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ПЕРЕДМОВА

Довідник “Пам’ятка роботи над помилками” пропонує апро-
бовану на практиці систему для профілактики і корекції недо-
ліків письма молодших школярів. Мета посібника — сприяти 
організації продуктивної самостійної роботи учнів початкових 
класів над помилками, закріпити навички правильного напи-
сання слів, засвоїти алгоритми (послідовність дій) стосовно 
конкретних орфограм.

Наприклад, опрацьовуючи помилки на орфограму “Ненаго-
лошені [е], [и]”, учні користуються таким алгоритмом:

1. Випиши слово правильно.
2.  Зміни його так, щоб ненаголошений склад став наголоше-

ним.
3. Підкресли букву, що позначає ненаголошений голосний.
4. Добери два слова на цю орфограму.

Весна’  — ве’сни, крило’ — кри’ ла;
зеле’ний, зима’ .

Багаторічний досвід організації самостійної роботи над по-
милками відповідно до розробленої у посібнику схеми свідчить, 
що в учнів виховується орфографічна пильність, прагнення 
грамотно висловлювати свої думки, формується відповідальне 
ставлення до письма.
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1 	 Перевiр	написане	слово,	вiдшукай	по- 
милку.

2 	 Визнач,	на	яку	орфограму	зроблено	по-
милку.

3 	 Попрацюй	над	цим	словом	за	поданим	ал-
горитмом.

4 	 Якщо	помилку	допущено	в	словниковому	
словi,	то	вiдшукай	його	в	словнику,	а	далi	
працюй	за	алгоритмом.

ЯК ВИКОНУВАТИ РОБОТУ НАД ПОМИЛКАМИ
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1.  Пропуск	букв,	заміна	
одних	букв	іншими.

1. Випиши слово правильно.
2.  Вкажи, скільки в цьому слові 

букв, скільки звуків.
3.  Поділи слово на склади, під-

кресли букви, що познача-
ють голосні звуки.

4.  Склади з цим словом речен- 
ня.

2.	Перенос	слів. 1. Випиши слово правильно.
2. Поділи його на склади.
3.  Поділи на склади для пере-

носу.
4.  Вкажи всі можливі способи 

переносу цього слова.

Ма-ленький, малень-кий, мале-нький.

3.  Правопис	слів	із	бук- 
восполученнями	дж,	
дз.

1. Випиши слово правильно.
2.  Добери два слова на те бук- 

восполучення, у якому допу-
щена помилка.

3.  Вкажи всі можливі способи 
переносу цих слів.

Дзвоник, джміль, хо-джу.

4.  Правопис	слів	з	бук- 
восполученнями	йо,	 
ьо (після голосного пиши 
йо, після приголосного — 
ьо).

1. Випиши слово правильно.
2.  Добери два слова на те бу-

квосполучення, у якому до-
пущена помилка.

3.  Покажи всі можливі способи 
переносу цих слів.

Мальований, гайок, зна-йомий, знайо-мий.

ОРФОГРАМА АЛГОРИТМ РОБОТИ


