
ПРАКТИЧНЕ ЗАННЯТТЯ №21 
Лекція. Методика вивчення дієслова та прислівника. Службові частини мови.
Тема 17. Комунікативний підхід до опрацювання дієслова.

Самостійна робота
1. Підготуватися до самостійної (тестової) роботи з тем:

1. Комунікативний підхід до опрацювання числівника, займенника.
2. Методика вивчення дієслова та прислівника. Службові частини мови.

2. Виконання й аналіз вправи (одна вправа письмово):
а) виконати вправу в учнівському зошиті (розліновка сітки зошита

відповідно до класу);
б) визначити: 

— місце та роль вправи у системі уроків з теми та розділу;  
— дидактичну, розвивальну та виховну мету вправи;
— мовний, мовленнєвий блок (-и) вправи;
— виконання  вправи  за  характером  розумових  операцій

(аналітична, синтетична, аналітико-синтетична);
— тип за ступенем самостійності у виконанні (репродуктивна,

конструктивна, творча);
в) запропонувати можливі додаткові завдання, які можна виконувати

на основі пропонованої вправи; 
г) за необхідності виготовити дидактичний, роздатковий матеріал;
ґ) визначити реалізацію принципу диференціації та індивідуального

підходу.

Вправи для підготовки до практичного заняття:
(Українська мова, 2 клас,авт. М. Вашуленко):

1) 340; 2) 356; 3) 362;
(Українська мова, 3 клас,авт. М. Вашуленко):

4) 399; 5) 401; 6) 403; 7) 410; 8) 415; 9) 424; 10) 427; 11) 430; 12) 444;
(Українська мова, 4 клас у 2 частинах ,авт. М. Вашуленко):

13) 83; 14) 89; 15) 94; 16) 95; 17) 99; 18) 104; 19) 107; 20) 118; 21) 119; 22) 125;
23) 138; 24) 143; 25) 145; 26) 149.

Методичні рекомендації
Для успішного виконання завдання № 1 потрібно визначити: 

1) програмові вимоги з теми відповідно до класу [навчальна програма];
2)  на  якому  етапі  відбувається  вивчення  теми  в  початкових  класах
(пропедевтичний, основний, підсумковий);
3)  відповідно  до  календарного  планування,  визначити  урок,  на  якому
виконуватиметься вправа та вказати місце уроку в цій системі (1-ий урок, 2-
ий,...10-ий...);
4)  мету,  яка  реалізується  у  конкретній  вправі,  адже  кожна  вправа  повинна
містити у собі дидактичну, розвивальну та виховну мету, від чого і залежатиме
ефективність виконання вправи учнями на уроці.



Учитель  (студент)  демонструє  роботу  над  виконанням  вправи  з  усім
необхідним  для  цього  дидактичним  та  роздатковим  матеріалом,  а  учні
(студенти) за потреби виконують завдання в учнівському зошиті.

Увага!  Із  пропонованих вправ для виконання кожен студент обирає  за
списком у журналі.

 Питання для дискусії
1.  Доведіть  одне  із  тверджень:  -ти,  -ть  у  неозначеній  формі  дієслова  — це:
а) закінчення; б) суфікс.
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