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     На допомогу вчителям 3-х класів, які працюють за новими 

підручниками з української мови (автори Кальчук М.І., Карась Н.І.)  

 

 

 Продовження методичних  рекомендацій  для роботи з 

підручником  на ІІ семестр (ІV частина) 

У статті  12 Закону України «Про освіту»  визначено мету повної загальної середньої освіти 

(соціалізація особистості, здатної  до життя в суспільстві), яка  має прямий вплив на основні 

завдання вивчення української мови. Так після представлення мови як цілісної системи від 

одиниці мовлення (звуки, слова) учні готові усвідомлено вчитися висловлювати  закінчені 

думки, тобто вивчати теми  «Речення» і «Текст». У ході їх вивчення цілеспрямовано  

формується ключова компетентність -  здатність грамотно спілкуватися рідною мовою. 

Вивчений теоретичний матеріал у попередніх частинах та набуті конкретні мовні уміння 

дадуть можливість учням швидше оволодівати уміннями правильно та усвідомлено будувати 

речення й тексти. 

На даному етапі роботи з підручниками вчитель, отримавши ряд методичних рекомендацій,  

уже стає освіченим у розумінні ефективності діяльнісного підходу до вивчення української 

мови і тому усвідомлено  та методично правильно буде надавати перевагу  у 4-й частині 

дослідженням, спостереженням над мовними об’єктами, мовному моделюванню  й 

прогнозуванню, вирішенню ситуативних завдань, проєктним роботам, а також практичній 

діяльності у створені творів. (Про це уже багато писалося у попередніх рекомендаціх.) 

Розпочинаючи роботу над 4-ю частиною підручника варто звернути увагу на значення 

умовних позначень. Уточнити їх розуміння й значення ще в попередніх частинах та 

правильність виконання вправ із їх позначенням. Так, наприклад, інформацію біля  позначки 

«Вчитель» варто обвести кольоровими олівцями, як і слова, словосполучення, які потрібно 

правильно говорити. Виконання вправи в групах або парах з відповідною позначкою 

рекомендовано виконувати, так як даний вид роботи буде ефективнішим саме для підібраної 

вправи. Спосіб виконання інших вправ вчитель може самостійно приймати рішення. Головне, 

щоб у цьому виді діяльності була ефективною саме командна робота.  Мотивуючими щодо 

вивчення четвертої частини підручника є запитання перед вивчаючою темою та подані вірші, 

вислови про мову  відомих людей. Їх варто прочитати та   надати можливість учням висловити 

власні думки. 

 Вивчення теми «Речення» розпочинається із повторення вивченого в попередніх класах. 

Тому актуалізацією вивчення даної  теми є виконання вправ:  
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 повтори зміст казки з 2 класу (4 частина) «Галявина речень» та візьми участь у її переказі 

або інсценізації; 

 •  поділися враженнями від складеної в 2-му класі «Карти речень»; 

 поділися враженнями від власного малюнка про утворення речень тощо. 

Якщо вже склалась ситуація, що  в 2-му класі, із-за певних причин, вправи не виконувались, 

то, як показала практика, їх можна успішно виконати в 3-му класі.  

Застосування інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення української мови в 4-й 

частині підручника пояснює наявність  вправ, які можна інтегрувати з іншими уроками:  

- вправа 14:  візьми участь у конкурсі декламування віршів  (літературне читання); 

- вправа 18: візьміть участь у переказі або в інсценізації казки «Дружна галявина» за 

створеним власним малюнком. (літературне читання, образотворче мистецтво); 

- вправа 35: що нового ти дізнався/лася про спів пташок? Про що вже знав/ла? 

(навколишній світ, музичне мистецтво; 

- вправи 62, 122 : заспівай пісню Анжели Побужанської «Кольорова планета», послухай і 

заспівай пісню  про писанку (музичне мистецтво); 

- вправа 117-118: розмалюй крапанку, дряпанку, писанку та створи власний орнамент для 

писанки (образотворче мистецтво, трудове навчання) тощо. 

      Вправа щодо створення схем речень може розглядатися учнями як проблемна 

ситуація і не обов’язково її виконувати на першому уроці повністю. Все 

залежить від рівня підготовленості учнів. Спочатку вони можуть заповнювати 

схему простим олівцем,  на наступних уроках – повертатися до її обговорення, а 

по завершенню теми -  оглянути кінцевий результат схеми й заповнити  її 

кольоровими олівцями. Але це лише рекомендації, вчитель повинен враховувати 

рівень вироблених знань та умінь про речення в учнів конкретного класу та за 

потреби при потребі виконувати такі вправи іншим способом. 

У 4-ій частині підручника продовжуються подаватися лінгвістичні 

(дидактичні) казки  не лише з метою  зацікавленості вивчення української мови, 

але й як теоретичний носій програмового матеріалу. Методика роботи над 

казкою вже  не раз описувалася в методичних рекомендація, тому вчитель 

повинен методично правильно з нею працювати. Виконання малюнків до кожної 

казки можна виконувати поступово, не вимагати обов’язкове виконання їх до 

наступного уроку. Варто на кожному наступному уроці надавати можливість 
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кільком учням представляти свою творчу роботу (сама діяльність малювання не 

оцінюється, важливо фіксувати правильність записаного теоретичного 

матеріалу). Якщо прослідкувати системність вправ, то можна помітити, що 

наступні вправи будуть звертатися ще не раз до змісту лінгвістичної казки: 

«Знайдіть і зачитайте в казці «Дружна галявина» інформацію, яка розповідає про такі 

речення.»  

До виконання вправи 81 щодо створення інтелект-карти вчителю варто 

підготуватися:  самому створити зразок, щоб продумати можливу допомогу 

учням, враховуючи їх рівень знань, кращий спосіб узагальнення результатів 

дитячої творчості на дошці або  на паперовому чи на комп’ютерному носіях. 

Порядок виконання вправ під час вивчення теми продуманий відповідно 

структури уроку, тому рекомендуємо  дотримуватися поданого порядку вправ. 

Домашні завдання в основному можна вибирати з останніх поданих вправ, але 

вчитель дуже індивідуально повинен підійти до цього. Адже під час уроку 

можуть скласти ситуації, коли учні із-за певних обставин не закінчили 

виконувати вправу – запропонувати виконати вправу вдома. Можливо якась 

вправа  легка для виконання учнів певного класу, то можна запропонувати 

виконати самостійно, а більш підготовленим учням запропонувати вправу 

підвищеної складності або з творчим навантаженням. Можна запропонувати 

учням кілька вправ і нехай вони виберуть одну за вибором, а можливо 

відкриються на уроці якісь проблеми з вивченого матеріалу, то доцільно дати 

вправу на повторення з попередніх уроків. Отже, вибираючи вправу для 

домашнього завдання,  вчитель повинен враховувати рівень знань, умінь учнів 

на даному етапі вивчення теми та якість їх роботи на уроці.  

 

Аналогічно подається матеріал до вивчення теми «Текст» і  

розпочинається із повторення вивченого в попередніх класах та обмін думками 

щодо виконаної вправи (вправа 126: поділися враженнями від позначення на мовній 

«карті» текстів інформації про типи текстів.). 
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Вчителю слід взяти до уваги, що для осмисленого складання і написання 

твору, для розкриття його теми на початку уроку подається підготовчий 

матеріал. Так, наприклад,  127:  прочитай вірш. Підкресли названі цінності лісу. Це 

завдання зможе допомогти учням уточнити, розширити, узагальнити їх знання  

про цінність лісу. 

За умови, що тема «Текст» об’ємна за своєю особливістю, подаються цілі 

тексти, а не речення, то виникає проблема подачі вправ для написання переказів, 

казок. Тому пропонуємо додаткові вправи на повторення вивченого матеріалу. 

Пропонуємо уроки  згідно поданого календарного планування  проводити 

індивідуально:  повторювати вправи, які викликали труднощі на попередніх 

уроках; виконувати вправи, які із-за певних обставин  не виконувалися на уроці;  

удосконалювати написані твори та писати твори на теми за власним вибором; 

запропонувати складати казки;  оформляти проєктні роботи: наприклад, міні-

книжечка «Мої перші казки» тощо. 

Тему «Повторення вивченого  за рік»  слід також спланувати індивідуально 

для кожного класу. Потрібно враховувати вироблені уміння учнів на кінець 

навчального року  та відповідно  використовувати певні завдання з різних  

частин підручника. 

                                          Додатковий матеріал                                     

                                                

                                                           

                                               

 

 

            Інформацію підготували:  Кальчук М. І., Карась Н.І. 
 

 

 


