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Передмова

ВПомиляєтесь!

и вважаєте, що вивчати правила правопису нецікаво?

У захоплюючу мандрівку сторінками правопису вас запрошує Принцеса Примхливих Правил. Прочитавши цю книгу, ви
дізнаєтесь про примхи Апострофа, володіння Великої Букви,
таєм
ниці географічних назв, дивŠ Знака М’якшення і ще багато
про що…
Допоможе нам у цьому казка — чарівна стежина до розуму
і серця. Якщо правила сприймаються через асоціації, закарбовуються як маленькі відкриття і незвичайні дива — вони запам’ятовуються і стають зрозумілими.
Все на світі сповнене таємниць, а найбільша з них — таємниця
слова.
Є у володіннях мови Царство Орфографія. Владарює там суворий Правопис. Є у нього внучка — Принцеса Примхливих Правил. Дуже хотілося Правопису, щоб його внучка росла допитливою
і кмітливою, щоб вона оволоділа секретами мовної грамотності.
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Тому й дав Правопис дівчинці таке незвичайне ім’я — Принцеса
Примхливих Правил. Правила, вважав Правопис, недостатньо завчити, їх треба розуміти, вміло застосовувати.
Внучка ще змалку уважно прислухалася до пояснень і порад
дідуся, який вчив її чітко дотримуватися правил написання слів,
побудови словосполучень і речень.
Бесіди з дідусем допомогли їй запам’ятати винятки з правил,
сформували навички грамотного письма.
Прислухайтесь і ви до їхніх бесід. Може, це допоможе вам краще зрозуміти правила, відкрити таємниці слова.
Отож, разом із Принцесою Примхливих Правил вирушайте у
цікавий світ Орфографії!

СЛОВА З ПОДВОЄННЯМ
У ЧАРІВНОМУ КВІТНИКУ МОВИ

Ч

омусь вважають, що написання слів з подвоєними
буквами є ахіллесовою п’ятою багатьох…
Дізнавшись, що Принцеса Примхливих Правил теж відчуває труднощі у написанні таких слів, Правопис запросив
її у незвичайну мандрівку — подорож у край Орфографії,
де знаходиться квітник самої Мови. Виявляється, слова не
просто народжуються, вони ростуть, змінюються, відходять
у небуття і знову повертаються до життя…
Як тут гарно! Слова-паростки тягнуться до сонця і подзвонюють крильцями-листочками, готові злетіти у піднебесся.
Життя квітує там, де різноцвіття.
Яскрись само, о дивне розмаїття.
людської мови, думки, почуття!
						О. Підсуха

Слова з подвоєнням у чарівному квітнику Мови
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Ось тут набирались сили словенята середнього роду із
закінченням -я. У них відбулося подовження приголосних.
Здавалось, то не букви, а малесенькі дзвоники озивались
тихою музикою: життя, буття, гілля, зілля, колосся, волосся,
піднебесся, збіжжя, сторіччя.

!

Подовжені звуки, коли вони стоять після голосного, вимовляють трохи протяжніше, ніж звичайно, а на письмі
позначають двома літерами: піддашшя, знання, знаряддя.

Здатність до подовження вони передавали і похідним від
них словам: гілля — гіллястий, життя — життєвий. Якщо
в родовому відмінку множини ці іменники мали закінчення
-ів, подовження зберігалося: відкриття — відкриттів, почуття — почуттів. Але: знань, знарядь, піддаш, сторіч, угідь.
Слова дуже засмучувались, коли в непрямих відмінках
губились подовжені звуки і їх писали без подвоєння.
— Треба запам’ятати, — подумала Принцеса. — Подвоєння зберігається і в непрямих відмінках, адже саме у таких
словах найчастіше з’являються орфографічні помилки.
— Успіхів тобі у навчанні, відкриттів у пізнанні, перемог
у змаганні! — продзвеніло щире побажання.
Трохи віддалік сповнювались міццю, підростали іменники жіночого роду III відміни, у яких основа закінчувалась на
один м’який або шиплячий приголосний: молоддю, маззю,
віссю, сіллю. В орудному відмінку подовжені приголосні у
цих словах теж позначаються двома літерами.
— Завітай до нас — і ти будеш задоволена подорожжю.
Ми підростаємо миттю, ростемо навіть тоді, коли хмарки
вкривають нас тінню. Ми дружимо з прислівниками: зрання,
спросоння, навмання, попідвіконню, попідтинню і з дієсловами: ллю, ллєш, ллють, ллється. Ми любимо, як ллє з неба

Післяслово
Слово — маленький паросток, з якого розквітає велика квітка
любові. Любити рідну мову — це не тільки самому знати її, говорити й писати правильно. Любити — це перелити своє зачарування її красою в інші серця.
Світ мовних казок — один із багатьох шляхів вивчення рідної
мови. Казка — це чарівна стежечка до серця і розуму дитини. Вона
не тільки відкриває скарбничку знань, а й переносить у світ уяви,
вчить фантазувати й творити.
У час комп’ютерних технологій діти просто завчають правила,
відповідаючи запрограмованими фразами, втрачаючи при цьому
відчуття краси слова. Грамотність — ознака культурної освіченої
людини, але вона повинна бути не самоціллю, а проявом поваги і
любові до рідної мови.
— Мої діти дуже люблять граматичні казки і вміють їх складати, — порадувала мене моя колишня учениця, тепер уже сама вчителька, і подарувала казку, написану її учнями. Перечитую цю казочку і дивуюся — дитяча вигадка не має меж… Нехай і ваш шлях
до опанування скарбами рідної мови поєднає знання і фантазію,
а казка рідного слова знайде продовження в тих, хто його любить.
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