
Урок української мови у 3 класі 

 

Авраменко Наталя Миколаївна, учитель початкових класів 

Цюрупинської СШ І-ІІІ ст. № 4 

Тема. Позначення м’якості приголосних перед о. 

Мета: навчити писати буквосполучення ьо у словах, вдосконалювати 

навички звуко-буквеного аналізу слів; збагачувати словниковий запас учнів, 

формувати навички орфографічно правильного письма. 

Очікувані результати: учні вміють писати слова з буквосполученням ьо, 

пояснюють вживання знака м’якшення. 

Хід уроку 

I. Організаційний момент 

Встаньте, діти, всі рівненько, 

Посміхніться всі гарненько. 

Пролунав уже дзвінок 

Починається урок. 

- Спочатку сідає краса, а потім – сила. 

II. Актуалізація опорних знань. 

1. Асоціативний кущ 

- Подивіться на слова, які написані на дошці. 

ЗВУКИ І БУКВИ 

- Що ви згадуєте, коли читаєте ці слова? 

- Які асоціації виникають? 

-Записуємо у зошитах число, класна робота. 

2. Хвилинка каліграфії. 

- Дівчатка запишуть рядок букви, яка позначає голосний звук, а 

хлопчики – приголосний. 

- Придумайте і запишіть слово на цю букву, а далі прочитайте 

слова в транскрипції і запишіть. 

[ йіжак]  [ шчука] – повторити правило 

3. Самостійна робота. 

- Розділіть слова на дві групи: хлопець, палець, палац, папірець, 

цирк, цукор, молодець, українець. 

- Самоперевірка на дошці. 

- Підніміть руку, хто не допустив жодної помилки? 

 Гімнастика для очей. Вправа «Маятник», «День і ніч». 

    III. Повідомлення теми і мети уроку. 



- Пригадайте хвилинку каліграфії – з ким працювала Я? 

Я один в сім’ї такий,  

Кажуть, надто вже м’який,  

Хоч мовчун, та не дивак 

В слові я – не зайвий знак. 

- Сьогодні ми познайомимося ще з однією роботою знака м’якшення. 

IV. Вивчення нового матеріалу. 

1. Запишіть слова буквами. [л’он] – демонструємо картинку з льоном. 

[с’огодн’і]. 

- Який висновок можна зробити? 

2.  Записати слова: [пол’овий], [сл’оза], [с’омий], [бад’орий] 

- Складіть з одним словом речення усно. 

3. Читання правила у підручнику. 

 Фізкультхвилинка. 

- Уявіть собі, що ви йдете у лісі і збираєте листочки, які вони? 

- А один листочок висить дуже високо, зірвіть його. 

4. Самостійна робота. Вправа з підручника № 94 ( останнє речення дайте 

йому характеристику) 

- Хто важає, що він виконає вправу 95, будь ласка, працюйте. 

5. Письмо з пам’яті. 

Льоні хочеться літати 

Льотчиком бажає стати. 

V. Підсумок уроку. Рефлексія 

1.Гра «Роз’єднай слова» (робота в парах) 

- Як позначається м’якість приголосних перед о? 

- Наведіть приклади слів. 

2. Творча робота Гра «Що? Який?» 

ПРАЦЯ, КОЛІР, ПОЛЕ. 

- Утворіть слова. 

VI. Домашнє завдання. Вправа 97, вивчити правило. 


