує 5 балів. 

Починає команда, яка відгадала загадку. Якщо відповідь на питання неправильна, 

право відповіді переходить до іншої команди. 

1. Дати визначення іменника. 

2. Яка частина мови називає ознаку предмета? 

3. Дати визначення займенника. 

Завдання 2. 

Кожній команді роздаються конверти з картками, на яких написані слова, з них 

треба скласти прислів'я. За правильно складене прислів'я, команда отримує 5 

балів. 

1. Наука для людини, як сонце для життя. 

2. Хочеш більше знати, треба менше спати. 

Завдання 3. 

З ряду слів вибрати дієслова. За правильно виконану роботу команда отримає 10 

балів, якщо є помилки — лише 5 балів. Для кожної команди завдання видається на 



індивідуальній картці. 

1. Сонце, читати, пити, синій, правда, співати, літо, гратися, працювати, другий. 

2. Писати, лікувати, книга, гарний, розповідати, шість, стіл, їсти, телевізор, 

ходити. 

Завдання 4. 

Вгадайте назву казки та провідміняйте її. Якщо завдання виконано правильно, то 

команда отримає 5 балів. Завдання написано на картках. 

1. «От якось підмітав Півник подвір'я і побачив на землі пшеничний колосок. 

— Круть, Верть! — покликав Півник. — Гляньте, що я знайшов!..». («Колосок») 

2. «— Не їж мене, зайчику-лапанчику, я тобі пісеньку заспіваю. 

— Ану заспівай! 

— Я по засіку метений, 

Я на яйцях спечений. 

Я від баби втік, 

Я від діда втік, 

То й від тебе втечу!» («Колобок») 

Завдання 5. 

У поданих загадках знайдіть і підкресліть займенники (за кожен займенник 

— 1 бал). Відгадайте загадки (2 бали) та дайте визначення омоніму {2 бали). 

1. Я на дереві гойдаюсь, 

Я в конверті посилаюсь. 

Я — не він, а він — не я. 

Спільне в нас лише ім'я. 

2. Я квартиру відмикаю, 

Журавлиним я буваю. 

Я — не він, а він не я.  

Спільне в нас лише ім'я. 

Фізкультхвилинка. 



Завдання 6. 

Конкурс капітанів 

Дібрати якомога більше прикметників до слова «мова». Слово повторювати 

не можна. Хто назвав більше слів, той і виграв. (Починає та команда, у якої 

більша кількість балів). За кожне слово капітан отримує 1 бал. 

Завдання 7. 

За малюнком складіть речення, використовуючи іменники, прикметники, 

числівники, дієслова. Якщо у реченні є всі названі частини мови, то команда отримує 

10 балів, команді, яка зробить це першою, додається ще 2 бали. 

Завдання 8. 

Замість виділених слів напишіть займенники (завдання видається на картках). 

Тексти для обох команд однакові. У даному завданні враховується не тільки 

правильність (5 балів), а й швидкість (2 бали). (Текст подано у такому ж вигляді, 

як і на картках у дітей). 

Над ставом схилилися верби. Верби вже давно скинули своє вбрання. їжачок 

згорнувся у клубок, не збудіть їжачка. Білочка сховала у дуплі горішки. Білочка 

збирала горішки улітку. 

Завдання 9. 

У віршах над виділеним словом надпишіть частину мови. За кожне правильне 

слово — 1 бал, за швидкість — 2 бали. 

1. Мова барвиста, 

Мова багата, 

Рідна і тепла, 

Як батьківська хата. 

(В. Гринько) 

 

2. Мову ту, що люди 

Рідною зовуть, 



Ти ніде й ніколи,  

Синку, не забудь. 

(В. Верба) 

ІII. Підведення підсумків та нагородження переможців.  

Вчитель. Діти, гра брейн-ринг закінчилася, виявилися у нас і переможці, але 

нагороди отримають всі команди, а також найактивніші учасники. І на останок 

хочу вам зачитати вірш С. Пархоменко. 

Мови нашої слова — 

Наче музика жива, 

Наче житні зерна чисті 

В хлібороба на руці, 

Наче роси росянисті, 

Наче хвильки по ріці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок української мови  

3 клас 

Тема. Префікс як значуща  частина слова. 

Мета. Дати поняття про префікс як значущої частини слова, закріпити 

знання дітей про морфемну будову слова, розвивати навички грамотного і 

каліграфічного письма, формувати вміння визначати і позначати префікс у 

словах. Прищеплювати любов до природи, бережне ставлення до неї, 

виховувати повагу до мови. 

Обладнання. Картинки та ілюстрації з теми, роздатковий матеріал, таблиці,   

Хід уроку 

I. Організаційний   момент, хвилина каліграфії. 

- Я   запрошую   вас   до... 

(Лунає гомін лісу і спів пташок). 

— Так. Я запрошую вас до літнього лісу. Хочу,  щоб  ви відпочили   в  лісі   і   

ще   раз згадали літо. 

Пухкенькі пташенята  

В сонливої сови.  

Найкращі травенята  

В шумливої трави.  

У вітра - найсирітніші  

Веселі вихорці.  

У сонця найясніші  

Гарячі промінці. 

У річки голубої —  

Струмочки гомінкі.  

В дороги степової —  

Стежиночки в'юнкі. 

— Що ви очікуєте від нашого уроку? 

(На дошці табличка: «Від уроку я очікую...». Учні висловлюють свої очікування). 



— Упродовж уроку разом ми будемо ... 

(На дошці дві таблички). 

 

Знати: 

• префікс — значуща частина слова; 

• значення нових слів; 

• префікс пишеться зі словом разом. 

 

Уміти: 

• розбирати слова за будовою слова; 

• утворювати   нові   слова   за допомогою префіксів; 

• складати речення з новими словами. 

Зошит свій я розгортаю,  

Навкоси його кладу.  

Ручку я ось так тримаю,  

Сяду рівно — не зігнусь,  

Буду я писати гарно – 

До роботи я берусь. 

а) Відгадування загадки. 

— А ось і перший мешканець лісу нас зустрів на стежині. Здогадайтеся, хто 

це? 

Я вухатий ваш дружок,  

В мене сірий кожушок,  

Куций хвостик, довгі вуха,  

Я усіх-усіх боюся. 

(Зайчик) 

—Скільки складів у слові «зайчик»? 

—Який перший склад? Другий? 

—Який перший звук у цьому слові? 

—Якою буквою він позначається на письмі? 



—Запишіть з'єднання з буквою «зе». 

Ззз за зу зл 

— Маленьку   тваринку   називають   зайчик,  а велику? (Заєць) 

Пропишіть рядок слова «заєць». 

б) Робота над словниковим словом «заєць». 

1. Добір синонімів: 

Заєць, вухань, куцохвостик. 

2. Запис спільнокореневих слів: 

Заєць, зайчик, зайчиха, зайчатина, заячий. 

— Визначити корінь. 

3. Робота над лексичним значенням висловів. 

— Коли так кажуть? 

• Вбити двох зайців — одночасно виконати дві справи. 

• Проїхався зайцем — не оплатив проїзду. 

• Заяча душа — нерішуча людина, боягуз. 

— Складіть   речення   зі   словом «заєць». 

Біля   лісового   джерела   причаївся полохливий заєць. 

— Визначити орфограми: «джерела», «заєць». 

— Розібрати   за   членами   речення,   визначити частини мови, встановити 

пари слів. 

II. Робота над новим матеріалом. 

а) Мозкова атака.  

-А зараз ми подорожуємо далі лісом. (На дошці виставляються картки зі 

словами). 

—Як називаються люди,  які доглядають ліс? (Лісники) 

—Як називають ті квіти і дерева, що ростуть у лісі? (Лісові) 

—Як називають молоденький ліс? (Лісок) 

—А маленький ліс? (Лісочок) 

—А молодий ліс, що посаджений між старим? (Перелісок) 

—Старий, віковий ліс ... (Праліс) 



—Що це за слова? Доведіть свою думку.  

—Який вони мають корінь? 

— Чим    відрізняються    останні    два    слова (перелісок, праліс) від 

попередніх? Що вони мають перед коренем? 

— А  що  таке   префікс,   ми  дізнаємося,   коли відвідаємо прес-конференцію. 

Прес-конференція — це зустріч із журналістами. Вона проводиться для того, 

щоб глибше про щось дізнатися і написати про це в газеті чи повідомити по 

радіо, телебаченню. На прес-конференцію до нас   завітали   Мудра   Сова,   

Кулик-Математик, Дятлик-Історик та журналіст «Лісової газети». Отже 

розпочнемо прес-конференцію.  

Журналіст.  Ви  працюєте над науковою темою «Префікс». Скажіть, а звідки 

прийшло до нас це дивне слово? 

Дятлик-Історик. Воно прийшло до нас із латинської мови, у перекладі 

означає «причеплений перед чимось». 

Журналіст. А перед чим «причіплюється» префікс? 

Мудра Сова. Префікс стоїть перед коренем.  

Журналіст.  А скільки  префіксів  в українській мові? 

 Кулик-Математик. Префікси дуже поширені в українській мові. їх налічується 

близько двох десятків. 

Журналіст. Які префікси найчастіше вживаються? 

Мудра Сова. Найчастіше вживаються префікси в-, за-, з-, по-, при-. 

Префікси завжди пишуться разом зі словом.   Здебільшого  вживаються   із 

дієсловом.     

—Що  ж,  прес-конференція закінчилася. Підсумуємо сказане. (На дошці 

табличка).  

Префікс 

Частина слова, що стоїть перед коренем. Служить для утворення нових слів. 

Пишемо разом. 

— Хто може визначити сам правило, спираючись на цю таблицю? (Читання 

правила в підручнику:мовчки, вголос). 



б) Закріплення первинного сприймання нового матеріалу. 

— Ми дякуємо лісовим мешканцям за допомогу і рушаємо далі в подорож 

лісом. (На дошці слово«йти»,   а   потім   у   ході   розповіді   з'являються  

префікси:   при-,   за-,   ви-,   пере-,   ді-,   за-.   Учні записують у зошити, вчитель 

читає казку, а учні вибігають   до   дошки   з   різними   префіксами  і 

утворюють слова, визначають префікси). 

Жило собі слово в лісі. Лунало воно так: Йти. Родини не мало, бо постійно 

було в дорозі. Втомилося дуже, бо мусило все йти, йти, йти. І друзі 

погубилися. От і почувалося це слово в дорозі дуже нещасливим. 

Аж ось наздоганяє його на шляху веселий галасливий гурт частинок слів. 

Познайомилися. Виявилося, що це родина Префіксів. Поділилося слово Йти з 

Префіксами своєю журбою. 

Тут вони загомоніли, кинулися наввипередки пропонувати йому свою допомогу. 

Слово Йти здивувалося — чи ж то можливо йому допомогти? Підбігла частинка 

При і попросила дозволу стати попереду. Отрималось слово «прийти». (Записати). 

От і перепочиває слово Йти. Далі часточка За взялася за роботу, якраз біля 

гостинної господи це трапилось. Яке слово утворилося? «Зайти». 

Зайшло втомлене слово, перепочило, підкріпилося. Далі час рухатися. А нові 

друзі поруч, не покидають. Чи не здогадаєтесь, яка часточка далі повела наше 

слово? Утворилося слово «вийти». Вийшло, йде по дорозі, аж ось джерело 

перетинає шлях. Яку б часточку ви запросили? Так, через місток часточка Пере 

допомогла. 

Ось так дружні частинки — Префікси — допомогли слову Йти всі труднощі 

подолати, до мети дійти, а все тому, що справжніх друзів вдалося знайти. 

Прийти, зайти, вийти, перейти, дійти, знайти. 

(Запис на дошці і у зошитах. Визначити префікс, повторити правило, спираючись 

на опорну схему на дошці). 

IІІ. Закріплення вивченого матеріалу. 

1. Виконання вправ підручника. 

 2. Робота  в зошиті. 



— Що таке синоніми? Прочитайте тлумачення у посібнику. 

— Полічити, скільки слів із довідки є синонімами до   поданих   прикметників.   

Записати  число у клітинці. 

Кумедний — ..., 

здібний —..., 

сміливий — .... 

Довідка: смішний, геройський, жартівливий, хоробрий, обдарований, 

талановитий, відважний, безстрашний. 

— Добери до кожного слова синоніми з довідки й запиши їх. (Робота за 

рядами-варіантами). 

 

І варіант: говорити; 

ІІ варіант: хуртовина; 

ІІІ варіант: відомий. 

Довідка: знаменитий, казати, завірюха, видатний, балакати, гомоніти, метелиця, 

віхола, славетний, мовити, хуґа.  

— До поданих слів добери близькі за значенням слова з префіксами. 

Бесіда — (розмова),  

сміливий — (безстрашний),  

жорстокий — (безжалісний). 

б) Гра «Дружимо із префіксами». 

Добери синоніми з префіксом без-. 

Засушливе літо — (бездощове),  

незаселений острів — (безлюдний),  

невеселий день — (безрадісний). 

в) Гра «Шаради». 

1) Префікс від слова «підніс», корінь від слова «вода», суфікс від слова 

«грибний», закінчення від слова «білий». («Підводний») 

2) Префікс від слова «завести», корінь від слова «напис», суфікс і закінчення 

від слова «ручка».      («Записка») 



г) Мозковий штурм. (Усна робота). 

— Дібрати слова або вислови, які мають однакове значення. 

Не второпаю Обхідним шляхом 

Не до снаги Не збагну 

Відібрало мову 3 дорогою душею 

Манівцями Не під силу 

За милу душу Заціпило 

ІV. Підсумок уроку. 

— Ось і добігла кінця наша літня подорож лісом. Ми повертаємося в зиму. 

Хай на згадку про літо і ліс залишиться наш урок. 

 

 

 

Учень. 

Ліс зустрів мене, як друга, 

І до нього я звернувся 

Із промовою такою.  

Весь клас. 

Ти рости на втіху людям, 

Бережи свої джерела, 

Щоб веселе було птаство, 

Щоб земля була красива. 

Ура «Впізнай слово» 

Це значуща частина слова.  

Служить для творення нових слів.  

Стоїть перед коренем. 

(Префікс) 

—Для чого служать префікси? 

—Що вам сподобалося на уроці? 



—Спираючись на табличку, висловіть свої враження і побажання: 

 

• Найбільші труднощі я відчув (відчула)... 

• На наступних уроках мені хотілося б... 

• Я зрозумів (зрозуміла), що...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


