Мови і літератури

ВАЖЛИВЕ ДУЖЕ В ПРЕФІКСА ПРИЗНАЧЕННЯ:
УМІЄ ВІН ЗМІНИТИ СЛОВА ЗНАЧЕННЯ
Урок української мови у 3-му класі
Наталія ПЕТРЕНКО, вчитель початкових класів,
Дігтярівський НВК, Новгород-Сіверський район,
Чернігівська обл.

Відомо, що знання набувають більшої значущості, якщо діти не споживають їх у готовому вигляді, а відкривають самі, зокрема і в ході спостереження над мовним матеріалом. Сприятливою для організації такої діяльності
учнів є тема “Префікс”. Розглядаючи споріднені слова, досліджуючи їх утворення, виконуючи мовні вправи, молодші школярі мають змогу самостійно сформулювати правило про словотворчу роль префіксів та дати визначення цієї частини слова.

Те м а. Префікс. Словотворча роль префіксів.
О ч і к у в а н і  р е з у л ьт а т и
yy учень/учениця добирає споріднені слова;
yy робить повідомлення за попередньо підготовлеyy
yy
yy
yy
yy
yy

ною інформацією;
формулює висновки за результатами дослідження;
виконує різноманітні дії зі словами;
визначає роль префікса в конкретному слові;
дає визначення поняття;
аргументовано доводить свою думку;
виділяє у словах префікси.

М а т е р і а л и  т а  о б л а д н а н н я: картки;
мультимедійний комплект, добірка слайдів, підручник.
Хідуроку

Орієнтовнийзмістпідказок
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

У багатьох країнах цей птах — символ авіакомпаній;
у японській міфології він символізує довголіття;
прилітає до нас весною, а відлітає восени;
має дві назви залежно від пори року;
за один день здатен пролетіти до 800 км;
занесений до Червоної книги України;
Довгі ноги, довгий ніс, прилетів — обід приніс:
Смачних жабенят для своїх дитинчат.

Діти мають назвати відгадку — журавель.
2. Розповіді учнів
Попередньо підготовлені учні роблять повідомлення.
Орієнтовнийзмістповідомлень

І.Організаційниймомент(2–3 хв)
Учитель читає вірш.
Світ прекрасний навколо тебе —
Сонце ясне і синє небо,
Птахи і звірі, ліси і ріки —
Нехай він буде таким навіки!
Нехай людина добро приносить,
Бо світ навколо любові просить.
Алла Потапова

— Заплющте очі й уявіть себе сонечком. Пошліть
промінчики доброти всім навколо. Побажайте однокласникам добра, душевного спокою, тепла.
II.Актуалізаціяопорнихзнань(8–10 хв)
1. Гра “Відгадай”
Учитель демонструє слайд із зображенням птаха.
Аби діти могли його впізнати, на слайдах пропонують
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підказки (їх демонструють поступово, заохочуючи учнів
до відгадування назви за найменшої кількості підказок).

yy Журавель — великий перелітний птах з довгими
ногами і шиєю, прямим гострим дзьобом; живе
на лісових і степових болотах.
yy Українці дуже люблять журавлів. Уважають,
що навесні, перший раз побачивши журавлів,
їх слід називати веселиками, а не журавлями,
аби не журитися цілий рік; восени ж птахів можна
називати журавлями. Про них складено безліч віршів, міфів і легенд, навіть танець є “Журавель”.
Прослухайте одну з легенд.
yy Легенда розповідає, що кожної ночі журавлі збираються навколо свого царя. Вони обирають вартових, які всю ніч мають пильнувати, відганяючи
від себе сон. Тому кожен журавель-страж стоїть
на одній нозі, піднявши другу, в якій тримає камінь.
Якщо журавель засне, камінь упаде на другу ногу
і розбудить його.
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З Великоднем!

Вітаємо всіх, хто обрав
НОВА
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
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комплект підручників для 2 класу
від видавництва “Світич”

Ми гарантуємо повну
методичну підтримку
педагогам, які користуються
нашими підручниками

2019
РІЗНОРІВНЕВІ
ДОМАШНІ РОБОТИ
Математика, 4-й клас

ФОРМУВАННЯ
УЯВЛЕНЬ
про ЗВУКИ
МУЗИКИ
Сенсорний розвиток

☼ Комплекти робочих зошитів
з інтегрованих курсів
☼ Навчальний зошит
з інформатики
☼ Збірка компетентнісних
завдань (для підсумкових
контрольних робіт)

ДІТЯМ
про ОЛЕНУ ПЧІЛКУ
Позакласне читання

☼ Додаткові навчальнометодичні матеріали
на сайті svitdovkola.org

ТІЛА і РЕЧОВИНИ
Природознавство
ВИМІРЮВАННЯ
ВЕЛИЧИН
Математика,
англійська мова

Щиро дякуємо за довіру!
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У фокусі:
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ

ЯК НАВЧИТИ
ПИСАТИ ЕСЕ
Українська мова

☼ Розгорнуті календарнотематичні плани

Щоб не пропустити наші новинки,
підпишіться на розсилку на сайті:

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89869

SvitDovkola.org

ЗДОРОВИМ
БУТИ МОДНО!
Основи здоров’я,
3-й клас
ПРИГОДИ
у МОВНІЙ КРАЇНІ
Сценарій свята

Підсніжнику, тендітний, чарівний.
Ти перший подарунок весняний
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