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Урок № 57. Ненаголошені голосні [е], [и], [о]
в коренях слів. Орфограма (практично)
Мета: поглибити й систематизувати знання учнів про правила вимови наголошених
і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі; формувати вміння й навички
правильної вимови та написання ненаголошених [е], [и], [о] в коренях слів; удосконалювати вміння записувати слова фонетичною транскрипцією, обґрунтовувати
особливості вимови голосних та їхнього графічного зображення; розвивати фонематичний слух, увагу, пам’ять.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань, формування практичних умінь і навичок.
Вид уроку: урок осмислення нової інформації.

Перебіг уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Перевірка домашнього завдання
Самостійна робота
 Запишіть речення, правильно поставивши знак наголосу в кожному слові.
Знайдіть слово, у якому можливий подвійний наголос.
Під снігами в підз..меллі, в з..мляній м’якій постелі, де немає світла дня,
причаїлося з..рня. Там не холодно з..рнинці — спить вона, мов перинці, й тихо
снить хороші сни про в..селі дні в..сни.
 На мисці крапок вставте пропущенні букви. Обґрунтуйте свій вибір правилом.
Лінгвістична хвилинка (бесіда)
 Я
 кий склад називаємо наголошеним?
 Чи чітко вимовляємо голосні звуки, що стоять у слові під наголосом?

 Я
 к перевірити написання ненаголошеного голосного в слові?
 Для чого необхідно вміти користуватися орфоепічним та орфографічним словниками?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
ІV. Ознайомлення з темою, метою і завданнями уроку
V. Актуалізація опорних знань
Експрес-бесіда
 Скільки голосних звуків в українській мові? Назвіть їх.
 Як вимовляємо голосні звуки в наголошених складах?

 Я
 к вимовляємо голосні звуки в ненаголошених складах?
 Які голосні звуки вимовляємо чітко в наголошених і ненаголошених
складах?

Лінгвістичне дослідження
 Прочитайте слова, вказавши в них місце наголосу. З’ясуйте: як вимовляються в слові ненаголошені голосні [е] та [и]? Як вимовляється звук [о] перед наголошеним складом з [у]?
Береза, берег, чекати, будень, неділя, летить, зелений, вітер, небеса; хитати, бриніти, висот, синіти, наливатися, тихенький, свитина; борсук, монастир,
козак, зозуля, голубка, союз, кожух.
VІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом (за підручником)
Створення проблемної ситуації. Петрик, готуючись до уроку з української
мови, не міг пояснити, які звуки позначають букви Е, И, О в ненаголошеній
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позиції. Він звернувся по допомогу до Оксанки. Дівчинка запропонувала
скласти алгоритмічну таблицю, яка допоможе вирішити це питання.
Допоможіть Петрикові скласти таку таблицю й проілюструвати її прикладами.
Наголошений голосний [о]:
І. Голосний [е] у слові наголошений
Так
↓
вимовляємо [е]

Ні
↓
вимовляємо [еи]

ІІ. Голосний [и] у слові наголошений
Так
↓
вимовляємо [и]

Ні
↓
вимовляємо [ие]

Ненаголошений голосний [о]:

1. Голосний [о] у слові наголошений
Так
↓
вимовляємо [о]

Ні
↓
Див. 2.

2. Голосний [о] у слові ненаголошений у позиції перед наголошеним
[у] або [і]
Так
↓
вимовляємо [оу]

Ні
↓
Див. 1.

VІІ. Закріплення здобутих знань та формування
практичних умінь і навичок
Орфоепічний практикум
 Прочитайте текст, правильно вимовляючи голосні звуки. Дайте йому назву.
Простежте, які голосні вимовляємо чітко, а які — нечіткою.
Краплини ранкової роси можуть сяяти прекрасніше, ніж дорогоцінне каміння. А саме каміння вважається дорогоцінним хіба ж не тому, що воно своєю
красою може зачарувати людину?
Травинка, що вперто пробивається крізь сірий асфальт, безодня нічного зоряного неба, ласкаве чи сердите море, громаддя гір, ширяння орла або політ
бджоли, нічні співи солов’я або вигин лебединої шиї — усе це несе в собі невичерпний заряд краси.
Творча робота
 Запишіть слова. Запам’ятайте їхній правопис. З’ясуйте їхнє лексичне значення, скориставшись тлумачним словником. Складіть із трьома словами
на вибір речення. Запишіть їх. Поясніть орфограму «Ненаголошені голосні».
Кишеня, леміш, директор, метушня, минулий, цибуля, плекати, лиман,
пшениця, серпанок, тремтіти, чепурний диплом.
Робота в парах (розподільний диктант)
 Вказані слова запишіть у три стовпчики: 1) з голосним [е]; 2) з голосним [и];
3) з голосним [о]. Звірте свої записи з правилами.
В..сокий, в..да, в..л..тенський, ч..тання, в..л..сся, укр..вати, д..фіс, стр..
міти, в..р..г, літоп..с, січ..нь, д..р..га, н..нав..діти, од..надцять, здал..ка,
п..р..н..сти, сімд..сят, ..зерце, дзв..нити, ож..л..дь, кол..со, абр..кос, ел..мент,
д..хання, р..ш..то, к..жух, уроч..стий, з..л..то.
VІІІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок
ІХ. Підбиття підсумків уроку
«Закінчіть речення»
На уроці я навчив (ла)ся… (Використовуйте інтерактивний метод «Мікрофон».)
Х. Домашнє завдання
 Виконати за підручником вправу 287, с. 124.
 Підготувати усну розповідь про звукове значення літер е, и, о.
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Урок № 58. Ненаголошені голосні,
що не перевіряються наголосом
Мета: поглибити знання учнів про наголошені й ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом; обґрунтовувати написання слів із ненаголошеними голосними,
що не перевіряються наголосом; формувати вміння й навички правильної вимови
ненаголошених голосних, записувати слова фонетичною транскрипцією, знаходити
в словах орфограму «сумнівний ненаголошений голосний»; розвивати вміння правильно інтонувати власні висловлюваня, враховуючи вимоги логічного наголосу
в потоці мовлення; удосконалювати вміння користуватись орфографічним словником; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення; виховувати любов і пошану до рідного слова.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань та формування практичних умінь і навичок.
Вид уроку: урок осмислення нової інформації.

Перебіг уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Перевірка домашнього завдання
Робота біля дошки (пояснювальний диктант)
 Запишіть речення. Слова із сумнівними голосними підкресліть. Запишіть
їх фонетичною транскрипцією.
Вже середина січня. Сьогодні ясний зимовий день. Сонце світить сліпуче
яскраво. Навколо все біле-біле. М’який пухнастий сніг рівним шаром покрив
землю. Сніг всюди: на лавках, на дахах будинків, на деревах. Дерева стоять
у снігу, немов яблуні в цвіту. Білі-білі. І тільки де-не-де видніються червоні кетяги горобини.
Самостійна робота
 Запишіть слова, поставте в них наголос. Змініть у слові наголос, з’ясуйте, чи
змінилось лексичне значення слова.
Замок, приклад, обід, терен, колос, орган, сім’я, тріска.
 Складіть усне повідомлення «Про роль наголосу в слові».
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
ІV. Ознайомлення з темою, метою і завданнями уроку
V. Актуалізація опорних знань
Експрес-бесіда
 Щ
 о ми називаємо наголосом?
 Чи всі слова мають наголос?
 Дайте визначення понять «наголошений голосний» і «ненаголошений голосний».

 Я
 к вимовляємо голосні звуки в наголошених складах?
 Як вимовляємо ненаголошені [е],
[и], [о]?
 Як вимовляємо ненаголошені [а],
[у], [і]?

VІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом узагальнювальної таблиці
«Норми української літературної вимови» (за підручником)
Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань із базовими
(аналіз таблиць, спроектованих на екран мультимедійної дошки)
В українській літературній вимові голосні під наголосом вимовляємо завжди чітко: зелень, щебече, пити. В інших випадках їх сплутують:
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ненаголошений [е] з [и], [и] з [е] (великий, бо велич); [о] з [у] сплутують лише
перед складом з наголошеним [у] або [і] (розумний, бо розум).
 Проаналізуйте таблицю.
Ненаголошені [е], [и] та [о], що перевіряються наголосом
У складах з ненаголошеним голосним пишемо ту саму буква, що й під наголосом

голубка, бо голуб; непримиренний, бо мир

Ненаголошені [е], [и] та [о], що не перевіряються наголосом
Пишемо е, якщо при змінюванні слова неясний звук
випадає або чергується з і в закритому складі

Вітер — вітру, каменя — ка‑
мінь

Пишемо е в кореневих буквосполученнях ере-, -еле-

Берег, стерегти, пелена, пеле‑
хатий

Пишемо и в кількох дієслівних коренях, коли звук
випадає при зміні слова

Згинати — зігну, починати —
почну, проривати — прорву

Пишемо и в кореневих буквосполученнях -ри-, -ли-

Бриніти, гриміти, дрижати,
кривавий, криниця

Пишемо о, якщо при змінюванні в наступному складі немає наголошеного у чи і

Поріг — порога, кожух — ко‑
жушина

У деяких словах (переважно іншомовних) написання ненаголошеного голосного не перевіряється: левада, бензин, бетон, кишеня, пиріг. У таких випадках краще користуватися орфографічним словником.
VІІ. Закріплення здобутих знань та формування
практичних умінь і навичок
Проблемна ситуація. Робота з теоретичним матеріалом
Петрик, виконуючи завдання з теми «Ненаголошені голосні звуки», не зміг
правильно вставити пропущені літери. Допоможіть хлопчику впоратися із завданням. Що треба зробити, щоб правильно виконати вправу?
Вправа «Заповни дірки»
 Запишіть вказані слова, уставляючи замість крапок пропущені голосні
букви. Розставте наголос. Свій вибір аргументуйте вивченими правилами.
Записані слова введіть у речення.
С..ло, сп..нитися, б..р..г, б..р..гти, тр..вога, кр..ниця, в..л..чезні, к..жух,
г..р..бці, в..дмідь, в..с..лий.
Робота в парах. Словниковий диктант
 Прочитайте слова. Знайдіть ті, в яких уживання голосних звуків не перевіряється наголосом, підкресліть їх. До якого словника слід звернутися, щоб перевірити написання цих слів? Поясніть орфограму «Ненаголошені голосні».
Вечірній, легенький, ведмідь, керівник, пшениця, леміш, високий, календар, шинеля, республіка, звичайно, блискавиця, кишеня, степовий, легенда,
вербовий, система, температура, сидіти, кресати, химерний.
 Випишіть ці слова. Запам’ятайте їхній правопис. Яке значення мають перелічені слова? Скористайтеся тлумачним словником.
VІІІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок
ІХ. Підбиття підсумків уроку
Х. Домашнє завдання
 Виконати за підручником вправу 295, с. 127.
 Виписати з підручника «Українська література» (з останнього твору) два речення, у яких є слова х ненаголошеними е, и, о.
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