
ПРАКТИЧНЕ ЗАННЯТТЯ №18
Лекція. Методика вивчення морфемної будови слова та словотвору.
Тема 15. Методика вивчення елементів словотвору.

Самостійна робота
1. Підберіть зразки (не менше 5) творення слів, щоб у процесі словотворення
відбувся перехід з однієї частини мови в іншу.
2.  Підберіть  зразки  (не  менше  5)  творення  іменників  жіночого  роду  від
іменників чоловічого роду.
3.  Підберіть зразки (не менше 5) творення слів,  де в процесі  словотворення
відбулася заміна словосполучень ім. + ім. словосполученнями прикм. + ім.
4. Опрацювати статтю:

Коваленко О.  Вивчення теми «Будлва слова»:  Аналіз  конспектів уроків
рідної мови.2-й клас / О. Коваленко // Початкова освіта. – №6. – 2006. – С. 16–
23.

Практична робота
1. Складання конспекту уроку з вивчення будови слова та словотвору в 3 класі.

Методичні рекомендації:
Для складання конспекту уроку (на практичному занятті) студент повинен

підготувати такі матеріали:
— навчальна програма з української мови для 1-4-их класів;
— підручник Українська мова 3 клас авт. М. С. Вашуленко;
— календарне планування уроків для 3 класу;
— пам’ятка «Типи і cтруктура уроків»;
— чисті аркуші формату А-4.

Питання для контролю та самоконтролю
1. У якому класі розпочинається робота над словотвором?
2. Що таке словотвір?
3. Проаналізуйте зв’язок словотвору та лексикології.
4. Наведіть приклади підготовчих вправ з морфеміки та словотвору в 1 класі.
5. Що таке словозміна і словотворення?
6. Назвіть  типи  вправ,  які  реалізують  мету  практичного  засвоєння  процесу

словотворення.
7. Назвіть способи творення слів.
8. Назвіть найпоширеніший спосіб творення похідних іменників.
9. Продовжіть речення: Іменники можуть творитися від ..., ...,  ... .
10. Продовжіть речення: Прикметники можуть творитися від ...,  ... .
11. Продовжіть речення: Дієслова можуть творитися від ..., ...,  ... .
12. Назвіть мету застосування словотвірного аналізу в початкових класах.
13. Назвіть завдання словотворчої роботи.
14. Що таке морфологічна шарада? Наведіть приклади.
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