
ПРАКТИЧНЕ ЗАННЯТТЯ № 22
Лекція18. Методика вивчення дієслова та прислівника. Службові частини мови.
Тема 18.  Типи уроків вивчення граматичного матеріалу. Складання конспектів
уроків. Контроль змістового модуля 5.

Самостійна робота
1. Підготуватися до контролю змістового модуля за темами:
Лекції:

Тема 15.  Методика вивчення морфемної будови слова та словотвору.
Тема 16. Методика вивчення частин мови. Іменник, прикметник.

Тема 17. Методика вивчення числівника, займенника.

Тема 18. Методика вивчення дієслова та прислівника. Службові частини
мови.

Практичні:

Тема 15. Методика вивчення будови слова.
Тема 15. Методика вивчення елементів словотвору.
Тема 16. Методика опрацювання іменника, прикметника.
Тема 17. Комунікативний підхід до опрацювання числівника.
Тема 18. Комунікативний підхід до опрацювання  дієслова.
Тема  18.  Типи  уроків  вивчення  граматичного  матеріалу.  Складання

конспектів уроків.

Практична робота
1.  Складання  конспекту  уроку  (фрагмент)  з  граматичного  матеріалу  в  2-4
класах.

Методичні рекомендації:
Для  складання  конспекту  уроку  (фрагменту),  на  практичному  занятті,

студент повинен підготувати такі матеріали:
— навчальна програма з української мови для 1-4-их класів;
— підручники Українська мова 2-4 класи авт. М. С. Вашуленко;
— календарне планування уроків для2-4 класів;
— пам’ятка «Типи і cтруктура уроків»;
— чисті аркуші формату А-4.

Рекомендована література:
1. Вашуленко М. С. Українська мова: підруч. для  2  кл. загальноосвіт. навч.

закл. з навчанням українською мовою / М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик,   / за
ред. М.С. Вашуленка. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. - 160 с. : іл.

2. Вашуленко М. С. Українська мова: підруч. для  3 кл. загальноосвіт. навч.
закл.  з навчанням українською мовою /  М. С.  Вашуленко,  О.І.  Мельничайко,
Н.А. Васильківська / за ред. М.С. Вашуленка. – К. : Видавничий дім «Освіта»,



2013. - 192 с. : іл.
3.  Методика  навчання  української  мови  в  початковій  школі:  навчально-

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів/За наук. ред..
М.С.Вашуленка. – К.: Літера ЛТД, 2011. – 364с.

4.  Програми  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів  із  навчанням
українською мовою 1 – 4 класи. К.: «Освіта».– 2013.–385с.


