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УРОК № 

36 

 

Тема: Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків 

(практично). Чергування  [е] – [і], [е] – [и] в коренях дієслів. 

Мета: ознайомити учнів з основними випадками чергування голосних; 

поглибити знання про чергування [е]-[і], [е]-[и]; формувати 

загальнопізнавальні вміння знаходити слова з поданою орфограмою 

в текстах; розвивати творчі вміння використання слів з чергуванням 

голосних у висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-

комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до 

природи, сприяти шанобливому ставленню школярів до оточуючого 

середовища. 

Тип уроку: вивченя нового матеріалу. 

  

Хід уроку 

І. Організіційний момент  

II. Установчо-мотиваційний етап 
ІІІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу робота з 

теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань із базовими 
 Розглянемо найпоширеніші випадки чергування звуків і сформулювати 

правила чергування голосних: 

 

 

 
[о] — [а] перемогти — перемагати 

[е] — [і] мести — вимітати 

[е] — [и] здерти — здирати 

[о], [е] — [і] ночі — ніч 

[е] — [о] після [ж],[ч], [ш] шести — шостий 

[г] — [ж] — [з] крига — крижина — на кризі 

[к] — [ч] — [ц] жінка — жіночий — жінці 

[х] — [ш] — [с] горох — горошок — у горосі 

 2. Доповнити кожний ряд двома власними прикладами. 

 3. Скласти зв’язну розповідь про чергування звуків в українській мові. 
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 4. Словниковий диктант 
 Переписати слова, вставляючи пропущені букви. Підкреслити орфограму. 

Перевірити правильність написаного за орфографічним словником.  

 Зб..рати, м..настир, вип..кати, солдатський, г..няти, завм..рати, ву.. 

ко, шк..льний, щ..ка, к..ня, Льв..в, л..ду, підп..рати, ру..ці, вим..сти. 

До виділеного слова дібрати синоніми. 

  

ІV. Систематизація й узагальнення знань 

1. Для чого необхідно знати різні випадки чергувань? 

2. Які ви знаєте види чергування голосних звуків? 

3. Як дізнатися про те, що у слові відбувається чергування? 

4. Навести приклади чергувань голосних звуків. 

V. Домашнє завдання 
 Розподілити слова у дві колонки: 1) слова, в яких відбувається чергування 

голосних, 2) чергування приголосних. 

 Пекти — випікати, крига — крижина, котити — катати, берег — узбережжя, 

нести — носити, клонити — кланятись, свекруха — свекрушин, мести — замітати, 

вечоріє — вечір, брести — бродити, гонити — ганяти, деру — задирати, воля — 

вільний, жінка — жінчин, нога — нозі, рух — у русі. 

 З однією парою слів скласти речення. Назвати частини мови, якими виражені 

члени речення. Поставити до них запитання. 

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

Питання у Viber, Telegram за номером 0999707381  

 

mailto:irinanikolaevna1977@ukr.net

