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Додаткові практичні
завдання
інтерактивні вправи:
https://learningapps.org/2968122
https://learningapps.org/5590853
https://learning.ua/mova/desiatyi-klas/



Теоретичний блок:
https://subject.com.ua/textbook/m

ova/10klas_5/17.html

https://disted.edu.vn.ua/courses/le
arn/6372
Відео на допомогу:
https://www.youtube.com/watch?
v=KpEagwi6qF4&ab_channel=E
dEra
посилання

Чергування
голосних і
приголосних
звуків. Зміни
приголосних при

Теоретичний блок:
https://subject.com.ua/textbook/m
ova/10klas_5/19.html
https://subject.com.ua/textbook/m
ova/10klas_5/20.html
Відео на допомогу:
посилання1

інтерактивні вправи:
https://learningapps.org/8346811
https://learningapps.org/2005469
https://learningapps.org/2760092
https://learning.ua/mova/desiatyi-klas/

Позначення
м’якості
приголосних




1.


35 26.01

Для самостійного
опрацювання

Очікувані результати
Знаннєвий компонент

ліцеїст:
усвідомлює важливість дотримання
орфографічної норми для сучасного
компетентного мовця;
знає правила українського
правопису.
Діяльнісний компонент
Учень/учениця:
організовує свою діяльність
(мотивує, ставить цілі, планує,
прогнозує, контролює, здійснює
рефлексію, коригує);

збігові їх у
процесі
словотворення

посилання2
посилання3
посилання4

виявляє й пояснює порушення
орфографічної норми;
застосовує знання на практиці;
аналізує факти порушення
орфографічних норм;
висловлює припущення про
написання того чи того слова;
виявляє аналогії в написанні слів
(гривень – пісень);
знаходить і аналізує додаткову
інформацію з теми.
Ціннісний компонент
ліцеїст:
відчуває відповідальність за
дотримання орфографічних норм.
Емоційний компонент

ліцеїст:
відчуває задоволення від власних
досягнень.
Поведінковий компонент
ліцеїст:
демонструє небайдужість до
труднощів в опануванні теми
однокласниками, активність у
розгляді питань теми;
сприймає орфографічну грамотність
як статусну річ;
демонструє наміри щодо
вдосконалення власної орфографічної
грамотності.
Соціокультурна змістова лінія
Гуманний світ. Уміння любити й бути щасливим. Життєві цілі. Благодійність як норма життя. Волонтерство в сучасній Україні.

Порозуміння з друзями. Ознаки гармонійних стосунків між дітьми й дорослими. Як відновити довіру. Чи варто довіряти людям.
Норми суспільної поведінки.
Наскрізні лінії
1. Здоров’я і безпека.
Позитивні емоції – запорука здоров’я людини. Життя без конфліктів. Безпечне дозвілля.
Екологічна безпека і здоров’я людини. Покращення середовища життя в міській і сільській місцевості.
2. Громадянська відповідальність.
Сила волі. Відповідальність за чистий простір довкола себе. Відповідальність за кожне написане слово.
Надійність і довіра у стосунках. Обов’язок перед рідними, друзями. Громадянські цінності. Взаємодія громадян заради спільного
блага.
3. Екологічна безпека і сталий розвиток.
Досягнення гармонії з природою. Читання книг як засіб розвитку людини й суспільства. Безпека на воді. Небезпечні розваги молоді.
Міра відповідальності за недбале ставлення до природи. Темп міського життя і втрата соціальних зв’язків між людьми.
4. Підприємливість і фінансова грамотність.
Мої заощадження. Фінансова відповідальність кожного.
Інноваційність і творчість – передумова успіху. Повага до чужої власності.

