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Методичні особливості роботи над усвідомленням прямого 
та переносного значення слова у 3 класі 

       У статті розглядаються деякі методичні особливості роботи над 

усвідомленням прямого,переносного та контекстуального значення слова.  

       В статье рассматриваются некоторые методические особенности работы 

над осознанием прямого, переносного и контекстуального значения слова.  

In the article some methodical features of prosecution are examined of 

realization of direct, portable and contextual value of word.  

Ключеві слова: мислення, значення слова, пряме, переносне, 

контекстуальне значення слова. 

Оволодіння сучасними знаннями вимагають удосконалення навичок і 

способів теоретичного осмислення предметів і явищ навколишнього світу. 

Особливого значення набувають уміння учнів початкових класів не тільки 

засвоювати лексичний матеріал, а й опановувати його самостійно, 

висловлювати власну точку зору, вміти її аргументувати. Усе це обумовлює 

актуальність реферованого дослідження. 

Отже, метою роботи є розширення уявлення учнів про пряме і переносне 

значення слів; уведення до активного вжитку у мовленні слів у переносному 

значенні; розвиток  мовного чуття. 

Лексичне значення слова – це те поняття, той зміст, який вклали в слово 

люди.[1,с. 52] Слова можуть позначати предмети, осіб, явища, процеси, ознаки, 

взагалі всю повноту наших думок і мислення 

Однак з плином часу і розвитком мислення, мовлення, образності люди 

помітили подібність між різними предметами, ознаками, явищами. Так, 



відносний прикметник «золотий», що позначав золоті вироби, став також 

позначати колір. Наприклад, ми не замислюючись говоримо «золота осінь». 

Однак на цьому перенесення не закінчилося. Якщо у наведеному прикладі 

перенесення відбулося за зовнішньою ознакою – подібністю кольорів, то у 

словосполученні «золота людина» прикметник означає – хороша, добра. 

Тому одним з основних аспектів роботи на уроках мови вже в початкових 

класах є розвиток мови, що включає навчання нормам літературної мови, 

роботу по збагаченню словника і граматичної будови мови, розвиток зв'язного 

(монологічного) мовлення. 

Пряме номінативне значення безпосередньо вказує на співвідношення 

слова з тим чи іншим явищем об'єктивної дійсності, як це історично 

закріпилося у свідомості мовців. Пряме значення є переважно первинним 

значенням слова. [2, с. 54]. 

 А переносне номінативне значення − це одне зі значень слова, яке виникло 

внаслідок перенесення найменувань одних явиш, предметів, дій, ознак на інші і 

закріпилося в ньому як додаткове. Переносне значення завжди похідне, 

вторинне.  

Методика розвитку мовлення на лексичному рівні передбачає чотири 

основні напрями. 

1. Збагачення словника, тобто засвоєння нових, раніше невідомих учням 

слів. Це досягається засобом додавання до словника дитини щодня 4-6 нових 

словникових одиниць. 

2. Уточнення словника - це словниково-стилістична робота, яка включає в 

себе:  наповнення змістом тих слів, які засвоєні не цілком точно, що 

забезпечується включенням їх у контекст, зіставленням і порівнянням з іншими 

словами;  засвоєння лексичної сполучуваності слів, у тому числі у 

фразеологічних одиницях. 

3. Активізація словника, тобто перенесення якомога більшої кількості слів 

зі словника пасивного в словник активний.  



4. Усунення нелітературних слів, переведення їх з активного словника в 

пасивний. Маються на увазі слова діалектні, просторічні, жаргонні, які діти 

засвоїли під впливом мовної середовища . 

Усі названі напрямки роботи над словником постійно взаємодіють. 

Основні джерела збагачення і вдосконалення словника - це твори художньої 

літератури, тексти навчальних книг, мова вчителя.  

Так,скажемо,у 3 класі пропонуються вправи на усвідомлення 

прямого,переносного і контекстуального значення слова. Серед них виділяють 

вправи творчого характеру та  вправи на зміну прямого значення слів 

синонімічними словами або виразами, що мають переносне значення, а також  

на самостійне складання речень із словами у певному значенні. 

Значне місце на уроках відводиться вправам, які допомагають розширити й 

уточнити словник дітей. Також слід виробляти в учнів уміння добирати слова, 

якими можна найточніше, найяскравіше, образно висловити думку. У 

результаті виконаного дослідження ми можемо дійти таких висновків,що 

робота над прямим  і переносним значенням створює передумови для 

вдосконалення думки, для розвитку мислення.  
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