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Тема. Апостроф. Вимова слів з апострофом. Поділ слів з апострофом на 

склади для переносу. 

 

Мета: навчати учнів уживати апостроф після твердих приголосних б, п, в, 

м, ф, р перед я, ю, є, ї, які позначають по два звуки, переносити слова з 

апострофом; розвивати мовлення, мислення; виховувати сумлінне 

ставлення до навчання. 

Хід уроку 

І . ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

Починаємо урок, 

Бо почули ми дзвінок. 

Він за парти кличе нас. 

До роботи, другий клас! 

 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПООРНИХ ЗНАНЬ 

1. Хвилинка каліграфії 

Во со ва рл ем ця ля ов ве вл 

Виразно влітку ворота 

- Скільки складів у кожному із записаних слів? 

2. Вправи на повторення  

        Переписати слова і поставити, де потрібно, апостроф. Отже, нам 

потрібно пригадати, що ж таке апостроф. 

 

Апостроф – це знак (‘), який уживається на письмі для позначення 

роздільної вимови приголосного твердого звука перед м’яким 

звуком [й]. 

 

      М..ята, р..ясно, п..ятниця, подвір..я, м..ячик. 

 

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 

- Сьогодні на уроці ми будемо вдосконалювати вимову слів з 

апострофом перед я, ю, є, ї, та вчитися правильно переносити слова з 

апострофом. 

 

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 



До нас на урок завітала чарівниця -Мавпа Буф. Вона сьогодні працюватиме 

з нами. 

1. Завдання 1.  

 Запишемо в зошити ім’я нашої гості. Підкреслити приголосні у цих словах. 

Що ви можете сказати про них? ( Після цих приголосних ми ставимо 

апостроф перед я, ю, є, ї.) 

2. Робота з підручником ( с.55-56 ) 

Мавпа Буф вирішила побудувати хатинку. Виконуючи вправу 1 ми 

допоможемо збудувати хатинку для Мавпи Буф.  

Вправа 1  

- Прочитайте слова лівої колонки. 

Доберіть у праву колонку слова з апострофом. Поділіть дібрані слова на 

склади. Із дібраними словами складіть і запишіть речення. 

Що?                                       Який? 

Камінь                                  кам’яний     (фундамент) 

Солома                                 солов’яний    ( стріха або дах ) 

Дерево                                  дерев’яний   ( стіни або двері) 

Олово                                   олов’яний     ( замок ) 

Словникова робота 

Олов’яний - металевий.  ( Пишеться через апостроф ) 

 

У нашому будинку є кам’яний фундамент, солом’яний дах, дерев’яні 

стіни і олов’яний замок. 

 

Словникова робота 

Духмяний - запашний.    

 

Дітки, ми з вами вивчили нове для вас слово і ви повинні запам’ятати 

не тільки, що воно означає, але і як воно пишеться. У синій рамочці на 

сторінці 55 у нас є ще одне слово ( духмяний ). Хто може пояснити 

значення цього слова? Запам’ятайте, як воно пишеться. Чому у ньому 

ми не ставимо апостроф? ( Пишеться без апострофа, бо у цьому слові 

в нас нема роздільної вимови, ми не чуємо ( йот). 

 

Щоб краще запам’ятати це слово, давайте введем його в речення. 

Біля будинку ростуть духмяні квіти. 



3. Робота з правилом.    

- При переносі слів апостроф не відокремлюється від попередньої 

букви: солом’-яний, подві-р’я. 

 

Наша Мавпа Буф дуже розумна. Вона підготувала нам цікаві 

завдання вправи 2 

            Прочитайте. З’єднайте частини прислів’їв. Спишіть. 

- Поясніть правопис слів з апострофом. 

 

Народ скаже, як зав’яже. 

Краще на п’ять хвилин раніше, ніж на годину пізніше. 

Яке “доброго дня”, таке й  “доброго здоров’я”. 

 

Апостроф ставиться після букв б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї, які 

позначають по два звуки [йа], [йу], [йе], [йі]. 

 

Фізкультхвилинка. 

 

Мавпа Буф не тільки розумниця, вона вміє дуже гарно розповідати про 

те, що бачить довкола себе. Прочитайте, як вона розповіла про зливу, 

яку вона бачила влітку. 

 

Вправа 3 

 

- Прочитайте текст. Це розповідь чи опис? 

- Спишіть текст, уписуючи пропущені букви. Які звуки вони 

позначають ?  Поясніть правопис підкресленого слова. 

 

  З’явилася густа чорна хмара. Вона швидко росла. М’яко падали перші 

краплі дощу, а потім з неба линула нестримна злива. 

У слові м’яко апостроф ставиться, тому що після букв б, п, в, м, ф, р 

перед я, ю, є, ї, які позначають по два звуки [йа], [йу], [йе], [йі]  

ставиться апостроф. 

 

 

 



V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ. 

а) визначте кількість звуків у словах і поставте знаки > чи < 

буряк - бур’ян,  

пір’я – вірю. 

 

б) поділити слова для переносу: 

Солом’яний- солом’-яний, соло-м’яний. 

Кам’яний – кам’-яний, ка-м’яний. 

 

Зорова фізкультхвилинка. 

 

в) малюнковий диктант. 

 

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. 

 

- Після яких приголосних ставиться апостроф? 

- Скільки звуків позначають букви я, ю, є, ї після апострофа? 

- Що слід пам’ятати при переносі слів з апострофом? 

 

VIІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

С. 56, вправа 3. 

Розкажіть Мавпі Буф про свій край, використовуючи 

словосполучення: солов’їні пісні, запах м’яти, рум’яні яблука. 

Які ми можемо придумати речення? Наприклад:  

У наших гаях лунають солов’їні пісні. 

Нам подобається запах м’яти. 

У моєму саду доспіли рум’яні яблука. 

 

 


