Орієнтовне планування

до посібника «Українська мова та читання. У чотирьох частинах. Частина 1»
(за програмою Р. Б. Шияна)

3 клас

№з/п

Тема уроку

1. Шкільний дзвінок нас кличе до навчання. Роман Роляник «До школи».
Звуки і букви. Алфавіт. Наголос. Повторення вивченого у 2 класі. Український алфавіт.
2. Юлія Хандожинська «У бібліотеці».
Розташування слів (7–9) за алфавітом, орієнтуючись на першу і другу літери.
Вимова і правопис слова бібліотека.
3. Мандрівка у Країну Словників.
4. Використання алфавіту під час роботи з навчальними словниками.
5. Іван Андрусяк «Про користь читання».
Склад. Наголос.
6. Нарядилась осінь в дороге намисто. Українська народна казка Наддніпров’я «Осінь».
7. Перенос слів з рядка в рядок.
8. Розвиток зв’язного мовлення. Іванна Блажкевич «Осінь, осінь…». Робота з
деформованими реченнями та текстом.
9. Василь Сухомлинський «Що найтяжче журавлям».
Тверді та м’які приголосні звуки. Позначення твердості та м’якості приголосних на письмі.
10. Марія Хоросницька «Осінь».
Тверді та м’які приголосні звуки. Позначення твердості та м’якості приголосних на письмі. Вимова і правопис слова кишеня.
11. Віра Оберемок «Грибозбір».
Подовжені приголосні звуки.
12. Василь Кравчук «Журавлиний подарунок».
Слова з апострофом.
13. За Олегом Погинайком «Осінь без смутку».
14. Слова із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу перед глухим.
15. Розвиток зв’язного мовлення. Стаття «Калина звичайна» («Вікіпедія»).
Складання розповіді з елементами опису «Калина».
16. Перевірна робота за темою «Звуки і букви. Алфавіт. Наголос».
17. За Василем Скуратівським «Три осінніх місяці».
18. Де козак, там і слава. За Миколою Коваленком «Як виникли козацькі прізвища?»
19. Слово. Значення слова. Слова однозначні і багатозначні.
20. Олександр Олефіренко «Легенда про Кам’яного козака».
Слова однозначні і багатозначні.
21. За Женею Гунчевською «Козацька чайка».
Багатозначні слова.
22. Пряме і переносне значення слів.
23. С. Руданський «Чуприна», «Про козацький чуб».
24. Синоніми. Вимова і правопис слова минулий.
25. Розвиток зв’язного мовлення. Д. Павличко «Де найкраще місце на землі».
Складання розповіді про своє місто/село/селище. Вимова і правопис слів автомобіль, велосипед.
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26. М. Солтис-Смирнова «Як Богдан козаків врятував».
27. Синоніми, добір до поданого слова 1–2 найуживаніших синонімів.
28. Б. Чепурко «Покрова — козацька мати».
Антоніми, добір до поданого слова 1–2 найуживаніших антонімів.
29. Відео «Дітям про козаків».
Використання навчальних словників синонімів, антонімів.
30. Легенда «Річка Золота Липа».
Фразеологізми. Тлумачний і фразеологічний словники як довідкове джерело
щодо лексичного значення слова та значення фразеологізму.
31. З вільних інтернет-джерел «Найкрутіші захисники України».
Доречне використання у власних висловленнях слів у прямому і переносному значеннях, синонімів, антонімів.
32. Розвиток зв’язного мовлення. Написання привітання. Вимова і правопис слів
адреса, вдячний.
33. Перевірна робота за темою «Слово. Значення слова».
34. «Які чудесні барви у нашій рідній мові…» В. Лучук «Клятва». Будова
слова. Закінчення слова. Вимова і правопис слів гриміти, грім.
35. Леся Мовчун «Як ростуть слова».
36. Значущі частини основи слова: префікс, корінь, суфікс.
37. З вільних інтернет-джерел «9 листопада — День української писемності та
мови». Спільнокореневі слова. Вимова і правопис слів президент, депутат.
38. За С. Покотилом «Як виникла слов’янська азбука?».
39. Спільнокореневі слова і форми того самого слова (з допомогою вчителя).
40. А. Григорук «Квіточка».
41. Розвиток зв’язного мовлення. Написання листа.
42. Прислів’я про рідну мову. Чергування голосних звуків [о], [е] з [і] у корені
слова. Вимова і написання слова внесок.
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