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примітки
Ну, як це правильно сказати?
Які слова вживати нам?
Відкрити що? Що відчиняти?
Як дати лад усім словам?
Що треба просто розгортати?
Що відкупорить, відімкнуть?
Коли слова які вживати?
І як дитині це збагнуть?
Все просто, в нас багата мова,
Для всього є свої слова.
Уважно прислуха́йсь до слова
І зрозумієш ці дива.
Розплющуєш, прокинувшися, очі
І відкриваєш дивний світ.
І душу відкривай охоче
Ти для добра з маленьких літ.
Вікно до сонця відчиняєш,
Для друзів двері відчиняй.
Замок у дверях відмикаєш.
Ти добре це запам’ятай!
Що закупорене тісненько,
Відкупорити треба нам.
Запам’ятай і це гарненько
І раду всім даси словам.
А книжку треба розгортати
Й перегортати сторінки.
Щоб у житті все добре знати,
Бо ж світ цікавий і дзвінкий.
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Повторити, що вивчає граматика і
пояснити значення морфології.
Прочитати теорію про іменник і
потренуватись використовувати
різні частини мови у стислому
переказі на тему “Як я провів
(провела) літні вакації (канікули)”
в зошиті.

Н. Сікора
“Граматичні вправи”
С.3 вправа 1
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Повторити складові частини
граматики і пояснити, що вивчає
фонетика, назвати види звуків і
потренуватися записувати їх за
категорією.

Н. Кулакова
Є. Федоренко
“Граматика
української мови”
Фонетика і
морфологія
С.1, 2 вправи 1, 2
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Повторити, що вивчає граматика і
пояснити, що є морфологія,
тренуватися знаходити
спільнокореневі слова.

Н. Кулакова
Є. Федоренко
“Граматика
української мови”
Фонетика і
морфологія
С.26, вправи 41, 42
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Повторити складові частини
граматики і пояснити значення
синтаксису. Прочитати теорію на
сторінках 5 і 6 у підручнику та
зробити тренувальні вправи 1 та 2.
Тренуємося складати переказ (в
зошиті), використовуючи
інформаційний текст про гречку,
прослуханий в класі.

Підручник:
Д. Кислиця
Граматика
української мови”
частина 2, с.5,6
Н. Сікора
Робочий зошит
“Граматичні вправи”
частина 2, в.1,2

Повторити, що вивчає граматика і
пояснити, що є фонетика, назвати
види звуків і потренуватися
вставляти пропущені літери.

Н. Сікора
“Робочий зошит з
української мови”.
Вправи 1-3 на с.7
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Надія Красоткіна
https://maximum.fm/novini_t2

