
Дата: 10.05.2022 

Урок № 41 

Тема уроку: Орфограми у префіксах. 

Мета уроку: поглибити знання учнів про правопис  префіксів у словах, закріпити 

відповідні орфографічні навички; удосконалювати навички колективної та 

самостійної роботи учнів; за допомогою мовленнєво-комунікативного 

дидактичного матеріалу виховувати. 

Матеріали до уроку: 

Завдання:  розібрати слова за будовою та проставити наголоси у словах. 

Цінник, заслання, жалюзі, розвідка, перепис, сказаний, перепис, причіп. 

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? 

Завдання: доповнити текст, користуючись текстом підручника. 

1. У префіксах   ____, _____ завжди  буква з; 

2. У словах прізвище, прізвисько, прірва вживається префікс ____; 

3. Префікс  ____ вживається на позначення   збільшеної міри якості; 

4. Слова із префіксом _____ означають наближення, приєднання, неповноту 

дії та ознаки; 

5. Префікс пре  також пишеться у таких чотирьох словах: 

________________________________________________________________ 

6. Префікс с пишеться перед літерами _________________; 

Закріплення навчального матеріалу. 

Тренувальні вправи. 

Вправа 1  «Хто швидше»  

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. 

Ключ: весняна пора  - хвилина чудова 

Вправа 2. Розподільний диктант 

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:  

 Ключ:«Всі народи рівні, а земля там найкраща, де вродився ти.». 

Завдання: підкреслити  всі члени речення у поданому реченні 

Вправа 3. Графічний диктант 

Завдання: розібрати слова за будовою 

Антилюдський, ультрапотужний, дисгармонія, екстраклас,  квазідержава, 

лжемистецтво,  псевдомистецтво, контратака, супер’яхта, інтерклуб, екс-чемпіон, 

дисгармонія, архіважливий, антивоєнний, аморальний. 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

y.levchuk2976@gmail.com 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку 

 

 



 

Роздатковий матеріал для учнів 

Вправа 1. 

Завдання: доповнити текст, користуючись текстом підручника. 

1. У префіксах   ____, _____ завжди  буква з; 

2. У словах прізвище, прізвисько, прірва вживається префікс ____; 

3. Префікс  ____ вживається на позначення   збільшеної міри якості; 

4. Слова із префіксом _____ означають наближення, приєднання, неповноту 

дії та ознаки; 

5. Префікс пре  також пишеться у таких чотирьох словах: 

________________________________________________________________ 

6. Префікс с пишеться перед літерами _________________; 

 


