
ПРАКТИЧНЕ ЗАННЯТТЯ №19 
Тема лекції 16. Методика вивчення частин мови. Іменник, прикметник.

Тема практичного 19. Методика опрацювання іменника, прикметника.

Самостійна робота
1. Змоделюйте ситуацію пояснення на уроці: рід і число власної назви  не

завжди збігається з родом і числом загальної назви. Наприклад, Місто Черкаси
розкинулося на березі могутнього Дніпра.  Але:  Черкаси розкинулися на березі
могутнього Дніпра.

2. Учні зарахували за закінченням іменник Дніпро до імеників середнього
роду на -о: «широке Дніпро». Як застерегти учнів від такої помилки?

3. На уроці учням складно визначити рід у словах  собака, біль, пальто,
знання. Який прийом Ви використаєте, щоб допогти учням засвоїти категорію
визначення роду іменників? Продемонструйте.

4.  Запропонуйте  декілька  варіантів  вправ  для  запам’ятовування
послідовності  назв відмінків та питань до них (записати в зошиті).

5.  Продемонструйте  пояснення  (з  наочністю)  на  уроці  співвіднесення
ознаки предмета  і слова, яке її називає.

6.  Підберіть  приклади  завдань,  які  сприяють  усвідомленню  учнями
значення прикметників у мові і мовленні (записати в зошиті).

Практична робота
1. Аналіз конспекту уроку.

Методичні рекомендації:
Для аналізу 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.

Питання для контролю та самоконтролю
1. Назвіть граматичні поняття, які засвоюються учнями за кілька уроків.
2.  Назвіть граматичні поняття,  які  засвоюються учнями протягом навчання в
початкових класах.
3. Назвіть і охарактеризуйте етапи (умовні) формування граматичного поняття
«частини мови» в початкових класах.
4. На якому етапі найдоречніше вводити термін граматичного поняття?
5. Назвіть кінцеву мету формування  граматичних понять. 
6. Назвіть основну функцію частин мови у тексті.
7. Проаналізуйте поступове поглиблення  знань про граматичні ознаки кожної
частини мови за навчальною програмою для 1-4 класів.
8. У якому класі учні одержують поняття про частини мови? 
9. На чому ґрунтується уміння учнів розпізнавати у ряді лексем частини мови?
10. Назвіть питання, які учні з’ясовують, опрацьовуючи кожну частину мови.



11. Назвіть основні завдання вивчення іменника в початкових класах.
12.  Яка  причина  лежить  в  основі  помилкового  визначення  роду  окремих
імеників:   біль відносять до жіночого роду, путь, собака — до чоловічого?
13. Для того, щоб визначити число іменника,учням потрібно...
14. Які відомості учні одержують про іменники, що вживаються тільки в однині
або тільки множинні?
15.  Назвіть  ознаки  (окрім  правильно  поставленого  питання),  які  слід
враховувати для визначення відмінка іменника в реченні.
16.  Назвіть основні завдання вивчення прикметника в початкових класах.
17. Назвіть послідовність визначення роду прикметників.
18. Назвіть послідовність визначення числа прикметників.
19.  Яка  особливість  правопису  прикметників  у  сполученні  з  іменниками   в
місцевому відмінку множини: по визначним місцям чи по визначних місцях?
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