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Функції виразного читання:

4

первинне ознайомлення з текстом;1

2

3

5

розкриття змісту твору;

аналіз літературного твору;

розкриття характерів героїв;

естетичне виховання учнів



Вплив та роль педагога:

вчительвчитель

читаннячитання Особистий приклад

Особиста майстерність

Особиста переконаність



Складові виразного читання:

позапозапоза

Техніка
мовлення

жестжестжест мімікамімікаміміка

Засоби
виразності

Якості
читання



Якості читання:

правильність

швидкість

свідомість

виразність4
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ІНТОНАЦІЯ

ТЕМБР – визначає забарвлення мови

СИЛА – визначає динаміку мови

НАПРЯМОК – визначає мелодику мови

ШВИДКІСТЬ – визначає ритм мови
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сукупність спільно діючих елементів мови



Вдосконалення техніки
мовлення:

своєчасне поповнення повітря в легенях

насамперед таких його якостей, як сила, 
діапазон, темп, рухливість.

злагоджена та енергійна робота м'язів, що беруть
участь у процесі мовлення

чистота вимови кожного звука

дихання

голос

дикція

орфоепія



Логіка читання:

весна

___ //

///

Підвищення/
зниження тону

Коротка пауза

Рівний тон Середня пауза

Логічний наголос

Довга пауза

  /

партипарти--
туратура



Реєстр основних партитурних знаків:



Послідовність підготовки
уроку виразного читання:

Сприйняття тексту

Аналіз тексту

Визначення виконавських задач

Шліфування манери виконання

Тренування в декламації



Структура уроку виразного
читання:

Вступне слово

Мовчазне читання

Читання окремих частин тексту

Поділ тексту на ланки

Зразкове читання (показ)
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Цілісне читання
6



Прийоми навчання виразно читати

ТЕКСТУсне малюванняУсне малювання

Прийом показуПрийом показу

Хорове читанняХорове читання

Уважне слуханняУважне слухання

Прийом зіставленняПрийом зіставлення

Читання в особахЧитання в особах



Критерії оцінювання:



Кожному учневі та педагогу

через співпрацю
створивши ситуацію успіху

допомогти в самореалізації
впродовж всього життя

МИ даємо ключі та підтримуємо факел жаги пізнання


