
Урок 41-42 

Тема:Правопис префіксів. Правопис суфіксів 

Мета: поглибити знання учнів про правопис  префіксів та суфіксів у словах, закріпити відповідні 

орфографічні навички; удосконалювати навички колективної та самостійної роботи учнів; за 

допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати. 

Обладнання: презентація 

Тип уроку:дистанційний 

 

Матеріали до уроку 

І. Організаційний момент 

1.Привітання 

2. Перевірка готовності до уроку 

ІІ. Актуалізація опорних знань та умінь 

Бесіда з учнями: 

1.Яка частина слова називається коренем? 

2. Яка частина слова називається префіксом? 

3.Яка частина слова називається суфіксом? 

4.Яка частина слова називається закінченням? 

5. Яка частина слова називається морфемою? 

5. Які слова називаються спільнокореневими, що таке форма слова? 

III.Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми та мети уроку. 

Сьогодні ми говоримо про правопис префіксів та суфіксів 

ІV. Вивчення нового матеріалу. 

1.Пояснення вчителя 

1.1. Правопис префіксів 

Правопис префіксів пре-; при-; прі-; 



 

Правопис префіксів с-; з-; зі-; 

с- Перед к, п, т, ф, х (КаФе ПТаХ): сказати, створити 

з- В усіх інших випадках: зжалитися, зчепити 

зі- (зо-) Корінь слова починається сполученням приголосних: зіставити, зірвати, 

зігрівати — зогрівати 

Правопис префіксів  об-, роз-, від-, між-, через-, пере- 

У префіксах, які складаються з двох і більше літер, кінцевий дзвінкий не змінюється: обпектися, 

розказати, відкрити, міжхмарний, черезплічник 

пере- має значення «по-іншому», «наново», «через кого чи щось». РОЗРІЗНЯЙТЕ! 

Від префікса пере- треба відрізняти частинку пери- в словах іншомовного походження, яка не є 

префіксом та означає «навколо», «понад»: перечитати, перебігти, перехрестя, переправа. 

периметр, перископ 

2.Робота з підручником ст.109 

3.Вивченя суфіксів 



 

 

V Закріплення навчального матеріалу. 

1. Тренувальні вправи. 

Вправа 1    

Завдання: Запишіть подані слова у дві колонки: 

• зі вставленою буквою з;  

• зі вставленою буквою с. 

..творив, ..сох, ро..питав, ..ховане, нав..кіс, ..чавити, ..помин, ро..діл, ..чинити, ро..чин, бе…помічна, 

..просоння, ..прадавен, ..добич, ..фотографувала, ..далеку, ..хлип, ро..клад, ..тривожено, ..тер, 

бе..причинно, ..чистив, ..корила, ..шила. 

Якщо ви правильно виконали завдання, з останніх букв записаних слів складеться вислів 

Олександра Олеся. 

Вправа 2.  

Завдання:  Запишіть подані словосполучення у дві колонки:  

• із вставленою буквою и;  



«із вставленою буквою е. 

Пр..в’язав до воріт, пр…старий дід, пр…крашена ялинка, пр..страшенне місце, пр..кумедний острів, 

пр..дивно завмер, пр…мудрився сам, пр..глибоке озеро, пр…солоджений обман, пр…швидшена 

хода, пр…забутий звичай, пр…зирливий погляд, пр..вокзальний квітник, пр..швидкі кроки, 

пр..старкуватий кавалер, пр..мудрість віків, пр..густий ліс, пр…надна усмішка, пр..сумна пісня, 

пр..дорожній кущ, пр…чудовий світ, пр..білена стіна, пр..білі сніги. 

Якщо ви правильно виконали завдання, з останніх букв останніх слів складеться закінчення 

вислову Дмитра Павличка. 

2.Робота з підручником ст.110 

 

 

VІ Підсумок уроку 

1.Домашнє завдання: 

1.Законспектувати матеріал 

2.Вивчити теорію і виконати всі вправи 

3.Завдання надіслати на мою пошту julia.n95@ukr.net  
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