
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ
Лекція. Методика вивчення морфемної будови слова та словотвору.

План 
Самостійна робота

1. Виконання й аналіз вправи (одна вправа):
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;
— тип 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  спосіб  реалізації  принципів  диференціації  та

індивідуального підходу.

Вправи для підготовки до практичного заняття (Українська мова, 3 клас,
авт. М. Вашуленко)
1) 135; 2) 137; 3) 140; 4) 141; 5) 147; 6) 148; 7) 152; 8) 157; 9) 158; 10) 160; 11)
168; 12) 175; 13) 183; 14) 184; 15) 185; 16) 211; 17) 213; 18)  218; 19) 234; 20)
238; 21) 241; 22) 243; 23) 252; 24) 256; 25) 257; 26) 246.

Завдання практичного характеру
1. Доведіть, що слова вода, водичка, водяна (башня) спільнокореневі.
2.  Доведіть,  що  слова  дубок,  дуб,  дубняк,  дубовий  (листок)  дубова  (колода)
спільнокореневі.
3. Максим  визначив  у  слові  ґудзик закінчення  -ик.  Чому?  Як  пояснити
визначення закінчення у словах даного зразка?
4.  Дарина позначила у слові  голосно закінчення -о. Учителька закреслила це
закінчення. Учениця не розуміє чому. Як пояснити виправлення вчительки?

Питання для контролю та самоконтролю
1. Назвіть мету вивчення морфемної будови слова  в початкових класах.
2. Назвіть завдання вивчення морфемної будови слова  в початкових класах.
3. Назвіть етапи вивчення морфемної будови слова та їх умовні межі.
4. Які програмові вимоги щодо вивчення будови слова та словотвору?
5. Що таке будова слова?
6. Назвіть лексичне ядро слова.
7. Назвіть суть пропедевтичного введення елементів морфеміки і словотвору  в
періоди навчання грамоти.



8. Які знання з морфеміки прийнято вважати опорними?
9.  Який підхід  до  навчання  дітей  визначати,  чи  є  слова  спорідненими,  нині
вважається лінгвістично грамотним?
10.  Чому  ознайомлення  з  основою  слова  слід  здійснювати  одночасно  з
вивченням закінчення?
11. Назвіть головні ознаки закінчення, які повинні усвідомити учні.
12. Яким способом пояснити учням пояснити роль закінчення як засобу зв’язку
між словами у словосполученні або реченні?
13. Від якого слова походить слово основа?
14. Поясніть учням поняття «лексичне ядро слова» (без уживання терміна).
15. Назвіть головні ознаки основи слова, які повинні усвідомити учні.
16. Назвіть головні ознаки суфікса, які повинні усвідомити учні.
17. Назвіть головні ознаки префікса, які повинні усвідомити учні.
18. Що таке «омонімічні префікси і прийменники»? Наведіть приклад.
19. Назвіть алгоритм морфемного розбору слова.


