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ПЕРЕДМОВА

Цей посібник створено з метою ознайомлення вчителів із системою 
навчання української мови як державної в 4 класі загальноосвітніх 
закладів з навчанням російською мовою.

Структура посібника є досить зручною для користування. У ній 
чітко виділяються дві основні частини: календарне планування і за
гальні рекомендації щодо організації та проведення уроків.

Робочі матеріали, уміщені в книзі, спрямовані на те, щоб акцен
тувати увагу вчителя на тих аспектах, які є ключовими у вивченні 
певної теми, і розкрити можливі шляхи її опрацювання.

Кожен новий розділ, передбачений програмою для вивчення 
в 4 класі, супроводжується коротким коментарем, у якому виділя
ються пріоритетні завдання вивчення теми, визначається обсяг знань 
і практичних навичок, які мають опанувати учні, а також розкрива
ються основні труднощі у засвоєнні теми.

Основним напрямом роботи в 4 класі є узагальнення і розширен
ня знань учнів із розділу «Частини мови». Тому навчальний матеріал 
більшості уроків з опрацювання цієї теми подається за такою схемою: 

1) виконання вправи, спрямованої на спостереження над мовним 
матеріалом; 

2) звернення до знань із російської мови; 
3) висновок про особливості української мови; 
4) ознайомлення з правилом; 
5) самостійне виконання завдань на вивчене правило, спрямова

них на удосконалення орфографічних навичок; 
6) перевірка виконаного завдання за алгоритмом.
Така система роботи дозволить закріпити в учнів набуті знання, 

а також сформувати уміння їх практичного застосування.
У 4 класі лише розпочинається робота з формування навичок пра

вопису закінчень іменників, прикметників, дієслів. Їх удосконалення 
й автоматизація здійснюватиметься в середній ланці школи. Основ
ним завданням початкового етапу набуття цих навичок є усвідомлен
ня учнями чіткого алгоритму дій, які слід виконати для розв’язання 
орфографічної задачі (визначення правильного варіанту написання). 
Використання такого алгоритму стає можливим лише за умов міц
ного засвоєння учнями комплексу знань і набуття ними практичних 
умінь. Методичні рекомендації, подані в посібнику, дозволять визна
чити пріоритетні напрями, форми організації та проведення уроків, 
а також найбільш продуктивні методи і прийоми для кращого засво
єння учнями навчального матеріалу.
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Відповідно до чинної програми основною метою вивчення україн
ської мови як державної є формування комунікативної компетенції 
учнів. Реалізація цієї мети забезпечується впровадженням комплек
сного підходу до розвитку мовлення на рівні вимови, на лексичному 
і граматичному рівнях, на рівні тексту. Упродовж навчального року 
робота, спрямована на розвиток мовлення учнів, має бути систематич
ною і послідовною. Тому на кожному уроці передбачається виконан
ня завдань на розвиток усного і писемного мовлення, на підвищення 
рівня мовної культури учнів. 

У посібнику даються чіткі рекомендації щодо можливості упрова
дження індивідуального і диференційованого підходів до навчання.

Гадаємо, що цей посібник дозволить учителю більш чітко усвідо
мити ті методичні підходи, які було покладено в основу створення під
ручника з української мови, і виявити власну творчість під час роз
робки конспектів уроків.
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КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
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Тема уроку Дата  
проведення

1 2 3

Розділ «ПовтоРення вивченого в 3 класі»

1
Голосні та приголосні звуки. Позначення їх буквами 
на письмі. Український алфавіт

2
Дзвінкі та глухі приголосні звуки. Позначення їх 
буквами на письмі

3
Тверді та м’які приголосні звуки. Позначення їх бук
вами на письмі. Правила вживання знака м’якшення

4
Правопис слів з подовженими приголосними звука
ми. Спрощення в групах приголосних звуків

5
Будова слова. Споріднені слова. Правопис ненаголо
шених [е], [и] в коренях слів

6
Правопис префіксів роз-, без- та з-, с-. Правила вжи
вання апострофа

7
Розрізнення префіксів і прийменників. Правопис 
слів з прий менниками.

8
Чергування голосних і приголосних звуків у коренях 
слів

Розділ «текст»

9
Текст. Тема, мета, заголовок. Роль слів у побудові 
тексту

10 Поділ тексту на частини. План. Будова тексту

11 Типи текстів

12 Науковий і художній тексти

13 Інструкція. Запрошення. Оголошення. Привітання

14 Урок узагальнення знань із теми «Текст»

Розділ «Речення»

15
Речення. Види речень. Головні та другорядні члени 
речення
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16 Зв’язок слів у реченні. Словосполучення

17 Однорідні члени речення

18 Розділові знаки при однорідних членах речення

19 Урок узагальнення знань із теми «Речення»

Розділ «частини мови»
тема «іменник»

20
Повторення й узагальнення знань про іменник як 
частину мови

21
Повторення вивченого про іменник як частину мови. 
Зміна іменників за числами

22 Відмінювання іменників. Початкова форма іменника

23
Розрізнення відмінків іменників. Називний, родо
вий, знахідний відмінки

24
Розрізнення відмінків іменників. Давальний і місце
вий відмінки

25
Чергування приголосних в іменниках у давальному 
і місцевому відмінках однини

26
Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого 
та чоловічого роду

27
Правопис відмінкових закінчень іменників в однині. 
Родовий відмінок

28
Орудний відмінок. Правопис відмінкових закінчень 
іменників чоловічого роду

29
Орудний відмінок. Правопис відмінкових закінчень 
іменників жіночого роду

30
Правопис іменників жіночого роду однини в орудно
му відмінку

31 Відмінювання іменників середнього роду

32
Відмінювання іменників — назв маленьких істот та 
іменника ім’я

33
Правопис відмінкових закінчень іменників у мно
жині

34
Правопис відмінкових закінчень іменників у місце
вому відмінку множини, ужитих із прийменником по

Продовження таблиці
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35 Урок узагальнення знань із теми «Іменник»

36 Урок розвитку мовлення. Складання листа

тема «ПРикметник»

37
Повторення вивченого про прикметник як частину 
мови

38
Повторення вивченого про прикметник як частину 
мови. Творення прикметників

39
Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, 
-зьк-, -цьк-

40
Відмінювання прикметників в однині з основою на 
твердий приголосний

41
Відмінювання прикметників в однині з основою на 
м’який приголосний

42
Правопис закінчень прикметників жіночого роду 
в родовому й орудному відмінках

43
Правопис закінчень прикметників жіночого роду 
в давальному і місцевому відмінках

44 Відмінювання прикметників у множині

45 Урок узагальнення знань із теми «Прикметник»

46
Урок розвитку мовлення. Складання текстуопису 
зовнішності людини

тема «Займенник»

47
Поняття про займенник як частину мови. Особові за
йменники

48 Відмінювання особових займенників 1ї та 2ї особи

49 Відмінювання особових займенників 3ої особи

50 Урок узагальнення знань із теми «Займенник»

тема «Дієслово»

51 Повторення вивченого про дієслово як частину мови

52
Повторення вивченого про дієслово як частину мови. 
Зміна дієслів за часами

Продовження таблиці
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53 Неозначена форма дієслів

54 Дієслова минулого часу

55
Дієслова теперішнього часу. Зміна дієслів теперіш
нього часу за особами і числами

56
Дієслова майбутнього часу. Зміна дієслів майбутньо
го часу за особами і числами

57
Правопис закінчень дієслів теперішнього і майбут
нього часу

58
Правопис закінчень дієслів теперішнього і майбут
нього часу в першій особі однини і множини

59
Правопис закінчень дієслів теперішнього і майбут
нього часу в другій особі однини і множини

60
Правопис закінчень дієслів теперішнього і майбут
нього часу в третій особі однини і множини

61
Дієслова на -ся(-сь) і -ться. Вимова і правопис діє
слів на -ся, -ться

62 Урок узагальнення знань із теми «Дієслово»

63 Урок розвитку мовлення. Творчий переказ

64 Контрольна робота (ДПА)

тема «ПовтоРення вивченого За Рік»

65 Текст. Речення

66
Текст. Речення. Однорідні члени речення. Частини 
мови. Іменник

67
Текст. Речення. Однорідні члени речення. Частини 
мови. Прикметник. Займенник

68 Частини мови. Діє слово

Закінчення таблиці
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ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ

Розділ «ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 3 КЛАСІ»

Основною метою повторення вивченого на початку навчального 
року є відновлення та узагальнення знань, отриманих учнями упро
довж другого і третього років навчання. Провідними темами, засво
єними в цей період, відповідно до чинної програми є «Звуки і букви», 
«Слово. Значення слова», «Будова слова», «Частини мови», «Речення», 
«Текст». Оскільки три останні теми залишаються основними для ви
вчення в четвертому класі, то їх повторення доцільно здійснювати на 
перших уроках, з яких починається опрацювання кожного нового роз
ділу. Теми ж «Звуки і букви», «Будова слова», які відіграють велике 
значення в набутті учнями необхідних орфографічних умінь, у чет
вертому класі окремо не вивчаються. Тому особливо важливо приді
лити достатню увагу на початку року актуалізації знань учнів саме 
з цих розділів.

Як відомо, типовими є помилки, пов’язані із заміною окремих букв 
українського алфавіту російськими. Тому на перших уроках буде до
цільним повторити український алфавіт, приділивши особливу увагу 
графічним зображенням тих букв, які відрізняються в російській та 
українській мовах. Повторення алфавіту також стане в пригоді учням 
у зв’язку з тим, що упродовж навчального року вони будуть багатора
зово залучатися до використання різних типів словників.

Унаслідок того, що діти, в переважній більшості, перебувають 
у російськомовному оточенні, виникає потреба у повторенні засвоєних 
раніше правил української орфоепії. Це, поперше, сприятиме підви
щенню загального рівня культури мовлення, а, подруге, дозволить 
значно зменшити кількість помилок у написанні слів, що підпоряд
ковуються фонетичному принципу української орфографії.

Отримані знання і набуті навички з теми «Будова слова» є основою 
для вивчення теми «Частини мови». Оскільки в четвертому класі учні 
будуть знайомитися з особливостями відмінювання різних частин 
мови, оволодіватимуть навичками правопису закінчень іменників, 
прикметників, дієслів, обов’язковим для повторення на початку року 
має бути матеріал, пов’язаний із визначенням морфемного складу сло
ва. Окрім того, повторення цієї теми дозволить учням активно й сві
домо користуватися вивченими правилами написання слів за морфо
логічним принципом, сприятиме розвиткові орфографічної пильності.
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УРОК № 1

тема. Голосні та приголосні звуки. Позначення їх буквами 
на письмі. Український алфавіт.

мета: повторити українській алфавіт, відтворити знання 
учнів про голосні та приголосні звуки, про позначен
ня їх буквами на письмі; розвивати увагу, пам’ять, 
мислення; виховувати інтерес до вивчення україн
ської мови, патріотизм, почуття національної гід
ності.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою, комп’ютер 
або ноутбук.

Методичні поради

Розпочати вивчення в четвертому класі української мови як дер
жавної слід із формування в дітей інтересу до цього навчального пред
мета. У цьому вам допоможе підручник. Учням слід ознайомитися 
зі зверненням автора до них, погортати сторінки нового підручника 
з тим, щоб краще усвідомити значення використаних у ньому пікто
грам. Особливо треба звернути увагу дітей на можливості викорис
тання електронного ресурсу. За умов наявності в класі необхідних 
технічних засобів продемонструвати, як легко і зручно користувати
ся такими матеріалами. 

Мотивувати навчальну діяльність учнів можна в процесі ознайом
лення з віршем Д. Павличка «Де найкраще місце на землі», розгляду 
репродукції картини А. І. Куїнджі «Степ. Нива», обговорення висло
вів про українську мову відомих письменників.

Створений у такий спосіб позитивний настрій стане поштовхом до 
повторення набутих учнями знань з української мови.

Повторення українського алфавіту можна організувати шляхом 
залучення учнів до ігрової діяльності, наприклад, провести змаган
ня на кращого знавця українського алфавіту. Запропонувати кільком 
учням відтворити з пам’яті послідовність букв української абетки. 
Переможцем визнається той, хто зробить це швидко і правильно. Ін
ший варіант гри: клас ділиться на три команди (за рядами). Учасники 
однієї команди по черзі називають по одній літері алфавіту так, щоб 
не порушити порядок їх розташування. За кожну допущену помил
ку команді нараховується штрафний бал. Перемагає та команда, яка 
отримала найменшу кількість штрафних балів. За кожний штрафний 
бал команда отримує додаткове завдання, наприклад, записати одне 
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слово, яке б починалося з певної букви відповідно до її порядкового 
номера в алфавіті (вправа 1, завдання 2).

Завдання 3 до вправи 1 варто запропонувати дітям для самостій
ного опрацювання. Двоє учнів можуть виконати його біля дошки.

Як додаткове учням може бути запропоноване завдання 2 у зоши
ті з друкованою основою.

Розглядання схеми, поданої у вправі 2, дозволить учням відтвори
ти наявні знання про звуки мови і виконати завдання 2, спрямоване 
на виділення букв, що позначають голосні звуки.

У ході виконання цього завдання учні мають згадати, що в укра
їнській мові є шість голосних звуків, які позначаються десятьма бук
вами.

Вправа 3 спрямована, передусім, на відпрацювання орфоепічних 
навичок. Тому, залежно від особливостей кожного класу (береться до 
уваги темп письма учнів), її можна виконувати усно або письмово.

Домашнє завдання, запропоноване в підручнику, може бути  
(за потреби) скороченим до одного висловлювання.

УРОК № 2

тема. Дзвінкі та глухі приголосні звуки. Позначення їх 
буквами на письмі.

мета: повторити й узагальнити знання учнів про дзвінкі 
й глухі приголосні звуки, про особливості їх позна
чення на письмі буквами; розвивати слухову увагу, 
спостережливість, пам’ять; виховувати інтерес до ви
вчення української мови.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою, картки.

Методичні поради

Урок варто розпочати з перевірки домашнього завдання. Учні чи
тають виписані висловлювання і називають букви, що позначають 
голосні звуки. Далі слід запропонувати їм знайти у виписаних речен
нях букви, що позначають глухі, а потім дзвінкі приголосні звуки. 

Виконання вправи № 5 дозволить учням пригадати правила ви
мови дзвінких приголосних звуків, виписати з вірша слова, в яких 
буква г позначає глухий звук.



10

Після цього було б корисно потренувати учнів у правильній вимо
ві дзвінких приголосних звуків. Для цього їм можна запропонувати 
для читання записані на дошці (або на картках) слова: 

дуб завод вуж гарбуз пиріг

скарб народ пляж мороз барліг

шибка грядка книжка берізка бігти

голубка загадка стежка мотузка берегти

Спочатку варто прочитати слова у стовпчиках, потім у рядках. 
А далі можна запропонувати вибіркове читання слів. Наприклад: про
читати лише ті слова, у яких усі приголосні звуки є дзвінкими тощо.

Як додаткове учням може бути запропоноване завдання 4 із зоши
та з друкованою основою.

Закріплення й перевірка набутих умінь забезпечується виконан
ням вправи 6.

У ході виконання вправи 7 можна запропонувати учням назвати 
слова, які містять лише дзвінкі приголосні звуки, а вже потім пояс
нити їх правопис.

Виконання вправи 8 дозволить учням пригадати специфічний для 
української мови матеріал: звуки [дз], [дж] і позначення їх на пись
мі буквами. Доцільним буде разом з учнями пригадати і записати ще 
кілька слів із цими звуками.

УРОК № 3

тема. Тверді та м’які приголосні звуки. Позначення їх бук
вами на письмі. Правила вживання знака м’якшення.

мета: повторити й систематизувати знання учнів щодо спо
собів позначення на письмі м’якості приголосних 
звуків; розвивати увагу, пам’ять; виховувати інте
рес до вивчення української мови.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Урок традиційно розпочинається з перевірки домашнього завдан
ня. Після того як учні прочитають складені словосполучення та пояс
нять правопис слів із пропущеними буквами, їм слід запропонувати 
завдання знайти слова, в яких є м’які приголосні звуки. 
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Далі запропонуйте дітям прочитати стовпчики слів із тим, щоб 
знайти в кожному слові м’який приголосний звук.

сіно  пальто
синє горобець
люк льотчик
ряска кольори
Результатом такої роботи має стати пригадування способів позна

чення на письмі м’яких приголосних звуків. Це дозволить учням упо
ратися із завданням 2 вправи 10.

У ході виконання вправи 10 учням слід запропонувати пояснити 
вислів «Добрий початок — половина діла».

Вправи 11 і 12 орієнтують четвертокласників на відтворення ма
теріалу, який повністю або часткового відрізняється в російській та 
українській мовах. Здійснене порівняння дозволить пригадати букви, 
після яких в українській мові знак м’якшення не пишеться, а також 
згадати, що буква ц в українській мові може позначати два звуки — 
[ц] і [ц'] — у той час, як у російській — лише один [ц].

Вправа 13 орієнтована на відпрацювання орфоепічних навичок. 
Її виконання дозволить організувати роботу в парі. Учні можуть по
тренуватися читати запропонований текст один одному виразно і з до
триманням орфоепічних норм.

Виконання вправи 14 дозволить відновити набуті учнями навички 
позначення м’яких приголосних перед о.

Як додаткове, може бути запропоноване завдання 5 із зошита 
з друкованою основою.

Обсяг домашнього завдання (вправа 15) відповідно до індивіду
альних можливостей учнів може бути дещо зменшений. Застосуйте 
диференційований підхід до організації цієї роботи. Сильніші учні 
спроможні впоратися із завданням повністю. Учням із середнім рів
нем підготовки варто запропонувати списати лише другий абзац тек
сту, а найслабшим — тільки перший.

УРОК № 4

тема. Правопис слів з подовженими приголосними звука
ми. Спрощення в групах приголосних звуків.

мета: повторити й узагальнити знання учнів про особли
вості правопису слів із подовженими приголосними 
звуками, а також слів типу алея, чесний; розвивати 
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увагу, пам’ять, мислення; виховувати інтерес до ви
вчення української мови.

обладнання: підручник.

Методичні поради

Розпочати урок можна з диктантуперекладу. Запропонуйте учням 
перекласти українською і записати такі слова:

Жизнь, уголь, судья, чтение, бездорожье.
Проаналізуйте зроблені записи. Спонукайте дітей до висновку 

щодо особливостей правопису цих слів (подовжений звук передаєть
ся на письмі двома буквами). Ці знання дозволять учням свідомо ви
конати вправи 16, 17, а також автоматизувати необхідні правописні 
навички.

Виконання вправ 18, 19 спрямоване на порівняння особливостей 
правопису слів типу алея, чесний в російській та українській мовах 
із тим, щоб уникнути інтерференції під час їх написання. Залучення 
учнів до створення різних типів словничків у процесі виконання за
вдань дозволить, поперше, активізувати знання алфавіту, подруге, 
дасть можливість потренуватися у визначенні наголошених складів, 
потретє, сприятиме збагаченню словникового запасу, удосконаленню 
уміння пояснювати лексичне значення слова через тлумачення або пе
реклад. Контроль щодо правильності виконання цих вправ може бути 
здійснений у ході взаємоперевірки. 

Домашнє завдання варто диференціювати відповідно до індивіду
альних особливостей учнів. Сильніші можуть його виконати в повно
му обсязі, слабшим варто запропонувати списати лише перший абзац.

УРОК № 5

тема. Будова слова. Споріднені слова. Правопис ненаголо
шених [е], [и] в коренях слів.

мета: повторити й узагальнити знання учнів про будову 
слова, про порядок розбору слів за будовою, розвива
ти уміння добирати споріднені слова, розрізняти сло
ва з омонімічними коренями, удосконалювати орфо
графічні навички; виховувати інтерес до вивчення 
української мови.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.
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Методичні поради

Урок можна розпочати традиційно — з перевірки домашнього за
вдання, а потім запропонувати учням у першому абзаці вправи 20 
знайти споріднені слова (полів, польових). Із цією метою необхідно 
відновити в пам’яті четвертокласників визначення поняття спільно
кореневих (або споріднених) слів. Оперуючи цими знаннями, діти лег
ко впораються із завданнями вправи 21. Друге завдання цієї вправи 
передбачає розбір за будовою слова безхмарним. Після виділення всіх 
морфем варто згадати їх визначення (що називається коренем, суфік
сом, префіксом, закінченням, основою слова). Спираючись на завдан
ня 3 вправи 21, учні пригадують порядок розбору слів за будовою і са
мостійно виконують вправу 22. Наприкінці самостійної роботи варто 
організувати взаємоперевірку.

Для тих учнів, які швидко впораються із виконанням вправи 22, 
можна запропонувати додаткову вправу № 7 із зошита з друкованою 
основою. 

Розбір слова за будовою передбачає уміння здійснювати добір спо
ріднених слів. Тому на цьому уроці варто приділити увагу розріз
ненню омонімічних коренів. Саме це завдання має на меті вправа 23.

Оскільки уміння визначати у слові закінчення, добирати спорід
нені слова лежать в основі набуття орфографічних навичок (право
пис ненаголошених голосних у коренях слів), то їх також доцільно 
відпрацювати на цьому уроці. Виконання вправи 24 дозволить при
гадати учням способи перевірки ненаголошених голосних [е], [и] у ко
ренях слів.

Домашнє завдання варто диференціювати відповідно до індивіду
альних особливостей учнів. Сильніші можуть його виконати в повно
му обсязі, слабшим слід запропонувати списати лише перший абзац.

УРОК № 6

тема. Правопис префіксів роз-, без- та з-, с-. Правила вжи
вання апострофа.

мета: повторити й узагальнити знання учнів про особли
вості правопису префіксів роз-, без- та з-, с-, про пра
вила вживання апострофа; розвивати орфографічну 
пильність; виховувати інтерес до здійснення спосте
режень у природі.

обладнання: підручник.
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Методичні поради

Мотивувати учнів до виконання вправи 26 (першої на цьому уроці) 
дозволить бесіда про погоду восени, звернення до досвіду дітей, яким 
доводилося спостерігати зливу. А потім запропонувати учням прочи
тати й уявити собі ту зливу, яку описав Євген Шморгун.

Із метою економії навчального часу на уроці можна обмежитися 
лише кількаразовим перечитуванням тексту без наступного запи
су. Для кращого розуміння смислу роботу варто розпочати з пошуку 
слів, якими описано зливу. Потім обов’язково треба звернути увагу 
учнів на словасиноніми, дібрані автором для підсилення емоційного 
стану. Далі слід обговорити, як автор розповів про закінчення зли
ви, які слова для цього дібрав (дощисько, дощ, дощик). Їх виділення 
з контексту дозволить попрацювати над відтінками лексичного зна
чення споріднених слів. 

Після цього варто перейти до роботи з виділеними словами. Спо
чатку пригадати правила правопису слів з префіксами роз-, без-, а по
тім із префіксами с-, з-.

Вправи 27, 28 спрямовані на відпрацювання умінь правопису слів 
із префіксами с-, з-. Їх виконання краще організувати у формі парної 
роботи.

Вправа 29 має виконуватися колективно. У ході її виконання до
речним буде прийом коментованого письма, який дозволить учням 
розподілити слова у два стовпчики й обґрунтувати свій вибір. Впра
ва орієнтована на відтворення учнями відомих правил уживання апо
строфа. 

Закріплення актуалізованих знань забезпечується самостійним 
виконанням вправи 30 із подальшою взаємоперевіркою.

Обсяг домашнього завдання (за потреби) може бути зменшений до 
одного абзацу.

УРОК № 7

тема. Розрізнення префіксів і прийменників. Правопис 
слів з прийменниками.

мета: пригадати й узагальнити знання учнів про особли
вості вживання та правопису прийменників; розви
вати навички розрізнення префіксів і прийменників; 
виховувати мовну культуру.

обладнання: підручник.
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Методичні поради

Цей урок варто розпочати з пояснювального диктанту. Для цього 
можна скористатися текстом вправи 32. Після того як текст буде за
писано, учні мають знайти і пояснити всі орфограми. Оскільки окре
ме написання прийменників є також відомою учням орфограмою, то 
в ході пояснення вони мають обов’язково акцентувати на цьому свою 
увагу. Вчитель може запропонувати дітям завдання обвести приймен
ники кружечком. Це дозволить логічно перейти до основного матері
алу уроку.

Виконання в парах вправи 33 дозволить учням свідомо підійти до 
розрізнення префіксів і прийменників.

Значну трудність в учнів викликає вживання прийменників у і в, 
тому в ході виконання вправи 34 діти під керівництвом учителя ма
ють пригадати відомі з третього класу правила:

— прийменник у вживається:
 1) на початку речення перед словом, що починається з приголо

сного;
 2) коли попереднє слово закінчується на приголосний, а наступ

не починається з приголосного;
— прийменник в уживається, коли попереднє слово закінчується 

на голосний.
Закріпити повторений матеріал дозволить самостійне виконання 

учнями вправи 35. За потреби її виконання може бути організоване 
у формі коментованого письма.

УРОК № 8

тема. Чергування голосних і приголосних звуків у коренях 
слів.

мета: повторити й узагальнити знання дітей про особливос
ті чергування голосних і приголосних звуків у коре
нях слів; розвивати увагу, пам’ять; виховувати куль
туру мовлення.

обладнання: підручник, малюнок із зображенням лелеки.

Методичні поради

Урок варто розпочати з демонстрації малюнка із зображенням  
білого лелеки і розповіді вчителя про цього птаха:
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«Люблять і шанують білого лелеку в Україні. Про нього складено 
багато віршів і пісень.

А скільки цікавих назв дав український народ цьому птахові! Його 
називають і бусол, і боцюн, і гайстер. А ще, дарма що цей птах білий, 
люди кличуть його чорногузом. Це тому, що кінці крил у лелеки чор
ні, і коли він їх складає, то виглядає так, наче він чорний позаду. У на
роді кажуть, що у птаха чорний гуз. Тому він і чорногуз».

Після розповіді варто запропонувати учням записати усі назви 
лелеки. Такий початок уроку дозволить логічно перейти до виконан
ня вправи 37 (розігрування діалогу) і виконання решти запропонова
них у ній завдань. Результатом роботи має стати пригадування учня
ми правил чергування голосних і приголосних звуків у коренях слів.

Якщо учні відчуватимуть труднощі в самостійному доборі слів 
із чергуванням, можна звернутися до вправи 40.

Із метою закріплення знань учням варто запропонувати для само
стійного виконання вправу 38.

Колективне опрацювання вправи 39 дозволить не лише повправ
ляти учнів у доборі споріднених слів і форм слова з тим, щоб у їх ко
ренях відбулося чергування, а й збагатити словниковий запас образ
ними словами і сталими виразами (фразеологічними зворотами).

Із метою забезпечення самоперевірки рівня знань учнів із теми 
«Повторення вивченого в третьому класі» можна запропонувати їм 
скористатися електронним освітнім ресурсом за посиланням, пода
ним у підручнику на с. 24.

Розділ «ТЕКСТ»

Робота над цим розділом здійснюється на основі перенесення 
знань, отриманих учнями на уроках російської мови. У четверто
класників мають бути сформовані чіткі уявлення про те, що:

• текст — це зв’язне висловлювання; 
• текст може складатися з одного або кількох абзаців;
• текст має певну будову (зачин, головна частина, кінцівка);
• у тексті виражається певний зміст (тема — те, про що в ньому 

розповідається);
• текст створюється з певною метою (розповісти про щось, описа

ти предмет чи явище, висловити міркування, визначити порядок дій 
тощо);

• у тексті криється головна думка (те основне, що хотів сказати 
автор);

• до тексту можна дібрати заголовок.
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Відповідно до набутих знань про текст у четвертокласників мають 
бути сформовані такі уміння:

• визначати тему і основну думку тексту;
• добирати заголовок;
• ділити текст на логічно завершені частини — абзаци;
• складати план тексту і відтворювати текст за планом;
• відрізняти за стилістичними особливостями художній текст від 

наукового;
• самостійно складати тексти різних типів;
• користуватися засобами міжфразового зв’язку.
Послідовна й систематична робота упродовж року над цією темою 

є основою для розвитку зв’язного мовлення учнів. 

УРОК № 9

тема. Текст. Тема, мета, заголовок. Роль слів у побудові 
тексту.

мета: повторити й узагальнити знання учнів про текст, про 
способи міжфразового зв’язку; розвивати зв’язне мов
лення учнів, навички редагування тексту; виховува
ти культуру мовлення.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Оскільки цей урок є першим у вивченні теми, його основна мета 
полягає у відтворенні наявних в учнів знань. Тому його доцільно по
чинати з аналізу авторського тексту (вправа 42). Такий початок дозво
лить забезпечити опору на зразок, розвиток навичок переказу, а та
кож стане дієвим стимулом для актуалізації знань учнів про текст.

Як відомо, найбільш поширеними огріхами в побудові власних 
текстів є помилки, пов’язані з багаторазовим повторенням тих самих 
слів. Тому приділяється значна увага удосконаленню умінь учнів ко
ристуватися засобами міжфразового зв’язку. Спочатку така робота 
здійснюється з опорою на авторський текст (вправа 43), а потім учні 
залучаються до виконання конструктивної вправи (вправа 44).

Зацікавити учнів пошуковою роботою під час виконання вправи 
43 дозволить використання ігрового прийому. Для пошуку в тексті 
контекстуальних синонімів до словосполучень стара ворона і хлібна 
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шкоринка клас може бути поділеним на три команди. Перша коман
да шукає і записує слова, які дозволяють уникнути повторення сло
восполучення стара ворона; друга — відповідно до словосполучення 
хлібна шкоринка, а третя — це команда експертів, яка визначає пра
вильність і повноту виконання завдання кожною командою. Організа
ція такої роботи на уроці дозволить реалізувати завдання диференці
йованого навчання. Зрозуміло, що команда експертів має складатися 
із найсильніших учнів.

Закріплення знань учнів відбувається у ході самостійного вико
нання вправи 44, після якого варто передбачити взаємоперевірку. 

Як додаткова на уроці може бути використана вправа 12 із зоши
та з друкованою основою.

Здійснена в такий спосіб робота в класі дозволить підготувати 
учнів до самостійного виконання домашнього завдання.

УРОК № 10

тема. Поділ тексту на частини. План. Будова тексту.
мета: удосконалювати навички учнів ділити текст на логіч

но завершені частини, складати план тексту; розви
вати навички зв’язного мовлення — переказу тексту 
за планом; виховувати любов і бережне ставлення до 
природи.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою, комп’ютер 
або ноутбук.

Методичні поради

Урок можна розпочати з бесіди про те, чи доводилося учням спо
стерігати за тим, як проростають і ростуть дерева. Сьогодні у них 
є чудова нагода весь цей процес побачити своїми очима. З цією метою 
варто скористатися електронним додатком до підручника. Підводячи 
підсумок після переглянутого відеофрагмента, зверніть увагу на те, 
що учні мали можливість подивитися, як із жолудя проростає дубок. 
А сьогодні на уроці вони познайомляться з оповіданням Василя Чу
хліба «Рости, кленочку!» (вправа 46).

Після читання й обговорення змісту оповідання здійснюється ро
бота над текстом відповідно до завдань підручника. Особливу увагу 
слід приділити пригадуванню вимог до складання плану.
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Як додаткова на уроці може бути використана вправа 14 із зоши
та з друкованою основою.

Організовуючи роботу над вправою 47, варто спочатку запропо
нувати учням прочитати текст про себе і визначити, на скільки час
тин його можна поділити. Потім запропонувати окремим учням про
читати першу, другу і третю частини. Решта дітей мають стежити за 
правильністю поділу. Після цього учні повинні ознайомитися із за
пропонованими планами і визначити, який із них найбільше підхо
дить до тексту. Обов’язково треба стимулювати дітей до обґрунтуван
ня власної думки. 

Після такої попередньої роботи учні легко впораються із завдан
ням записати текст, поділивши його на абзаци.

Стимулювати четвертокласників до самостійного складання пла
ну до тексту можна, залучивши їх до участі в конкурсі «Найкращий 
план до тексту». Нагородою для переможця може бути колективний 
запис запропонованого ним плану і надання можливості першим пе
реказати текст за власним планом.

Виконання вправи 48 може бути організованим у формі парної 
роботи.

УРОК № 11

тема. Типи текстів.
мета: систематизувати й узагальнити знання учнів про 

типи текстів; розвивати зв’язне мовлення; виховува
ти інтерес до української мови.

обладнання: підручник.

Методичні поради

Урок слід розпочати з відтворення знань учнів про тему і головну 
думку тексту. Потім проводиться колективна робота над вправою 50. 
Після визначення типу запропонованого тексту учні згадують інші 
відомі їм типи текстів. Спираючись на подану в підручнику схему 
(с. 32) визначають частини текстуопису (вправа 51). Аналогічно пра
цюють над вправою 52.

Обов’язковою на цьому уроці є робота, спрямована на підготовку 
учнів до виконання домашнього завдання. Зміст вірша В. Кухалашві
лі «Коли б я був чарівником» варто обговорити на уроці й визначити,  
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які думкимрії автора найбільше сподобалися учням. Після цього 
слід дати можливість дітям висловитися про свої мрії, поміркувати 
про те, щоб вони хотіли зробити, якби у них була можливість стати 
чарівниками. Це дозволить учням успішно впоратися із самостійною 
творчою роботою вдома.

УРОК № 12

тема. Науковий і художній тексти.
мета: активізувати знання щодо мети й особливостей по

будови художніх і наукових текстів, набутих учнями 
на уроках російської мови; розвивати зв’язне мовлен
ня; виховувати інтерес і любов до природи.

обладнання: підручник, комп’ютер або ноутбук.

Методичні поради

Урок варто почати з перегляду ілюстративного матеріалу, подано
го в електронному додатку до підручника, і бесіди про кульбабу: за
питати в учнів, що вони знають про цю рослину. Після цього слід ор
ганізувати роботу за змістом вправи 54.

Скориставшись матеріалами електронного додатку до підручника, 
учні зможуть побачити відеофрагмент із життя деркача. Після озна
йомлення дітей із текстом вправи 55 варто поставити запитання про 
те, що нового вони дізналися з нього про життя цього птаха. Учнів 
варто підвести до розуміння того, що науковий текст дає можливість 
отримати відповіді на різноманітні запитання, які можуть нас ціка
вити. Тому, сприймаючи науковий текст, важливо формулювати для 
себе запитання, на які він дає відповідь. Такий спосіб опрацювання 
наукових текстів сприяє кращому розумінню їхнього змісту. На на
буття необхідних навичок у постановці запитань до змісту тексту 
спрямована вправа 55. У ході колективного виконання завдання 2 цієї 
вправи учні мають записати план тексту у формі питальних речень. 
Це дозволить організувати на уроці плідну роботу в парах. Маючи за
питання плану і добре орієнтуючись у тексті вправи, учні незалежно 
від рівня їхнього індивідуального розвитку зможуть упоратися із за
пропонованим завданням і розіграти діалог «Моє запитання — твоя 
відповідь».
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Закріпити отримані знання про особливості наукового і художньо
го текстів дозволить учням виконання творчого завдання, пов’язаного 
із самостійним складанням тексту (вправа 56). Після того як творчу 
роботу буде завершено, необхідно запропонувати кільком учням про
читати складані ними тексти, дати їм оцінку.

Обсяг домашнього завдання (за потреби) може бути зменшеним 
до одного абзацу.

УРОК № 13

тема. Інструкція. Запрошення. Оголошення. Привітання.
мета: активізувати знання щодо особливостей побудови 

текстів інструкцій, запрошень, оголошень, приві
тань, набутих учнями на уроках російської мови; 
розвивати зв’язне мовлення; виховувати культуру 
мовленнєвого спілкування.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Почати урок варто з актуалізації знань учнів про призначення 
й особливості побудови текстів інструкцій. Ці знання дозволять чет
вертокласникам упоратися із завданнями вправи 58. У ході колектив
ного обговорення учні знайдуть і випишуть текст інструкції. Далі до
цільно запропонувати для парної роботи складання власного тексту 
інструкції з вирощування зеленої цибулі.

Вправа 59 націлює учнів на розрізнення текстів запрошень і ого
лошень. Відтворення знань, набутих на уроках російської мови, до
зволить дітям аргументувати свій вибір і самостійно скласти текст 
запрошення.

Орієнтуючись на зразок вправи 60, варто обговорити привітан
ня, які можуть бути надіслані мамі або татові, бабусі або дідусеві, 
а потім залучити дітей до самостійної творчої роботи. Після того як 
творчу роботу буде завершеною, необхідно запропонувати кільком 
учням прочитати складані ними тексти, дати їм оцінку, виділити 
найцікавіші й найдоречніші привітання, визначити, які слова мож
на використати у тексті привітання вчительці з нагоди її професій
ного свята.
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УРОК № 14

тема. Узагальнення знань із теми «Текст».
мета: повторити й узагальнити знання учнів з теми текст, 

удосконалювати навички складання текстів; розви
вати зв’язне мовлення; виховувати інтерес і береж
ливе ставлення до природи.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою, комп’ютер 
або ноутбук.

Методичні поради

Урок варто розпочати з відповідей на запитання і завдання для 
повторення.

Оскільки, як показує практика, одним із найскладніших типів 
текстів для учнів є міркування, то на уроці повторення доречним 
буде приділити увагу саме удосконаленню навичок складання тек
стів цього типу.

Вправа 62 націлює учнів на пригадування частин, із яких скла
дається текстміркування, акцентує увагу на словах, якими почина
ються докази і висновок.

Вправа 63 дозволить сформувати уміння виділяти з великої кіль
кості інформації лише ту її частину, яка може бути використана для 
доведення основної думки текстуміркування. Ці навички стануть 
важливим підґрунтям для організації самостійної роботи учнів під 
час написання рефератів різноманітної тематики. Складання тексту
міркування за поданою схемою, початком і основною частиною може 
здійснюватися у формі колективної або парної роботи.

Як додаткова на уроці може бути використана вправа 16 із зоши
та з друкованою основою.

Із метою забезпечення самоперевірки рівня знань учнів із теми 
«Текст» можна запропонувати їм скористатися електронним освітнім 
ресурсом за посиланням, поданим у підручнику на с. 42.

Розділ «РЕЧЕННЯ»

Вивчення теми «Речення» в четвертому класі передбачає повторен
ня й узагальнення знань учнів про речення як слово або групу слів, 
що виражають закінчену думку, про класифікацію речень за метою 
висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні) та за інтонацією 
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(окличні, неокличні), про розділові знаки, які ставляться в кінці ре
чення. Значна увага приділяється удосконаленню навичок визначен
ня граматичної основи речення (підмета і присудка), а також установ
ленню зв’язку слів у реченні. 

Формування уміння за допомогою запитань установлювати зв’язок 
слів у реченні набуває особливої актуальності внаслідок того, що 
основ на увага при вивченні наступного розділу «Частини мови» буде 
приділена визначенню відмінків іменників і прикметників. Досягти 
успіху в цьому напрямі можливо лише на основі сформованого в учнів 
уміння визначати головне і залежне слова, ставити запитання від го
ловного до залежного слова у словосполученні.

Окрім цього, спираючись на матеріал, вивчений на уроках росій
ської мови, учні закріплюють знання про однорідні речення, а саме:

• однорідні члени відповідають на одне і те ж запитання і зв’язані 
з одним і тим же словом;

• однорідними можуть бути підмети, присудки і другорядні чле
ни речення;

• при однорідних членах можуть бути залежні слова;
• однорідні члени поєднуються за допомогою інтонації та сполуч

ників і (й), та, а, але;
• за відсутності сполучників між однорідними членами ставлять

ся коми;
• перед сполучниками а, але завжди ставляться коми.
Сформовані на уроках вивчення цієї теми знання і набуті учнями 

навички вживання розділових знаків при однорідних членах речення 
будуть відпрацьовуватися впродовж усього навчального року.

УРОК № 15

тема. Речення. Види речень. Головні та другорядні члени 
речення.

мета: актуалізувати знання учнів про речення, про види 
речень за метою висловлювання та інтонацією, про 
розділові знаки в кінці речення, про граматичну 
основу речення, про зв’язок слів у реченні; розвива
ти мислення, пам’ять, увагу, зв’язне мовлення; вихо
вувати інтерес до вивчення української мови.

обладнання: підручник.
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Методичні поради

Для того щоб мотивувати учнів до виконання завдань, уміщених 
у підручнику, радимо запропонувати дітям прочитати подані нижче 
записи і пояснити, який із них і чому є реченням.

Прийшла золота У ліси і гаї прийшла золота осінь.
Для більш повного відтворення знань учнів про речення варто ско

ристатися схемою, поданою у вправі 65.
Виконання другого завдання цієї вправи, яке передбачає наве

дення учнями власних прикладів речень, різних за метою висловлю
вання, можна забезпечити на основі перебудови записаного на дошці 
речення.

Закріплення актуалізованих знань про види речень і розділові 
знаки, які вживаються в кінці речень, буде більш плідним, якщо ви
конання вправи 66 відбуватиметься у формі коментованого письма. 

Вправа 67 спрямована на відтворення знань учнів про звертан
ня, тому вміщені в ній завдання варто запропонувати до виконання 
у формі парної роботи.

Для того щоб підвищити інтерес до виконання вправи 68, учням 
можна запропонувати взяти участь у змаганні, поділивши клас на три 
команди (за рядами). Переможцем вважається та команда, учасники 
якої першими складуть і запишуть речення із поданих слів. Змагання 
можна продовжити, запропонувавши командам поширити складені 
речення. За кожну вдалу спробу команда отримує один бал. Перема
гає та команда, яка в сумі набере більшу кількість балів.

Особливу увагу на уроці необхідно приділити виконанню вправи 
69. Надзвичайно важливо не лише організувати роботу учнів зі схе
мами, а й показати способи запису словосполучень для встановлен
ня зв’язку між словами. Так, відповідно до першої схеми, у зошитах 
учнів мають бути зроблені такі записи:

Листя падає
листя (яке?) осіннє
падає (куди?) на землю
Роблячи такий запис, його варто пояснити:
— Граматична основа цього речення — листя падає. Що? Листя — 

це підмет. Листя що робить? — падає — це присудок. Записуємо гра
матичну основу:

листя падає
— Знаходимо слово, яке залежить від підмета:
листя (яке?) осіннє
— Знаходимо слово, яке залежить від присудка:
падає (куди?) на землю
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У такий же спосіб установлюється зв’язок між словами в другому 
і третьому реченнях. Для того щоб зменшити час на виконання цього 
завдання, схему речень може креслити на дошці вчитель, а учні лише 
робитимуть у своїх зошитах відповідні записи.

Обсяг домашнього завдання (за потреби) може бути зменшений до 
одного або двох абзаців.

УРОК № 16

тема. Зв’язок слів у реченні. Словосполучення.
мета: удосконалювати навички учнів установлювати 

зв’язок слів у реченні, ставити питання від головно
го слова до залежного у словосполученні; розвивати 
мислення, пам’ять, увагу, зв’язне мовлення; вихову
вати інтерес до вивчення української мови.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Урок варто розпочати з повідомлення його теми і запропонува
ти учням під диктовку записати речення, подані у вправі 71. Схему 
речення, вміщену в другому завданні вправи, краще накреслити на 
дошці. У ході колективної роботи з’ясувати, яке із записаних речень 
відповідає цій схемі. Після цього необхідно встановити зв’язок слів 
у реченнях і зробити відповідні записи з поясненнями.

— Граматична основа цього речення — виросла берізка. Що зро-
била? виросла — це присудок. Виросла що? — берізка — це підмет. 

Записуємо граматичну основу:
 виросла берізка
— Знаходимо слово, яке залежить від підмета:
 берізка (яка?) білокора
— Знаходимо слово, яке залежить від присудка:
 виросла (де?) у лісі
Аналогічна робота проводиться з першим реченням.
Після цього учні мають ознайомитися з правилом, поданим у ра

мочці на с. 46. Важливо звернути увагу дітей на те, що підмет і при
судок не утворюють словосполучення. Підмет і присудок — це грама
тична основа речення.
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Із метою удосконалення навичок визначення головного і залежно
го слів, установлення зв’язку слів у словосполученні учням варто за
пропонувати виконати у формі парної роботи вправу 72.

Вправу 73 доцільно виконати кожному учневі самостійно, після 
чого забезпечити взаємоперевірку правильності її виконання.

Вправа 74 вимагає самостійного складання речень за поданими 
схемами. З метою активізації учнів доречно запропонувати їм склас
ти речення усно й обрати серед них найбільш удалі для подальшого 
запису в зошиті.

Як додаткова на уроці може бути виконана вправа 21 із зошита 
з друкованою основою.

Домашнє завдання може бути диференційованим. Третє завдан
ня вправи сильніші учні мають виконати в повному обсязі, слабші 
можуть установити зв’язок між словами одного речення (на вибір), 
а найслабших учнів можна взагалі звільнити від виконання цього 
завдання.

УРОК № 17

тема. Однорідні члени речення.
мета: активізувати знання про однорідні члени речення, 

набуті учнями на уроках російської мови; розвивати 
навички правильного інтонування речень з однорід
ними членами; виховувати культуру мовлення.

обладнання: підручник.

Методичні поради

Урок розпочинається з опрацювання вправи 76. Текст вправи вар
то прочитати, з’ясувати, про що в ньому розповідається, про що ці
каве й корисне дізналися. Далі (з метою економії робочого часу) не 
обов’язково списувати увесь текст вправи. Достатньо виписати лише 
перше речення і виконати друге завдання: визначити граматичну 
основу речення і встановити зв’язок між словами. Робота має здійс
нюватися за вже добре знайомою для учнів схемою.

— Граматична основа цього речення — дозріли плоди. Що зроби-
ли? дозріли — це присудок. Дозріли що? — плоди — це підмет. 

Записуємо граматичну основу:
 дозріли плоди
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— Знаходимо слова, які залежать від підмета:
 плоди (чого?) шипшини, обліпихи, калини, горобини, барбарису.
— Знаходимо слова, які залежать від присудка:
 дозріли (де?) у лісах, садах, гаях.
Далі варто пригадати з уроків російської мови, як називаються 

слова, що відповідають на одне й те ж питання і залежать від одного 
й того ж слова. Обов’язково слід звернути увагу учнів на термін (од
норідні члени речення), промовити його хором.

Після цього необхідно розглянути схему, подану на с. 48 (завдан
ня 3 до вправи 76), і стимулювати учнів до відтворення наявних у них 
знань з уроків російської мови.

Далі буде корисним повернутися до тексту вправи 76 із метою 
пошуку в ньому інших речень з однорідними членами. Якщо текст 
вправи учнями повністю не списувався, то буде доцільним виписати 
таке речення: «Горобину, обліпиху, калину перетирають із цукром.»

Закріпити набуті знання дозволить виконання вправи 77. Її опра
цювання доцільно організувати у формі парної роботи. У ході пере
вірки правильності виконання завдання слід звернути увагу на те, 
з якою інтонацією вимовляються однорідні члени речення, які роз
ділові знаки між ними слід поставити.

Якщо є необхідність, обсяг тексту для списування у вправі 78 
може бути дещо зменшений. У такому разі перед учнями необхід
но поставити завдання прочитати текст, знайти і виписати з нього 
лише речення з однорідними членами. А далі основну увагу необхід
но приділити спостереженням, які дозволять зробити висновки щодо 
особ ливостей уживання розділових знаків у реченнях з однорідними  
членами.

Набуті на уроці знання учні зможуть закріпити у ході виконання 
домашнього завдання.

УРОК № 18

тема. Розділові знаки при однорідних членах речення.
мета: удосконалювати уміння правильно вживати розділо

ві знаки при однорідних членах речення, з’єднаних 
різними сполучниками; розвивати навички промов
ляння речень з однорідними членами з інтонацією 
перелічування і протиставлення; виховувати куль
туру мовлення.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.
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Методичні поради

Урок варто розпочати з перевірки домашнього завдання, у ході 
якої з’ясувати, у яких реченнях з однорідними членами були постав
лені коми, а в яких ні, і чому. Такий початок дозволить підвести ді
тей до усвідомлення теми уроку.

Вправи 80–82 слід опрацьовувати колективно. Вони дозволять за
безпечити необхідні спостереження над мовним матеріалом із тим, 
щоб підвести учнів до висновків відносно правил уживання розділо
вих знаків при однорідних членах речення. У ході опрацювання цих 
вправ важливо акцентувати увагу учнів на правильному інтонуванні 
речень, у яких однорідні члени пов’язуються між собою за допомогою 
різних сполучників. Висновки, зроблені учнями під час здійснених 
спостережень, перевіряються й уточнюються за допомогою правил, 
уміщених у підручнику.

Закріпити набуті навички вживання розділових знаків при од
норідних членах речення дозволить самостійне виконання учнями 
вправи 83. Перевірку виконаного завдання краще здійснювати колек
тивно, стимулюючи дітей аргументувати своє рішення щодо наявнос
ті або відсутності розділових знаків (ком) між однорідними членами 
речення. Постійне звернення до пам’ятки, вміщеної на с. 52 підруч
ника, сприятиме кращому запам’ятовуванню виучуваного матеріалу.

Як додаткова, на уроці може бути використана вправа 26 із зоши
та з друкованою основою.

УРОК № 19

тема. Узагальнення знань із теми «Речення».
мета: повторити й узагальнити знання учнів з теми «Речен

ня», розвивати уміння визначати речення за метою 
висловлювання, знаходити речення з однорідними 
членами, пояснювати правила вживання розділо
вих знаків при них; виховувати інтерес до вивчення 
української мови.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Розпочати урок варто із запитань і завдань для повторення. Від
творення наявних в учнів знань дозволить їм легко впоратися із на
вчальними вправами, вміщеними в підручнику. 
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Урок повторення доцільно організувати і провести як змагання 
між командами (рядами). Опрацювання запитань і завдань для по
вторення може відбуватися у формі бліцтурніру. За кожну правильну 
і повну відповідь команда отримує два бали. Неповна відповідь оціню
ється в один бал і може бути доповнена іншою командою. Підрахунок 
загальної кількості балів дозволить визначити команду — переможця 
першого етапу змагання.

На другому етапі команди можуть отримати різні завдання до ви
конання вправи 85. Так, перша команда може знайти у тексті вірша 
звертання і пояснити вжиті розділові знаки, якими вони виділяють
ся. Друга команда може перебудувати два перші речення у розповід
ні, а третя — в питальні. Капітани команд перевіряють правильність 
виконання завдань членами команд супротивників і визначають кіль
кість набраних балів. Кожне правильно виконане завдання оцінюєть
ся в один бал.

Вправи 86–88 виконуються усіма командами одночасно. Під час 
виконання вправи 87 учні перекладають обидва речення. Встановлен
ня зв’язку між словами здійснюється на матеріалі другого речення. 
Враховується час і правильність виконаних завдань усіма членами 
команди. Перевірка здійснюється колективно. За кожну правильно 
виконану роботу команда отримує один бал.

Як додаткова на уроці може бути використана вправа 28 із зоши
та з друкованою основою.

Наприкінці уроку підводяться підсумки змагання, визначаєть
ся командапереможець. Учасники цієї команди отримують найви
щі бали за урок. 

Із метою забезпечення самоперевірки рівня знань учнів із теми 
«Речення» їм можна запропонувати вдома скористатися електронним 
освітнім ресурсом за посиланням, поданим у підручнику на с. 55.

Розділ «ЧАСТИНИ МОВИ»

Відповідно до чинної програми тема «Частини мови» визначаєть
ся як провідна у вивченні української мови в 4 класі. Її опрацювання 
спирається на знання, отримані учнями в попередні роки навчання, 
а також орієнтоване на врахування знань, умінь і навичок, форму
вання яких відбувається на уроках російської мови. 

Упродовж навчального року розширюються й поглиблюють
ся знан ня учнів про граматичні особливості таких частин мови, як 
іменник, прикметник, дієслово, відбувається знайомство з особови
ми займенниками, на практичному рівні здійснюються спостережен
ня й активне вживання в мовленні таких частин мови, як числівник, 
прислівник, прийменник, сполучник, частка.
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Основна увага під час вивчення цього розділу має приділятися 
правильному вживанню термінів, свідомому засвоєнню граматично
го матеріалу, який має певні розбіжності в російській та українській 
мовах, правильному вживанні в мовленні різних частин мови.

Тема «ІМЕННИК»

Провідними завданнями вивчення цієї теми в 4 класі є поглиблен
ня знань учнів про іменник як частину мови та формування навичок 
правопису відмінкових закінчень. Тому виникає необхідність акту
алізувати знання учнів про те, що іменник — це частина мови, яка 
означає предмет; іменники можуть бути назвами істот і неістот, мо
жуть означати загальні та власні назви, іменники мають рід, зміню
ються за числами і запитаннями, у реченні можуть бути головними 
або другорядними членами.

Основна увага в 4 класі приділяється засвоєнню учнями особли
востей відмінювання іменників (змінювання за числами і відмінка
ми). У зв’язку з цим надзвичайно важливим є удосконалення нави
чок установлення зв’язку слів у реченні, визначення питання, на яке 
відповідає іменник, засвоєння назв відмінків та відмінкових питань. 
Здійснюючи спостереження за особливостями відмінювання іменни
ків у російській та українській мовах необхідно акцентувати увагу 
учнів на наявності в українській мові сьомого (кличного) відмінка, 
який використовується у звертаннях. Із метою запобігання виник
нення мовленнєвих помилок четвертокласників необхідно постійно 
вправляти в активному вживанні в усному і писемному мовленні імен
ників у формі звертання.

Серед основних труднощів, пов’язаних з особливостями відміню
вання іменників в українській мові у порівнянні з російською, слід 
виділити такі:

• розрізнення іменників, ужитих у давальному і місцевому від
мінках;

• наявність паралельних закінчень в іменниках чоловічого роду 
однини, вжитих у давальному і місцевому відмінках;

• чергування приголосних в основах іменників жіночого, чолові
чого і середнього роду, вжитих у давальному і місцевому відмінках;

• чергування голосних в основах іменників жіночого і чоловічого 
роду;

• особливості відмінювання іменників середнього роду — назв 
маленьких істот (поява суфіксів -ат, -ят);

• правопис відмінкових закінчень іменників чоловічого роду в ро
довому й орудному відмінках однини;
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• правопис відмінкових закінчень іменників жіночого роду 
в орудному відмінку однини;

• правопис відмінкових закінчень іменників, ужитих у формі 
множини, в родовому і місцевому відмінках.

Саме на подолання виділених труднощів і має бути спрямована 
основна увага на уроках вивчення української мови.

УРОК № 20

тема. Повторення й узагальнення знань про іменник як 
частину мови.

мета: удосконалювати навички розрізнення частин мови, 
повторити й узагальнити знання учнів про іменник 
як частину мови; розвивати уміння визначати рід 
і число іменників; виховувати інтерес до творчості 
відомих українських художників.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою, комп’ютер 
або ноутбук.

Методичні поради

Урок варто розпочати з пояснювального диктанту, використавши 
із цією метою текст вправи 90. Після запису учні знаходять і пояс
нюють орфограми, визначають граматичні основи речень, знаходять 
однорідні члени речення і пояснюють ужиті розділові знаки. Потім 
визначають, до яких частин мови належать слова у записаних речен
нях. Знаходять серед них іменники і пояснюють, якими членами ре
чення вони є.

Звернувшись до схеми, поданої на с. 57, учні мають відтворити на
явні в них знання про іменник як частину мови.

Після ознайомлення з текстом вправи 91 варто з’ясувати, про що 
нове і цікаве з життя і творчості відомого українського художника ді
зналися учні, а потім, скориставшись електронним додатком до під
ручника, розглянути картини С. І. Васильківського і поділитися вра
женнями від них. 

Друге завдання до вправи 91 доцільно запропонувати для виконан
ня у формі парної роботи. Учні мають списати перший абзац тексту 
і визначити, хто із них буде підкреслювати іменники — власні назви, 
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а хто — загальні. Потім пари мають відзвітувати про виконання за
вдання: один читає власні назви, а другий — загальні.

Для зменшення обсягу завдання вправи 92 її виконання також до
цільно організувати у формі парної роботи. Один учень із пари буде 
виписувати іменники — назви істот, а інший — неістот.

Із метою економії робочого часу вправу 93 можна виконати усно, 
залучивши учнів до гри в перекладачів. Основний висновок, який 
мають зробити діти, полягає в тому, що під час перекладу слід бути 
надзвичайно уважним, оскільки рід іменників у російській та укра
їнській мовах збігається не завжди.

Виконання вправи 94 націлює учнів на визначення числа іменни
ків, що дозволить їм легко впоратися з домашнім завданням.

Як додаткова на уроці може бути виконана вправа 30 із зошита 
з друкованою основою.

УРОК № 21

тема. Повторення вивченого про іменник як частину мови. 
Зміна іменників за числами.

мета: повторити й узагальнити знання учнів про особли
вості зміни іменників за числами, збагатити й акти
візувати словниковий запас дітей багатозначними 
словами, синонімами; розвивати увагу, пам’ять; ви
ховувати інтерес до української мови.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Урок варто розпочати з розгадування кросворду, поданого в зошиті 
з друкованою основою (вправа 31). Такий початок дозволить створити 
додаткову мотивацію до виконання решти завдань.

Доречним буде пригадати і записати ще кілька слів, які вживають
ся лише у формі однини, а потім кілька слів, які вживаються лише 
у формі множини.

Після зроблених записів слід розглянути і порівняти словосполу
чення, записані російською й українською мовами, подані у вправі 
96, і зробити висновок, що в російській та українській мовах не за
вжди збігається число іменників, тому необхідно бути уважними під 
час перекладу.
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Саме завдання на переклад пропонується у вправі 97. Підвищити 
інтерес до виконання цієї вправи дозволить залучення учнів до гри 
в перекладачів. Один учень читає вголос словосполучення російською 
мовою, а решта пропонують свої варіанти перекладу. У зошити запи
сується найбільш удалий варіант.

Із метою економії робочого часу виконання першого завдання 
вправи 98 може бути розподіленим між трьома командами (рядами). 
Перша команда має виписати іменники, які вживаються лише в од
нині, друга — іменники, які вживаються лише в множині, третя — 
іменники, які можуть уживатися і в однині, і в множині. Для пере
вірки правильності виконаного завдання слід викликати по одному 
учаснику з кожної команди. Після перевірки доцільно звернути ува
гу учнів на останнє слово, записане учасниками третьої команди — 
ручка. У дітей необхідно запитати про те, що означає це слово, скіль
ки значень воно може мати, як називаються такі слова. Це дозволить 
логічно перейти до виконання вправи 99.

Для логічного переходу до вправи 100 можна запропонувати учням 
додаткове завдання: дібрати до іменника ліс синоніми.

На цьому уроці важливо підготувати дітей до самостійного вико
нання домашнього завдання. З цією метою варто пригадати, які кра
їни, океани, моря, гори вони знають.

УРОК № 22

тема. Відмінювання іменників. Початкова форма імен
ника.

мета: активізувати знання про відмінювання іменників 
і початкову форму іменників, отримані учнями на 
уроках російської мови; розвивати пам’ять, увагу, 
уміння відмінювати іменники в однині; виховувати 
культуру мовлення.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою, таблиця 
з назвами відмінків.

Методичні поради

Урок варто розпочати із спостережень над мовним матеріалом. Для 
цього можна скористатися вправою 102. Коли учні виконають пер
ше і друге завдання вправи, доцільно буде запропонувати їм поряд  
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із формами слова лис записати питання, на які вони відповідають. 
Після цього необхідно активізувати знання про відмінювання імен
ників, одержані на уроках російської мови. Відтворення знань має су
проводжуватися перекладом і хоровим проговорюванням таких тер
мінів, як падеж — відмінок, склонение — відмінювання. 

Далі доречно скористатися таблицею з назвами відмінків росій
ською та українською мовами. Для кращого запам’ятовування варто 
забезпечити хорове проговорювання назв відмінків українською мо
вою з паралельним відтворенням відмінкових питань. 

Особлива увага має бути приділена наявності в українській мові 
особливого — сьомого (кличного) відмінка, який на питання не від
повідає, а використовується лише у звертаннях.

Упродовж уроку надзвичайно важливо спонукати учнів багато
разово повторювати засвоєні терміни (назви відмінків) і відмінкові 
питання. Тому виконання вправи 103 можна організувати у формі 
мовленнєвої розминки. Для цього клас ділиться на три команди (за 
рядами). Перша команда хором називає відмінок. Друга команда та
кож хором промовляє питання і відмінює слово дідусь, а третя коман
да аналогічно відміняє слово край. Цю вправу варто виконати тричі, 
забезпечуючи зміну завдань для кожної команди. Така робота має 
позитивно позначитися на запам’ятовуванні учнями назв відмінків 
і відмінкових питань українською мовою.

На цьому уроці варто показати учням ще один спосіб визначення 
відмінків іменників шляхом підстановки допоміжних слів. На відпра
цювання цих навичок спрямована вправа 104. Тому її краще викона
ти письмово. Допоміжні слова можна не записувати, а лише багатора
зово повторювати. Обов’язково слід звернути увагу учнів на однакові 
закінчення в словах сестра і дитина, земля і доля.

Для закріплення набутих навичок учням варто запропонува
ти вправу 105. У ході її виконання діти зможуть переконатися, що 
в українській мові, як і в російській, можна визначати відмінок імен
ників, орієнтуючись на запитання і прийменник.

Вправа 106 дозволить не лише закріпити набуті навички, а й ак
тивізувати знання учнів щодо початкової форми іменників.

Як додаткова на уроці може бути виконана вправа 34 із зошита 
з друкованою основою.

Обсяг домашнього завдання може бути диференційованим для 
учнів з різним рівнем підготовки. Так, сильніші можуть виконати 
завдання у повному обсязі, середні — записати докази, які стосують
ся лише звірів, а слабші — лише птахів або двох звірів. Якщо учні не 
будуть записувати усі речення з виділеними словами, то ці слова не
обхідно виписати окремо і визначити їх відмінок.
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УРОК № 23

тема. Розрізнення відмінків іменників. Називний, родо
вий, знахідний відмінки.

мета: активізувати знання про способи розрізнення імен
ників, ужитих у формах називного, родового і зна
хідного відмінків, набутих учнями на уроках росій
ської мови; розвивати зв’язне мовлення; виховувати 
любов до живої природи.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Урок варто розпочати з перевірки домашнього завдання: визна
чення типу тексту, виділення його основних частин. Після цього учні 
мають пояснити, як вони визначали відмінки виділених іменників.

Активізація знань учнів про будову текстуміркування дозволить 
логічно перейти до виконання вправи 108. З метою економії робочого 
часу можна обмежитися лише усним складанням тексту. Визначення 
відмінків виділених іменників сприятиме удосконаленню необхідних 
для цього навичок. Важливо зосередити увагу учнів на іменниках 
голку і рослини. Ці іменники варто виписати, визначити їх рід, від
мінок, позначити закінчення. У такий спосіб можна підвести учнів 
до повідомлення теми уроку.

Вправи 109, 110 дозволяють забезпечити спостереження над мов
ним матеріалом, у ході якого учні, спираючись на знання з російської 
мови, мають дійти висновків щодо визначення способів розрізнення 
іменників, ужитих у називному і знахідному, родовому і знахідному 
відмінках.

Виконання вправи 111 забезпечить застосування на практичному 
рівні засвоєних знань. 

Із метою закріплення набутих навичок на уроці як додаткові мо
жуть бути виконані вправи 37, 38 із зошита з друкованою основою.

УРОК № 24

тема. Розрізнення відмінків іменників. Давальний і місце
вий відмінки.
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мета: вчити розрізняти іменники, вжиті в давальному і міс
цевому відмінках; формувати навички вживання па
ралельних закінчень в іменниках чоловічого роду од
нини в давальному і місцевому відмінках; розвивати 
увагу, пам’ять, мислення; виховувати культуру мов
лення.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Розпочати урок варто з виконання вправи 113. Запис пропонова
ного тексту можна організувати у формі коментованого письма (спи
сування) або у формі пояснювального диктанту. 

Спостереження, здійснені учнями у ході виконання другого за
вдання цієї вправи, мають підвести їх до висновків щодо способів 
розрізнення форм іменників, ужитих у давальному і місцевому від
мінках. Переконатися у правильності зроблених висновків дозволить 
звернення до правила, вміщеного на с. 71. 

Наступним кроком має стати здійснення спостережень над мов
ним матеріалом, які дозволять учням самостійно зробити висновки 
щодо особливостей відмінкових закінчень іменників жіночого і чоло
вічого роду однини, вжитих у давальному і місцевому відмінках. Із 
цією метою учням варто запропонувати для колективного виконання 
вправу 114. Узагальнити й уточнити висновки, зроблені учнями після 
виконання всіх завдань вправи, дозволить колективне ознайомлення 
з правилом, уміщеним на с. 72.

Закріплення набутих знань передбачене вправами 115 і 116.
Як додаткова на уроці може бути виконана вправа 41 із зошита 

з друкованою основою.
Домашнє завдання (вправа 117) також орієнтоване на закріплення 

набутих на уроці знань і практичних навичок правопису відмінкових 
закінчень іменників.

УРОК № 25

тема. Чергування приголосних в іменниках у давальному 
і місцевому відмінках однини.

мета: ознайомити учнів з явищами чергування кінцевих 
приголосних основи [г], [к], [х] перед закінченням -і 
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в іменниках чоловічого та середнього роду однини 
в місцевому відмінку та в іменниках жіночого роду 
однини в давальному і місцевому відмінках; розви
вати увагу, пам’ять, мислення; виховувати культуру 
мовлення.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Оскільки цей урок спрямований на засвоєння учнями нових знань, 
то на його початку необхідно організувати спостереження над мовним 
матеріалом. У ході колективного виконання вправ 118, 119 четверто
класники матимуть можливість простежити всі випадки чергування 
приголосних звуків. Особливо важливо звернути увагу учнів на те, що 
чергування звуків відбувається не лише в коренях слів, а й у суфіксах, 
тому для більш точного формулювання висновку слід розглядати це 
явище значно ширше і говорити про чергування кінцевих приголос
них основи перед закінченням -і. Саме таким чином узагальнюються 
результати спостережень у пам’ятці, поданій на с. 75.

Із метою закріплення знань і набуття практичних навичок учням 
варто запропонувати виконання вправи 120 у формі парної роботи.

Як додаткова на уроці може бути виконана вправа 43 із зошита 
з друкованою основою.

УРОК № 26

тема. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого 
та чоловічого роду.

мета: ознайомити учнів з явищами чергування звуків [і] 
з [о], [е] в іменниках жіночого та чоловічого роду; роз
вивати зв’язне мовлення, увагу, пам’ять, мислення; 
виховувати любов до природи.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

У третьому класі учні вже спостерігали явища чергування голос
них звуків у коренях слів. Новим матеріалом для вивчення на цьо
му уроці буде ознайомлення з явищами чергування голосних звуків  
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у суфіксах при зміні форм слів. Тому урок доцільно будувати на основі 
актуалізації наявних в учнів знань. Із цією метою пропонуємо вико
нати завдання до вправи 122. Спочатку варто попрацювати над роз
витком зв’язного мовлення, а потім перейти до виконання завдання 
граматичного спрямування.

Після того як третє завдання до цієї вправи буде виконано, учням 
варто запропонувати прочитати записані на дошці речення:

Побачити омелюха взимку — велика радість. Частіше гуляйте 
у парках і скверах. Можливо, і вам пощастить побачити омелюха. 
Не позбавляйте себе такої радості.

У цих реченнях учні мають знайти слово радість, ужите в різних 
відмінкових формах, виписати їх, розібрати за будовою і зробити ви
сновок стосовно того, в якій частині слова відбувається чергування 
голосних звуків.

Із метою узагальнення набутих знань учням варто познайомитися 
і з текстом, поданим у рамочці на с. 77.

Закріплення знань і удосконалення практичних навичок відбува
ється в процесі виконання вправи 123.

Як додаткова на уроці може бути виконана вправа 46 із зошита 
з друкованою основою.

УРОК № 27

тема. Правопис відмінкових закінчень іменників в однині. 
Родовий відмінок.

мета: ознайомити учнів з особливостями правопису від
мінкових закінчень іменників жіночого і чоловічого 
роду однини в родовому відмінку, удосконалити на
вички користування орфографічним словником; роз
вивати увагу, пам’ять, мислення; виховувати культу
ру мовлення.

обладнання: підручник.

Методичні поради

Особливістю цього уроку є те, що на ньому буде вивчатися матері
ал, який лише частково збігається з матеріалом, засвоєним на уроках 
російської мови. Тому урок необхідно побудувати таким чином, щоб 
спонукати учнів до активного використання тих знань, які можуть 
бути повністю перенесені на матеріал української мови, і корекції 
знань, які мають певні відмінності в українській та російській мовах. 
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Так, на цьому уроці учні можуть скористатися наявними в них 
знаннями щодо правопису закінчень іменників жіночого роду одни
ни в родовому відмінку. Як і в російській мові, ці іменники мають 
закінчення -і, -и. 

Як відомо, значну трудність викликає правопис закінчень іменни
ків чоловічого роду однини в родовому відмінку. Тому саме відпрацю
ванню цих правописних навичок має бути приділено основну увагу. 
Відповідно до цього добирався і групувався навчальний матеріал, по
даний у підручнику. 

Вправи 125 і 126 спрямовані на організацію спостережень над мов
ним матеріалом. Наслідком виконання вправи 125 має бути висновок, 
пов’язаний із тим, що в українській мові, як і в російській, іменники 
жіночого роду однини в родовому відмінку мають закінчення -і, -и. 
Варто привернути увагу учнів до іменників із закінченням -ї. З цією 
метою можна здійснити звукобуквений аналіз слова Марії і переко
натися в тому, що кінцевий звук [і] передається на письмі буквою ї.

Спостереження, здійснені учнями у ході виконання вправи 126, 
мають підвести їх до висновку, що в українській мові іменники чоло
вічого роду однини в родовому відмінку мають не лише закінчення  
-а, -я, як у російській, а й закінчення -у, -ю. Правопис закінчень імен
ників чоловічого роду в родовому відмінку слід перевіряти за орфо
графічним словником. 

Учні обов’язково мають ознайомитися з узагальненим висновком, 
поданим у рамочці після вправи, на с. 79.

Із метою набуття й удосконалення навичок роботи з орфографіч
ним словником учням пропонується вправа 127.

Закріпити набуті знання і відпрацювати необхідні навички пра
вопису дозволить вправа 128. Таку ж мету переслідує і вправа 129, 
запропонована для виконання вдома.

УРОК № 28

тема. Орудний відмінок. Правопис відмінкових закінчень 
іменників чоловічого роду.

мета: формувати навички правопису закінчень іменни
ків чоловічого роду в орудному відмінку; розвива
ти спостережливість, увагу, пам’ять; виховувати 
культуру мовлення, повагу до представників різних 
професій.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.
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Методичні поради

Цей урок, як і попередній, є транспозиційнокорекційним, тобто 
на ньому вивчатиметься матеріал, який лише частково збігається із 
засвоєним раніше на уроках російської мови. Тому спочатку здійс
нюються спостереження за явищами, які є спільними для обох мов, 
а далі основна увага приділяється виявленню розбіжностей і відпра
цюванню корекцій.

Так, вправа 130 орієнтує учнів на здійснення спостережень за ма
теріалом, який повністю збігається в українській і російській мовах. 
Після виконання всіх завдань вправи варто звернути увагу учнів на 
кінцевий приголосний основи іменників, записаних українською мо
вою. Для цього слід запропонувати поставити ці іменники в почат
кову форму і визначити, на який приголосний, твердий чи м’який 
(окремо слід виділити звук [й] у слові водій), закінчується основа цих 
слів і зробити висновок відносно того, коли пишеться закінчення -ом, 
а коли — закінчення -ем, -єм.

Вправа 131 орієнтує учнів на спостереження за матеріалом, який 
є протилежним у російській та українській мовах. 

Наслідком виконання вправ 130 і 131 має стати висновок, який 
дозволить усвідомити учням особливості правопису закінчень імен
ників чоловічого роду в орудному відмінку. Перевірка й уточнення 
зробленого висновку здійснюється під час опрацювання правила, вмі
щеного на с. 82. 

Закріплення набутих знань забезпечується виконанням вправи 
132.

На цьому уроці також важливо акцентувати увагу учнів на особ
ливостях правопису закінчень іменників чоловічого роду в орудному 
відмінку з основою на р. Здійснивши спостереження за матері алом, 
уміщеним у вправі 133, учні мають можливість переконатися, що 
існують певні труднощі в написанні відмінкових закінчень таких 
іменників. Тому абсолютно логічним буде висновок про необхідність 
звернення до орфографічного словника. Закріпити набуті знання до
зволить вправа 134.

Із метою удосконалення навичок роботи з орфографічним словни
ком учням як додаткова може бути запропонована вправа 52 із зоши
та з друкованою основою.

Закріпити набуті на уроці знання і правописні навички дозволить 
вправа 135, призначена для виконання вдома.
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УРОК № 29

тема. Орудний відмінок. Правопис відмінкових закінчень 
іменників жіночого роду.

мета: формувати навички правопису закінчень іменників 
жіночого роду однини в орудному відмінку; розви
вати спостережливість, увагу, пам’ять; виховувати 
культуру мовлення.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Основне завдання цього уроку полягатиме в корекції знань і нави
чок правопису закінчень іменників жіночого роду однини в орудному 
відмінку, набутих учнями на уроках російської мови.

Як відомо, іменники жіночого роду однини в орудному відмінку 
в російській мові мають закінчення -ой, -ей, а в українській мові — 
закінчення -ою, -ею, -єю. Тому на початку уроку необхідно відразу 
зосередити увагу учнів на цих відмінностях. Із цією метою пропо
нується вправа 136. На основі здійсненого перекладу учнів варто за
лучити до міжмовного зіставлення: порівняти закінчення іменників 
жіночого роду в орудному відмінку і визначити розбіжності в їх ви
мові та написанні.

Наступним кроком має стати усвідомлення особливостей право
пису закінчень іменників жіночого роду однини в орудному відмінку 
в українській мові. Для цього слід організувати спостереження над 
мовним матеріалом, поданим у вправі 137. У ході послідовного вико
нання всіх завдань вправи необхідно підвести учнів до самостійного 
висновку щодо особливостей правопису відмінкових закінчень імен
ників жіночого роду. Правильність зробленого висновку слід переві
рити за правилом, уміщеним на с. 85. 

Закріпити набуті знання дозволить вправа 138, а відпрацювати 
правописні навички — вправа 139.

Як додаткова на уроці може бути виконана вправа 53 із зошита 
з друкованою основою.

Вправа 140, запропонована для виконання вдома, сприяє не лише 
удосконаленню навичок редагування тексту, а й дозволяє закріпити 
набуті учнями навички правопису закінчень іменників жіночого і чо
ловічого роду в орудному відмінку.
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УРОК № 30

тема. Правопис іменників жіночого роду однини в орудно
му відмінку.

мета: формувати навички правопису іменників жіночо
го роду однини в орудному відмінку, які в початко
вій формі мають нульове закінчення; розвивати спо
стережливість, увагу, пам’ять; виховувати культуру 
мовлення.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Урок варто розпочати з перевірки домашнього завдання. Після 
того як учні пояснять правопис уставлених закінчень, необхідно ак
центувати їхню увагу на слові мати, яке вживається в цьому тексті 
в різних відмінках. Для цього слід дати завдання знайти в тексті та 
підкреслити всі відмінкові форми слова мати, визначити відмінок 
(у цьому тексті слово вживається в трьох відмінках — називному, 
родовому, давальному). Далі доречно запропонувати учням записа
ти форми цього слова в знахідному, місцевому і орудному відмінках. 
У такий спосіб створюється проблемна ситуація: виникає питання, 
як правильно записати це слово в орудному відмінку (матір’ю чи ма-
тіррю?). Саме відповідь на це запитання й отримають учні на цьому 
уроці, а ще дізнаються, як правильно писати в орудному відмінку 
іменники жіночого роду, які в початковій формі мають нульове за
кінчення. Такий початок уроку дозволить мотивувати учнів до ви
вчення нового матеріалу.

Організувати спостереження над мовним матеріалом дозволить ви
конання вправи 141. Наслідком роботи над цією вправою має стати ви
сновок про особливості правопису іменників жіночого роду в орудному 
відмінку. Правильність зробленого висновку перевіряється за текстом 
правила, вміщеного на с. 88. 

Із метою закріплення набутих на уроці знань і правописних нави
чок варто виконати вправи 142, 143.

Як додаткова на уроці може бути виконана вправа 56 із зошита 
з друкованою основою.

Обсяг домашнього завдання (за потреби) з урахуванням індиві
дуальних особливостей учнів може бути дещо зменшений. Учням із 
середнім рівнем успішності варто списати усі речення тексту, крім 
останнього, а учні з низьким рівнем успішності можуть не списувати 
два останні речення тексту.
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УРОК № 31

тема. Відмінювання іменників середнього роду.
мета: формувати навички відмінювання іменників серед

нього роду і правопису відмінкових закінчень; розви
вати увагу, пам’ять; виховувати культуру мовлення.

обладнання: підручник.

Методичні поради

Урок варто розпочати з повідомлення його теми і мети.
Організувати колективну роботу над спостереженням мовного ма

теріалу дозволить виконання завдань вправи 145. Після того як учні 
випишуть із тексту іменники середнього роду, визначать їх рід і від
мінок, необхідно, щоб вони поставили ці іменники у початкову фор
му. Обов’язково слід звернути увагу на те, що іменники середнього 
роду, вжиті у формах знахідного і кличного відмінків, мають таке ж 
закінчення, як і в називному відмінку. Цей висновок доцільно ще раз 
перевірити після того, як будуть дібрані споріднені слова. Слова сон-
це, поле, зілля, подвір’я варто поставити у формі знахідного і клично
го відмінків. Наступним кроком має стати розглядання зразків від
мінювання іменників середнього роду, поданих у третьому завданні 
до цієї вправи. Під час таких спостережень варто акцентувати увагу 
учнів на тому, які закінчення мають іменники середнього роду в ро
довому (-а, -я), давальному (-у, -ю), місцевому (-і, -ї) відмінках. Особли
ву увагу слід звернути на орудний відмінок, оскільки він має дещо 
більше розмаїття відмінкових закінчень (-ом, -ем, -ям).

Закріпити одержані знання учні зможуть у ході виконання за
вдання 4 вправи 145. Із метою економії робочого часу клас можна роз
ділити на три команди (за рядами), кожна з яких буде відмінювати 
лише одне із запропонованих слів. Троє учнів (представників від кож
ної команди) одночасно можуть виконувати це завдання біля дошки. 
Під час перевірки виконаної роботи учням, які працювали біля дош
ки, варто запропонувати виділити закінчення записаних іменників. 

Оскільки для української мови є специфічним наявність великої 
кількості іменників середнього роду із закінченням -я в початковій 
формі, то важливо приділити особливу увагу правопису відмінкових 
закінчень саме цих іменників. Набуття учнями необхідних правопис
них навичок відбувається у ході виконання вправ 146, 147. Тут буде 
доречним упровадження парної роботи.

Вправа 148 спрямована на закріплення набутих знань і правопис
них навичок. Її ефективність можна підвищити за рахунок упрова
дження такого прийому, як коментоване письмо.
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УРОК № 32

тема. Відмінювання іменників — назв маленьких істот та 
іменника ім’я.

мета: формувати навички відмінювання і правопису від
мінкових закінчень іменниківназв маленьких іс
тот та іменників типу ім’я, плем’я; розвивати увагу, 
пам’ять; виховувати культуру мовлення, любов до 
тварин.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Із метою забезпечення мотивації навчальної діяльності урок мож
на розпочати з творчого словникового диктанту, під час якого учні ма
ють записати лише іменники — назви дитинчат тварин. 

У корови (хто?), у кобили (хто?), у курки (хто?), у свині (хто?), 
у кішки (хто?), у собаки (хто?), у зайчихи (хто?), у лисиці (хто?).

Такий початок дозволить підвести дітей до усвідомлення теми 
уроку.

Виконання вправи 150 дозволить забезпечити необхідні спосте
реження над мовним матеріалом і зробити висновки про особливості 
відмінювання іменників — назв маленьких істот та іменників типу 
ім’я. З метою узагальнення зробленого висновку варто опрацювати 
правило, подане на с. 93. 

Закріпити одержані знання учні зможуть у ході виконання впра
ви 151. З метою економії робочого часу клас можна поділити на три 
команди (за рядами), кожна з яких буде відмінювати лише одне із за
пропонованих слів. Троє учнів (представників від кожної команди) 
одночасно можуть виконувати це завдання біля дошки.

Вправу 152, спрямовану на закріплення набутих знань і правопис
них навичок, доречно виконувати у формі парної роботи.

Як додаткові, на уроці можуть бути виконані вправи 59 і 60 із зо
шита з друкованою основою.

УРОК № 33

тема. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині.
мета: формувати навички відмінювання і правопису від

мінкових закінчень іменників у множині; розвивати 
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спостережливість, увагу, пам’ять; виховувати любов 
до Батьківщини, культуру мовлення.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Урок варто розпочати з колективного опрацювання вправи 154. 
Учні напівголосно читають вірш і визначають, які іменники вони 
мають виписати. Після виконання другого завдання вправи (з метою 
економії робочого часу) учням можна запропонувати провідміняти 
виділені іменники за варіантами: перший варіант має провідміняти 
слова ріки, сади, другий варіант — поля, гаї. Доцільно, щоб четверо 
учнів виконували цю роботу біля дошки. Це дозволить скоротити час 
на перевірку. У ході перевірки важливо, щоб діти виділяли відмінко
ві закінчення іменників.

Вправа 155 орієнтує учнів на міжмовні зіставлення. У ході здійс
неного спостереження за мовним матеріалом четвертокласники ма
ють дійти висновку, що слід уважно ставитися до вживання імен
ників у множині в родовому відмінку, оскільки в окремих випадках 
в українській і російських мовах іменники можуть мати однакові за
кінчення, а в інших — різні. З метою закріплення отриманих знань 
і набуття необхідних правописних навичок учням пропонується ви
конати завдання на переклад. Цю роботу доцільно виконувати у фор
мі коментованого письма.

Текст вправи 156 можна використати для запису під диктовку. 
У ході виконання завдань, запропонованих у вправі, дітей необхідно 
підвести до самостійного висновку щодо особливостей відмінкових 
закінчень іменників, ужитих у множині. Зроблений висновок варто 
перевірити за підручником (с. 97).

Як додаткова на уроці може бути виконана вправа № 62 із зошита 
з друкованою основою.

УРОК № 34

тема. Правопис відмінкових закінчень іменників у міс
цевому відмінку множини, ужитих із прийменни
ком по.

мета: формувати навички правопису відмінкових закін
чень іменників у місцевому відмінку множини, ужи
тих із прийменником по; розвивати увагу, пам’ять; 
виховувати культуру мовлення.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.
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Методичні поради

Урок варто розпочати з попереджувального або пояснювального 
диктанту, скориставшись текстом вправи 158. Після пояснення всіх 
орфограм учням слід запропонувати для виконання граматичні за
вдання, подані в цій вправі. Такий початок дозволить підвести чет
вертокласників до самостійного визначення теми уроку.

Вправа 159 орієнтує учнів на міжмовне зіставлення, спрямоване 
на запобігання інтерференції у визначенні відмінків і вживанні від
мінкових закінчень в іменниках із прийменником по в російській та 
українській мовах. Наслідком спостереження над мовним матеріалом 
має стати зроблений учнями висновок, правильність якого перевіря
ється за текстом підручника, вміщеним на с. 98.

Набуті знання й отримані практичні навички закріплюються 
в ході виконання вправ 160 і 161.

Як додаткова, на уроці може бути виконана вправа 63 із зошита 
з друкованою основою.

УРОК № 35

тема. Узагальнення знань із теми «Іменник».
мета: повторити й узагальнити знання учнів з теми «Імен

ник»; розвивати увагу, пам’ять, допитливість; вихо
вувати колективізм, інтерес до вивчення мови.

обладнання: підручник.

Методичні поради

Урок повторення й узагальнення знань доречно провести у формі 
змагання між командами. 

Активізувати учнів під час опрацювання запитань і завдань для 
повторення дозволить гра у брейнринг. Учні мають розміститися  
командами так, щоб мати можливість обговорювати поставлені запи
тання. Про свою готовність дати відповідь команда сповіщає звуковим 
сигналом. За кожну повну і правильну відповідь команда отримує 
2 бали. Якщо відповідь правильна, але неповна — 1 бал, неправиль
на відповідь — 0 балів. Якщо відповідь була неповною, інша команда 
має право її доповнити і отримати 1 бал.

Вправа 163 також виконується командами. Максимальна кіль
кість балів за це завдання — 12. Робота припиняється, як тільки усі 
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члени однієї команди її закінчили повністю. Під час перевірки визна
чається, скільки словосполучень не встигли записати члени інших 
команд. За кожне недописане словосполучення з команди знімається 
один бал. Якщо під час перевірки в когось із учнів знайдено помилку, 
з команди також знімається бал.

Командна робота продовжується і під час виконання вправи 164. 
Завдання полягає не лише в тому, щоб правильно записати вірш, роз
кривши дужки, а й навчитися його читати виразно. Фіксується час 
і правильність виконання завдання. Максимальна кількість балів — 
12. Кожна команда сигналізує про закінчення роботи (запис тексту). 
З команди, яка закінчила роботу другою, знімається 1 бал, третьою — 
2 бали і т. д. За кожну помилку, допущену членом команди, також 
знімається один бал. Після перевірки правильності виконання за
вдання проводиться конкурс читців. До читання можна залучити по 
2–3 представники від кожної команди. За виразність читання коман
ди можуть набрати додаткові бали. Максимальна оцінка виразності 
читання для одного учня — 5 балів.

Наступним завдання для команд може бути розбір іменника як 
частини мови. Для розбору членам команд можна запропонувати різ
ні іменники із вправи 164.

За результатами проведеного змагання підводяться підсумки, ви
значається командапереможець. Їй надається право прочитати текст 
вправи 165 і відгадати назву свята, про яке в ній розповідається.  
Команда, яка посіла друге місце, визначає, який абзац тексту мають 
записати усі учні класу. Команда, яка посіла третє місце, визначає 
іменники, які мають усі розібрати як частину мови.

Із метою забезпечення самоперевірки рівня знань учнів із теми 
«Іменник» можна запропонувати їм удома скористатися електронним 
освітнім ресурсом за посиланням, поданим у підручнику на с. 108.

УРОК № 36

тема. Складання листа.
мета: ознайомити учнів з особливостями епістолярного 

стилю, з правилами написання листа, навчити під
писувати конверт; розвивати зв’язне мовлення; вихо
вувати почуття патріотизму, поваги до своїх близь
ких.

обладнання: підручник, конверти, журнали «Барвінок», «Ма
лятко».
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Методичні поради

Оскільки написання листа передбачає обов’язкове звернення до 
адресата, то урок варто розпочати з повторення набутих учнями знань 
про звертання, про кличний відмінок іменників. Таке повторення 
може бути організованим у ході виконання вправ 167, 168.

Після цього варто провести бесіду за таким планом:
— Чому люди писали листи, яке значення відігравало листуван

ня в їхньому житті?
— Яку цікаву інформацію про життя відомих людей можна отри

мати з їхніх листів?
— Чому сьогодні листування втрачає своє значення?
— Чи потрібно уміти писати листи?
— Коли в наш час виникає потреба в листуванні?
Результатом проведеної бесіди має стати підведення учнів до усві

домлення теми і мети уроку.
Для того щоб ознайомити учнів з особливостями епістолярного 

стилю, необхідно надати їм відповідні зразки. Приклади різноманіт
них листів наведено у вправах 169, 170. Окрім цього бажано було б 
ознайомити учнів з пропозиціями журналів «Малятко», «Барвінок» 
узяти участь у різноманітних конкурсах. Це може стати для четвер
токласників дієвим стимулом для складання власних листів.

На цьому уроці необхідно обов’язково визначитися з тим, до ре
дакції якого журналу учні хотіли б надіслати листа, і відповідним 
чином, спираючись на зразок, уміщений на с. 108, підписати конверт.

Урок може бути завершеним на етапі обговорення тем для скла
дання листів учнями, а сам текст листа вони можуть записати вдома. 

У класі варто оголосити конкурс на найцікавіший лист до редак
ції журналу. Бажано, щоб переможці цього конкурсу надіслали свої 
листи до редакції обраного журналу. 

Тема «ПРИКМЕТНИК»

Основними завданнями вивчення цієї теми в 4 класі є активізація 
й розширення знань учнів про прикметник як частину мови: лексичне 
значення, роль у мовленні, способи творення прикметників від прик
метників та іменників, зв’язок і залежність прикметника від іменни
ка в реченні, зміна прикметників за родами, числами, відмінками, 
формування навичок вимови і написання найуживаніших прикмет
ників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-, навичок правопису відмінкових 
закінчень прикметників.

Серед основних труднощів, пов’язаних з особливостями відміню
вання прикметників в українській мові у порівнянні з російською, 
слід виділити такі:
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• наявність паралельних закінчень у прикметниках чоловічого 
і середнього роду, вжитих у місцевому відмінку;

• наявність однакових закінчень у прикметниках, ужитих у на
зивному та знахідному відмінках множини;

• уживання знака м’якшення для позначення м’якості приголос
ного основи перед закінченнями прикметників чоловічого і середньо
го роду в родовому, давальному і місцевому відмінках;

• уживання знака м’якшення для позначення м’якості приголос
ного основи перед закінченнями прикметників жіночого роду в родо
вому й орудному відмінках;

• правопис відмінкових закінчень прикметників жіночого роду 
в родовому, орудному, давальному і місцевому відмінках.

Основна увага на уроках вивчення теми «Прикметник» має спря
мовуватися на попередження виникнення помилок, пов’язаних з ін
терференцією набутих учнями на уроках російської мови знань і пра
вописних навичок. 

УРОК № 37

тема. Повторення вивченого про прикметник як частину 
мови.

мета: повторити й узагальнити знання учнів про прикмет
ник як частину мови, збагачувати словниковий за
пас учнів образними словами і виразами; розвивати 
пам’ять, увагу; виховувати інтерес до вивчення укра
їнської мови.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Мотивувати учнів до відтворення знань про прикметник дозволить 
вправа 171, спрямована на усвідомлення того, яку роль відіграють 
прикметники в мовленні. Колективне виконання завдань цієї впра
ви дозволить учням свідомо поставитися до визначення теми і мети 
уроку.

Виконання вправ 172–174 дозволить активізувати знання учнів 
про особливості зміни прикметників за родами і числами, про 
зв’язок прикметників з іменниками, про вживання прикметни
ків у прямому і переносному значенні тощо. Опрацювання завдань,  
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поданих у вправах 172 і 174, варто організувати у формі парної робо
ти, а виконання вправи 173 — у формі гри в перекладачів.

Як додаткова, на уроці може бути виконана вправа 65 із зошита 
з друкованою основою.

УРОК № 38

тема: Повторення вивченого про прикметник як частину 
мови. Творення прикметників.

мета: повторити й узагальнити знання учнів про способи 
творення прикметників; розвивати навички слово
творення, пізнавальний інтерес; виховувати культу
ру мовлення, любов до природи.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Розпочати урок необхідно зі створення позитивної мотивації та 
підведення учнів до визначення теми й мети уроку. Для цього варто 
скористатися вправою 176. Завдання цієї вправи дозволять активізу
вати знання учнів про споріднені слова, удосконалити навички роз
бору слів за будовою.

Вправи 177 і 178 спрямовані на відпрацювання словотворчих умінь 
учнів.

Як додаткова на уроці може бути виконана вправа 66 із зошита 
з друкованою основою.

Основна увага на уроці має бути приділена ознайомленню учнів 
на практичному рівні (без уживання термінів) зі способами творення 
прикметників різного ступеня порівняння. Це зумовлено необхідніс
тю запобігання виникнення помилок у мовленні учнів, пов’язаних із 
перенесенням форм, запозичених із російської мови. Опрацювання 
вправи 179 дозволить організувати спостереження над мовним мате
ріалом, виділити прикметники різного ступеня порівняння і закріпи
ти на практичному рівні способи їх творення. 

Із метою удосконалення набутих навичок варто залучити учнів до 
парної роботи під час виконання вправи 180.
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УРОК № 39

тема. Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, 
-зьк-, -цьк-.

мета: формувати навички правильної вимови і правопису 
прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-; розвива
ти увагу, пам’ять; виховувати почуття патріотизму, 
культуру мовлення. 

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Особливістю цього уроку є те, що його основна мета полягає у ко
рекції знань учнів, пов’язаних із вимовою і правописом прикметни
ків із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-. Тому його необхідно починати зі спо
стережень над мовним матеріалом, поданим у вправі 182. Особливу 
увагу слід звернути на розбір за будовою слів козацьку і Запорозьку, 
оскільки в учнів можуть виникнути труднощі, пов’язані з визначен
ням кореня і суфіксів у цих словах. Добираючи споріднені слова до 
слова козацьку (козак, козачок), необхідно акцентувати увагу на чер
гуванні приголосних у корені та зазначити, що в слові козацьку корінь  
козац- і суфікс -цьк-. Розбираючи за будовою слово Запорозьку, можна 
розповісти про те, що вона розташовувалася за Дніпровськими поро
гами, тому спорідненими до цього слова будуть слова пороги, Запоріж-
жя, запорожець. У дібраних словах спостерігається явище чергуван
ня голосних і приголосних звуків. Отже, у слові Запорозьку за — це 
префікс, пороз — корінь, зьк — суфікс, у — закінчення.

Міжмовне зіставлення, зроблене учнями, має підвести їх до ви
сновку про особливості вимови і правопису суфіксів -ськ-, -зьк-, -цьк- 
в українській мові.

Виконання вправ 183–185 дозволить учням закріпити набуті зна
ння і правописні навички. Опрацювання вправ 183 і 184 доцільно ор
ганізувати у формі парної роботи, а вправи 185 — на основі викорис
тання прийому коментованого письма.

Як додаткові, на уроці можуть бути виконані вправи 69 і 70 із зо
шита з друкованою основою.
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УРОК № 40

тема. Відмінювання прикметників в однині з основою на 
твердий приголосний.

мета: активізувати знання учнів про спосіб визначення від
мінків прикметників, отримані на уроках російської 
мови; розвивати навички відмінювання прикметни
ків; виховувати любов до природи.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Цей урок має транспозиційнокорекційний характер. Тому на пер
шому етапі важливо активізувати знання учнів, які вони отрима
ли на уроках російської мови щодо особливостей відмінювання при
кметників. Колективне виконання вправи 187 має підвести учнів до 
висновку про основний спосіб визначення числа, роду, відмінка при
кметника. Зроблений висновок варто перевірити за правилом, умі
щеним на с. 118.

Наступним кроком є набуття учнями практичних навичок відмі
нювання прикметників. Для кращого запам’ятовування відмінкових 
запитань і здійснення активного спостереження за особливостями від
мінювання прикметників у ході виконання першого завдання вправи 
188 варто застосувати прийом хорового проговорювання. З цією ме
тою доцільно клас поділити на три підгрупи (за рядами) і запропону
вати їм такі завдання:

перша підгрупа — озвучує назву відмінка і відмінкове питання до 
іменника (називний — що? пісок);

друга підгрупа — ставить запитання від іменника до прикметни
ка (пісок який?);

третя підгрупа — дає відповідь на поставлене питання і називає 
відповідний прикметник (теплий).

Оскільки спостереження здійснюватимуться за відмінюванням 
іменників чоловічого, середнього і жіночого роду, то завдання для під
груп мають щоразу змінюватися з тим, щоб кожна підгрупа мала мож
ливість відпрацювати всі необхідні навички для визначення відмінків 
прикметників. Доцільно також звернути увагу учнів на те, що при
кметники мають такі ж закінчення, як і відмінкові питання до них.

У ході здійсненого спостереження важливо акцентувати увагу 
учнів на характерному для української мови явищі — вживанні па
ралельних закінчень (-омо, -ім) у прикметниках чоловічого і серед
нього роду. 
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Закріпити отримані знання учні зможуть у ході виконання дру
гого завдання до вправи 188, а також під час виконання вправ 189 
і 190. Опрацювання вправи 189 доцільно організувати у формі пар
ної роботи, а вправи 190 — на основі використання прийому комен
тованого письма.

Як додаткові, на уроці можуть бути виконані вправи 72 і 73 із зо
шита з друкованою основою.

Обсяг домашнього завдання (за потреби) слід дещо зменшити. 
Для списування можна запропонувати лише перших чотири речення. 

УРОК № 41

тема. Відмінювання прикметників в однині з основою на 
м’який приголосний.

мета: ознайомити з особливостями відмінювання прикмет
ників в однині з основою на м’який приголосний; роз
вивати спостережливість, увагу, логічне мислення; 
виховувати інтерес до вивчення української мови.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Урок можна розпочати із запису під диктовку словосполучень, 
поданих у вправі 192. Колективне виконання завдань до цієї впра
ви дозволить учням зробити висновок про закінчення прикметників 
з основою на твердий і м’який приголосний в називному відмінку од
нини. Висновок необхідно перевірити за правилом, уміщеним на с. 121 
підручника. Після цього доречно обговорити з учнями таке питання: 
чому прикметники з основою на м’який приголосний мають закінчен
ня -ій, -я, -є (тому що букви і, я, є вказують на м’якість попереднього 
приголосного). Далі слід оголосити тему і завдання уроку.

Для того щоб правильно відмінювати прикметники, необхідно спо
чатку навчитися швидко визначати, на який приголосний (твердий 
чи м’який) закінчується основа слова. З метою удосконалення цих 
навичок учням варто запропонувати у формі парної роботи викона
ти вправу 193. Після перевірки виконаної роботи учнів необхідно за
лучити до спостереження за відмінюванням прикметників з основою 
на м’який приголосний, поданих у таблиці на с. 122. Активізувати 
учнів під час спостереження дозволить прийом хорового проговорю
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вання: вчитель промовлятиме відмінок і запитання, а учні читати
муть необхідну форму слова. Важливо проводити спостереження за 
відмінюванням прикметника, вжитого в одному роді. Після роботи 
з таблицею необхідно звернути увагу на те, які закінчення мають 
прикметники в родовому відмінку. Як позначається м’якість при
голосного перед о? У яких ще відмінках у прикметниках чоловічого 
і середнього роду перед о пишеться знак м’якшення? Які закінчення 
можуть мати прикметники чоловічого і середнього роду в місцевому 
відмінку? У яких відмінках у прикметниках жіночого роду перед о 
пишеться знак м’якшення?

Закріпити набуті знання дозволить виконання другого завдан
ня вправи 194. З метою оптимізації перевірки виконаної роботи слід 
зробити так, щоб двоє учнів виконували завдання біля дошки, а реш
та — у робочих зошитах. 

Удосконалити необхідні навички дозволить виконання вправи 195 
у формі парної роботи.

Як додаткові на уроці можуть бути виконані вправи 74 і 75 із зо
шита з друкованою основою.

Обсяг домашнього завдання (за потреби) може бути зменшений 
до п’яти речень.

УРОК № 42

тема. Правопис закінчень прикметників жіночого роду 
в родовому і орудному відмінках.

мета: удосконалювати навички правопису закінчень при
кметників жіночого роду в родовому й орудному від
мінках; розвивати увагу, пам’ять; виховувати любов 
до природи.

обладнання: підручник, комп’ютер або ноутбук.

Методичні поради

Цей урок спрямований на запобігання виникнення помилок пра
вопису закінчень прикметників жіночого роду в родовому й орудному 
відмінках, пов’язаних із перенесенням набутих на уроках російської 
мови орфографічних навичок. Тому його доцільно розпочинати зі спо
стережень над мовним матеріалом, поданим у вправі 197. Зацікавити 
учнів виконанням цієї вправи дозволить матеріал, уміщений в елек
тронному додатку до підручника. Перегляд запропонованого відео
фрагмента стимулюватиме учнів до ознайомлення з текстом.
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Колективне виконання другого завдання до вправи 197 сприятиме 
удосконаленню навичок визначати відмінок прикметників, а також 
дозволить організувати необхідне спостереження над мовним матері
алом і підвести учнів до висновку щодо особливостей правопису за
кінчень прикметників жіночого роду в родовому відмінку.

Оскільки в російській мові прикметники жіночого роду однини 
мають однакові закінчення в родовому й орудному відмінках, то до
цільним є на цьому уроці показати відмінності, характерні для укра
їнської мови. Тому вправа 198 спрямовує учнів на виділення закінчень 
в орудному відмінку. З метою закріплення навичок правопису закін
чень прикметників в орудному відмінку варто колективно виконати 
завдання вправи 199 і зробити висновок про особливості правопису. 

Застосувати на практиці набуті знання щодо особливостей право
пису закінчень прикметників жіночого роду в родовому й орудному 
відмінках дозволить вправа 200, яку доцільно виконувати у формі 
коментованого письма.

Наприкінці уроку з метою узагальнення отриманих знань і підве
дення підсумку варто колективно виконати вправу 201. Зацікавити 
учнів її виконанням дозволить організація гри в перекладачів.

УРОК № 43

тема. Правопис закінчень прикметників жіночого роду 
в давальному і місцевому відмінках.

мета: удосконалювати навички правопису закінчень при
кметників жіночого роду в давальному і місцевому 
відмінках; розвивати увагу, пам’ять; виховувати 
уважне ставлення до інших людей.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Урок варто розпочати з бесіди про те, які подарунки до 8 Березня 
готують учні своїм рідним (мамам, бабусям, сестричкам) і знайомим, 
а потім запропонувати послухати вірша (вправа 203) і поміркувати над 
тим, чи сподобається подібний подарунок мамі. Такий початок уроку 
має стимулювати учнів до виконання граматичних завдань, поданих 
у цій вправі та спостереження над мовним матеріалом. Послідовне 
виконання усіх завдань вправи має підвести учнів до висновку щодо 
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особливостей правопису прикметників жіночого роду в давальному 
і місцевому відмінках.

Закріпити набуті знання і правописні навички дозволять вправи 
204 і 205. Для виконання вправи 204 доцільно викликати трьох учнів 
до дошки із тим, щоб кожен із них провідміняв одне із заданих сло
восполучень. Інші учні в зошитах мають провідміняти всі три слово
сполучення. Для виконання вправи 205 учнів доцільно залучити до 
гри в перекладачів.

Як додаткова на уроці може бути виконана вправа 76 із зоши
та з друкованою основою. Вона дозволить закріпити набуті учнями 
навички правопису відмінкових закінчень прикметників в однині 
та створити передумови для засвоєння відмінювання прикметників 
у множині, а також забезпечить підготовку учнів до виконання до
машнього завдання.

УРОК № 44

тема. Відмінювання прикметників у множині.
мета: формувати навички відмінювання прикметників 

у множині; розвивати увагу, пам’ять; виховувати ін
терес до історії нашої держави.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою, комп’ютер 
або ноутбук.

Методичні поради

Урок варто розпочати з перевірки домашнього завдання. Після 
цього можна запропонувати учням знайти в тексті домашньої вправи 
прикметники, вжиті у формі множини і визначити їх відмінок. У та
кий спосіб легко підвести четвертокласників до усвідомлення теми 
й мети уроку.

Виконання вправи 207 дозволить учням зробити висновок про те, 
що всі прикметники, вжиті у множині, в називному відмінку, мають 
закінчення  -і. Для того щоб визначити, на який приголосний (м’який 
чи твердий) закінчується основа прикметника необхідно поставити 
його в початкову форму.

Спостереження над мовним матеріалом, поданим у вправі 208, до
зволить переконатися учням в тому, що відмінкові закінчення при
кметників у множині залежать від кінцевого приголосного основи. 
Опрацювання навчального матеріалу варто здійснювати у формі хо
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рового проговорювання. Доцільно спочатку провідміняти прикметник 
з основою на твердий приголосний, а потім — з основою на м’який 
приголосний.

Закріпити набуті знання дозволить виконання другого завдання 
цієї вправи.

Із метою закріплення навичок правопису відмінкових закінчень 
прикметників у множині учням варто запропонувати вправи 209 
і 210. Підтримати інтерес до виконання вправи 209 дозволить вико
ристання матеріалів, уміщених в електронному додатку до підруч
ника.

Як додаткова на уроці може бути виконана вправа № 79 із зошита 
з друкованою основою.

УРОК № 45

тема. Узагальнення знань із теми «Прикметник».
мета: повторити й узагальнити знання учнів про прикмет

ник як частину мови; розвивати увагу, пам’ять, до
питливість; виховувати колективізм, інтерес до ви
вчення мови.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою, комп’ютер 
або ноутбук.

Методичні поради

Урок узагальнення знань варто розпочати з опрацювання запитань 
і завдань для повторення. З метою активізації учнів доцільно прово
дити цю роботу у формі змагання між командами.

Зацікавити дітей виконанням вправ 212 і 213 дозволить викорис
тання електронного додатку до підручника. 

Виконання вправи 212 доречно організувати у формі коментова
ного письма, а для виконання вправи 213 доцільно залучити учнів 
до парної роботи.

Як додаткова на уроці може бути виконана вправа 80 із зошита 
з друкованою основою.

Із метою забезпечення самоперевірки рівня знань учнів з теми 
«Прикметник» можна запропонувати їм удома скористатися елект
ронним освітнім ресурсом за посиланням, поданим у підручнику 
на с. 136.
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УРОК № 46

тема. Складання текстуопису зовнішності людини.
мета: учити складати текстопис зовнішності людини; роз

вивати зв’язне мовлення, естетичний смак; вихову
вати інтерес до творчості відомих українських пись
менників і художників.

обладнання: підручник, репродукції картин І. Ю. Рєпіна, ком
п’ютер або ноутбук.

Методичні поради

Урок можна розпочати з повідомлення про те, що ви хочете при
вітати одного з учнів класу, наприклад, із перемогою в якомусь кон
курсі, або з Днем народження, або з народженням молодшого брати
ка тощо. Діти мають послухати складену вчителем описову розповідь 
і відгадати, про кого йде мова. Наприклад:

Це дуже старанна і відповідальна людина. У неї дуже багато дру-
зів серед учнів нашого класу.

Цей учень невисокий на зріст. У нього темне, коротке волосся, 
карі очі, прямий ніс. Він охайно одягнутий. На ньому шкільна форма 
чорного кольору, біла сорочка і чорна краватка у вигляді метелика.

Після того як діти за описом здогадаються, про кого йде мова, цю 
людину слід привітати: залучити якомога більше учнів із тим, щоб 
вони висловили свої побажання.

Далі варто поставити такі питання:
— Чи цікаво було дітям відгадувати і чому? (Було цікаво тому, що 

залучилися до гри, і в такі ігри можна грати багаторазово.)
— Коли і де доводилося зустрічатися з описом зовнішності людини?
— Для чого в художніх творах автори описують зовнішність сво

їх героїв?
Далі варто запропонувати учням послухати уривок із повісті Олеся 

Донченка «Лісничиха» (вправа 215). Після опрацювання всіх завдань 
вправи доцільно повідомити тему й мету уроку. 

Спираючись на електронний додаток до підручника, доречно по
знайомити четвертокласників з творчістю відомого українського ху
дожника Іллі Юхимовича Рєпіна. А потім, відповідно до завдань впра
ви 216, залучити учнів до опису зовнішності дівчини, зображеної на 
картині.

Після завершення творчої роботи варто запропонувати кільком 
учням прочитати складені ними описи.

Зацікавити четвертокласників виконанням домашнього завдан
ня дозволить оголошення конкурсу на кращий твіропис зовнішнос
ті людини.
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Тема «ЗАЙМЕННИК»

Ознайомлення учнів із займенником як частиною мови вперше від
бувається в 4 класі. До цього учні лише практично використовували 
займенники у своєму мовленні. Основні відомості про виучувану час
тину мови четвертокласники отримують на уроках російської мови. 
Одержані знання, у переважній більшості, можуть бути перенесені 
на матеріал української мови. 

Вивчаючи цю тему, учні мають, насамперед, засвоїти терміни (за
йменник, особа, особові займенники) й оволодіти такими уміннями:

• упізнавати на слух і в текстах особові займенники;
• пояснювати їхнє лексичне значення, роль у реченні;
• ставити питання до займенників;
• відмінювати особові займенники за зразком; користуватися на

вчальною таблицею для визначення відмінків займенників у реченні;
• дотримуватися правила вживання займенників з прийменни

ками;
• будувати словосполучення і речення з особовими займенниками;
• використовувати займенники для зв’язку речень у тексті з ме

тою уникнення лексичних повторів.
Із метою попередження виникнення помилок, пов’язаних з інтер

ференцією набутих учнями на уроках російської мови знань і прак
тичних навичок, необхідно звернути особливу увагу на правопис за
йменників третьої особи в орудному відмінку.

Закріплення практичних навичок з теми «Займенник» має здійс
нюватися упродовж навчального року.

УРОК № 47

тема. Поняття про займенник як частину мови. Особові за
йменники.

мета: активізувати знання про займенник як частину мови, 
одержані на уроках російської мови; розвивати на
вички визначення числа й особи займенників; вихо
вувати інтерес до природи.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою, комп’ютер 
або ноутбук.

Методичні поради

Цей урок буде ґрунтуватися на відтворенні знань, одержаних під 
час вивчення російської мови. Основне завдання учнів — засвоїти  



60

терміни українською мовою і почати ними активно користуватися 
в процесі виконання практичних завдань. 

З метою активізації знань про займенник як частину мови, одер
жаних на уроках російської мови, необхідно організувати спостере
ження над мовним матеріалом. Для цього доцільно скористатися за
вданнями вправи 218. Запам’ятати новий термін дозволить робота 
над етимологією цього слова завдяки ознайомленню учнів з уривком 
із вір ша Д. Білоуса. Окрім цього важливо на основі застосування при
йому хорового проговорювання забезпечити багаторазове повторення 
нового терміну. Реалізувати поставлене завдання дозволить перефра
зування визначення, поданого на с. 138. Наприклад: яка частина мови 
вказує на предмети, але не називає їх? До якої частини мови належать 
слова я, ти, він, вона тощо. До подібного перефразування і постанов
ки запитань доречно залучати учнів.

Закріплення навичок уживання займенників у тексті забезпечу
ється у ході виконання вправи 219. Оскільки ця вправа містить ціка
вий матеріал природничого характеру, варто скористатися електрон
ним додатком до підручника з метою розширення образних уявлень 
учнів.

Далі, спираючись на знання з російської мови, необхідно ввести 
терміни «особові займенники», «особа». З цією метою доречно вико
нати вправу на переклад (220) і повторити, як у російській мові на
зиваються займенники я, ми, ти, ви, до якої групи вони належать 
(личные местоимения, потому что указывают на лицо). Українською 
мовою такі займенники називаються особовими, оскільки вказують 
на особу. Після цього варто ще раз хором повторити, як називаються 
в українській мові займенники я, ми, ти, ви, він, вона, вони, та опра
цювати правило на с. 139.

Закріпити навички визначення числа й особи займенників дозво
лить виконання вправи 221.

Як додаткові на уроці можуть бути виконані вправи 82 і 83 із зо
шита з друкованою основою.

Обсяг домашнього завдання (за потреби) може бути зменшений 
до чотирьох речень.

УРОК № 48

тема. Відмінювання особових займенників 1ї та 2ї особи.
мета: вчити відмінювати особові займенники 1ї та 2ї осо

би; розвивати увагу, пам’ять; виховувати любов до 
природи.
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обладнання: підручник, зошит із друкованою основою, комп’ютер 
або ноутбук.

Методичні поради

Урок варто розпочати з колективного спостереження над мовним 
матеріалом, передбаченим вправою 223. У ході виконання завдань 
цієї вправи учні мають дійти висновку, що займенники змінюються 
за відмінками. Після виконання третього завдання вправи і розгля
ду таблиці відмінювання займенників бажано повернутися до запи
саного тексту про загадкову квіточку і визначити, в якому відмінку 
вжито підкреслені займенники. Роботу над таблицею відмінювання 
можна організувати на основі використання прийому хорового прого
ворювання. Переконатися в правильності відгадки до загадки дозво
лить звернення до електронного додатку до підручника.

Наступним кроком має стати вправляння учнів у визначенні чис
ла, особи й відмінка займенників, удосконалення навичок вживання 
займенників 1ї та 2ї особи в різних відмінках. Окрім цього, спираю
чись на знання, одержані на уроках російської мови, необхідно пока
зати учням на матеріалі української мови, що займенники в реченні 
можуть бути як головними, так і другорядними членами, вживатися 
в непрямих відмінках як із прийменниками, так і без них, відпрацю
вати навички правопису займенників з прийменниками. Реалізація 
цих завдань забезпечується виконанням вправ 224–226.

Вправу 224 варто запропонувати учням для виконання у фор
мі парної роботи. Вправу 225 доцільно опрацьовувати колективно 
з обов’язковим записом на дошці. Вправу 226 учні спроможні вико
нати самостійно і забезпечити взаємоперевірку.

Як додаткова, на уроці може бути виконана вправа 86 із зошита 
з друкованою основою.

УРОК № 49

тема. Відмінювання особових займенників 3ї особи.
мета: вчити відмінювати особові займенники 3ї особи; роз

вивати увагу, пам’ять; виховувати товариські стосун
ки, любов до природи.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.
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Методичні поради

Урок варто розпочати з перевірки домашнього завдання. Цю ро
боту слід завершити пошуком у тексті домашньої вправи речення із 
звертанням. Далі учням можна запропонувати прочитати текст, умі
щений у вправі 228, і знайти речення із звертанням, поміркувати над 
тим, між ким відбувся такий діалог, у чому його особливість. Потім 
доцільно залучити дітей до роботи в парах: спочатку потренуватися 
виразно читати запропонований діалог, а потім за аналогією скласти 
власний. Наприклад: 

— Дівчинко суничко,
Іди до річки.
— А чого я суничка? 
— Бо в тебе рожеві щічки!
— А чого вони рожеві?
— Бо рожеві маки.
— А чого маки рожеві?
— Бо рожева суничка,
Іди до річки — 
Нарвеш сунички.
Після творчої роботи, спрямованої на розвиток мовлення учнів, 

слід виконати граматичне завдання вправи, зробити відповідні ви
сновки і повідомити тему й мету уроку.

Колективне виконання вправи 229 дозволить учням познайоми
тися з особливостями відмінювання займенників третьої особи, по
вправлятися в самостійному визначенні відмінків займенників.

Особливу увагу слід звернути на правопис займенників в орудно
му відмінку, оскільки є певні відмінності в їх написанні в російській 
і українській мовах. Забезпечити необхідні спостереження і відпра
цювати набуті навички учні зможуть під час колективного опрацю
вання вправи 230.

Як додаткова на уроці може бути виконана вправа 85 із зошита 
з друкованою основою.

Обсяг домашнього завдання (за потреби) слід зменшити. Для запи
су можна запропонувати дві перші загадки, а третю опрацювати усно. 

УРОК № 50

тема. Узагальнення знань із теми «Займенник».
мета: повторити й узагальнити знання про займенник як 

частину мови; розвивати навички редагування тек
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сту; виховувати інтерес до читання, до пізнання на
вколишнього світу.

обладнання: підручник.

Методичні поради

Урок узагальнення знань варто розпочати з опрацювання запитань 
і завдань для повторення. З метою активізації учнів доцільно прово
дити цю роботу у формі змагання між командами. За кожну правиль
ну відповідь команді зараховується один бал. Перемагає та команда, 
яка набере найбільшу кількість балів.

Текст вправи 232 варто запропонувати учням для запису у формі 
попереджувального диктанту. Граматичні завдання до цієї вправи 
можна виконувати як індивідуально, так і колективно.

До роботи над вправою 233 доцільно залучити відразу всіх учнів 
класу: колективно обговорити зміст тексту і визначити можливі ва
ріанти його перебудови. Після цього кожен учень зможе самостійно 
записати перебудований текст.

Опрацювання вправи 234 варто організувати у формі парної ро
боти.

Із метою забезпечення самоперевірки рівня знань учнів з теми «За
йменник» можна запропонувати їм удома скористатися електронним 
освітнім ресурсом за посиланням, поданим у підручнику на с. 148.

Тема «ДІЄСЛОВО»

Вивчення цієї теми в 4 класі передбачає узагальнення і розширен
ня знань про дієслово як частину мови: що означає, на які питання 
відповідає, яким найчастіше буває членом речення, як змінюється. 
Основна увага приділяється розвиткові умінь визначати початкову 
форму дієслова (неозначену), змінювати дієслова за часами, дієслова 
минулого часу змінювати за числами, а в однині — за родами, діє
слова теперішнього і майбутнього часу змінювати за особами і чис
лами. На практичному рівні, на основі організації спостережень над 
мовним матеріалом російської та української мов, відбувається за
своєння особливостей правопису особових закінчень дієслів теперіш
нього і майбутнього часу в українській мові. Набуті учнями знан
ня і навички закріплюються в процесі уживання різних дієслівних 
форм у реченнях і зв’язних висловлюваннях, під час виконання за
вдань на переконструювання навчальних текстів шляхом зміни діє
слівних форм.
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Серед основних труднощів вивчення цієї теми слід виділити такі:
• правопис дієслів минулого часу чоловічого роду із суфіксом -в-;
• правопис ненаголошених закінчень в особових формах дієслів 

теперішнього і майбутнього часу;
• чергування приголосних у деяких дієсловах, ужитих у формі 

1ї особи однини;
• правопис дієслів 2ї особи однини; вимова і правопис дієслів  2ї 

особи однини на -ся;
• правопис дієслів 3ї особи однини і множини; вимова і право

пис дієслів 3ї особи однини і множини на -ся.
Систематичне залучення учнів до виконання різноманітних 

лексичних, граматичних, орфографічних вправ, а також вправ із  
навчального перекладу має позитивно позначитися на рівні засвоєн
ня знань і практичних навичок із теми «Дієслова». 

Слід також зауважити, що в процесі вивчення цього розділу знач
на увага має приділятися розвиткові зв’язного мовлення четверто
класників.

УРОК № 51

тема. Повторення вивченого про дієслово як частину мови.
мета: повторити й узагальнити знання учнів про дієсло

во як частину мови; розвивати навички виділення 
в тексті дієслів і визначення запитань, на які вони 
відповідають; виховувати інтерес і любов до при роди.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Відтворити наявні в учнів знання про дієслово як частину мови 
дозволить виконання вправи 236. 

Застосувати свої знання на практичному рівні діти зможуть під 
час опрацювання вправи 237. Текст цієї вправи доцільно запропону
вати учням записати під диктовку, після чого виконати всі граматич
ні завдання.

Активізувати знання учнів про пряме й переносне значення слів 
дозволить вправа 238. Перше завдання цієї вправи варто опрацюва
ти колективно, а друге — запропонувати для виконання у формі пар
ної роботи.
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Як додаткова на уроці може бути виконана вправа № 88 із зошита 
з друкованою основою.

Обсяг домашнього завдання (за потреби) може бути зменшений. 
Учням можна запропонувати для списування лише перший або дру
гий абзаци тексту.

УРОК № 52

тема. Повторення вивченого про дієслово як частину мови. 
Зміна дієслів за часами.

мета: повторити й узагальнити знання учнів про зміну ді
єслів за часами, удосконалювати навички визначен
ня числа і часу дієслів; розвивати увагу, мислення; 
виховувати любов до природи.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою, комп’ютер 
або ноутбук.

Методичні поради

На початку уроку варто пригадати, як змінюються дієслова. Піс
ля цього повідомляється тема і завдання уроку. 

Із метою активізації учнів доречно поділити на три групи (коман
ди). За допомогою жеребкування визначається назва кожної команди: 
минулий, майбутній, теперішній час.

Командам слід запропонувати ознайомитися зі змістом вправи 
240. Кожна група має виписати лише те речення, яке відповідає на
зві їхньої команди.

Наступне завдання: записати по п’ять дієслів, ужитих у тому часі, 
який відповідає назві команди (фактично кожен учасник має дібра
ти одне дієслово).

Виконання вправи 241 також передбачає роботу в командах. Кож
на група, спираючись на зміст таблиці, поданої на с. 152, має прига
дати все, що вона знає про час дієслів (відповідно до назви команди), 
обговорити питання, які вони можуть поставити іншим командам про 
дієслова певного часу. Потім команди ставлять питання одна одній 
і дають відповіді на них, наводять приклади дібраних ними дієслів. 
Виконуючи друге завдання цієї вправи, кожна група виписує з тексту 
лише ті дієслова, які відповідають назві команди. Один представник 
від команди виконує завдання біля дошки.
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За результатами проведеної роботи підводяться підсумки, визна
чається командапереможець.

Вправи 242 і 243 варто опрацювати на уроці колективно. Заціка
вити учнів виконанням вправи 242 можна завдяки використанню ма
теріалів, уміщених в електронному додатку до підручника.

Як додаткова, на уроці може бути виконана вправа 89 із зошита 
з друкованою основою.

УРОК № 53

тема. Неозначена форма дієслів.
мета: активізувати знання про неозначену форму дієслова, 

отримані учнями на уроках російської мови; розви
вати увагу, пам’ять, мислення; виховувати інтерес 
до вивчення української мови.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Урок варто розпочати з диктанту. З цією метою можна використати 
текст, поданий у вправі 245. Спочатку учням треба прочитати текст, 
запропонувати відгадати, про якого «змія» в ньому розповідається, 
потім дібрати заголовок і записати текст під диктовку. Виконання 
другого (граматичного) завдання цієї вправи дозволить підвести учнів 
до визначення теми й мети уроку. Третє завдання вправи націлює 
на відтворення учнями знань, одержаних на уроках російської мови. 
Це дозволить четвертокласникам більш свідомо сприйняти теоретич
ний матеріал, поданий у рамочці на с. 155.

Закріпити отримані знання й практичні навички виділення діє
слів, ужитих у неозначеній формі, учні зможуть під час виконання 
вправ 246, 247. Оскільки завдання, пропоновані в цих вправах не є но
вими, то їх виконання доречно організувати у формі парної роботи.

Як додаткові, на уроці можуть бути виконані вправи 91 і 92 із зо
шита з друкованою основою.
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УРОК № 54

тема. Дієслова минулого часу.
мета: активізувати знання учнів про зміну дієслів мину

лого часу за родами і числами, удосконалювати на
вички правопису дієслів минулого часу чоловічого 
роду; розвивати увагу, пам’ять, навички перекладу; 
виховувати інтерес до живої природи.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Урок варто розпочати з колективного опрацювання вправи 249. 
Виконання запропонованих у ній граматичних завдань дозволить під
вести учнів до визначення теми й мети уроку, а також актуалізувати 
знання про особливості зміни дієслів минулого часу.

Зосередити увагу учнів на особливостях правопису дієслів мину
лого часу покликана вправа 250. Її виконання доречно організувати 
в такий спосіб: троє учнів мають працювати біля дошки, виписуючи 
у стовпчик дієслова за родами (перший учень виписує дієслова чоло
вічого роду, другий — жіночого, третій — середнього). Виписані діє
слова вони також мають поставити у формі множини і записати через 
риску. Решта учнів мають працювати у робочих зошитах, виписуючи 
у три стовпчики подані у вправі дієслова. Здійснивши перевірку ви
конаної роботи, дітей необхідно підвести до висновку про те, які су
фікси мають дієслова минулого часу, обов’язково пригадати, які су
фікси мають дієслова минулого часу чоловічого роду в російській та 
українській мовах.

Закріпити отримані знання й правописні навички учні зможуть 
під час опрацювання вправ 251, 252. Виконання вправи 251 можна 
організувати у формі гри в перекладачів, а вправи 252 — у формі пар
ної роботи.

Як додаткові на уроці можуть бути виконані вправи 94 і 95 із зо
шита з друкованою основою.

Обсяг домашнього завдання (за потреби) може бути зменшений. 
Учням можна запропонувати для списування лише 10 рядків вірша.
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УРОК № 55

тема. Дієслова теперішнього часу. Зміна дієслів теперіш
нього часу за особами і числами.

мета: активізувати знання про зміну дієслів теперішнього 
часу за особами і числами, отримані учнями на уро
ках російської мови, удосконалювати навички ви
значення числа й особи дієслів теперішнього часу; 
розвивати увагу, мислення, спостережливість; вихо
вувати інтерес до вивчення української мови, любов 
до природи.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Оскільки основне завдання цього уроку полягає в перенесенні на
бутих на уроках російської мови знань і практичних навичок щодо 
зміни дієслів теперішнього часу на матеріал української мови, а також 
у засвоєнні нового терміна (дієвідмінювання), то його доцільно розпо
чати зі спостереження над мовним матеріалом, передбаченим у вправі 
254. Послідовне виконання всіх завдань вправи дозволить активізу
вати знання, отримані учнями на уроках російської мови, і закріпи
ти їх під час опрацювання правила, поданого у рамочці на с. 161. Для 
кращого усвідомлення його змісту і запам’ятовування нового термі
на бажано не лише прочитати й повторити правило, а й стимулюва
ти учнів до визначення основних запитань, на які воно дає відповідь. 
Із цією метою можна провести у формі парної роботи гру «Твоє запи
тання — моя відповідь».

Опрацювання вправи 255 дозволить учням не лише простежити 
за особливостями дієвідмінювання дієслів теперішнього часу, а й по
вправлятися у зміні дієслів за особами і числами. Виконання першого 
завдання цієї вправи варто організувати у формі хорового проговорю
вання. Друге завдання виконати за варіантами. Перший варіант має 
змінити за особами і числами дієслова писати, мовчати, а другий — 
дієслова читати, говорити. Прискорити процес перевірки правиль
ності виконаного завдання можна завдяки одночасній роботі чоти
рьох учнів біля дошки.

Удосконалити набуті на уроці навички дозволить виконання вправ 
256, 257. З метою економії робочого часу вправу 256 можна повністю 
не списувати, а запропонувати учням лише знайти і виписати дієсло
ва теперішнього часу.
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Виконання вправи 257 доцільно організувати у формі парної ро
боти.

Як додаткова на уроці може бути виконана вправа 98 із зошита 
з друкованою основою.

УРОК № 56

тема. Дієслова майбутнього часу. Зміна дієслів майбутньо
го часу за особами і числами.

мета: активізувати знання про зміну дієслів майбутньо
го часу за особами і числами, отримані учнями на 
уроках російської мови, удосконалювати навички 
вживання дієслів у різних формах майбутнього часу; 
розвивати увагу, мислення, спостережливість; вихо
вувати любов до Батьківщини, до природи рідного 
краю.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Урок варто розпочати зі спостереження над мовним матеріалом, 
поданим у вправі 259. Після виконання завдань вправи необхідно 
звернути увагу на дієслово зростатимуть і запропонувати учням пе
рекласти його російською мовою (будут расти). Далі треба залучити 
четвертокласників до утворення російською мовою іншої форми май
бутнього часу від цього дієслова (вырастут). А потім запропонувати 
утворити інші форми майбутнього часу від дієслова зростатимуть 
українською мовою (зростуть, будуть зростати). Учнів треба під
вести до висновку, що в українській мові існують три варіанти для 
позначення форм дієслів майбутнього часу, а в російській — лише 
два. Це дозволить логічно підвести четвертокласників до виконання 
завдань вправи 260. 

Закріпити отримані знання й практичні навички учні зможуть 
під час виконання вправи 261. 

Як додаткова на уроці може бути виконана вправа 100 із зошита 
з друкованою основою.

Обсяг домашнього завдання (за потреби) може бути зменшений. 
Учням можна запропонувати для списування лише перший абзац 
тексту.
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УРОК № 57

тема. Правопис закінчень дієслів теперішнього і майбут
нього часу.

мета: активізувати знання про способи перевірки ненаго
лошених закінчень дієслів, отриманих учнями на 
уроках російської мови, удосконалювати навички 
орієнтації на закінчення дієслів 3ї особи множини; 
розвивати спостережливість, увагу, пам’ять; вихову
вати інтерес і любов до природи.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Урок варто розпочати зі спостережень над мовним матеріалом, 
передбаченим вправою 263. Після того як учні виконають завдання 
вправи, важливо акцентувати їхню увагу на встановленні зв’язків, 
які існують між закінченнями дієслів у третій особі множини і пра
вописом закінчень цих дієслів в інших особових формах. Наступним 
кроком має стати відтворення знань учнів, отриманих на уроках ро
сійської мови, щодо основного способу перевірки правопису ненаголо
шених голосних у закінченнях дієслів. 

Із метою закріплення актуалізованих знань на матеріалі україн
ської мови варто виконати вправу 104 із зошита з друкованою осно
вою.

Закріпити набуті навички дозволить виконання вправи 264.
Як додаткова на уроці може бути виконана вправа 105 із зошита 

з друкованою основою.

УРОК № 58

тема. Правопис закінчень дієслів теперішнього і майбут
нього часу в першій особі однини і множини.

мета: формувати навички правопису закінчень дієслів 
теперішнього і майбутнього часу в 1й особі одни
ни і множини; розвивати спостережливість, увагу, 
пам’ять; виховувати любов до Батьківщини, культу
ру мовлення.

обладнання: підручник.
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Методичні поради

Урок варто розпочати з повідомлення його теми і мети й організа
ції спостереження над мовним матеріалом, передбаченим у вправі 266. 
Виконання завдань вправи має підвести учнів до висновку про те, що 
всі дієслова (незалежно від того, яке закінчення вони мають у третій 
особі множини) в першій особі однини мають -у, -ю. 

Після цього доречним буде проведення міжмовного зіставлення, 
передбаченого вправою 267. На основі порівняння закінчень дієслів 
теперішнього і майбутнього часу в першій особі однини і множини 
в російській і українській мовах учні мають зробити висновок про 
спільне і відмінне в цих мовах. Далі варто повернутися до попередньої 
вправи (записів, зроблених у зошиті) і, спираючись на подані в таблиці 
зразки, поряд із дієсловами, записаними у формі першої особи одни
ни, записати їх у формі першої особи множини. Це дозволить учням 
закріпити одержані знання і підготуватися до виконання другого за
вдання вправи 267, спрямованого на переклад тексту. 

Особливу увагу на уроці слід приділити вимові та написанню ді
єслів першої особи однини, в основах яких відбувається чергування 
приголосних. Забезпечити необхідні спостереження та міжмовні по
рівняння дозволить виконання завдань вправи 268. З метою запобі
гання виникнення помилок, пов’язаних із правописом і вимовою слів 
типу ходжу, сиджу і т. д., їх варто не лише прочитати на уроці, а й за
писати в зошити.

УРОК № 59

тема. Правопис закінчень дієслів теперішнього і майбут
нього часу в другій особі однини і множини.

мета: формувати навички правопису закінчень дієслів 
теперішнього і майбутнього часу в 2й особі одни
ни і множини; розвивати спостережливість, увагу, 
пам’ять; виховувати повагу до людей праці.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Цей урок має транспозиційнокорекційний характер. Його основне 
завдання полягає в тому, щоб учні на основі порівняння правопису ді
єслів другої особи однини в російській та українській мовах поміти
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ли відсутність знака м’якшення в закінченнях дієслів в українській 
мові та закріпили відповідні орфографічні навички. Тому розпочати 
урок доречно з організації спостережень над мовним матеріалом, пе
редбаченим вправою 270. 

Після виконання завдань вправи необхідно звернути увагу учнів 
на закінчення виписаних дієслів. Спочатку слід визначити, чому одне 
із дієслів має закінчення -иш, а два інших — закінчення -єш. Далі 
слід згадати, як пишуться дієслова другої відміни однини в росій
ській мові. З цією метою доречно опрацювати вправу 271. Здійснені 
учнями спостереження дозволять їм визначити, чим відрізняється 
правопис дієслів другої особи однини в російській та українській мо
вах. Для кращого запам’ятовування правила, поданого в рамочці на 
с. 171, бажано не лише прочитати його текст, а й спонукати учнів до 
постановки запитань до тексту правила.

Закріпити набуті знання й орфографічні навички дозволить вико
нання вправи 272. Ефективність роботи значно підвищиться, якщо її 
провести у формі пояснювального диктанту, оскільки в такий спосіб 
учні будуть не лише звертати увагу на відсутність знака м’якшення 
в дієсловах другої особи однини, а ще й будуть пояснювати правопис 
ненаголошених закінчень дієслів.

Із метою запобігання виникнення помилок у правописі дієслів 
другої особи в російській та українській мовах учням варто запропо
нувати виконати завдання на переклад. Саме така робота передбаче
на вправою 273. Опрацювання цієї вправи варто організувати у фор
мі гри в перекладачів.

Як додаткова, на уроці може бути виконана вправа 103 із зошита 
з друкованою основою.

УРОК № 60

тема. Правопис закінчень дієслів теперішнього і майбут
нього часу в третій особі однини і множини.

мета: формувати навички правопису закінчень дієслів 
теперішнього і майбутнього часу в 3й особі одни
ни і множини; розвивати спостережливість, увагу, 
пам’ять; виховувати любов і бережне ставлення до 
природи.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.
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Методичні поради

Підвести учнів до усвідомлення теми і завдань уроку дозво
лить виконання вправи 275. З метою економії робочого часу текст 
вправи можна не списувати, а лише прочитати й дібрати заголо
вок. Після виконання граматичного завдання доцільно повідоми
ти тему уроку.

Організувати спостереження над мовним матеріалом, спрямова
ним на визначення особливостей правопису закінчень дієслів тепе
рішнього і майбутнього часу в третій особі однини і множини, дозво
лить вправа 276. Під час її виконання важливо звертати увагу учнів 
на те, коли в 3й особі однини слід писати закінчення -е, -є, а коли — 
закінчення -ить, -їть.

Далі слід згадати, як пишуться дієслова третьої відміни множи
ни в російській мові. З цією метою доречно опрацювати вправу 276. 
Здійснені учнями спостереження дозволять їм визначити, чим від
різняється правопис дієслів третьої особи множини в російській та 
українській мовах. Після цього варто запропонувати учням прочи
тати дієслова, записані на дошці російською мовою, визначити їх час 
і особу, перекласти і записати їх українською мовою:

сидит          прилетит          стоит          приклеит 
Здійснені в такий спосіб спостереження дозволять підвести учнів 

до висновку про те, що в третій особі однини в дієсловах із закінчен
нями -ить, -їть пишеться знак м’якшення. 

Із метою запобігання виникнення помилок у правописі дієслів тре
тьої особи в російській та українській мовах учням варто запропону
вати виконати завдання на переклад (вправа 277, завдання 2). 

Як додаткові, на уроці можуть бути виконані вправи 106 і 107 із 
зошита з друкованою основою.

Обсяг домашнього завдання (за потреби) може бути зменшеним. 
Учням можна запропонувати для списування лише два перших аб
заци тексту.

УРОК № 61

тема. Дієслова на -ся(-сь) і -ться. Вимова і правопис дієслів 
на -ся, -ться.

мета: формувати навички вимови і правопису дієслів тепе
рішнього і майбутнього часу на -ся, -ться; розвивати 
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спостережливість, увагу, пам’ять; виховувати любов 
і бережне ставлення до природи.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Цей урок має транспозиційнокорекційний характер. Тому його 
можна розпочати з актуалізації знань учнів, отриманих на уроках 
російської мови, про те, яке значення надає дієсловам -ся. З цією ме
тою на дошці можна записати такі речення:

Мами дітей умивають, одягають, мирять.
Діти самі умиваються, одягаються, миряться. 
Андрійко умивається, одягається, усміхається.
Учні мають їх прочитати і визначити, у якому реченні розпові

дається про дії, спрямовані на інших, а в якому — про дії, спрямо
вані на себе, і зробити висновок про те, що в українській мові, як 
і в російській, -ся вказує на дію, спрямовану на себе. Після цього 
треба визначити число й особу дієслів на -ся. Потім можна пере
класти і записати два останніх речення російською мовою. Це до
зволить зробити висновок, що в українській мові, на відміну від 
російської, в дієсловах третьої особи однини і множини перед -ся 
пишеться знак м’якшення.

Далі варто пригадати, в яких формах дієслів перед -ся пишеться 
знак м’якшення в російській мові (неозначена форма, друга особа од
нини) та записати по одному прикладу і здійснити їх переклад укра
їнською. Наприклад:

купатися
купаешься — купаєшся
Здійснені спостереження дають можливість зробити висновок про 

те, що в українській мові, на відміну від російської, знак м’якшення 
перед -ся не пишеться в дієсловах, ужитих в неозначеній формі та 
у формі другої особи однини.

Закріпити набуті знання й відпрацювати орфографічні та орфо
епічні навички учні зможуть під час колективного виконання вправ 
279 і 280.

Із метою запобігання виникнення помилок у правописі дієслів 
другої особи на -ся в російській та українській мовах учням варто за
пропонувати виконати завдання на переклад. Саме така робота пе
редбачена вправою 281. Опрацювання цієї вправи варто організувати 
у формі гри в перекладачів.

Як додаткова, на уроці може бути виконана вправа 110 із зошита 
з друкованою основою.
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УРОК № 62

тема. Узагальнення знань із теми «Дієслово».
мета: повторити й узагальнити знання учнів із теми «Діє

слово»; розвивати орфографічну пильність, навички 
перекладу; виховувати інтерес до навколишнього світу.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Урок варто розпочати з повідомлення його теми і мети. Після цьо
го у формі бліцопитування опрацювати запитання і завдання для по
вторення.

Виконання першого завдання вправи 283 передбачає залучення 
учнів до парної роботи. Для кращого усвідомлення змісту вірша вони 
мають потренуватися у виразному читанні за особами. 

Із метою активізації учнів на уроці та економії робочого часу друге 
завдання цієї вправи краще виконати, поділивши клас на три групи. 
Перша група має виписати дієслова, вжиті в минулому, друга — в те
перішньому, а третя — в майбутньому часі. Для забезпечення продук
тивності перевірки бажано, щоб троє учнів виконували це завдання 
біля дошки. 

Третє завдання вправи варто виконати колективно.
Зацікавити учнів виконанням вправи 284 можна, якщо залучити 

їх до спільної гри в перекладачів.
Вправу 285 доцільно виконати у формі коментованого письма.
Як додаткова, на уроці може бути виконана вправа 108 із зошита 

з друкованою основою.
Із метою забезпечення самоперевірки рівня знань учнів із теми 

«Діє слово» бажано запропонувати їм удома скористатися електронним 
освітнім ресурсом за посиланням, поданим у підручнику на с. 182.

УРОК № 63

тема. Творчий переказ.
мета: удосконалювати навички творчого переказу, набуті 

на уроках російської мови, вчити переказувати текст 
від імені різних героїв твору; розвивати зв’язне мов
лення, творчу уяву; виховувати інтерес до природи.

обладнання: підручник.
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Методичні поради

Цей урок будується на основі виконання завдань вправи 287. Його 
варто розпочати з повідомлення теми і мети. Далі учнів необхідно на
лаштувати на сприйняття тексту: послухати його уважно й уявити 
те, про що в ньому розповідається. Після прослуховування доречно 
провести емоційнооцінну бесіду, в ході якої з’ясувати, чи сподобало
ся дітям оповідання, які емоції воно в них викликало.

Наступним кроком має стати самостійне перечитування учнями 
оповідання з подальшим виконанням першого завдання вправи.

Для кращого усвідомлення учнями змісту тексту варто скориста
тися запитаннями, поданими в другому завданні вправи.

Організація словникової роботи передбачена завданнями 3, 4, 5.
Далі учнів необхідно залучити до складання плану тексту (за

вдання 6). Найбільш удалий варіант плану варто записати на дошці 
та в зошитах. Двоєтроє учнів мають усно переказати текст за скла
деним планом (завдання 7).

Після цього можна переходити до творчого переказу (завдання 8). 
Спочатку бажано, щоб хтось із учнів усно переказав текст від імені 
зайчика, а вже потім виконувати це завдання письмово. 

Із метою забезпечення диференціації навчання на уроці найсиль
нішим учням можна запропонувати переказати і записати текст від 
імені яструба (для хлопчиків) або від імені лисиці (для дівчаток). 
Учням із середнім рівнем підготовки варто дати завдання самостійно 
(без використання допоміжних матеріалів, уміщених у підручнику) 
переказати і записати текст від імені зайчика. Слабші учні можуть 
виконати це завдання, скориставшись допоміжними матеріалами.

Після запису і редагування складених текстів кілька учнів мають 
прочитати записані ними перекази.

УРОК № 64

тема. Контрольна робота (ДПА).

Розділ «ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК»

Повторення в кінці навчального року має на меті узагальнити зна
ння, засвоєні учнями в процесі вивчення окремих тем, розвинути на
вички практичного застосування знань із різних розділів програми 
під час розв’язання різноманітних практичних завдань. Значна увага 
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має приділятися розвиткові орфографічної пильності та удосконален
ню правописних навичок. Завдання на повторення обов’язково мають 
містити матеріал, який сприятиме реалізації основної мети вивчен
ня української мови як державної — розвитку комунікативної ком
петентності.

УРОК № 65

тема. Текст. Речення.
мета: повторити й узагальнити знання учнів про текст, бу

дову і види текстів, про речення, види речень за ме
тою висловлювання та інтонацією; розвивати увагу, 
мислення, навички редагування тексту; виховувати 
інтерес до здійснення спостережень у природі.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою, комп’ютер 
або ноутбук.

Методичні поради

Урок варто розпочати з повідомлення його теми і мети. 
Мотивувати учнів до виконання вправи 289 дозволить викорис

тання матеріалів, уміщених в електронному додатку до підручника. 
Після перегляду запропонованого відеофрагмента четвертокласники 
з інтересом поставляться до опрацювання тексту про одуда.

Якщо учням буде важко пригадати, з яких частин складається 
текстопис, можна запропонувати їм відкрити підручник на с. 32 і за 
поданою схемою повторити необхідний матеріал.

Виконати третє завдання і логічно перейти до виконання вправи 
290 дозволить звернення до матеріалів, розміщених на форзаці під
ручника.

Для виконання вправи 291 необхідно відновити знання учнів про 
однорідні члени речення. За потреби можна звернутися до схеми, по
даної на с. 48 підручника і до правила вживання розділових знаків 
при однорідних членах речення, вміщеного на с. 52. Слід звернути 
увагу учнів на те, що ці знання їм знадобляться і під час виконання 
домашнього завдання.

Як додаткова, на уроці може бути виконана вправа 114 із зошита 
з друкованою основою.
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УРОК № 66

тема. Текст. Речення. Однорідні члени речення. Частини 
мови. Іменник.

мета: повторити й узагальнити знання учнів про види 
текстів, про однорідні члени речення, про іменник,  
будову слова, про чергування голосних і приголос
них звуків у коренях слів; розвивати орфографічну 
пильність, увагу, мислення; виховувати інтерес до 
природи.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.

Методичні поради

Урок варто розпочати з бесіди за таким планом:
— Які типи текстів ви знаєте?
— Із яких частин складається текстрозповідь, текстопис, текст

міркування?
Такий початок уроку дозволить учням легко впоратися із завдан

нями вправи 293.
Із метою підготовки учнів до опрацювання вправи 294 необхід

но активізувати їхні знання про споріднені слова, про корінь слова 
та спосіб його визначення. Виконання другого завдання цієї вправи 
дозволить учням пригадати відомі частини мови та їх основні гра
матичні характеристики (на які питання відповідають, з якими сло
вами в реченні найчастіше зв’язані, як змінюються, якими членами 
речення бувають). Виконання третього завдання цієї вправи надасть 
можливість учням здійснити спостереження за чергуванням голосних 
звуків у коренях слів і відтворити знання про особливості чергування 
голосних і приголосних звуків.

Виконання вправи 295 варто організувати у формі коментовано
го письма. 

Як додаткова, на уроці може бути виконана вправа 112 із зошита 
з друкованою основою.

УРОК № 67

тема. Текст. Речення. Однорідні члени речення. Частини 
мови. Прикметник. Займенник.
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мета: повторити й узагальнити знання учнів про текст, 
речення, однорідні члени речення, про прикметник 
і займенник як частини мови; розвивати навички ре
дагування тексту, орфографічну пильність; вихову
вати інтерес і любов до природи рідного краю.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою, комп’ютер 
або ноутбук.

Методичні поради

Урок варто розпочати з перевірки домашнього завдання. Обо
в’язково слід запитати в учнів, чи вдалося їм дізнатися, чому тварин
ку назвали сонею. Такий початок дозволить підвести учнів до того, 
що на цьому уроці вони дізнаються про значення ще одного цікавого 
слова. Щоб краще його зрозуміти, варто переглянути відеоматеріал, 
уміщений в електронному додатку до підручника. Після перегляду 
відеофрагмента слід запитати в учнів, про що вони дізналися з ньо
го. Розширити знання четвертокласників про Карпати дозволить ви
конання вправи 297. 

Для запам’ятовування нового слова (товтри) його варто повтори
ти хором і, спираючись на прочитаний текст, пояснити лексичне зна
чення.

Послідовне виконання завдань до вправи 297 дозволить учням 
пригадати правила вживання великої букви, правила правопису при
кметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-.

Виконання вправи 298 спрямоване на розвиток орфографічної 
пильності, тому для запису її тексту можна скористатися прийомом 
коментованого письма або диктанту. 

Удосконалити мовленнєві навички учнів дозволить вправа 299.
Як додаткові на уроці можуть бути виконані вправи 115, 116 із зо

шита з друкованою основою.

УРОК № 68

тема. Частини мови. Дієслово.
мета: повторити й узагальнити знання учнів про дієслово 

як частину мови; розвивати зв’язне мовлення, орфо
графічну пильність; виховувати інтерес і любов до 
природи, читання.

обладнання: підручник, зошит із друкованою основою.
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Методичні поради

Цей урок варто провести у формі змагання. Для цього клас треба 
поділити на три команди.

Перше завдання («Розминка») має полягати у відтворенні наяв
них в учнів знань про дієслово. Із цією метою команди мають склас
ти по два запитання з теми «Дієслово», на які мають дати відповіді 
команди супротивників.

Друге завдання («Шерлок Холмс»). Команди мають виконати впра
ву 301 — знайти у вірші дієслова, записати їх у три стовпчики і утво
рити від них форми інших часів. Ураховується час і правильність ви
конання завдання усіма членами команди.

Третє завдання («Словознавець») проводиться на матеріалі впра
ви 302. Кожній команді пропонується лише один набір словосполу
чень для визначення, в якому значенні (прямому чи переносному) 
вжито дієслова. Учні мають їх записати у два стовпчики. Після цього 
команди обирають по одному дієслову з поміж тих, які подано в друго
му завданні, і складають із ними по два речення так, щоб в одному із 
них дієслово вживалося в прямому, а в другому — в переносному зна
ченні. За результатами проведеного змагання підводяться підсумки. 

Поки здійснюється підрахунок балів, набраних командами, учні 
можуть самостійно виконати вправу 303 і здійснити взаємоперевірку. 

Після нагородження команд — учасниць конкурсу, четвертоклас
ників варто залучити до обговорення планів на літній відпочинок, пе
редбаченого у вправі 304.

Як додаткові, на уроці можуть бути виконані вправи 118, 119 із 
зошита з друкованою основою.




