
ПРАКТИЧНЕ ЗАННЯТТЯ №24
Лекція  19. Наукові основи методики розвитку зв’язного мовлення молодших
школярів. Лексичний рівень роботи  з розвитку мовлення.
Тема 19. Методика роботи над синонімами, антонімами, словами з переносним
значенням.

Самостійна робота
1. Скласти конспект уроку за запропонованою темою відповідно до № у списку
журналу.
2.  Підготуватися  до  проведення  фрагменту  уроку  (етап  вивчення  нового
матеріалу або закріплення вивченого матеріалу)  з  необхідним роздатковим і
наочним матеріалами.

Практична робота
1. Проведення фрагментів уроку.

Теми для складання конспекту уроку:

(Українська мова, 2 клас,авт. М. Вашуленко):

1.  Назви ознак близькі і протилежні за значенням. Вимова і написання слова
помилка (Впр. 331-334).
2.  Тренувальні  вправи  на  добір  слів  протилежних  за  значенням.  Вимова  і
написання слова метро (Впр. 336-338).
3.  Спостереження  за  словами  -  назвами  дій,  близькими  і  протилежними  за
значенням (Впр. 357-359
4. Спостереження за багатозначними словами - назвами дій (Впр. 360-364).
5. Розпізнавання спільнокореневих слів та слів, близьких за значенням. Вимова і
написання слова четвер (Впр. 396-399).

(Українська мова, 3 клас,авт. М. Вашуленко)

6. Слова з прямим і переносним значенням (Впр. 108-111).
7. Слова, що мають кілька значень (Впр. 112-115).
8. Слова, що звучать і пишуться однаково (Впр. 116-120).
9. Слова, близькі за значенням (синоніми) (Впр. 121-125).
10. Ознайомлення з фразеологізмами (Впр. 126-128).
11. Слова, протилежні за значенням (антоніми) (Впр. 129-134).
12. Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та різних форм одного й того
самого слова (Впр.156-159).
13. Дієслова синоніми (Впр. 399-403).
14. Дієслова антоніми (Впр.404-407).

(Українська мова, 4 клас у 2 частинах ,авт. М. Вашуленко):



15.  Іменники-синоніми,  іменники-антоніми.  Однозначні  і  багатозначні
іменники. Пряме і переносне значення іменників.
16.  Прикметники-синоніми  та  прикметники-антоніми.  Пряме  і  переносне
значення прикметників.
17.  Дієслова-синоніми,  дієслова-антоніми.  Багатозначні  дієслова.  Уживання
дієслів у прямому і переносному значеннях.
18. Спостереження за вживанням прислівників-синонімів у мовленні.
19. Спостереження за роллю прислівників-антонімів у мовленні.

Методичні рекомендації

Учитель  (студент)  демонструє  проведення  фрагменту  уроку  (етап
вивчення  нового  матеріалу або  закріплення  вивченого  матеріалу)  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.
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