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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 57  ВідмінюВання іменникіВ і Відміни

мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови; формува‑
ти загальнопізнавальні вміння знаходити в текстах іменники І відміни, відмінювати  
їх за відмінками, позначати орфограми у відмінкових закінченнях, пояснювати їх за 
допомогою відповідних орфографічних правил та визначати роль у реченні; за до‑
помогою мовленнєво‑комунікативного дидактичного матеріалу виховувати береж‑
ливе ставлення до природи.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу й формування практичних і комунікативних 
умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПереВірка дОмашньОгО заВдання

ііі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

іV. акТуалізація ОПОрних знань

«лінгвістичне спостереження»
	Запишіть речення. Підкресліть іменники, випишіть їх з тексту, поставте 

у Н. в. і розподіліть за відмінами. За якими ознаками ви це зробили?
В саду під густими старими грушами та яблунями вже лягла густа тінь. 

Сукупні левади та городи ледве-ледве піднімаються вгору й зеленіють попід 
садками, попід клунями та хатами. Відтепер щоранку гомонітиме оживаючий 
степ, пройнятий оксамитовою музикою моторів. Зацвітай, мій льон-льонок си-
ньою прощею для весільних сорочок, для життя хорошого. Спадає з клена лист 
вечірньою годиною, і солов’їний тихий свист гуляє за долиною.

V. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

Vі. сПрийняТТя і засВОєння наВчальнОгО маТеріалу

коментар учителя
Залежно від кінцевого приголосного основи іменники І відміни поділяються 

на три групи: 
тверду y  (кінцевий звук основи — твердий приголосний): віра, доброта, Ми-
кола, Ганна; 
м’яку y  (кінцевий звук основи — м’який приголосний): яблуня, неділя, суд-
дя, господиня; 
мішану y  групу (кінцевий звук основи — шиплячий приголосний): миша, 
каша, душа, задача.

«Бесіда-інтерв’ю»
 Які іменники належать до І відміни? �
 На які групи вони поділяються? �
 Які закінчення мають іменники твердої групи? �
 Які закінчення мають іменники м’якої групи? �
 Які закінчення мають іменники мішаної групи? �

Vіі. закріПлення здОБуТих знань

«дослідницька лабораторія»
	Розподіліть іменники І відміни на групи. Письмово провідміняйте виділені 

іменники. Перевірте себе за підручником.

Держава, пісня, країна, доля, межа родина, гривня, груша, площа, Микола, 
груша, Галина, Ганна, земля, вежа, миша.

5



	Чи помітили ви різницю у відмінкових закінченнях іменників? Яку? Розка-
жіть про це однокласникам.

«навчаючи учусь»
	З наведеними групами слів складіть словосполучення, поставивши іменники 

в потрібному відмінку. Запишіть їх. Зверніть увагу на чергування приголос- 
них у словах.

Читати, в, книга; сидіти, на, гілка; розповідати, Інга; стояти, на, дорога; по-
відомити, сестричка; перебувати, у, відпустка.

	З двома словосполученнями складіть речення і запишіть.

«хто швидше» (робота в парах)
	Прочитайте іменники, визначте кінцевий приголосний основи та групу, 

до якої вони належать. Укажіть рід іменників.

Сирота, перемога, Микола, сестра, риба, собака; яблуня, воля, надія, мрія, 
праця, зоря; груша, межа, каланча, круча, тиша, мережа.

	Запишіть іменники у родовому відмінку (1 група); у знахідному відмінку 
(2 група); в орудному відмінку (3 група).

	Провідміняйте виділені слова.

аналіз думок
	Роздивіться й проаналізуйте таблицю на с. 107. Виконати вправу 225.

«дослідження-відновлення» (колективна робота з текстом)
	Прочитайте текст. Спишіть, розкриваючи дужки, поставте іменники у від-

повідному відмінку. Визначте відмінкову форму.

Хороші наші поліські луки. В (трава) (роса) виблискує сріблом. Вітаються 
з тобою білі (голівка) (ромашка), червоно вабить (конюшина). Під кущем глоду 
вихитується ніжна (шипшина). Уже й (бджола) снують: медом пахне. А у дубо-
вому гаї заливається (іволга). Ще й соловейко тьохкає, аж (луна) розлягається 
лугом. А попереду виринає берег (Десна).

	Поясніть зміст виділеного речення.
	Зробіть морфологічний розбір іменників конюшина і луки.

«Творча лабораторія»
	Закінчіть прислів’я, уставляючи пропущене слово. Поясніть зміст кожного 

речення. Поміркуйте, у якій ситуації вони можуть бути використані.

1. Ми з тобою — як риба з …. 2. Сказав «дякую» по спині …. 3. Куди кінь 
з копитом, туди жаба з …, а рак з …. 4. Хата красна своєю …. 5. Пісня ні в добру, 
ні в злу годину не покидає …. 6. Зимою бійся вовка, а літом — … (Нар. твор-
чість).

Довідка: водою, ломакою, лапою, клешнею, господинею, людину, мухи.
	Визначте відмінок уставлених іменників. З’ясуйте їх правопис.

мовний аналіз
	Виконати вправу 229 на с. 108.

Vііі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку. «незакінчене речення»
 Найцікавішим на уроці було… �
 Найлегшим завданням було … �

іх. ОгОлОшення резульТаТіВ наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

х. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 22 на с. 108–109.
	Виконати вправу 235 на с. 110.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 58  ВідмінюВання іменникіВ іі Відміни

мета: поглибити знання учнів про іменник як частину мови, з’ясувати особливості від‑
мінювання іменників ІІ відміни; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити 
іменники ІІ відміни в текстах, визначати їхню роль у реченнях; розвивати творчі 
вміння використовувати іменники ІІ відміни в різних формах під час складання влас‑
них усних і письмових висловлювань; за допомогою мовленнєво‑комунікативного 
дидактичного матеріалу виховувати спостережливість, ціннісні якості.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПереВірка дОмашньОгО заВдання

ііі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

іV. акТуалізація ОПОрних знань

спостереження над мовним матеріалом
	Прочитайте текст. Доберіть заголовок.

Чай був привезений в Європу з Китаю. Як і кава, чай має в собі приблизно 
два відсотки кофеїну. Тому він збудливо впливає на організм. Є чай чорний, зе-
лений — це залежить від кольору.

	Виписати іменники ІІ відміни. Поясніть їх закінчення.

V. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

Vі. сПрийняТТя і засВОєння учнями наВчальнОгО маТеріалу

Попрацюймо разом
	Проаналізуйте таблицю у вправі 242 на с. 114.

коментар учителя
Іменники ІІ відміни поділяються на тверду, м’яку і мішану групи. До твер-

дої групи належать іменники чоловічого роду з основою на твердий приголосний, 
окрім шиплячих, та середнього роду на -о: стіл, газ, Петро, вікно. До м’якої 
групи належать іменники чоловічого роду з основою на м’який приголосний 
та середнього роду на -е (крім шиплячих), -я: гай, день, Бенедьо, озерце, обличчя. 
До мішаної групи належать іменники чоловічого та середнього роду з основою 
на шиплячий: плющ, меч, видовище.

робота з таблицею
	Розгляньте таблицю поділу на групи іменників чоловічого роду з основою 

на -р (спроектована на дошці).

«коментоване письмо»
	Провідміняйте іменники в однині і множині. Виділіть закінчення.

Батько — батьки, вікно — вікна, учень — учні, обрій — обрії, поле — поля, 
слухач — слухачі, плече — плечі.
	Сформулюйте правила і зробіть висновок про відмінювання іменників ІІ від-

міни твердої, м’якої та мішаної груп в однині і множині.

Vіі. закріПлення здОБуТих знань

«лінгвістична лабораторія» (колективна робота)
	Прочитайте текст. Усно перекажіть його.

Щоб почастувати гостей смачним чаєм, скористаємося з досвіду знавців чаю. 
Коли готують чай, чайник треба обов’язково сполоснути окропом. Сухий чай  
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заливають окропом і дають йому настоятися протягом п’яти хвилин. Щоб чай не 
увібрав чужого запаху, його треба зберігати в закритому посуді. У чай для смаку 
можна додати цукру. Смачного вам! (З журналу)

	Визначте групу кожного іменника. Провідміняйте виділені іменники, на-
звіть закінчення.

	Продовжте думку, закладену в тексті, власними міркуваннями.

«аналіз думок» (робота в парах)
	Запишіть іменники, виділіть основу і закінчення в кожному. Який звук вони 

мають у кінці основи?

Дім, благо, кущ, рій, світ, вир, гілля, вогнище, волосся, бригадир, колір, 
село, поле, жито, товариш, віз, шлях, меч, ніж, Полісся, Галич, Крим.

	Поділіть іменники на групи (тверду, м’яку й мішану), запишіть їх. Поясніть, 
як ви міркували.

«дослідницька лабораторія»
	Визначте групи іменників з основою на -р, скориставшись таблицею-

міркуванням (спроектована на дошці).

Відмінювання іменників іі відміни

Іменник санітар має су-
фікс -ар, але не має постій-
ного наголосу. Отже, він 
належить до твердої групи

Іменник шахтар має су-
фікс -ар, наголос у мно-
жині переходить на закін-
чення: шахтар — шах-
тарі. Отже, він належить 
до м’якої групи

Іменник столяр позначає 
назву особи за фахом. Але 
не має наголошеного су-
фікса -яр. Отже, він нале-
жить до мішаної групи

Актор, бобер, інженер, футляр, секретар, сталевар, шахтар, тесляр, лікар, 
боксер, писар, жар, щур, зір, зброяр.

коментоване письмо
	Виконати вправу 243 на с. 114.

«Творче конструювання»
	До іменників ІІ відміни доберіть антоніми — іменники І відміни.

Мороз, насип, гамір, мир, літо, центр, море, бруд, осінь, ледар, відпочинок, 
горе, відчай, лід.

Довідка: спека, канава, тиша, війна, зима, окраїна, земля, чистота, весна, 
трудяга, праця, щастя, надія, вода.
	Визначте групу й закінчення кожного іменника.

диктант-переклад
	Запишіть наведені слова українською мовою в давальному відмінку. Ука-

жіть, які з них мають варіанти закінчень. Поясніть різницю в правописі.

Визит, циклон, пластырь, архив, лимон, массаж, троллейбус, Париж, Вави-
лон, вестибюль, аттестат, массив, компресс.

мовний аналіз
	Виконати вправу 245 на с. 115.

Vііі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

іх. ОгОлОшення резульТаТіВ наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

х. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 22 на с. 114–115.
	Виконати вправу 244 на с. 115.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 59  ВідмінюВання іменникіВ чОлОВічОгО 
рОду В рОдОВОму Відмінку

мета: поглибити знання учнів про іменник як частину мови, з’ясувати правила відміню‑
вання іменників ІІ відміни однини в родовому відмінку; формувати загальнопізна‑
вальні вміння знаходити іменники ІІ відміни в текстах, визначати їхню роль у речен‑
нях; розвивати творчі вміння використання іменників чоловічого роду в родовому 
відмінку у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво‑комунікативного 
дидактичного матеріалу виховувати уважність, чуйність, спостережливість за яви‑
щами природи.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу й формування комунікативних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПереВірка дОмашньОгО заВдання

ііі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

іV. акТуалізація ОПОрних знань

колективна робота з текстом
	Запишіть речення. Підкресліть іменники ІІ відміни, визначте їх від- 

мінок.

А він ніби і справді сміявся — Дніпро-велет — ясними очима своїх озер 
та озерець, широко, на півсвіту, розкидав дужі руки, ніби хотів обняти її, при-
голубити матінку-землю, що породила його. Пейзаж — горби, схили, яри, уло-
говини, переліски, луки — дуже типовий для Києва. Достигла нива урожайна, 
один за одним навздогін збирають жито клопітливо два комбайнери — батько 
й син.

V. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

Vі. сПрийняТТя і засВОєння учнями наВчальнОгО 
маТеріалу (за ПідручникОм)

робота з таблицею
	Розгляньте таблицю й складіть повідомлення про особливості вживання за-

кінчень -а (-я), -у (-ю) в іменниках ІІ відміни чоловічого роду у формі родо-
вого відмінка § 22 на с. 116–121.

	Доберіть власні приклади і запишіть їх.

коментар учителя
Деякі іменники чоловічого роду в родовому відмінку мають паралельні за-

кінчення -а (-я), -у (-ю): стола — столу, двора — двору, моста — мосту.

Vіі. закріПлення здОБуТих знань

«Аналіз думок»
	Прочитайте текст. Визначте його тему. До якого стилю мовлення він нале-

жить? Відповідь аргументуйте.

Під яскравим ранковим сонцем, під зовсім чистим, без жодної хмаринки 
небом від берега і до молочно-синьої смужки небосхилу гойдалося море. Гналися 
одна за однією високі хвилі. Вода була в одному місці темного кольору, в друго-
му — сіро-зелена, а в третьому — чорно-синя. Від дужого і пружного вітру вода 
моря швидко міняла свої кольори, немовби вона освітлювалась знизу різнобарв-
ними вогнями (З часопису).
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	Знайдіть у тексті іменники ІІ відміни у формі однини родового відмінка. Які 
закінчення мають ці іменники?

«навчаючи-учусь»
	Запишіть іменники у два стовпчики: у перший ті, що мають закінчення -а (-я) 

в родовому відмінку однини, в другий — -у (-ю). Поясніть свій вибір, послу-
говуючись виразом: «Я вважаю, що…».

Голос, біль, колос, урок, садок, погляд, телефон, настрій, вітер, сум, опти-
мізм, відчай, розвиток, обрій, очерет, зміст, вечір, ґрунт, гурт, гурток, степ, лист, 
кожух, січень, рух, острів, луг, Кавказ, Урал.

	Складіть 3–4 речення, використовуючи наведені іменники в родовому від-
мінку однини. Один іменник розберіть як частину мови.

коментоване письмо
	Виконати вправу 248 на с. 117.

«дослідження-відновлення»
	Прочитайте текст, розкриваючи дужки. З’ясуйте, що відбиває заголовок: 

тему чи основну думку тексту. Визначити тип і стиль мовлення.

У ТеПЛІ КРАї

На початку жовтня птаство готується до (відліт) в теплі краї. Лелеки, ве-
ликим правильним трикутником прямують до Африканського (континент). 
А птахи, що залишаються в нас, з наближенням (листопад) й (грудень) горнуться 
до (оселя) людей, чекають нашої (допомога) в пору (холод) і (голод).

Восени слід передбачити, як допомогти перезимувати всім мешканцям (ліс). 
Для цього треба їм приготувати (корм): пташкам — (зерно), косулям — зелених 
віників з гілочок (дерево). Узимку пташкам до вподоби насіння (кавун), (салат), 
(льон), (соняшник), (лопух), кінського (щавель). Жменька (корм) врятує багатьох 
пташок від голодної (смерть) (За А. Волковою).

	Визначити відмінки іменників, ужитих у тексті.

Творча лабораторія
	Виконати вправу 254 на с. 119.

«Вірю — не вірю»
	Наведені географічні назви поставте у формі родового відмінка однини і за-

пишіть до відповідного стовпчика.

закінчення іменників іі відміни у р. в.

-а (-я) -у (ю) Можливі паралельні форми (залежно від значення)

Арарат, Рейн, Бориспіль, Крим, Херсон, Париж, Путивль, Вашингтон, Пар-
нас, Кавказ, Славутич, Байкал, еверест, Очаків, Донець, Дон, Донбас.

мовний аналіз
	Виконати вправу 258 на с. 121.

Vііі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку «незакінчене речення»
 Найцікавішим на уроці було… �
 Найлегшим завданням було … �
 Найскладнішою вправою виявилася … �

іх. ОгОлОшення резульТаТіВ наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

х. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 22 на с. 116–121.
	Виконати вправу 260 на с. 122.

10



Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 60  БукВа -а (-я), -у (-ю) В закінченнях 
іменникіВ чОлОВічОгО рОду іі Відміни

мета: поглибити знання учнів про іменник як частину мови, з’ясувати правила вживан‑
ня закінчень -а (-я), -у (-ю) в іменниках ІІ відміни однини в родовому відмінку; фор‑
мувати загальнопізнавальні вміння знаходити означені іменники в текстах, пояс‑
нювати особливості написання, визначати синтаксичну роль у реченнях; розвивати 
творчі вміння використовувати іменники у власних висловлюваннях; за допомогою 
мовленнєво‑комунікативного дидактичного матеріалу виховувати увагу, логічне 
мислення, повагу до праці вчителя.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПереВірка дОмашньОгО заВдання

ііі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

іV. акТуалізація ОПОрних знань

«аналіз думок»
	Прочитайте текст. Дайте йому заголовок. Визначте стиль. Головну думку 

сформулюйте в кількох реченнях і запишіть їх. Підкресліть іменники ІІ від-
міни, з’ясуйте синтаксичну роль. Поясніть тире між підметом і присудком.

Учитель — твій наставник і друг… Учителеві потрібні роки й роки, щоб дбай-
ливо покладені в родючу землю зерна дали перші паростки. Пам’ятай, що твоя 
радість — це радість учителя. Кожна твоя невдача або поганий вчинок відзива-
ються в серці вчителя, додають сивини в його волосся. Минуть роки… Ти станеш 
дорослою людиною. Усе хороше, що почує про тебе вчитель, — його радість, усе 
погане — його горе.

	Виписати іменники ІІ відміни, підкресліть закінчення, поясніть їх правопис. 
Провідміняйте один з іменників. Зробіть висновки про відмінювання імен-
ників ІІ відміни.

V. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

Vі. ПОВТОрення й узагальнення ВиВченОгО маТеріалу

«мозковий штурм»
 Якого правила стосується написання закінчень  � -а (-я), -у (ю) в іменниках 
ІІ відміни?
 Сформулюйте правила. �
 Наведіть приклади. �
 Як розрізнити іменники, що мають паралельні закінчення  � -а (-я) і -у (ю)?
 Чи однакове лексичне значення мають такі іменники? �
 Наведіть приклади. �

Vіі. ВикОнання ВПраВ на закріПлення ВиВченОгО маТеріалу

«спотиканочка»
	Прочитайте текст, уставляючи з довідки потрібні іменники ІІ відміни.

Доки живуть на світі … та …, доти … перебуватиме у постійному …, який веде 
до оновлення, духовного збагачення, моральної досконалості.

Учитель прагне створити особистість. Таке ж бажання мають ще тільки 
наші батьки. Тому ставлення до вчителя, на мою думку, має бути таким, як до.. 
й матері.
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Учитель для мене — … і …Він уміє відчувати мій …, побачити в моїх очах 
якусь тривогу чи зажуру, підтримати, захистити, застерегти від необдуманих …
За це він не вимагає ніякої винагороди. Вчить нас бути вдячними батькам і стар-
шим … як за похвалу, так і за …, бо похвала свідчить про твоє вдосконалення, 
а докір чи … допомагають зрозуміти помилки.

Довідка: вчителі, учні, світ, розвитку, батька, друг, порадник, настрій, кро-
ків, друзям, докір, осуд.

	Виписати іменники ІІ відміни чоловічого роду однини, поставте їх у родовому 
відмінку. Спираючись на таблицю-опору (спроектована на дошці), поясніть 
відмінкові закінчення цих іменників.

	Висловіть своє ставлення до вчителя, використовуючи іменники ІІ відміни.

«навчаючись-учусь»
	Виконати вправу 259 на с. 121–122.

«хто швидше» (робота в парах)
	Наведені іменники поставте в родовому відмінку, згрупувавши їх у два 

стовпчики: 1) із закінченням -а(-я); 2) із закінченням -у (-ю).

Бик, козак, кінь, коник, полтавець, початок, характер, зубр, хребет, цех, 
гурток, шовк, дуб, дах, девіз, горіх, Дністер, мед, мак.

«лінгвістична задача»
	Прочитайте слова, поясніть у них закінчення. Визначте, чи змінюється зна-

чення іменників зі зміною закінчень у формі родового відмінка.

Блока — блоку, вала — валу, позитива — позитиву, пояса — поясу, ра-
хунка — рахунку, терміна — терміну, апарата — апарату, сектора — сектору, 
фона — фону.

	Складіть із такими парами слів словосполучення (робота за варіантами).

«Творча лабораторія»
	Розкриваючи дужки, утворіть словосполучення. Запишіть їх. Сформулюйте 

правила, на які ви спиралися, записуючи відмінкові закінчення іменників.

Учні (Херсон), студенти (Київ), гори (Кавказ), дім (брат), директор (завод), 
артист (театр), склянка (чай), мішок (цукор), змагання з (футбол), чемпіонат 
з (теніс), минулого (рік), вчорашнього (день), теперішнього (час).

мовний аналіз
	Виконати вправу 257 на с. 170.

Тестування
В усіх іменниках ІІ відміни в Р. в. 
пишемо закінчення -а(-я):
А тесляр, бінокль, бензин, тро- 

лейбус;
Б замок, малюнок, барвінок, гори-

зонт;
В вітер, цукор, колектив, вокзал;
Г вівторок, сантиметр, відмінок, 

брат

В усіх іменниках ІІ відміни в Р. в. 
пишемо закінчення -у(-ю):
А стадіон, балет, текст, Стокгольм;
Б квадрат, інститут, Крим, ко- 

лектив;
В ганок, палац, міліграм, рукопис;
Г вітер, чай, цукор, вокзал

Vіі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку «мікрОфОн»

х. ОгОлОшення резульТаТіВ наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

хі. дОмашнє заВдання 
	Вивчити матеріали підручника § 22.
	Виконати вправу 252 на с. 110.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 61  ПраВОПис іменникіВ  
і Та іі Відмін у кличнОму Відмінку

мета: повторити знання учнів про іменник як частину мови, з’ясувати основні прави‑
ла утворення та правопису іменників І та ІІ відмін у кличному відмінку, навчити пра‑
вильно утворювати кличну форму; розвивати логічне мислення, уміння аналізувати 
матеріал, працювати за аналогією; виховувати увагу до слова.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

ііі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

іV. усВідОмлення учнями ТеОреТичнОгО 
маТеріалу у ПрОцесі ПракТичнОї рОБОТи

«мозковий штурм»
 Як називається останній відмінок, окрім прямого і непрямих? �
 Коли найчастіше його використовують? �
 Чим кличний відмінок відрізняється від інших? �
 Наведіть приклади. �

«Взаємні запитання»
	Прочитайте і запишіть речення. З’ясуйте, у чому їхня особливість. Визначте 

відміни та відмінки іменників. Поясніть розділові знаки.

1. Дощику, дощику іди, я тобі вудилище бамбукове подарю. 2. Іди, іди, до-
щику, дам тобі борщику. 3. Місяченьку, наш голубчику, ходи до нас вечеряти… 
4. Сонце! Сонце! Це тебе, довічний світе, стріваючи, вітає земля.

	Підготуйте по 2–3 запитання про вживання звертання в реченні.

аналіз таблиці на с. 116–117

«лінгвістичне спостереження»
	Прочитайте текст. Визначте тему й основну думку. Аргументуйте свою від-

повідь.

Небо, небонько, мерщій,
посилай до нас дощі!
Не сам, дощику, ходи,
інших дощиків веди! 

Не йди, дощику, де косять,
іди, дощику, де просять!
Не йди, дощику, де жнуть,
а йди, дощику, де ждуть! (О. Орач)

	Виписати іменники у формі кличного відмінка. Позначте закінчення. До якої 
відміни вони належать? Доведіть правильність виконаного завдання.

Таблиця-опора

Іменники 
Закінчення 

-е -у (-ю)

На твердий приголосний брате, голубе,  
вітре, школяре

тату, діду, сину

На м’який приголосний учителю, писарю, 
Сергію

На [г], [к], [х], що чергується з [ж], [ч], [ш] друже, Явтуше

З основою на [ж], [ч], [ш], [дж] читачу, товаришу
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«дослідницька лабораторія»
	Розгляньте узагальнювальну таблицю (спроектована на дошці) й розкажіть 

про відмінкові закінчення іменників І і ІІ відмін у кличному відмінку.
	Зробіть висновок у формі монологічного висловлювання в науковому стилі 

про закінчення іменників І і ІІ відмін у кличному відмінку.
	Наведіть власні приклади, склавши 3–4 речення, використовуючи іменники 

у кличному відмінку. Визначте їх синтаксичну роль.

V. ВикОнання ВПраВ на закріПлення ВиВченОгО маТеріалу

Попрацюймо разом
	Виконати вправу 247 на с. 117.

«два-чотири — всі разом!»
	Прочитайте речення. Поміркуйте, які з виділених слів є звертаннями. Об-

ґрунтуйте свою думку.

1. Будь славен, день багатого врожаю, прозоре небо, піднімайся вище!  
2. Я люблю тебе, поле, простір твій, широчінь, твої пахощі й цвіт. 3. Так і неси 
мене, доле, у світанки, в ночі горобині, в рідний край, у рідний отчий край… 
4. Гей ви, далі ясні, безкінечні й сині, як чудесно в світі молодому жить! 5. Не сте-
лись, тумане, не шуміть, тополі, не печальте очі ви, берізки голі!

	Запишіть речення, розставляючи розділові знаки при звертаннях. Визначте, 
які з них поширені та чим вони виражені.

«навчаючи — учусь»
	Запишіть речення, поставте слова, що в дужках, у кличному відмінку, пра-

вильно розставляючи розділові знаки.

1. (Читач)! Поглянь, усміхнись до мене. 2. Добридень Вам (дідусь) і (бабуся)! 
Далекий (нащадок) ти чуєш мене? 3. (Товариш капітан) дозвольте вручити пакет. 
4. (Аркадій Іванович) нащо ввели нас в оману? 5. Кажи (Віра Пилипівна) з чим 
прийшла?

«мікрофон»
	Висловіть свої міркування щодо того, як потрібно звертатися до людей. Яке 

значення мають при цьому звертання? Які слова найкраще вживати під час 
звертання до мами, тата, бабусі, дідуся, ровесника, директора школи, незна-
йомої людини?

	Складіть кілька речень із такими звертаннями.

«Творча лабораторія» (робота в групах)
	Утворіть від наведених іменників кличну форму.

Вітчизна, країна, людина, Ганна, Надія, мрія, доня, матуся, Людмила Пе-
трівна, Тетяна Василівна, річенька, сестричка, земля.

	Складіть речення з такими словами-звертаннями.
	Перебудуйте речення так, щоб підмети виконували функцію звертання.

Весело шумить молодий гай біля ставу. Співає, щебече соловейко. Весняний ві-
тер грається зеленим листям верб і тополь. Рідна моя земля найрідніша для мене.

Vі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

Vіі. ОгОлОшення резульТаТіВ наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

Vііі. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 22.
	Виконати вправу 252 на с. 110.
	Виписати з творів художньої літератури п’ять речень зі звертаннями.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 62  ВідмінюВання іменникіВ ііі–іV Відмін

мета: поглибити знання учнів про іменник як частину мови, ознайомити з особливос‑
тями відмінювання іменників ІІІ і ІV відмін; розвивати в учнів пізнавальну актив‑
ність, логічне і критичне мислення, творчі вміння й навички; за допомогою мовлен‑ 
нєво‑комунікативного дидактичного матеріалу прищеплювати інтерес до історії 
українського народу.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу й формування практичних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПереВірка дОмашньОгО заВдання

ііі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

іV. акТуалізація ОПОрних знань

«аналіз думок»
	Прочитайте речення, підкресліть іменники. До якої відміни вони належать? 

З’ясуйте відмінки цих іменників.

Варіант 1. 1. Хіба не любов усе єднає, як ворожість усе руйнує? 2. Скажи 
до мудрості: «Ти сестра моя». 3. Чиста совість є великою радістю. 4. Під злістю 
завжди ховаються невміння, заздрість, лінощі. 5. Я в ніжну душу не впускаю 
страшну байдужості іржу. 6. Немає долі без солі.

	Поясніть, як ви розумієте думку, висловлену в реченні (на вибір).

Варіант 2. Бігає, як курка з першим яйцем. Боїться, як заєць бубона. Висо-
кий, як лоза, а дурний, як коза. Гарно, як свині в намисті. Голодний, як вовк. 
Дивиться, як кіт на сало. Діти маленькі, мов пташенята.

	Знайдіть іменники ІV відміни. Обґрунтуйте свій вибір.
	Від іменників на позначення тварин утворіть іменники четвертої відміни. 

Дайте їм характеристику.

V. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

Vі. сПрийняТТя і засВОєння учнями  
наВчальнОгО маТеріалу

«лінгвістичне дослідження»
	Виписати іменники ІІІ відміни з аналізованого тексту, дайте їм характери- 

стику. Провідміняйте іменники ІІІ відміни з першого, третього та шостого 
речень. Зробіть висновок про особливості відмінювання цих іменників. До-
беріть власні приклади § 22 на с. 261.

коментар учителя
Іменники ІІІ відміни на групи не поділяються. Іменник мати при відміню-

ванні має суфікс -ер (-ір): матері, матір, матерями.
В орудному відмінку перед закінченням -ю приголосні д, т, з, с, ц, л, н, ж, ч, 

ш у вимові подовжуються, а на письмі — подвоюються. Але якщо в кінці слова 
збігаються два різні звуки, то подовження не відбувається: сіль — сіллю, річ — 
річчю, вість — вістю, радість — радістю.

«лінгвістичні цікавинки»
	Словниками зареєстровано нормативність форм слова кість, кості, кістю, 

кістьми, кістями. Доберіть і запишіть усі форми однини і множини імен-
ника кість. Зверніть увагу, що форми кістьми і костями в українському 
літературному мовленні виступають як рівнозначні.
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«навчаючись-учусь»
	Виконати вправу 262 на с. 123.

Vіі. закріПлення здОБуТих знань

робота з підручником
	Виконати вправу 264 на с. 124.

«дослідження-аналіз»
	Запишіть речення, розкриваючи дужки. Знайдіть іменники ІІІ та ІV відмін, 

визначте відмінок, поясніть правопис відмінкових закінчень.

1. Пильнуй, мій сину, заповіді батька свого, не відкидай навчання (мати) 
твоєї. 2. Маю я святе синівське право з (мати) побуть на самоті. 3. На сонці те-
пло, а біля (мати) добре. 4. (Мати) кожної дитини жаль. 5. Як на ті чорнобривці 
погляну, бачу (мати) стареньку. 6. У (мати) немає вихідних, шершавіють, не-
мов коріння, руки. 7. Не шкодуй, моя мила (мати), що я степ рясний залишив. 
8. Дивлюсь я на дітей, на (матері).

коментоване письмо
	Виконати вправу 263 на с. 123.

лінгвістичний аналіз
	Скориставшись таблицею на с. 126, виконайте вправу 272 на с. 127.

«хто швидше»
	Поставте іменники у формі орудного відмінка однини. Поясніть написання 

утворених форм.

Варіант 1. Сіль, пам’ять, радість, любов, мораль, ніч, тінь, верф, височінь, 
кров, ненависть, подорож, мати, швидкість, рідкість, гостинність, шерсть, 
мить, щирість, зелень, ртуть.

	Виділіть орфограму — одна і дві букви перед закінченням орудного відмінка 
однини іменників третьої відміни.

Варіант 2. Орля, хлоп’я, ім’я, сім’я, вовченя, ягня, дівча, теля, вим’я, пташе-
ня, тигреня, дитинча, курча, ім’я, плем’я.

	З виділеними словами складіть речення.

робота в групах
	Прочитайте речення. Як їх можна назвати? З’ясуйте, якою темою вони 

об’єднані. Чи погоджуєтеся ви з думками, висловленими у прислів’ях?

1. Всякій матері свої діти милі. 2. Дитина не плаче — мати не розуміє. 3. Ма-
терин гнів, як весняний сніг: рясно випаде, та скоро розтане. 4. Нема тих яток, 
де продають рідних маток. 5. Нема того краму, щоб пошити рідну маму. 6. Нема 
у світі цвіту цвітнішого, як маківочки, нема ж і роду ріднішого, як матіночки. 
7. Рідна матка — тепла хатка. 8. У дитини болить пальчик, а в матері — серце. 
9. У кого є ненька, у того й голівка гладенька. 10. Який талан матці, такий і ди-
тятці. 11. Які мамка й татко, таке й дитятко.

	Знайдіть у реченнях спільнокореневі слова, підкресліть їх. З’ясуйте належ-
ність цих слів до певної відміни, визначте відмінок, виділіть закінчення. Ви-
писати іменники ІІІ відміни, дайте їм характеристику.

Vііі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

іх. ОгОлОшення резульТаТіВ наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

х. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 22 на с. 123–127.
	Виконати вправи 271 на с. 126.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 63  урОк рОзВиТку кОмунікаТиВних умінь № 14. 
усний ТВір-ОПОВідання за жанрОВОю карТинОю

мета: розвивати вміння учнів осягати зміст живописної графіки, виражальні засоби, по‑
мічати всі важливі й другорядні деталі, розкрити майстерність художника; дати по‑
няття про жанрову картину; сприяти збагаченню й уточненню словникового запасу 
учнів; доречно використовувати естетичний і моральний потенціал художнього по‑
лотна для духовного розвитку учнів.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

ііі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

іV. рОзВиТОк ПОшукОВОї ПізнаВальнОї акТиВнОсТі 
у ПрОцесі ВикОнання ПракТичних заВдань

«Пошукове завдання»
	Дайте визначення поняттю жанр. Робота учнів із тлумачним словником.

коментар учителя
Слово жанр багатозначне. Інше його значення: «живопис на побутові теми, 

картина побутового сюжету». Художників, які відображають сцени з народного 
життя, називають жанристами.

Побут — це щоденне життя людей, їхня праця, відпочинок, улюблені заняття 
тощо. Отже, для жанрових картин характерне зображення побуту, тобто поєднання 
всіх видів людської діяльності: праці, громадських справ, відзначення свят тощо.

	Доберіть синоніми до слова «жанр». Для цього скористайтесь словником. (Різ-
новид, живопис на побутові теми, картина побутового сюжету).

Побутовий живопис (картини, малюнки) посідає значне місце у творчості 
Т. Г. Шевченка. Працюючи над цими творами, митець використовував свої спо-
стереження, глибоке знання народного побуту. Здебільшого малюючи з натури, 
він прагнув до простоти та ясності. У жанрових картинах Тарас Шевченко ви-
кривав тогочасний суспільний лад як причину нещасть трудящих. Т. Шевченка 
вважають основоположником побутового жанру в українському живописі.

(Демонстрування репродукцій жанрових робіт Шевченка: «На пасіці», «Ста-
рости», «Казахський хлопчик дрімає біля грубки», «Байгуші».)

коментар учителя
Ви бачите, наскільки різноманітні картини побутового жанру. Побут роз-

кривається художниками в усьому розмаїтті виявів життя. Пригадайте жан-
рові картини про життя дітей. («Тройка» В. Перова, «Біля дверей школи» 
М. Богданова-Бєльського, «Тарас-пастух» І. їжакевича та інші). (Репродукції цих 
картин вміщені у шкільних підручниках).

розповідь учителя
З картиною І. їжакевича «Мені тринадцятий минало…», («Тарас-пастух») 

ми ознайомилися, вивчаючи твори про дитинство Т. Шевченка. Для полотна 
характерні ознаки двох жанрів. Яких саме? (Це жанрова картина, бо зображе-
на на ній побутова сцена, епізод з буденного життя малого Тараса. Водночас 
картина є портретом — художник яскраво, з любов’ю змалював зовнішність 
свого героя. Чимало уваги автор приділив пейзажу — зображенню місцевості, 
де відбувається дія.)
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демонстрування репродукції картини. Бесіда за картиною
 Хто є героєм картини? �
 Якби картина не мала назви, чи зрозуміли б ви її зміст? �
 Яку б ви дали назву картині? �
 Опишіть героя картини — малого пастушка. �
 Який настрій у Тараса? �
 Як одягнутий хлопчик? �

читання вірша напам’ять
	Пригадайте вірш «Мені тринадцятий минало…» і виразно прочитайте його 

напам’ять. Чи можна назвати картину ілюстрацією до однойменної поезії 
Т. Шевченка?

«мозаїка». добір лексичного матеріалу
	Назвіть об’єкти, зображені на картині.
	Доберіть означення-епітети до слів: руки (обвітрені, засмаглі); волосся (ру-

сяве, світле); одяг (поношений, полатаний, дірявий); бриль (старий, ді- 
рявий).

	Назвіть кольори картини. (Жовтий, зелений, світло-жовтий, коричневий, 
блідо-голубий, сіруватий, світло-коричневий, зеленаво-жовтий)

робота в групах
Добір характерних ознак об’єктів, зображених на полотні (передній план, 

задній план).

Творча робота
 Складіть речення, використовуючи опорні слова:

 настрій хлопчика-сироти: самотність, приниження, нещасний у жорстоко- �
му світі кріпацтва і гноблення;
 стан хлопчика: спокійний, зосереджений; захоплення улюбленим заняттям; �
 поза пастушка: зосередженість, твердість характеру, здатність долати труд- �
нощі.
Продовжте речення:

1. Перед нами ….
2. Автор картини знайомить нас із ….
3. Художник вдало дібрав ….

складання усного твору-оповідання за жанровою 
картиною, дотримуючи структури оповідання

1. Зав’язка — епізод, яким починається розвиток подій у творі.
2. Розвиток дії.
3. Кульмінація — момент піднесення, напруження.
4. Розв’язка — заключна дія, що виступає як результат розвитку подій у творі.

V. дОмашнє заВдання
	Скласти усний твір за картиною.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 64  урОк рОзВиТку кОмунікаТиВних умінь № 15.  
ПисьмОВий ТВір-ОПис ПрирОди 

за карТинОю В худОжньОму сТилі

мета: розвивати вміння осягати зміст живописного твору, виражальні засоби, поміча‑
ти всі важливі і другорядні деталі, розкривати майстерність художника; вдоскона‑
лювати культуру писемного мовлення, сприяти збагаченню й уточненню словнико‑
вого запасу.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

ііі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

іV. ПідгОТОВча рОБОТа дО складання ПисьмОВОгО ТВОру-ОПису

Бесіда
 Яка різниця між такими видами образотворчого мистецтва, як живопис  �
і графіка?
 Що називають пейзажем? ( � Жанр живопису, у якому предметом зображен-
ня є природа. Отже, пейзаж — це жанр живопису.)
 Імена яких відомих художників України ви знаєте? �
 Які ознаки має художній стиль мовлення? �

робота зі словником
	Знайдіть у словнику визначення ключових слів.

Живопис — вид образотворчого мистецтва, що за допомогою фарб передає 
предмети і явища дійсності або фантазії.

Картина (художнє полотно) — твір живопису, написаний переважно фарба-
ми на полотні, картоні чи дошці.

Пейзаж — загальний вигляд якоїсь місцевості, картина природи (поля, лісу, 
села, міста, гір, моря, неба). Пейзажем називають також картину або малюнок 
із зображенням краєвиду. Живописця, який спеціалізується в галузі пейзажу, 
або письменника, який змальовує природу, називають пейзажистом.

аналіз репродукцій
	Подивіться уважно на репродукції картин, фото. Що змальовано на них?

Як називають такі картини? А художники? (Пейзажами, пейзажистами)
Пригадайте, для чого в творах використовують пейзаж. (Для зображення 

якоїсь місцевості.)

Зауваги. Описати пейзаж, побачений на картині, по-своєму відтворити 
враження від неї, продемонструвати вміння бачити художні деталі, які увираз-
нюють зміст. Пейзаж у словесній формі передається за допомогою відповідних 
художніх засобів.

V. аналіз реПрОдукції карТини (демОнсТруВання карТини)
1. Огляд картини.
2. Складання плану до картини.

коментар учителя
Складання плану до твору — це один із найнеобхідніших компонентів ро-

боти над текстом. План допомагає передати зміст тексту повніше. Він має таку 
структуру: вступ, основну частину, висновки.
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План мусить спрямувати не лише зміст роботи, а й її композицію. Він надає 
творові чіткості, стрункості, повноти і довершеності.

Пейзаж теж має свій план:
а) правий план (те, що зображено справа);
б) лівий план (те, що зображено зліва);
в) передній план (те, що зображено ближче до глядача, в центрі картини);
г) задній план (те, що зображено далі).

Vі. Осмислення худОжньОгО ПОлОТна (аналіз карТини)
 Яке ваше перше враження від картини? �
 Визначте, яку пору року відтворено на картині. �
 Який час доби зображено на картині (ранок, вечір, полудень)? �
 Яка кольорова гама картини? �
 Чи затінена якась частина; на який план картини падає тінь? �
 Що зображено на правому плані? �
 Що зображено на лівому плані? �
 Що зображено на передньому плані? �
 Що зображено на задньому плані? �
 До якого жанру належить картина? �
 Визначте тему й основну думку художнього полотна. �
 Чи сподобалася вам картина? Чим саме? �

лексична робота
	Доберіть слова, словосполучення, які найяскравіше характеризують пей-

заж.
	Доберіть до цих слів синоніми, антоніми, епітети.

VIі. ТВОрча рОБОТа
	Складіть письмовий твір-опис за картиною, дотримуючи плану.

1. Край рідного куточка…
2. Далекий і близький плани картини.
3. Використання художником кольорів як засобу увиразнення основної дум-

ки твору.
4. Загальне враження від картини.

VIіі. складання на чернеТках ТВОру-ОПису
	Зіставити створений текст із планом.

іх. дОмашнє заВдання
	Завершити письмовий твір-опис за картиною, розпочатий на уроці.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 65  БукВи е, и, і В суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, 
-ичк, -інн (я), -н (я), -инн (я), -ив (о), -ев (о)

мета: поглибити знання учнів про іменник як частину мови, з’ясувати правила вживан‑
ня букв е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк (а), -ичок, -ичк (а), -інн (я), -енн (я), -н (я), -инн (я)-
ив (о), -ев (о) в іменниках; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити іменники 
з цими суфіксами в текстах, визначати їхню роль у реченнях; розвивати творчі вмін‑
ня використовувати іменники з суфіксами у власних висловлюваннях; за допомогою 
мовленнєво‑комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до природи.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу й формування комунікативних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПереВірка дОмашньОгО заВдання

ііі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

іV. акТуалізація ОПОрних знань

«аналіз думок»
	Запишіть текст під диктовку. Визначте його основну думку. Які почуття він 

викликає?

Вгорі чисте, по-весняному лунке небо. Гойдається ворон у сліпучих потоках 
сонця, в ніжній синяві крила миє, даленіє чорною цяточкою. Зеленіє обабіч до-
роги перша весняна травичка. Дикі груші стоять на пагорбах, ще не випустили 
своїх листочків.

Село як на долоні, так мені в очах і замигтіли білі хатки, колодязне цямрин-
ня, розквітлі садочки й городи. Наша хата на горі, на самому шпилечку стояла. 

	Виписати іменники з суфіксами пестливості, дайте їм характеристику.

V. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

Vі. сПрийняТТя і засВОєння учнями наВчальнОгО маТеріалу

Попрацюймо разом
	Прочитайте правила, зробіть свої висновки; § 24.

коментар учителя
Ненаголошені голосні в суфіксах -ечок, -ечк (а), -ичок, -ичк (а), -інн (я), -енн 

(я), -н (я), -инн (я), -ив (о), -ев (о) вимовляють невиразно, як [е], наближений 
до [и]; [е], наближений до [і]; [и], наближений до [е].

Для правильного написання цих суфіксів необхідно звернутися до таких 
правил.

Суфікси -ичк (а), -ичок уживаємо в іменниках, утворених від слів із суфіксом 
-ц-: паличка — палиця, синичка — синиця; вони надають зменшено-пестливого 
значення. В інших іменниках уживають суфікси -ечк (-єчк (а), -єчок): діжечка, 
лінієчка.

Ненаголошений суфікс -енн (я) (-єнн (я)) пишемо в іменниках, що означають 
опредмечені дії: озброєння, примирення.

В іменниках, що означають матеріал або продукт праці, пишемо -ив (о): до-
бриво, паливо. Суфікс -ев (о) пишемо в іменниках марево, зарево.

Vіі. закріПлення здОБуТих знань

займи позицію
	Виконати вправу 304 на с. 137.
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«лінгвістична лабораторія»
	Перепишіть речення, вставляючи на місці крапок букви е, и, і. Обґрунтуйте 

свій вибір.
1. Погляньте на карту Вітч..зни — безмежна рідна земля. 2. Я вбіжу із вул..ці 

дзвінко заспіваю, наче пташ..чка у маї. 3. І з дал..ни нам мерехтіли озера мар..в 
степових. 4. Кам..ння виблискувало проти місяця тьмяними скалками. 5. Пові-
тря потрібне для гор..ння пал..ва в печах.

«навчаючи-учусь»
	Прочитайте слова, утворіть від них нові з виучуваними суфіксами. Запишіть 

слова в таблицю. Виділіть орфограму — букви -и, -е, -є в суфіксах іменників 
зі зменшено-пестливим значенням.

Пишемо 

и е є

-ик, -ичок, -ичк -ечк, -еньк -єчк

Гора, вузол, піл, Кіндрат, книга, смуга, Зоя, Гафія, відро, сідло, поле, Надія, 
Марія.

«хто швидше»
	У наведених словах уставте пропущені букви. Згрупуйте їх у два стовпчики: 

1) із [е]; 2) з [и].

Жит..чко, піч..чка, щіч..чка, руч..чка, стеж..чка, ліж..чко, серд..нько, нос..
чок, корж..чок, чубч..чок, вул..чка, дон..чка, Тон..чка, Вал..чка, Ол..чка.

«Творча лабораторія»
	Утворіть за допомогою суфіксів зменшувально-пестливі форми від імен своїх 

однокласників.
	Виберіть ту форму свого імені, яка вам найбільше подобається, і ви хотіли б, 

щоб вас так називали.

диктант з обґрунтуванням
	Виконати вправу.

робота в групах
1‑ша група

	Утворіть іменники зі зменшено-пестливими суфіксами. Виділіть їх.

Сніг, стіл, піч, хата, комаха, миска, яма, кімната, вікно, яблуня, очі.

2‑га група
	Утворіть іменники із суфіксами згрубілості. Виділіть їх.

Кіт, сом, бас, дід, козак, рука, дуб, окунь, сміх, вовк, страх, чуб, нога.

3‑тя група
	Утворіть іменники середнього роду. Виділіть суфікси.

Гуляти, зростати, водити, служити, веліти, старіти, повторити, голосити.
	Визначте, від чого залежить уживання того чи іншого суфікса.

мовний аналіз
	Виконати вправу 307 на с. 138.

Vііі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

іх. ОгОлОшення резульТаТіВ наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

х. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 24 на с. 137–139.
	Виконати вправу 308 на с. 138.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 66  незмінюВанні іменники.  
рід незмінюВаних іменникіВ.  

ВідмінюВання іменникіВ,  
щО маюТь лише фОрму мнОжини

мета: поглибити знання учнів про іменник як частину мови, з’ясувати правопис незмі‑
нюваних іменників, а також особливості відмінювання іменників, що мають форму 
лише множини; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити означувані імен‑
ники в текстах, визначати їх роль у реченнях; розвивати увагу, творче мислення; за 
допомогою мовленнєво‑комунікативного дидактичного матеріалу виховувати по‑
чуття поваги до слова.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу й формування комунікативних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПереВірка дОмашньОгО заВдання

ііі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

іV. акТуалізація ОПОрних знань

«аналіз думок»
	Прочитайте текст мовчки. Визначте тему й основну думку його. Що цікавого 

ви дізналися? Доповніть текст власною інформацією.

Син учивсь у місті і приїхав на літо до батька на село. Батько й каже:
— Візьми лиш, сину, граблі, та підемо сіно гребти.
А син одказує:
— Я за науками усі мужичі слова позабував. Що то — граблі?
Батько нічого не сказав, а син пішов двором, ходить, руки назад позаклада- 

вши. Коли як наступить на граблі, а вони як піднімуться та лясь його по лобі!
Він тоді як крикне:
— От прокляті граблі! Як же здорово б’ються!

	З’ясуйте, до якої групи іменників належать слова типу граблі. Наведіть при-
клади таких слів.

V. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

Vі. сПрийняТТя і засВОєння учнями наВчальнОгО маТеріалу

Попрацюймо разом
	Прочитайте правила на с. 128–130. Зробіть свої висновки.

коментар учителя
Не всі іменники змінюються. Існують іменники, що не відмінюються за від-

мінками. Тому їх не можна віднести ні до однієї з чотирьох відмін. До таких 
іменників належать:

1) іншомовні слова з кінцевим голосним: кіно, радіо, колібрі, рагу, меню; але: 
пальто, пальта, в пальті;

2) жіночі прізвища на приголосний та о або на -ко, -ло: про Зою Гайдай, із  
Зоєю Гайдай, від Оксани Петрусенко;

3) більшість складноскорочених слів-абревіатур: у БМУ, будинок ГЕС, але: 
на ЛАЗі.
В іменниках, що мають лише форму однини рід виділяємо так: до чоловічого 

роду належать назви, що стосуються осіб чоловічої статі, а також назви тварин: 
кенгуру, містер (крім цеце). До середнього роду належать такі іменники: кіно, 
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шосе, радіо. Рід географічних назв визначають за родовою назвою: місто Сочі, 
держава Перу. Рід незмінюваних абревіатур визначають за опорним словом: ХДУ 
(Херсонський державний університет).

колективна робота над створенням таблиці
	За теоретичним матеріалом підручника складіть узагальнювальну таблицю 

«Відмінювання і правопис незмінюваних іменників».

«дослідницька лабораторія»
	Провідміняйте іменники. Виділіть у них закінчення.

Двері, штани, граблі, сани, Альпи, окуляри, Карпати.
	Зробіть висновок про відмінювання іменників, що мають лише форму мно-

жини.
	Складіть речення з кожним іменником і визначте відмінок.

робота з підручником
	Ознайомтеся з правилами на с. 132. Зробіть свої висновки.

коментар учителя
Іменники, що мають лише форму множини, мають такі особливості:
 у родовому відмінку мають закінчення  y -ів, -їв, -ей та нульове: виборів, Гіма-
лаїв, саней, роковин, Альп, Карпат;
 в орудному відмінку деякі іменники мають паралельні форми:  y дверми — 
дверима, ворітьми — воротами.
 Для тих іменників, які в родовому відмінку мають закінчення  y -ей, властива 
форма на -ми: людьми, гусьми.

Vіі. закріПлення здОБуТих знань

займи позицію
	Виконати вправу 274 на с. 128.

«хто швидше» (робота в парах)
	Визначте рід незмінюваних іменників.

Фойє, турне, метро, попурі, Баку, меню, інтерв’ю, мадам, міс, маестро, аве-
ню, Сочі, Перу, бюро.

Вибіркове коментування
	Виконати вправу 279 на с. 129.

інтелектуальна зарядка
	Виконати вправу 281 на с. 130.

«Творча лабораторія»
	З наведеними власними назвами складіть речення, вказавши рід невідміню-

ваних іменників, не використовуючи їхні загальні назви.

Наприклад: Велична і неповторна Ньябаронго розлила свої води надто ши-
роко.

Самоа (острів), Ньяса (озеро), Фудзіяма (вулкан), Намунас (річка), Фучжой 
(місто), Мак-Кінлі (гора), Маккензі (місто).

Vіі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

іх. ОгОлОшення резульТаТіВ наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

х. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 22 на с. 127–130, 132.
	Виконати вправи 287 на с. 132; 203 с. 133.
	Виписати з художніх творів сім незмінюваних іменників та сім іменників, 

що мають форму лише множини. Увести їх у речення.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 67  не з іменниками

мета: повторити й поглибити знання про іменник як частину мови, сприяти зміцнен‑
ню навичок визначення морфологічних ознак іменників, а також написання част‑
ки не з іменниками; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити іменники 
з не в текстах, визначати їх роль у реченнях; розвивати творчі вміння використову‑
вати іменники з не у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво‑комуні‑ 
кативного дидактичного матеріалу виховувати любов до природи.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу й формування комунікативних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПереВірка дОмашньОгО заВдання

ііі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

іV. акТуалізація ОПОрних знань

аналітична бесіда
 Які частки називають заперечними? �
 Яку роль відіграють заперечні частки в мовленні? �
 Які правила правопису заперечних часток із різними частинами мови ви  �
пам’ятаєте?
 Наведіть приклади. �

V. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

Vі. сПрийняТТя і засВОєння учнями наВчальнОгО маТеріалу

робота з опорною таблицею
(Опорну таблицю спроектовано на екран.) Розгляньте таблицю.

Опрацювання теоретичного матеріалу. коментар учителя (§ 23 на с. 135)
Не з іменниками пишемо разом:

1) якщо слова без не не вживаються: ненависть, нероба, немовля;
2) якщо додаванням не до слів утворюється новий іменник із протилежним 

лексичним значенням (не є префіксом): щастя — нещастя (біда), друг — 
недруг (ворог), правда — неправда (брехня);

3) у складі префікса недо-: недовага, недоїдок, недолік, недобиток.
Не з іменниками пишемо окремо:

1) якщо не заперечує лексичне значення слова (не є часткою): не добро, а зло; 
не воля, а рабство;

2) якщо у реченні щось заперечується: Він мені не друг. Це не сестра.

Vіі. закріПлення здОБуТих знань

мовне спостереження
	Виконати вправу 295 на с. 135.

«аналіз думок»
	Прочитайте загадки. Виписати не з іменниками.

1. Є деревце — не/полінце. Шість дірочок має. Весело співає. (Сопілка) 2. Не/ 
кінь, а біжить, не/ліс, а шумить. (Річка). 3. Не /кущ, а з листочками, не/сорочка, 
а зшита. (Книга) 4. Солоне, а не/сіль, біжить, а не/ річка, блищить, а не/золото. 
5. Коли б угадати, та менш його знати. (Сльози) 6. Не/ звір, а з ногами, не/птиця, 
а з пір’ям, не/людина, а в одязі. (Ліжко)
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«загадкові слова»
	Прочитайте слова. Чи зрозумілі вони вам? Що треба додати до них? Запишіть 

відновлені слова.

Мовлятко, нависть, года, біж, вдаха, від, гатив, вільник, забудка, діля

	З’ясуйте, чи можуть ці слова уживатися без частки не.

Пошукова робота (робота в парах)
	Виписати іменники з орфографічного словника, що не вживаються без не.
	Виписати іменники з тлумачного словника, що не вживаються без не.

«Творча лабораторія»
	Утворіть слова з протилежним значенням. Зробіть висновки.

Правда —
Друг —
Щастя —

Воля —
Віра —
Радість —
Доля —

	Чи можемо їх замінити синонімами?
	Складіть із кількома парами речення.

«лінгвістичне дослідження»
	Визначте значення префікса НеДО-. Запам’ятайте правопис.

НеДО»
НеДО — вічний недороба,
Недоводько до кінця.
Все йому не до вподоби,
Все йому не до лиця.
«Не займай!» — недочуває,
«Поможи!» — недобачає.
Не доївши хліба — страв, 
Недовзувшись — геть 

подавсь

Ой, і в кого він удався,
Я і сам ще недобрав!
З ним і в школі теж морока:
Недодума, недовтне,
Недовисидить уроку,
Не додому йде по зміні,
Не до книжки— на пусте…
Не доходить до хлопчини,
Що недоуком росте!

	Виписати іменники з префіксом недо-, поясніть його написання.

інтелектуальна зарядка
	Виконати вправу 299 на с. 136.

«Відшукай помилку»
	Поясніть написання не з іменниками. Розставте розділові знаки.

1. Не/праця дорога а діло. 2. Не голка шиє а руки. 3. Не/клей тримає а вмін-
ня. 4. Не/море топить кораблі а вітер. 5. Не/кожух гріє теслю а сокира. 6. Не/
силою роби а розумом, не/серцем а звичаєм. 7. Думки рухай не/язиком а вухами, 
очима та розумом. 8. Працюй плечима а не/очима. 9. Не/мовчанка буває нудна 
а пуста балачка.

мовний аналіз
	Виконати вправу 300 на с. 136.

Vііі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

іх. ОгОлОшення резульТаТіВ наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

х. дОмашнє заВдання 
	Вивчити матеріали підручника § 23 на с. 135.
	Виконати вправу 301 на с. 136.
	Виписати із творів української літератури 8 речень: 4 — з іменниками, які 

пишуться з не разом, 4 — з іменниками, які пишуться з не окремо. Розібрати 
як частину мови два іменники.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 68  наПисання і ВідмінюВання 
чОлОВічих і жінОчих імен ПО БаТькОВі

мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, з’ясувати осо‑
бливості написання й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові; розвива‑
ти творчі вміння утворювати й доцільно використовувати чоловічі й жіночі імена 
по батькові у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво‑комунікативного 
дидактичного матеріалу виховувати повагу до відомих постатей українського наро‑
ду, а також виробляти навички культури мовлення.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу й формування комунікативних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПереВірка дОмашньОгО заВдання

ііі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

іV. акТуалізація ОПОрних знань

«аналіз думок»
	Пригадайте і запишіть прізвища, імена та по батькові відомих письменників.

Зразок: Тарас Григорович Шевченко, Марко Вовчок …

V. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

Vі. сПрийняТТя і засВОєння учнями наВчальнОгО маТеріалу

Попрацюймо разом
	Прочитайте правила на с. 140–141. Зробіть висновки.

коментар учителя
1. Чоловічі імена по батькові творяться додаванням до основ власних імен 

суфікса -ович (без будь-яких змін): Михайло — Михайлович, Василь — Ва-
сильович, Юрій — Юрійович, Ігор — Ігорович.

 Кілька чоловічих імен по батькові творяться за допомогою суфікса -ич: Лу-
ка — Лукич, Сава — Савич, Кузьма — Кузьмич, Хома — Хомич, Ілля — Ілліч.

 Як виняток в імені Григорій при творенні імені по батькові відпадає ій — 
Григорович, а до основи імені Микола додається -ай- — Миколайович.

2. Жіночі імена по батькові творяться додаванням до основ власних імен су-
фікса -івн (а): Михайло — Михайлівна, Василь — Василівна, Юрій — Юрі-
ївна (Юрій +	івна), Анатоль — Анатолівна, Анатолій — Анатоліївна.

 З відхиленням від цього правила творяться лише такі імена по батькові: 
Григорій — Григорівна, Микола — Миколаївна.

3. Чоловічі імена по батькові відмінюються як іменники ІІ відміни мішаної 
групи, жіночі імена по батькові відмінюються як іменники І відміни твер-
дої групи (аналіз таблиці-опори).

Н. Іванівна, Андріївна, Василівна Петрович, Андрійович, Васильович

Р. Іванівни, Андріївни, Василівни Петровича, Андрійовича, Васильовича

Д. Іванівні, Андріївні, Василівні Петровичу, Андрійовичу, Васильовичу

З. Іванівну, Андріївну, Василівну Петровича, Андрійовича, Васильовича

О. Іванівною, Андріївною, Василівною Петровичем, Андрійовичем, Васильовичем

М. Іванівні, Андріївні, Василівні Петровичу, Андрійовичу, Васильовичу

Кл. Іванівно, Андріївно, Василівно Петровичу, Андрійовичу, Васильовичу
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Кличний відмінок імен по батькові. Імена по батькові жіночого роду мають 
закінчення -о: Ірино Василівно, Надіє Михайлівно; імена по батькові чоловічого 
роду мають закінчення -у: Петре Івановичу.

Vіі. закріПлення здОБуТих знань

лінгвістичне спостереження
	Виконати вправу.

«дослідницька лабораторія»
	Прочитайте текст. У чому його особливість? Дайте йому назву.

Популярному поетові Павлу Петровичу Подільчаку поштою прийшло при-
ємне повідомлення: «Приїздіть, Павле Петровичу, — писав поважний правитель 
Підгорецького повіту Полікарп Паскевич, — погостюєте, повеселитесь.»

Павло Петрович поспішив, прибув першим поїздом. Підгорецький привітно 
прийняв приїжджого поета. Потім під’їхали поважні персони — приятелі Пас-
кевичів. Посадили Павла Петровича поряд з панночкою — премилою Поліною. 
Поговорили про політику, погоду. Павло Петрович прочитав прекрасні поезії. 
Поліна пограла прекрасні полонези. Поспівали пісень, потанцювали. Прийшла 
пора — попросили пообідати.

Принесли печених поросят, пахучих паляниць, печінковий паштет, пухких 
пампушок, пирогів. Потім Поліна попросила прогулятися парком, помилувати-
ся природою, послухати пташиних переспівів…

«навчаючи учусь» (робота в парах)
	Від наведених імен утворіть імена по батькові, запишіть їх у відповідну ко-

лонку таблиці. Виділіть суфікси, обґрунтуйте свій вибір.

Правопис українських імен по батькові

-івн- -ївн- -ович -ьович -йович -ич (-іч)

Григорій, Яків, Сава, Микола, Володимир, Хома, Анатолій, Валерій, Карпо, 
Ілля, Василь, Іван, Кость, Павло, Григорій, Лука, Євген, Євгеній, Ким.
	Провідміняйте іменники з кожної групи.

«я — редактор»
	Запишіть словосполучення, виправляючи помилки.

Розмовляю з Андрієм Петровичом. Звернися до Степана Віталієвича. Запи-
тайте Оксану Олексєєвну. Поїдьте до Свирида Анатолієвича. Скажить Богдану 
Хомичеві. Віднесіть Марії Петрівній. Зошит Людмили Григоріївни. Віддайте 
Ганну Петрівну. Порадьтесь з Василем Павлівичем.

«лабораторія перекладача»
	Наведені іменники запишіть українською мовою.

Дмитрий Кузьмич, Зиновий Яковлевич, Илья Грирогьевич, Иосиф евге-
ньевич, Лукьян Маркович, Илья Ильич, Анна Сергеевна, Василиса, Петровна, 
Варвара Ильинична, Ирина Константиновна, Майя Степановна.

мовний аналіз
	Виконати вправу 314 на с. 140.

Vііі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

іх. ОгОлОшення резульТаТіВ наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

х. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 25 на с. 140–141.
	Виконати вправу 320 на с. 142.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 69  ПраВОПис складних іменникіВ

мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, з’ясувати особ‑ 
ливості творення і написання складних іменників; розвивати творчі вміння утво‑
рювати й доцільно використовувати складні іменники у власних висловлюваннях; 
за допомогою мовленнєво‑комунікативного дидактичного матеріалу виховувати 
повагу до відомих постатей українського народу, а також виробляти навички куль‑
тури мовлення.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу й формування комунікативних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПереВірка дОмашньОгО заВдання

самостійна робота з прийомом взаємоперевірки
	Перепишіть, уставляючи на місці крапок потрібні суфікси. Аргументуйте 

свій вибір.

Батьківщина — це твоє рідне слово. Бережи і вивчай мову українську. Укра-
їнською мовою написані безсмертні твори Івана Петров… Котляревського, Тараса 
Григор… Шевченка, Івана Яков… Франка, Максима Тадей… Рильського, Миколи 
Платон… Бажана, Івана Кіндрат… Микитенка, Михайла Панас… Стельмаха, 
Олеся Терентій… Гончара.

ііі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

іV. акТуалізація ОПОрних знань

V. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

Vі. сПрийняТТя і засВОєння учнями наВчальнОгО маТеріалу
Аналіз таблиці за підручником.

Бесіда-інтерв’ю
 Які іменники називаємо складними? �
 Які ви знаєте правила написання складних іменників? �

Vіі. закріПлення здОБуТих знань

словникова робота
	Перепишіть слова і поясніть правопис складних іменників.

Вуглевидобуток, вакуум-камера, снігозатримання, перекотиполе, штабс-капітан, 
овочесховище, блок-система, кораблебудівник, лісосмуга, магазин-салон, новобу-
дова, макрокосмос, авансцена, екс-міністр, шлакоблок, купівля-продаж, льотчик-
винищувач, щастя-доля, дизель-мотор, двадцятиріччя, двотижневик, прем’єр-
міністр, електродвигун, автофургон, міськрада, секундомір, авіакомплекс.

«навчаючи-учусь» (робота в групах)
	Запишіть складні іменники разом і через дефіс. Поясніть їх правопис.

1-ша група. електро/поїзд, світло/водо/лікування, двох/сот/ліття, авто/
фургон, магазин/салон, пів/Києва, льон/кучерявець, кіно/репортаж, мікро/
економіка, пів/ящика, мово/знавство, лексико/графія, Кам’янець/Подільський, 
максі/спідниця, всюди/хід.

2-га група. Пів/аркуша, чар/зілля, пів/дюжини, блок/система, пів/коло, пів/
місяця, пів/яблука, пів/огірка, напів/автомат, зоре/носець, прем’єр/міністр, 
напів/провідник, напів/сон, полу/мисок, хліб/сіль, пів/класу, макро/світ, пів/
Кавказу, напів/фабрикат, пів/острів, пів/день.
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3-тя група. Авіа/моторо/будування, пів/юрти, /віце/адмірал, дощо/мір, 
людино/день, життє/пис, перекоти/поле, п’яти/річчя, стоп/кран, лісо/сплав, 
радіо/комітет, купівля/продаж, лікар/еколог, кіловат/година, міні/футбол, 
пів/години, пів/карбованця, сто/річчя, пів/Одеси, полу/кіпок, мати/й/мачуха, 
тепло/й/гідро/електростанція.

4-та група. Зоре/пад, пів/Єгипту, псевдо/наука, пів/оберт, худ/пром, зірви/
голова, пів/Харкова, гала/концерт, полу/мисок, мати/й/мачуха, шістдесяти/
п’яти/річчя, пів/юрти, пів/огірка, екс/король, пів/вишні, крісло/ліжко, лісо/
смуга, норд/ост.

«аналіз думок»
	Запишіть слова, як вони називаються? Перевірте значення слів за «Словни-

ком іншомовних слів». Поясніть їх правопис.

Авіаметеостанція, біофізика, мікроекономіка, інфраструктура, електрифіка-
ція, зюйд-вест, картотека, лексикографія, піктографія, спектрограма, філармо-
нія, фотогенічність, хронологія, штабс-капітан.

	Складіть речення з виділеними словами.

«лабораторія перекладача»
	Перекладіть складні іменники українською мовою. Поставте їх у родовому 

та місцевому відмінках. Поясніть правопис складних слів.

Минмонтажспецстрой, райисполком, Госснаб, прораб, страхвзнос, госстан-
дарт, МИД, Стройбанк, главбух, госавтоинспекция, главпочтамт, ГАИ, госбанк, 
госбюджет, госзаказ, госконтроль, госкредит.

«хто швидше» (робота в парах)
	Запишіть абревіатурами словосполучення. Правильно прочитайте їх та по-

ясніть правопис. Визначте можливості використання утворених абревіатур 
у тестах.

Харківський державний університет, науково-дослідний інститут, міська 
рада, районний відділ народної освіти, податок на додану вартість, санітарна 
епідеміологічна станція, Служба безпеки України, Федеральне бюро розсліду-
вань, завідувач навчальної частини, Організація Об’єднаних Націй, гідроелек-
тростанція.

«Творча лабораторія»
	Складіть речення, у яких один іменник на позначення імені по батькові буде 

вжито у кличному відмінку, а другий — у родовому.

Привітайте (Валентина Степанівна, Володимир Олексійович); подякуйте 
(Іван Іларіонович, Зоя Дмитрівна); скажіть (Ольга Аркадіїівна, Семен Сергійо-
вич); домовтеся (Геннадій Якович, Наталія Сергіївна).

Vііі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

іх. ОгОлОшення резульТаТіВ наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

х. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 23, 24.
	Виписати з підручника історії 25 складних слів, об’єднавши їх у групи щодо 

написання (разом, через дефіс).
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 70  ТемаТична кОнТрОльна рОБОТа № 4.  
кОнТрОльний ТесТ

мета: узагальнити й систематизувати отримані знання учнів із теми «Іменник»; з’ясувати 
можливі недоліки в опануванні теоретичного матеріалу; удосконалювати вміння 
і навички логічно мислити, порівнювати, узагальнювати, робити висновки.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

ііі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

іV. ВикОнання ТесТОВих заВдань

1. Позначте рядок, у якому всі іменники-власні назви слід писати з великої 
літери і в лапках:
А сестра Оленка, пес Йогурт, кінотеатр Веселка;
Б вірш Заповіт, книга Кобзар, журнал Соняшник;
В цукерки Червоний мак, вулиця Каштанова, казка Котигорошко;
Г місто Чернівці, байка Вовк і Кіт, пісня Цвіте терен.

2. Позначте рядок, у якому наведено всі іменники спільного роду:
А білоручка, дармоїд, гуляка, нездара;
Б сірома, непосида, вереда, плакса;
В староста, листоноша, нероба, неук;
Г базіка, маля, бідолаха, нечупара.

3. Позначте рядок, у якому наведено всі незмінювані іменники:
А листоноша, сирота, староста, нечупара;
Б Баку, Токіо, Київ, Кіото;
В метро, поле, вікно, кашне;
Г табу, інкогніто, портмоне, ревю.

4. Позначте рядок, у якому всі іменники збірні:
А жіноцтво, латаття, гілки, волосся;
Б коріння, листя, молодь, діти;
В вороння, гарбузиння, дітвора, буйнотрав’я;
Г парубота, мушва, комарі, птаство.

5. Позначте рядок, у якому всі іменники мають форму лише множини:
А солі, води, сталі, грязі;
Б Карпати, ножиці, окуляри, кліщі;
В іменини, канікули, макарони, вермішель;
Г ясла, заробітки, ночви, хащі.

6. Позначте рядок з іменниками, які не вживаються у множині:
А степ, міст, полин, пил;
Б староста, шульга, заїка, зануда;
В радість, честь, молоко, мідь;
Г щирість, мати, серце, добро.

7. Позначте рядок, у якому всі іменники належать до І відміни:
А матуся, матір, сестра, сусідка;
Б Галина, Марія, Либідь, Лідія;
В душа, доня, дитя, дорога;
Г квітка, пташка, земля, пороша.
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8. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі орудного відмінка однини 
мають закінчення -ею (-єю):
А межа, надія, перемога, робітниця;
Б тиша, площа, непосида, суддя;
В вельможа, лівша, дружина, левиця;
Г п’ятниця, сестриця, сім’я, теща.

9. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі кличного відмінка мають за-
кінчення -е:
А Петро, воля, Ілля, Катря; Б брат, Дніпро, батько, вулиця;
В площа, осінь, рід, кінь; Г Київ, вчитель, місяць, ведмідь.

10. Іменники середнього роду життя, обличчя, колосся належать до:
А І відміни; Б ІІ відміни;
В ІІІ відміни; Г ІV відміни;

11. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі родового відмінка однини 
мають закінчення -а (-я):
А ясень, студент, млин, танець;
Б пароплав, майданчик, цукор, чай;
В Київ, іменник, вовк, долар;
Г Луцьк, Кривий Ріг, Конотоп, Зелений Клин.

12. Позначте рядок, у якому іменник зоря не є членом речення:
А Нічка розсипала зорі злотистії (С. Черкасенко);
Б Зоре моя вечірняя, зійди над горою (Т. Шевченко);
В Вечірня плакала зоря (В. Сосюра);
Г Сиплють ночі у тумани зорі сургучеві (В. Симоненко).

Vі. ОгОлОшення резульТаТіВ наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

Vіі. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 23–24.
	Виконати вправу 311 на с. 139.

Додаток
Текст для диктанту

ГОРОБИНА

Горобина і ялинка стояли поруч. Зовсім близенько одна до одної. І тому во-
ни часто шепталися між собою. На ялинці росли глиці й шишки, а на гороби-
ні — листя й пучки жовто-червоних ягід. 

Прийшла осінь. Дихнула раз, другий. Пожовкли листочки горобини, і кож-
на ягідка зробилася ще червонішою. А ялинка зовсім не змінилася. Ялинка ди-
вилась на свою подругу і милувалася нею. Яка-то вона гарна стала!

Та налетів осінній буйний вітер, загойдав горобину і почав зривати з неї 
листя. Посипалося воно жовтим, рясним дощем додолу. А ялинка не зляка-
лася вітру. Наставила проти нього колючі голочки. Поколовся вітер й одле-
тів геть від ялинки. Не злякались вітру і маленькі ягоди-намистинки на го-
робині.

Міцно-міцно вони вхопилися за гіллячки, щільніше притиснулись одна 
до одної і від напруження стали вже темно-червоними (З часопису, 122 сл.).
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 71  ПрикмеТник: загальне значення, 
мОрфОлОгічні Ознаки, синТаксична рОль

мета: поглибити й систематизувати знання учнів про прикметник як частину мови, 
формувати вміння виокремлювати прикметники серед інших частин мови, визна‑
чати морфологічні ознаки та синтаксичну роль; формувати вміння доречно вжи‑
вати прикметники в усному й писемному мовленні; розвивати культуру мовлення, 
удосконалювати вміння й навички колективної та самостійної роботи; орієнтува‑
ти школярів на загальнолюдські та національні ідеали, сприяти вихованню активної 
життєвої позиції.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу й формування комунікативних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПереВірка дОмашньОгО заВдання

ііі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

іV. акТуалізація ОПОрних знань

«мозковий штурм»
 Яка частина мови позначає ознаки предмета? �
 На які питання відповідає прикметник? �
 Як змінюються прикметники? �
 Яку синтаксичну роль виконує прикметник у реченні? �

V. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

Vі. сПрийняТТя і засВОєння учнями наВчальнОгО маТеріалу

Працюймо разом
	Аналіз теоретичних відомостей за підручником (§ 26 на с. 143–144).

аналіз таблиці
Із розрізнених відомостей про прикметник учитель разом з учнями створю-

ють узагальнювальну таблицю.

Прикметник як частина мови

1.
Виражає ознаку предмета безпосеред-

ньо або через відношення йо-
го до іншого предмета 

синій, дерев’яний

2.
Відповідає 
на питання

який? яка? яке? чий? чия? 
чиє?

зелений, зелена
батькова, мамина

3.
Змінюється за відмінками,

числами
й родами

синій, синя, синє, сині;
зелений, зеленого, зеленому,  
зеленого, зеленим, на зеленому

4.
У реченні ви-
конує роль

означення, рідше — іменної 
частини складеного присудка 

високий статний хлопець  
стояв на ґанку. Батькове слово 
сміливе й рішуче

«лінгвістичне спостереження»
	Утворіть словосполучення іменник +	 прикметник. З’ясуйте, від чого зале-

жить рід, число і відмінок прикметника.

Новий

одяг      взуття       шапка      черевики
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Лісовий

озеро      ягода       звір      рослини

коментар учителя
Прикметники семантично й граматично пов’язані з іменниками, залежать 

від них. Прикметники узгоджуються з іменниками, від яких залежать.

Vіі. закріПлення здОБуТих знань

«аналіз думок»
	Порівняйте два уривки, скажіть, який із них точніше передає думку, є яскра-

вішим, виразнішим. Обґрунтуйте свою думку.

Пролісок — квітка нетер- 
пляча, ще не зійде сніг, а вже 
крізь скоринку пнеться паро-
сток. Сьогодні — це хвостик, 
завтра це гостриця, післязав-
тра це вже листок з стрілкою 
всередині.

Пролісок — квітка ніжна, але смілива й не-
терпляча. Ще не зійде сніг, а вже крізь весняну 
ніздрювату снігольодову скоринку пнеться цуп-
кий паросток. Сьогодні — це біло-жовтуватий 
хвостик, завтра це біло-зелена гостриця, після-
завтра це вже довгий зелений листок з тонень-
кою стрілкою всередині (Ю. Смолич).

	Виписати словосполучення прикметник з іменником. У кожному словосполу-
ченні позначте головне і залежне слово, визначте морфологічні ознаки при-
кметника.

займи позицію
	Виконати вправу 322 на с. 143.

«дослідницька лабораторія»
	Запишіть речення, знайдіть прикметники, визначте їхні рід, число, відмінок, 

з’ясуйте синтаксичну роль.

Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики й квіткових па-
хощів — скількома епітетами супроводяться визначення української мови!  
І, зрештою, всі ці епітети слушні (О. Гончар).

«навчаючи-учусь» (робота в парах)
	Запишіть текст, ставлячи прикметники в потрібному відмінку, роді і числі.

Пройшли (рясний осінній) дощі, і я вирішив піти в ліс по опеньки. За (сосно-
вий) бором пролягла (давній) вирубка, і там у цю (осіння) пору їх залюбки можна 
набрати (цілий) кошик. До вирубки веде (рівний і широкий) просіка, обступлена 
(високий) соснами, що тихо перешіптуються між собою, ніби говорять одна од-
ній: «Осінь… осінь…» (З журналу). 

«Творча лабораторія»
	Перебудуйте словосполучення іменник +	іменник у іменник +	прикметник. 

Поясніть, як ви поєднували утворені прикметники з іменниками.

Мед із липи, сліди ведмедя, квітка з каменю, портфель учня, будинок з це-
гли, хмари із свинцю, дні осені, сукня із шовку, книга сестри.

мовний аналіз
	Виконати вправу 324 на с. 144–145.

Vііі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

іх. ОгОлОшення резульТаТіВ наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

х. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 26 на с. 143–144.
	Виконати вправу 323 на с. 144.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 72  груПи ПрикмеТникіВ за значенням: 
якісні, ВіднОсні, ПрисВійні

мета: поглиблювати знання учнів про прикметник як частину мови, його морфологіч‑
ні ознаки та синтаксичну роль; ознайомити учнів із розрядами прикметників за зна‑
ченням — якісними, відносними, присвійними; формувати вміння розрізняти роз‑
ряди якісні, відносні, присвійні прикметники; розвивати логічне мислення, усне 
й писемне мовлення, увагу та творчу уяву; виховувати любов до природи.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу й формування комунікативних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПереВірка дОмашньОгО заВдання

ііі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі

іV. акТуалізація ОПОрних знань

Бесіда
 Пригадайте, яку частину мови ми вивчаємо. �
 Дайте визначення прикметника. �
 Назвіть основні граматичні ознаки прикметників. �
 Яка синтаксична роль прикметника? �

V. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

Vі. сПрийняТТя і засВОєння учнями наВчальнОгО маТеріалу

слово вчителя
У країні Морфологія на проспекті самостійних частин мови стоїть величний 

будинок і живуть у ньому прикметники. Вони всі різні і кожен з них може това-
ришувати лише з певним іменником. А як розрізняти ті прикметники? Як поді-
лити їх на групи, щоб легше було іменникам?

робота з підручником
Опрацювання теоретичного матеріалу § 27 на с. 145–148.

Бесіда-інтерв’ю (опитування за варіантами):
І — якісні; ІІ — відносні; ІІІ — присвійні
Робота зі схемою-опорою (на мультимедійній дошці). Алгоритм визначення 

розряду прикметника.

Поділ прикметників на групи

Виражають ознаку Приклади 

Якісні кольору
смаку
запаху
маси
віку
зовнішніх та внутрішніх особливостей

червоний, зелений
солодкий, кислий
ароматний
легкий
старий, молодий
стрункий, вихований

Відносні за відношенням до матеріалу
часу
числа
особи
призначення
переконань
національності

залізний, олов’яний
літній, вечірній
подвійний, однозначний
жіночий, дитячий
шкільний, олімпійський
демократичний
український
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Виражають ознаку Приклади 

При-
свійні

належність предмета
особі
тварині

мамин, Олегів
ведмежий, заяча

Vіі. закріПлення здОБуТих знань

«аналіз думок». Вправа 326 на с. 146
	Прочитайте речення. Знайдіть прикметники, з’ясуйте, до якого розряду 

за значенням вони належать. Поясніть, як ви їх розрізняєте.

1. Доречне слово — то золоте яблучко у срібній оправі. 2. Українська писан-
ка — як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка. 3. Ти заповіт 
дідусів пам’ятай, куди б не закидала тебе доля, а мову рідну ти не забувай. 
4. «Які в тебе квіти гарні», — придивляється мати до рукавів Мар’яниної сороч-
ки. 5. Із березового гаю сіроманці вибігають. 
	Поясніть уживання великої літери в прикметниках.

розподільний диктант із коментарями
	Визначте розряд прикметників за значенням і запишіть у відповідну колонку 

таблиці.

Якісні Відносні Присвійні 

Широкий, сміливий, мідний, розумний, Тетянин, охайний, український, 
лагідний, учнівський, батьківський, батьків, Петрів, спортивний, козацький, 
тижневий, дотепний, сусідчин, сусідський.

	Поясніть відмінність у лексичних значеннях виділених прикметників.
	Позначте в словах орфограму «Велика літера».

«навчаючи-учусь» (робота в парах). Вправа 377 на с. 146
	Запишіть словосполучення, розкриваючи дужки. У прикметниках виділіть 

суфікси і з’ясуйте, до якого розряду належать утворені прикметники.

(Україна) мова; (студент) конспект; (вишня) сад; (дерево) будинок; (прозорий) 
джерело; (льон) сорочка; (солома) бриль; (золото) прикраса; (цемент) завод; (тан-
цювати) колектив; (рік) звіт; (навчати) рік.

«Творча лабораторія» (робота в групах). Вправа 331 на с. 147–148
	Від наведених іменників утворіть і запишіть присвійні прикметники. Виді-

літь у них суфікси.

1-ша група. Матуся, батько, Людмила, Наталя, Наталія, Марина, Марія.
2-га група. Вовк, заєць, лиса, ведмідь, лебідь, білка, орел.

	Позначте в словах орфограму «велика літера».
	Розкрийте значення фразеологізмів мамин синок; батьків син.

«лексична хвилинка». Вправа 334 на с. 149
	Пригадайте кілька народних назв рослин, що містять прикметники (скорис-

тайтесь словником). Визначте розряд цих прикметників.

Зразок. Татарське зілля, зозулині черевички, вороняче око, собача кропива.

Vііі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

іх. ОгОлОшення резульТаТіВ наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

х. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 27.
	Виконати вправу 337 на с. 149.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 73  Перехід ПрикмеТникіВ з Однієї груПи В іншу.  
ПОВні й кОрОТкі фОрми ПрикмеТникіВ

мета: поглибити знання учнів про прикметники та їхні розряди; формувати загально‑
пізнавальні вміння знаходити в текстах прикметники, що належать до певної групи 
за значенням; поглиблювати знання учнів про особливості переходу прикметників 
з однієї групи до іншої; розвивати логічне мислення, самостійність суджень; вихову‑
вати любов до природи.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу й формування комунікативних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПереВірка дОмашньОгО заВдання

ііі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі

іV. акТуалізація ОПОрних знань

Бесіда
 На які групи за значенням поділяються прикметники? �
 За якими ознаками можна виокремити якісні прикметники? �
 За якими ознаками можна виокремити відносні прикметники? �
 За якими ознаками можна виокремити присвійні прикметники? �

«аналіз думок»
	Прочитайте текст. Доповніть його якісними, відносними і присвійними при-

кметниками. Визначте їхні рід, число і відмінок.

Поле. Жито нахиляється під вагою колосків і хвилюється, як море від вітру. 
А над полем піднімаються сосни, освітлені сонцем. Шумлять на вітрі їх гілки. 
Дорога в’ється між полями. Вона стрічкою біжить у долину, потім зникає. Обабіч 
дороги ростуть волошки, ромашки, зеленіє трава.

V. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

Vі. сПрийняТТя і засВОєння учнями наВчальнОгО маТеріалу

«лінгвістичне спостереження»
	У наведених словосполученнях порівняйте значення прикметників. З’ясуйте, 

до якого розряду вони належать.

Золотий годинник, золоті руки, вовче лігво, вовчий апетит, залізний дах, 
залізні нерви, ведмежий кожух, ведмежа послуга, заячий хвіст, заяча душа, 
шовкова тканина, шовкове волосся, вишневе варення, вишнева тканина.

Попрацюймо разом
	Аналіз теоретичного матеріалу за підручником (§ 27 на с. 148).

коментар учителя
Іноді ті самі прикметники залежно від контексту можуть переходити із одно-

го розряду в інший: заячий хвіст (присвійний), заяча шапка (відносний), заяча 
душа (якісний). Вiд назв людей присвiйно-вiдноснi прикметники творяться за до-
помогою суфiкса -ськ (ий): учительська нарада, батькiвськi збори.

УВАГА! До присвiйних прикметникiв ставимо питання чий?, а присвiйно-
вiдноснi вiдповiдають на питання який?: дiвочi уста (чиї?), дiвочий танок 
(який?), дiдова порада (чия?), дiдiвськi методи (якi?).

Присвiйнi прикметники поступово можуть набувати значення якiсних: вов-
чий апетит, собачий холод, заяча душа.
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З таким самим значенням виступають прикметники в стiйких фразеологiчних 
сполученнях: лебедина пiсня, Охрiмова свита, Прометеїв вогонь.

Vіі. закріПлення здОБуТих знань

займи позицію
	Виконати вправу 334 на с. 149.

«навчаючи-учусь» (робота в парах)
	З наведеними прикметниками утворіть по два словосполучення, щоб у кож-

ному з них прикметники належали до різних розрядів.

Наприклад: червоний: червона (якісн.) троянда — червоний (відносн.) терор.

Заячий, оксамитовий, вовчий, батьківський, материнська, ведмежий, лебе-
дина.

розподільний диктант
	Наведені словосполучення розподіліть у шість стовпчиків: 1) з якісними 

прикметниками; 2) з відносними; 3) з присвійними; 4) з відносно-якісними; 
5) з присвійно-якісними; 6) з присвійно-відносними.

Зелена долина, червона троянда, собача шкіра, залізні двері, журавлиний 
ключ, малиновий стяг, вовчий апетит, собача кропива, малинове варення, вдала 
спроба, лебедина пісня, мамині руки, залізний кулак, журавлина пісня, вовча 
шуба.

інтелектуальна розминка
	Виконати вправу 335 на с. 149.

робота з підручником
Аналіз матеріалу «Повні і короткі форми прикметників» § 29 на с. 160.

коментар учителя
Повні і короткі форми прикметників уживаються найчастіше в усній на-

родній творчості, інколи в художньому стилі. Повні форми (дрібний, дрібная, 
дрібнеє) відмінюються, а короткі (дрібен) невідмінювані.

Вибіркове коментування
	Виконати вправу 356 на с. 160.

«Вправа-відновлення»
	Запишіть по пам’яті пісню «Ой зелене жито, зелене…», яку ви вивчали на уро-

ках музики. Підкресліть прикметники, дайте їм характеристику.

«Творча лабораторія» (робота в групах)
	Запишіть прикметники, утворивши від них, де це можливо, повні і короткі 

форми.

Білий, близький, вечірній, важкий, гарний, готовий, довгий, далекий, ра-
дий, домашній, дубовий, кам’яний, короткий, певний, рідний, росяний, синій, 
славний, трав’яний, хатній, червоний, широкий.

	Як, на вашу думку, чому не від усіх прикметників можна утворити такі форми?

мовний аналіз
	Виконати вправу 358 на с. 161.

Vііі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

іх. ОгОлОшення резульТаТіВ наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

х. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 27, 29.
	Виконати вправу 359 на с. 161–162.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 74  урОк рОзВиТку кОмунікаТиВних умінь № 16.  
ПисьмОВий дОкладний Переказ худОжньОгО 
сТилю із ТВОрчим заВданням (ОПис ПрирОди)

мета: удосконалювати мовленнєво‑мисленнєві вміння учнів усвідомлювати тему 
й основну думку висловлювання, тип і стиль мовлення, послідовність викладу мате‑
ріалу; розвивати вміння ділити текст на смислові частини, складати план і переказу‑
вати за планом; розвивати вміння аналізу художнього тексту, розуміти його, письмо‑ 
во докладно відтворювати почуте, дотримуючи логіки викладу.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

ііі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

іV. акТуалізація ОПОрних знань

Бесіда
 Пригадайте, що називають переказом. �
 Які перекази називають докладними? �
 Як потрібно працювати над докладним переказом? �
 Які вимоги ставлять до докладного переказу? �
 Що означає ввести в переказ елементи опису? �

V. ПерВинне сПрийняТТя нОВОгО маТеріалу
	Наш текст для переказу називається «Ранок». Які асоціації викликає у вас 

слово ранок?
	Подивіться на картину (презентація репродукції). Зверніть увагу, як худож-

ник змалював ранок на своєму полотні.

читання тексту

РАНОК

Ранок був ясний, бадьорий. Гострою свіжістю дихало повітря. Роса блищала 
на травах, прибивши куряву на дорозі, затіненій дубами й грабами. Соковита зе-
лень сліпила очі, а сонячні блищинки розсипалися в лісі золотими дукатами.

— Ку-ку! Ку-ку! — лунало в гущавині.
Чорноголові дятли діловито дерлися корою, вистукуючи й вислухуючи хворі 

дерева. Бризками сонця перелітали з гілки на гілку золотаві іволги.
Хлопець жадібно дихав росяною свіжістю пущі, ароматом козолисту й бу-

зини. Дорога йшла лісом. По балках дзюрчали струмки, бубонцями стрибало 
на камінцях їх балакуче скло. Балика не раз сходив з коня і припадав до їх кри-
жаного струменя, повного сонячних іскор. Кінь тягнувся до свіжої зелені, до води, 
але хлопець не давав йому пити і знов виводив на вогкий, ще росяний шлях.

Шлях положисто спускався до міста. В долині блищав став, а далі вився 
в кам’янистому руслі Буг, народжений у карпатських снігах. Ставало парко. 
Сонце випило світанкову свіжість. У траві густо скрекотіли коники. Пахло бу-
зиною й жасмином (За З. Тулуб; 151 сл.).

Післятекстові завдання
 До якого стилю мовлення належить текст? �
 До якого типу мовлення він належить? �
 Чи можна назвати текст оповіданням? Доведіть. �
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 Яким був ранок? �
 Чим дихало повітря? �
 Чим була затінена дорога? �
 Що розсипалося сонячними блищиками? �
 Що лунало в гущавині? �
 Що робили чорноголові дятли? �
 Ароматом яких квітів був напоєний ліс? �
 Де дзюрчали струмочки? �
 Куди спускався шлях? �

		Поясніть лексичне значення слів.

Курява, дукати, козолист, бузина.

	Замість крапок поставте пропущені букви, поясніть правопис цих слів.

Свіжіс..ю, бл..щала, пр..бивши, зел..нь, ро..сипалися, з..л..тими, гущав..
ні, ч..рног..лові, перел..тали, к..золисту, буз..ни, кр..жаного, струм..ня, во..кий, 
д..лині, карпатс..ких, скр..котіли.

колективне складання плану тексту
Орієнтовний план:

1. Ясний, бадьорий ранок.
2. Чорноголові дятли.
3. Золотаві іволги.
4. У пущі.
5. Шлях додому.

Повторне читання тексту

усний переказ тексту за планом
(Текст переказують два-три сильні учні.)

колективне обговорення переказів, їх рецензування
Як би ви закінчили цей текст?

робота над чернетками переказів

написання переказів начисто

робота з підручником
	Виконати вправу 407 на с. 178.

VI. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

Vіі. дОмашнє заВдання
	Переписати начисто переказ, доповнивши його власними міркуванням про 

те, як закінчилася подорож хлопця.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 75  сТуПені ПОріВняння якісних  
ПрикмеТникіВ, їх ТВОрення

мета: поглибити знання учнів про прикметники та поділ їх на групи за значенням; фор‑
мувати загальнопізнавальні вміння знаходити в текстах якісні прикметники; погли‑
блювати знання учнів про способи творення ступенів порівняння прикметників; 
розвивати логічне мислення, самостійність суджень; за допомогою мовленнєво‑ 
комунікативного дидактичного матеріалу виховувати толерантне ставлення до ін‑
ших людей.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу й формування комунікативних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПереВірка дОмашньОгО заВдання

ііі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі

іV. акТуалізація ОПОрних знань

«мозковий штурм»
 Які прикметники належать до якісних? �
 Чим відрізняються якісні прикметники від відносних і присвійних? �

V. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

Vі. сПрийняТТя і засВОєння учнями наВчальнОгО маТеріалу

аналіз теоретичного матеріалу § 28 на с. 154
	Розгляньте таблицю. Запам’ятайте, як творяться вищий і найвищий ступені 

порівняння прикметників.

Бесіда-інтерв’ю
 Які ступені порівняння мають якісні прикметники? �
 Які ви знаєте форми ступенів порівняння? �
 Як творяться форми вищого ступеня порівняння? �
 Як творяться форми найвищого ступеня порівняння? �
 Які чергування відбуваються при творенні вищого ступеня порівняння? �

коментар учителя
Ступені порівняння творяться не від усіх прикметників. Не утворюють сту-

пені порівняння: 
1) прикметники, які виражають найвищу міру ознаки: сліпий, кривий, лисий, 

порожній, босий, голий, хворий, живий та ін.; 
2) прикметники, які виражають неповну міру ознаки: білуватий, зеленкува-

тий, світлуватий; 
3) прикметники з суфіксами -еньк-, -есеньк-, -езн-, -енн-: тонесенький, тонень-

кий, величезний, здоровенний; прикметники з префіксом пре-, архі-, уль-
тра-, над-: премудрий, предобрий, архіскладний, ультрамодний, надзви-
чайний; прикметники на позначення відтінків кольору: світло-зелений.

Vіі. закріПлення здОБуТих знань

«аналіз думок»
	Прочитайте текст. Якого він стилю? Охарактеризуйте виділені прикметники 

за значенням.
Київський державний музей Т. Г. Шевченка має найбільшу колекцію 

живописних робіт Кобзаря — понад 700. Особливе місце серед них посідає 
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«Автопортрет», написаний понад 150 років тому. За життя Тарас Григорович 
створив серію автопортретів, які стали своєрідною автобіографічною розповіддю 
про нелегке життя митця. Один з кращих і найвідоміших виконаний 1840 р. під 
час навчання в Академії мистецтв. Це чи не найкращий період у житті молодого 
художника.

«дослідницька лабораторія»
	Від наведених прикметників утворіть вищий і найвищий ступінь порів-

няння. Укажіть, за допомогою яких засобів вони утворилися. Поясніть пра-
вопис.

Глибокий, гіркий, молодий, вузький, темний, широкий, дрібний, тонкий, 
гіркий, білий, цінний, високий, далекий.

	Простежте, чи відбуваються чергування приголосних при творенні вищого 
ступеня порівняння.

	Кілька утворених прикметників уведіть у речення.

«хто швидше» (робота в парах)
	Запишіть речення, розкриваючи дужки і вибираючи правильну форму при-

кметника. Обґрунтуйте свій вибір.

1. Діла говорять (голосно) за слова. 2. Ранок (мудрий) від вечора. 3. Злий 
чоловік (злий)від вовка. 4. Людська думка (бистра) і (смілива) над усе. 5. Думка 
(хутка), земля (ситна), сон — (милий). 6. Добре ім’я (хороший) від багатства. 
7. (Багато) діла — (мало) слів. 8. Добре довго пам’ятається, а лихе ще (довго).

мовний аналіз
	Виконати вправу 347 на с. 155–156.

«Творча лабораторія»
	Доберіть до кожного іменника прикметник найвищого ступеня порівняння.

Зразок: Найкращий друг.
День, дерево, свято, учень, вчинок, зустріч.

	Складіть речення з утвореними словосполученнями, вживаючи їх у різних 
відмінках.

Вибіркове письмо з коментарями
	Виписати із наведених прикметників лише ті, від яких можна утворити ви-

щий ступінь порівняння. Доберіть до цих прикметників антоніми.

Вузький, дужий, синюватий, щедрий, завеликий, молодий, прехороший, до-
брий, короткий, малий, гарненький, тонкий, босий, теплий, білявий.

	Складіть (усно) чотири речення з утвореними прикметниками.

«лабораторія перекладача»
Від прикметників яскравий, розумний, глибокий, важкий утворіть за зразком 

вищий і найвищий ступені в українській і російській мовах.

Зразок

Вищий ступінь порівняння

Українська мова Російська мова

Яскравий — яскравіший, більш яскравий Яркий — ярче, более яркий

Vііі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

іх. ОгОлОшення резульТаТіВ наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

х. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 28 на с. 154–157.
	Виконати вправу 352 на с. 157–158.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 76  ТВОрення фОрм ВищОгО й найВищОгО 
сТуПеніВ ПОріВняння якісних ПрикмеТникіВ

мета: поглибити знання учнів про особливості творення вищого і найвищого сту‑
пенів порівняння прикметників; формувати загальнопізнавальні вміння знахо‑
дити в текстах прикметники, давати їм характеристику; поглиблювати знання 
учнів про фонетичні зміни, що відбуваються в прикметниках при творенні вищо‑
го ступеня порівняння; формувати самостійність суджень; за допомогою мовлен‑ 
нєво‑комунікативного дидактичного матеріалу виховувати толерантне ставлення  
до мови.

Тип уроку: формування комунікативних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПереВірка дОмашньОгО заВдання

ііі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі

іV. акТуалізація ОПОрних знань

Бесіда
 Від яких прикметників за значенням творяться ступені порівняння? �
 Чи від усіх якісних прикметників можна утворити ступені порівняння? �
 Які ви знаєте ступені порівняння? �
 У чому особливість творення вищого ступеня порівняння прикметників? �
 Чим відрізняються прикметники найвищого ступеня порівняння від ви-  �
щого?

V. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

Vі. ВикОнання ВПраВ на закріПлення ВиВченОгО маТеріалу

«аналіз думок»
	Прочитайте текст. Дайте йому назву. Виписати якісні прикметники вищого 

і найвищого ступенів порівняння.

Спускалось літнє надвечір’я… Вже червоніло і поволі заходило сонце. Пісок 
на березі, такий пекучий удень, що встояти босоніж не можна, став прохолодні-
шим, приємнішим.

Після галасливого дня — купання, походів, різних змагань — наставала 
урочиста тиша, ніби все навколо готувалося до чогось найпрекраснішого, казко-
вого, таємничого, і все це наче оживало навколо вогнища — всі найдивовижніші 
легенди, історії за багато років.

	Визначте відмінкові закінчення прикметників та поясніть їх правопис.

коментар учителя. Пам’ятаємо
Окремі якісні прикметники не мають ступенів порівняння. До них нале-

жать:
1) назви мастей тварин: гнідий, вороний, чалий;
2) назви кольорів, утворених за кольором певних предметів: малиновий, ка-

штановий, салатовий;
3) прикметники з суфіксами -уват- (-юват), -ав (-яв), -есеньк-, -енн-, -алезн-, 

-еньк-, -енк-, -іеіньк-: тонкуватий, довжелезний, малесенький;
4) прикметники з префіксами пре-, над-, пра-, за-, архі-: пречудовий, праста-

рий, заважкий;
5) назви абсолютних ознак, тобто таких, що не підлягли кількісному виміру: 

босий, німий, сліпий.

43



«хто швидше» (робота в парах)
	З наведених прикметників випишіть лише ті, які не мають ступенів порів-

няння. Поясніть чому.

Зеленавий, важкий, терпкуватий, свіжий, порядний, холоднуватий, багатий, 
різкий, синюватий, живий, кривий, стрункий, прегарний, малесенький, щирий, 
давній, дрібнесенький, тугий, готовий, білий, русий, темний, білявий, крутий, 
пологий, жовто-блакитний, рябий.

«Творча лабораторія»
Прикметники, наведені в дужках, поставте спочатку у формі вищого ступеня 

порівняння.
Людина (дорога). (Щаслива) хвилина. Бій (рішучий). Нитка (тонка).

	Утворіть форму найвищого ступеня порівняння прикметників, додаючи пре-
фікси що- і як-. Яка це форма? Виділіть суфікси, позначте в них орфограми.

Вибіркове коментування
	Виконати вправу 343 на с. 154.

«дослідницька лабораторія»
	Прочитайте. Назвіть слова, які служать засобами зв’язку речень у тексті. 

Знайдіть слова, які виражають ступінь порівняння ознаки. 

Від найменшого подиху вітру суха пороша зривається з гілля, і над землею 
здіймається осокорина заметіль.

І чого ти прийшов сюди, осокоре, довірливий брате мій? Чого став на подвір’ї 
серед високих кам’яних будинків і тягнешся верховіттям до сонця, кожної весни 
заглядаючи все вище у вікна нових поверхів?

Тобі б рости серед степових просторів, шуміти десь на берегах тихої річки, 
зеленіти не в тіні високих кам’яних стін, а на виду сонця, бавитися з вітром, 
сріблитися квітом своїм і сіяти на теплу, м’яку землю білий пух (І. Цюпа).

лінгвістичний аналіз
	Виконати вправу 344 на с. 155.

«лабораторія перекладача»
	Виписати зі словника шість прикметників найвищого ступеня порівняння 

з префіксами най-, щонай-, якнай-. Перекладіть ці слова російською мовою. 
Порівняйте слова, розкажіть про особливості творення прикметників найви-
щого ступеня в українській і російській мовах.

«я — редактор»
	Перепишіть речення, виправляючи помилки.

Світу милішого краю більш теплішого за рідну сторону нема. Тут крила 
виросли і в небо винесли самого кращого Небонька Нема. Погасла Іскронька 
Мала, рожеве світло більш не ллється… І шкода сяйва і тепла, і ніч більш темні-
шою здається. Ольвія народилася і виросла у самій найбільшій і найзначнішій 
грецькій колонії Північно-Західного Причорномор’я.

	Позначте орфограму в суфіксах виділених слів.

мовний аналіз
	Виконати вправу 346 на с. 155.

Vіі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

Vііі. ОгОлОшення резульТаТіВ наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

іх. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 28 на с. 154–158.
	Виконати вправу 350 на с. 156–157.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 77  ПрикмеТники ТВердОї і м’якОї груП

мета: поглибити знання учнів про прикметники; формувати загальнопізнавальні вмін‑
ня виділяти прикметники твердої і м’якої групи; поглиблювати знання учнів про 
особливості відмінювання прикметників, що належать до твердої чи м’якої групи; 
розвивати логічне мислення, самостійність суджень; за допомогою мовленнєво‑ 
комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до навколишнього сере‑ 
довища.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу й формування комунікативних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПереВірка дОмашньОгО заВдання

ііі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі

іV. акТуалізація ОПОрних знань

«аналіз думок»
	Прочитайте текст. Виписати прикметники, зверніть увагу на кінцевий при-

голосний основи прикметника. З’ясуйте, чи однаково ми вимовляємо закін-
чення цих слів. З чим це пов’язано?

Вже синій шовк неба покрився мереживом чорних гіллячок, наче ажурною 
мантильєю. Потому почався холодний дощ, закрутив задерикуватий вітер. При-
рода довго боролася, шуміла, протестувала і не хотіла скоритися дощовій погоді. 
А таки мусила.

V. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

Vі. сПрийняТТя і засВОєння наВчальнОгО маТеріалу

робота з таблицею § 30 на с. 362
Аналіз таблиці «Відмінювання прикметників твердої і м’якої груп» (спроек-

тована на мультимедійній дошці).

Поділ прикметників на групи

Тверда група М’яка група 

Основа закінчується на твердий приго-
лосний: зелений, гарний, Сергіїв (усі при-
свійні); рад, зелен (короткі форми)

Основа закінчується на м’який приголо-
сний: Синій, осінній, зовнішній, безкраїй, 
довгошиїй

«лінгвістичне дослідження»
	Розгляньте таблицю. Пригадайте, що ви знаєте про поділ іменників І і ІІ 

відмін на групи. Що ви помітили спільного і відмінного в поділі іменників 
та прикметників на групи?

	Побудуйте усне висловлювання про поділ прикметників на дві групи.

Бесіда-інтерв’ю
 За якими ознаками розрізняємо прикметники твердої і м’якої груп? �
 Які прикметники належать до твердої групи? �
 Які належать до м’якої групи? �

Vіі. закріПлення здОБуТих знань

займи позицію
	Виконати вправу 364 на с. 164.
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«навчаючи-учусь» (робота в парах)
	Допишіть пропущені закінчення прикметників залежно від групи відміню-

вання.

Кутн.. зуб, прямокутн.. трикутник, природн.. заповідник, дружн.. погляд, 
дружн.. колектив, дорожн.. знак, житн.. хліб, західн.. вітер, денн.. стаціонар, 
комедійн.. жанр, самотн.. чоловік, народн.. артист, присутн.. учень, верхн.. одяг, 
освітн.. заклад, піщан.. ґрунт.

	З кількома словосполученнями складіть речення.
	З’ясуйте, чи різняться за лексичним значенням прикметники дружний 

і дружній.

розподільний диктант з обґрунтуванням
	Запишіть прикметники до відповідної колонки таблиці. Поясніть, чим ви ке-

рувалися у виборі прикметників. Поясніть правопис прикметників.

М’яка група Тверда група

Літні, милі, хороші, північні, середні, веселі, земляні, братні, здорові, ка-
чині, дорожні, батькові, рідні, попередні, художні, довгошиї, останні, модні, 
зовнішні, чудові, колискові, босі, городні, безробітні, довічні, книжні.

«дослідницька лабораторія»
	Прочитайте текст, знайдіть прикметники і прокоментуйте, до якої групи 

вони належать. Обґрунтуйте свій вибір.

Збиралося на дощ. В покорі нижче спускалось сіре та обважніле небо. Воно 
придушило темні дахи домів у невеликому містечку та вершечки безлистих 
дерев. В покорі приліпився до чорної землі мокрий, зріділий лист або жалко 
тріпався між чорних галузок. Осіння далина дивилася з-поміж втомлених дерев 
помутнілим оком. В німій покорі плазували немощеними дорогами, немов сірі 
вужі, блискучі болотяні колії.

Попрацюймо разом
	Виконати вправу 367 на с. 164.

«П’ятий зайвий»
	Прочитайте уважно прикметники. Знайдіть у кожному рядку зайве слово.

1. Лапатий, блідий, синій, високий, сонний.
2. Крайній, княжий, справжній, дружній, художній.
3. Водний, сторонній, дружний коштовний, правильний.
4. Одностайний, літній, порожній, всесвітній, кутній.

«Творча лабораторія»
	Усно складіть твір-мініатюру з теми «Акварелі природи», використовуючи 

прикметники твердої і м’якої груп.

Vііі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

іх. ОгОлОшення резульТаТіВ наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

х. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 30 на с. 162–165.
	Виконати вправу 368 на с. 165.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 78  ТВОрення ПрикмеТникіВ.  
Перехід ПрикмеТникіВ В іменники. 

мОрфОлОгічний рОзБір ПрикмеТникіВ

мета: поглибити знання учнів про прикметники; з’ясувати способи творення прикмет‑
ників та умови переходу прикметників в іменники; формувати загальнопізнавальні 
вміння знаходити в текстах прикметники, аналізувати їх; поглиблювати знання учнів 
про особливості морфологічного розбору прикметників; розвивати логічне мис‑
лення, самостійність суджень; за допомогою мовленнєво‑комунікативного дидак‑
тичного матеріалу виховувати толерантне ставлення до людей, їхньої мови.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу й формування комунікативних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПереВірка дОмашньОгО заВдання

ііі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі

іV. акТуалізація ОПОрних знань

Бесіда
 Які способи словотворення вам відомі? �
 Наведіть приклади. �

V. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

Vі. сПрийняТТя і засВОєння наВчальнОгО маТеріалу

робота з підручником
Аналіз таблиці про способи творення прикметників.

коментар учителя
В українській мові прикметники утворюються за допомогою:

префіксів неширокий, премудрий, безкраїй

суфіксів український, денний, щоденник, маленький

префіксів і суфіксів безмежний, настільний

шляхом складання основ п’ятиповерховий

шляхом повторення слів далекий-далекий, солодкий-пресолодкий

Vіі. закріПлення здОБуТих знань

«аналіз думок»
	Прочитайте текст. Якого він стилю? Виписати прикметники, поясніть спосіб 

їх творення. Виділіть у кожному аналізованому слові морфеми.

Височенна, чотириярусна тайга, буйна й непролазна, як африканський пра-
ліс, стояла навколо зачаровано. Не шелесне лист, не ворухнеться гілка. Сорока-
метрові кедри, випередивши всіх у змаганні до сонця, вигнались рудими, голими 
стовбурами з долішнього хаосу геть, десь під небо і заступили їх кронами. Там 
по них ходило сонце і пливли над ними білі хмарки.

робота в групах
	Від наведених слів утворіть за допомогою відповідних суфіксів прикметники.

1-ша група — які виражають ознаку без додаткових відтінків.

Блакить, блискавка, привіт, говір, глибина, правда, розсудок, балачка, успіх, 
робота, вітер, музика.
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2-га група — які означають міру виявлення (повноту, неповноту) ознаки.

Сивий, круглий, зелений, синій, холодний, старий, сухий, діра, худий, золо-
то, голос, барва, плечі, рука, зуби, крила, горб, гілля, гордий, широкий, довгий, 
здоровий, старий.

3-тя група — які означають пестливість або здрібнілість.

Червоний, синій, чорний, рідкий, тонкий, чистий, повний, білий, малий, 
отакий, славний, вірний, худий, товстий, близький.

самодиктант
	Доберіть та запишіть по п’ять новоутворених способом основоскладення при-

кметників, що характеризують людську зовнішність.

«дослідницька лабораторія»
	Запишіть речення. Підкресліть прикметники, які перейшли в інші частини 

мови. Доведіть, чому саме ви так вважаєте.
Усе, що тільки існує в світі, має своє минуле, сьогодні і свій завтрашній 

день. Я шукав усе світле в дорозі і людях, і щастя моє в тому, що мені здебільшо-
го траплялися саме такі світлі друзі і вчителі. Від людського життя і навіть від 
життя цілих поколінь людей залишається на землі тільки прекрасне. Багато див 
бачив старий на своєму віку за морями, за океанами. Соломія нагнула комиш 
і зробила хворому ложе. Не живе ледачий, де кипить робота. Учені вважають, 
що від давніх джгутикових, які жили майже 1,5 мільярда років тому, походять 
усі класи сучасних найпростіших.

	Зробіть морфологічний розбір виділеного прикметника (за опорною схемою) 
на с. 206 підручника.

схема розбору прикметника як частини мови

Частина мови; ступені порівняння;

початкова форма (Н. в. однини); рід;

група за значенням; якщо якісний, то чи 
творить аналізований прикметник 

число;

відмінок

«Творча лабораторія»
	Утворіть словосполучення з прикметниками, з’ясуйте спосіб творення при-

кметників.

(Весна) степ, (голос) пташки, (колір) квіти, (яскраво) сонце, (блакить) небо, 
(дзвін) струмок, (шовк) травичка.

	Складіть твір-мініатюру «Весна прийшла», використовуючи утворені слово-
сполучення як опорні.

мовний аналіз
	Виконати вправу 372 на с. 166.

Vііі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

іх. ОгОлОшення резульТаТіВ наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

х. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 30 на с. 164–165.
	Виконати вправу 370 на с. 165–166.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 79  ВідмінюВання ПрикмеТникіВ  
ТВердОї і м’якОї груП

мета: поглибити знання учнів про відмінки прикметників; формувати загальнопізна‑
вальні вміння знаходити в текстах прикметники, визначати відмінок; поглиблювати 
знання учнів про особливості відмінювання прикметників; розвивати логічне мис‑
лення, самостійність суджень; за допомогою мовленнєво‑комунікативного дидак‑
тичного матеріалу виховувати толерантне ставлення до мови.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу й формування комунікативних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПереВірка дОмашньОгО заВдання

ііі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі

іV. акТуалізація ОПОрних знань

Бесіда
 Скільки груп відмінювання мають прикметники? Від чого це залежить? �
 Як визначити написання закінчення прикметників? �
 Чим різняться закінчення прикметників твердої і м’якої груп? �

V. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

Vі. сПрийняТТя і засВОєння учнями наВчальнОгО маТеріалу

аналіз теоретичного матеріалу (робота з підручником) § 30 на с. 162–165
	Прочитайте і запам’ятайте особливості відмінювання прикметників.

Бесіда-інтерв’ю
 У яких відмінках прикметники чоловічого і середнього роду різняться сво- �
їми закінченнями?
 У яких відмінках прикметники твердої і м’якої груп у чоловічому роді   �
мають різні звукові закінчення?
 У яких відмінках прикметники твердої і м’якої груп у середньому роді   �
мають різні звукові закінчення?
 У яких відмінках прикметники твердої і м’якої груп у жіночому роді   �
мають різні звукові закінчення?
 У яких відмінках множини прикметники твердої і м’якої груп роді мають  �
однакові звукові закінчення?
 Чи мають якісні прикметники в закінченнях давального і місцевого відмін- �
ка однини букву и?

Vіі. закріПлення здОБуТих знань

«аналіз думок»
	Запишіть текст, розкриваючи дужки; прикметники поставте в потрібній 

формі роду, числа й відмінка.
Він звернув з (великий степовий) шляху і покотився по ледве (помітний) 

прикметах межі. З-за (густий) будяків і всякого зілля незабаром висунулись 
баштани з (довгий) рядками (високий) соняшників. За ними зараз виступили 
(рівний) ряди (гостролистий) кукурудзи, потім відкрилося поле, наче заслане 
(картатий) хустками. На ньому зеленіло (дрібненький кавунячий), огудиння, 
блищали в (ясно-зелений) листі (жовтий) дині, зеленіли й біліли (здоровий) ка-
вуни (За І. Нечуєм-Левицьким).

49



«лінгвістичне спостереження»
	Поставте словосполучення в орудному відмінку однини, поясніть правопис 

прикметників та іменників.

Вища круча, пекуча цибуля, вужча площа, більша вежа, нижча груша, до-
машній лікар.

	З двома словосполученнями складіть речення.

дослідження-реконструювання
	Відновіть текст, уписавши відмінкові закінчення прикметників, вкажіть від-

мінок кожного з них.

українська пісня
Українськ.. пісня! Хто не був зачарований нею, хто не згадує її, як своє чист.., 

прозор.. дитинство, свою горд.. юність, своє бажання бути красив.. і ніжн.., 
сильн.. і хоробр.. Який митець не був натхненн.. її багатющ.. мелодіями, без-
межн.. широтою і красою її барв, її чарівн.. силою, що викликає в душі людськ.. 
найскладніш.., найтонш.., найглибш.., почуття, думки і прагнення всього, що 
є кращ.. в людині!.. (За О. Довженком)

	Виразно прочитайте текст. Визначте тему й основну думку.

диктант із коментуванням
	Запишіть речення, підкресліть прикметники, позначте рід, число і відмінок, 

у якому вони вживаються.

О рідне слово, що без тебе я?! Осміяний людьми кретин-стиляга, безрідний, 
кволий, жебручий блудяга, що сам забув давно своє ім’я. Моє ти серце, пісня 
і відвага, і прізвище, і сила, і сім’я. Ти вся душа нескована моя. В найтяжчі 
дні — надія і наснага. Тебе у спадок віддали мені мої батьки і предки невідомі, 
що гинули за тебе на вогні. Тож не засни в запиленому томі — в тій незакопаній, 
страшній труні, — дзвени в моїм і правнуковім домі (Д. Павличко).

мовний аналіз
	Виконати вправу 426 на с. 206.

дослідження-пошук
	Прочитайте висловлювання. Чи погоджуєтесь ви з думкою, викладеною 

в ньому?

Колискова пісня. Скільки їх створив народний геній. Лагідний материн на-
спів засіває дитячу душу любов’ю до людей, до природи, до усього живого. Якби 
не мамина пісня, сказав якось древній історик, яким убогим було б наше життя 
(В. Скуратівський).

	Визначте в прикметників рід, число, відмінок, розряд за значенням та групу 
за характером відмінювання. Провідміняйте виділені слова.

самостійна робота (різнорівневі завдання на вибір учнів)
	Провідміняйте словосполучення. Зробіть висновки.

I варіант — дружнє ставлення. II варіант — гаряча каша.

Vііі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

іх. ОгОлОшення резульТаТіВ наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

х. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 30 на с. 162–165.
	Виконати вправу 369 на с. 165.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 80  наПисання ПрикмеТникіВ із суфіксами 
–еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, Зьк-

мета: поглибити знання учнів про прикметники; з’ясувати особливості написання при‑
кметників із різними суфіксами, з’ясувавши їхню роль у кожному аналізованому 
слові; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити в текстах прикметники 
з суфіксами пестливості; розвивати логічне мислення, самостійність суджень; за до‑
помогою мовленнєво‑комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу 
до української мови.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу й формування комунікативних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПереВірка дОмашньОгО заВдання

ііі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

іV. акТуалізація ОПОрних знань

Бесіда
 Які способи словотворення вам відомі? �
 Наведіть приклади. �
 У чому полягають особливості творення прикметників суфіксальним спо-  �
собом?
 Які суфікси найчастіше беруть участь у творенні прикметників? �
 Які суфікси називаємо пестливими? Наведіть приклади. �
 Яку роль ці суфікси виконують у тексті? �

V. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

Vі. сПрийняТТя й засВОєння наВчальнОгО маТеріалу

робота з підручником § 31 на с. 167
Аналіз таблиці «Написання найуживаніших суфіксів прикметників».

коментар учителя
У прикметникових суфіксах з відтінком здрібнілості чи пестливості -еньк-, 

-есеньк-, -сіньк-, -усіньк- (-юсіньк-) та в суфіксах -ськ-, -цьк-, -зьк- пишемо м’який 
знак: жовтенький, маленький, чистюсінький, міський, молодецький, празький.

Виняток становлять прикметники баский, різкий, дерзкий, плоский, в’язкий, 
боязкий, у яких знак м’якшення не вживається, бо мають суфікс -к (ий), а по-
передній приголосний з або с належить до кореня слова.

Якщо основи слів, від яких утворюються прикметники за допомогою суфікса 
-ськ (ий), закінчується на л, то перед ним також пишемо знак м’якшення: сіль-
ський, овальний, мильний,

Vіі. закріПлення здОБуТих знань

«аналіз думок»
	Прочитайте текст. Якого він стилю і жанру. Про що цей текст? Хто автор цих 

рядків?

Місяць яснесенький
Промінь тихесенький
Кинув до нас.
Спи ж ти малесенький,
Пізній бо час.
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	Виписати прикметники, виділяючи вивчені орфограми. Поясніть правопис 
суфіксів.

«займи позицію»
	Виконати вправу 373 на с. 167.

«Творча лабораторія» (робота в групах)
	Розкриваючи дужки, утворіть словосполучення, використовуючи прикмет-

никові суфікси:

-еньк-: біла (голівка), синя (хусточка), червона (шапочка);
-есеньк-: зелений (садок), дрібний (дощик), ясний (місяченько);
-ісіньк-: повний (двір), цілий (тиждень);
-усіньк- (-юсіньк-): тонкий (папірець), дрібне (листячко).

«дослідження-пошук»
	Прочитайте. Перепишіть. Знайдіть у реченнях прикметники, виділіть у них 

суфікси, за допомогою яких увиразнюються вислови. З’ясуйте стиль тексту.

От стеляться, як скатерть, зелені левади. Густа, як руно, трава й дрібненька 
осока доходить до самої води. Подекуди по жовто-зеленій скатерті розкидані 
темно-зелені кущі верболозу, то кругленькі, наче м’ячики, то гостренькі, наче 
топольки (І. Нечуй-Левицький).

«дослідницька лабораторія»
	Від географічних назв утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ (ий). 

Запишіть їх у три колонки: у першу — слова, де не відбулися зміни, у другу 
і третю — слова, в яких відбулися ті чи ті зміни.

Прикметники з суфіксами

-ськ (ий) -зьк (ий) -цьк (ий)

Кіровоград, Тернопіль, Чигирин, Павлиш, Звенигородка, Жашків, Мирго-
род, Лепетиха, Хмільник, Брест, Довбиш, П’ятихатки, Кременчук, Хуст, Виж- 
ниця, нікополь, Козелець, Бахмач, Свалява, Запоріжжя.

	Кілька утворених прикметників уведіть у речення. Зробіть висновки про 
вживання прикметників із суфіксом -ськ (ий).

коментар учителя
Суфікс -ськ-, приєднуючись до основ із кінцевими приголосними г, ж, з, к, 

ч, ц, х, ш, с, зазнають змін: 1) г, ж, з +	-ськ = -зьк (кавказ — кавказький); 2) к, 
ч, ц +	 -ськ = -цьк (Кролевець — кролевецький); х, ш, с +	 -ськ = -ськ (Одеса — 
одеський).

робота зі словником (робота в парах)
	Користуючись «Словником української мови», доберіть по два прикметники 

з суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -усіньк- (-юсіньк-), -ськ-, -зьк-, -цьк-.

мовний аналіз
	Виконати вправу 347 на с. 167.

Vііі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

іх. ОгОлОшення резульТаТіВ наВчальнОї діяльнОсТі учніВ

х. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 31 на с. 167.
	Виконати вправу 377 на с. 168.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 81  БукВи Є, о, и В ПрикмеТникОВих 
суфіксах -ев-(-Єв-), -ов-, -ин- (-ін-), ичн- (-ічн-)

мета: повторити й поглибити знання шестикласників про способи творення прикмет‑
ників, зокрема про суфіксальний спосіб, сприяти зміцненню навичок правопису 
прикметників із суфіксами -ов-(-ев-, -єв-), -ин- (-ін-), -ичн- (-ічн-) та позначати відпо‑
відні орфограми, пояснювати їх за допомогою орфографічних правил; формувати 
загальнопізнавальні вміння утворювати форми відносних і присвійних прикметни‑
ків за допомогою суфіксів ‑ов-(-ев-, -єв-), -ин- (-ін-), -ичн- (-ічн-), правильно їх писати; 
розвивати творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати, конструювати мов‑
ні явища, знаходити й виправляти помилки в правописі прикметників; за допомо‑
гою мовленнєво‑комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і по‑
вагу до краси рідної природи та її багатств.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

іII. сПрийняТТя й засВОєння наВчальнОгО маТеріалу

Cпостереження над мовним матеріалом
	Прочитайте текст. Визначте стиль і тип мовлення. Виписати виділені при-

кметники. Визначте в них суфікси.

Цього року було вирішено навколо нашої гімназії висадити саджанці 
фруктових дерев. Усі, звичайно, підтримали цю ідею, і в черговий суботник, 
озброївшись інвентарем, вийшли на роботу. День видався дощовий. Але дуже 
весело ми садили вишневі, яблуневі, аличеві, сливові, абрикосові й груше-
ві саджанці й уявляли, як через кілька років будемо ласувати соковитими 
і стигдими плодами. Це був незабутній день у житті гімназистів (Зі шкільної 
газети).

колективне опрацювання теоретичного матеріалу 
підручника § 31 на с. 168–169

робота з підручником
	Виконати вправу 378, 379, 381 (І).

Вибірково-розподільна робота на основі конструювання
	Від іменників І відміни утворіть присвійні прикметники у формі чоловічо- 

го роду.

Івга, донька, онучка, Микола, Зоя, Соломія, свекруха, Мелажка, Надія.

	Запишіть імена ваших однокласників, що належать до І відміни. Утворіть 
від них присвійні прикметники за допомогою суфікса -ин- (-ін-). Поясніть пра- 
вопис.

навчальне редагування
	Відредагуйте наведені словосполучення. Поясніть суть допущених орфогра-

фічних посилок.

Дощевий черв’як, вишньовий джем, життьовий досвід, ключевий момент, 
кварцева лампа, плюшовий ведмідь, помаранчовий колір.

Творче конструювання (за варіантами)
Варіант 1. Запишіть прикметники, утворені від наведених іменників за до-

помогою суфіксів-ов-, -ев-, -єв-. Поясніть правопис.
Морж, ключ, взірець, бій, почуття, плющ, магній, ясен, замша, життя.
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	Визначте розряд прикметників за значенням. Складіть із 2–3 словами слово-
сполучення.

Варіант 2. Від іменників утворіть присвійні прикметники. Запишіть їх у фор-
мах чоловічого, жіночого і середнього роду, поєднавши їх з опорними словами. 
Поясніть правопис.

Батько, Василь, Тарас, Андрій, сторож, Лукаш, сусід, коваль, Ігор, Гордій.

Орфографічна п’ятихвилинка
	Уставте в суфікси прикметників о чи е (є). Позначте суфікси, поясніть пра- 

вопис.

Грош..вий, кварц..вий, шовк..вий, дощ..вий, овоч..вий, гроз..вий, нуль..вий, 
січн..вий, кільц..вий, криштал..вий, емал..вий, значенн..вий, липн..вий, слив..
вий, вечор..вий, взірц..вий, гуаш..вий, груш..вий, фінанс..вий, мед..вий, казк..
вий, полудн..вий, барж..вий, ключ..вий, сторож..вий, натрі..вий, песц..вий, зим..
вий, жовтн..вий, мебл..вий, магні..вий, черешн..вий.

Тестова робота
1. За допомогою суфікса -ов- утворені всі прикметники рядка:

А кварц..вий, шовк..вий, дощ..вий, гроз..вий;
Б емал..вий, мед..вий, криштал..вий, казк..вий;
В значенн..вий, плащ..вий, груш..вий, калин..вий;
Г вуглец..вий, замш..вий, парч..вий, нуль..вий.

2. За допомогою суфікса -ев-(-єв-) утворені всі прикметники рядка:
А калин..вий, ситц..вий, бяз..вий, фланел..вий;
Б калі..вий, натрі..вий, марганц..вий, кінц..вий;
В хвост..вий, пальц..вий, вінц..вий, торц..вий;
Г гачк..вий, сонц..вий, жовтн..вий, песц..вий.

3. За допомогою суфікса -ев-(-єв-) утворені всі прикметники рядка:
А кузниц..вий, сирц..вий, смітт..вий, житт..вий;
Б цезі..вий, полоні..вий, гелі..вий, бром..вий;
В гел..вий, холодц..вий, палац..вий, ключ..вий;
Г соль..вий, цукр..вий, поверхн..вий, корен..вий.

іV. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

V. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 31 на с. 168–169.
	Виконати вправу 380, 381 (ІІ).

Додаток

Суфікси -ев- (-єв-) та -ов- утворюють відносні прикметники

Суфікс -ев- Суфікс -єв-Суфікс -ов-

Уживається після:
а) м’якого приголосного 
(квітневий, яблуневий);
б) шиплячих, якщо на-
голос падає на суфікс 
(грушевий, овоче вий)

Уживається після
букв н і т, які позна-
чають м’які приголосні 
звуки [н’], [т’]  (життє-
вий, насіннєвий)

Уживається після:
а) твердих приголосних 
(сливовий, казковий);
б) шиплячих, якщо на-
голос падає на закінчен-
ня (дощовий);
в) [й], якщо наголос 
падає на закінчення 
(крайовий)
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 82  урОк рОзВиТку кОмунікаТиВних умінь № 17. 
усний дОкладний Переказ худОжньОгО ТексТу 

рОзПОВіднОгО харакТеру з елеменТами ОПису ПрирОди

мета: удосконалити мовленнєво‑мислительні вміння усвідомлювати тему й основну 
думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати послідовність викла‑
ду матеріалу; перевірити рівень сформованості мовленнєво‑комунікативних умінь 
усно докладно відтворювати зміст сприйнятого на слух тексту розповідного харак‑
теру з елементами опису природи.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

Iі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

ііі. кОлекТиВна рОБОТа з ТексТОм

читання учнями тексту мовчки
	З’ясувати тему й основну думку тексту. Визначити стиль мовлення. Дібрати 

заголовок.

Чим далі Соломія йшла, тим більше дивувалась, що сьогодні попадалось їй так 
багато живих істот. Тричі вона помітила крізь комиші сірий вовчий хребет, раз 
лисиця майнула коло неї хвостом,а то здалеку чулося немов кабаняче рохкання. 
Вужі й гадюки набралися сьогодні особливої рухливості, бо все повзли й повзли 
в тому напрямку, як йшла Соломія, і їй треба було особливо уважати, щоб не на-
ступити на слизьке й холодне гадюче тіло. Птахи кружляли над плавнями цілими 
хмарами і так верещали, що заглушали навіть шум плавнів. Соломія все йшла. 
Вона зібрала всю енергію, всю силу волі, всю міць тіла і йшла уперто і завзято з ві-
рою, що її широкі й високі груди зламають усі перешкоди. Однак краю плавням 
не було. Комиші, озерця, єрики! знов комиші, і знов вода, і знов той самий звук 
розміреного, однотонного прибою морської хвилі. Надвечір їй почувся дим, і вона 
зраділа — значить, близько люди. Та чим далі вона йшла і чим більше смеркалось, 
тим більше дим ставав помітним. Птахи сильніше непокоїлись. В повітрі стало те-
пліше. Те тепло йшло ззаду і з боків, немов од печі. Соломії робилось душно, її дуже 
дивували і навіть непокоїли ті зміни в плавнях. Що се таке робиться навкруги?

Обернувшись назад і глянувши на небо, вона побачила червоні, як грань, хма-
ри — і зразу стали зрозумілими їй і той дим, що вона чула, і тепло, і неспокій пта-
хів, тікання звірів. Плавні горіли (М. Коцюбинський «Дорогою ціною»; 228 слів).

	Виділити в тексті зачин (початок дії), основну частину й кінцівку. Яка час-
тина висловлювання містить опис природи? Скласти план.

іV. самОсТійна рОБОТа з ТексТОм для 
сПриймання й уснОгО ВідТВОрення

	Прослухати текст. Визначити тему висловлювання. Дібрати заголовок.

Хто бував і знає, той нехай згадає, а хто не бував і не знає, той нехай собі 
уявить, що там скрізь білі хати у вишневих садках, і весною… весною там дуже 
гарно, як усі садочки зацвітуть і усі соловейки защебечуть. Скільки соловейків 
тоді щебече — і злічити, здається, не можна. Одного разу, у дорозі, вилучилося 
мені заночувати на селі, у маленькій такій хатці, у вишневім садочку. Приїхали 
ми пізно ввечері і зараз спати полягали. На селі хутенько, як сонечко закоти-
лось, помовкли голоси і рух усякий позмер.

Втома томить усе гірш, сон усе хилить міцніш, та ні втома том’яща, ані сон 
міцний не змогли сього щебетання. Лучче вже, думаю, устати та сісти посидіти 
коло віконечка. Узеньку вуличку як зараз бачу поперед собою і біленькі хатки 
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з темними віконечками, через низькії ліси вишенник у білих сяючих квітах. 
Непевний світ місяця-молодика серпорогого, зорі меркаючі, і, як зараз чую, 
як було свіжо, пахучо й тепло… А щебетання гриміло й розкочувалося до самого 
світу — так-таки і не дали соловейки спати до ранку божого.

Ось така-то колись була деревня на Украйні. Невеличка була: усього хаток 
із двадцять і небагаті люди жили там.

В одній хатці, що вкрай стояла, к полю, жила удова, а у вдовиці був син, ди-
тина єдина, і звали того сина Іван, а на прозвання Кармель. Смільчака такого, 
такого красеня, такого розумниці, як цей хлопчик удався, пошукати по цілім 
широкім і великім світі та ще удень, при ясному сонцеві, та ще із свічею пломе-
нистою. Найглибші річкові пороги й нурти перепливати, у самісінькі пущі лісові 
забиратись, на височенні дерева узлізати, у самі пропасні яри спускатись, то йому 
було все одно, що вам або нам водиці іспити. Теж куди його послати, то найде до-
рогу, за що візьметься, усьому кінець доведе. А вже як товариш попросить об чім, 
то він, здається, з-під землі дістане, а не одмовиться. А коли бідолаха який убо-
гий йому вклониться, то він, здається, голівонькою своєю наляже, а вже вдо-
вольнить. Голод, холод, усяку біду і напасть він готовий прийняти для іншого.

Що більш виростав той хлопчик, то він кращав та луччав, і оце він ріс-ріс 
і виріс, і як уступив він у вісімнадцятий рік, таким він зробився красенем неви-
мовленим, невиписаним, що хто його уперше стрічав, то й стане перед ним й оні-
міє, і потім ніколи вже не зміг забути його обличчя красного. А мати — та зроду 
не примогла споглянути на його без усміху й без поцілунку. Жили вони сливе так 
само, як і всі люди на селі, — трохи заможній від одних, трохи вбогше від других.

Тільки разом скоїлосьлихо, біда прийшла до молодого Кармеля: що день 
в бога, що година в дні, Кармель усе смутніш, а що за смуток такий, за ким 
і за чим — ніхто не знає: ані мати, ні товариші, ні чужі люди.

Перше між товариством його голос чутніні од усіх, його сміх дзвінкіш 
од усіх, а тепер сміх його не розноситься, і гопос його ледве почуєш, та й його 
самого сливе що не видати стало, хіба випадком стрінеться та зійдеться з товари-
ством, блідий та мовчущий. Що було ввечері по роботі з товаришами походити, 
поговорити, то тепер він усе править куди-небудь од усіх заховатись — до гаю, 
або у поле, чи у степ далеко сам утікає (Марко Вовчок «Кармелюк»).

	Довести, що текст належить до розповіді з елементами опису: указати на ре-
чення, що містять розповідь, і речення, у яких наведено опис природи.

	Самостійно скласти план тексту.

V. усне ПереказуВання ТексТу
	Скласти усний докладний переказ тексту відповідно до плану.

Vі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

Vіі. дОмашнє заВдання
	Скласти усний вибірковий переказ тексту, опрацьованого на уроці, детально 

відтворивши частину висловлювання, у якій міститься опис природи.
	Виконати вправу 354 (ІІ).
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 83–84  урОк рОзВиТку кОмунікаТиВних умінь № 18. 
кОнТрОльний ПисьмОВий ВиБіркОВий Переказ худОжньОгО 

ТексТу рОзПОВіднОгО харакТеру з елеменТами ОПису ПрирОди

мета: удосконалити мовленнєво‑мисленнєві вміння усвідомлювати тему й основну 
думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати конкретні факти, по‑
слідовність викладу матеріалу; розвивати мовленнєво‑комунікативні вміння здій‑
снювати змістово‑композиційний і мовний аналіз художнього тексту розповідного 
характеру з елементами опису природи; з’ясувати рівень сформованості вмінь до‑
кладно письмово відтворювати частину сприйнятого на слух висловлювання, ура‑
ховуючи комунікативне завдання.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

Iі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

ііі. акТуалізація ОПОрних знань

Вступна бесіда
 Яку особливість має текст-опис? �
 З якими описами ви вже працювали? �
 Чим вибірковий переказ відрізняється від детального? �

коментар учителя
Переказ, який передбачає передачу якоїсь окремої теми тексту або окремого 

епізоду, називають вибірковим.

іV. рОБОТа з ТексТОм Переказу (ПідгОТОВка 
дО наПисання ВиБіркОВОгО Переказу)

читання тексту вчителем
У процесі читання учні сприймають висловлювання в цілому, усвідомлюють, 

яка основна думка тексту, звертають безпосередню увагу на ту частину вислов-
лювання, в якій подано опис.

ОКСеНОВА ПОДОРОЖ

Оксен сів на лінійку, розібрав віжки і крикнув на конячину, що дрімала, 
опустивши голову. «А що, як поїхати в “Зорю”? — прийшла йому в голову рапто-
ва думка. — Так. Так. Тільки в “Зорю”. Інакшого виходу немає», і тільки він про 
це подумав, як в його уяві вималювалася огрядна постать із веселим, добродуш-
ним обличчям — голова “Зорю” Самійло Чередниченко. “Так, тільки до нього. 
Якщо він не допоможе, значить, ніхто”».

Не доїжджаючи до ташанського мосту, Оксен круто завернув праворуч і по-
їхав ступською дорогою, що пролягала поміж піщаними горбами. Незабаром 
спустився у глибоку яругу, порослу чагарем і дикими грушками. В ярузі було 
сиро й задушливо, з-під торішнього листу вишпиговувалася молодесенька гол-
ковидна блідо-зелена трава, по ровах, де ще недавно лежали сніги, стояла густа 
і чорна, як дьоготь, вода, що пахла не то мазутом, не то терпкуватим душком 
перегнилої вільхової кориці. У вільшанику над болотом голосно клопоталися со-
роки. Маленькі, схожі на горобців, чубаті посмітюхи клювали на дорозі кінські 
кізячки, із слабим шумом, схожим на шум тополиного листу, злітали поперед 
морди коня і знову паслися на дорозі, аж доки до них не наближалася підвода. 
Сонце пригрівало, понад зеленим лугом слався синенький димок весняних ви-
парів, гнав поперед себе гнилуватий болотяний душок. Навколо все було таке 
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зелене, таке урочисте, свіже й пахуче, минулорічні чорні сережки так ніжно 
тремтіли на старих вільхах, що, здавалося, прислухайся трохи і відразу почуєш 
тихий хрустальний дзвін. Небо над яругою було таке чисте і таке гучне, що коли 
кобилчина, теж, мабуть, зачувши красу і роздолля, підняла вгору голову, ви-
шкірила зуби і заіржала, то іржання те розбилося зараз же на десять відгомонів, 
і покотилося по ярузі.

«Перезимувала? — сміявся Оксен, помахаючи батіжком. — Тепер підеш 
жити краще. Трава он яка росте, густа та соковита».

В Троянівку Оксен повернувся вечером, коли в Ташані востаннє полоскалися 
білі гуси, збираючись вилазити з води і розходитися по домівках, коли західне 
сонце пускало понад лугами рожевий туман, а річка зробилася тихою, гладень-
кою. В ній відбивалося рожеве небо, густі верби, білі гуси з витягнутими шиями, 
кущувата куга, зелені осоки, синє громаддя Беєвої гори. В артільному дворі його 
зустрів Григір (Григір Тютюнник «Вир»).

Бесіда за змістом тексту
 З’ясувати, що відображає заголовок — тему чи основну думку. �
 Визначити стиль мовлення. �
 Довести, що в тексті поєднано два типи мовлення. Назвати їх. �

аналіз структури тексту і самостійне складання простого плану
	Провести мовно-стилістичний аналіз частини тексту, у якій наведено опис 

яруги.
	Виписати з тексту художні засоби, за допомогою яких автор описує яругу.

Повторне читання вчителем тексту, під час якого учні відзначають 
виражальні прийоми і засоби, використані автором

словникова робота
Яруга — глибокий, великий яр.
Чагар — зарості дерев’янистих кущових рослин.
Дьоготь — темна густа в’язка смолиста з неприємним запахом рідина, яка 

утворюється у разі сухої перегонки дерева, торфу, бурого та кам’яного вугілля.
Мазут — маслянистий залишок від нафти після відгону з неї гасу, бензину 

та газоліну.

V. складання ВиБіркОВОгО Переказу ТексТу худОжньОгО сТилю
Завершальне читання вчителем тексту, у процесі сприйняття якого учні ви-

окремлюють опис яруги.
Написання докладного переказу частини тексту, у якій описано яругу, до-

тримуючи стилю й типологічної структури висловлювання й використовуючи 
виражальні засоби, ужиті автором у тексті.

Vі. ОрганізОВаний зБір зОшиТіВ

Vіі. дОмашнє заВдання
	Описати природу вашого краю будь-якої пори року.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 85  зміни ПригОлОсних При ТВОренні 
ВіднОсних ПрикмеТникіВ за дОПОмОгОю суфіксіВ 

-ськ, -ств (о), -цьк, -цтв (о), -Зьк, -Зтв (о)

мета: повторити й поглибити знання шестикласників про групи прикметників за зна‑
ченням; познайомити учнів зі змінами, які відбуваються при творенні відносних 
прикметників за допомогою суфіксів -ськ-, -ств (о), -цьк-, -цтв (о), -зьк-, -зтв (о); 
сприяти зміцненню навичок правопису прикметників із вивченими орфограмами; 
виробляти уміння й навички знаходити й виправляти помилки в написанні віднос‑
них прикметників, утворених за допомогою вище зазначених суфіксів; за допомо‑
гою мовленнєвого дидактичного матеріалу виховувати любов і бережливе ставлен‑
ня до тваринного і рослинного світу рідного краю.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. акТуалізація ОПОрних знань

Вибіркова робота
	Прочитати висловлювання. Знайти й виписати відносні прикметники, визна-

чити в них суфікси.

РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ УКРАїНИ
Рослинний і тваринний світ України дуже багатий і різноманітний. На тери-

торії держави створено 11 національних природних парків, 4 біосферних запо-
відники, 16 природних заповідників, численні дендропарки, є багато пам’яток 
садово-паркового мистецтва.

Найбільш відомими є Асканія-Нова (Херсонська область, кінець ХІХ ст.), 
Шацький національний природний парк (Волинська область), дендрологічні 
парки — «Софіївка» (Черкаська область), «Олександрія» (Київська область), 
Тростянецький дендропарк (Чернігівська область), а також пам’ятки природи — 
Скелі Довбуша на Івано-Франківщині і Львівщині, Кам’яні могили в Донецькій 
і Запорізькій областях.

В Українських Карпатах водяться козуля, олень, дикий кабан, білка, ку-
ниця, борсук, полівка; з птахів — тетерів, глухар, рябчик, дятел, беркут, сова; 
з плазунів — полоз, гадюка. Для Азовського моря характерними є риби: осе-
ледець керченський, хамса, камбала, тюлька, бичок. Дуже різноманітний тва-
ринний світ на Азово — Чорноморському узбережжі в дельтах річок. Особливо 
багато птахів — мартини, норці, качки, чаплі, бугаї, пелікани, чайки, баклани. 
У Чорному та Азовських морях є осетер, скумбрія, ставрида, кефаль, оселедці, 
бички. На території України також поширені мисливські тварини — копитні, 
хутряні, а також перната дичина.

ііі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

іV. сПрийняТТя й засВОєння нОВОгО маТеріалу

робота з підручником
	Опрацювати матеріал на с. 167.
	Виконати вправу 375, 376.

Творче редагування
	Прочитати словосполучення, знайти помилки, аргументувати свій вибір за до- 

помогою правила. Записати правильні варіанти, визначити головне і за-
лежне слово у словосполученні, визначити розряд за значенням прикметника.
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Печінігський манер, волоцький горіх, козаський степ, товаришський учи-
нок, пражзький науковець, ткачцький верстат, узбекцький звичай.

дослідження-зіставлення
	Скласти з прикметниками виноградарський і виноградний, гірницький і гір-

ський прості речення. Поясніть розбіжність у значенні.

Довідка
Виноградарський — який стосується виноградарства.
Виноградний — який стосується винограду, виготовлений із нього.
Гірницький — який стосується гірника.
Гірський — пов’язаний з горами.

Творче моделювання
	Утворити за зразком від прикметників пестливу форму за допомогою дода-

вання суфіксів -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -усіньк-.

Зразок. Білий — біленький, білесенький, білісінький. 

Чистий, високий, кислий, довгий, тихий, старий, великий, густий, солоний, 
дрібний, широкий.

V. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

Тести

1. Слід писати -ський в усіх словах рядка:
А чува..ький, баск..ький (баск); Б узбе..ький, казах..ький;
В криворі..ький, пра..ький; Г лати..ький, калми..ький.

2. Слід писати -цький в усіх словах рядка:
А гринві..ький (Гринвіч), узбе..ький;
Б кременчу..ький, тюр..ький (тюрк);
В дама..ький (Дамаск), сує..ький (Суец);
Г слова..ький, мекк..ький (Мекка).

3. Слід писати -зький в усіх словах рядка:
А кембрид..ький (Кембридж), пра..ький;
Б белуд..ький (Белуджа), люксембур..ький;
В нюрнбер..ький, клу..ький (Клуж);
Г петербур..ький, пари..ький (Париж).

4. Помилки в чергуванні приголосних при їх збігу допущено в рядку:
А огородництво, солдатський, латиський, сиваський;
Б іракський, кременчуцький, карабаський;
В мангишлацький, воронезький, голландський, норвезький;
Г агентство, гігантський, пропагандистський.

5. Помилки в чергуванні приголосних при їх збігу допущено в рядку:
А козацький, збаразький, вінницький;
Б пражський, криворізький, черкаський;
В казахський, кавказький, товариський;
Г пропагандистський, гігантський, агентський.

6. Відносними є всі прикметники в рядку:
А сільський житель, паперовий журавлик, вовча здобич;
Б свійські тварини, Миколин стіл, міністрів наказ;
В український правопис, гаазький житель, козацька чайка;
Г Петрові ковзани, новий сорт, гарний врожай.

Vі. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 31 на с. 167.
	Виконати вправу 368.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 86  наПисання не з ПрикмеТниками

мета: повторити й поглибити знання учнів про способи творення прикметників, зо‑
крема про префіксальний спосіб; сприяти зміцненню навичок правопису прикмет‑
ників з часткою не разом і окремо та позначати відповідні орфограми, пояснюва‑
ти їх за допомогою орфографічних правил; формувати загальнопізнавальні вміння 
правильно писати прикметники з вивченою орфограмою; розвивати творчі вмін‑
ня зіставляти, порівнювати, моделювати й конструювати мовні явища; за допомо‑
гою мовленнєво‑комунікативного дидактичного матеріалу знайомити з природни‑
ми багатствами рідного краю.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. акТуалізація ОПОрних знань

ііі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

іV. сПрийняТТя й засВОєння нОВОгО маТеріалу

Пошуково-вибіркова робота
	Прочитати текст, дібрати до нього заголовок і виписати прикметники з част-

ками -не-. Поясніть їх написання.
Степ став дедалі неперевершеним, увесь південь, увесь простір до самого 

Чорного моря був невпізнанною зеленою пустелею. Ніколи плуг не проходив 
по незмірних хвилях диких рослин. Уся поверхня землі була така гарна, немов 
зелено-золотий океан.

Крізь не товсті, а тоненькі стебла трави прозирали голубі, сині й фіолетові 
волосини, жовтий дрок вискакував догори своєю незвичайною верхівкою. По-
вітря було сповнене тисячами далеко не досконалими пташиними свистами 
(За М. Гоголем).

робота з теоретичним матеріалом підручника § 32 на с. 172
	Прочитати правила, запам’ятати їх.
	Виконати вправи 387, 388, 392.

коментоване письмо
	Записати під диктовку речення, пояснити написання слів із вивченими орфо-

грамами.
1. У долині місцями галявини з травою не високою, а низькою, і квітами, 

і суничником. Тут і чагарники немолодих дерев (За У. Самчуком). 2. Ось ви 
виїхали на не вигону гору. Не описати тієї несподіваної краси, якою до вас 
усміхнулася долина! Вам здається, що ви йдете якимсь невідомим краєм краси. 
Із самої глибини серця виринають непримітні, легкокрилі гадки… (За Панасом 
Мирним)

Творчий диктант
	До наведених слів дібрати з довідки прикметники-синоніми, утворені пре-

фіксальним способом за допомогою частки не. Поясніть написання.
Пасивний, бідний, загрозливий, безпрецедентний, простий, грубий, наві-

жений, короткий, збитковий, безмежний, поблажливий, безнадійний, зрадли-
вий, наполегливий, пам’ятний, особливий, зомлілий.

Довідка. Невгамовний, неактивний, невигідний, небезпечний, невеликий, 
невиправний, незабутній, небагатий, нечуваний, невірний, невибагливий, неввіч-
ливий, невимірний, незвичайний, невимогливий, невтомний, непритомний.
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	Дібрати синоніми до прикметника неакуратний з часткою не (неохайний, 
недбалий).

	Визначити, у яких словах частка не виконує роль префікса, а в яких є час-
тиною кореня.

Вибірково-розподільний диктант (за варіантами)
	Розподілити прикметники за колонками таблиці відповідно до правил пра-

вопису.

Без частки не
не вживається

Можна дібрати
синонім без частки не

Є протиставлення

Варіант 1. Не/безпечний; не/бідний; не/бувалий; не/вблага нний; не/вга-
мовний; не/вдалий; не/вдачливий; не/великий, а малий; не/врожайний; не/
втішний; не/веселий, а сумний; не/гайний; не/гарячий, а холодний; не/дбалий, 
не/сміливий,не/письменний, не/мічний, не/ясний, а похмурий, не/боязкий, а хо-
робрий, не/дорогий, не/дорогий, а дешевий.

Варіант 2. Не/добрий, а злий; не/доброзичливий; не/приязний; не/зугарний; 
не/квапний; не/істотний; не/нависний; не/поетичний; не/популярний; не/рід-
ний, а чужий; не/сильний, а повільний, не/скінчений, не/посильний, не/чайний, 
не/смачний.

	Прочитати. З’ясувати, у яких прикметниках частка не входить до скалу пре-
фікса недо-.

Недозрілий, недобросовісний, недовговічний, недоречний, недорогий, недо-
рослий, недосконалий, недостатній, недосяжний.

дослідження-відновлення
	Відновити фразеологічні звороти, уставивши з довідки потрібні за змістом 

прикметники з часткою не.

1.  … на розум. 2. … проби. 3. Хома …. 4. Глянути … оком. 5. … голосом. 6. По-
била лиха та … година. 7. … сила поплутала.

Довідка. Не/високої, не/людським, не/багатий, не/чиста, не/вірний, не/до-
брим, не/щаслива.

Матеріал для вчителя. Небагатий на розум — нетямущий; невисокої про-
би — недосконале; Хома невірний — людина, що сумнівається; глянути недоб- 
рим оком — наврочити; нелюдським голосом — дуже голосно; побила лиха 
та нещаслива година — кого-небудь спіткало нещастя, горе; нечиста сила по-
плутала — трапилось щось необдумане, помилкове.

гра «склади речення»
Учасників гри поділено на 7–8 команд по 4 учні (2 парти). Командам дають 

однакове завдання: скласти речення з прикметниками, що пишуться з частками 
не окремо. На одержаних картках із завданням команда записує складені речен-
ня. Учитель читає і визначає переможців, тих, хто краще виконав завдання.

Не широка, не виразні, не таємничий.

V. ВикОнання ТесТОВих заВдань для ВзаємОПереВірки

VI. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

VII. дОмашнє заВдання
	Вивчити правила § 32.
	Скласти речення про природу України за кожним правилом написання 

частки не з прикметником разом і окремо.
	Виконати вправу 393 на с. 393.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 87  наПисання -н- і -нн- у ПрикмеТниках

мета: повторити й поглибити знання учнів про способи творення прикметників, зо‑
крема про суфіксальний спосіб; сприяти зміцненню навичок правопису прикмет‑
ників з -н- і -нн- та позначати відповідні орфограми, пояснювати їх за допомогою 
орфографічних правил; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писа‑
ти прикметники з вивченою орфограмою; розвивати творчі вміння зіставляти, по‑
рівнювати, моделювати й конструювати мовні явища; за допомогою мовленнєво‑ 
комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття відповідальності за 
навколишній світ.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

ііі. акТуалізація ОПОрних знань

Творче спостереження з елементами аналізу
	Прочитати текст, дібрати заголовок. Визначити тип і стиль мовлення, свою 

думку аргументувати.

Людина на земній кулі вже знищила понад 270 видів диких тварин. Сер-
йозно постраждав не тільки тваринний, а й рослинний світ. Тому Міжнародна 
спілка охорони природи видала Червону книгу, куди занесено рідкісні види 
представників флори й фауни. І не лише безневинні та беззахисні тварини по-
трапили до цього списку: тут і здоровенний носорог, і незрівнянний за швид-
кістю гепард, і неподоланний тигр. Земля — це неоціненний дар. Берегти її, 
вести непримиренну боротьбу за її здоров’я: красу — наш священний обов’язок 
(З календаря).

	Виписати прикметники з -н- і -нн-, пояснити умови їх уживання. Свої припу-
щення звірити з правилами, наведеними в підручнику.

іV. сПрийняТТя й засВОєння нОВОгО маТеріалу

робота з теоретичним матеріалом підручника § 33 на с. 174

Творче конструювання
	Від наведених слів утворити прикметники. Виділити суфікси. Поясніть пра-

вопис.

Забобон, істина, змія, реформа, сказ, бджола, качка, орел, злочин, сумління, 
різьбяр, тьма, віск, скло.

	Увести деякі прикметники в речення за темою «Бережливе ставлення до при-
роди».

2. Від іменниково-прийменникових форм утворити за зразком прикметники. 
Поясніть їх правопис.

Зразок. Без закону — беззаконний.

Без імені, без сну, без жалю, без кінця, без сліду, без упину.

	Розібрати за будовою утворені прикметники.

робота з підручником
	Виконати вправи 396, 397, 398, 399, 400.

дослідження-зіставлення
	До прикметників дібрати синоніми з довідки. Поясніть вживання подвоєння 

приголосних (або його відсутність).
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Справедливий, невинуватий, великий, потухлий, безмежний, цілий, надзви-
чайний, яровий, невимовний, молодий, наспівний, інтенсивний, легковажний.

Довідка. Зако (н,нн)ий, безви (н,нн)ий, здорове (н,нн)ий, нескінче (н,нн)ий, 
незрівня (н,нн)ий, несказа (н,нн)ий, пісе (н,нн)ий, тьмя (н,нн)ий, неподіль (н,нн)
ий, весня (н,нн)ий, ю (н,нн)ий, напруже (н,нн)ий, вітря (н,нн)ий.
	З’ясувати, у якому значенні (прямому чи переносному) вжито прикметники 

у словосполученнях вітряний день і вітряний характер.

коментоване письмо
	Записати текст під диктовку, виділяючи вивченні орфограми, пояснити свій 

вибір за допомогою правил.

Поняття Батьківщини для кожного з нас нерозривно пов’язане з образами 
її благословенної природи. Туманний ранок і осінній день, гречане поле і літній 
нескінченний степ, солов’їний гай і вишневий садок — усе це зливається в єди-
ний образ рідного краю. У природі все тісно пов’язане між собою. Якщо мерзенні 
клуби диму і стічні води забруднюють повітря і річки, страждає не тільки при-
рода, а й людина (З календаря).

V. Визначення ріВня сфОрмОВанОсТі 
ОрфОграфічних умінь і наВичОк з Теми

Тести
	Подумати і вибрати правильні варіанти відповідей

1. Подвоєння літер в усіх словах відбувається в рядку:
А Здоровен..ий, ден..ий, безсумнівн..ий.
Б Безсон..ий, здорове..ий, пташин..ий.
В Сумлін..ий, священ..ий, причин..ий.
Г Письмен..ий, бездон..ий, вимушен..ий.

2. Подвоєння літер у всіх словах не відбувається в рядку:
А Безлімітн..ий, спин..ий, беззмістовн..ий.
Б Дан..ий, буден..ий, числен…ий.
В Гуман..ий, швидкопли..ий, дослідн..ий.
Г Вогнян..ий, шален..ий, зміїн..ий.

3. Установіть відповідність між початками правил та їх продовженням щодо 
написання -н- і -нн-

1 Буквосполучення -нн- пишемо
2 Подвоюються -нн- у прикметниках
3 Подвоюються приголосні у при-

кметниках на -енний

А На межі кореня і суфікса
Б Старослов’янського походження
В У збільшувально-підсилюваль- 

ному суфіксі -енн (-ий)

VI. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

VII. дОмашнє заВдання
	Вивчити правила § 33.
	Виписати з орфографічного словника по 10 прикладів, коли прикметники 

пишуться з -нн-, коли в прикметниках подвоєння не відбувається.
	Виконати вправу 401.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 88  наПисання складних 
ПрикмеТникіВ разОм і через дефіс

мета: повторити й поглибити знання учнів про способи творення прикметників, зо‑
крема про складання основ; сприяти зміцненню навичок правопису складних при‑
кметників разом і через дефіс та позначати відповідні орфограми, пояснювати 
їх за допомогою орфографічних правил; формувати загальнопізнавальні вміння пра‑
вильно писати складні прикметники з вивченою орфограмою, знаходити й виправля‑
ти помилки у правописі складних прикметників; розвивати творчі вміння зіставляти,  
порівнювати, моделювати й конструювати мовні явища; за допомогою мовленнєво‑ 
комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття відповідальності за 
навколишній світ.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. акТуалізація ОПОрних знань

ііі. сПрийняТТя й засВОєння нОВОгО маТеріалу

лінгвістична діагностика
	Пригадати правила правопису складних іменників. Виписати складні при-

кметники.

Гала-концерт, газетно-журнальний, листоноша, лінгвіст-практик, плодово- 
ягідний, пішохід, художник-скульптор, хліборізка, тепло-чорний, театр-студія, 
тележурнал, світло-коричневий, чорногуз, самохід, Лисичка-Сестричка, авто-
мотогурток, легкоатлетичний.

	Сформулювати правила вживання дефіса в прикметниках. Свої висновки зві-
рити з наведеним теоретичним матеріалом § 34. 

написання складних прикметників

Складні прикметники пишуться 

разом через дефіс

1) якщо утворені від складних іменни-
ків, що пишуться разом: лісостеповий 
← лісостеп;
2) якщо утворені від сполучення іменни-
ка з прикметником: народнопоетичний 
← народна поезія;
3) якщо першою частиною є числівник: 
семиразовий, дев’ятиповерховий

1) якщо утворені від складних іменни-
ків, що пишуться через дефіс: генерал-
губернаторський ← генерал-губернатор;
2) якщо утворені від двох, не підпорядко-
ваних одне одному прикметників: мовно-
літературний ← мовний і літературний;
3) якщо першою частиною військово-, 
воєнно-: військово-морський, воєнно-
патріотичний;
4) якщо означають відтінки кольорів або 
поєднання кількох кольорів в одному 
предметі: блакитно-синій, темно-зелений;
5) якщо позначають назви проміжних сто-
рін світу: південно-східний

	Прочитати текст, визначити, що виражає заголовок: тему чи основну думку. 
Визначити стиль і тип мовлення, свою думку аргументувати.

ЛІСОВА АПТеКА

Обліпиха — рослина зовні нічим не приваблива. Має вона довгасті блідо-
зелені листки, бурувато-сріблясті зісподу. Навесні на його гілках розпускаються  
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дрібні-дрібні квіточки, але на одних кущах лише зеленкуваті, а на інших — 
сріблясто-бурі, колосоподібні. Восени жіночі рослини дарують людям 
оранжево-жовті ягоди з присмаком і запахом ананасів. Саме тому обліпиху по-
декуди називають сибірським ананасом. Це світлолюбна, посухостійка й неви-
баглива до грунтів рослина (Із часопису).

	Виписати з тексту складні прикметники, пояснити їх написання. 

іV. ВикОнання ВПраВ на закріПлення ВиВченОгО маТеріалу

робота з підручником
	Виконати вправу 403, 404.

гра «хто перший»
	Через екран телевізора проектуються (або учитель називає) по черзі частини, 

від яких треба утворити складні слова і пояснити їх правопис.

Супер, газо, екс, вогне, агро, генерал, псевдо.

дослідження-відновлення
	Від наведених сполучень слів утворити складні прикметники. Записати 

їх у колонки таблиці.

Прикметники, що пишуться разом Прикметники, що пишуться через дефіс

Вода грати, блідний і рожевий, світло захищати, східні слов’яни, білий сніг, 
сільське господарство, обробляти дерево, лікувальний і профілактичний, поді-
бний до мигдалю, правий берег, жовтий і гарячий, південь України.

навчальне редагування
	Прочитати наведені прикметники. З’ясувати суть допущених орфографічних 

помилок. Записати відредаговані слова.

Залізо-бетонний, глухонімий, високо-авторитетний, красно-мовний, гірку-
ватосолоний, культурно-побутовий, радіаційно-екологічний, мікро-скопічний, 
аграрно-індустріальний, внутрішньо-політичний, автобус-потролейбусний, мате- 
ріально-відповідальний, легко розчинний, військово-польовий.

Тести
1. Помилки в написанні складних слів допущено в рядку:

А електро-зварювальний, військово-зобов’язаний.
Б Угро-фінський, старозавітний.
В Ясночолий, різносторонній.
Г Загальноєвропейський, сріблясто-матовий.

2. Разом пишуть усі складні прикметники в рядку:
А Ткацько/оброблений, темно/шоколадний
Б Первісно/общинний, контрольно/вимірювальний.
В Червоно/гарячий, південно/східний.
Г Сліпо/глухо/німий, західно/європейський.

3. Через дефіс пишуть усі складні прикметники в рядку:
А Літературно/художній, м’ясо/заготівельний.
Б Постачально/збутовий, чорно/земний.
В Військово/морський, політико/економічний.
Г Дизель/моторний, народно/поетичний.

V. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

VI. дОмашнє заВдання
	Вивчити правила § 34 на с. 176.
	Виконати вправу 405.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 89  наПисання ПрізВищ ПрикмеТникОВОї фОрми

мета: з’ясувати особливості творення українських прізвищ прикметникового типу; 
сприяти зміцненню навичок правопису прізвищ такого типу та позначати відповід‑
ні орфограми, пояснювати їх за допомогою орфографічних правил; формувати за‑
гальнопізнавальні вміння правильно відмінювати жіночі й чоловічі прізвища при‑
кметникового типу; розвивати творчі вміння утворювати ці прізвища за допомогою 
різних прикметникових суфіксів; за допомогою мовленнєво‑комунікативного ди‑
дактичного матеріалу сприяти розширенню знань шестикласників про виникнення, 
побутування, значення й написання найбільш поширених українських прізвищ.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

ііі. ВикОнання ВПраВ на закріПлення ВиВченОгО маТеріалу

історична довідка (навчальне аудіювання)
	Послухати текст, визначити його стиль, дати відповіді на запитання.

Якщо в будь-який час, у будь-якому місці України зупинити на вулиці будь-
кого і поставити перед ним нескладне запитання, якої національності люди, що 
мають прізвища з суфіксами -енко, -ський, -ов/-ев, можете не сумніватись: відпо-
відь буде без варіантів: -енко — українець, -ський — поляк, -ов/-ев — росіянин. 
Отже, перед нами — стереотип мислення. Виникнення його, очевидно, пов’язане 
з тим фактом, що в деяких слов’янських народів певні словотвірні типи прізвищ 
становлять абсолютну більшість. Так, у росіян чи болгар таким типом є прізви-
ща з суфіксом -ов/-ев, у сербохорватів -ич, -ови, у поляків -ський, -цький. Україн-
ські прізвища на -енко вважаються найтиповішими для українців, але не тому, 
ще становлять найбільшу групу, а тому, що майже не зустрічаються в інших 
слов’янських народів. Однак поряд з типом прізвищ на -енко в українців, за під-
рахунками вчених, прізвища на -ський, -цький, -зький разом з прізвищами на -ук, 
-чук, посідаючи третє місце, входять до чільної трійки найпоширеніших прізвищ 
у сучасному українському антропоніміконі.

Поява прізвищ — родових найменувань — пов’язується із задоволенням 
потреби в найточнішій ідентифікації особи, чого вимагала адміністративно-
юридична практика суспільства.

Досить широко у практиці українського справочинства як компоненти 
ідентифікаційної назви особи використовувалися слова з суфіксами -ський, 
-цький, -зький. Твірними основами для них переважно виступали топоніми — 
власні географічні назви (назви країн, територій, населених пунктів, водних 
об’єктів, гірських масивів і таке інше. Суфікс -ськ- — давній за походженням. 
Ще в праслов’янській мові він уживався при назвах місцевості і був пов’язаний 
зі значенням приналежності і походження, звідки, мабуть, розвинулося зна-
чення групової присвійності. Сьогодні ж він є значно продуктивнішим. При 
додаванні суфікса -ськ- до топоніма одержуємо (відтопонімний прикметник), що 
виражає ознаку предмета за відношенням до топоніма. Наступний етап у ство-
ренні прізвища на -ський — це використання його у ролі іменника.

Серед українських прізвищ на -ський трапляються такі, твірними основами 
яких виступають: а) імена людей (безпосередньо чи через посередництво назв 
населених пунктів); Степановський (Степан), Івашковський (Івашко), Андрієв-
ський (Андріївка, Андрій), Павловський (Павлів, Павло), Іваницький (Іваниця, 
Іван); б) прізвиська: Цісарський (Цісар), Губський (Губа), Синицький (Синиця), 
Когутовський (Когут), Скляревський (Скляр).
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Щодо цих двох груп прізвищ учені висловлюють думку про можливий їхній па-
тронімічний характер, тобто утворення таких похідних від імен та прізвиськ батьків.

Суфікс -ськ- при творенні відносних прикметників, що трансформувались 
у прізвища, в українській мові може виступати у своїх фонетичних варіантах 
-зьк- та -цьк-. Вибір одного з них зумовлюється кінцевим приголосним основи: 
[а], [ж], [з] для першого (Острог — Острозький, Збараж — Збаразький) та [к], 
[ч], [ц] для другого (Кальних — Кальницький, Случ — Слуцький). Також у сло-
вотвірних процесах такого типу широко використовуються і похідні суфікса 
-ськ-, що виникли в результаті його поширення морфемами -їв-, -ин-, -ан-, -єн-: 
Кропив’янський (Кропивна), Копачовський (Копачі), Сенчанський (Сенча), 
Яреськовський (Яреськи), Тальнянський (Тальне).

Прізвища прикметникового походження на -ський у середньовічній Польщі 
вважалися ознакою шляхетського походження і роду, протиставляючи їх носіїв 
усім іншим, «нижчим» верствам суспільства. Може, саме така «високість» прі- 
звищ на -ський чи, може, певна «красивість» їхнього звучання була причиною 
обирання людьми «шляхетського прізвища» на -ський (З довідника).

 Про який стереотип мислення щодо походження українських прізвищ ви  �
дізналися?
 Які прізвища вважають типовими для українців?  �
 Що стало причиною появи прізвищ? �
 Слова з якими суфіксами використовувалися як компоненти ідентифіка- �
ційної назви?
 Яку ознаку мали прізвища прикметникового походження на - � ський  
у Польщі?

робота з підручником
	Робота з теоретичним матеріалом підручника § 36.
	Виконати вправу 414, 415.

розподільна робота
	Розподілити прізвища учнів вашого класу на дві групи: 1) прізвища іменни-

кового типу; 2) прізвища прикметникового типу. Окремо виписати прізвища 
іншомовного походження.

Коментар учителя. Українські прізвища відзначаються великою різноманіт-
ністю як щодо джерел виникнення, так і щодо граматичної будови. Прізвища 
належать до розряду іменників, але за походженням, будовою та особливостями 
відмінювання їх ділять на дві групи: прізвища прикметникового типу та прі- 
звища іменникового типу.

	З’ясувати, які прізвища із виписаних не змінюються за відмінками. 

Творче конструювання
	Від наведених слів утворити прізвища прикметникового типу за допомогою 

суфіксів -ов (-ев, -єв), -ськ- (-цьк-).

1) Хорол, явір, Алчевськ, могила, Махно, шовковиця, баран, гладко, пан, Давид.
2) Чорний, страх, Герасим, Лаврін, Федір, столяр, чумак, верба, дуб, волох.
3) Нестор, Теодор, Антон.

	Записати три прізвища в родовому, давальному, місцевому відмінках. Виді-
лити закінчення.

іV. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

V. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 36 на с. 181–183.
	Дослідити походження вашого прізвища і 2–3 прізвища ваших близьких 

і друзів. Провідміняти одне з них.
	Виконати вправу 416.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 90  ПОВТОрення, узагальнення й сисТемаТизація 
ВиВченОгО з Теми «ПрикмеТник як часТина мОВи»

мета: повторити, узагальнити й систематизувати знання шестикласників про при‑
кметник як частину мови; визначити його з‑поміж інших частин мови; пояснювати 
орфограми в ньому, використовуючи вивчені правила; розвивати логічне мислен‑
ня, пам’ять, увагу, творчі вміння доречно використовувати прикметники в мовленні 
певного типу і стилю мовлення; за допомогою мовленнєво‑комунікативного дидак‑
тичного матеріалу познайомити учнів з історією кобзарства в Україні, виховувати 
повагу до історичного минулого.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок з теми з елементами повто‑
рення.

Шлях кобзарів — це шлях народу.
М. Стельмах

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі

ііі. ПОВТОрення ВідОмОсТей ПрО ПрикмеТник як часТину 
мОВи за сТВОреними учнями ПрОекТами

IV. узагальнення й сисТемаТизація здОБуТих знань

колективна робота з текстом
	Прочитати текст, дібрати до нього заголовок. Визначити тип і стиль мов-

лення.

У наш час молоді кобзарі знову взяли в руки бандури, щоб довести світо-
ві, що, як казав Шевченко, «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…». І це 
справді так: здавна Кобзарів любили, цінували в Україні, адже вони завжди 
були з народом: супроводжували козаків у походах, пробуджували волелюбний 
дух українців, закликали до боротьби за національне та соціальне визволення, 
оспівували подвиги героїв, завжди залишалися зацікавленими народними лі-
тописцями.

Десятки чи, може, й сотні сліпих кобзарів ходили шляхами України, ман-
дрували селами, грою та співом заробляли на життя. Селяни, почувши кобзарів 
спів, сходились на майдан, приносили їжу, брали співця до себе в хату на ніч. 
Часто кобзарі супроводжували козаків у походах, а ті шанували їх, зверталися 
за порадою.

Майстерність, мистецтво кобзарів були відомі далеко за межами України. 
Часто їх запрошували, а то й силоміць забирати польські пани, російські царе- 
дворці, де примушували грати в палацах для можновладців. Бандурист Григорій 
Михайлович Любисток грав у палаці дочки Петра Першого, цесарівні Єлизавети, 
але прагнув повернутися в Україну, «на тихі води, на ясні зорі». Та цесарівна 
любила слухати співця. Вона наказала знайти Любистка і повернути до палацу, 
коли кобзар утік.

Є багато фактів про жорстоке переслідування кобзарів і лірників у ХІХ 
і ХХ століттях. Можновладці добре розуміли силу кобзарського співу, а тому 
забороняли і лірникам з’являтися у великих містах, грати та співати на ярмар-
ках. Однак ні переслідування, ні тяжкі умови життя не зламали духу народних 
співців (З журналу).

Вибіркова робота
	Вибрати з прочитаного тексту прикметники, записати у відповідні колонки, 

визначити їх групу: тверда чи м’яка.
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Якісні Відносні Присвійні

синтаксична п’ятихвилинка
	Виписати виділене в тексті речення, підкреслити головні та другорядні члени 

речення. Прикметники розібрати як частину мови.

Творче редагування
	Прочитати наведені слова, знайти помилки в їх написанні. Записати відре-

даговані варіанти, пояснити свій вибір.

Священий, південо-західний, західно-український, червоно-гарячий, 
військово-полонений, зміїнний, 6 поверховий, не тривкий, нетутешній, а чужий, 
бабусін, дочкина, Олегіва, Тетяночкин, аличевий, магнійовий, малесинький, 
учорашний.

	Увести 3–5 слів у два складні речення за темою «Значення кобзарства в на-
шому житті».

Творча робота
	Утворити від наведених прикметників ступені порівняння (вищий і найви-

щий, просту і складену форми). Визначити, від яких прикметників не можна 
утворити ступені порівняння. Чому?

Дорогий, добрий, босий, гарний, маненький, буланий, легкий, милий.

	Утворити від слів прізвища прикметникового походження.
Лак, гай, Острог, Полтава, мир, Василь, столяр, Стецько, Богуслав.

Vі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

Vіі. дОмашнє заВдання
	Повторити матеріал підручника § 26–36.
	Виконати вправу 406.

Додаток
Текст для диктанту
В останній день березня знову вродився вітер, та вже не холодний, а вогко-

теплий, хвилюючий. Сніг на очах потемнів, з глухим крекотом осідав. До річ-
ки забурували потоки. На високий в’яз біля наших воріт випурхнули із стріх 
сотні горобців і залящали так, наче проводили звітно-виборні збори. У мене 
аж у вухах затрудило...

Я сердито посварився на них кулаком, наче це вони винні, що раптово по-
вернулася весна, почовгав у хату, де стугоніла в розгорненому зошиті одна-
єдина фраза: «Весна прийшла». Нехотя взяв ручку відвиклими, наче пограб- 
лими, пальцями. Напружив голову. Вона не бажала нічого творити, бо була 
розлінена канікулами, а ще переповнена такими свіжими, захоплюючими вра-
женнями від катання. Сердито покрутив свою голову в руках, мов футбольний 
м’яч, заплющив очі, аби уявити весну (В. Кава, 117 сл.).
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 91  ТемаТична аТесТація № 5. з рОзділу 
«ПрикмеТник як часТина мОВи» (ТесТОВі заВдання)

мета: оцінити рівень навчальних досягнень шестикласників із розділу «Прикметник 
як частина мови»; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовної теорії.

форма проведення тематичного оцінювання: виконання завдань тестового характеру.
Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

ііі. ПідгОТОВча рОБОТа

IV. ВикОнання заВдань ТесТОВОгО харакТеру

1. Знайти правильне твердження:
А прикметники змінюються за родами і числами;
Б прикметники змінюються за родами, відмінками і числами;
В прикметники змінюються за відмінками і числами;
Г прикметники змінюються за групами, відмінками і родами.

2. Ступені порівняння не можна утворити від усіх прикметників у рядку:
А сприятливий, всесвітній, волошковий, доречний;
Б ранній, бурштиновий, досконалий, довгенький;
В активний, сліпий, хитрющий, вороний;
Г босий, козацький, хворий, порожній.

3. Знайти рядки прикметників, у відмінкових формах яких допущені помилки:
А на ріднім, на давньому, на яснолицьому;
Б життьовий, тіньовий, замшевий;
В помаранчевий, ясеновий, дощовий;
Г кварцевий, гайєвий, почуттєвий.

4. Не всі прикметники творять ступені порівняння в рядку:
А щедрий, порожній, готовий, швидкий;
Б вірний, рішучий, голосний, тяжкий;
В грайливий, яскравий, солодкий, сміливий;
Г веселий, корисний, зручний, сумний.

5. Присвійними є всі прикметники рядка:
А Ольжина книга, братова квартира, київські парки;
Б заячий характер, вчителева думка, вовча лапа;
В Миколина відповідь, сорочине гніздо, татова розмова;
Г овочева натура, батьків портфель, бабусині окуляри.

6. За допомогою суфікса -ов- утворюються прикметники від усіх іменників ряд-
ка:
А сад, пурпур, емаль, груша; Б казка, поле, край, калина;
В нуль, травень, метр, дощ; Г слива, плющ, мед, вечір.

7. Усі прикметники перейшли з одного розряду в інший у рядку:
А вовчий апетит, заячий характер, орлиний погляд, ведмежа послуга;
Б вовче лігво, лисяче хутро, золота прикраса, золота пора;
В залізний лом, залізний характер, зміїна отрута, зміїна усмішка;
Г солов’їне кубло, солов’їний спів, солов’їний голос, орлині кігті.

8. Прикметники, вжиті у формі найвищого ступеня порівняння, наведені в рядку:
А найдрібніший, якнайкоротший, найменш прийнятний;
Б найбільш урожайний, абсолютно правильний, найлегший;
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В найсолодший, зовсім темний, найбільш тривалий;
Г найбільш складний, дуже небезпечний, найвибагливіший.

9. Усі прикметники творять ступені порівняння від інших основ у рядку:
А малий, молодий, розумний; Б великий, хороший, поганий;
В вдалий, скромний, хитрий; Г страшний, веселий, щирий.

10. Допущено помилку при творенні однієї з форм ступенів порівняння прикмет-
ників у рядку:
А більш розвинений, гірший, тонший, здоровіший;
Б дотепніший, крислатіший, найвищий, найменш підготовлений;
В ближчий, блискучіший, щонайдорожчий, якнайдавніший;
Г значно ближчий, найвіддаленіший, гіркіший, найбільш нижчий.

11. Правильно написано всі присвійні прикметники в рядку:
А Ігорів, соловейків, Зоєн, Вітьчин;
Б Василеве, Марієне, свекрушин, пташиний;
В невістчин, Сергієв, заячий, лікарів;
Г Наталчин, Надіїн, сорочин, ведмежий.

12. Усі прикметники, вжиті у значенні якісних, наведено в рядку:
А сонячний погляд, лимонна хустка, лисячий хвіст;
Б залізна воля, солодкий голос, скляний посуд;
В бузкова сукня, медові очі, ведмежа послуга;
Г оксамитові брови, золотий годинник, вовчі закони.

Варіанти правильних відповідей до тестових завдань

Номер  
завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Правильна 
відповідь Б Г Г А В Б Б А В Г Г а

VII. дОмашнє заВдання
	Виписати з твору художньої літератури опис природи. Розібрати три при-

кметники як частину мови.

Додаток
Текст для диктанту

ГеТЬМАНСЬКА БУЛАВА 

Чи не найважливішою ознакою влади в козацькому війську була гетьман-
ська булава. Відома в давнину як зброя, вона згодом стала символом найвищої 
посади в козацькому війську.

Булава являла собою палицю з горіхового дерева завдовжки п’ятдесят-
сімдесят сантиметрів із срібною або визолоченою кулею на кінці. Покривала-
ся, як правило, бірюзою, смарагдом, перлами. На ній могли бути герб, прізви-
ще чи вензель власника.

Під час виборів нового гетьмана вона здебільшого лежала на столі. І лише 
тоді, коли вже претендента гетьманом оголосили, давали йому булаву й бун-
чук у руки.

За давнім запорізьким звичаєм, кожний претендент на булаву мав спочат-
ку від неї відмовитись. Момент прийняття булави означав, що даний кандидат 
«учинявся гетьманом».

Існувало неписане правило, що вручати булаву новообраному геть- 
ману можна було лише за згодою коша Запорізької Січі (За В. Сергійчуком; 
120 сл.).
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 92  числіВник: загальне значення, 
мОрфОлОгічні Ознаки, синТаксична рОль

мета: сформувати уявлення учнів про числівник як частину мови, сприяти зміцненню 
навичок визначення морфологічних ознак числівників; формувати загальнопізна‑
вальні вміння знаходити числівники у текстах, визначати їхню роль у реченнях; роз‑
вивати творчі вміння використання числівників у власних висловлюваннях; за до‑
помогою мовленнєво‑комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов 
і повагу до рослинного і тваринного світу рідного краю.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Все на землі, все треба берегти —
І птаха, й звіра, і оту рослину,
Не чванься тим, що цар природи ти —
Бо врешті, ти його частина.
Друже мій, люби життя,
Люби людей, природу,
А кривду кинь у забуття,
Як камінь в тиху воду.

Б. Лепкий

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі

ііі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

іV. сПрийняТТя й засВОєння нОВОгО маТеріалу

спостереження над мовним матеріалом
	Прочитати текст. Визначити його стильову приналежність. Про що розпові-

дається в тексті? Визначити тему й основну думку.

Чого тільки не вигадали люди, щоби полегшити чи поліпшити своє життя! 
І добрива, щоб збирати високі врожаї, і смертоносні отрути, щоб знищувати 
комах-шкідників, і автомобілі. Люди навчилися у величезних кількостях до-
бувати із земних надр корисні копалини.

В. І. Вернадський писав, що лише в ХІХ столітті людство добуло з надр пла-
нети 22711 тисяч тонн свинцю, 11373 тисяч тонн цинку, 10679 тисяч тонн міді, 
11,5 тисяч тонн золота і т. д. Щоб забезпечити одну сучасну людину предметами 
розкоші, із землі добувають приблизно 13 тонн сировини (Зі статті).

	Дібрати заголовок до тексту. Поясніть свій вибір.
	Знайти числівники. На що вони вказують? Яку синтаксичну роль виконують 

у реченні?
	Прослухати теоретичний матеріал і скласти усну розповідь про числівник як 

частину мови. Навести власні приклади.

Коментар учителя. Ми ознайомилися з частиною мови, що дає кількісну 
характеристику предмета — числівником. Числівник — це повнозначна само-
стійна частина мови, що називає кількість предметів (кількісні числівники) 
або порядок їх при лічбі (порядкові числівники) й відповідає на питання скіль-
ки? котрий? (двадцять років, перший автомобіль).

Як і інші самостійні частини мови, числівник змінюється за родами, числа-
ми, відмінками. 

Кількісні числівники змінюються за відмінками. Порядкові — за числами, 
родами, відмінками так само, як і прикметники: перший хлопець, перша кни-
га, перше вікно;  перший-ліпший день, перша-ліпша тарілка, перше-ліпше дере-
во, перші-ліпші ковзани. Такі самі ознаки має й числівник один: один хлопець, 
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одна дівчина. Усі числівники (що характерно для всіх іменних частин мови) 
відмінюються за відмінками. Але півтора, півтори, півтораста, мало, нема-
ло, чимало — невідмінювані.

Зверніть увагу, що деякі числівники мають рід, але не змінюються за рода-
ми: тисяча, мільйон, мільярд.

Числівники мають два числа: однину і множину. Два числа мають усі по-
рядкові числівники, а також власне кількісні числівники нуль, тисяча, міль-
йон, мільярд, трильйон, квадрильйон. Числівники можуть використовува-
тися у формі множини, коли вони пов’язані з іменником: одні ножиці, одні 
граблі, або іменником, що означає парний предмет: одні черевики, одні шкар-
петки.

Окрім того, числівники несуть повну інформацію лише в поєднанні з імен-
никами. Без них утрачається конкретне значення (шість і шість хлопців).

Числівник виконує різні синтаксичні функції. Він може виступати  
в ролі підмета, іменної частини складеного присудка, додатка, означення: Ди-
ректор нагородив п’ятьох учнів; Троє дівчаток стоять біля класу; Ми пиша- 
ємося двома хлопчиками; Дев’ять школярів працювали у саду.

робота з підручником
	Опрацювання теоретичного матеріалу § 37.

робота з підручником
	Виконати вправи 418, 419.

дослідження-відновлення
	Прочитати початок загадки, відновити її продовження і відгадати. Знайти 

числівники, визначити синтаксичну роль.

1. На одній Марушці… 2. Cім братів, віком рівні,.. 3. Тисяча овець, а між 
ними…

Довідка: 1) семеро кожушків; 2) іменами різні; 3) один баранець.

Творче конструювання
	Прочитати фразеологічні звороти, визначити, що вони означають. Увести 

їх у самостійно складені прості речення за темою «Бережімо природу!»

1. Один у полі не воїн. 2. Один на один. 3. На сьомому небі. 4. П’яте колесо 
до воза. 5. Заробив у пана плату: з 4 дощок хату. 6. Краще 1 ремесло уміти, ніж  
над 12 потіти. 7. Із 90 голок сокири не склеїш. 8. Робота 1 жінки краще,  
ніж теревені 100 чоловіків.

Довідка: 1) Безсилий. 2) Без сторонньої допомоги. 3) Задоволений, щасливий. 
4) Непотрібний. 5) Дуже мало (нічого).

V. сисТемаТизація й узагальнення знань

Бесіда
 Яка частина мови називається числівником? �
 Які особливості мають числівники при визначенні роду, числа і відмінка? �
 Які числівники називаються кількісними, а які — порядковими? �
 Яку синтаксичну функцію виконують числівники в реченні? �
 Назвіть числівники, що не змінюються за родами, числами і відмінками. �

іV. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

V. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 37.
	Скласти повідомлення в публіцистичному стилі за темою «Чи живемо ми 

в гармонії з природою?», використавши 5–7 числівників.
	Виконати вправу 420.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 93  числіВники кількісні (на ПОзначення 
цілих чисел, дрОБОВі, зБірні) і ПОрядкОВі

мета: навчити шестикласників розрізняти кількісні й порядкові числівники, сприяти 
зміцненню навичок визначення морфологічних ознак числівників; формувати за‑
гальнопізнавальні вміння знаходити числівники порядкові й кількісні числівники 
у текстах, визначати їхню роль у реченнях; розвивати творчі вміння використан‑
ня кількісних і порядкових числівників у власних висловлюваннях; за допомогою 
мовленнєво‑комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу 
до природних чудес Батьківщини.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

ііі. сПрийняТТя й засВОєння нОВОгО маТеріалу

спостереження над мовним матеріалом
	Прослухати текст. Визначити тему й основну думку. Що нового ви дізналися 

про Україну?

СІМ ЧУДеС УКРАїНИ

Сім чудес України — сім історико-культурних пам’яток України, список 
яких складено 26 серпня 2008 року. Чудеса були визначені за результатами 
інтернет — голосування (76889 голосів) й опитування 100 експертів і учених, 
істориків, культурологів і фахівців у галузі туризму. До списку семи чудес 
України ввійшли: біосферний заповідник Асканія-Нова, Дністровський каньйон, 
Гранітностепове Побужжя (регіонально-ландшафтний парк Миколаївщини), 
Мармурова печера, Подільські Товтри (Хмельниччина), озеро Світязь (Волинь), 
озеро Синевір (Закарпаття) (Із журналу).

	Виписати числівники. Що вони означають? Поставивши до них запитання, 
з’ясувати, на що вони вказують. Які, на вашу думку, числівники можна відне-
сти до простих, до складних, а які — до складених? Відповідь аргументувати.

	Зробіть синтаксичний розбір виділеного речення.

коментар учителя
За своїм значенням числівники поділяються на кількісні та порядкові.
Кількісні числівники називають кількість предметів і відповідають на пи-

тання скільки? Вони можуть означати цілі числа (числівники на означення ці-
лих чисел): п’ять, сімсот; дробові числа (дробові числівники): три четвертих; 
кількість предметів як одне ціле (збірні числівники): восьмеро. У давніх літопи-
сах наших єсть одно оповідання, що зворушує у серці найсвятіші почування (М. 
Вороний).

Серед кількісних числівників виділяють: власне кількісні числівники, 
що називають кількість предметів у цілих числах: п’ять, десять, чотирнад-
цять, один; збірні числівники, що називають кількість предметів як сукуп-
ність: двоє, троє, двадцятеро; дробові числівники, що означають кількість 
частин від цілого: одна друга, чотири десятих. У дробових числівниках чи-
сельник має форму жіночого роду, бо тут домислюється іменник саме жіночого 
роду — частина: одна третя частина. Знаменник після чисельників два, три, 
чотири повинен стояти у називному відмінку множини, що відповідає загаль-
ній тенденції після числівників два, три, чотири вживати означення у формі 
називного відмінка.
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Неозначено-кількісні числівники означають точно не визначену або приблиз-
ну кількість: багато, чимало, кілька.

Порядкові числівники означають порядок предметів при лічбі й відповідають 
на питання котрий?: восьмий, тридцять другий.

Однину і множину мають числівники один, тисяча, мільйон, мільярд 
і всі порядкові. У кількісних числівників два, три та інших визначати число 
не можна, бо вони завжди вказують лише на множину предметів.

Увага! У мові числівники найчастіше поєднуються з іменниками: три книги, 
двоє дверей, п’ятеро каченят. 

робота з підручником
	Опрацювання теоретичного матеріалу § 37 на с. 186.

дослідження-аналіз
	Прочитати висловлювання. Визначити, якою темою їх можна об’єднати.

1. Природа — це одна книга, яку необхідно прочитати і правильно зрозуміти 
(М. Налбандян). 2. Розвиток кожного другого залежить не тільки від стійко-
го генотипу,а також від нескінченного розмаїття умов довкілля (М. Кольцов). 
2. Природа вміє кількома засобами досягти великих ефектів (Г. Гейне). 4. Люди-
на живе однією природою. Це означає, що природа є її тілом, з яким людина по-
винна залишатися в процесі постійного спілкування, щоб не вмерти (К. Маркс). 
5. Природа — перший зразок мистецтва, а найбільший і найшляхетніший пред-
мет у природі — людина (В. Г. Бєлінський).

	Виписати числівники, визначити їхній розряд за значенням і синтаксичну 
роль.

робота з підручником
	Виконати вправу 422.

робота з текстом
	Прочитати текст. Визначити стиль мовлення, з’ясувати тему й основну думку. 

Що нового ви дізналися з нього?

За даними істориків, на території України існує понад 5000 замків. Кожен 
із них по-своєму унікальний та особливий.

Кам’янець-Подільська фортеця — головна міська пам’ятка, на яку щорічно 
приїжджають подивитися тисячі туристів з усієї Європи. Ця унікальна оборонна 
споруда будувалася протягом кількох століть.

Луцький Верхній замок був побудований ще в ХV столітті. Саме Луцький 
замок, а точніше, одна з його веж, зображений на купюрі номіналом у 200 гри-
вень.

Палац Качанівка розташований за 170 кілометрів від Києва. Це єдиний 
в Україні маєток, який уцілів у комплексі попри війни та революції. Він роз-
ташований на схилі, який із двох боків омивають мальовничі ставки.

	Виписати складені числівники разом з іменниками. Поясніть їх правопис. 
Визначити рід, відмінок числівників.

іV. сисТемаТизація й узагальнення знань

V. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

Vі. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 37 на с. 186.
	Використовуючи кількісні та порядкові числівники, скласти розповідь про 

дива місцевості, на території якої ви проживаєте. Визначити синтаксичну 
роль числівників, розряд за значенням.

	Виконати вправу 423.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 94–95  урОк рОзВиТку кОмунікаТиВних умінь № 19. 
кОнТрОльний ПисьмОВий ТВір-рОздум  
ПрО Вчинки людей на ОснОВі Власних 

сПОсТережень і Вражень у худОжньОму сТилі

мета: удосконалити мовленнєво‑мисленнєві вміння усвідомлювати тему й основну 
думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати конкретні факти, по‑
слідовність викладу матеріалу; розвивати мовленнєво‑комунікативні вміння здій‑
снювати змістово‑композиційний і мовний аналіз художнього твору розповідного 
характеру з елементами роздуму, сприймати письмовий текст, розуміти його, ство‑
рювати твори‑роздуми про вчинки людей на основі власних спостережень і вра‑
жень у художньому стилі.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку
Робота над висловленням народу «Не одяг прикрашає людину, а добрі діла».

	Який смисл, на вашу думку, народ уклав у зміст цих слів? Поясніть, чи за-
вжди ви дотримуєте цієї думки, спілкуючись зі знайомою або незнайомою 
людиною? Чи варто замислюватися над цим?

ііі. кОлекТиВна рОБОТа з ТексТами-зразками

	Прочитати текст. Визначити, до якого типу мовлення він належить. Чи не ка-
тегоричним, на ваш погляд, є заголовок тексту? Які думки у вас викликала 
поведінка хазяйського сина? Відповідь аргументувати.

ЖАДНЮГА

Цього літа ми відпочивали недалеко від Євпаторії. Розташувалися 
в будиночку, а біля нас жили «хазяї». Вони весь час стежили, щоб ми чогось  
їхнього не з’їли. Коли хазяйський син одного разу побачив, як Ілля підняв під 
деревом сливу, він голосно закричав:

— Мамо, нашу сливу їдять! — і побіг до своєї матусі.
Хазяйка вибігла з хати, почала проганяти Іллю. А одного ранку на сніданок 

мама приготувала пластівці зі згущеним молоком. З’їли трохи і побачили, що ха-
зяйчин син ходить і дивиться на нас. Ми покликали його, і він із задоволенням 
поснідав з нами. Потім мама і тато збирали речі, щоб іти на море, а ми з Іллею 
вирішили збудувати будиночок для мурашок, які повзали по доріжці. Але тут 
хазяйський син раптом закричав:

— Не займайте! Це наші мурашки! Вони на нашій землі живуть!
Стало якось сумно від того, що цей хлопчик — такий жаднюга, не розуміє 

доброго ставлення до себе. Напевне, йому буде важко спілкуватися з друзями, 
якщо він не стане добрішим… (З журналу).

	На які частини можна поділити цей текст? Виділити ключові слова і слово-
сполучення.

	Доповнити текст висновками і пропозиціями у вигляді власних  роздумів.
	Прочитати текст. Визначити, до якого типу і стилю мовлення він належить.

Улітку я зі своєю мамою відпочивала в одному прекрасному містечку Закарпат-
тя. Жили в прекрасному готелі і відвідували найчарівніші, на мою думку, місця.

Одного вечора, сидячи на балконі, ми стали свідками дуже неприємної ситуа-
ції. Сходами з готелю бігла дівчина і кричала, обертаючись назад, своїм батькам, 
що вона більше до них ніколи не повернеться, що їй не потрібні такі батьки, які 
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не купують їй усе те, що вона хоче. Цей крик шокував не тільки нас, а й тих,  
хто сидів на лавках або підіймався до готелю.

Після побаченого я згадала слова моєї доброї і мудрої бабусі Тетяни, яка 
частенько говорила: «Не одяг прикрашає людину, а добрі справи». Звичайно, 
усе це так! Сучасники, безперечно, занадто багато приділяють уваги зовнішній 
красі. Мабуть, це через те, що вони забули вислів народної творчості: «Не все те 
золото, що блищить».

На мою думку, більше уваги треба приділяти внутрішній красі, яка, пере-
конана, полягає у глибокій повазі до батьків, до людей, до рідної землі з її сла-
ветною історією.

Отже, речі не повинні затуляти душу людини, замінювати їй книги, театр, 
музику й усі інші маленькі радощі життя. Тому збагачуймо свій внутрішній світ, 
виховуймо в собі якомога більше моральних чеснот!

 Що недоброго вчинила дівчина? �
 Як на це відреагувала автор тексту? �
 Яке ваше сприйняття вчинку? �

	Прочитати мовчки текст. елементи яких типів мовлення поєднано в тексті? 
Прочитати речення, які є тезою. Чи достатньо доказів наведено в тексті? Від-
повідь обґрунтувати.

НАЙКРАЩе В ЛЮДИНІ — її ДУША

До нашого класу прийняли новеньку дівчинку. Вона була негарна, не та-
ка спритна, як інші, та ще й в окулярах. Дівчата неприязно поставилися до но-
венької, хлопці також. Тетяна, так звали дівчинку, училася добре, але почува-
лася в класі дуже самотньо.

Узимку, коли лютував грип, вона захворіла, і близько тижня її не було 
в школі. Ми з Сашком вирішили зробити добру справу — провідати Тетяну. 
Те, що ми побачили в неї, нас вразило. Уся кімната була в якихось масках, че-
репашках, томагавках, і чого там тільки не було. Тетяна розповіла, що її бать-
ко працює на кораблі, багато чого бачив у своєму житті і на згадку про ті міс-
ця, де побував, привозив фотографії, слайди та сувеніри. Ми наче поринули 
в якийсь казковий світ, роздивлялися все, слухали розповіді Тетяни, яка бага-
то читала, і незчулися, як настав вечір.

Потім ми часто заходили в гості до дівчинки і переконувалися, що були 
дурнями, коли за зовнішністю не розгледіли душевної щирості Тетянки. Те-
пер ми дружимо втрьох і збираємося стати великими мандрівниками. Отже, 
я зрозумів: головне в людині — це краса душі, а не зовнішність… (З журналу).

	Якими доказами ви можете доповнити роздум? Висловити свою думку з при-
воду висновку. Що б ви додали?

	Поділити текст на мікротеми. Скласти план. Переказати прочитане до-
кладно. 

іV. рОБОТа з ТеОреТичним маТеріалОм Підручника 
щОдО ПОБудОВи кОнТрОльнОгО ТВОру

V. складання ТВОру-рОздуму
Поміркуйте над висловлюванням Г. Тютюнника: «Краще різка відвертість, 

ніж зрадницька мовчанка». Чи часто вам доводилося спостерігати за тим, як од-
нокласники чи друзі когось обманювали? Які враження викликали у вас такі дії?

Vі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

Vіі. дОмашнє заВдання
	Оформити письмово твір-роздум у художньому стилі, роботу над яким роз-

почато на уроці.

78



Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 96  числіВники ПрОсТі, складні і складені. 
рОздільне наПисання складених числіВникіВ

мета: навчити шестикласників розрізняти прості, складні і складені числівники, спри‑ 
яти зміцненню умінь і навичок їх правопису; формувати загальнопізнавальні вміння 
знаходити прості, складні і складені числівники в текстах, визначати їхню роль у ре‑
ченнях; розвивати творчі вміння використання простих, складних і складених чис‑
лівників у власних висловлюваннях відповідно до мовленнєвої ситуації; за допомо‑
гою мовленнєво‑комунікативного дидактичного матеріалу виховувати до природи 
рідного краю, познайомити з одним із семи природних див України.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Асканіє!
Легкі будівлі білі
Мене сьогодні кличуть з далини
Мов лебеді, пливуть вони в розкриллі
Вітром назустріч прямо із весни.

В. Кулик

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

ііі. сПрийняТТя й засВОєння нОВОгО маТеріалу
	Опрацювати теоретичний матеріал підручника § 37 на с. 186.
	Скласти алгоритм визначення групи числівників за будовою.

іV. ВикОнання ВПраВ на закріПлення ВиВченОгО маТеріалу

робота з підручником
	Виконати вправи 426, 427.

робота з текстом
	Прочитати текст. Визначити стиль і тип мовлення.

	Розтлумачити виділені в тексті слова за допомогою тлумачного словника.
Біосферний заповідник «Асканія Нова» ім. Ф. е. Фальц Фейна розташований 

у Чаплинському районі Херсонської області на площі 33307,6 га. Це 0,05% тери-
торії степової зони, яка, у свою чергу, становить 40% території України. 15 лю-
того 1985 р. ЮНеСКО видано сертифікат на включення заповідника до світової 
мережі біосферних резерватів. Указом Президента України від 26 листопада 
1993 р. затверджено статус біосферного заповідника «Асканія Нова», який ство-
рено для збереження єдиного в Європі типчаково ковилового степу.

Ця суттєво трансформована людиною територія України належить 
Надчорномор’ю. До її складу входить також степовий рівнинний простір між 
річками Дніпром і Молочною привабливий для господарників (тут панувала так 
звана «пшенична гарячка» у другій половині ХІХ ст., а ще раніше проживали 
німецькі колоністи меноліти). Це історично і природно значущий регіон. Історію 
цього краю пов’язують з часами Аратти, Оріяни, Ольвії, Артанії. Це землі, де 
проживали племена царських скіфів, проходили сармати, готи, гуни, авари, 
печеніги, половці

Історія заповідника розпочалася 1883–1898 рр., коли відомий німецький 
землевласник Фрідріх едуардович Фальц Фейн вилучив із використання 
1528 десятин своїх пасовищних угідь. Охорону ділянки цілини в урочищі 
Кролі він запровадив після закінчення університету. Через це урочище рані-
ше пролягав Чумацький шлях, тому, за пропозицію відомого вченого ботаніка  
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Й. К. Пачоського Фрідріх Фальц Фейн 1898 року заповідає нові ділянки. Цю 
дату деякі дослідники вважають початком заснування першого заповідника 
в Роійській імперії.

«Райським садом» називали «Асканію Нову» ще до Жовтневої революції 
1917 року. Навіть сам цар Микола ІІ заїжджав (квітень 1914 р.) побачити цей 
«рай». Він назвав Асканію «картиною із Біблії» (За В. Гетьманом).

	Виписати числівники в три колонки.

Прості Складні Складені

Творча робота
	Прочитати наведені сполучення слів, визначити будову та розряд числівни-

ків за значенням.
	Увести сполучення в текст про Асканію-Нову, записуючи цифри словами.

Асканія-Нова віднесений до 100 великих заповідників і парків світу;
Музей просто неба площею 11 тисяч га;
400 видів трав і квітів; площа парку дорівнює 200 га; 150 видів і форм дерев 

та чагарників; понад 60 видів птахів; гніздиться 16 видів птахів.

робота з деформованим текстом
	Прочитати. Чи можна прочитане назвати текстом? Яке слово повторюється 

дуже часто і як можна уникнути тавтології? Перебудувати речення так, щоб 
утворився зв’язний текст.   

1. В Україні змішані сім’ї становили лише дві цілих і сім десятих відсотка. 
2. Складні сім’ї могли нараховувати до двадцяти — двадцяти п’яти осіб. 3. Се-
лянські та заробітчанські сім’ї вирізнялися високою народжуваністю — у се-
редньому по п’ять-сім дітей, хоча траплялося й десять-дванадцять. 4. Важлива 
роль жінки в сім’ї відображена в приказці: «Чоловік за один кут хату тримає, 
а жінка — за три». 5. Першим у сім’ї до столу завжди сідав батько. 6. У сім’ї 
з восьми років учили молотити ціпом, а з дванадцяти — косити… (З кн. «Укра-
їнське народознавство»).

	Розкрити зміст приказки, використаної в четвертому реченні.
	Виписати числівники. Визначити їх розряди за значенням і будовою.
	До виділеного іменника дібрати синонім.

навчальне аудіювання
	Прослухати. Стисло переказати текст. Виписати словосполучення «числівник + 

іменник». Числівники підкреслити, визначити  їх будову.

Погляньте на карту України. Територію її надвоє розділяє своїми вода-
ми могутній Дніпро — третя після Волги і Дунаю річка Європи. На територію 
нашої країни він уступає вже повноводною рікою, подолавши чималі просто-
ри братніх земель Росії та Білорусі. Великий і повноводний наш Дніпро. Се-
ред його 847 приток є такі великі річки, як Березіна і Прип’ять, Сож і Десна  
та інші.

Віками мріяли люди підкорити буйну силу Дніпра. Практичне використан-
ня могутніх вод Дніпра почалося в 1932 році, коли на його берегах стала до ладу 
Дніпровська гідроелектростанція… (З кн. «Цікава географія»).

	Назвати власні назви, ужиті в тексті. Поясніть їх правопис.

V. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

Vі. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 37 на с. 186, 188.
	Виконати вправу 428.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 97  ВідмінюВання кількісних 
числіВникіВ (сисТема ВПраВ)

мета: навчити учнів відмінювати прості й складені кількісні числівники, сприяти зміц‑
ненню навичок написання відмінкових закінчень кількісних числівників; розвива‑
ти творчі вміння використання простих і складених кількісних числівників різних 
відмінкових форм у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво‑комуні‑ 
кативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до України, знайоми‑
ти з одним із семи див природи України.

Тип уроку: урок формування практичних умінь та навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі

ііі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

іV. сПриймання й засВОєння нОВОгО маТеріалу

робота з теоретичним матеріалом підручника  § 38 на с. 189–195
Кількісний числівник один (одна, одно, одне, одні) відмінюється як займен-

ник той (та, те, ті). У родовому та орудному відмінках однини жіночого роду 
виступають дві паралельні форми: однієї і одної, однією і одною.

Особливість словозміни кількісних числівників три і чотири становить 
пом’якшення приголосного основи в родовому, давальному, орудному (крім 
форми чотирма) і місцевому відмінках. Числівники два, три в орудному від-
мінку мають закінчення -ома, числівник чотири — закінчення -ма. Форма 
знахідного відмінка числівників два, три, чотири залежить від поєднання 
з іменником.

Вирізнювальну ознаку відмінювання кількісних числівників п’ять-трид- 
цять, п’ятдесят–вісімдесят становлять паралельні форми -ох, -ом і -и у родо-
вому, давальному і місцевому відмінках: сімох (семи), сімом (семи), на сімох 
(семи). В орудному відмінку існують паралельні форми із закінченнями -ма 
і -ома: сьома (сімома). 

Числівники дев’ять-двадцять і тридцять відмінюються як п’ять або 
шість.

Складні числівники шістдесят, сімдесят, вісімдесят відмінюються 
як п’ятдесят; триста, чотириста — як двісті; шістсот, сімсот, вісімсот, 
дев’ятсот — як п’ятсот. В орудному відмінку вживаються паралельні фор-
ми: п’ятьмастами і п’ятьомастами, сьомастами і сімомастами.

Власне- кількісні числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд, трильйон, 
квадрильйон відмінюються як іменники відповідної відміни: мільйон, міль-
йона, мільйонові (мільйону), мільйон, мільйоном, на мільйонові (на мільйоні). 

У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові частини 
(п’ятисот сімдесяти чотирьох).

Числівники сорок, дев’яносто, сто в родовому, давальному, орудному 
й місцевому відмінках мають закінчення -а (сорока, дев’яноста, ста).

Збірні числівники двоє, обоє, троє та неозначено-кількісні числівники кіль-
ка, багато та інші відмінюються як два; четверо — одинадцятеро відміню-
ються, як відповідні числівники чотири — одинадцять.

Увага! В українській мові не відмінюються кільканадцять числівникових 
слів: пів, півтора, півтори, півтораста, мало, немало, чимало та здрібніло-
пестливі форми двійко, двоєчко, трійко, четвірко, п’ятірко, шестірко, семір-
ко, восьмірко.
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V. ВикОнання ВПраВ на закріПлення ВиВченОгО маТеріалу

колективна робота з текстом
	Прочитати текст. Визначити стиль і тип мовлення. Дібрати заголовок. Що 

нового ви дізналися, прочитавши цей текст? Свою думку аргументувати.

Національний дендрологічний парк «Софіївка» — парк, площею 179,2 га. Це 
місце відпочинку, яке щорічно відвідують близько 500 тисяч людей.

«Софіївка» є пам’ятником краєвидного типу світового садово-паркового мис-
тецтва кінця ХVІІІ — першої половини ХІХ століть. Тут росте понад 2000 ви-
дів дерев і кущів (місцевих і екзотичних). Колективом парку видано каталог 
рослин, у якому нараховується 1994 таксони, з них 1220 деревних і кущових 
порід та 774 трав’янистих рослин, у тому числі 25 таксонів ліщин, 24 — бу-
ків, 41 — ялин, 44 — ялівці, 100 — ліан, 320 — троянд, 57 — рододендронів, 
376 — ґрунтопокривних та 98 — квіткових рослин. Колекційний фонд парку 
в 2007 році нараховував 3323 таксонів, з них: 546 деревних, 1557 кущових, 
115 ліан, 1212 трав’янистих рослин, з них 914 інтродукованих та 246 аборигенних 
(З довідника).

робота над виробленням орфоепічних норм
	Виділені в тексті числівники провідміняти, визначити їхній розряд за зна-

ченням і будову.

граматична п’ятихвилинка
	Математичні приклади записати словами, звертаючи увагу на граматичні 

форми чисел.

1. До 48 + 67 = 112
2. До 659 + 40 = 699
3. До 1932 + 16 = 1948
4. Від 825–269 = 556
5. Від 3784–1325 = 2459

робота з підручником
	Виконати вправу 431, 437.

гра «хто швидше і найкраще»
	Відгадати загадки жарти. 

1. Назвати числівник, який у родовому відмінку складається з 40 букв.
2. Який числівник, ставши за нами, утворить жіночу прикрасу?

Ключ: сорок; нами (сто).

Vі. сисТемаТизація й узагальнення знань
	Подумати і дати відповіді.

 Що означають кількісні числівники? �
 Як відмінюються прості кількісні числівники?  �
 Що слід пам’ятати про відмінювання числівників  � два, три, чотири?
 Як відмінюються складні числівники? Наведіть приклади. �
 Як відмінюються складені числівники? Наведіть приклади. �
 Які особливості відмінювання збірних числівників? �
 Назвіть числівники, що відмінюються як іменники відповідної відміни?  �
 Які числівники в родовому, давальному, орудному й місцевому відмінках  �
мають закінчення -а?

Vіі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

Vііі. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 38.
	Виконати вправу 442.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 98  ВідмінюВання кількісних 
числіВникіВ (сисТема ВПраВ)

мета: удосконалити вміння учнів відміняти прості й складені кількісні числівники, 
сприяти зміцненню навичок написання відмінкових закінчень кількісних чис‑
лівників; розвивати творчі вміння використовувати прості й складені кількісні 
числівники різних відмінкових форм у власних висловлюваннях; за допомогою 
мовленнєво‑комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і пова‑
гу до природи України, продовжити знайомство з сімома дивами нашої держави.

Тип уроку: урок формування практичних умінь та навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі

ііі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

іV. ВикОнання ВПраВ на закріПлення ВиВченОгО маТеріалу
	Прочитати текст вголос, правильно вимовляючи числівники, визначити його 

стиль і тип мовлення. Дібрати заголовок. Що нового ви дізналися про Хор-
тицю? Чи можете додати щось від себе?

Острів «Хортиця» — найбільший острів на р. Дніпро (довжина 11,5 км, най-
більша ширина — до 2,5 км), єдина комплексна історико-культурна та природна 
пам’ятка, що охоплює період історії людства від доби мезоліту (20–30 тис. до н. е.) 
до ХХ ст. На думку фахівців, утворення о. Хортиця зобов’язане давньому (більше 
2 млн років) геологічному розломові, у результаті якого Пра-Дніпро змінив на-
прямок своєї течії до заходу, створивши спочатку Старий Дніпро, а потім і Новий.

З метою збереження пам’ятних місць та відтворення природного середовища 
1965 р. на території острова було створено історико-культурний заповідник, яко-
му 1993 р. надано статусу Національний.

Головною особливістю цієї території є поєднання ландшафтів підвищеного 
плато та долини р. Дніпро. Абсолютні позначки поверхні змінюються від 16 м 
до 39 м на південному сході острова і до 72–74 м у центрі острова (тобто пере-
пад висот у межах острова сягає 58 м). У цілому ландшафти острова Хортиця 
є унікальними в Україні своєю багатою різноманітністю, несподіваною для такої 
відносно невеликої території.

Унікальність Хортиці — в рідкісному сполученні на одній території різнома-
нітних природних комплексів — плавневих лісів та луків, справжніх та петро-
фітних степів, скелястих відшарувань гранітів, балок, нагорних дібров, висячих 
боліт, озерних комплексів. Аналогів подібної за масштабами єдиної екосистеми, 
у якій степові ценози поєднуються з петрофітними (можливо, давніми), а також 
заплавними лісами, в Україні немає.

	Визначити лексичне значення виділених у тексті слів за допомогою тлумач-
ного словника.

робота з підручником
	Виконати вправу 443.

коментоване письмо
	Записати під диктовку текст, коментуючи слова з вивченими орфограмами. 

Визначити розряд за значенням і будову числівників.

Природна рослинність збереглася приблизно на чверті території національно-
го заповідника «Хортиця» і представлена п’ятьма типами (степова, лісова, лучна, 
болотна, водна рослинність) і одним комплексом (літофільна рослинність). Інша 
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частина зайнята штучними лісонасадженнями, садами та сільськогосподарськи-
ми культурами. Серед рослинних угруповань острова — 10 занесені до Зеленої 
книги України.

Флора вищих рослин Хортиці за опублікованими 1992 року списками нара-
ховує 1092 види. Основу вищих рослин на острові становлять лише 0,6 %. На ост-
рові Хортиця зареєстровано 105 ендемічних (з них 16 дніпровських) та близько 
півтори сотні видів рідкісних рослин, що потребують охорони на різних рівнях. 
Серед них 4 занесені до Червоної книги МСОП, 28 — до Червоної книги України.

Досить багатою і своєрідною є фауна безхребетних острова Хортиця. За по-
передніми підрахунками фахівців, вона налічує від 4 до 8 тисяч видів лише 
багатоклітинних організмів. Фауна наземних хребетних представлена 262 види, 
в тому числі 6 — земноводних, 9 — плазунів, 221 — птахів та 26 ссавців.

V. ВикОнання ТесТОВих заВдань
1. Визначити рядок, у якому всі числівники записано правильно:

А двомастами сорока, чотирмастами шістдесяти восьми;
Б сімдесятьома сімома, тисячу дев’ятий;
В семистам сімдесятьом чотирьом, двадцятивосьмитисячний;
Г чотиристами тридцятьма, тисяча сорока шістьма.

2. Визначити рядок, у якому всі числівники кількісні:
А двадцять, вісімсот два, одна третя;
Б п’ятсот тридцять, сорок вісім, сімнадцятий;
В дев’ять тисяч, сімдесятий, чотириста;
Г сто другий, вісімдесят, тринадцять.

3. Визначити рядок, у якому всі числівники складені:
А шістнадцять, вісімнадцятирічний, триста, вісімсот
Б сім восьмих, п’ятисотий, сімдесят, три чверті;
В шістдесят, дев’ятсот, чотириста, сімнадцять;
Г двадцять п’ять, три тисячі, сто один, двадцять два.

4. Визначити рядок, у якому всі числівники записані правильно:
А восьмастами дев’ятьома, шістдесятьом сімом;
Б п’ятьдесятьома сімома, тисяча семисотий;
В вісьмастами шістдесятьма чотирма, ста сорока сімома;
Г чотиристами тридцятьма, тисяча сорока шістьма.

5. Усі числівники записано правильно в рядку:
А трьомастами шістдесяти восьми, вісьмомадесятьма сорока;
Б сімдесяти чотирьох, тисяча дев’ятий;
В сьомастами вісімдесятьма дев’ятьома, двадцяти восьми;
Г чотиристами сімдесятьма, тисяча п’ятдесятьома шістьома.

6. Визначити рядок числівників, які відмінюються за одним зразком:
А одинадцять, вісімдесят, вісімсот, двадцять;
Б сто, триста, п’ятсот, дев’ятсот;
В нуль, тисяча, мільйон, мільярд;
Г п’ять, двадцять, сім, тридцять.

Правильні відповіді: 1 В, 2 А, 3 Г, 4 В, 5 В, 6 Г.

Vі. сисТемаТизація й узагальнення знань

Vіі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

Vііі. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 38.
	Cкласти рекламне оголошення про національний заповідник «Хортиця».
	Виконати вправу 445.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 99  БукВа ь на кінці числіВникіВ і Перед  
закінченням у неПрямих Відмінках.  

ужиВання кількісних числіВникіВ з іменниками

мета: ознайомити шестикласників із правилами вживання букви ь у числівниках, 
сприяти зміцненню навичок написання числівників у непрямих відмінках; навчи‑
ти розбирати числівник як частину мови; розвивати творчі вміння використання 
числівників з іменниками у власних висловлюваннях різних типів і видів мовлен‑
ня; за допомогою мовленнєво‑комунікативного дидактичного матеріалу вихову‑
вати любов і повагу до витворів природного та національно‑культурного мис‑ 
тецтва.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

ііі. акТуалізація ОПОрних знань

робота над текстом (спостереження над мовними 
одиницями у зв’язному висловлюванні)

	Прочитати текст. Визначити його основну думку. Дібрати заголовок.

Хотинська фортеця веде свій початок від хотинського форту, який був ство-
рений у X столітті князем Володимиром Святославичем як одна з порубіжних 
укріплень південного заходу Русі.

Наприкінці XI століття Хотин належав до Теребовлянського князівства, 
а з 1199 року — Галицько-Волинського.

1250–1264 роках Данило Галицький і його син Лев перебудували фортецю. 
Навколо неї з’явилася семиметрова кам’яна стіна та рови шириною до 6 метрів. 
Розташований на основних транспортних магістралях, Хотин завжди привертав 
увагу завойовників.

У 1310-х роках Хотин увійшов до складу Угорського королівства, а з 1375 року 
вже перебував у складі Молдовського князівства, володар якого Стефан ІІІ осо-
бисто керував реконструкцією фортеці. Було зведено мур шириною 5–6 метрів 
і висотою 40 метрів, 5 башт, рівень двору піднімають на 10 метрів.

На межі XV–XVI століть фортеця належала туркам, які більше посилили 
її оборо здатність.

Упродовж ХVІІ століття Хотин переходив з рук до рук, ним володіли і поль-
ські королі, і турецькі феодали, не раз місто визволяли запорозькі козаки. Під 
час Визвольної війни в Хотині перебували війська Богдана Хмельницького 
(1650–1653 рр.). Тільки на початку ХVІІІ століття туркам вдалося остаточно 
закріпитися в Хотині і в фортеці. Після реконструкції 1712–1718 рр. (за участю 
французьких інженерів) вона стала наймогутнішим вузлом османської оборони 
на сході Європи. І хоча в ХVІІІ–ХІХ ст. фортеця поступово втрачає своє оборонне 
значення, та під її мурами продовжували кипіти битви.

1826 р. місту Хотину був наданий герб.

	Виписати виділені числівники і провідміняти їх. Поясніть правопис числів-
ників.

іV. сПрийняТТя й засВОєння нОВОгО маТеріалу

V. ВикОнання ВПраВ на закріПлення ВиВченОгО маТеріалу

робота з підручником
	Виконати вправи 446, 437.
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гра «Ти — редактор»
	Знайти помилки при відмінюванні числівників. Виправити їх. Записати пра-

вильні варіанти речень.

У листопаді тисяча шестьсот сімьдесят третьйого року Хотинська фортеця 
перестає бути турецькою. Тисяча шістьсот дев’яносто девьятого року Хотинська 
фортеця переходить до Молдовського князівства. У тисяча сімьсот одинадцятому 
в Хотин знову приходять турки. На початку вісімнадцятого століття Османська 
Порша вирішила перетворити Хотин у головний форпост на Дніпрі. Протягом 
тисяча сімьсот одинадцятого — тисяча сімсот вісімнадцятого років турки за до-
помогою запрошених французьких інженерів перетворили фортецю на один 
із найнеприступніших бастіонів тодішньої Центрально — Східної Європи.

У тисяча сімьсот тридцят дев’ятому та тисяча сімьсот шістьдесять дев’ятому 
фортеця була здобута росіянами і в тисяча сімьсот вісімьдесят восьмого австрій-
цями та відана знову туркам.

Взаємоперевірна робота за варіантами
	Утворити словосполучення і записати їх. Поясніть вживання відмінкових 

форм іменників.

і варіант
П’ятеро (хлопець), дві (школярка), чотири з половиною (гектар), п’ятнадцять 

(сантиметр), тридцять сім (метр), сорок сім (зошит), половина (ділянка), сімдесят 
два (лоша) і сімдесят п’ять (теля), сорок шість цілих чотири десятих (процент).

іі варіант
Шістнадцять (лист), одна п’ята (врожай), п’ять сьомих (центнер), п’ять з по-

ловиною (гектар), кілька (робітник), двадцять чотири (олівець), двадцять два 
(кілометр), триста тридцять чотири (учень), дві третіх (розчин), троє (двері), 
чотири (відсоток).

Пояснювальний диктант
Історія фортеці пов’язана з багатьма історичними подіями. Найяскравіша 

серед них Хотинська війна 1621 року, яка стала символом козацької звитяги. 
Упродовж серпня — вересня точилася запекла битва між турецькою армією, 
султана Османа ІІ, яка нараховувала 250 тисяч осіб, та об’єднаними українсько-
польськими силами, які нанесли нищівної поразки найсильнішій у світі армаді. 
Понад 60 гармат гриміли безперервно (З довідника).

Творче конструювання
	За допомогою наведеного матеріалу описати Хотинську фортецю за картиною 

(фото), спроектованого на екран.

Довідка: берег Дніпра, стіни заввишки 50 м, товщиною 6 м, кам’яна споруда 
замінила дерев’яну в 40–50 р. 18 ст.

Vіі. сисТемаТизація й узагальнення знань
 За якими правилами пишемо м’який знак у числівниках? Навести приклади. �
 Назвати правила, коли м’який знак не пишемо в числівниках. �
 У яких числівниках м’який знак пишемо в середині слова? �
 Що слід пам’ятати про написання числівників від 50 до 80? �
 Що слід пам’ятати про написання числівників від 200 до 900? �

Vііі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

іх. дОмашнє заВдання
1. Вивчити теоретичний матеріал підручника § 38.
2. Наведені математичні вирази записати словами.

16 +18 = 34; від 54–39 = 15; до 24 +	60 = 84
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 100  ВідмінюВання ПОрядкОВих 
числіВникіВ. наПисання разОм ПОрядкОВих 

числіВникіВ з -тисячниЙ

мета: навчити учнів відміняти порядкові числівники, сприяти зміцненню навичок на‑
писання відмінкових закінчень у порядкових числівниках та правопису числівни‑
ків з -тисячний; розвивати творчі вміння використання порядкових числівників 
різних відмінкових форм у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво‑ 
комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов, повагу до витворів 
природного та національно‑культурного мистецтва.

Тип уроку: урок формування практичних умінь та навичок.

Прекрасне місто і нещасне:
Кам’янець — у серпні камінець.
Чи живило ти для духу незагасне,
А чи духу нашого кінець?

Іван Драч

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку.  
ОгОлОшення еПіграфа урОку

ііі. акТуалізація ОПОрних знань

Творче спостереження над мовним матеріалом
	Прочитати текст. Що нового ви дізналися? Які враження викликав у вас цей 

текст? Дібрати власний заголовок.

На території міста Кам’янець-Подільська розташовано понад 150 пам’ятників 
історії та культури, тому Стара частина міста по праву є історико-архітектурним 
заповідником «Кам’янець». Першим з унікальних інженерних споруд заповід-
ника є Замковий міст, який цікавий тим, що є одним на планеті, поставленим 
не впоперек, а в довжину річки Смотрич.

Візитною карткою міста стала стара кам’яна фортеця, що посідає друге місце 
у світовій історії оборонного зодчества.

Історія заснування фортеці починається з ХІІ століття. До її складу входять 
11 башт, кожна має свою назву і свою історію. Так, найвища башта названа Пап-
ською, тому що була збудована на кошти, відселені папою римським Юлієм ІІ. 
Ще її називають Кармелюковою, бо в ній перший, другий і третій рази відбував 
ув’язнення Устим Кармелюк.

У Чорній башті є криниця глибиною 40 метрів. Досі в її стінах збереглося 
величезне дерев’яне колесо з пристроєм для підняття води на поверхню (З жур-
налу).

	Знайти в тексті числівники, виписати порядкові. Зачитати речення з поряд-
ковими числівниками, дотримуючи орфоепічних норм.

	Поясніть лексичне значення виділеного слова (зодчество). Скласти з ним ре-
чення.

іV. сПрийняТТя й засВОєння нОВОгО маТеріалу

робота з теоретичним матеріалом підручника § 39 на с. 199–200
	Прочитати теоретичний матеріал підручника, запам’ятати правила.

Порядкові числівники відмінюються як прикметники твердої групи (чер-
воний) п’ятий, шостий, двадцять восьмий.

Увага! Числівник третій відмінюється як прикметник м’якої групи (муж-
ній): третього, третім тощо.
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У складі дробових числівників є порядкові, тому вони мають змішаний тип 
відмінювання: чисельник відмінюється як власне кількісний числівник, зна-
менник — як порядковий: дві десяті, двох десятих тощо. 

У складених порядкових числівниках відмінюється остання складова час-
тина: у тисяча дев’ятсот дев’яносто восьмому році.

У датах порядкові числівники вживаються у формі середнього роду, а назви 
місяців стоять незмінно в родовому відмінку (у цьому словосполученні пропус-
кається слово число): перше (число) вересня, першого (числа) вересня, з першим 
(числом) вересня, (у) першому (числі) вересня.

Тривалість у годинах позначається кількісними числівниками: змаган-
ня триває п’ять годин. А самі години називаємо порядковими числівниками: 
перша година, третя година, п’ята година — так само, як і ряди парт у кла-
сі: перший ряд, другий ряд, третій ряд. При відмінюванні відмінюються оби-
два слова.

Увага! Складні порядкові числівники з останнім компонентом -десятий, -со-
тий, -тисячний пишуться разом: сімдесятий, восьмисотий, п’ятитисячний.

V. ВикОнання ВПраВ на закріПлення ВиВченОгО маТеріалу

робота з підручником
	Виконати вправу 454, 456 на с. 199,200.

Орфографічна п’ятихвилинка
	Записати словами наведені порядкові числівники, поставити їх у формі ро-

дового, давального й орудного відмінків.

2014, 65, 89, 1372, 16, 573.

	Два числівники ввести в самостійно складені два речення. Визначити мор-
фологічні ознаки й синтаксичну роль числівника.

Творче конструювання
	Дати письмово відповіді на наведені запитання.

 У яку школу ходить твій (твоя) брат (сестра)? �
 У якому класі ти навчаєшся? �
 У якому номері будинку ти проживаєш? �
 Яка сьогодні дата? �
 Коли народився Т. Г. Шевченко? �
 Скільки років Україна є незалежною? �

Вибіркова робота
	З-поміж наведених слів вибрати й записати в зошит порядкові числівники. 

Визначити їх будову. Провідміняти два складних і два складених числів-
ники.

Дванадцятиповерховий, вісімнадцятий, стотонний, сто тридцять восьмий, 
шістдесят восьмий, п’ятисотий, п’ятиярусний, трирічний, дев’ятсот, двістігра-
мовий, сімдесят два, четверо, четвірка, втретє, двадцятип’ятитисячний.

Vі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

Vіі. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 39.
	Які дива України бачили ви на власні очі? Розкажіть про таке диво, викорис-

товуючи кількісні й порядкові числівники.
	Виконати вправу 457 на с. 200.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 101  ВідмінюВання ПОрядкОВих 
числіВникіВ (сисТема ВПраВ)

мета: удосконалити вміння й навички відміняти порядкові числівники, правильно 
писати відмінкові закінчення в порядкових числівниках на ‑тисячний; розвива‑
ти творчі вміння використовувати порядкові числівники різних відмінкових форм 
у власних висловлюваннях; виховувати любов, повагу до витворів природного та 
національно‑культурного мистецтва.

Тип уроку: урок формування практичних умінь та навичок.

Стоїть вона на фоні небозводу,
Од сяйва аж хмеліє голова,
Як велич українського народу,
Як його мудрість, сила і слова.
О, як багато знала ти, Софіє,
І скільки перебачила катів,
Та встояла, та визріла, як мрія,
І світ навкіл тебе помолодів.
Звеличена ще мудрим Ярославом,
У сяєві проміння, а не в млі;
Русі великій на добро і славу
Десятий вік стоїш ти на землі.

Г. Серебрянов 

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку.  
ОгОлОшення еПіграфа урОку

ііі. ВикОнання ВПраВ на закріПлення ВиВченОгО маТеріалу

навчальне аудіювання
	Послухати текст. Визначити його тип і стиль мовлення. Дібрати заголовок.

Київський Софійський собор був однією з найбільших будівель свого часу. 
Загальна ширина храму — 54,6 м, довжина 41,7 м, висота до зеніту централь-
ної бані — 28,6 м. Собор має 5 нав, завершених на сході апсидами. Увінчаний 
13 верхами з банями, покритими свинцевими листами, що утворюють ступін-
частий пірамідальний силует, оточений з трьох боків двома рядами відкритих 
галерей, з яких внутрішній має два яруси. Довгий час уважали, що галереї 
прибудовані до собору пізніше; дослідження останнього часу довели, що вони 
пов’язані єдиним задумом, виникли водночас. Хрестильня, вбудована в західну 
галерею, належить до середини ХІІ ст.

У «Повісті минулих літ» заснування Софійського собору значиться під 
1037 роком.

Засновником собору літописні джерела визначають київського князя Яро- 
слава Володимировича (Мудрого). Інші джерела дають можливість пов’язувати 
заснування собору з іменем Володимира Великого. Сучасник будівництва собору 
митрополит Іларіон Київський у своєму «Слові про Закон і Благодать», згаду- 
ючи Софійський собор, говорить, що в його створенні Ярослав завершив спра-
ву свого батька Володимира; німецький єпископ Тітмар Мерзебурзький (пом. 
1018) згадує під 1017/18 роками функціонуючий Софійський монастир у Києві. 
Останніми роками набула популярності гіпотеза про заснування Софії Київської 
князем Володимиром. Доктор історичних наук Надія Нікітенко, підтримана 
кандидатом історичних наук Вячеславом Корнієнком, висунула гіпотезу: храм 
закладено 4 листопада 1011, освячено 11 травня 1018, спорудження розпочав 
Володимир Великий, завершив Ярослав Мудрий. Ця концепція побудована 
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на підставі нової інтерпретації світських фресок та знайдених на фресках собору 
графіті, датованих 1018/21, 1019, 1022, 1023, 1028, 1033 і 1036 роками.

Храм присвячено Софії — Премудрості Божій — одній із найскладніших 
абстрактних категорій християнського богослів’я, що має багато тлумачень. 
За апостолом Павлом, Софії символічно відповідає іпостась Христа — втіленого 
Слова Божого. Пізніше, коли поширилося ототожнення Софії з Божою Матір’ю, 
храмове свято київського собору перенесли на 8 (21) вересня — день Різдва Бо-
городиці. Художній образ Софійського собору мав утілити багатогранний зміст, 
укладений у цей символ. Це пояснює його грандіозні розміри та надзвичайно 
ускладнена структура; інтер’єр Софії відтворює середньовічну модель Всесвіту, 
зовнішній вигляд — образ Граду Божого — Небесного Єрусалима.

	Дати письмові відповіді на наведені нижче запитання.
 Кого визначають засновником собору? �
 Яку гіпотезу висувають науковці щодо засновників Софійського собору? �
 Кому присвячено храм? �
 Яка загальна ширина храму? �

	Розтлумачити виділені в тексті слова.

Нава — поздовжня або поперечна частина простору церкви, розташована 
між рядами колон, стовпів або між зовнішньою стіною та поздовжньою аркадою. 
(синоніми неф, корабель)

Апсида — вівтарна частина, яка орієнтована зазвичай на схід.
Баня — загальна назва церковного верху.

дослідження-конструювання
	Записати в родовому й місцевому відмінках порядкові й кількісні числів-

ники.

6 (день), 24 (представник), 68 (вид), 168 (відвідувач), 90000 (людина), 2017 
(рік).

робота з підручником
	Виконати вправу 455 на с. 199–200.

Творче редагування
	Відредагувати словосполучення, у яких порушено граматичну норму на по-

значення часу.

Рівно в три; п’ять хвилин до шостої; сорок хвилин на дванадцяту; за трид-
цять хвилин вісім.

іV. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

V. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 39.
	Записати наведені цифри кількісними й порядковими числами. Провідмі-

няти їх, визначити будову. 9876, 562, 41. Увести їх у прості речення.
	Виконати вправу 460 на с. 201–202.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 102  ТВОрення числіВникіВ.  
мОрфОлОгічний рОзБір числіВникіВ

мета: навчити шестикласників утворювати числівники, сприяти зміцненню навичок їх 
написання; розвивати творчі вміння використання утворених числівників у власних 
висловлюваннях; за допомогою мовленнєво‑комунікативного дидактичного матері‑
алу виховувати любов, повагу до витворів природного та національно‑культурного 
мистецтва.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок з елементами узагальнення 
знань.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

ііі. акТуалізація ОПОрних знань

спостереження над мовним матеріалом із творчим завданням
	Прочитати текст. Переказати його стисло. Визначити тему та основну думку.

Протягом багатьох століть височить на дніпровських схилах дивовижний архі-
тектурний ансамбль однієї з найвизначніших святинь православного світу — Свято-
Успенської Києво-Печерської лаври. Це одна з найбільших православних святинь 
України, визначна пам’ятка історії та архітектури, а також активний монастир 
Української православної церкви Московського патріархату зі статусом лаври.

З часу свого заснування як печерного монастиря 1051 року Києво-Печерська 
лавра була постійним центром православ’я на Русі. Разом із Софїївським собором 
вона занесена до Світової спадщини ЮНеСКО. На території Верхньої Лаври діє 
Національний Києво-Печерський історико- культурний заповідник, якому було 
надано статус національного 1996 р. Монастирське життя зосереджене на тери-
торії Нижньої лаври. Обидві частини Лаври відкриті для відвідувачів.

Монастир заснований 1051 р. за князя Ярослава Володимировича монахом 
Антонієм, як печерний монастир. Уважається одним із перших монастирів 
на Русі, що поклав початок руському чернецтву. Співзасновником монастиря 
вважається один з перших учнів Антонія — Феодосій.

	Виписати числівники, визначити розряд, групу за будовою. 

іV. сПрийняТТя й засВОєння нОВОгО маТеріалу

ігровий момент (робота в парах)
Чи знаєте ви математику? Порахувати (усно).
— Скільки їх було: мати, дочка, брат, сестра, дядько, племінниця?
— У хлопчика стільки ж сестер, скільки й братів, а в його сестри сестер удвоє 

менше, ніж братів. Скільки в сім’ї сестер і братів?
— Скільки їх було: баба, дві матері, дві дочки й онука?
— П’ять, п’ятнадцять, без двох двадцять. Семеро, троє, ще й малих двоє.
Матеріал для вчителя. Троє. Три сестри й чотири брати. Троє. П’ятдесят.

робота з підручником
	Виконати вправу 461.

Пояснювальний диктант
	Записати під диктовку. Зробіть морфологічний розбір визначених учителем 

числівників.

У XI столітті Києво-Печерська лавра стала центром поширення і затвер-
дження християнства в Київській Русі. У XII столітті монастир отримав статус 
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«лаври» — головного великого монастиря. У XVIII столітті Києво-Печерська лав-
ра стала першим найбільшим церковним феодалом в Україні. їй належали три 
міста, сім містечок, біля двохсот сіл і хуторів, більше сімдесяти тисяч кріпаків, 
дві паперові фабрики, одинадцять цеглових і шість скляних заводів, понад сто 
шістдесяти винокурень і вітряків, близько двохсот шинків, два кінних заводи.

V. ВикОнання ВПраВ на закріПлення ВиВченОгО маТеріалу

морфологічний розбір числівників
	Відгадати загадки. Знайти числівники й визначити, у яких відмінках вони 

вжиті. Зробіть морфологічний розбір числівників.

1. Шістдесят синів підперезано, а мати — ні. 2. Хто вранці ходить на чоти-
рьох ногах, удень на двох, а ввечері на трьох? 3. У двох матерів по п’ятеро синів. 
5. Живе один батько, тисячі синів має, всім шапки справляє, а собі не має. 
6. Двадцять п’ять на одній лаві сидять (Нар. творчість).

алгоритм морфологічного розбору числівника 

1. Виділити з контексту потрібне слово для розбору

Рід (якщо є) ВідмінокЧисло (якщо є)

2. Назвати частину мови, до якої належить слово (числівник)

7. Назвати змінні морфологічні ознаки числівника

4. Поставити числівник у початковій формі (називний відмінок)

5. Визначити розряд числівника за значенням

Кількісний

Дробовий ЗбірнийЦіле число

Порядковий  

6. З’ясувати групу аналізованого числівника за складом 

Простий Складений

8. Указати на синтаксичну функцію, яку виконує числівник у реченні

Присудок Додаток ПідметОзначення   Обставина

Число
Порядок предметів 

при лічбі
Кількість

3. З’ясувати значення, яке позначає аналізований числівник

Vі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

Vіі. дОмашнє заВдання
	Повторити вивчений матеріал із теми «Числівник» § 37–39. Скласти речення 

про значення Києво-Печерської лаври, використовуючи числівники. 
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 103  урОк рОзВиТку кОмунікаТиВних умінь № 20.  
усне ПОВідОмлення на лінгВісТичну Тему

мета: познайомити шестикласників з особливостями побудови усного повідомлення 
на лінгвістичну тему, поглибити знання учнів про підвиди наукового стилю: влас‑
не науковий, науково‑навчальний, науково‑популярний; удосконалити вміння й на‑ 
вички самостійно аналізувати мовні поняття, явища, закони, порівнювати, система‑
тизувати й узагальнювати відомості щодо творення іменників, числівників, визна‑
чати спільне й відмінне, за допомогою мовленнєво‑комунікативного дидактичного 
матеріалу поглиблювати знання учнів із морфології.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі

ііі. акТуалізація ОПОрних знань

робота з текстом
	Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. До якого стилю мови на-

лежить цей текст? Які різновиди наукового стилю вам відомі?

Іменники утворюються всіма способами словотворення, але найчастіше — 
суфіксальним і основоскладання. Рідше творення іменника відбувається префік-
сальним, суфіксально-префіксальним та безафіксним способами словотворення.

Нові іменники найчастіше творяться від іменників, прикметників, числів-
ників і займенників.

Існує два шляхи творення іменників:
1. Творення іменників з новим значенням: водити — водій, косити — косар.
2. Творення нових іменників лише з відтінком у значенні: ліс — лісок, хло-

пець — хлопчисько.
Іменники з новим значенням утворюють майже від усіх повнозначних частин 

мови. Іменники з відтінком у значенні — лише від іменників.

IV. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

V. ПідгОТОВка дО мОделюВання ВислОВлюВання 
на лінгВісТичну Тему

колективне опрацювання необхідного теоретичного матеріалу з теми
	Подумати і дати відповіді на наведені нижче запитання.

 Де із якою метою використовують науковий стиль? ( � Наука, техніка, нара-
ди, наукові знання, інформація)
 Які ви знаєте загальні особливості стилю? ( � Точність, аргументованість, 
емоційність)
 Які особливості має лексика наукового стилю? ( � Уживається термінологія, 
відсутність емоційно-забарвленої лексики)
 Які мовні конструкції переважають? ( � Складні речення)

Ознайомлення з планом повідомлення на лінгвістичну  
тему в науковому стилі
Спільне та відмінне у творенні іменників і числівників:

1. Вступ.
2. Схожість між частинами мови.
3. Відмінність між частинами мови.
4. Висновок.
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VI. мОделюВання учнями ПОВідОмлення 
на лінгВісТичну Тему В наукОВОму сТилі

	Складати повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі «Спільне 
та відмінне у творенні іменників і числівників», використовуючи пам’ятку.

Як працювати над складанням повідомлення на лінгвістичну тему
1. Відновити в пам’яті матеріал, необхідний для розкриття теми висловлювання.
2. Скласти план викладу думок.
3. Дібрати матеріал та аргументи до кожного пункту плану.
4. Оголосити повідомлення на лінгвістичну тему.

VII. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

VIII. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника на с. 220.
	Виконати вправу 494.

Додаток

УКРАїНСЬКА АБеТКА 

Учені доводять, що давньоукраїнське письмо зі своєрідною системою по-
значок існувало з другого століття до нашої ери.

У багатьох мовах світу є тільки їм притаманні звуки й букви. Розміще-
ні в усталеному порядку літери становлять алфавіт, який українці ще назива-
ють абеткою, азбукою. Саме письмо виникло наприкінці другого тисячоліття 
до нашої ери. За один із найдавніших алфавітів уважають грецький, від яко-
го походить і сучасна українська абетка. Колись вона містила сорок п’ять лі-
тер, а нині лише тридцять три. Саме тоді три літери позначали звуки «з», «і»; 
по дві — «о», «у». За літеру вважали склад «от». До того ж використовували 
давньогрецькі букви «ксі», «псі», «іжицю», «фіту». їх уживали здебільшо-
го в грецьких словах: Олександр, орфографія, лексикон, псалтир, етимологія, 
синтаксис і подібних (За Я. Дзирою; 115 сл.).

НАША МОВА 
Українську мову в давнину називали «руською» (не треба плутати слова 

«руський» та «російський»). Пізніше, десь із середини сімнадцятого століття, 
українську мову називають «малоруською», «малоросійською».

І тільки іі середини дев’ятнадцятого століття, коли в художній літературі, го-
ловним чином завдяки Тарасові Шевченку, поступово утверджується етнічне й по-
літичне поняття «Україна», «Україна-Русь», «український народ», нашу мову ви-
значають як українську, українсько-руську. Стародавня назва «руська», «русин-
ська», «рутинська» впродовж тисячоліття й досі зберігається серед українського 
населення Карпат, Східної Словаччини, Югославії, Румунії, а також серед україн-
ців, що живуть у Західній Європі, Америці, Австралії (За Я. Дзирою; 84 сл.).

ЛІТеРА Ґ 
Літера Ґ була великою мандрівницею. Оце набридне їй вдома сидіти — 

за клуночок — і в дорогу. Тільки її і бачили. Плачуть покинуті слова, повер-
нутися просять. Та Ґ, мов зозуля, на діток своїх не зважає. Добре, хоч рідна ті-
тонька Г у них є. Пожаліє вона малечу, слізки повитирає, в дім свій приведе. 
І перетворюються тоді ґедзі на гедзів, ґанок на ганок, а ґудзики на гудзики.

Як стомиться Ґ світом блукати, додому вертає. І цього разу повернулася. 
У віконце стукає, а в хаті — пустка! Побігла вона до сестри Г, щоб діток додому 
забрати, а вони йти не хочуть: добре їм тут, затишно.

Зрозуміла Ґ, що сама в усьому винна. Сіла й заплакала. Пожаліли її слова. 
Бо хоч і зозулину вдачу має, а все ж матінка рідна (За Н. Вернигорою; 123 сл.).
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 104  кОнТрОльний дикТанТ.  
кОнТрОльне аудіюВання ТексТу худОжньОгО сТилю

мета: оцінити рівень орфографічної й пунктуаційної грамотності шестикласни‑
ків: правильно писати слова на вивчені орфограми та слова, визначені для 
запам’ятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил 
пунктуації; перевірити якість оформлення роботи (охайність, акуратність, калігра‑
фія, дотримання червоного рядка, відсутність виправлень); здійснити перевірку 
здатності шестикласників сприймати на слух незнайоме за змістом висловлювання 
й з одного прослуховування розуміти зміст художнього тексту, тему й основну думку.

форма проведення тематичного оцінювання: написання контрольного текстового 
диктанту; тестові завдання (розуміння сприйнятого на слух тексту).

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ОзнайОмлення з ТемОю, меТОю урОку

ііі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі

іV. наПисання кОнТрОльнОгО дикТанТу

Перше читання тексту контрольного диктанту вчителем

Повторне читання тексту диктанту вчителем окремими 
частинами і його написання учнями

заключне читання тексту диктанту вчителем 
і самоперевірка учнями написаного

V. ВідПОВіді на заПиТання, щО Виникли В учніВ Під 
час наПисання кОнТрОльнОгО дикТанТу

Vі. ПрОВедення кОнТрОльнОгО аудіюВання худОжньОгО ТексТу

читання вчителем незнайомого тексту від початку 
до кінця і сприймання його учнями

ПРИГОДИ КОТА ЛАПЧеНКА

Я народився в другій половині XX сторіччя в родині диригента хорової ка-
пели. Це не треба розуміти так, що мій батько був диригентом, ні, я не знаю, 
хто був мій батько. Просто моя мати-кішка жила в родині диригента-людини, 
Тут проминули перші півтора місяця мого життя. Дружина диригента любила 
мене чи не більше, ніж моя власна мати. Приготувавши нашвидку обід, моя 
господиня брала мене на руки і гладила мене за вушком. Це було дуже приємно, 
я починав тихенько наспівувати пісеньку, і вона слухала мене з більшою насо-
лодою, ніж вправи свого чоловіка на роялі. Диригент часто вичитував дружині 
за бруд у квартирі, за несмачний обід, за невчасний ремонт одежі, але вона 
відповідала, що їй ніколи. Коли він сідав за рояль, дружина заважала йому 
працювати, примушуючи вислухувати оповідання про те, як я видряпався по 
килимові бозна-куди або як перекинув своїм хвостом вазу з квітами. Диригент 
хмурнів, але слухав жінку. Очевидно, перебивати розмову про кошеня вважало-
ся за гріх. Я зробив висновок, що мета людського життя — доглядання кошенят. 
Незабаром ця моя ілюзія була розвіяна.

Одного разу до моєї благодійниці завітав не знайомий мені немолодий муж-
чина і сказав:

— Ну от, я й прийшов!
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— Подивіться, який красунчик, — сказала господиня, показуючи на мене.
— е, та він зовсім чорний, — мовив чоловік невдоволено, — мені хотілося б 

мати кошеня веселішого кольору…
— Зате він чисто сибірської породи! — відповіла диригентова дружина з тим 

запалом, з яким вона завжди говорила про кішок. — Ви побачите, який він буде 
пухнастий! А як він співає пісеньок! А який він грайливий!

— Сибірський? — перепитав незнайомий, як мені здалось, з пошаною в голосі,
— Гм… А чи вміє він ловити мишей?
— О, навчиться! Він же ще зовсім маленький.
— Ви думаєте? — запитав чоловік, хоча добре бачив, що я зовсім маленький.
— Я віддаю його вам тільки тому, що у вас його не обижатимуть. Це неаби-

яке кошеня. Я навіть збиралася залишити його собі.
— Гм… — гмукнув чоловік, вагаючись. — Але він чорний…
— Чорна кішка приносить багатство, — сказала моя господиня. — Ви будете 

багатий! Ось побачите!
Чоловік, видно, не дуже повірив її словам, бо кілька хвилин думав, а потій 

сказав:
— Ну, гаразд… Візьму… Ми вийшли надвір і зайшли в сусідній під’їзд цього 

самого будинку, де й мешкав мій новий хазяїн. Виявилося, що він — письмен-
ник. Звали його… Та навіщо називати прізвище? Зватиму його просто Письмен-
ник. Пишу це слово з великої літери не тому, що він провідний письменник, 
а тому, що це слово в даному разі з ім’я загального перетворилося на власне.

Письменникова дружина зустріла мене не дуже привітно.
— Боже мій, навіщо ти його приніс? — спитала вона.
— Але ж, мила моя, він чисто сибірської породи, — сказав Письменник, явно 

наслідуючи мою попередню господиню. — Він дуже пухнастий.
— Нехай і сибірський, — протестувала дружина, — та навіщо він нам?
— Як навіщо? Ловитиме мишей!
— Але в нас немає мишей!
— Ну, все ж таки… — запнувся Письменник, бачачи, що його слова не впли-

вають на жінку.
— А хто за ним прибиратиме? — вела далі дружина.
Я не розчув відповіді, бо в цю мить помітив на столі ковбасу, і, поки Письмен-

ник пояснював своїй дружині значення чорної масті в котів і розповідав про мої 
вокальні здібності, я з’їв усе, що тарілці. Сидячи на столі, я вже без особливого 
інтересу, позіхаючи, слухав тепер суперечки подружжя.

— Та тільки подивись на нього… — переконував дружину Письменник і озир-
нувся, шукаючи мене очима. — Де ж де він подівся?

— Боже мій! — скрикнула дружина Письменника, побачивши мене на сто-
лі. — Він уже зжер твій сніданок!

Письменник трохи зніяковів, але все ж почав виправдувати мене, посила- 
ючись на мій юний вік.

— Маленький! — обурювалась дружина. — Уявляю, що він викидатиме, коли 
стане більшим! Він зжере все в домі! Ти подивись на нього: він навіть не тікав! 
Він, мабуть, думає, що йому все дозволено!

Тут я повинен сказати, що вона не зовсім мала рації. Так, я був певен, що 
мені все дозволено, але я з’їв ковбасу не під впливом якихось своїх поглядів, 
а просто тому, що мені хотілося їсти. Щоб якось компенсувати збитки, яких я за-
вдав дружині Письменника, я стрибнув їй на руки і почав потихеньку муркати.

Vіі. ОрганізОВаний зБір зОшиТіВ для ТемаТичних аТесТацій

Vііі. дОмашнє заВдання
	На основі прослуханого тексту скласти стислий переказ у художньому стилі, 

використовуючи образні вислови й художні засоби.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 105  займенник: загальне значення, 
мОрфОлОгічні Ознаки, синТаксична рОль

мета: поглибити знання шестикласників про займенник як частину мови, його значен‑
ня, морфологічні ознаки й синтаксичну роль; формувати загальнопізнавальні вмін‑
ня знаходити займенники в тексті, визначати їхні морфологічні ознаки й синтак‑
сичну роль у реченні; за допомогою мовленнєво‑комунікативного дидактичного 
матеріалу навчити шестикласників жити за нормами народної моралі.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Любить людей мене навчила мати.
В. Симоненко

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі

ііі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку. 
ОгОлОшення еПіграфа й рОБОТа з ним

іV. акТуалізація ОПОрних знань

Бесіда
 Чому слова  � він, вона, вони називають займенниками?
 Що вам відомо з уроків початкової школи про займенник? �
 Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? �

V. сПрийняТТя й засВОєння нОВОгО маТеріалу

робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань із базовими
	Прочитати теоретичний матеріал підручника § 40, з’ясувати, що нового він 

містить про займенник.

колективне опрацювання схеми
	Розглянути схему. Визначити, що означає займенник, на які питання відпо-

відає, які морфологічні ознаки властиві йому і яким членом речення може 
виступати в реченні.

Змінюється за відмінками 
або за відмінками, числа-
ми й родами

Указує на предмет, його ознаку або кількість, але не називає їх

У реченні виконує роль підмета, означення, додатка й інших членів речення

Відповідає на питання 
хто? що? який? чий?  
скільки?

Займенник  
як частина мови

Vі. ВикОнання ВПраВ на закріПлення ВиВченОгО маТеріалу

Пошуково-вибіркова робота
	Прочитати текст. З’ясувати тип і стиль мовлення.

БІБЛІЙНІ НОРМИ — НАЙЛІПШІ

Мільйони тих, хто ретельно досліджує Святе Письмо, зрозуміли, що його 
поради ґрунтуються на Божій мудрості, а вона є набагато вищою, ніж людське 
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мислення. Ці люди вважають, що Біблія дає надійне і надзвичайно практичне 
керівництво для життя в сучасному світі. Вони розуміють, що отримають вели-
кий пожиток, коли слухатимуться порад з Божого Слова.

Тому такі особи приймають близько до серця біблійну пораду, у котрій гово-
риться: «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся! 
Пізнавай ти Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки» (Припові-
стей 3:5,6). Слухаючись цих слів, вони суттєво поліпшують власне життя, а крім 
того, несуть користь своїм ближнім. Ці люди розвивають у собі тверду надію 
на життя майбутнє— той час, коли біблійних норм моралі триматиметься все 
людство (1 Тимофія 4:8).

	Виписати займенники, які вказують на: а) предмет; б) ознаку; в) кількість, 
але не називає їх. Довести, з якими частинами мови співвідносяться займен-
ники.

робота з підручником
	Виконати вправу 465.

Творче моделювання
	Відновити й записати прислів’я, дібравши їхнє продовження з дру-

гої колонки. Виділити в них займенники й визначити їхню синтаксичну  
функцію.

Голос дзвенячий…
На людях Ілля…
Не будь тією людиною…
Яка совість…
З поганої трави…
Шануй батька та Бога…
Який талант у матці… 

а вдома свиня.
така й честь.
не буде гарного сіна.
буде тобі всюди дорога.
такий і дитятці.
що догори щетиною.
а, совість свиняча.

	З’ясувати тематику прислів’їв. Чого вони навчають?

коментоване письмо
	Записати під диктовку текст, визначити його головну думку. Знайти займен-

ники, визначити їхні рід, число, відмінок, синтаксичну роль.

МОРАЛЬ ЧИСТА — КРАЩе ВСЯКОГО НАМИСТА

Головним чинником народної моралі споконвічно були ідеали добра, мило-
сердя, людяності, такі категорії як честь, гідність, працелюбність.

Передусім шанувалося почуття любові до батьків. Ця етична вимога, що 
відповідала Божій заповіді «Шануй вітця твого і матір твою», втілювалося в на-
родних прислів’ях та приказках: «За маму і тата — тяжка розплата».

Головним моральним обов’язком була, передусім, поміч тій людині, яку спіт-
кало нещастя.

Vі. сисТемаТизація й узагальнення знань

Бесіда
 Яка частина мови називається займенником? �
 Як змінюються займенники, співвідносні з іменником?  �
 Як змінюються займенники, співвідносні з прикметником? З числівником? �
 Які морфологічні ознаки займенника? �

Vі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

іх. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 40 на с. 206.
	Виписати п’ять прислів’їв і приказок про мораль або совість. Виділити в них 

займенники, указавши на синтаксичну роль і морфологічні ознаки.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 106  рОзряди займенникіВ за значенням

мета: сформувати поняття в шестикласників про розряди займенників за значен‑
ням; удосконалювати загальнопізнавальні вміння визначати розряди займенників 
за значенням, аналізувати висловлювання щодо ролі в них займенників; розвивати 
творчі вміння доцільно використовувати в текстах займенники, різні за значенням; 
за допомогою мовленнєво‑комунікативного дидактичного матеріалу навчити шес‑
тикласників бути готовими і здатними дотримувати морально‑етичних норм щодо 
дорослих і ровесників.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

ііі. сПрийняТТя й засВОєння наВчальнОгО маТеріалу

робота з підручником
	Виконати вправу 466 на с. 207.

аналіз займенників у зв’язному висловлюванні
	Прочитати вголос вірш. Яка їхня тема, основна думка? Знайти й виписати 

займенники, визначити синтаксичну роль.

Вчасно йди завжди до школи
Та не спізнюйся ніколи.
Вчись раніше пробудитись,
Щоб до школи не спізнитись.
Чемним будь, завжди вітайся
І при цьому — усміхайся.
Всіх вітай: дітей, батьків,
Друзів і учителів.
Слухай вчителя уважно
І веди себе поважно.
Щоб чогось не пропустити
Та все добре зрозуміти.

На уроці не гукай,
Завжди руку піднімай.
Там, де шум і крик буває
Працездатності немає.
На перерві в ігри грайся,
А не бігай, не штовхайся.
Як ведеш себе негоже —
Завжди травма бути може.
До порядку сам привчайся.
В роздягальні не штовхайся.
Одяг власний зберігай
І чужий не розкидай.

	За допомогою таблиці визначити розряд за значенням займенників.

групи займенників за значенням

Групи займенників 
за значенням

Займенники 

1. Особові 1-ша особа: я, ми; 2-га особа: ти, ви;
3-тя особа: він, вона, воно, вони

2. Зворотний Себе

3. Відносні Хто, що, який, чий, котрий, скільки

4. Питальні Хто? що? який? чий? котрий? скільки?

5. Неозначені Хтось, щось, хто-небудь, щось, небцдь, будь-який, абищо, 
казна-що, деякий, дехто, хтозна-який, хтозна-що

6. Заперечні Ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніскільки

7. Присвійні Мій, твій, свій, наш, ваш, їхній, його, її, їх

8. Вказівні Той, цей, такий, стільки

9. Означальні Весь, усякий, кожний, самий, сам, інший, жодний
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іV. ВикОнання ВПраВ на закріПлення ВиВченОгО маТеріалу

Вибіркова робота
	Прочитати вголос вірш. Виписати займенники. Визначити їхні групи за зна-

ченням, скориставшись таблицею «Групи займенників за значенням».

Школа — це твій рідний дім.
Будь господарем у нім.
Парти бережи і стіни
Скрізь поводь себе відмінно.
Книжка всім знання дає.
В кожній щось цікаве є.
То ж по книжці не малюй
Та не рви її, не псуй.
В нашій школі — учень ти.
Скрізь дотримуйсь чистоти.
Слідкувати завжди треба,
Щоб порядок був у тебе.
У їдальні всі їдять.
Там не бігають — сидять.
Як їси — не поспішай,
Все прожуй, тоді ковтай.
В туалет йдуть при потребі.
Чистота там завжди треба.

Пам’ятай, що ти — людина
Й знати правила повинна.
Підвіконня, любі діти.
Не для того, щоб сидіти.
Там хай квіточки стоять.
Діти ж поруч постоять.
В школу з книжкою ідіть.
Зайві ж речі не беріть.
Ними можна травмувати.
Всім про це потрібно знати.
По перилах не з’їжджай.
В гру на східцях теж не грай.
Сходи — це вже небезпека
Й до біди тут недалеко.
Не забудь про це ніколи!
Вчитись ти прийшов до школи —
Наполегливо учися.
У житті це знадобиться.

Творче моделювання
	Відновити й записати прислів’я, дібравши їхнє продовження з другої ко-

лонки. Виділити в них займенники й визначити їхню синтаксичну роль

Нікому не вір…
Всі за одного…
Усім по сім..
Хто перший…
Що тобі не мило…
Не бажай другому того…
Як ми до людей…

другому не зич.
один за всіх.
а наш по вісім.
той ліпший.
чого сам не хочеш.
то й ніхто не зрадить.
так і люди до нас.

гра «хто перший»
	Відгадати загадки-жарти. Визначити розряд за значенням займенників- 

відгадок.

 Який займенник жіночого роду став спортивним терміном? �
 До якого займенника слід додати одну букву, щоб він перетворився на  � про-
валля?

Ключ: 1. Я; 2. Нічия; 3. Я — р.

гра «Відгадай займенник»
	На місці рисочок поставити пропущені букви і прочитати займенники, що 

стоять у різних відмінкових формах.
-о- -
-о- -
-о- -
-е- -

-е- -
-е- -
-и- -
-и- -
-и- -

V. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

Vі. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 40 на с. 207.
	Скласти кросворд із теми «Розряди займенників за значенням».
	Увести по одному займеннику кожного розряду в самостійно складені ре-

чення.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 107  ОсОБОВі займенники, їх ВідмінюВання. 
зВОрОТний займенник сеБе

мета: сформувати поняття про розряди займенників за значенням; удосконалювати 
загальнопізнавальні вміння визначати розряди займенників за значенням, аналі‑
зувати висловлювання щодо ролі в них займенників; розвивати творчі вміння до‑
цільно використовувати займенники, різні за значенням, у текстах; за допомогою 
мовленнєво‑комунікативного дидактичного матеріалу навчити шестикласників то‑
варишувати.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок на основі повторення.

Виключити з життя дружбу, все одно,
що позбавити світ сонячного світла.

Цицерон

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку.  
ОгОлОшення еПіграфа урОку

ііі. акТуалізація ОПОрних знань

робота з текстом (вибірково-розподільний диктант)
	Прочитати прислів’я і приказки про дружбу. Виписати спочатку всі особові за-

йменники, потім — інших груп за значенням. Визначити відмінки займенників.

1. У нашій дружбі — наша сила. 2. З ким товаришуєш, таким і сам станеш. 
3. Над товаришем не смійся, бо над собою заплачеш. 4. Скажи мені, з ким ти зна-
йомий, тоді я скажу, хто ти. 5. Як будемо в мирі жити — нас нікому не зломити. 
6. На бенкеті всі приятелі — брати, при горі ж і нещасті — нікого нема.

	Поставити особові займенники в початковій формі й визначити їх особу.

робота з матеріалом підручника § 41

іV. ВикОнання сисТеми заВдань ТВОрчОгО харакТеру

робота з підручником
	Виконати вправи 467, 469, 474.

навчальне аудіювання
	Прослухати текст. Побудувати відповідь на питання тексту, використовуючи 

особові займенники.

ПРИГОДИ КОТА ЛАПЧеНКА
Якось кошеня вирішило знайти друга за межами свого подвір’я. Тож, не дов-

го думаючи, перебігло через садок, вибралося на тин, стриб — і опинилося 
на стежині до лісу. Тут Бруно зустрів незвичайну тваринку: голчастий м’ячик, 
який поволечки котився в його напрямку. Кошеня страшенно зацікавилося цим 
створінням й одразу засипало його запитаннями: «Тобі не важко жити із цими 
колючими голочками? А хто тобі дає молочка? А як ти утікаєш від собак?» Тва-
ринка виявилася дуже балакучою. їжачок розповів про себе багато.

— Який ти цікавий співрозмовник, — зітхнув Бруно. Не такий, що мої знайо-
мі, які живуть у нашому дворі. Вони страшенно нудні. Як мені з ними бути?»

їжачок задумався. «Це добре. Якщо хтось думає, то не скаже якоїсь дурниці, 
принаймні першої, що спадає на думку», — подумало кошеня, і згадало мешкан-
ців подвір’я.

— Розумієш, Бруно, — сказав їжачок, — кожен із них заклопотаний своїми 
справами і розмови з тобою далеко не завжди для них вчасні. Проте є один засіб: 
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спробуй дізнатися про них більше, поцікався їхніми справами чи проблемами. 
Часто істоти насправді не такі, які здаються з першого погляду. Можливо, вони 
можуть розповісти тобі набагато більше, ніж тебе цікавить…»

«Цікаво, що може мені розповісти той зарозумілий Гусак чи забудькувата 
Кізка», — подумало кошеня на ім’я Бруно, проте пообіцяло спробувати.

Наступного ранку кошеня, переминаючись з лапи на лапу, тихенько запи-
тало у Квочки:

— А вам не важко сидіти так довго на одному гнізді?
Як на дивно, квочка чемно розповіла, що мусить висиджувати діток аж три тиж-

ні. І хоч у неї дуже вже потерпли лапки, вона нізащо не дасть яйцям захолонути.
— А куди це ви постійно поспішаєте? — боязко запитало воно у Гусака. Той, 

не зашипів, як завжди, загрозливо, а сказав, що щоранку мусить спішити за-
йняти якнайкраще пасовище для свого стада гусенят.

«Який турботливий батько», — подумав Бруно й прогулявся з Гусаком 
до річки. Птах дорогою розповів йому, як замерзає взимку вода. Ця розповідь 
страшенно сподобалася Бруно, адже він, як і всі кошенята, не любив воду тільки 
за те, що вона мокра.

А Кізка, як виявилося, учора наступила на колючку. Та Бруно, на здиву-
вання усіх мешканців двору, допоміг її витягти. Відтоді вони з Кізкою щодня 
розмовляли про все-все на світі. Якби кошеня на ім’я Бруно було дитиною, воно 
тепер мало б багато друзів. Як ти вважаєш, чому?

дослідження-відновлення
	Переписати вислови усної народної творчості, поставивши займенники в по-

трібній формі. Визначити їхній розряд за значенням.

1. ро (він) уже й сови гудуть. 2. Ти (він) борони від собак, а він (ти) покаже 
кулак. 3. Говорити до (він) — як горохом об стіну. 4. Сердиться, ніби (він) пес 
ковбасу з’їв. 5. У (він) не розживешся і серед зими льоду.

Вибіркова робота
	Прочитати фразеологізми. Записати їх у дві колонки: а) займенник себе вжи-

тий у формі родового відмінка; б) займенник себе вжитий у формі давального 
відмінка.

Душі в собі не чути, виходити з себе, брати себе в руки, корчити дурня з себе, 
зарубати собі на носі, ламати собі голову, не дозволяти собі зайвого, не знаходити 
собі місця, бити себе в груди, морщити з себе сироту.

	До фразеологізмів дібрати синонімічні сполучення слів.

Довідка: триматися пристойно; утратити в собі спокій; переконувати ко-
гось; занадто захоплений собою; прибіднятися; бути зібраним; ходити без діла 
(нудьгувати); робити вигляд, що нічого не розумієш; напружено думати; запа- 
м’ятати. 

V. сисТемаТизація й узагальнення знань з Теми
 Які займенники називають особовими? На що вони вказують? �
 Як відмінюються займенники 1-ї, 2-ї і 3-ї особи? �
 На що вказує зворотний займенник  � себе?
 Як змінюється займенник  � себе?

Vі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

Vіі. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 41 на с. 207–210.
	Використовуючи вивчені на уроці прислів’я і приказки, скласти зв’язну роз-

повідь про значення дружби в житті людини.
	Виконати вправу 475 на с. 211.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 108  урОк рОзВиТку кОмунікаТиВних умінь № 21.  
заміТка В газеТу ТиПу рОздуму  

ПрО Вчинки людей

мета: ознайомити учнів з особливостями побудови замітки типу роздуму (структурою, 
мовними особливостями); удосконалити мовленнєво‑комунікативні вміння здій‑
снювати стилістичний аналіз заміток такого типу, сприймати й усно відтворювати 
висловлювання, а також складати замітку в газету типу роздуму про вчинки людей.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ОзнайОмлення з ТемОю, меТОю урОку

ііі. акТуалізація ОПОрних знань

Бесіда
 Що таке замітка? ( � Це жанр інформаційної журналістики)
 На які питання відповідає замітка? ( � Що трапилось?, де трапилось?, коли 
це трапилось?, хто брав у цьому участь?)
 Які основні ознаки замітки? ( � Лаконічність, оперативність, побудова 
за шаблоном)
 Які відомі вам види заміток? ( � Замітка-анонс, замітка-анотація, міні-
рецензія, міні-порада)
 Яке призначення має замітка? ( � Стисло викласти результат вивчення по-
дії, явища, людини.)

колективна робота з текстом (структурно-змістовий аналіз висловлювання)
	Прочитати текст уголос. Чи можна назвати його заміткою? Довести правиль-

ність свого твердження. Дібрати оригінальний і привабливий заголовок.

БЛАГОРОДНИЙ УЧИНОК.
Одного літнього сонячного дня раптово набігли хмари і пішов дощ. Вода 

майже вщент залила будку нашого дворового собаки, який доглядав за п’ятьма 
цуценятами. Але саме в цей момент його не було біля них, і вони так жалібно 
скавчали, що підняли на ноги весь двір. Поки я шукав гумові чоботи, Володя 
з квартири поверхом вище підняв усю будку з цуценятами і намагався її пере-
нести в небезпечне місце. Він це зробив, але намучився достатньо. А грайливі 
песики, усі до ниточки мокрі, зразу почали обнюхувати, облизувати і крутити 
хвостиками. Прийняли, мабуть, за маму. Пальма не прийшла і під вечір. Ма-
буть, із нею щось трапилося.

Ще довго мене не полишала думка, а якби ніхто не вийшов до цуценят? 
Та з радістю згадую свого сусіда, у якого не байдуже до чужої біди серце.

іV. ТВОрча рОБОТа над ТексТами заміТОк (сПриймання, 
сТилісТичний аналіз, ВідТВОрення й редагуВання)

робота з підручником
	Виконати вправи 462, 463.

критичне ставлення до прочитаного і його редагування
Прочитати замітку у формі роздуму. Визначити її тему й основну думку. 

З’ясувати, чи розпочав автор замітку так, щоб викликати інтерес читача до по-
ставленої проблеми?

Якби дитина під час конфлікту між батьками взяла відеокамеру і почала 
непомітно знімати, то вийшла б чудова комедія.
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Багато з тих, хто дивиться телесеріал «Санта Барбара», мабуть, думають, що 
вітчизняні фільми набагато краще відображають реальність, ніж американські. 
Тільки тому, що ми перебуваємо в Україні й знаємо нашу дійсність. Але амери-
канські фільми, можливо, відображають дійсність Америки. Чим же відрізня-
ються українські сім’ї від американських?

В Америці за певні пустощі батьки дітей карають і у нас. У нас діти люблять 
тварин і заводять котів і собак. В Америці діти теж дуже люблять тварин і просять 
у батьків собаку. У нас батьки люблять своїх дітей, в Америці батьки теж люб- 
лять своїх дітей. У нас у сім’ях бувають скандали, в Америці вони теж бувають.

В Америці й у нас повно всього, але все ж є відмінності. В Америці відео-
магнітофон — звичайна річ, а деякі українці до цього часу не мають його і ди-
вуються, немов печерні — автомобілю. В Америці є спеціальні служби, котрі 
захищають тварин. Нам такі служби теж не завадили б.

Ну, якою ж повинна бути ідеальна сім′я?
По-перше, повинно бути якомога менше конфліктів. По-друге, в сім′ї заради 

інтересу повинні бути маленькі скандальчики, тільки не думайте, що я маю 
на увазі серйозні конфлікти; конфлікт і скандальчик за величиною такі ж різні 
речі, як Юпітер і Земля. По-третє, дитина в сім’ї повинна бути трохи неслухня-
ною, трохи пустуном. Це не значить, що це має бути хуліган. Дитина не повинна 
бути зовсім такою, як в американських фільмах «Важка дитина» і «Один удома». 
Ні, але в ній обов’язково повинен жити маленький «шматочок» цих героїв. По-
четверте, в сім’ї обов’язково повинні траплятися якісь (хоч а маленькі), але при-
годи! І, по-п′яте, батьки, родичі й самі діти повинні бути добрими і чуйними.

Ну, ось такою, по-моєму, повинна бути ідеальна сім′я… (З газети)

	Уявити, що ви — редактор газети, якому принесли замітку. Чи все вам подо-
бається в тексті цієї замітки? Що б ви змінили в ній?

	Скласти простий план замітки. Стисло переказати текст (усно).

Ознайомлення з пам’яткою

як працювати над заміткою до газети
1. Вдумайтеся в тему, обрану для замітки.
2. Визначте адресата й мету висловлювання.
3. Сформулюйте основну думку (теза може бути висловлена одним реченням, 

простим за будовою, розповідним або у формі запитання і відповіді на нього).
4. Продумайте композицію замітки (вступ (теза), основна частина (докази), 

закінчення (висновки)).
5. Добирайте переконливі докази (приклади з життя, літератури, висловлю-

вання видатних людей тощо).
6. Дбайте про мовленнєве оформлення замітки: уживайте мовні засоби, ха-

рактерні для тексту типу роздуму. Для зв’язку аргументів з тезою вживай-
те сполучники тому що, хоча, оскільки, через те що, незважаючи на те що; 
вставні слова по-перше, по-друге, нарешті, таким чином.

V. ВикОнання сиТуаТиВнОгО заВдання, ПОБудОВанОгО 
на ОснОВі сПеціальнО сТВОренОї мОВленнєВОї сиТуації

	Уявіть, що в маршрутне таксі сів чоловік, який забув посвідчення ветерана 
Великої Вітчизняної війни вдома. Водій не захотів безкоштовно провозити 
цю людину. Поміркуйте над такою ситуацією, напишіть замітку до газети 
типу роздуму про вчинки людей.

VI. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

VII. дОмашнє заВдання
	Повторити матеріали підручника на с. 204–205.
	Виконати вправу 464.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 109  ВіднОсні й ПиТальні 
займенники, їх ВідмінюВання

мета: ознайомити шестикласників із відносними й питальними займенниками, їхнім 
значенням, морфологічними ознаками, синтаксичною роллю в реченні тощо; удо‑
сконалювати загальнопізнавальні вміння знаходити займенники цих розрядів у тек‑
сті, визначати їхні морфологічні ознаки, правильно відмінювати, аналізувати ре‑
чення й тексти щодо стилістичної ролі в них відносних і питальних займенників; 
розвивати творчі вміння трансформувати прості речення у складні, використову‑
ючи відносні займенники для зв’язку, складати речення і тексти, уживаючи займен‑
ники різних груп за значенням; сприяти відповідальному ставленню шестикласни‑
ків до навчання, виховувати почуття поваги до свого навчального закладу.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Школа, наша школо,
Приголуб нас, мила,
Пригорни усіх нас,
Як голуб під крила.
Ти нас всіх научиш,
Як у світі жити
Як зло оминати,
А добро чинити.

М. Підгірянка

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку. ОгОлОшення еПіграфа урОку

ііі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі

Творче спостереження над мовним матеріалом
	Прочитати текст усмішки «Маринка та Галинка» Грицька Бойка. 
	Знайти займенники. Які з них належать до питальних? Скласти з ними роз-

повідні речення. Якої групи за значенням стосуватимуться ці займенники?
	Пригадати, на які питання відповідають іменник, прикметник і числівник. 
	Зробіть висновок про навчання на основі усмішки Г. Бойка.

іV. сПрийняТТя у засВОєння наВчальнОгО маТеріалу

коментар учителя
Питальні займенники служать для оформлення запитання про особу (хто?), 

предмет (що?), ознаку чи приналежність предмета (який? чий?), кількість пред-
метів (скільки?). Уживаються вони тільки в питальних реченнях. Наприклад: 
Ох, Михайле, Михайле, і що з тебе тільки буде?.. (М. Стельмах)

Відносні займенники (хто, що, який, чий, скільки) виступають засобом 
зв’язку частин складного речення й завжди виконують роль члена речення. На-
приклад: Найдорожче те, що зроблене власними руками (Нар. творчість).

Займенники хто, що, скільки змінюються тільки за відмінками, а займен-
ники який, чий — за числами, відмінками й родами.

робота з підручником
	Виконати вправу 480 на с. 214.

Творче конструювання
	Уявіть, що ваша подруга, друг виїхали до іншої країни на постійне місце про-

живання. Запишіть питання, використовуючи запитальні займенники, про 
новий навчальний заклад.
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Відмінювання питальних і відносних займенників 

Н.
Р.
Д.

З.

О.
М.

хто
кого
кому

кого

ким
(на) 

кому / 
(на) кім

що
чого
чому

що

чим
(на) 

чому / 
(на) чім

який
якого
якому

який / 
якого

яким
(на) яко-
му / (на) 

якім

яка
якої
якій

яку

якою
(на) якій

яке
якого
якому

який / 
якого

яким
(на) яко-
му / (на) 

якім

які
яких
яким

які / 
яких

якими
(на) яких

чий
чийого

чийому,
чиєму
чийого

чиїм
(на) 

чийому / 
(на) 

чиєму / 
(на) чиїм

скільки
скількох
скільком

скільки / 
скількох

скількома
(на) 

скількох

дослідження-відновлення
	Записати прислів’я, вставляючи потрібні за змістом відносні займенники. 

Визначити їхню синтаксичну функцію. Назвати відмінки займенників.

1. Добре того вчить, … слухає, добре того бить, … плаче. 2. Не всякий,.. читає, 
у читанні силу знає. 3. … хоче багато знати, … треба мало спати. 4. … людей питає, 
… і розум має. 5. … добре вчиться, … буде й добре робить. 6. … розумніша голова, 
тим легше рукам. 7. Мудрий не все каже, … знає, а дурень не все знає, що каже.

гра «хто швидше?»
	Пригадати й записати загадки, які б починалися питальними займенниками, 

прислів’я чи приказки, які б починалися відносними займенниками.

дослідження-відтворення діалогу (робота в парах)
	Прочитати діалог. Відновити його, розставивши потрібні розділові знаки. 

З’ясувати, хто є учасниками спілкування.

Ми — юні натуралісти. Чули про таке? підморгнув Забара.
Що? Які натуралісти? з огидою покосився Захарко.
Природу любимо. Охороняємо її пояснив Остап.
Ну й охороняйте на здоров’ячко. Он дивіться, скільки навкруги природи!
Ви хіба не знаєте, що диких співучих птахів виловлювати заборонено?
Чий ти будеш такий грамотний? Може, мені вже й дихати не можна?
Дихайте на здоров’ячко відповів Марочкін свіже повітря — еліксир здо- 

ров’я. А птахів ловити — ні. їх і так мало (За О. Троценком).

	Визначити групи за значенням ужитих у тексті займенників. Назвати за-
йменник, який використаний автором і як відносний, і як питальний.

V. сисТемаТизація й узагальнення знань, умінь і наВичОк
	Прочитати і дати відповіді на питання.

 Яку роль виконують питальні займенники в мовленні? �
 За яких умов питальні займенники переходять у розряд відносних? �
 Які питальні й відносні займенники змінюються тільки за відмінками? На- �
вести приклади.
 Назвати питальні й відносні займенники, які змінюються як прикметники. �

Vі. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 42.
	Скласти речення, у яких займенники які, що виступали б як відносні і як пи-

тальні.
	Скласти твір-мініатюру на тему «Чим приваблює мене моя школа?», ужива-

ючи займенники різних груп за значенням.
	Виконати вправу 481.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 110  заПеречні й неОзначені 
займенники, їх ВідмінюВання

мета: ознайомити шестикласників із заперечними й неозначеними займенниками, їх‑
нім значенням, морфологічними ознаками, синтаксичною роллю в реченні тощо; 
удосконалювати загальнопізнавальні вміння знаходити займенники цих розрядів 
у тексті, визначати їхні морфологічні ознаки, правильно відмінювати, аналізувати 
речення й тексти щодо стилістичної ролі в них заперечних і неозначених займен‑
ників; розвивати творчі вміння утворювати займенники цих розрядів від відносних; 
за допомогою мовленнєво‑комунікативного дидактичного матеріалу сприяти ша‑
нобливому ставленню школярів до навколишнього середовища.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

До природи треба підступатися шанобливо
й неквапливо, якщо хочеш чого-небудь від неї домогтися.

Й. В. Гете

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ОзнайОмлення шесТикласникіВ з ТемОю,  
меТОю урОку, ОгОлОшення еПіграфа

ііі. сПрийняТТя й засВОєння нОВОгО маТеріалу

робота з теоретичним матеріалом підручника задля 
зіставлення нових знань з базовими

	Опрацювання теоретичного матеріала § 43.

Вибіркова робота
	Прочитати вислови усної народної творчості. Знайти заперечні й неозначені 

займенники, виписати їх. Визначити, які частки беруть участь в утворенні 
заперечних і неозначених займенників.

1. Мудрим ніхто не вродився, а навчився. 2. Щоб жить — ні в кого права 
не питаюсь. 3. Ніким не сходжені нас ждуть путі. 4. Це весна, що на землі бу-
вала хтозна скільки років і століть. 5. У нашім краї на землі нічого кращого не-
має, як тая мати молодая… 6. Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її собі 
не збудуємо. 7. Поле нічим не видавало себе. 8. Над нічною землею щохвилини 
злітали ракети.

іV. ВикОнання ВПраВ на закріПлення ВиВченОгО маТеріалу

робота з підручником
	Виконати вправи 484, 485.

Вибірково-розподільний диктант
	Записати наведені займенники залежно відзначення до відповідної ко-

лонки.

Неозначені Заперечні

Дехто, абиким, ніхто, що-небудь, нічого, хтозна-що, ніякий, ніхто, будь-чий, 
ніякого, казна-чийого, абищо, деякий.

	З’ясувати, від яких займенників творяться заперечні займенники і яким спо-
собом.
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Творче спостереження за мовним матеріалом на основі тексту
	Прочитати текст. З’ясувати його стиль мовлення. Виписати речення, у яких 

ужито заперечні й неозначені займенники. Визначити їхній відмінок і син-
таксичну функцію.

Україна — одна з найбагатших за природними ресурсами країна світу, але 
й одна з найзруйнованіших і найзанедбаліших в екологічному відношенні. Ніхто 
в цьому не винен, крім нас самих.

Потрібні неабиякі зусилля, які допоможуть суттєво поліпшити екологічну 
ситуацію. Аніхто не заперечить, що потрібна перебудова психіки громадянина 
України, екологізація його мислення й поведінки.

Ніким, чужинцем почував себе українець на рідній землі упродовж трива-
лого часу.

Ніщо не оживе без турботи: ні занедбані річки, ні заплави, ні населені пун- 
кти. Тож будьмо відповідальними! (За М. Голубцем)

	З’ясувати лексичне значення слова заплава.

Творча робота
	Провідміняти займенники чийсь, деякий, ніщо, казна-що. Яка особливість 

відмінювання неозначених займенників?

V. сисТемаТизація й узагальнення знань з Теми
	Подумати і дати відповіді на питання.

 Які займенники називаються заперечними, а які — неозначеними? Від  �
яких займенників вони утворюються? Навести приклади.
 Яким способом творяться заперечні й неозначені займенники? Аргументу- �
вати відповідь прикладами.

Vі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

Vіі. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 43.
	Виписати 6–7 фразеологічних зворотів, у яких уживаються заперечні й не- 

означені займенники. Визначити їхню синтаксичну роль, указати на морфо-
логічні ознаки.

	Провідміняти займенники будь-чий, аніякий. Виділити закінчення.

108



Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 111  ПраВОПис заПеречних займенникіВ

мета: удосконалювати загальнопізнавальні вміння шестикласників утворювати запе‑
речні займенники, правильно їх відмінювати, помічати й виправляти помилки в на‑
писанні та вживанні заперечних займенників; розвивати орфографічні вміння на‑
писання займенників цього розряду разом, через дефіс й окремо; за допомогою 
мовленнєво‑комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття поваги 
школярів до дорослих і вчителів.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Учитель для школи — це те ж саме,  
що сонце для всесвіту.
Він джерело тієї сили,  
яка надає руху всій машині.

А. Дістервег

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку.  
ОгОлОшення еПіграфа урОку

ііі. акТуалізація ОПОрних знань

Бесіда
 Які займенники називаються заперечними? �
 Як утворюються заперечні займенники? �
 Які особливості відмінювання заперечних займенників? �

іV. сПрийняТТя й засВОєння наВчальнОгО маТеріалу

спостереження над мовним матеріалом
	Дослідити походження виділених у реченнях займенників.

Традиція поваги до старших з’явилася дуже давно протягом спілкування. 
Ніскільки не ритуал, що повторяється декілька разів на рік. Свою повагу і любов 
ми повинні доводити повсякчас. Ні в кого не виникне сумніву, жодних зусиль. 
Чи важко поступитися місцем у трамваї чи тролейбусі? (З журналу)

	Робота з теоретичним матеріалом підручника § 43 на с. 217.

V. ВикОнання ВПраВ на закріПлення ВиВченОгО маТеріалу

робота з підручником
	Виконати вправи 485, 486.

Ти — редактор
	Записати займенники, виправляючи помилки й аргументуючи свій вибір 

за допомогою правила.

Ні скільки, нідокого, нівкого, ні кими, нічого, нінакому, нічий, нікотрий, 
нізким, ні який.

Творча робота
	Увести правильно записані заперечні займенники в речення за темою «Прояв 

поваги до старших і вчителів».

коментоване письмо
	Записати під диктовку.

Не можна підвищувати голос на дорослих. Жодні виправдання не будуть до-
речними. Якщо до вас звертається хтось із дорослих, то завжди треба вислухати, 
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не перебиваючи, а вже потім висловлювати свою думку. Поважати старших — це 
дуже просто, в жодному разі не можна забувати про це.

Творче спостереження за мовним матеріалом на основі тексту
	Прочитати текст. З’ясувати його стиль мовлення. Виписати речення, у яких 

ужито заперечні й неозначені займенники. Визначити їхній відмінок і син-
таксичну функцію.

Тиха і смутна весняна ніч, мов якась молода черниця. Не чути на селі ні-
якого гомону, нічийого співу. Усе повилося в тіні. Біліють проти місяця хати 
з темними вікнами, — не то дрімають, не то щось думають. Може, думають во-
ни про те, що завтра рано має відбутися на селі якесь сумне свято, після чого 
деякі з них остануться пустками; загуде в негоду вітер у димарі, завітає в гості 
лупатий сич, і буде моторошно й сумно.

Сьогодні деякі люди вкладалися зі своїм добром, і цілий день стояв у селі 
казна-який шум і гомін; тепер усе затихло. По дворах, навантажені абияким 
збіжжям, стоять вози, готові в дорогу.

Заскрипів засов коло чиїхось дверей, і далеко по селі пішла луна. Зі сво-
єї хати вийшов старий. Тихо, мов привід, ходить по двору, по городі, ходить, 
спиняється, щось думає... Далеко в промінні місяця біліє його сумна постать 
(За С. Васильченком).

	З’ясувати лексичне значення слова пустка. (Пустка — 1. Спустілий будинок; 
житло, залишене мешканцями. 2. Незаселена, необроблена ділянка землі; 
пустище. 3. Нічим не заповнений простір, безлюдне місце, безлюдна місце-
вість.)

	Розібрати за будовою виділені в тексті слова. 

Vі. сисТемаТизація й узагальнення знань з Теми
	Подумати і дати відповіді на питання.

 Коли заперечні займенники пишуть разом? �
 За якої умови заперечні займенники пишуть окремо? �

Vіі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

Vііі. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 43 на с. 216–218.
	Скласти розповідь, використовуючи заперечні займенники, про традиції ва-

шого класу.
	Виконати вправу 487 на с. 217.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 112  наПисання разОм і через дефіс  
неОзначених і заПеречних займенникіВ.  

наПисання займенникіВ з Прийменниками ОкремО

мета: удосконалювати загальнопізнавальні вміння шестикласників утворювати неозна‑
чені й заперечні займенники, правильно їх відмінювати, аналізувати речення й тек‑
сти щодо стилістичної ролі в них заперечних і неозначених займенників, помічати 
й виправляти помилки в написанні і вживанні заперечних і неозначених займенни‑
ків; розвивати орфографічні вміння написання займенників цих розрядів разом, че‑
рез дефіс й окремо; за допомогою мовленнєво‑комунікативного дидактичного ма‑
теріалу виховувати почуття поваги до матері.

Правопис: написання разом і через дефіс неозначених займенників; правопис запереч‑ 
них займенників; написання займенників з прийменниками окремо.

Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія y : засвоєння народних висловів, до складу яких входять 
заперечні й неозначені займенники.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Рідна мати — перший педагог.
Народна мудрість

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку.  
ОгОлОшення еПіграфа урОку

ііі. акТуалізація ОПОрних знань

Вибіркова робота
	Прочитати вислови усної народної творчості. Як ви їх розумієте?

1. Усе купиш, лише тата й маму — нізащо. 2. Мама одною рукою б’є, другою 
гладить. 3. У дитини болить пальчик, а в матері серце. 4. У кого є ненька, у того 
й голівонька гладенька. 5. Мудрим ніхто не вродився, а навчився. 6. Вір словам 
матері, а не чиїмсь.

	Виписати займенники, визначити їх розряд за значенням. Дослідити, 
як утворилися неозначені займенники.

іV. рОБОТа з ТеОреТичним маТеріалОм Підручника
	Прочитати правила написання неозначених займенників, § 43 на с. 218.

V. ВикОнання ВПраВ на закріПлення ВиВченОгО маТеріалу

робота з підручником
	Виконати вправу 489, 490 на с. 218.

Орфографічна п’ятихвилинка
	Записати займенники, розкриваючи дужки. Користуючись теоретичним ма-

теріалом таблиці, обґрунтувати написання заперечних і неозначених займен-
ників. Підкреслити орфограми.

(Ні)що, де (з)ким, чимо (сь), хто (небудь), будь (з)ким, невідь (до)кого, (будь)
кого, бозна (з)ким, хтозна (до)кого, (чортзна)чий,хтозна (з)чим, (аби)що, аби  
(з)ким, (аби)чий, чим (небудь), який (небудь), (аби)хто, аби (до)кого, (де)що,  
(де)який, (де)чим, де (з)ким, (де)котрий, (де)яким, (де)кого, ні (до)кого, ні (з)ким, 
(ні)кого, (ні)чим, ні (з)чим, ні (за)ким, (будь)який.
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навчальне редагування
	Записати в зошит займенники, виправляючи, де це потрібно, орфографічні 

помилки. Свій вибір аргументувати за допомогою правила.

Девчому, бозна накому, де-кого, будь- за- чим, що —сь, чорт — зна — який, 
аби — що, будь — у — кого, аби — хто.

Тестова робота
1. Позначте рядок, у якому всі неозначені займенники пишуть разом:

А казна/з/ким, аби/який; Б де/котрі, будь/скільки;
В аби/кого, де/чим; Г скільки/завгодно, казна/кому.

2. Позначте рядок, у якому всі неозначені займенники пишуть через дефіс:
А аби/що, будь/що; Б будь/який, хтозна/що;
В невідь/що, скільки/сь; Г аби/якого, невідь/до/кого.

3. Позначте рядок, у якому всі заперечні займенники пишуть разом:
А ні/з/яким, ні/що; Б будь/з/чим, де/хто;
В ні/що, бозна/що. Г ні/чим, ні/скільки.

4. Позначте рядок, у якому всі заперечні займенники пишуть окремо:
А ні/про/що, ні/яким; Б ні/з/ким, ні/що;
В ні/до/кого, ні/за/чим; Г ні/чим, ні/якого.

5. Установіть відповідність між групами займенників і розрядами за зна- 
ченням.

1 Якого, скількох, що
2 Ніщо, аніякого, ніс кількох
3 Деякого, скільки-небудь
4 Його, них, неї

А Особові займенники
Б Відносні займенники
В Питальні
Г Заперечні
Д Неозначені

Відповіді: 1 В, 2 Г, 3 Д, 4 А.

самостійна робота аналітичного характеру
	Прочитати текст. З’ясувати тип мовлення. Списати, розставляючи по-

трібні розділові знаки. Визначити групу за значенням ужитих у тексті  
займенників.

Ми з класним керівником засиділись за одвертою розмовою і я йшов до-
дому не з хлопцями а сам. Ніхто не заважав думати. А думав я про свій учи-
нок і про себе. Тепер мені хотілося будь-що показати класному керівникові 
що я — теж не останній. Не однокласникам показати не мамі й татові а саме 
Марії Степанівні. Щось у моїй душі народилось таке добре що аж сміятись хо-
тілось (За Д. Ткачем).

Vі. сисТемаТизація й узагальнення знань із Теми
	Подумати і дати відповіді на питання.

 Якою частиною слова є частка  � ні в заперечних займенниках, частки де, 
аби, небудь, будь, казна, хтозна в неозначених займенниках? Довести це 
на прикладах чортза, безна, невідь.
 Назвати основні правила правопису заперечних і неозначених займенни- �
ків: коли вони пишуться разом, через дефіс й окремо.

Vіі. ПідсумОк урОку

Vііі. дОмашнє заВдання
	Повторити матеріали підручника § 43.
	Скласти невелику розповідь про вияв поваги до своїх батьків, використову-

ючи заперечні й неозначені займенники.
	Виконати вправу 491.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 113  складання й рОзігруВання діалОгіВ

мета: навчити шестикласників оцінювати діалогічне мовлення щодо його змісту, мов‑
ного оформлення, відповідності ситуації спілкування; удосконалити мовленнєво‑ 
комунікативні вміння складати й розігрувати діалоги (орієнтовно 7–8 реплік для 
двох учнів) відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з особи‑ 
стими враженнями від певних подій, спостереженнями, обміном думками, життє‑
вим досвідом; використовувати репліки для стимулювання й підтримання діалогу, 
формули мовленнєвого етикету тощо; підвищувати мовну й мовленнєву культуру 
шестикласників.

Тип уроку: урок формування комунікативних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ОзнайОмлення з ТемОю, меТОю й заВданнями урОку

ііі. акТуалізація ОПОрних знань

Творче спостереження
	Прочитати уривок із оповідання Г. Тютюнника «Дивак».

— Діду, чого про мене кажуть — дивак?
— Невстріливий, значить. Дивний єси. — Прокіп двома пальцями, як щип-

цями, ухопився за ніс і висякався так лунко, що аж коні побігли. — Хто ж ото 
таке патякає? — спитав перегодом.

— Дядьки на вигоні.
— ет, фармазони… Ти їх не слухай. — Помовчав. А далі: — Воно, звичайно, 

правильно. Завзяття в тебе обмаль. Все чогось у землі порпаєшся. А треба — 
в людях. Та отак побіля них, отак… Того — ліктем, того — почотом… Гульк — 
уперед вийшов. А першого не перечепиш, бо не доженеш. О!

Олесь винувато підсьорбує носом.
— Діду, чому дятел шишки їсть, а щука пліточок?
— А то вже хто якого поріддя.
— А я не забрав у дятла шишки, — хвалиться Олесь.
— І вірно. Навіщо вона здалась. Це як путнє щось побачиш — дощечку, ска-

жімо, або гвіздочок тоді бери.
— Навіщо?
— Пригодиться.
— Коли набирали солому, дід часто сповзав із скирти, нанизував солому 

на ріжняки і гуцав так, що аж ліса скрипіла.
— Товчи, внучку, гніти! — хекав. — А я ще якийсь навильник скину, — і зно-

ву дерся на скирту.
Спочатку Олесь надолужав, потім заморився й сів.
— Навіщо стільки беремо?
— Як навіщо? — озвався з пітьми Прокіп. — Це ж собі, а не тещі. Хе-хе! Ти 

знаєш, що таке теща? Ні? Підростеш — узнаєш. Клята баба.
— А якщо коням важко буде? — своєї Олесь.
— Нічого. Зате нам легко. Натопив — і вилежуйсся собі на печі. — Ти відпо-

чинь, а тоді ще пострибаєш. Воно ж таки груз.

	Проаналізувати ситуацію спілкування (тему й основну думку діалогу, мету 
й умови спілкування).

Творче спостереження
	Прочитати уривок із повісті Я. Стельмаха «Химера лісового озера, або Мить-

козавр із Юрківки». Назвати учасників діалогу, з’ясувати його вид (побуто-
вий, діловий, навчальний чи художній).
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Удень ми тільки й сиділи над книжками, сперечались, робили різноманітні 
припущення і бігали до бібліотеки, а надвечір рушали до нашого озера.

Якось, коли ми прогулювались берегом, Митько сказав:
— Ти знаєш, що мені спало на думку?
— Що?
— Село наше зветься Юрківкою через те… Ну, бо від юрського періоду.
— Ти, Митю, мабуть, уже зовсім здурів. Завчився.
— Точно-точно, якийсь зв’язок тут є.
— І хто ж, по-твоєму, так його назвав?
— Люди, які раніше тут жили.
— Коли раніше, в юрському періоді? Тут самі ящери тоді жили. Мабуть, 

ящери його так і назвали, правда? Хай, думають, раз ми живемо в юрському 
періоді, то й село, що тут буде, зватиметься Юрківкою. Приїде колись сюди 
Митько, нас добрим словом згадає. Так?

— Смійся, смійся…
— Та ти не переживай, Митю, — заспокоїв я його. — Ти знаєш, що я приду-

мав? Назвати оцього-от, — показав на озеро, — котрий отут живе, Митькозав-
ром. На твою честь (Я. Стельмах).

	Проаналізувати ситуацію спілкування (тему й основну думку діалогу, мету 
й умови спілкування).

іV. ВикОнання сиТуаТиВних заВдань 
на складання й рОзігруВання діалОгіВ

складання й розігрування діалогів відповідно 
до запропонованої ситуації спілкування

	Дати відповіді на запитання.

 Яких правил слід дотримувати під час спілкування? �
 Які вам відомі художні засоби виразності? �

	На основі запитань і сформульованих відповідей скласти й записати діалог, 
уявивши ситуацію: ваш товариш запитує, а ви відповідаєте.

	Розіграти діалог, використовуючи репліки для стимулювання, підтримання 
діалогу, формули мовленнєвого етикету тощо.

складання й розігрування діалогу відповідно до ситуації 
спілкування, пов’язаної з обміном думками

	Уявіть ситуацію: вам необхідно вирішити питання щодо проведення дня 
здоров’я. Запишіть складений діалог, дотримуючи всіх правил.

V. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

Vі. дОмашнє заВдання
	Скласти й записати діалог на тему «Із замуленого джерела води не нап’єшся», 

ілюструючи його прикладами з власного життя.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 114  ПрисВійні, ВказіВні й Означальні 
займенники. ПрисТаВний н у фОрмах 

ОсОБОВих і ВказіВних займенникіВ

мета: ознайомити шестикласників із присвійними, вказівними й означальними займен‑
никами, їх значенням, морфологічними ознаками, синтаксичною роллю в реченні 
тощо; удосконалювати загальнопізнавальні вміння знаходити займенники цих роз‑
рядів у тексті, визначати їх морфологічні ознаки, правильно відмінювати, аналізува‑
ти речення й тексти щодо стилістичної ролі в них присвійних, вказівних і означаль‑
них займенників; розвивати творчі вміння диференціювати особові займенники 
в непрямих відмінках і присвійні, складати речення й тексти, використовуючи ці 
займенники; за допомогою мовленнєво‑комунікативного дидактичного матеріалу 
сприяти шанобливому ставленню школярів до свого навчального закладу, осмис‑
лювати велику цінність навчання в школі.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Після хліба найважливіше для народу — школа.

Ж. Дантон

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку.  
ОгОлОшення еПіграфа урОку

ііі. сПрийняТТя й засВОєння наВчальнОгО маТеріалу
Присвійні займенники вказують на приналежність предмета особі мовця 

(мій, наш), співрозмовника (твій, ваш), особі, яка є виконавцем дії (свій). Для 
вираження вказівки на приналежність особам, які не беруть участь у мовлен-
ні, використовується займенник їхній. Указують на приналежність також за-
йменники його, її — похідні від родового відмінка особових займенників він, 
воно, вона. 

Вказівні займенники виділяють один предмет з ряду однорідних (цей, 
той), указують на підсилення ознаки предмета (такий), на невизначену або 
велику кількість предметів (стільки). 

Означальні займенники узагальнено вказують на ознаки предмета (сам 
і самий, весь й увесь, кожен і кожний, жоден, інший).

Присвійні, вказівні й означальні займенники, крім займенника стільки, 
змінюються за відмінками, числами й родами, виступають у реченні здебільшо-
го означенням. Вказівний займенник стільки змінюється лише за відмінками.

робота з підручником
	Робота з теоретичним матеріалом підручника § 44–45.

іV. ВикОнання ВПраВ на закріПлення ВиВченОгО маТеріалу

робота з підручником
	Виконати вправи 496, 497, 503, 504.

розподільно-вибіркова робота
	Прочитати висловлювання відомих людей про цінність навчання. Виписати 

займенники, визначити розряд за значенням і синтаксичну роль.

1. Усюди цінність школи дорівнює цінності її вчителя (А. Дістервег). 2. Ні-
коли не соромся запитувати про те, чого не знаєш (Арабське прислів’я). 3. Осві-
та — скарб, праця — ключ до нього (П. Буаст). 4. Усяка школа славна не чис-
лом, славою своїх учнів (М. Пирогов). 5. Школа — це майстерня, де формується 
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думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш 
випустити з рук майбутнє (А. Барбюс). 6. Скільки б ти не жив, усе життя треба 
навчатися (Сенека).

	Провідміняти один присвійний, один вказівний і один означальний займен-
ники, визначити особливості відмінкових форм.

дослідження-відновлення
	Списати, розкриваючи дужки і ставлячи займенники в потрібному від-

мінку.

1. Гарно (той) вчити, хто хоче все знати. 2. Грамотний — видющий і на все 
тямущий. 3. (Кожен) голова має (своє) розум. 4. Людей питай, а свій розум май. 
5. На те й голова, щоб у (вона) розум був. 6. Навчай інших — і (сам) навчишся. 
7. (Усякий) на старість розуму прибавиться. 8. (Хто) грамоти вміє, (той) краще 
сіє. 9. Що знаєш, що вмієш, (те) за плечима не носити.

Творче моделювання
	Провідміняти займенники вона, він, мій, наш. Увести їх у самостійно скла-

дені речення, використовуючи потрібну відмінкову форму.

робота за варіантами
	Виписати з тексту словосполучення: варіант 1 — «присвійний займенник + 

іменник»; варіант 2 — «вказівний займенник + іменник»; варіант 3 — «озна-
чальний займенник + іменник». Визначити головне й залежне слова. Провід-
міняти по одному словосполученню кожного типу.

Порадили бідному чоловіку послати (свій) сина в школу. А як закінчив (він) 
(цей) однокласну церковну школу, то саме в (цей) селі відкрилась второкласна 
вчительська школа. «(Ви) посилайте (свій) хлопця в (цей) школу. У (ви) поля 
нема, то й (ваш) синові доведеться (весь) вік спотикатися по чужих полях. А якщо 
(він) (сам) вивчиться на вчителя, то й (ваш) руки відпочинуть від ціпа», — радив 
учитель (Нар. оповідання).

	З’ясувати, що означають ужиті в тексті займенники.

V. сисТемаТизація й узагальнення знань з Теми
	Подумати і дати відповіді на питання.

 Як змінюються присвійні, вказівні й означальні займенники? �
 Яким членом речення виступають присвійні, вказівні й означальні займен- �
ники? Яку синтаксичну роль можуть виконувати?
 Як відрізнити особові займенники  � його, її від присвійних?
 За яких умов в особових займенниках з’являється приставний  � н? Чи наяв-
ний він у присвійних займенниках?
 У якому відмінку присвійні, вказівні й означальні займенники мають па- �
ралельні форми? Навести приклади.

Vі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

Vіі. дОмашнє заВдання
	Вивчити матеріали підручника § 44–45.
	Скласти твір на тему «За що я люблю свою школу?», уживаючи присвійні, 

указівні й означальні займенники.
	Виконати вправу 507.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 115  ужиВання займенникіВ  
для зВ’язку речень у ТексТі.  

мОрфОлОгічний рОзБір займенникіВ

мета: узагальнити й систематизувати теоретичний матеріал із розділу «Займенник», 
сформувати цілісну систему особистих знань шестикласників із теми, структурува‑
ти вивчений теоретичний матеріал шляхом здійснення морфологічного розбору за‑
йменників; удосконалювати орфографічні вміння й навички; розвивати творчі вмін‑
ня самостійно розв’язувати нові пізнавальні завдання; удосконалювати мисленнєві 
дії аналізувати, порівнювати, систематизувати й узагальнювати, доводити й обґрун‑
товувати, редагувати тощо; за допомогою мовленнєво‑комунікативного дидактич‑
ного матеріалу виховувати почуття любові, повагу до рідної мови.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації вивченого.

Хто мови своєї цурається,
Хай сам себе стидається.

Народна творчість

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку.  
ОгОлОшення еПіграфа урОку

ііі. узагальнення й сисТемаТизація ТеОреТичних ПОлОжень Теми

мовознавча вікторина
 На які групи за значенням поділяються займенники? Навести приклади. �
 Які морфологічні ознаки властиві займенникам? �
 Як змінюються займенники? Назвати займенники, що змінюються тільки  �
за відмінками.
 Назвати основні орфограми в заперечних і неозначених займенниках. �
 Чим відрізняються особові займенники в родовому відмінку  � його, її від при-
свійних? Відповідь обґрунтувати прикладами.
 За яких умов в непрямих відмінках особових займенників з’являється при- �
ставний н? Чи може він з’являтися в присвійних займенниках?
 Які займенники і в яких відмінках мають паралельні закінчення?  �
 Яку роль виконують займенники в нашому мовленні? �

іV. ВикОнання ВПраВ на закріПлення ВиВченОгО маТеріалу

дослідження з елементами аналізу
	Прочитати текст. Визначити його стиль і тип мовлення.

Уже ввосьме відзначається Міжнародний день рідної мови. Він був запрова-
джений ЮНеСКО на спомин про учасників студентської демонстрації на захист 
бенгальської мови, розстріляних владою у Бангладеші 21 лютого 1952 року. Цей 
день має нагадувати про те, що рідна мова є основою національної ідентичності 
кожної людини на землі.
	Дослідити, за допомогою чого приєднуються речення в тексті. 

робота з підручником
	Работа з матеріалом підручника § 45 на с. 226.
	Виконати вправу 508.

дослідження-відновлення
	Записати загадки, ставлячи займенники, що в дужках, у потрібній відмін-

ковій формі.
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1. (Я) не їдять, і без (Я) не їдять. (Сіль) 2. (Ніхто) ні (хто) не бачив, а в (кожен) 
є. (Ім’я) 3. Прийшов (хтось), узяв (щось), пішов би за (він), та не знаю за (хто). (Ві-
тер) 4. Чорна корова (всі) поборола, а білий віл (усі) підвів. (День і ніч) 5. Така 
я велика, що й кінця не маю, лежу (себе) тихо, (ніхто) не займаю. (Дорога) 

V. мОрфОлОгічний рОзБір займенникіВ з меТОю 
сТрукТуруВання ВиВченОгО ТеОреТичнОгО маТеріалу

	Прочитати прислів’я і приказки. Знайти займенники, зробити їх морфоло-
гічний розбір.

1. Рідна мова — не полова і її за вітром не розвієш. 2. Не гріє мене кожух, 
лиш слово гріє й тішить. 3. Чиєсь одне слово губить діло. 4. Балакун, мов дірява 
бочка, нічого в собі не здержить. 5. Будь господарем своєму слову. 6. Кого не б’є 
слово, тому й палиця не поможе.

Vі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

Vіі. дОмашнє заВдання
	Виписати 5–7 фразеологічних зворотів, у будові яких є займенники різних 

розрядів за значенням. Увести їх у складні речення.
	Підготувати усне повідомлення на основі систематизованого теоретичного 

матеріалу з теми «Займенник».

Додаток
алгоритм морфологічного розбору займенника

1. Виділити з контексту потрібне слово для розбору

2. Назвати частину мови, до якої належить слово (займенник)

6. Назвати змінні морфологічні ознаки займенника

4. Поставити займенник у початковій формі (називний відмінок однини)

5. Визначити розряд займенника за значенням

8. Указати на синтаксичну функцію, яку виконує займенник у реченні

Указує на предмет, не 
називаючи його 

Указує на ознаку, не 
називаючи її 

Указує на кількість,  
не називаючи її

3. З’ясувати значення, яке позначає аналізований займенник 
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 116  Перехід Однієї часТини мОВи В іншу 
(займенника В іменник і часТку, числіВника 

й ПрикмеТника В займенник)

мета: ознайомити шестикласників із таким способом творення займенників, як пере‑
хід однієї частини мови в іншу; формувати вміння утворювати займенники шля‑
хом переходу в нього числівника й прикметника, а займенника — в іменник і част‑
ку; за допомогою мовленнєво‑комунікативного дидактичного матеріалу розвивати 
спостережливість, уважність, кмітливість як важливі елементи розумової діяльно‑ 
сті людини.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок з теми з елементами узагаль‑
нення знань.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі

ііі. ПОВідОмлення Теми, меТи урОку

іV. акТуалізація ОПОрних знань

Бліцопитування
 Які способи словотворення вам відомі? �
 Яким частинам мови притаманне явище субстантивації? �

	Що нового ви дізналися про перехід однієї частини мови в іншу?

V. ВикОнання ВПраВ на закріПлення ВиВченОгО маТеріалу

Творче конструювання
	Наведені слова ввести в прості речення так, щоб вони виступали різними час-

тинами мови.

Другі, людина, перехожий, все, один одного.

цікаво знати
	Прочитати текст. Визначити його тип і стиль мовлення. Стисло переказати 

його.
Частка леда- має значення «будь-який», «всякий». У Словнику Б. Грінченка 

значення слова леда, що кваліфікується як незмінне, розкривається так: «Вся-
кій, кто бы ни, что бы ни (в презрительном смысле)».

Аналіз лексем, утворених за допомогою частки леда-, дає можливість встано-
вити наявний в цій частці відтінок неозначеності часто з негативним емоційним 
забарвленням; пор.: леда-хто — «будь-хто або хтось, до кого немає довір’я»; леда-
біда — «негодяй, плохой человек» (Словник Б. Грінченка); леда-як — «погано, 
як-небудь» (М. Фасмер); леда-який — «поганий, ледачий».

Отже, на відміну від інших словотворчих часток, частці леда- властиве ще 
й модальне значення, що містить негативну оцінку. Особливість цієї частки пере-
давати певне модальне значення та логічне її виділення у складі новоутворених 
слів позначилися і на їх семантиці: здебільшого вони мають негативне емоційне 
забарвлення. Відзначена особливість сприяла також переходу цих утворень 
в інші частини мови. Так, колись неозначений займенник леда-що із значенням 
«будь-що», «що завгодно» перейшов у категорію іменника ледащо — «те саме, 
що ледар», «лінива людина», «нероба», а леда-чий із значенням «будь-чий», 
«чий завгодно» — в категорію прикметника ледачий — «поганий, лінивий».

У сучасній українській літературній мові існує значна кількість похідних від 
даних слів утворень у складі різних категорій (іменників, прикметників, дієслів 
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тощо): ледар, ледарство, ледарювати, ледач, ледачість, ледачо, ледащий, ледащи-
ця та ін. Сучасний читач навряд чи стане пов’язувати їх виникнення з часткою 
леда-. Проте саме вона з притаманними їй властивостями є однією з найдавніших 
не лише в українській мові, а й в інших слов’янських.

Стару функцію неозначеності можна спостерігати й у новій українській 
літературній мові, зокрема у мові таких майстрів слова, як І. Франко та Леся 
Українка: «Муж її не любив…, бив її за леда слово» (І. Франко); «Тобі пора їхати 
додому. Адже твої товариші леда хвиля тут будуть» (І. Франко); «З нагірного 
шпиля людині видко простори вільні, та вона сама прикована до площинки ма-
лої, бо леда крок — і зірветься в безодню» (Леся Українка).

Попереджувальна тестова робота
1. Знайти рядок займенників, у відмінкових формах яких допущені помилки:

А На нім, чийого, на моєй. Б На чийому, собою, мною.
В На чиїм, вами, тебе. Г Нею, їх, твого.

2. Знайти рядок займенників, у написанні яких допущені помилки:
А Ні про що, у декого, щось. Б Бозна — якого, будь до чого.
В Нівідчого, казна — хто, дещо. Г Абищо, де з ким, абияка.

3. Визначити синтаксичну роль виділеного в реченні займенника: Тепер ця 
кулька ні на що не годиться.
А Підмет. Б Присудок.
В Додаток. Г Означення.

4. Установити відповідність між группами займенників і розрядами за зна- 
ченням.

1 Собі, собою, себе. 
2 Абикого, будь-чий, дечого. 
3 їхнього, моїм, твоєму.
4 Отой, цього, тієї.

А Неозначені.
Б Присвійні.
В Особові.
Г Вказівні.
Д Зворотний.

5. Якою частиною мови є виділене слово в наведеному реченні?
Цілий день ішов дощ.
А Іменник; Б займенник;
В числівник; Г прикметник.

6. Якою частиною мови є виділене слово в реченні?
Де це ти пішов, Остапе?
А Займенник; Б іменник;
В частка; Г прикметник.

Правильні відповіді: 1 А, 2 В, 3 В, 4) 1 Д, 2 А, 3 Б, 4 Г; 5 Б, 6 В.

Vі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

Vіі. дОмашнє заВдання
Повторити вивчений матеріал із теми «Займенник», підготуватися до конт- 

рольної роботи.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 117  ТемаТична аТесТація № 6. кОнТрОльний ТесТ

мета: оцінити рівень навчальних досягнень шестикласників із розділу «Займенник, йо‑
го відмінювання й правопис»; перевірити знання й уміння, необхідні для правиль‑
ного використання займенників у мовленні; удосконалити навички розпізнавати 
мовні явища, групувати, класифікувати, доповнювати тощо.

форма проведення тематичного оцінювання: виконання тестових завдань.
Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ОзнайОмлення з ТемОю, меТОю урОку

ііі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі

іV. ВикОнання ТесТОВих заВдань ТВОрчОгО харакТеру за ВаріанТами

1. Усі форми займенників після прийменників ужито з приставним н у рядку:
А мій, себе, твій, жодний; Б він, вона, воно, вони;
В хто, що, чий, весь; Г той, цей, самий, такий.

2. Як прикметники відмінюються всі займенники в рядку:
А жодний, всякий, стільки; Б кожний, мій, весь, будь-що;
В наш, ваш, інший, той; Г котрий, твій, цей, себе.

3. Потребує редагування речення в рядку:
А Нікого не залишили байдужими виступи дитячих колективів.
Б Я і моя подруга, ми маємо значні досягнення в спорті.
В Під час літніх канікул ми відвідали Київ.
Г Мені знову захотілося повернутися у своє безтурботне дитинство.

4. Який займенник ужито в наведеному реченні?
Не дивно, що багаті жінки й чоловіки намагалися прикрасити себе всіляки-

ми самоцвітами.
А Означальний. Б Зворотний.
В Особовий. Г Заперечний.

5. Визначте рядок займенників, у написанні яких допущено помилку:
А Аби до кого, деякий, казна що.
Б Хтозна хто, будь за ким, якийсь.
В Хтозна в кому, аби-хто, депрощо.
Г Дехто, казна з яким, який — небудь.

6. Неправильними є усі форми займенників у рядку:
А Самому, чиїм, всіма, мене. Б Тієї, цієї, тої, всіма.
В Чиєму,цими, моїми. Г (на) моному, (на) нам, єю, мойого.

7. Займенники, які вказують на ознаки, змінюються:
А Лише за відмінками. Б Лише за родами.
В За родами й числами. Г За відмінками, числами й родами.

8. Виділене в реченні слово утворене нижченаведеним способом. Яким саме?
Ні один із альпіністів не відстав у горах
А Префіксально-суфіксальним.
Б Переходом числівника в займенник.
В Суфіксальним.
Г Безафіксним.

9. Установіть відповідність між займенниками та їхніми розрядами за зна- 
ченням:
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1 відносні 
2 неозначені 
3 вказівні
4 присвійні

А свій, наш, твій, його
Б всякий, кожний, самий, інший
В цей, той, такий, стільки
Г дехто, будь-який, абищо, хтось
Д який, чий, котрий, скільки

2. Установіть відповідність між членами речення та займенниками, якими вони 
виражені.
1 підмет 
2 присудок 
3 додаток
4 означення

А Людей питай, а свій розум май
Б Хто учиться, а хто й мучиться
В Брехун собі ворог і людям зло робить
Г Надвечір стих дощ, окремі великі прозорі краплі по-

вільно спадали з листу
Д Дівчина стала мов сама не своя

Таблиця з відповідями

№ завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Правильні відповіді Б В Б Б В Г Г Б 1 Д, 2 Г, 3 В, 4 А 1 Б, 2 Д, 3 В, 4 А

Кількість балів 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

V. ОрганізОВаний зБір зОшиТіВ для ТемаТичних аТесТацій

Vі. ВідПОВіді на заПиТання, щО Виникли В учніВ 
Під час ВикОнання ТесТОВих заВдань

Vіі. дОмашнє заВдання
	Скласти шість тестових завдань з вибірковими відповідями з розділу «За-

йменник».

Додаток
Тексти для диктантів

НеЗМІРНе МОВНе БАГАТСТВО 

Визначити кількість слів у мові — завдання словникарів. Зі всієї нескінчен-
ної кількості слів вони добирають тільки якусь її частину. Вони начебто скли-
кають слова на віче, куди приходять найкращі, найдобірніші представники 
словесного океану. Найважливіші з-поміж словників — словники тлумачні. 
В них присутні насамперед загальновживані слова. Але в мові багато й інших, 
зокрема спеціальних і діалектних слів. Якщо вони мають велике поширення 
у художніх творах, науково-популярній літературі й розмовному мовленні, то  
потрапляють до словника. Народжуються й народжуються нові слова. І постає 
необхідність створювати нові тлумачні словники. Зараз словникарі розпочина-
ють укладання нового тлумачного словника української мови. Він міститиме 
близько двохсот тисяч слів. Незмірне мовне багатство! (За І. Вихованцем; 101 сл.).

ПеРШИЙ ЗВУК ВеСНИ 

Перший пташиний спів, який можна почути ранньою весною, належить 
маленькій буруватій пташці з жовтим черевцем — вівсянці. Влітку вівсян-
ка живе собі по лісах, чагарниках. На зиму у вирій не летить. Вона постійний 
мешканець України. Вівсянка визнає старе правило, що громада — великий 
чоловік. Вона приєднується до інших дрібних пташок: розмальованих щигли-
ків, а то й до звичайних всюдисущих горобців. Так утворюється пташиний та-
бунець, який вештається по селах, хуторах та міських парках.

За стародавнім народним віруванням, вівсянка вперше співає свою пісню 
у день Теплого Олекси. Вона не зважає ні на сніги, ні на морози, які в цей час 
в Україні іноді ще бувають. Отже, пісня вівсянки — це перший звук весни, яка 
тільки-но починає прокидатися (За О. Воропаєм; 111 сл.).
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 118  узагальнення й сисТемаТизація 
ВиВченОгО з лексикОлОгії, фразеОлОгії

мета: узагальнити й систематизувати знання шестикласників із лексикології; удоскона‑
лити вміння і навички працювати над визначенням лексичного значення слів, зба‑
гаченням словникового запасу; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, кмітли‑
вість, творчі вміння використання відповідної лексики у власних висловлюваннях 
певного стилю і типу мовлення; за допомогою мовленнєво‑комунікативного дидак‑
тичного матеріалу виховувати повагу до природи й оточення.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі

ііі. ОзнайОмлення з ТемОю, меТОю урОку

іV. акТуалізація ОПОрних знань

V. ВикОнання ВПраВ на закріПлення ВиВченОгО маТеріалу
Вибірково-розподільна робота

	Прочитати тексти. Визначити, якого вони стилю. Обґрунтувати свою 
думку.

Текст 1

СПІВАЄ СКРИПКА

Скільки пісень погублено тепер, старих і розрадних! Скільки мелодій уві-
брала в себе чужа гармошка, де ноти тьмяні, а пісні метушливі й неповажні! 
Ось співає скрипка чи розмовляє кобза: одна ледве помітна нота простягається 
в повітрі, і її коливання таке ж, як і коливання повітря. Струна дає чистий 
до божевілля звук. Коливаються віки, вузьке коло часу поширюється на все 
життя всього народу. Рівна, прозора, проста до геніальності нота з’єднує віки. 
Завмирають люди, дрожать їхні плечі від розкритої таємниці, тремтять вії від 
набіглої щасливої сльози (За Ю. Яновським).

Текст 2
Професія лісника — одна з найдавніших. У 80–90 роках ХІХ ст. майже все 

лісове законодавство було спрямоване на пошук, охорону, раціональне викорис-
тання і відновлення корабельних лісів

Роботу лісника умовно можна поділити на два напрямки. Перший — це охо-
рона лісу, його захист від хвороб та шкідників. У другий напрямок входять лісо-
господарські роботи з посіву і посадки лісу, догляд за ним, прокладання лісових 
доріг, осушення території, заготівля і перероблення лісової продукції.

Лісники вирішують, яких зусиль необхідно докласти для вирощування 
молодого лісу, як здійснити селекцію дерев різних порід, створити промислові 
ділянки високопродуктивних, швидкозростаючих лісових культур. Усе, що дає 
ліс, деревина, ягоди і плоди, горіхи, гриби, дичина, мед, хутро, лікарська сиро-
вина, повинно бути збережено і використано на благо людям. У цьому й полягає 
основне завдання лісника.

Лісник — головна посада лісової охорони, займається організацією і слідкує 
за виконанням всіх лісогосподарських робіт: розведенням та відновленням лісу, 
збиранням насіння, доглядом за ґрунтом і станом дерев, проведенням меліора-
тивних робіт.
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	Виписати професійні слова, згрупувавши їх. У якому стилі мови вони най-
частіше вживаються?

	Виписати й записати у відповідні колонки таблиці слова.

Групи слів за походженням Групи слів за вживанням

Власне українське Запозичені Загальновживані Стилістично забарвлені

	Скласти невеличку розповідь на одну з тем: «Професія мого тата», «Професія 
моєї мами», «Моя майбутня професія», «Професія, яку найбільше цінують 
люди».

	Під час складання висловлювання використовуйте професіоналізми.

робота з підручником
	Виконати вправи 509, 510, 515.

Тести
1. Лексичне значення слова визначено неправильно в рядку:

А Підступний — який своєю поведінкою прикриває злі наміри.
Б Розум — здатність людей логічно мислити, пізнавати об’єктивну дійсність, 

засвоювати, запам’ятовувати.
В Трясовина — хворобливий стан, за якою людину кидає то в жар, то в холод.
Г Спрага — сильне бажання, потреба пити.

2. До власне українських слів належать усі слова в рядку:
А пір’ячко, сіяч, напевне;
Б голота, білюсінький, баритися;
В межигір’я, хтозна-як, штовханина, візник;
Г барвінок, заздалегідь, ресурси, чересло.

3. Речення з діалектним словом є в рядку:
А Потяглися із зерняток тонкі зелені паростки й обережно, щоб не забрудни-

ти свіжих листочків, почали витинатися з чорної землі.
Б Під полом біліє картопля: ключки повикидала, у землю проситься.
В Але того вуйка нема вже, що розказував.
Г Народжувалося стебло з крихітних блідих ростків.

4. Установіть відповідність між фразеологічними синонімами.

1 нуль уваги
2 не до сміху
3 через пень колоду
4 ні в тин ні в ворота

А аби з рук 
Б пасти очима 
В кепська справа 
Г пропускати повз вуха 
Д ні пришити, ні прилатати

5. Установіть відповідність між словами та їхнім лексичним значенням.

1 даль
2 простір
З горизонт
4 косогір

А частина земної поверхні, яку можна бачити на 
відкритій місцевості 

Б простір, що видніється вдалині 
В необмежена протяжність над землею
Г схил гори, горба тощо 
Д пень, викорчуваний з корінням

Vі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

Vіі. дОмашнє заВдання
	Скласти розповідь у науковому стилі про лексикологію як розділ науки про 

мову та її значення для розвитку мовлення кожної людини.
	Виконати вправу 512 на с. 228.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 119  узагальнення й сисТемаТизація 
ВиВченОгО зі слОВОТВОру й ОрфОграфії

мета: узагальнити й систематизувати знання шестикласників зі словотвору й орфо‑
графії; удосконалити вміння й навички визначати словотвірні категорії, пояснюва‑
ти орфограми в словах, використовуючи вивчені правила правопису; розвивати 
логічне мислення, пам’ять, увагу, творчі вміння використовувати словотвірні ка‑
тегорії у власних висловлюваннях певного стилю і типу мовлення; за допомогою 
мовленнєво‑комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до сім’ї, 
членів родини, свого роду.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань.

За гроші не купиш ні батька,  
ні матері, ні родини.

Українське прислів’я

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ОзнайОмлення з ТемОю, меТОю урОку.  
ОгОлОшення еПіграфа урОку

ііі. акТуалізація ОПОрних знань

Бесіда
 Що є предметом вивчення словотвору? �
 Що вивчає орфографія? �
 Які ви знаєте основні способи словотвору? �
 Які слова називаються складними?  �
Які основні правила їх написання ви запам’ятали? �

робота з текстом (читання мовчки)
	Прочитати текст мовчки. Визначити тему й основну думку. Виділити мікро-

теми. Дібрати до них заголовки. Переказати текст, доповнивши своїми мір-
куваннями.

СІМ’Я

Як і інші народи, необхідною умовою життя кожної людини українці за-
вжди вважали сім’ю, тому що саме вона складала його господарську та мо-
ральну основу. Отже, до родини в Україні завжди ставились з великою увагою 
та пошаною.

Здавна в українській родині існував чіткий розподіл обов’язків між усіма 
її членами, через те що налагодженість побуту та створення сімейного добро-
буту залежали саме від цього (З журналу).

	Виписати виділені слова. Зробіть їх словотворчий розбір.
	Позмагайтеся! До слова пошана дібрати синоніми (повага, шана, шанування, 

шаноба, признання, увага).

іV. ВикОнання ВПраВ на закріПлення ВиВченОгО маТеріалу

робота з підручником
	Виконати вправи 516, 517, 518, 519 на с. 516–519.

словниковий диктант
Півогірка, жовтогарячий, збаразький, Уманщина, Пів-Києва, Чернівеччина, 

торішній, Галичина, водовоз, працелюб, синьо-білий, казахський, баскський, 
стрілецтво, птаство.
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Творче конструювання
	Пригадати способи словотворення. Від наведених слів утворити якомога 

більше нових слів, використовуючи різні способи творення.

Хокей, спокій, великий, хмара, багатий, українець, перший, сніг, вечір, ма-
лина, мій, малюнок, зелень, хліб.

Пояснювальний диктант
Споконвіку діти ставилися до батьків та до інших родичів чи старших людей 

з повагою, прислухалися до порад, допомагали, доглядали в старості. В укра-
їнській сім’ї завжди гостинно ставилися до родичів, однак досить дошкульно 
висміювати самозванну рідню

	Дослідити, як утворилися виділені в тексті слова. Побудувати словотвірні 
ланцюги.

ситуативне завдання
	Уявити ситуацію: під час морської подорожі ви знайшли пляшку  

із запискою. її автор дуже хвилювався, коли складав повідомлення, і тому 
переплутав слова місцями. Розшифрувати, що хотів сказати автор. Порів-
няти свій варіант із тим, що склав ваш однокласник.

Що Америки на півмісяця біля вже я перебуваю Південної острові розта-
шований.

	Виписати слово з пів- і пояснити його правопис. Продовжити ряд слів з пів- 
своїми власними прикладами.

Вибірково-розподільна робота
	Прочитати текст. До якого стилю він належить? Довести. Визначити тип мов-

лення. Дібрати заголовок.

Стежина до маминої хати петляє через город. Усе тут до болю знайоме: он 
дбайливо опоряджена розора стьобнула через картоплю — з двобіччя виса-
джені кущики квасолі, а між ними поважисто розплелося гарбузове гудиння, 
на видолинку густою порослю буяє морква, сизіє тугими голівками капуста, 
густими листочками пішли у зріст буряки.

Усе довкола живе неньчиною присутністю… Задавніла роками хвіртка по-
скрипує хрипким поголосом — в обійнястих присмерках, що вже встигли роз-
сусідитися довкіл хати, бачу найдорожчу поставу. Присівши на порозі і схи-
ливши на обіруччя голову, зажурено спочиває ненька (В. Скуратівський).

	З’ясувати лексичне значення виділеного слова. (Розо ра — переділ, борозна, 
зроблена плугом або лопатою між двома полями або грядками.)

	Виписати у три колонки іменники, утворені різними способами: префіксаль-
ним, суфіксальним, префіксально-суфіксальним.

	Зробіть синтаксичний розбір першого речення.

V. дОмашнє заВдання
	Скласти монологічне висловлювання в науковому стилі про словотвір як роз-

діл науки про мову та його значення для розвитку мовлення кожної лю-
дини.

	Виконати вправу 520 на с. 229.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 120  урОк рОзВиТку кОмунікаТиВних умінь № 22. 
кОнТрОльний ПисьмОВий  

ТВір-ОПОВідання на ОснОВі ПОБаченОгО

мета: оцінити рівень сформованості мовленнєво‑комунікативних умінь шестикласни‑
ків складати твори‑оповідання на основі побаченого, навички усвідомлення теми 
й основної думки; розвивати увагу, логічне та образне мислення, удосконалювати 
культуру писемного мовлення.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ОзнайОмлення з ТемОю, меТОю урОку

ііі. ПідгОТОВка дО складання ТВОру-ОПОВідання  
на ОснОВі ПОБаченОгО

Бесіда
 Що називають оповіданням? �
 У якому стилі пишуть оповідання? �
 Які типи мовлення використовують під час побудови оповідання? �
 Що є основою будь-якого оповідання (розповідь про одну подію з життя  �
персонажа)?
 Які композиційні елементи є для оповідання обов’язковими? �

робота над зв’язним висловлюванням
	Прочитати твір-оповідання вашої ровесниці на основі побаченого. Визначити 

зав’язку, кульмінацію й розв’язку.

їЖАЧОК

Осінньої днини ми з родиною виїхали до лісу, щоб помилуватися краєвида-
ми, вдихнути свіжого повітря, послухати прощальні пісні птахів.

Вийшовши на галявинку, ми побачили, що в купі листя щось ворушилося. 
Коли підійшли ближче, то побачили, що їжачок, мабуть, шукав гриби. Від-
чуваючи присутність людини, він спочатку згорнувся в клубок, почекавши 
хвилинку-другу, швидко побіг у протилежний бік. На його голочках залиши-
лися зелено-жовте листя, з яким він був схожий на колобка.

Ми довго будемо пам’ятати лісового мешканця, котрий, напевно, зробив ве-
ликі запаси на зимівлю.

	Дібрати назву для майбутнього твору-оповідання.
	Пригадати який-небудь випадок, свідком якого ви були

IV. наПисання ТВОру-ОПОВідання на ОснОВі ПОБаченОгО
	Скласти письмовий твір-оповідання на основі побаченого, дотримуючи само-

стійно складеного плану.

V. дОмашнє заВдання
	Скласти й записати оповідання на тему «Випадок у моєму житті, який я ні-

коли не забуду».

Додаток

БІЛЯЧОК 

Леся приїхала до бабусі в гості. Тут собачка біленький підбіг. Вертить хво-
стом, розглядає дівчинку. Раптом потягнувся головою до Лесиної ніжки.
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Дівчинка злякано притулилась до мами. «Не бійся, Лесю, Білячок не куса-
ється», — заспокоїла бабуся.

Обережно погладила Леся песика по спині, і він не розсердився. Ніби аж за-
охочував Лесю: «Погладь іще, мені це подобається».

З радощів Леся аж не знала, що б йому таке приємне зробити. Вирвала тра-
вички й піднесла собачці: їж, пригощайся, Білячок… А він голову відвернув 
злегка, ніби давав зрозуміти: «Трави я не їм. Я ж не коза і не цап. Я — песик 
Білячок» (За О. Гончаром; 94 сл.).

КОШеНЯ У ШКОЛІ 

У класі тихо-тихо. Іде контрольна. Вчителька підійшла до Зіни. її здивува-
ло, чого Зіна заглядає за пазуху, щось шепоче, усміхається. Від подиву вчитель-
ка зупинилась: з-за пазухи в дівчинки виглянуло маленьке-маленьке кошеня.

Наступного дня вчителька, відкликавши Зіну, запитала:
— Чому це ти принесла його до школи?
— Ой, пробачте… Не було дома нікого, а воно боїться залишатися саме: ма-

леньке ж…
Зате скільки казок склали потім школярі про те, як кошеня почало ходи-

ти з маленькою дівчинкою до школи. Навчилося читати й писати, допомагало 
їй розв’язувати задачі.

Сімнадцять казок було складено про кошеня і дівчинку, кошеня й задачку, 
кошеня й шкільний дзвоник (За В. Сухомлинським; 96 сл.).

КВОЧЧИНІ ТУРБОТИ 

Тільки-но засіріло у вікні, як із сіней обізвалася квочка. Вона сердито ути-
хомирювала дрібноту, що не хотіла спати. Але темні та білі грудочки вже розси-
палися. З галасом сипнули через поріг у хату слідом за спритним півником, що 
більше від усіх поспішав чогось дзьобнути. Набундючена чорна птаха схопила-
ся, розгорнула крила та й собі кинулась на поживу. Голосно заквоктала, щоб за-
охотити своє сімейство.

Клацнув засув, рипнули двері — і все те з писком зникло в ранковій прохолоді.
Ображена квочка повела своїх по росяній стежці на якесь надійне пасовись-

ко (Ф. Приходько; 84 сл.).

МАЛеНЬКІ НАПАДНИКИ 

Хороше в лісі! Скільки тут зараз пташиного співу, скільки барв, якими па-
хощами сповнене повітря!

Дятел, вчепившись ніжками за дубову кору, діловито і сильно, наче молот-
ком, б’є своїм дзьобом. Вишукує для себе якусь живність.

Ось дві дрібні пташини в’ються над дятлом, сміливо налітаючи на нього. 
Дятел пурхнув на гілку, але не залишили його пташки. Він уже не вистукує 
дзьобом, а стежить за маленькими нападниками, що не дають йому спокою. 
Вони атакують так навально, що дятел не витримує. Змахнувши крильми, він 
зникає у зеленому царстві.

Певне, гніздо було на дубі, а в гнізді малі пташенята (За А. Шияном; 93 сл.).

ЗАЙЧИК 

Був раз зайчик, маленький, сіренький. Ходив пастися на лужок. Пасеться 
та й хвостиком трясе, все стає на задні лапки й дивиться, чи не біжить ворог.

Захотілося зайчикові води. Пострибав до потічка, напився чистенької во-
ди й вернувся у лужок. Пасеться й хвостиком трясе. Вже й сонечко пригріло, 
і зайчикові захотілося спати. Став на задні лапки, вигріб ямочку-нірочку й ліг 
перепочити.

А тим часом старий собака рушив по полю шукати для своїх дітей їжу. І на-
трапив на сонного зайчика. Хотів його роздерти, але пожалів. Бо що було би 
з ним, якби його малятко розірвав сірий вовк? (За О. Зимою; 94 сл.).

128



Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 121  узагальнення й сисТемаТизація 
ВиВченОгО з мОрфОлОгії й ОрфОграфії

мета: узагальнити й систематизувати знання шестикласників із морфології та орфогра‑
фії; удосконалити вміння й навички визначати вивчені в шостому класі частини мо‑
ви, пояснювати орфограми в них, використовуючи вивчені правила; розвивати ло‑
гічне мислення, пам’ять, увагу, творчі вміння використовувати різні частини мови 
у власних монологічних і діалогічних висловлюваннях певного стилю й типу мов‑
лення; за допомогою мовленнєво‑комунікативного дидактичного матеріалу вихову‑
вати повагу і прихильність до народної пісні.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань з елементами повторення.

Народна пісня — духовне обличчя нації.
А. Міцкевич

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. ОгОлОшення Теми, меТи, еПіграфа урОку

ііі. акТуалізація ОПОрних знань

Бесіда
 Якою частиною мови ви поглибили свої знання в 6 класі? �
 Що називають іменником? �
 Що називають прикметником? �
 Яку частину мови називають числівником? �
 Яку частину мови називають займенником? �

іV. ВикОнання ВПраВ на закріПлення ВиВченОгО маТеріалу

робота з підручником
	Виконати вправи 524, 525, 529, 531.

Вибірково-пошукова робота
	Прочитати текст. Знайти і виписати до колонах таблиці по сім прикладів.

Іменник Прикметник Числівник Займенник 

ЖАРТІВЛИВІ ПІСНІ

Значний розділ української народної пісенності становлять жартівливі пісні, 
численні за кількістю і розмаїті за тематикою. Ще в середині минулого сторіччя 
М. Закревський підкреслював, що в цих піснях бачимо «привілля для весело-
щів, іронії, дотепу українця, без яких він не може жити».

Від добродушного гумору до в’їдливого глузування — такий широкий на-
строєвий діапазон жартівливих пісень. Іронія просвічує у таких самохарак-
теристиках: «Хоч я гарна, та ледащо…», «Чи я собі не хазяйка та не господи-
ня — три дні хати не мела, сміття по коліна». У жартівливих піснях постійно 
звучить протиставлення бідних і багатих, щедрих і скупих, роботящих і ледарів, 
скромних і хвалькуватих, примітних і незугарних, кмітливих і недотеп. Так 
створюється колективна думка про народну мораль, етику й естетику. Сміху 
боїться навіть той, хто нічого не боїться. Хоч сміх не відбирає ні життя, ні ма-
єтку, одначе винний почувається себе перед громадським сміхом, за влучним 
висловом М. Гоголя, «як зв’язаний заєць». Хіба не таким «зайцем» почувається 
себе жених-невдаха з відомої пісні, який боїться батька, матері, собаки і навіть 
мишей у хаті своєї дівчини. Іронією сповнені пісні про несамокритичних дідів, 
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які, уповаючи на своє багатство, сватаються до бідних дівчат. Ще з XVIII століт-
тя відома пісня «Ой під вишнею, під черешнею», що звучить у п’єсі І. Котлярев-
ського «Наталка Полтавка».

Жартівливі пісні й зараз висміюють лінощі, пихатість, скупість — все, з чим 
не мириться народне уявлення про людську поведінку (За Н. Шумадою).

	Зробіть морфологічний розбір по одному слову різних частин мов.

колективна робота з текстом
	Прочитати текст. Які почуття він викликав у вас? Визначити тип і стиль мов-

лення. Яке значення для вас має  музика? 

МУЗИКА В МОЄМУ ЖИТТІ

Незбагненна влада музики над людиною. Вона примушує радіти й плака-
ти, може допомогти пережити горе, зняти душевний стрес, вилікувати сердеч-
ні рани.

Музика — давній вид мистецтва, здатний об’єднувати людей, і в цьому 
її найбільша сила. Слухаючи музику, розумієш, що тільки Боже благословен-
ня могло допомогти композиторові створити таку красу, таку досконалість 
поєднання звуків, таку чистоту й гармонію. Від неї світлішає похмурий день, 
зникає втома, з’являється бажання творити добро, прощати зло, любити лю-
дей і весь цей прекрасний у своїй гармонії світ.

Багато видів мистецтва існує в ньому, кожен із них — джерело естетичної 
насолоди. Але музика — це завжди зустріч з радістю польоту, з можливістю 
мріяти й сподіватися на здійснення своїх сподівань (З журналу).

	Виписати іменники, які означають абстрактні назви предметів, з’ясувати їх 
значення.

	Визначити відміну і відмінок виділених іменників.
	Зробіть синтаксичний розбір другого речення.

лінгвістичне дослідження
	Прочитати текст. Дібрати заголовок. Поділитися своїми думками про те, як 

би вам хотілося провести літні канікули, до кого поїхати, де побувати, що по-
бачити.

Закінчується ще один навчальний рік. Скоро пролунає останній дзвоник 
і почнуться літні канікули. Цього літа мені хочеться поїхати в маленьке ма-
льовниче карпатське село до своєї бабусі. Околиці села — найкрасивіші міс-
ця у світі. Біля кожної хати великі сади і багато-багато квітів. Поля пшениці 
й жита, наче золоте око, оточують село. А десь там, далеко, починається вели-
кий ліс. А ще в селі на мене чекає багато гарних і вірних друзів (З газети).

	Виписати прикметники. Визначити їх синтаксичну роль та морфологічні 
ознаки. Назвати ступінь порівняння якісних прикметників.

	Від прикметників великий, гарний, вірний утворити найвищий ступінь по-
рівняння і дібрати антоніми. 

	Зробіть словотвірний розбір виділених слів.

Творче завдання
	Записати правильне позначення часу.

14:00; 13:15; 16:30; 18:40; 20:50.

граматична вікторина
	Записати математичні приклади словами.

1. До 1962 +	548 = 2. Від 6439–2220 = 3. Сума чисел дорівнює 16896; 396.

Vі. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

Vіі. дОмашнє заВдання
	Виконати вправу 535 на с. 233.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 122  ПідБиТТя ПідсумкіВ за рік

мета: повторити, закріпити, узагальнити знання учнів із лексикології, словотвору, мор‑
фології й орфографії; розвивати пізнавальний інтерес, логічне мислення, пам’ять, 
увагу; за допомогою мовленнєво‑комунікативного дидактичного матеріалу вихову‑
вати почуття любові та поваги до мови.

Тип уроку: урок повторення, узагальнення й систематизації знань.

Перебіг уроку

і. Організаційний мОменТ

іі. мОТиВація наВчальнОї діяльнОсТі

ііі. ВикОнання ВПраВ на закріПлення ВиВченОгО маТеріалу

Пояснювальний диктант

ДУХОВНА МОГУТНІСТЬ НАРОДУ

Могутність мови — це духовна могутність народу. Народ дає мові силу й кра-
су. Він сам у піснях творить зразки неперевершеної поезії, а його генії й таланти 
високо підносять авторитет рідного слова.

Стихію повноводної ріки не можна спинити. Українська мова вирувала у ве-
ликих поворпотах історії, вона відбила в собі грандіозні соціальтні зрушення, 
збагатилася численною лексикою і зворотами, стала джовершеним інструментом 
і поетичної, й філософської, і наукової, й інженерно-технічної сучасної дум-
ки. Геніальний син російського народу М. Г. Чернишевський писав про долю 
української мови: «Не якихось там двісті або триста років, бозна-скільки віків 
говоритимуть українською мовою люди, що живуть на Дніпрі і далі на захід» 
(За М. Шумилом).

	Знайти і визначити в тексті іменники, прикметники, займенники, числів-
ники.

робота з підручником
	Виконати вправи 528, 533.

Творче завдання
	Прочитати. До якої лексики можна віднести ці слова?

Козачок, держава, радіотелемеханіка, хронічний, лампада, серенада, ланіти, 
мантилля, комедіант, зріти, бандура, біциглі.

	З’ясувати лексичне значення виділених слів. За потреби можна звернутися 
до тлумачного словника.

	Скласти 3–4 речення, використовуючи наведені слова.

словниковий диктант
Мілілітр, білосніжний, хотромудрий, компакт-диск, де-юре, екс-чемпіон, Нью-

Йоркський, тиждневий, орлиний, сліпоглухонімий, стодвадцятип’ятитисячний, 
військовополонений, півоберт, священий.

	Поясніть будову та правопис наведених займенників.
Будь-чого, що-небудь, де з ким, хтозна-чий, абищо, казна-що, казна-який.

	Усно поставити ці займенники в орудному та місцевому відмінках.

Творче спостереження з елементами аналізу
	Прочитати текст. Чим він вам сподобався? Які слова вам зустрілися вперше?

ПРО ВеЛОСИПеД
Перші велосипеди з’явилися близько трьохсот років тому. Автомобілів, трам-

ваїв, тролейбусів, метро, літаків ще не було. Зараз у світі існує понад п’ятнадцять 
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тисяч їх моделей. Є велосипеди чоловічі, жіночі, дитячі, циркові. Є велотрактори 
й веловсюдиходи. На них їздять по землі і плавають по воді. Існує велобатискаф. 
Ним водолаз подорожує по морському дну. На створеній у Данії велосипедома-
шині одночасно може їхати 35 осіб (З журналу).

	Виписати складні слова. Поясніть правопис їх.
	Чим всі у вашій родині вміють їздити на велосипеді? Розказати своїм одно-

класникам, як ви навчилися їздити на велосипеді.

граматична вікторина
	Утворити ступені порівняння від наведених прикметників: рябий, дужий, 

великий, гарний, архіважливий, малиновий, босий, порожній.

Взаемоперевірка знань з теми «числівник»
	Прочитати. Записати, замінюючи цифри словами і розкриваючи дужки. Дро-

бовий числівник разом з іменником провідміняти. Звернути увагу на відмін-
кові форми іменників.

1\2 (клас), 1\3 (торт), 2 (апельсин), 4 (кілометр).

	Скласти речення з кожним із цих словосполучень у формі одного з непрямих 
відмінків.

Пояснювальний диктант
	Поясніть будову  та правопис наведених займенників.

Той, самий, хто, ніщо, будь-чого, що-небудь, дехто, де з ким, хто-зна-чий, той 
чи інший, одне і те ж, абищо, що-небудь, казна-що, казна-який, що таке.

	Усно поставити ці займенники в орудному та місцевому відмінках.

ситуативне завдання
	Уявити ситуацію: ваш клас готується до шкільного конкурсу «Чи важко бути 

ввічливим?»
	Записати слова. Підкреслити однією лінією ті, що вам незрозумілі. З’ясувати 

їх значення за словником і записати в зошит. Згрупувати слова за принци-
пом: позитивне — негативне.

Увічливість, делікатність, улесливість, байдужість, недбалість, толерант-
ність, галантність, підлабузництво, корисливість, щирість, інтелігентність, 
лицемірство, благородство, гідність, запопадливість, доброзичливість, грубість, 
привабливість, стриманість, нахабність, заздрісність.

	Скласти зв’язне висловлювання на тему «Навіщо бути ввічливим?», викорис-
товуючи наведені слова й утворені від них інші слова. 

іV. ПідБиТТя ПідсумкіВ урОку

V. дОмашнє заВдання
	Скласти твір-роздум про те, чого б ви хотіли навчитися наступного на-

вчального року, що нового почути, з’ясувати на уроках рідної мови в 7 класі 
тощо.

	Виконати вправу 535.

132



Навчальне видання

ГОЛОБОРОДЬКО Євдокія Петрівна
МАРеЦЬКА Людмила Петрівна

ГОЛОБОРОДЬКО Костянтин Юрійович
ОКУНеВИЧ Тетяна Григорівна

ЧАЛОВСЬКА Марина Вікторівна

УКРАїНСьКА МОВА  
6 клас 

ІІ семестр  
(за підручником О. П. Глазової)

Головний редактор К. Ю. Голобородько
Редактор О. О. Маленко

Відповідальний за випуск Ю. М. Афанасенко
Технічний редактор О. В. Лєбєдєва

Коректор О. М. Журенко

Підп. до друку 19.02.2015. Формат 84×108/16. Папір офсет. Друк офсет.  
Гарнітура «Шкільна». Ум. друк. арк. 14,28. Зам. № 15-06/29-05.

ТОВ «Видавнича група “Основа”»  
61001 м. Харків, вул. Плеханівська, 66, тел. (057) 731-96-33 

е-mail: office@osnova.com.ua 
www.osnova.com.ua 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2911 від 25.07.2007 р.

Віддруковано з готових плівок
Виробник: ТОВ «Тріада Принт». Свідоцтво ДК № 1870 від 16.07.2007 р.

Харків, вул. Киргизька, 19. Тел. (057) 757-98-16, 757-98-15



для нОТаТОкдля нОТаТОк



для нОТаТОкдля нОТаТОк для нОТаТОк



для нОТаТОк

умм10/умм010


