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Вступ
Мова – це основа духовного життя людини.
Оволодіння орфографією – важливий елемент загальноосвітньої підготовки
учнів. Підвищення рівня їхнього мовленнєвого розвитку повинно супроводжуватися

удосконаленням орфографічної грамотності. Навчання орфографії завжди було в центрі
уваги вчених як минулого століття, так і сучасності.
Таким чином, вибір теми дослідження зумовлений, з одного боку, соціальною

значущістю оволодіння мовою як засобом спілкування і пізнання, а з другого боку –
невисоким рівнем орфографічної грамотності початкової школи, недостатністю
дослідження проблеми в теоретичному і практичному аспектах.

Мета роботи полягає в розкритті проблеми формування в учнів
початкових класів орфографічної грамотності, а саме: шляхи та методи
оволодівання навичками правопису за допомогою орфографічних вправ і їх
успішного застосування.

Об'єкт роботи: вивчення орфографії як розділу мовознавства в
початковій школі.

Предмет дослідження: методика навчання орфографії в
молодших класах.

РОЗДІЛ Ӏ. ОРФОГРАФІЧНА ГРАМОТНІСТЬ – ОДНА ІЗ
СКЛАДОВИХ ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ЛЮДИНИ
Під орфографією розуміють: а) систему однакових написань, яку
використовують у писемному мовленні; б) розділ мовознавства, який вивчає
систему правил, що забезпечують однакові написання.
Орфографія української мови ґрунтується на чотирьох принципах:
фонетичному, морфологічному, історико – традиційному та ідеографічному
(смисловому або диференційному). На їх основі установлюються орфографічні
правила.
Орфографічне правило – це певне узагальнення, що стосується
написання низки слів, для яких є характерною одна й та сама фонетична або
граматична закономірність.

Зміст і завдання орфографічної роботи в початковій школі на уроках
української мови:
- забезпечити засвоєння школярами основних орфографічних понять і правил;
- розвинути в учнів орфографічну пильність (здатність розпізнавати орфограми як
у написаних, так і у сприйнятих на слух словах);
- виробити на основі теоретичних знань практичні правописні вміння;
- домогтися запам'ятовування написання слів з орфограмами, які не
перевіряються;
- виховувати в учнів потребу звертатися в разі необхідності до орфографічного
словника, озброїти їх уміннями користуватися таким словником;
- сформувати в дітей навички самоконтролю і виправлення допущених під час
письма орфографічних помилок

Розділ ӀӀ Теоретичні засади формування у школярів
орфографічних навичок
Психологічні основи методики навчання орфографії – це структура
орфографічної дії як розумової, яка проходить шлях від усвідомлення до повної
автоматизації.
У психології є два шляхи оволодіння правописною навичкою:
1. Процес повільного накопичення зорових образів слів унаслідок
довготривалого механічного списування.
2. Формування орфографічної грамотності, пов'язаний з роботою
мислення, виконанням різних видів лінгвістичного аналізу, усвідомленням правил
правопису.

Умови успішного формування в учнів орфографічної
грамотності:
- розвиток усного мовлення;
- свідомість;
- розвиток уваги;
- активність у засвоєнні знань;
- самостійність;
- уміння розпізнавати орфограму;
- система орфографічних вправ;
- контроль і перевірка рівня сформованості орфографічної
навички;
- робота над помилками.

Розділ ӀӀӀ. Методика використання орфографічних вправ в процесі
формування в учнів початкових класів навичок грамотного письма
Застосовуючи орфографічні вправи вчитель повинен дотримуватися певної методичної
послідовності. Методична література пропонує таке розташування вправ за принципом
поступового нарощення труднощів:

1. Списування.
2. Різні варіанти попереджувального диктанту.
3. Списування з різними завданнями.
4. Коментований диктант.
5. Різні види пояснювального диктанту.
6. Вибірковий і словниковий диктанти.
7. Контрольний диктант.

8. Самодиктант, диктант переклад, творчий диктант.
9. Вільний диктант.
10. Переказ і твір.

Орфографічна вправа – це вид навчальної діяльності, виконання
якої вимагає від школярів активного використання правописних правил.

Види орфографічних вправ

Списування

Диктант

Орфографічний
розбір

Види списування
Вибіркове
Творче
Просте

Контрольне

За участю аналізаторів розрізняють такі види диктантів: слухові та
зорово - слухові, за метою застосування – навчальні та контрольні.

Навчальні диктанти
Пояснювальні
Попереджувальні

Коментовані

За характером операцій з мовним матеріалом, відтворення його
учнями розрізняють такі диктанти:
Вільні
Текстуальні
(дослівні)

Творчі

Вибіркові

Досить ефективними є такі диктанти, як письмо по пам‘яті
(самодиктант), диктант – переклад, диктант – мовчанка (малюнковий диктант).

Орфографічний розбір – один з найважливіших видів роботи на уроках
української мови в початковій школі.

Різновиди орфографічного розбору:

Фонетико – орфографічний

Граматико – орфографічний

Висновок
Орфографічна грамотність як частина загальної мовної культури складається внаслідок вивчення
теорії, свідомого засвоєння правописних правил і проведення системи тренувальних вправ, що забезпечують

вироблення необхідних умінь і навичок. Орфографічні уміння формуються у процесі одержання знань, а механізм
формування орфографічної навички є утворенням у свідомості учня ланцюжка тимчасових зв'язків.
Процес розвитку орфографічних умінь у молодших школярів буде ефективним, якщо вивчення
орфографічного матеріалу носитиме свідомий характер і спиратиметься на простіші навички і вміння. Завдання

оволодіння орфографічною грамотністю не можуть бути розв'язані без постійної уваги шкільного курсу до
орфографічного моменту.
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