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Група 13 

 

Урок 5: Слово і контекст; залежність значень слова від контексту. 

Мета:  
освітня: актуалізувати, узагальнити та систематизувати знання учнів про слово як предмет 

вивчення лексикології, про лексичне значення слова, його використання та поєднання за 

змістом у словосполученні й реченні; збагачувати словниковий запас слів учнів;  

розвивальна: розвивати навички правильного слововживання;  

виховна: виховувати повагу до рідної мови, любов до слова. 

Обладнання: тлумачні словники, дидактичний матеріал. 

Тип: дистанційний 

                                                       Хід уроку 

I Оргмомент 

Шановні учні! Сподіваюся ви можете працювати самостійно, тож вперед до нових знань! 

II Мотивація навчальної діяльності учнів 

 Сьогодні у нас незвичайний урок. 

 Сьогодні ми зробимо ще один крок 

 В країну прекрасну, країну чудову, 

 Що так нас чекає й збагачує мову. 

IІІ Узагальнення та систематизація знань. 

1. « Лінгвістична розминка» 

- Сукупність слів нашої мови, її словниковий склад вивчає...  

- Розділ науки про мову, що вивчає лексичне значення слів,їх походження та 

вживання називається...  

- Основною одиницею мови є...  

- Словник, який розкриває лексичне значення слова називається...  

- Розділ науки про мову, що вивчає стійкі сполучення слів називається.... 

- Дібрати синоніми до слова мислити  

- Слова, які звучать однаково, а лексичне значення має різне називається... 

- Дібрати синоніми до слова воля  

- Словник, що розкриває походження слів називається... 

- Які будуть запитання чи доповнення до проектної роботи? 

- Назвіть професії людей, робота яких безпосередньо пов’язана зі словом, текстом, 

мовою, мовленням? 

2. Прочитайте, виконайте у робочих зошитах. 

1) До поданих слів іншомовного походження дібрати синоніми – українські 

відповідники. 

   Реферат , екзамен , економний ,, емігрант,, рецензія. 

- Назвіть орфограми в словах іншомовного походження. У яких випадках пишемо е? 

2) Поставити наголос, пояснити наголошеність. 

   Кропива, вільха, колесо, дошка, дрова, подруга, олень, легко. 

 

3.  Виправити лексичні помилки, відредагувавши текст. 
1) Весь день на протязі тижня йшов дощ.  

2) Всякий учень повинен добре вчитись. 

3) У тебе яка година? 

4) Котре місце ви зайняли в змаганні? 

5) Чим ти працюєш на заводі? 

 

4. Взяти інтерв’ю у глядачів після перегляду футболу, використовуючи 

просторічну лексику. Запишіть у робочий зошит питання. 



5. Створити рекламу про вивчення, культуру  українського мовлення. 

 

ІV  Домашнє завдання: Написати твір-роздум, використавши в ньому крилаті 

вислови « О, слово рідне, хто без тебе я?», « Ічужому научайтесь, й свого не 

цурайтесь» 

 

Фото робочих зошитів надіслати на ел.пошту irinanikolaevna1977@ukr.net 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 


