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Група №14 

Урок №37 

Тема: Чергування приголосних в українській мові 

Мета: поглибити знання учнів про комбінаторні зміни звуків у мовному потоці; 

розглянути основні  чергування приголосних звуків; вдосконалювати правописні та 

орфоепічні навички учнів; формувати комунікативні вміння; виховувати пізнавальний 

інтерес до мови 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте §31(ст.97-100) у базовому підручнику: Українська мова (рівень 

стандарту): підручник для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

Авраменко. – К.: Грамота, 2018. – 208 с.  

        2. Перегляньте  відео: https://www.youtube.com/watch?v=H4-TguG4ofg 

        3. Законспектуйте у свої робочі зошити  нижче подану інформацію.  

             

       В українській мові при утворенні й зміні слів у корені може відбуватися 

чергування приголосних, тобто заміна одних звуків іншими. 

                                                                 

                                          Чергування приголосних 

                           • [г] — [з] — [ж]: нога — на нозі — ніжка; 

                           • [к] — [ц] — [ч]: рука — на руці — ручка; 

                           • [х] — [с] — [ш]: вухо — на вусі — вушко.    

 

 

 

          4. Вибіркова робота 
        Випишіть слова, в яких відбувається чергування [ г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш]  та 

[з'], [ц'], [с']. Доберіть форми слів, які б ілюстрували ці чергування. 

        

           Зразок: Ріці – ріка – річка 

       Скосив сіно в лузі – буде віл у плузі. У корови молоко на язиці. На печі лежати – 

горошини не мати. У кожної пташки свої замашки. Були б пиріжки – будуть і дружки. 

Аби мед, а мухи налізуть. На рівній дорозі і кінь розумний. Катюзі буде по заслузі. 

 

          5. Спостереження над мовою 
       Від поданих дієслів утворіть форму І особи однини теперішнього часу.  Випишіть 

звуки, які чергуються при дієвідмінюванні. 

  

      Зразок: могти – можу [г] — [ж] 
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могти, пекти, колихати, хотіти, носити, в'язати, свистіти, полоскати, лагодити, їздити, 

мостити, любити, кропити, ловити, зломити, графити.  

 

Н  

 

 

   6.Конструювання-спостереження 
       Утворіть від поданих іменників пестливі слова, позначте суфікси.  

            

          Зразок: Книга – книжечка 

рука, нога, лице, щока, вухо, ліжко, дорога, пороги, вороги, береги 

О  

   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
     

1. До поданих слів доберіть спільнокореневі або змініть їхню форму так, 

щоб відбулося чергування звуків. Підкресліть літери, що їх позначають. 

 

 Зразок: воля- вільний 

      Чернігів, воля, осінь, ніч, вісім, дзвінок, ставок, око, орел, берег, Канів, дзвін, 

котити, брати, заплітати. 

УВАГА!  Запитання, які виникають у процесі опрацювання матеріалу прошу 

надсилати на електронну пошту annatumanovska@gmail.com або вайбер-0932097260. 

Конспект, виконані вправи та домашнє завдання  надіслати на електронну 

пошту annatumanovska@gmail.com або вайбер-0932097260. 
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