Тема: Практична робота. Складні випадки правопису слів з ненаголошеними
голосними.
Завдання 1: Повторити правила правопису слів з ненаголошеними голосними.
Підручник § 28 (с. 85-86).
Завдання 2. Орфографічний практикум.
Вправа 1. Запишіть слова, уставивши букви е(є), и(ї)
Вид..во, вар..во, горл..чка, вит..рати, віднес..те, запиш..ш, бор..шся, сто..мо, пром..нистий,
посер..дині, с..м..літній, кош..чок, п..ріг, л..вада, зам..р..хтіти, жаб..ня, стел..мо, кле..ш,
кра..те, освіт..мо, пол..мо, серд..мося, книж..чка, бор..шся, кол..мо, тягн..мо, нехту..те.
Вправа 2. Ігрове дослідження-відновлення
Записати слова у дві колонки: 1) з ненаголошеним е; 2) з ненаголошеним и.
Мат..матика, м..лкий, ос..литися, ж..брак, оп..тати, ж..раф, нав..сати, акт..вний,
нам..рзати, ан..кдот, н..ктар, тр..вожний, р..зикувати, ет..кет, бр..ніти, арт..стичність,
ен..ргетичний.
Ключ. У кожному слові підкресліть першу букву. З цих букв прочитаєте закінчення
вислову В. О. Сухомлинського ″Треба тонко відчувати три речі:...″
Вправа 3. Перекладіть слова з російської мови українською й перевірте їх правопис за
словником.
Заря, хозяйничать, пловец,багатство, богатир, погоны, атаман, горячий, лопата, кочан,
богач, казак, крахмал, августовский, веселый, прятаться, ветерок, властелин.
Вправа 4. Розгляньте ілюстрацію й виконайте завдання.

А. Письмово висловте свої міркування щодо способу проведення дозвілля молодих людей
(п’ять-сім речень).
Б. Використайте опорні слова, поставивши пропущені літери е, и.
Опорні слова: соціальні м..режі, Фейсбук, смартфон, ж..ве спілкування, спілкування
онлайн, несправжні друзі, інт..рнет-залежність, тр..вожний.

Вправа 5. На місці крапок поставити пропущені букви та пояснити їх правопис.
Бл...щати, вин...сений, м...не, ш...рочезний, акт...візувати, пл….нарний, д...сятий,
скр...піти, характ…р…зувати, тр...тина, зас...лити, л...йт...нант, за…ишити, р…зультат,
розв...вати, зал...вати, б...р...жливість, п…ервинний, мат...мат...ка, ж...ве, в...рховина,
зап…тання, в…сняний, практ…кант, щ...б...тати, т…хнічний, кат...горія, страт...гічний,
гл...бинний, д...р...гент, ст...хати, р...сурси, в...л...чати, д...сц...плінарний, еф…ктивність,
ст...повий, с…мінар, р…кторат, р...ф...ративний, к…рувати, защ...міти, з...зуля.
Вправа 6. Розгадайте «К
Кросвордний акродиктант»
1. Синонім до слова аплодисменти
2. Глава Держави в Україні
3. Шкільний предмет, що вивчає дії над числами
4. 1-а особа однини від дієслова звеселити
5. Керівник хору чи оркестру
6. Яскраво світити, сіяти
7. Антонім до слова вчора
8. Жартівливий короткий твір з несподіваним закінченням
9. Розігрування речових або грошових виграшів по білетах
Ключ: підкреслити другу літеру в кожному слові, з’ясувати чи правильно
розгадано акродиктант.
КУЛЬТУРА СЛОВА (записати до зошита)
А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.
Посере´дині, поня´ття, порядко´вий, ра´зом, ри´нковий.
Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.
НЕПРАВИЛЬНО
наукова ступінь
нові міроприємства
оточуюче середовище
бути правим
отримати освіту
пересікати дорогу

ПРАВИЛЬНО
науковий ступінь
нові заходи
навколишнє середовище, довкілля
мати рацію, ваша правда
здобути освіту
перетинати дорогу

Електронний підручник за посиланням: https://lib.imzo.gov.ua/wadata/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/01-ukrainska-mova-10-klas/ukrmova10-gramota.pdf
Домашнє завдання.
 Скласти твір-мініатюру «В осінньому лісі» використовуючи слова з
ненаголошеними голосними.

