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                           Українська мова  

                                    3 клас 

Тема: Будова слова 

Мета. Повторювати і закріплювати вивчений матеріал про будову слова. Удосконалювати  

уміння правильно добирати форми одного слова і спільнокореневі слова та знаходити у слові 

закінчення, основу, корінь, префікс. 

Розвивати зв’язне мовлення. Збагачувати словниковий запас. 

Розвивати творчі здібності учнів. 

Виховувати  цікавість до мови, бажання вивчати рідну мову, пізнавати її мовні секрети. 

Матеріал до уроку. 

Презентація, дитяча творчість, набір слів. 

                                       Хід уроку 

І. Організація навчальної діяльності. (2хв) 

- Діти, чим сьогоднішній день 21 лютого особливий для  уроку 

української мови? 

                                                    (Відповіді учнів) 

- А як часто ви спілкуєтеся вдома українською мовою і чи подобається 

вам нею розмовляти? Щоб  всі висловили свої думки, запишіть їх у 

власних  щоденниках вражень,                                                       

                                           (Учні відкривають зошити і роблять записи)  

ІІ. Актуалізація знань. (10 хв) 

- Мені зараз Дана допоможе мені продовжити урок. Вона 

починатиме озвучувати рядки, а ви закінчіть їх.  

Щоб розумним й мудрим стати, 
Треба рідну мову ... (знати). 

А щоб вміти говорити, 

Треба рідну мову ... (вчити). 

Знає кожен з нас чудово — 

Не прожити нам без ... (мови). 

- Тому, щоб наше  мовлення рідною мовою було багате 

різноманітними словами  і говорили, писали правильно, ми вивчаємо 

тему…  («Будова слова»). Сьогодні на уроці НАША ЕКСКУРСІЯ ПО 

СЛОВОТВІРНІЙ ГАЛЯВИНІ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ. 

1. Обмін враження та представлення  творчих  робіт. 
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- А що  вас найбільше  зацікавило під час дослідження утворення  

слів? 

- Які види робіт вам подобається виконувати? Поділіться 

враженнями та представте свої творчі роботи.   

 (Учні представляють: малюнки (до 1-ої казки), казки (Дана, 

Матвій) та інсценізують казку «На Словотвірній галявині») 

 

2. Обговорення твору І. Січовика «Мова» 

- Вивчаючи тему «Будова слова», давайте пригадаємо давно вже  

прочитане нами оповідання Ігоря Січовика «Мова». Про що вели 

розмову  два слова: Дороговказ і Мова? 

- Чому слово  Дороговказ  згодом визнало значимість слова Мова? 

- Тепер ми вже можемо свідомо дослідити слова-родичі слова 

МОВА. 

- До речі, а в яких реченнях ви можете використовувати слово 

МОВА? Складіть з ним різні речення,  щоб утворювались різні 

форми слова МОВА. 

         (Учні складають речення) 

- Ой, які гарні речення, давайте їх запишемо. Відкрийте зошити, 

красиво запишіть сьогоднішню особливу дату – 21 лютого і 

класна робота. Сьогодні це слово ми будемо часто писати, тому 

давайте повторимо його каліграфічне написання: повторіть 

спочатку правильне  безвідривне сполучення букв  мо  ов ва, а 

потім запишіть красиво саме слово:  мова. 

- А тепер давайте запишемо складені вами речення. 

1. Українська мова – рідна мова українців.2. 21 лютого – 

Міжнародний день рідної мови. 3. Ми любимо свою рідну мову. 4.  

Українці пишаються своєю рідною мовою. 5. У рідній мові мусиш 

вивчити кожне слівце.  

- Як у нас змінилося слова МОВА?  Виділіть змінну частину слова 

і як вона називається? Отже, яка роль закінчення? 

                             (Відповіді учнів) 

- Які  свої слова-родичі назвало  слово мова? 
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(МОВЛЕННЯ, МОВНИЙ, ВИМОВА, ВІДМОВА, РОЗМОВА, 

МОВЧАТИ, ПОМОВЧАТИ, ЗАМОВКНУТИ, ПРОМОВЕЦЬ,  

ЗАМОВЛЕННЯ.) 

- Чи можете  ви ще підібрати слова-родичі до даного слова? 

(МОВОЗНАВЕЦЬ. МОВЧАНКА, МОВИТИ) 

- Спишіть їх. 

- Яка спільна частина у цих словах?  Виділіть її.  

- Яку частину слів називають коренем?  (Спільна частина, 

однакова за звучанням і значенням) 

- Яка роль кореня в слові? 

(Корінь є обов’язковою частиною в слові і вказує на 

спорідненість слів) 

- Давайте дослідимо як за допомогою префіксів із словом мова 

можуть утворюватися різні слова. 
- Які із поданих слів-родичів мають префікси? Виділіть їх. 

-  Яку частину слова називають префіксом?                       

                                           (Фізкультхвилинка)  

ІІІ. Повторення і закріплення вивченого матеріалу. (10 хв) 

- А тепер перевірте  свої знання із вивченого матеріалу,  

виконавши такі тести. 

 

               (Презентація слайдів) 

1.Повторення основних правил у коренях і префіксах слів. 

- Які секретики має  корінь? 

- Вивчаючи їх, ви придумали цікаві малюнки. Поділіться 

враженнями від створених малюнків про секрети  кореня. 

(Учні представляють творчі роботи про секрети кореня) 

 

- Ось перед вами слова. Які секрети кореня треба знати, щоб 

грамотно написати кожне  з них?  

 

 Книжка на (стіл),  відповісти (вчителька) Вправа 139, 

бері..ка, з..мля,   м..нулий. 
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- Який малюнок ви придумали до слова минулий,  щоб краще його 

запам’ятати? 

- Які ще вам вдалося придумати оригінальні малюнки?  

(Учні отримують завдання на аркушах і розпочинають 

виконувати в групах) 

 

- Які секретики має  префікс? 

-  Поділіться враженнями від створених малюнків про секрети  

префіксів. 

 

- (Учні представляють творчі роботи про секрети префікса) 

- Ось перед вами слова. Які секрети  префіксів треба знати, щоб 

грамотно написати кожне  з них?  

 ро..казати, ..казати, роз..єднати. 

1.Постановка проблеми 

 Префікс прі- вживається тільки в трьох словах: 

прізвище, прізвисько, прірва. Як краще запам’ятати ці 

слова, встановивши між ними умовний зв’язок? 

 Як запам’ятати коли потрібно писати префікс при-, а коли 

пре-. Знайдіть і підкресліть у вправі 108 слова з цими префіксами. 

Спочатку підкресліть кольоровим олівцем слова з префіксом при-. 

Що їх може об’єднувати у значенні? 

 А тепер прочитайте і підкресліть слова з префіксом пре-. 

Що їх може об’єднувати у значенні? 

- Який висновок можна зробити? 

-  Пропоную про це  намалювати малюнок і придумати цікаву 

історію.  

ІV. Самостійна робота з самоперевіркою в класі. 

1. Розбір  за будовою  слова  ВИМОВА. За бажанням вправа 142. 

(Суфікс не визначаємо) 

(Учні використовують алгоритм:  

1. Запиши слово. 

2. Зміни те саме слово і познач закінчення. 
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3. Добери до слова спільнокореневі слова. Визнач і познач корінь. 

4. Визнач і познач префікс, якщо він є.) 

- Щоб правильно визначити всі складові частинки, встановіть 

алгоритм розбору слова за будовою. 

         (Учням пропонуються окремі  назви алгоритму, а вони 

повинні встановити їх послідовність) 

- Яку частину визначаємо першу? Що для цього робимо зі слово? 

- Яку наступну частину визначаємо? Що для цього потрібно 

зробити зі словом? 

- Яку частину визначаємо наступною? Де вона знаходиться у 

слові? 

V. Рефлексія. 

- Що сьогодні вдавалося краще виконувати  на уроці? 

- Які завдання виконувались не дуже впевнено? Що потрібно 

довчити? 

- Хто з учнів вам сподобався своєю особливою старанністю, 

оригінальними ідеями та відповідями? 

- Яка частина слова стала для вас найулюбленішою? Що саме у ній 

вас зацікавило? 

 

 


