
Моя візитка

Безпалько Олена Іванівна – вчитель української 
мови та літератури ОЗСЗО І-ІІІ ст. с. Багринівці

Народилася 10 травня 1957 року. 

У 1979 році закінчила Вінницький державний 
педагогічний інститут ім. М. Коцюбинського.

Мій педагогічний  стаж:  45 років.



Мета – створення оптимальних умов для розвитку творчих 

здібностей дитини на уроках української мови та літератури;

– створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та 

учня;

– розвиток соціальної та громадянської компетентності дитини.

Актуальність і перспективність :
– забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини;

– сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної 

діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та 

самовдосконаленні;

– дозволяє гарантувати досягнення певного стандарту освіти;

– робить можливим оригінальний підхід до побудови 

структури сучасного уроку української мови та літератури.



Провідна ідея – вироблення певної сукупності технологій 

навчання української мови та літератури;

– сприяння розвитку творчих здібностей, інтересів, умінь і 

навичок та інших інтелектуальних чинників у сучасних школярів.

Результативність досвіду:
– підвищення інтересу до вивчення предмета;

– збільшення кількості учнів, що бажають взяти участь у різних 

конкурсах та змаганнях;

– поступово намічається тенденція зростання успішності.























«Мій настрій у кольорі»

червоний – любов
оранжевий – радість

зелений – надія, життя 
голубий – спокій

синій – довіра
фіолетовий – мудрість





Вправа 

“Пограємось

у слово”









Вправа 

“ Малюю музику 
словами”





Вправа 

“Розмалюй

моє речення”





Вправа “Сенкан”
Трагікомедія І. К. Карпенка-Карого «Сто тисяч»

ГРОШІ                                                            ЖИТТЯ



1. ПЕРШИЙ РЯДОК МАЄ МІСТИТИ СЛОВО, ЯКЕ ПОЗНАЧАЄ
ТЕМУ (ЗВИЧАЙНО, ЦЕ ІМЕННИК)
2. ДРУГИЙ РЯДОК – ЦЕ ОПИС ТЕМИ, ЯКИЙ СКЛАДАЄТЬСЯ
З ДВОХ СЛІВ (ДВА ПРИКМЕТНИКИ)
3. ТРЕТІЙ РЯДОК НАЗИВАЄ ДІЮ, ПОВ’ЯЗАНУ З ТЕМОЮ, І
СКЛАДАЄТЬСЯ З ТРЬОХ СЛІВ (ЗВИЧАЙНО ЦЕ ДІЄСЛОВА).
4. ЧЕТВЕРТИЙ РЯДОК Є ФРАЗОЮ, ЯКА СКЛАДАЄТЬСЯ З
ЧОТИРЬОХ СЛІВ І ВИСЛОВЛЮЄ СТАВЛЕННЯ ДО ТЕМИ, 
ПОЧУТТЯ З ПРИВОДУ ОБГОВОРЮВАНОГО.
5. ОСТАННІЙ РЯДОК СКЛАДАЄТЬСЯ З ОДНОГО СЛОВА —
СИНОНІМА ДО ПЕРШОГО СЛОВА, В НЬОМУ
ВИСЛОВЛЮЄТЬСЯ СУТНІСТЬ ТЕМИ, НІБИ РОБИТЬСЯ
ПІДСУМОК.)

(Сенкан ( синквейн)— це вірш, що складається з п’яти рядків. 

Слово ”сенкан” походить від французького слова ”п’ять” і позначає
вірш у п’ять рядків.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%94%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%88


Гроші
Потрібні, важливі
Заробляти, використовувати, рахувати
Гроші — це невід'ємна частина нашого життя, яка 
забезпечує нам певне матеріальне та соціальне
становище в світі.
Багатство.

Життя
Прекрасне,щасливе
Повчає,виховує,предостерiгає
Треба цiнити свое життя
Шлях





Вправа 

“ Квітка 

добра”



















Робота над орфографічною грамотністю

• орфографічні хвилинки;

• розподільні диктанти;

вправи:

• «Влови помилку»;

• « Колесо слів»;

• «Попрацюймо зі  словником»;

• «Орфографічна сівба»

( Завдання:правильно записати у зошит слова  за новою редакцією укр. 
правопису)

• Гра «Редактор»

• «Письмо з дірками»








