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Урок № 57 Відмінювання іменників І відміни
Мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови; формува‑
ти загальнопізнавальні вміння знаходити в текстах іменники І відміни, відмінювати
їх за відмінками, позначати орфограми у відмінкових закінченнях, пояснювати їх за
допомогою відповідних орфографічних правил та визначати роль у реченні; за до‑
помогою мовленнєво‑комунікативного дидактичного матеріалу виховувати береж‑
ливе ставлення до природи.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу й формування практичних і комунікативних
умінь і навичок.

Перебіг уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Перевірка домашнього завдання
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
ІV. Актуалізація опорних знань
«Лінгвістичне спостереження»
 Запишіть речення. Підкресліть іменники, випишіть їх з тексту, поставте
у Н. в. і розподіліть за відмінами. За якими ознаками ви це зробили?
В саду під густими старими грушами та яблунями вже лягла густа тінь.
Сукупні левади та городи ледве-ледве піднімаються вгору й зеленіють попід
садками, попід клунями та хатами. Відтепер щоранку гомонітиме оживаючий
степ, пройнятий оксамитовою музикою моторів. Зацвітай, мій льон-льонок синьою прощею для весільних сорочок, для життя хорошого. Спадає з клена лист
вечірньою годиною, і солов’їний тихий свист гуляє за долиною.
V. Повідомлення теми, мети уроку
VІ. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу
Коментар учителя
Залежно від кінцевого приголосного основи іменники І відміни поділяються
на три групи:
yy тверду (кінцевий звук основи — твердий приголосний): віра, доброта, Микола, Ганна;
yy м’яку (кінцевий звук основи — м’який приголосний): яблуня, неділя, суддя, господиня;
yy мішану групу (кінцевий звук основи — шиплячий приголосний): миша,
каша, душа, задача.






«Бесіда-інтерв’ю»
Які іменники належать до І відміни?
На які групи вони поділяються?
Які закінчення мають іменники твердої групи?
Які закінчення мають іменники м’якої групи?
Які закінчення мають іменники мішаної групи?
VІІ. Закріплення здобутих знань

«Дослідницька лабораторія»
 Розподіліть іменники І відміни на групи. Письмово провідміняйте виділені
іменники. Перевірте себе за підручником.
Держава, пісня, країна, доля, межа родина, гривня, груша, площа, Микола,
груша, Галина, Ганна, земля, вежа, миша.
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Дата _______________________
Клас _______________________

 Чи помітили ви різницю у відмінкових закінченнях іменників? Яку? Розкажіть про це однокласникам.
«Навчаючи учусь»
 З наведеними групами слів складіть словосполучення, поставивши іменники
в потрібному відмінку. Запишіть їх. Зверніть увагу на чергування приголосних у словах.
Читати, в, книга; сидіти, на, гілка; розповідати, Інга; стояти, на, дорога; повідомити, сестричка; перебувати, у, відпустка.
 З двома словосполученнями складіть речення і запишіть.
«Хто швидше» (робота в парах)
 Прочитайте іменники, визначте кінцевий приголосний основи та групу,
до якої вони належать. Укажіть рід іменників.
Сирота, перемога, Микола, сестра, риба, собака; яблуня, воля, надія, мрія,
праця, зоря; груша, межа, каланча, круча, тиша, мережа.
 Запишіть іменники у родовому відмінку (1 група); у знахідному відмінку
(2 група); в орудному відмінку (3 група).
 Провідміняйте виділені слова.
Аналіз думок
 Роздивіться й проаналізуйте таблицю на с. 107. Виконати вправу 225.
«Дослідження-відновлення» (колективна робота з текстом)
 Прочитайте текст. Спишіть, розкриваючи дужки, поставте іменники у відповідному відмінку. Визначте відмінкову форму.
Хороші наші поліські луки. В (трава) (роса) виблискує сріблом. Вітаються
з тобою білі (голівка) (ромашка), червоно вабить (конюшина). Під кущем глоду
вихитується ніжна (шипшина). Уже й (бджола) снують: медом пахне. А у дубовому гаї заливається (іволга). Ще й соловейко тьохкає, аж (луна) розлягається
лугом. А попереду виринає берег (Десна).
 Поясніть зміст виділеного речення.
 Зробіть морфологічний розбір іменників конюшина і луки.
«Творча лабораторія»
 Закінчіть прислів’я, уставляючи пропущене слово. Поясніть зміст кожного
речення. Поміркуйте, у якій ситуації вони можуть бути використані.
1. Ми з тобою — як риба з …. 2. Сказав «дякую» по спині …. 3. Куди кінь
з копитом, туди жаба з …, а рак з …. 4. Хата красна своєю …. 5. Пісня ні в добру,
ні в злу годину не покидає …. 6. Зимою бійся вовка, а літом — … (Нар. творчість).
Довідка: водою, ломакою, лапою, клешнею, господинею, людину, мухи.
 Визначте відмінок уставлених іменників. З’ясуйте їх правопис.
Мовний аналіз
 Виконати вправу 229 на с. 108.
VІІІ. Підбиття підсумків уроку. «Незакінчене речення»
 Найцікавішим на уроці було…
 Найлегшим завданням було …
ІХ. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів
Х. Домашнє завдання
 Вивчити матеріали підручника § 22 на с. 108–109.
 Виконати вправу 235 на с. 110.
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Урок № 58 Відмінювання іменників ІІ відміни

Дата _______________________

Мета: поглибити знання учнів про іменник як частину мови, з’ясувати особливості від‑
мінювання іменників ІІ відміни; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити
іменники ІІ відміни в текстах, визначати їхню роль у реченнях; розвивати творчі
вміння використовувати іменники ІІ відміни в різних формах під час складання влас‑
них усних і письмових висловлювань; за допомогою мовленнєво‑комунікативного
дидактичного матеріалу виховувати спостережливість, ціннісні якості.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Клас _______________________

Перебіг уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Перевірка домашнього завдання
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
ІV. Актуалізація опорних знань
Спостереження над мовним матеріалом
 Прочитайте текст. Доберіть заголовок.
Чай був привезений в Європу з Китаю. Як і кава, чай має в собі приблизно
два відсотки кофеїну. Тому він збудливо впливає на організм. Є чай чорний, зелений — це залежить від кольору.
 Виписати іменники ІІ відміни. Поясніть їх закінчення.
V. Повідомлення теми, мети уроку
VІ. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу
Попрацюймо разом
 Проаналізуйте таблицю у вправі 242 на с. 114.
Коментар учителя
Іменники ІІ відміни поділяються на тверду, м’яку і мішану групи. До твердої групи належать іменники чоловічого роду з основою на твердий приголосний,
окрім шиплячих, та середнього роду на -о: стіл, газ, Петро, вікно. До м’якої
групи належать іменники чоловічого роду з основою на м’який приголосний
та середнього роду на -е (крім шиплячих), -я: гай, день, Бенедьо, озерце, обличчя.
До мішаної групи належать іменники чоловічого та середнього роду з основою
на шиплячий: плющ, меч, видовище.
Робота з таблицею
 Розгляньте таблицю поділу на групи іменників чоловічого роду з основою
на -р (спроектована на дошці).
«Коментоване письмо»
 Провідміняйте іменники в однині і множині. Виділіть закінчення.
Батько — батьки, вікно — вікна, учень — учні, обрій — обрії, поле — поля,
слухач — слухачі, плече — плечі.
 Сформулюйте правила і зробіть висновок про відмінювання іменників ІІ відміни твердої, м’якої та мішаної груп в однині і множині.
VІІ. Закріплення здобутих знань
«Лінгвістична лабораторія» (колективна робота)
 Прочитайте текст. Усно перекажіть його.
Щоб почастувати гостей смачним чаєм, скористаємося з досвіду знавців чаю.
Коли готують чай, чайник треба обов’язково сполоснути окропом. Сухий чай
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заливають окропом і дають йому настоятися протягом п’яти хвилин. Щоб чай не
увібрав чужого запаху, його треба зберігати в закритому посуді. У чай для смаку
можна додати цукру. Смачного вам! (З журналу)
 Визначте групу кожного іменника. Провідміняйте виділені іменники, назвіть закінчення.
 Продовжте думку, закладену в тексті, власними міркуваннями.
«Аналіз думок» (робота в парах)
 Запишіть іменники, виділіть основу і закінчення в кожному. Який звук вони
мають у кінці основи?
Дім, благо, кущ, рій, світ, вир, гілля, вогнище, волосся, бригадир, колір,
село, поле, жито, товариш, віз, шлях, меч, ніж, Полісся, Галич, Крим.
 Поділіть іменники на групи (тверду, м’яку й мішану), запишіть їх. Поясніть,
як ви міркували.
«Дослідницька лабораторія»
 Визначте групи іменників з основою на -р, скориставшись таблицеюміркуванням (спроектована на дошці).
Відмінювання іменників ІІ відміни
Іменник санітар має суфікс -ар, але не має постійного наголосу. Отже, він
належить до твердої групи

Іменник шахтар має суфікс -ар, наголос у множині переходить на закінчення: шахтар — шахтарі. Отже, він належить
до м’якої групи

Іменник столяр позначає
назву особи за фахом. Але
не має наголошеного суфікса -яр. Отже, він належить до мішаної групи

Актор, бобер, інженер, футляр, секретар, сталевар, шахтар, тесляр, лікар,
боксер, писар, жар, щур, зір, зброяр.
Коментоване письмо
 Виконати вправу 243 на с. 114.
«Творче конструювання»
 До іменників ІІ відміни доберіть антоніми — іменники І відміни.
Мороз, насип, гамір, мир, літо, центр, море, бруд, осінь, ледар, відпочинок,
горе, відчай, лід.
Довідка: спека, канава, тиша, війна, зима, окраїна, земля, чистота, весна,
трудяга, праця, щастя, надія, вода.
 Визначте групу й закінчення кожного іменника.
Диктант-переклад
 Запишіть наведені слова українською мовою в давальному відмінку. Укажіть, які з них мають варіанти закінчень. Поясніть різницю в правописі.
Визит, циклон, пластырь, архив, лимон, массаж, троллейбус, Париж, Вавилон, вестибюль, аттестат, массив, компресс.
Мовний аналіз
 Виконати вправу 245 на с. 115.
VІІІ. Підбиття підсумків уроку
ІХ. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів
Х. Домашнє завдання
 Вивчити матеріали підручника § 22 на с. 114–115.
 Виконати вправу 244 на с. 115.
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