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Урок № 37 

Тема: Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з'], [ц'], [с'].                                                      

Мета: ознайомити учнів із чергуванням приголосних звуків у коренях спільнокореневих слів; 

виробляти вміння змінювати приголосні звуки під час змінювання слів, правильно вживати і 

вимовляти слова.                            

Ключові компетентності:                                 

- розвивати компетентність спілкуватися рідною мовою, висловлювати думки, почуття;                      

- формувати математичну компетентність:перетворювати інформацію з однієї форми в іншу;                       

- формувати інформаційно-цифрову компетентність: діяти за алгоритмом, здійснювати пошукову 

діяльність у індивідуальній роботі;                                                           

- розвивати культуру усного і писемного мовлення, уміння аналізувати мовний матеріал;    

Корекційна мета: уміння виділяти у словах явища чергування приголосних звуків; розвивати 

артикуляційний апарат за допомогою скоромовок.                                                                                             

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.          

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.        

   Малюнкова гра «Зміни»         

        Поставте слова у формі множини. Підкресліть букви, що                          

чергуються.             

   Стіл – …, кінь –…, віз – …, ріг – …, сік – … .          

       Які букви підкреслили? Голосні чи приголосні? 

Гра «Дешифрувальник» (математична компетентність)    

 Шифр написано заздалегідь на картках.  

28 7 21 4 24 3 1 18 18 33  

20 21 11 4 19 16 19 22 18 11 26 

 

 

 

 

 

Записати відповідь. 

III. ПОВІДОМЛЕНЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ.       

 Викладач                                       
Сьогодні ми вивчатимемо тему «Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з'], [ц'], [с']».    

На уроці ви дізнаєтеся, що в українській мові під час утворення і змінювання слів може відбуватися 

чергування приголосних звуків, тобто заміна одних звуків іншими. Ми навчимося знаходити 

приголосні, що чергуються під час змінювання слів, а також правильно вживати і вимовляти слова, в 

яких відбуваються ці чергування.     

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. 
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 Викладач.                 

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

 приголосних, тобто заміна одних звуків іншими.      

 Чергуються:            

 [г] - [ж] - [з'] ― нога, ніжка, на нозі;        

 [к] - [ч] - [ц'] ― око, очі на оці;         

 [х] - [ш] - [с'] ― муха, мушка, на мусі;        

 [д] - [дж] ― ходити ходжу;          

 [т] - [ч] ― летіти, лечу.          

 Чергування не змінює значення слів, їх загальний зміст зберігається.  

  

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ.   

                

              Виконання вправ (загальнокультурна грамотність)     

     Перепишіть, ставлячи подані в дужках слова в потрібній формі. Вимовте

   приголосні звуки, які за утворення інших форм слова чергуються. 

 1. На одній (рука) та не однакові пальці. 2. Не шукай грибів у ведмежому (барліг).  

   3. Короткий хвіст (муха) не подобається. 4. Як до школи, Гриця в (бік) коле. 5. Краще 

   хліб у коморі, ніж перо на (капелюх). 6. Мудрість – найлегша ноша в (дорога).  

             Народна творчість. 

           

 Прочитайте словосполучення. Перекладіть українською мовою і запишіть.   

 Підкресліть букви, що позначають приголосні звуки, які чергуються. 

 Прочитать в книге, ответить на уроке, держать в руке, были в аптеке, поблагодарить  

   соседку, боль в ухе. 

 З одним словосполученням (на вибір) скласти речення 

Робота над текстом           

               

  Прочитайте текст. Про що ви дізналися з цього тексту? Знайдіть слова,   

  у яких відбувається чергування.          

  Кожен з нас має почуття, пов’язані з іншими людьми. Такі почуття є моральними.  

  Моральні почуття людини проявляються у її погляді, слові, міміці, русі, у вчинках.  

  Почуттю не можна навчити у точному значенні цього слова, але почуття можна  

  передати, викликати. Своєю любов’ю людина викликає те ж почуття в іншої людини  

             (З „Етики”). 

   

Прочитайте ланцюжки слів, визначте в них звуки, які чергуються. В якій частині 

  слів відбувається чергування? Які звуки чергуються?      

  Вага — важити — на вазі;           

  яблуко — яблучний — в яблуці;          

  горох — горошина — у горосі;          

  плакати — плачу;            
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  мачуха — мачушин — мачусі;          

  берегти — бережу. 

 

V. ПІДСУМОК УРОКУ.           

       

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.          

  1. Скласти і записати 5 речень із словами, у яких відбувається  чергування приголосних.  

2. Синтаксично розібрати одне речення 

 

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

Питання у Viber, Telegram за номером 0999707381  
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