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Мультимедійний посібник «Інтерактивні вправи з української мови.
7 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів укладено відповідно
до чинної Програми Міністерства освіти і науки України з української
мови (5-9 кл.) .

Електронний посібник з української мови для учнів 7 класу є сучасним
інноваційним засобом для вивчення розділу « Морфологія», адже всі
вправи створено на основі наукових знань. Позитивний ефект посібника
забезпечується реалізацією принципу наочності, чіткою структуризацією
навчального матеріалу, заощадженням часу на занятті, можливістю
провести повторення матеріалу попереднього уроку. Використання цих
інтерактивних вправ підвищить ефективність та якість навчального
процесу і пізнавальний інтерес учнів до вивчення української мови.
Для вчителів та учнів 7 класу.

Рецензент - Байцар М. М., учитель вищої кваліфікаційної категорії,
«старший учитель»
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Learning Apps - інтерактивні вправи
LearningApps.org - онлайновий сервіс, який дозволяє створювати
інтерактивні вправи.

Він є конструктором для розробки різноманітних

завдань з різних предметних галузей для використанням і на уроках, і
позаурочний час. Вправи можна використовувати в роботі з інтерактивною
дошкою.
Сервіс Learningapps є додатком Web 2.0 для підтримки освітніх
процесів у навчальних закладах різних типів. Конструктор Learningapps
призначений для розробки, зберігання інтерактивних завдань з різних
предметних дисциплін, за допомогою яких учні можуть перевірити й
закріпити свої знання в ігровій формі, що

сприяє формуванню їх

пізнавального інтересу. Сервіс Learningapps надає можливість отримання
коду для того, щоб інтерактивні завдання були розміщені на сторінки сайтів
або блогів викладачів і учнів.

На сайті доступна велика база завдань, розроблених учителями з різних
країн

для усіх предметів шкільної програми. Кожен із ресурсів можна

використати на своєму уроці, змінити під власні потреби, розробити схожий
чи зовсім інший навчальний модуль. Вправи на сайті подаються у зручному
візуальному режимі сітки зображень, навівши на які вказівник миші можна
побачити тип вправи та її рейтинг на сайті. Клацнувши на зображенні значка
вправи, відбувається перехід у режим її виконання. На передньому плані
видно завдання, сформульоване вчителем, яке закривається після клацання
кнопки ОК, що дозволяє перейти до безпосередньої роботи із вправою.
Виконання вправи полягає в інтерактивній роботі з об’єктами, розміщеними
на екрані. Після виконання вправи потрібно клацнути напис «Перевірити
рішення»: відповіді буде перевірено і вказано на можливі помилки. Далі

можна внести виправлення й знову перевірити рішення. Усі вправи поділено
на категорії, які відповідають виду завдання, яке потрібно буде виконати
учням:
•вибір;
•розподіл;
•послідовність;
•заповнення;
•онлайн-ігри;
•інструменти.
У кожній групі доступно кілька шаблонів вправ, опис та зразки яких
можна попередньо переглядати перед тим, як створити власний навчальний
ресурс. На сайті http://learningapps.org/ можна детальніше ознайомитись із
різними вправами та спробувати створювати власні.

Електронний посібник з української мови для учнів 7 класу є сучасним
інноваційним засобом для вивчення розділу «Морфологія», адже всі завдання
створено на основі наукових знань. Вправи представлені такими типами
завдань як « Знайди пару», «Перший мільйон», «Класифікація», «Пазл» та
інші. Виконуючи їх, учні узагальнюють та поглиблюють свої знання. Можна
проводити як самостійні, так і контрольні роботи або ж дистанційно
перевіряти власні знання. Тести виключають наявність кількох правильних
відповідей, що значно спрощує завдання для учнів, які націлені на здобуття
гарного результату.

ДІЄСЛОВО
Форми дієслова https://learningapps.org/display?v=pgznwtctn19
Особові закінчення дієслівhttps://learningapps.org/display?v=py6pg626t19
Дієслово. Перший мільйонhttps://learningapps.org/display?v=p5guvrijj19
Форми дієслівhttps://learningapps.org/display?v=p566fof2c19
Аналіз дієсловаhttps://learningapps.org/display?v=ppcnap5cn19
Інфінітив у ролі різних членів
реченняhttps://learningapps.org/display?v=p0qr7a4xc19
7) Дієсловоhttps://learningapps.org/display?v=pjxxizhak19
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ДІЄПРИКМЕТНИК
1) Дієприкметник https://learningapps.org/display?v=pwfqt56mj19
2) Дієприкметник https://learningapps.org/display?v=pwb4exngt19
3) Перший мільйон. Дієприкметниик
https://learningapps.org/display?v=pbu0hik1j19
4) Дієприкметник. Прикметник
https://learningapps.org/display?v=p89d0jgdj19
5) Активні й пасивні дієприкметники
https://learningapps.org/display?v=pu8f4zrst19
6) Написання не з дієприкметниками
https://learningapps.org/display?v=p6a213q7t19
ДІЄПРИСЛІВНИК
1) Дієприслівникhttps://learningapps.org/display?v=p7o72cjd319
2) Відшукай дієприслівникhttps://learningapps.org/display?v=pyzyegfat19
3) Вид дієприслівникаhttps://learningapps.org/display?v=p8q0rzuna19

4) Одиничний дієприслівник та дієприслівниковий зворот
https://learningapps.org/display?v=pd2cva0h319
5) Дієприслівниковий зворот
https://learningapps.org/display?v=pqmp5beu319
6) Не з дієприслівникамиhttps://learningapps.org/display?v=pq958770519

ПРИСЛІВНИК
1) Прислівник. Вікторина https://learningapps.org/display?v=piptcrfu519
2) Прислівник. Логічний диктант
https://learningapps.org/display?v=ps5ki6fj319
3) Відшукай прислівники https://learningapps.org/display?v=pzpxuokzn19
4) Написання и та і в кінці прислівників
https://learningapps.org/display?v=pmzors5q219
5) Розряди прислівника https://learningapps.org/display?v=pv8fgoien19
6) Написання прислівників https://learningapps.org/display?v=poj6cq91v19
7) Правопис прислівників https://learningapps.org/display?v=p7uddv9ak19
8) Буква- н- та - нн- у прислівниках
https://learningapps.org/display?v=pxv1mkufn19
9) Написання не з прислівниками
https://learningapps.org/display?v=p7rdxagi219
10) Прислівник. Кросворд https://learningapps.org/display?v=pir821zrj19
11) Прислівник. Кросворд https://learningapps.org/display?v=p2di35cja19
12) Ступені порівняння прислівників
https://learningapps.org/display?v=pid2maznk19
СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ
1) Знайди службові частини мови
https://learningapps.org/display?v=ptxzqg0ut19
2) Логічний диктант. Іменники. Прислівники. Прийменники
https://learningapps.org/display?v=psstiwzx319
3) Знайди прийменникhttps://learningapps.org/display?v=pyghj5qpa19
4) Сполучникhttps://learningapps.org/display?v=pguvkqo2519
5) Сполучники і сполучні слова
https://learningapps.org/display?v=p05djroqa19
6) Правопис часток https://learningapps.org/display?v=p1ie3r5j319
7) Правопис частки не з різними частинами мови
https://learningapps.org/display?v=ptw4xhdtk19
8) Часткаhttps://learningapps.org/display?v=pf40ewdo519
9) Вигукhttps://learningapps.org/display?v=pasmpoa2n19

