Ганна Остапенко

Тренажер
з правопису

СХВАЛЕНО

д ля використання
в освітньому процесі

КЛАС

Зошит № 1

Вчить писати без помилок
Перетворює навчання на гру
Доповнить будь-який підручник
Інтегроване навчання
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Цей робочий зошит є унікальним посібником, адже побудований з використанням ігрової технології, яка мотивує дітей.
Тренажер з правопису для 4 класу містить 2 частини — один зошит
на семестр. До кожного навчального тижня дібрані завдання з орфографії
або з пунктуації.
До тем з орфографії (словникові слова, апостроф, ненаголошені е/и
в корені слова, закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку)
подані завдання для запам’ятовування правопису слів або ж алгоритми перевірки написання. Також є завдання, які тренують дітей здогадуватися про
правопис слів, а потім перевіряти свої припущення у словничку (с. 44-45).
До тем із пунктуації (розділові знаки в кінці речення, при звертанні,
при однорідних членах речення, прямій мові, у складному реченні) подані
завдання з поступовим зростанням рівня складності. Від спостереження,
пояснення і створення чіткого алгоритму до виправлення помилок у записках Пишеняти, додавання ком у готові речення та створення власних
письмових висловлювань із вивченими пунктограмами. Діти також створюватимуть власні пам’ятки (с. 46-47), які допоможуть уникати помилок.
Після 8 і 16 тижнів діти виконуватимуть діагностувальні роботи (Бонусні рівні 1 і 2). Тексти диктантів до них, подані на с. 47, варто відрізати перед
тим, як видавати зошити. За QR-кодами доступні аудіозаписи диктантів.
За виконання завдань кожного тижня (2 сторінки) діти можуть отримати від 1 до 3 монет, які знадобляться під час гри. За кожний бонусний рівень — до 10 монет. Ви можете самі перевіряти зошити й малювати монети
в гаманцях або залучити дітей до самоперевірки.
Тренажер є однією з ланок у системі роботи з підручником “Українська мова та читання” (авторки Г. Остапенко, О. Волощенко, О. Козак), але
може бути використаний на уроках з іншими підручниками за програмами
НУШ-1 та НУШ-2 або як зошит для роботи влітку після 4 класу.
Бажаємо вам цікавих уроків та поменше помилок у зошитах!
Любі учні та учениці! Шукайте корисну для вас
інформацію та умови гри на с. 20 і с. 25.
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Тиждень 1

ідкриваєм світ професій
Скільки різних професій існує! А чи вмієш
ти правильно записувати їхні назви?

1. “Збери” зі складів слова — назви професій. Запиши їх біля відповідних малюнків.
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2.

Подивись на записані іменники в завданні 1. Знайди в кожному орфограму —
місце, де можна помилитися — та обведи її. Запам’ятай правопис цих слів.

3.

Допиши утворені назви професій до визначень і закресли зайві слова.

☼☼ _______________________ — керує підприємством / млином або відділом.
☼☼ __________________________ — веде облік котів / коштів на підприємстві.
☼☼ _________________________ — навчає / вивчає та виховує / заколисує дітей.
☼☼ ___________________ — стежить за роботою машин / мишей і механізмів.
☼☼ ________________________________ — створює фундамент / проєкт будівлі.
☼☼ _____________________ — спеціаліст із художнього / худого оформлення.
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кінці речення?

Тиждень 2

У кінці речення завжди має стояти спеціальний знак.
Він означає, що думку завершено. Розділові знаки, або
знаки пунктуації розділяють весь потік думок на окремі.
1.

Прочитай речення, які закінчуються різними розділовими знаками, та твердження, що їх характеризують. Запиши у клітинки відповідні літери, і дізнаєшся, про
якого птаха йдеться.

Мовознай — мудрий птах!
Мовознай — мудрий птах?
Мовознай — мудрий птах…
Мовознай — мудрий птах.

2.

В.

Речення, де мовець із якоїсь причини перервав своє висловлювання.

О.

Речення, яке за метою висловлювання є запитальним, а за інтонацією неокличним.

С.

Речення, яке за метою висловлювання є розповідним, а за інтонацією окличним.

А.

Речення, яке за метою висловлювання є розповідним, а за інтонацією неокличним.

Поміркуй, який розділовий знак найчастіше закінчує речення. Обведи його.
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☼☼ Перевір своє припущення, полічивши всі розділові знаки в кінці речень
на одній сторінці будь-якої книжки. Запиши свої результати.
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☼☼ Запиши ім’я та прізвище автора, назву книжки, номер сторінки.

Оригінальні зошити від авторів
для 2 класу
інтегрованих підручників
Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ
☼☼Робочий зошит № 1
☼☼Робочий зошит № 2

☼☼Зошит для діагностичних
робіт

МИСТЕЦТВО
☼☼Робочий зошит-альбом

4

КЛАС

ІНФОРМАТИКА
☼☼Робочий зошит

УКРАЇНСЬКА МОВА
ТА ЧИТАННЯ
☼☼Тренажери з правопису:
зошит № 1 і зошит № 2
☼☼Зошит з розвитку мовлення
☼☼Зошит для діагностичних
робіт

Замовляйте комплект робочих зошитів для 4-го класу:
(067) 504 5022, (050) 761 7259
books@dvsvit.com.ua

