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▪ «Взаємодіємо усно» (Рубрика: «Вчися правильно говорити українською

мовою»)

▪ «Взаємодіємо письмово» (Рубрика: «Запиши в «Щоденнику вражень»

висловлювання на тему….

▪ «Досліджуємо медіа» (Рубрика: «Завдання для досліджень і створення

міні-проєктів з використанням ІКТ

Реалізація  мети і завдань мовно-літературної галузі 

здійснюється 

за такими змістовими лініями: 



▪ «Досліджуємо мовні явища» (Оволодіння теоретичним 

матеріалом)



Змістова лінія «Досліджуємо мовні явища»



Типи уроків

❑ Відкриття нових знань.(Учні не просто вивчають новий матеріал, а 
приймають участь у процесі його побудови: включаються в активну навчальну 
діяльність шляхом створення  індивідуальних труднощів.)

Таких уроків більше і вони направлені на формування пізнавальних інтересів та розвитку 
мислення .

Мета: Розширення кола знань. Формування здібностей до побудови 
нового способу дій.

❑ Рефлексії. (Учні формують спроможність  до виправлення допущених ними 
помилок)

Мета: Повторення  і закріплення  навчального матеріалу.
(уроки відрізняються атмосферою змагання, співробітництва, грою, творчими 

роботами)

❑ Навчаючого контролю.(Учні формують спроможності до самоконтролю. 2 
уроки: контрольна робота, аналіз контрольної роботи)

Мета: Формувати уміння до здійснення контрольної функції.



Особливість освітньої програми з мовно-

літературної освітньої галузі

Вона відрізняється від Типової освітньої

програми послідовністю викладання

навчального матеріалу, обсягом його

вивчення, використанням оригінальних

форм, методів і засобів навчання: блочна

система; лінгвістична казка; створення

проблемних ситуацій; фіксування

(кодування) теоретичного матеріалу у схему,

малюнок.



Оскільки освітня програма ґрунтується 

на компетентнісному підході, тому 

навчання не передбачає 

запам’ятовування учнями визначень 

термінів і понять, а активне 

конструювання знань та формування 

умінь, уявлень через досвід практичної 

діяльності. 



Вивчення української мови проходить 
через включення учнів в активну  
пізнавальну діяльність, враховуючи їх
вікові особливості та потреби.

• Дослідження, ознайомлення та оволодіння 
теоретичним матеріалом через лінгвістичну 
казку.

• Творча діяльність.

• Широке застосування інтеграції з уроками 
літературного читання,  образотворчого і 
музичного мистецтв, трудового навчання, 
навколишнього світу, інформатики тощо.

Мета освітньої  програми  «Росток»: 

- формування здібностей до саморозвитку і

самореалізації особистості;

- гармонійний розвиток особистості, її талантів,

інтелектуальних і творчих здібностей тощо.



Вправи  для 
включення учнів 
в активну  
пізнавальну 
діяльність.



Можливі способи створення проблемної ситуації на уроках 
української мови

❑ Зіткнення учнів з  суперечливими фактами: о, це так, а це не так. Чому? (У словах 
лис, лисиця – корінь лис, а чому у слові листовий – корінь лист ?)

❑ Показ помилок до яких призводить незнання даної теми. 

❑ Постановка перед учнями дослідницьких завдань. (Простежте і зробіть висновок як 
слова поділили на групи).

❑ Спонукання до 
узагальнення фактів.



❑ Спонукання до узагальнення фактів. 

❑ Спонукання до аналізу фактів і явищ, які логічно суперечать учнівському 
життєвому досвіду: це так, а чому це не так. 

❑ Постановка проблемного питання на основі елементів дискусії.

❑ Створення ситуації, коли учні переконані в недостатності своїх знань і 
відчувають потребу набути нових, щоб відповісти на поставлене запитання.



ІІ цикл навчання – це період активнішого використання групової 
форми роботи



Творча



Формами організації освітнього процесу можуть бути різні типи уроків:

урок-казка,

урок-гра, урок-екскурсія, урок-віртуальна подорож,

урок-презентація тощо..

3 клас. 
Тема 
«Будова слова»

ІІ цикл навчання – це період більших можливостей  у проведенні  
різноманітних уроків.  

Урок-презентація творчих 
робіт



Сучаний освітній простір (середовище)
Важливо створити мовний освітній простір (мовні зони), який стимулює до 

засвоювання потрбної інформації мимохідь, без спеціальної концентрації на 
предметі вивчення. Якщо його естетично і правильно оформити, то воно буде 
водночас і прикрасою класу, і ненав’язливою допомогою в запам’ятовуванні
важливої інформації.

Ляльковий театр



Особливості вивчення тем

1. Мова і мовлення.

Досягнення визначеної мети даної галузі передбачає реалізацію таких

завдань:

- формування в здобувачів освіти мотивації вивчення української мови як

мови рідної або державної;

- виховання позитивного емоційно-ціннісного ставлення до української мови,

прагнення вдосконалювати своє мовлення.

3 клас

1. З історії розвитку мови.

2. Мова – засіб спілкування.

3. Види мовлення. Вимоги до них.

4. Культура усного і писемного мовлення.

5. Українська мова – державна мова 
України.

4 клас

1. Роль мови як засобу спілкування та 
пізнання.

2. Мови світу. Українська мова – державна 
мова.

3. Вимоги до усного та писемного 
мовлення.

4. Культура мовлення. Культура спілкування.



Урок-свято



Тема 2. Повторення вивченого  в 2 класі (при необхідності 

використовувати підручник з 2-го класу: коригувальне навчання) 



Тема 3. Слово – основна одиниця мовлення. 

Значення слова. Будова слова 

• Значення слова. Однозначні й багатозначні  слова.

• Пряме й переносне значення слів.

• Синоніми. Антоніми.

• Спостереження за вживанням слів з різним значенням.

• Словотворення. Будова слова

Спостереження за утворенням споріднених слів.
І





Ознайомлення із теоретичним матеріалом на основі дидактичної казки



Будова слова



Будова 

слова

Підсумкова виставка робіт

Виставка, яка постійно 
поповнюється 
учнівськими роботами і є 
активною  зоною на 
уроках української мови.



Запам’ятовування складних правил правопису слів через 

створення власних казок, фантастичних історій, коміксів 



Різноманітність  формату словникових палітр

Запис образних слів, словосполучень на 
уроках  читання.



4 клас

• Роль слів у вираженні думок. Різноманітність слів.

• Спостереження  за точним і влучним вживанням слів.

• Уникнення одноманітності у вживанні іменників.  
Поняття про займенник.

• Дослідження ролі слів у текстах.

Вправа. Поповніть 

словникову палітру для опису 

метелика



Тема 4. Частин мови
Іменник – запитання, власна чи загальна назва,
число, рід.
Прикметник – запитання, число, рід.
Дієслово – початкова форма (неозначена форма), 
запитання, число, час, рід. 

жіночий

власна

Майя



Дослідження змінювання дієслів
Чи 



➢ 4 клас. Розширене вивчення частин мови.

Іменник, прикметник  - відмінювання.

Дієслово – визначення дієвідміни.



Урок-казка – відмінювання іменників











Спостереження за особовими закінченнями дієслів. 
Дієвідміни дієслів



• Для допитливих



6. Речення

3 клас. Основа речення. Зв’язок слів у реченнях.

Види речень. Поширені і непоширені речення.

Прості і складні речення. Спостереження за

реченнями у прочитаних творах. Побудова 

та удосконалення речень.

4 клас. Спостереження за вживанням речень 

у текстах. Види речень. Зв’язок слів у реченнях.

Однорідні члени речення.

Розділові знаки в реченнях. 

Побудова та удосконалення речень.





Дослідження використання однорідних членів речення.



Проєктна діяльність







ЕСЕ

ТЕКСТ













Текст



Розвитк зв’язного усного 
та писемного мовлення. 

Уроки розвитку усного та писемного зв’язного мовлення: 
побудова і запис різних видів текстів.

(4 клас. ) Складіть казку за поданою кінцівкою.

Шкільні твори - яскравий сплеск
духовного прозріння особистості,  

творче натхнення, яке переживається в 
дитячі роки.

Василь Сухомлинський



Сухомлинський про розвиток усного 
і писемного мовлення

• Творчість дитини є «щаблиною самостійного мислення», 
на якій вона пізнає радість власної думки, переживає 
моральну гідність творця.

• Творче натхнення, розпочинається з того, що слово, як 
духовне багатство особистості стає будівельним 
матеріалом, з якого дитина творить.

• Праця над творами, казками - це не тільки розвиток 
мовлення, а й самовиховання почуттів, це 
загальнопедагогічна проблема, від розв'язання якої 
залежить розумовий розвиток учнів, багатство їхнього 
духовного життя. Цю роботу треба розпочинати із 
спілкування з природою.


