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Передмова
Посібник уміщує детальні поурочні плани для навчання української мови
семикласників. Плани складено у відповідності до сучасних вимог. До
кожного уроку сформульовано навчальну, розвивальну й виховну мету.
Кожен урок структуровано відповідно до його мети і завдань. Посібник
включає різні типи уроків, які охоплюють усі сторони навчально-виховного
процесу – засвоєння знань, формування умінь та навичок, творче
застосування їх на практиці, узагальнення і систематизацію здобутих знань,
закріплення умінь, а також контроль та їхню корекцію у процесі навчання.
У кожному плані розкрито хід роботи, у якому відбито структуру уроку –
зафіксовано кожен з його етапів, конкретизовано прийоми роботи, зміст
питань і завдань для організації пізнавальної діяльності учнів, зміст
навчальних проблем, форми перевірки й корекції, зміст і обсяг домашніх
завдань тощо. Структура уроків, зміст і послідовність пропонованих методів
і прийомів навчання відповідають рівневі пізнавальної активності та віковим
особливостям учнів сьомого класу.
Посібник уміщує детальні плани уроків розвитку зв’язного мовлення.
Основним завданням таких уроків є формування необхідних учням
текстотворчих умінь на основі засвоєних ними текстологічних знань.
Умовно уроки розвитку зв’язного мовлення можна поділити на уроки
засвоєння таких мовленнєвозавчих понять, як спілкування, мовлення,
ситуація спілкування, текст, монолог і діалог, типи, стилі і жанри мовлення
та ін. і уроки формування текстотворчих умінь у процесі роботи над усними
й письмовими переказами, творами різних типових значень, стилів та жанрів
і т.ін.
Посібник містить тести для тематичного контролю мовних знань і вмінь,
тексти для диктантів, ситуативні вправи для створення діалогів, тексти для
переказів, тексти для аудіювання та читання мовчки із тестовими завданнями
до них для оцінювання навчальних досягнень семикласників за 12-бальною
системою.
Кількість поданих у кожному плані уроку вправ, а також обсяг
дидактичного матеріалу свідомо збільшено, що дасть можливість учителю
вибрати вправи й завдання, тексти і речення, які відповідатимуть рівневі
підготовленості й інтересам учнів кожного конкретного класу та умовам
роботи в школі.
Поурочні плани складено відповідно до програми
для середньої
загальноосвітньої школи Рідна мова (В.І.Новосьолова, Л.В.Скуратівський,
Г.Т.Шелехова, 2001 р.). Посібник передбачає навчання за підручником
Передрій Г.Р., Скуратівський Л.В., Шелехова Г.Т., Остаф Я.І. Рідна мова:
підручник для 7 класу, - К.: Освіта, 2001.
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Урок № 1
Тема: Вступ. Мова – скарбниця духовності народу.
Мета: пояснити духотворчу роль мови, її значення у формуванні й
удосконаленні духовної сутності кожного мовця; виховувати патріотичні
почуття, почуття національної гідності, повагу до рідної мови; розвивати
логічне й образне мислення, увагу, пам’ять, збагачувати й уточнювати
словниковий запас учнів.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: роздавальний матеріал, підручник.
Хід уроку
І. Підготовка до сприймання нового матеріалу.
* Робота біля дошки. Записати речення, пояснити лексичне значення
виділених слів. Визначити в словах орфограми, пояснити написання слів.
Рідна мова... Вона прекрасна, мелодійна, милозвучна. Недаремно її
називають солов’їною. Мов пісня, вона ллється живлющим струмочком,
надихає, збагачує, облагороджує. Великим і щедрим має бути народ, який
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володіє таким неоціненним багатством, такою невичерпною скарбницею
духовності й культури.
За М.Красуцьким.
Словник. Духовність – спрямованість свідогляду, в основу якого покладено
відстороненість від усього матеріального, приземлено-практичного;
специфічно людська якість, недосяжна як для тварини, так і для машини.
Пронизує всі форми людської свідомості: моральну, політичну, релігійну,
художню тощо. У християнстві Д. пов’язана з внутрішньою чистотою,
скромністю, порядністю. Культура - сукупність матеріальних та духовних
цінностей, а також способи їх створення, вміння використовувати для
людського прогресу, передавати з покоління в покоління.
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
* Пояснення вчителя.
Ще в давнину люди зрозуміли, що мова є не лише засобом спілкування,
вона олюднює, шліфує людську душу, формує світогляд, робить людину
істотою духовною. Саме за допомогою слова в людські душі можна вкласти
знання й почуття, що навернуть до добра й справедливості, виплекають
найкращі риси. Тому-то Тарас Шевченко саме на мову покладав місію
рятівника нації, оборонця своїх співвітчизників:
Я на сторожі коло їх
Поставлю Слово!
ІV. Виконання вправ на закріплення.
* Робота біля дошки за роздавальним матеріалом (двоє учнів).
Картка 1
Виразно прочитати уривок з поезії. Пояснити вислів “мова - скарбниця
духовності народу”. Витлумачити значення слова духовність. Яке слово у
виділеному словосполученні вжите в переносному значенні? Розкрити це
значення.
Ой знущались з мого слова,
В рідне кидали каміння,
А воно, живуче, знову
Одягалося в проміння.
І огнисте слово лине,
Пробива задублі груди
І добро для всіх єдине –
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Волю й правду – сіє всюди.
М.Старицький.

Картка 2
Виразно прочитати уривок з поезії. Чому автор називає мову “душа
голосна України”? Як слід ставитися до рідної мови? До державної мови
країни, у якій живеш?
Яка у ній сила і кличе, й сія,
Яка в ній мелодія лине
В натхнення хвилини!
О мово моя,
Душа голосна України!
Це – матері мова. Я звуки твої
Люблю, наче очі дитини...
О мово вкраїнська!.. Хто любить її,
Той любить мою Україну.
В.Сосюра.
* Попереджувальний диктант.
І. А мова – це душа народу, народ без мови – не народ. (В.Сосюра.) В
мові – воля героїв, вияв вільного духу, духу нації прояв, сила вільного руху.
(Д.Білоус.) Як плоть моя замішана на слові, отак мій дух – на українській
мові. (Т.Майданович.) В промінні мови пророста душа, і серце з серцем
радісно говорить. (В.Кучерук.) Рідна мово, без тебе ніхто я, мов відірваний
вітром листок. (П.Перебийніс.) Свято рідної мови настане тоді, коли нею
освятиться кожен наш будень. (Р.Доценко.) Коли в огонь живої мови чуття
святого надаси, ти станеш лицарем краси, і визволення, і любові.
(М.Вороний.)
ІІ. Кожне слово людську історію чудово, як чиста крапля, відбива.
(М.Рильський.) Кожне слово славне, славне аж до подвигу. (І.Драч.) Облітали
моди й стилі, як під сиверком полова. Набиралося на силі триста з гаком
рідне слово, що султанів попелило і сміялось чорноброво. (Б.Олійник.) Жити
буде наша мова, зоряниця Кобзаря, зірка Лесина й Франкова, Рильського
ясна зоря! (Д.Павличко.) Нас кличе Україна-мати одвічну силу дарувати, свій
дух передавать словам. (Д.Білоус.) Не згинуть думи вікові, ні наша мова
кришталева... (Д.Павличко.) Твоя дорога – твоя вітчизна, вона безмежна,
кінця не буде. Твоя стежина – то мова й пісня, що їх до тебе донесли люди.
(О.Довгий.) Як же просто і вільно без меж думці, рідному щирому слову, що
окрилюють душу і мову! (П.Воронько.) Слово добре, ніжне і крутеє, і
глибинне, наче плин ріки, принесуть новітні Прометеї. (А.Малишко.)
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Словник. Сиверко – північний вітер. Полова - відходи при обмолочуванні й
очищенні зерна хлібних злаків.
* Диктант із коментуванням.
І. Мово, рідна матусю, за руку мене ведеш! (М.Самійленко.) Коли
забудеш рідну мову, забудеш душу ти свою. (В.Сосюра.) Не ламай у лузі
гілку калинову, сиротою станеш, як забудеш мову. (Л.Диркавець.) Я
землякам своїм кажу: “Братове!”, заглиблююсь в історію родів. Із жодної ми
не сміялись мови, а не забороняли й поготів. (Д.Білоус.)
ІІ. Нашу культуру, нашу духовність руйнували. Нас намагалися
підкорити, знищити, ополячити, отуречити, отатарити, онімечити,
русифікувати. Та наша мова, наша духовність пробивалися крізь заборони і
переслідування, тендітними паростками проростали на камені й металі.
Нині ми встали з колін, відчули себе людьми. Ми – український народ зі
славною багатовіковою історією, зі своєю мовою. У нас є своя Держава й
державність. Ми пишаємося, що ми – українці.
За М.Красуцьким.
ІІІ. Наслідком бездуховності є душевна кволість. Тільки позбавлена
духовності людина постійно комусь “доводить”, що ми – не заблудле в
африканських хащах плем’я, а народ. “Невеличкий” такий народець, усього
сімдесят мільйонів на Землі. Постійно когось “переконує”, що Україна – не
вавилонське стовпотворіння, а велика держава, а українці – не “маленькі”
росіяни, тобто малороси, а великий народ. Воля і Незалежність залежить
саме від духовності, сили Духу. А сила Духу – від чистоти душі.
З журналу.
V. Підбиття підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання. Вправи 1, 2 (усно).
Урок № 2
Тема: Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.
Мета: повторити й узагальнити вивчене про вживання розділових знаків у
реченнях, ускладнених однорідними членами, звертаннями та вставними
словами, а також у реченнях із прямою мовою; удосконалювати вміння
визначати відповідні пунктограми та обґрунтовувати вживання розділових
знаків відповідними правилами; виховувати повагу до художнього слова;
розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять.
Тип уроку: комбінований урок (повторення вивченого; систематизація й
узагальнення вивченого).
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Обладнання: таблиці “Розділові знаки при однорідних членах речення”,
“Звертання та вставні слова”, “Розділові знаки при звертанні”, “Роль
вставних слів у реченні”, “Інтонація та розділові знаки у реченнях із прямою
мовою”, підручник.
Хід уроку
І. Повідомлення теми і мети уроку.
ІІ. Повторення ключових питань теми.
* Робота біля дошки. Записати речення, пояснити вживання розділових
знаків. Однорідні члени речення підкреслити.
І. Старання, труд до праці ведуть. Терпіння та сумління ведуть до вміння.
Борися з труднощами працею й розумом. Соромся не працювати, а
байдикувати. Джерела життя такі: турбота, охота, робота.
Народна творчість.
ІІ. Стали трави й стежки золотистими. (Я.Купала.) Світить, та не гріє
сонце золоте. (Я.Щоголів.) Червонясте, золотисте опадає з кленів листя.
(І.Блажкевич.) В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки
буро-золотаві. (К.Перелісна.)
* Переписати, вставляючи пропущені літери. Пояснити вживання
розділових знаків. Однорідні члени речення підкреслити, вказати звертання
та вставні слова. Чи є звертання і вставні слова ченами речення?
Люблю всім серцем і душею я землю прадідів моїх. (В.Сосюра.) Шануй,
юначе, батьківс..кі шляхи. (Д.Луценко.) Добра віра, праця щ..ра нам
наблизять слушний час! (М.Вороний.) Уже кущі калини зодягли, мабу..ь, в
дівчат позичені корали. (Є.Гуцало.)
*Бесіда.
 Які розділи науки про мову вам відомі?
 Який з розділів вивчає словосполучення й речення?
 Який розділ вивчає правила вживання розділових знаків?
 Які члени речення називаються однорідними?
 Які члени речення можуть бути однорідними?
 Як поєднуються між собою однорідні члени речення?
 Які розділові знаки ставляться мієж однорідними членами речення?
 Що таке звертання? Які розділові знаки ставляться при звертанні?
 Яка роль вставних слів? На що вони можуть вказувати?
 Які розділові знаки ставляться при вставних словах?
 Чому звертання та вставні слова не є членами речення?
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ІІІ. Виконання вправ на повторення.
* Попереджувальний диктант. Записані речення прочитати, правильно їх
інтонуючи. Пояснити вживання розділових знаків.
І. Ми цілому світу бажаєм братання, поради, освіти й свободи!
(М.Старицький.) Люби, українець, свободу, люби! Покажемо світу, що ми не
раби. (В.Сосюра.) Новий і давній зміст, бува, вміщає наша голова.
(М.Рильський.) Хай добро йде в нашу хату, щастя, сила і здоров’я!
(П.Тичина.) Огида до неправд, насильства, кривди й зла огнем у грудях
заіскриться. (В.Самійленко.)
ІІ. Духмянить осінь пшеницями, житом. (П.Воронько.) Осінь їде на коні.
Не спіткнися, кінь багряний! (В.Сосюра.) Якщо ви з осені купці, то навесні,
вибачте, старці. (Нар.творч.) Принеси мені, вітре, сизий холод ожини.
(Б.Олійник.)
* Прочитати. В кожному з речень визначити однорідні члени та
узагальнювальне слово. Пояснити вживання розділових знаків.
І. По полях, садах і городах іде золота осінь. Її урочиста хода
відчувається всюди: на селі й у місті. Яблука, груші, сливи, виноград,
кавуни, помідори – все це з’явилося в достатку. І ми з подякою згадуємо тих,
хто взяв у землі ці блага природи: садоводів, городників, бригадирів,
ланкових. (За В.Минком.)
ІІ. Все навкіл оранжево-лілове: обрій, поле, річка, сіножать. (І.Гнатюк.)
Діти улітку складають гербарій: пелюстка ромашки, цвіт ведмежого вушка,
зозулині черевички й сині лісові дзвоники. (Є.Гуцало.) І ось нарешті вся
сім’я зібралась: три доньки, син, зяті, невістки, внук. (І. Доценко.)
ІV. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
*Опрацювання таблиці.

Розділові знаки при однорідних членах речення
Кома між однорідними членами
речення ставиться:
Якщо однорідні
сполучниками.

члени

не

Кома між однорідними членами
речення не ставиться:

зв’язані Якщо
однорідні
члени
зв’язані
неповторюваними сполучниками.

Наприклад:
Наприклад:
А

світ

такий

красний,

хороший,
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розкішний! (Леся Українка.)
Гула, гуркотіла, двигтіла епоха. (І.Драч.)

Початок і кінець мають подати одне
одному руки. (Нар.творч.)

Якщо
однорідні
члени
зв’язані Без труда росте
(Нар.творч.)
повторюваними сполучниками:

пирій

та

лобода.

Я учився у школі і в полі. (М.Стельмах.)

Наприклад:
Раділи і садок, і поле, і долина. (Л.Глібов.)
І грає, і піниться синєє море. (Є.Гребінка.)
Ми ціну знаємо
(М.Стельмах.)

і

хліба,

Якщо
однорідні
члени
протиставними сполучниками.

й

солі.

зв’язані

Наприклад:
Народ страждав, але стояв і людських
добивався прав. (М.Рильський.)
Нам же потрібно не вліво, а вправо.
(П.Тичина.)

V. Виконання вправ на застосування узагальнювальних правил.
* Переписати, розставляючи пропущені розділові знаки (подаємо речення
без їх вилучення). Однорідні члени речення підкреслити.
І. Красивий, щедрий рідний край. (І.Січовик.) Од пепінок, шафранів і
ренетів духмяність ллється по усій планеті. (О.Довгий.) Згадався свіжий, але
ніжний ранок, спокійні верби край села. (М.Рильський.) Розкажи мені про
землю, про сади, про хліб, про волю. (В.Коротич.)
ІІ. Неси до людей всі думки, почуття і слова. І серце твоє не згорить, не
замовкне, не згасне. (М.Рильський.) Душа і трудиться, і мріє.
(М.Сингаївський.) Життя таїть трагедію й красу. (Д.Луценко.) Чимало бід
минуло і мине. Біда організовує й гуртує. А це в житті народу – головне.
(І.Гнатюк.)
* Робота біля дошки. Записати речення, підкреслити в них усі члени
речення. Пояснити вживання розділових знаків. Накреслити схему вказаного
вчителем речення.
І. Течуть до нас здалека ріки: Дніпро і лагідна Десна. (М.Нагнибіда.)
Лісове джерельце має добре серце, всім дає водиці: звірятку і птиці, дереву,
травині, квітці і людині. (М.Чепурна.)
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ІІ. Уся зелена степова скатерть була ніби заткана квітками: смілкою,
синіми дзвониками, жовтими тюльпанами. (І.Нечуй-Левицький.) Усе
червоне: листя й небеса, сухе бадилля і рясна роса (А.Малишко.) У поле
вийшла вся сім’я: юнак і сивий дід, і батько, й мати, і хлоп’я. (В.Швець.)
* Робота з підручником. Виконання вправи 13 (1, 2 речення).
VІ. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
*Опрацювання таблиць.

ЗВЕРТАННЯ

ВСТАВНІ СЛОВА,
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
(СПОЛУЧЕННЯ СЛІВ)

називає того, до кого звертаються
з мовленням

виражають ставлення того, хто говорить
(мовця), до повідомлення

Що з тобою, любий хлопче? (І.Драч.)

Мабуть, десь лютують океани.
(М.Нагнибіда.)
Щоправда, там, де берег звівсь, шматочок
хмари зачепивсь. (П.Тичина.)

Доле, дай мені пам’ять! (В.Коротич.)

Розділові знаки
при звертанні

Приклади

Зв.!____________________

Народе мій, в тобі знаходжу силу і надію.
(В.Коротич.)

__________,Зв.,_________
____________________,Зв.
____________________,Зв!

Я твій, Вкраїно, вірний син. (Д.Луценко.)
З тобою зростаю, про тебе співаю, мій
сонячний краю. (В.Швець.)
Прекрасні квіти пести, охороняй, юначе!
(І.Драч.)

VІІ. Виконання вправ на застосування узагальнювальних правил.
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* Пояснювальний диктант. У кожному з речень вказати звертання,
пояснити вживання розділових знаків. Чи є звертання членом речення? У
вказаному вчителем реченні підкреслити члени речення.
І. Цвітіть, сади! Лани, ростіть! Рости, барвінку мій хрещатий!
(М.Рильський.) Мій хрещатий барвінку! Найнебесніші в тебе очі! (І.Драч.) В
віках прославтеся, шуміть, ліси мої, ліси! (В.Швець.) Дай мені, світанок,
пісню і пташиний спів чудовий! (М.Нагнибіда.) Небо, небонько, мерщій
посилай до нас дощі! Не сам, дощику, ходи, інших дощиків веди! (О.Орач.)
На крилечках, вітрику, полети, колосочки золотом обмети. (Олександр
Олесь.)
ІІ. Я не напився тієї солодкої, Дніпре, мій Дніпре, твоєї води!
(А.Малишко.) Я твій навіки, рідна Україно, від пісні до останньої кровинки.
Ти в моїх мріях, ти в моїй пісні, батьківська земле моя! (Д.Луценко.)
* Переписати, розставляючи пропущені розділові знаки (подаємо речення
без їх вилучення).
Мели, Іване, доки вітру стане. Мусій, гречку сій, як хочеш кашу їсти!
Спіши, Денисе, бо погода тисне. Вставай, Архипе, вже всі півні захрипли.
Сиди, Уляно, ще до хати рано. Гуляй, вітре, по полю, а я буду з тобою. Хвали
мене, ротику, бо я тебе роздеру. Їж сама, мила, як таке наварила.
Народна творчість.
VІІ. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
*Опрацювання таблиці “Роль вставних слів у реченні”.
Вставнi слова можуть виражати або вказувати на:
може
бути,
мабуть,
можливо,
Невпевненiсть Може,
здається, очевидно
Звичайно, певно, безперечно, без сумнiву, правда,
Упевненiсть
дiйсно, безумовно, справдi, певна річ
По-моєму, здається, кажуть, на думку..., за
Джерело
повiдомлення теорiєю..., за свiдченням, як вiдомо, як зазначено, за
повідомленням ...
На щастя, на жаль, на диво, на сором, як навмисне,
Оцiнку
висловленого дивна рiч
Було, бувало, як завжди, як водиться
Оцiнку
повiдомлюван
ого як
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звичайного
Порядок
викладу
думок

по-перше, по-друге, нарештi, отже, таким чином,
значить, насамперед, виявляється, виходить, проте,
однак

Ввiчливiсть

Будь ласка, вибачте, прошу вас, дозвольте

Привернення
уваги

Уявiть собi, зрозумiйте, звернiть увагу, вiрите,
знаєте, між нами кажучи

ІХ. Виконання вправ на застосування узагальнювальних правил.
* Вибірковий диктант. Виписати вставні слова. Пояснити роль кожного в
реченні. Чи є вставні слова членами речення?
Здається, це було зі мною вчора. (В.Сосюра.) А зміст, щоправда, таємниць
людина знає до дрібниць. (М.Рильський.) Кажуть, легше повалити, ніж
звести будівлі стіни. (П.Воронько.) Буває, словом таким обізвешся, що
клопоту потім не оберешся. (П.Усенко.) Щось, напевно, змінилося дуже,
коли ти став до дружби байдужим. (В.Коротич.) І, справді, довкола нікого
немає, лиш плюскіт живої води. (П.Воронько.) На жаль, ніяк ще не світалось.
(П.Тичина.) Може, справді, іноді й природі треба всеочисної грози?
(І.Гнатюк.) Відверто йшов на чесний поєдинок, хоча й не скрізь, признаюся,
везло. (Д.Луценко.) Отак живу. Здається, без сум’ять. А варто б озирнутись,
далебі. Здається, все гаразд. Чому ж, однак, якийсь невпокій дихає у спину?
(Б.Олійник.)
Словник. Далебі – уживається в значенні вставних слів: правду кажучи,
справді, дійсно, бігме.
* Прочитати спроектовані через кодоскоп (заздалегідь записані на дошці)
речення. Пояснити, в яких випадках виділене слово виступає вставним, у
яких – членом речення. Визначити, яким саме.
Може, десь здалека землетруси нам наслали вітру і дощів? (М.Нагнибіда.)
За мить упасти може світ, який творився сотні літ. (Д.Павличко.) Чого б,
здавалося, журитись, коли правда на твоєму боці? (М.Стельмах.) Чорнобиль,
бузина – все те здавалося цілим лісом. (І.Нечуй-Левицький.) Обдумане діло
вдасться напевно. (Нар.творч.). Я не кращий за інших, напевно.
(В.Забаштанський.)
* Диктант з коментуванням. Вказати вставні слова. Чи є вставні слова
членами речення? Вказати речення з однорідними членами.
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І. Виглядаю лебедину зграю, може, десь у небі прошумить. (І.Гнатюк.) А
на пюпітрі степових просторів відкрила ноти сонячна рілля, але, на жаль,
немає скрипаля. (О.Башкирова.) Щось, мабуть, у житті не те роблю. Напевне,
заважає зайва впертість. (М.Руденко.) Кажуть, пізнаються у житті люди по
дрібницях і по вчинках. (Д.Луценко.) Я не зустрів тебе учора й сьогодні,
мабуть, не зустріну. Сюди прибуду вже не скоро чи, може, й зовсім не
прибуду. (П.Воронько.) Пробачте, вернуся не скоро. (Б.Дегтярьов.)
ІІ. Із озера того, на диво, дзвінкий струмок тече грайливо, він називається
Дніпром. (В.Швець.) І, здається, вогнем чудесним сяють зорі з дніпровських
круч. (Д.Луценко.) Звичайно, тут старий Дніпро і синя ніч були у змові.
(М.Рильський.) На гори, долини, Дніпра береги розкинула ніч покривало.
Чудова ніч! Але краса цієї ночі, либонь, нікого не живить. (М.Вороний.)
Дніпро не всохне, поки є струмки, а буде він, то бути й нам, нівроку!
(М.Саміленко.) І я не скаржусь, що на білий світ я народивсь, як кажуть, без
сорочки. (Д.Павличко.) Справді, сонця тут немає, то й не припіка.
(В.Самійленко.)
Х. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
*Опрацювання таблиці.

Інтонація та розділові знаки в реченнях
з прямою мовою
Інтонація

Пряма мова вимовляється як
розповідне, питальне,
спонукальне чи окличне речення.
Слова автора вимовляються
тільки
з розповідною інтонацією.

Пунктуація

А: «П!(?)”.
«П», - а.
«П?» - а. «П!» - а.
«П, - а. – П».
«П, - а, - п».

ХІ. Виконання вправ на застосування узагальнювальних правил.
*Прочитати спроектовані через кодоскоп (заздалегідь записані на дошці)
речення правильно їх інтонуючи. Пояснити вживання розділових знаків.
І. Ворон шепче воронятку: “Мій біленький!” Слон говорить слоненятку:
“Мій маленький!” Заєць каже зайченяті: “Мій хвостатий!” Гуска каже
гусеняті: “Мій крилатий!” Лев говорить левеняті: “Мій ласкавий!” Лис
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говорить лисеняті: “Мій лукавий!” (М.Сингаївський.) Повісив сірий павучок
між двох гіллячок гамачок і мушок зазиває: “Сідайте, погойдаю!”
(Л.Біленька.) Ворон ворону хрипко каркає, аж спосоння здригне сова: “Дятел
в одуда був друкаркою, день при дні карбував слова”. (В.Юхимович.)
Курчаток Квочка висиділа в ситі. Тепер воно оповіщає всіх: “Курей би зовсім
не було на світі, коли б я не родило їх!” (В.Симоненко.) “Пить підем!” –
перепелиця підпадьомкує в пшениці. (Є.Гуцало.)
ІІ. Віти листям шелестять: “Сонце раді ми вітать!” (М.Демидов.) Дасть
досхочу нам меду дідок, скаже: “Жалійте, діти, бджілок! Носять вони нам
гарний медок”. (В.Бурбела.) Дідусь таємницю повідав мені, що літечко любе
зимує в сосні. (В.Струтинський.) Впіймав дядько на яблуні хлопчика малого.
“Що ти, шибенику, робиш?” – запитався строго. “А хіба зробив я шкоду? –
голос хлопчик стишив. – Ваше яблуко упало, я на місце вішав”. (Л.КулішЗіньків.)
* Переписати, розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх
вилучення). Накреслити схему вказаного вчителем речення.
І. Осінь каже: “Я все розфарбую”. Весна говорить: “А я ще поміркую”.
Казав їжак: “Хай буде так!” “Якось та буде”, - сказала миша у котячих зубах.
Попалася лисиця в пастку та й каже: “Хоч іще рано, а доведеться
заночувати”. Дід он диба, піймав жабу, а каже: “Хіба не риба?” “Відпочинь,
сошко, - сказав дід Тимошка, - тепер не той час, є трактор у нас”.
Народна творчість.
ІІ. Забрела у гай пила, загарчала, загула. Дика грушка від розпуки
заламала віти-руки: “Ти не руш мене, не руш, на мені півтонни груш! А іще
в моїм дуплі в білки вивелись малі!” Засоромилась пила: “Не в мені причина
зла. Я в руках у лісоруба, от хто в гаї перша згуба!” (О.Пархоменко.) Одна
насінина з кленової крони довірливо сіла мені на долоню і каже: “Я довго
блукала над містом, але на асфальт не наважилась сісти. Благаю, мій друже,
якщо це не важко, візьми й посади мене в землю, будь ласка!” (А.Качан.)
Прислів’я каже: “Більш роби, та менше говори”. (Л.Боровиковський.)
ХІІ. Підбиття підсумків уроку.
ХІІІ. Домашнє завдання. Вправа 13 (3, 4 речення) або письмова творча
робота (обсяг 5-6 речень) на тему “Люби, шануй, оберігай наш край, що
зветься Україна” з вживанням звертання й вставних слів.
Урок № 3
Тема: Частини мови. Вивчені групи орфограм.
Мета: повторити й узагальнити вивчене про частини мови, удосконалювати
вміння розрізняти слова різних частин мови; повторити основні вивчені
буквені й небуквені орфограми, удосконалювати вміння визначати
орфограми в словах та відповідними правилами обгрунтовувати вибір
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написання; виховувати любов до природи рідного краю; розвивати увагу,
пам’ять, логічне мислення.
Тип уроку: комбінований урок (повторення вивченого; систематизація й
узагальнення вивченого).
Обладнання: роздавальний матеріал, таблиця “Орфограми буквені й
небуквені”.
Хід уроку
І. Перевірка домашнього завдання.
*Робота біля дошки. Виконання індивідуальних завдань двома-трьома
учнями.
Картка 1
Переписати, розставляючи пропущені розділові знаки (подаємо речення
без їх вилучення), пояснити їхнє вживання. У першому реченні підкреслити
члени речення.
Слухай, діброво, що ліс говорить. Певне, у лісі щось велике здохло, що ви
до нас прийшли. Жди, грибе, може, й тебе хтось здибле. Кізонько, не бороню
тобі лісу, але тебе вовк стріне. Знай, кобило, де брикатися. Мабуть, не бути
козі на торзі, а свині на ярмарку. Як прийшла Покрова, сиди, чумаче, вдома.
Підождіть, діти, поки на киселі шкура виросте.
Народна творчість.

Картка 2
Переписати, розставляючи пропущені розділові знаки (подаємо речення
без їх вилучення), пояснити їхнє вживання. Визначити, якою частиною мови
виражено звертання. У формі якого відмінка стоїть ця частина мови?
Терпи, козаче, горе, то перепливеш море. Роби, небоже, то й Бог дасть,
може. Їж, язик, та не ходи до музик. Скільки, горобчику, не мудруй, а
соколом не станеш. Тобі, вовче, кози пасти. Вези, кобило, хоч тобі не мило.
Їж, коза, лозу, коли сіна нема. Подивися, козле, у воду на свою вроду. Як не
крутись, собако, а хвіст – ззаду. Буває, й ведмідь літає, а теля вовка хапає.
Казали, минеться, а воно тільки настає.
Народна творчість.

Картка 3
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Переписати, розставляючи пропущені розділові знаки (подаємо речення
без їх вилучення), пояснити їхнє вживання. У першому реченнї підкреслити
члени речення.
Мій друже, я красу люблю, як рідну Україну. (М.Вороний.) Журавлі, мої
ви журавлята, повертайте до моєї хати! (О.Довгий.) Тебе, здавалось, ждало
море. (Олександр Олесь.) Краса, можливо, нас таки врятує, якщо ми
порятуємо красу. (М.Руденко.) Я чув не раз, казали: “Час – це гроші!”
Можливо, й гроші, та не в них же суть... Буває, гроші справи нехороші
пожадливим господарям несуть. (Д.Луценко.)
Картка 4
Переписати, вставляючи пропущені букви й розставляючи розділові
знаки (подаємо речення без їх вилучення). Звертання підкреслити.
Мої милі ч..рнобривці, щирі, добрі українці! Зичу щастя вам, любові,
ч..рнобривці ч..рноброві! Доброзичл..ві, т..рплячі, за любов і ласку вдячні.
Пер..жили літню спеку, до морозу недалеко. Ви ж такі в..селі, жваві,
ч..рнобривці куч..ряві!
За В.Пароновою.

Картка 5
Переписати, розставляючи пропущені розділові знаки (подаємо речення
без їх вилучення).
Кріт кротові говорив: “Ти дарма город порив. Краще вирив би криничку,
хай хлюпоче в ній водичка!” (І.Гущак.) “Чим би це мені солодким
закусить?”- буркотить незадоволено ведмідь. (Н.Забіла.) “Ти в нас грамотний
такий! – хвалить мене мама. – Тільки ж хто чита книжки догори ногами?”
(О.Орач.)
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.
ІІІ. Повторення ключових питань розділу.
*Бесіда.
 Який розділ науки про мову вивчає частини мови?
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Скільки частин мови є в українській мові?
Які з них є самостійними (повнозначними)?
Які частини мови є службовими? Назвати їхні службові функції.
Який розділ науки про мову вивчає правильне написання слів?
Як дослівно перекладається грецьке слово орфографія?
Визначити орфограми у словах осінній, м’ята, переливається. Що таке
орфограма?
 Що таке орфографічне правило?
ІV. Виконання вправ на повторення.
* Робота біля дошки. Записати речення, визначити в кожному частини
мови. Назвати частини мови самостійні та службові. У чому полягає різниця
між ними? Пояснити написання виділених слів.
І. Час фарбу на дерева насилає. Щедра осінь краще найзеленішої весни.
Як вересніє, то дощик сіє. У вересні одна ягода, і та – горобина. Осінньої
пори сім погод надворі. Що за осінь, якщо гусак вже на лід вийшов?
Народна творчість.
ІІ. Захопило літо вересень в полон. (І.Драч.) А сонце вересневе
кришталеве. (Є.Гуцало.) У степ нечутною ходою медунку вересень приніс.
(О.Довгий.) Прилетіли три синиці, впали, сіли при пшениці. (О.Пархоменко.)
Хризантема тайну знає і під осінь зацвітає, щоб її красою ми милувались до
зими. (А.Костецький.)
ІІІ. У вагоні метро тишина, тільки рейки дзижчать об колеса. (В.Сосюра.)
Шофер за бистрих тридцять літ проїхав триста тисяч верст. (П.Воронько.)
Мені б сто рук, щоб світ звільнить від мук! (А.Малишко.) І хто б там що
кому не говорив, а згине зло і правда переможе! (Л.Костенко.)
* Диктант з коментуванням. У кожному з речень визначити частини мови
самостійні та службові. У виділених словах визначити орфограми. У яких ще
словах диктанту є ці ж орфограми? Що таке орфограма?
Три геніальні скрипалі сиділи на однім стеблі. Та від ваги стебло
зламалось, і розлетілися джмелі. (Д.Павличко.) І знову джміль розмружить
квітку, а літо гратиме в лото. (Л.Костенко.) Джмелями літаки собі гудуть. І
джміль до них гуде собі спросоння. (І.Драч.)
V. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
* Робота з підручником. Виконання вправи 23 (ІІ).
*Опрацювання таблиці.
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Орфограми буквені

Орфограми небуквені

Вибір написання слова (певної букви) Написання слів разом, окремо, через
з ряду можливих варіантів за умови
дефіс, апостроф, перенос слів,
однакової вимови.
скорочення слів.
Наприклад: черговий (орфограма:
букви
е-и,
шо
позначають
ненаголошені голосні в коренях слів);
боротьба (орфограма: букви, що
позначають звуки, які уподібнюють
ся); спитати (орфограма: букви з-с
у префіксах з-(с-).

Наприклад: нехтувати (орфограма:
не з дієсловами); сузір’я (орфо
грама: апостроф); синьо-жовтий,
водограй, пів-України (орфограма:
написання
разом, через дефіс
складних слів); проф., доц. (орфо
грама: скорочення слів).

VІ. Виконання вправ на застосування узагальнювальних правил.
* Робота біля дошки. Записати речення, підкреслити в кожному члени
речення. З’ясувати, якою частиною мови виражено кожен з членів речення.
Який розділ науки про мову вивчає словосполучення й речення? Який розділ
вивчає частини мови?
Язик до Києва доведе, але там його доведеться прикусити. Не всі клепають
молотком, дехто й язиком. Два брехуни однієї правди не скажуть. Узяв
близько до серця.
Народна творчість.
* Робота з підручником. Виконання вправи 24 (ІІ), 27, 28.
* Словниковий диктант. Визначити орфограми, вказати з-поміж них
буквені й небуквені. Якою частиною мови є кожне зі слів?
Берег, березовий, човен, рум’янець, В’ячеслав, Святослав, сузір’я,
без’язикий, під’яр’я, осінній, безмежжя, роз’яснення, блакить, менший,
учительчин, Маринці, веселці, премудрий, приміський.
* Прочитати заздалегідь записані на дошці (спроектовані через кодоскоп)
речення. Визначити орфограми у виділених словах.
Очі заздрісника наситить лише пригорща піску. І з кістлявої рибки смачна
юшка. Солодка їжа до ледачого не приходить. Скупі ніколи не сторгуються.
Скнара – то багатий жебрак. Уночі не їв, то увесь день кається. Язиком з
одної мухи зшиє два кожухи. Язиком мереживо плете, а розумом і вузла не
зав’яже. Там публіка - сім душ на півбублика. Чудний бублик: кругом
об’їси, а всередині нема нічого. Тарган і півень однією дорогою не ходять.
Народна творчість.
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* Диктант з коментуванням. Визначити, якими частинами мови є виділені
слова. Визначити в цих словах орфограми. Які орфограми є буквеними, які –
небуквеними? У вказаному вчителем реченні визначити самостійні та
службові частини мови.
І. Там п’є меди веселка прехороша. (А.Малишко.) То колосся налилося,
розспівалося колосся. (О.Пархоменко.) Колоссячко пишається, на сонці
наливається. (Л.Забашта.) Уже кипить осінній келих багрянокленових лісів.
(П.Воронько.) Стоять граби прозоро-жовті в промінні ясно-золотім.
(М.Рильський.) Над килимом прив’ялених левад кружляло листя, мов жарптиці пір’я. Край хати тлів осінній тихий сад багаттям золотого надвечір’я.
(Д.Луценко.) А в небі, глянь, до сонця щік огненних приклеїлась хмарини
борода. (І.Доценко.) Багряно-жовтий лист кудись за вітром лине. І в
безвість падають і падають хвилини. (В.Сосюра.) Я бачу зелень трав крізь
золоту утому багрянородної прощальної краси. (В.Сосюра.)
ІІ. Прощаються з літом ліси, верхів’ям гудуть, гудуть. А літо їх слуха
баси й гукає: “Прийду, прийду!” Берези в осінніх сутанах несуть на гіллях
каганці. Неначе з картин Левітана з’явилися фарби оці. Вклоняюсь кожному
ліску з любов’ю й відданістю сина. В твоєму древньому разку я теж –
маленька намистина. День росу на травах випив, кинув промінь на льоту.
Шелестять пахучі липи в жовто-білому цвіту. А прозорі вітри пшениці
буйногриві колишуть. В’ється ген між берегами річка сизо-голуба. За борами,
за лугами переплескують хліба.
З творів Д.Луценка.
* Переписати, на місці крапок уставляючи пропущені букви. Виділити в
словах орфограми.
Рождаєт..ся м..лодія осін..я і м’яко на пл..че кладе кр..ло. (Б.Олійник.)
Сипл..т..ся, ос..па..т..ся листя, горблят..ся б..рези, плаче і посміха..т..ся крізь
сл..ози осінь. (М.Стельмах.) Є щастя в кожній боро..ьбі, коли м..та бл..зька,
ясна. (П.Воронько.)
VІ. Підбиття підсумків уроку.
VІІ. Домашнє завдання. Вправа 30.
Урок № 4
Зв’язне мовлення
Повторення вивченого про текст і стилі мовлення.
Поняття про публіцистичний стиль. Навчальне аудіювання.
Мета: повторити вивчене про текст і його основні ознаки, функціональні
стилі мовлення; дати поняття про публіцистичний стиль, ознайомити з
основними ознаками стилю; формувати вміння впізнавати тексти
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публіцистичного стилю й визначати їхні основні стильові ознаки, формувати
комунікативні вміння, зокрема аудіювання (слухання-розуміння); виховувати
повагу до таких моральних якостей, як людяність і доброта; розвивати увагу,
логічне мислення, удосконалювати вміння добирати аргументи на
підтвердження тези, робити висновки за аналогією, порівнювати.
Обладнання: підручник, текст для аудіювання.
Хід уроку
І. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчання.
ІІ. Повторення ключових питань теми.
*Бесіда.
 Що називається текстом?
 У чому різниця між текстом і реченням?
 Які основні ознаки тексту?
 Що називається темою тексту? Головною думкою?
 Як пов’язуються між собою речення тексту?
 Які ви знаєте типи мовлення? Стилі мовлення?
* Робота з підручником. Опрацювання таблиць “Стилі мовлення” та “Стилі
мовлення і мовні засоби” (с. 255-256).
ІІІ. Виконання вправ на повторення вивченого.
*Робота з підручником. Виконання вправи 31.
ІV. Вивчення нового матеріалу.
*Пояснення вчителя.
Публіцистичний стиль – це різновид літературної мови, що
використовується в суспільно-політичному житті суспільства. Він
уживається у пропагандистських виступах, газетах, суспільно-політичних
журналах, політичних радіо- та телепередачах.
Мета публіцистичного стилю мовлення – точно, доступно, яскраво
поінформувати читача (слухача) про найважливіші події життя нашої країни
та за рубежем, викликати певне ставлення до цих подій, інколи й спонукати
до певних дій. Таким чином, публіцистичний стиль виконує дві функції:
інформативну (повідомлення) та агітаційну (впливу).
Мета публіцистичного стилю зумовлює такі основні його ознаки:
інформативність, логічність, фактографічність, образність,відверту
оцінність.
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Публіцистичний стиль існує в таких жанрах, як звернення, відозва,
прокламація, передова стаття в газеті, огляд, інтерв’ю, радіо-,
телепубліцистика та ін.
V. Виконання вправ на закріплення.
* Прочитати. З’ясувати стиль висловлювання, свою думку обгрунтувати.
Це солодке слово – свобода... Коли Україна стала незалежною, усім
здавалося, що ось тепер нарешті країна, маючи все: родючі чорноземи (їх
під час війни фашистські окупанти навіть вивозили у вагонах до Німеччини),
потужну промисловість (аж до космічної), багатющі на корисні копалини
надра, мільйони роботящих рук – заживе вільно, заможно. І мало хто міг собі
тоді уявити, скільки ще доведеться боротися за Україну в ... Україні, якими
неймовірними зусиллями доведеться “пробивати” в Українській державі
українську мову як державну...
Що ж, без помилок на незвіданому шляху, мабуть, не могло обійтися, не
помиляється тільки той, хто нічого не робить. Чи ж не час уже ці помилки
виправляти? А ми й нині примудряємося наступати на одні й ті граблі...
Можливо, саме тому так повільно розгортається наш (такий жаданий!)
поступ уперед. Живучи у власній хаті, на своєму вільному полі, ми, на жаль,
не можемо сказати, що зробили вагомі кроки до кращого майбутнього.
Але – вистоїмо! Доживемо й до 25-тої, й до 100-тої річниці Незалежності,
і святкуватимуть її мільйони вільних, щасливих, заможних людей. Тож
працюймо в ім’я майбутньої України!
З газети.
* Робота з підручником. Виконання вправи 33 (І,ІІ).
VІ. Повідомлення мети і засобів перевірки комунікативних умінь.
Інструктаж щодо проведення аудіювання.
VІІ. Проведення навчального аудіювання.
VІІІ. Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як тестові

завдання виконано).
ІХ. Підбиття підсумків уроку.
Х. Домашнє завдання. Вправа 34.
Тексти для навчального аудіювання
1.Названий батько
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Здоровенний чорний пес ухопив козака за шаровари й потягнув, аж
затріщала тканина. Озираючись, Омелько рушив пожарищем. Над купами
обвугленої глини, чорного вугілля та сизого попелу стовбичило кілька
обгорілих коминів. На витолоченім спориші лежали мертві хуторяни.
Омелько слухався пса й ішов туди, куди той тяг. Собака привів козака
до колодязя з журавлем, став на зруб і з голосним гавкотом почав зазирати в
колодязь. Омелько й собі нахилився над колодязем і зрозумів: треба швидше
лізти.
Припнувши коня до колодязного стовпа, козак роззувся, закасав
шаровари й поліз у отвір. Пес нахилився над темним колодязем і нетерпляче
повискував.
За якийсь час козак виліз із колодязя. Утер піт з чола, став босими
ногами на зруб та й почав тягнути жердину із цебром. Витягав помалу,
обережно, з передихом.
Пес бігав навколо зрубу, ставав дибки, скавучав, зазираючи в колодязь.
Нарешті, витяг Омелько на цебрі прив’язаного до жердини поясом ледь
живого хлопчика. Витягнувши, відв’язав, узяв на руки. А пес скаче, малому
п’яти облизує! Хлоп’я ледве ворушило губами – було наскрізь мокре,
змерзло.
- Твої в гаю сховалися? – спитав малого козак.
- Не встигли. Тата й маму татари взяли. Діда й бабу порубали.
- Отакої... Ну скидай свої пишні шати та вигрівайся під сонцем... Я коня
попораю, бо ж кінь козакові перший товариш. Тоді пошукаємо чогось і нам
підкріпитись.
Але малий так задубів, що й сорочку, осизлу, в зелені, не був
спроможний зняти. Омелько роздягнув хлоп’я й посадив на свою розгорнуту
свиту.
Розсідлавши Буланка, козак обдивився його від вух до копит. Притрусив
сушеним зіллям рану від татарської стріли. Тоді вийняв з торби бублика,
вломив шматочок і простягнув хлопчику. Малий, здавалось, ось-ось
заллється сльозами.
- Не можна з голоду наїдатись. Коли я в сарацинів був у полоні, якось
вели нас через піски і так випало, що лишилися без їжі. Вода, хоч і погана, у
козячих міхах була. От ми йшли з водою, але без їжі. І ніхто не сконав. А як
прийшли до оази, то ті, хто на їжу накинувся, переставилися. Я якось, Божою
волею, утримався і не тільки не мучився, а й утік із тих страшних країв...
Козак осідлав Буланка, посадовив хлопчика в сідло, узяв у руки
мушкет і цмокнув коневі. Той рушив за хазяїном. Пес крутився навколо них.
Піднялися на пагорб і побачили внизу згарища. У кількох місцях з-під
попелу блимали червоні жарини. Тут уже греблися здичавілі собаки,
стрибали й сварилися між собою ворони. Пес загавкотів. Омелько кілька
разів хльоснув нагайкою – ворони зразу знялись, а собаки, хоч і огризаючись,
відійшли подалі.
Козак прив’язав Буланка до обгорілої вишні. Тонкі гілки гнулися від
щедрого урожаю. Вишні були попечені, вкриті чорною кіптявою.
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Де голіруч, де дрючком Омелько потроху розваляв верх згарища.
Підважив жердиною, відвернув товстий шар із вугілля й мертвих тіл. Зняв
шапку, перехрестився, узяв хлопчика за плечі.
- Не плач! Їм уже не поможеш. Царство небесне та упокій їхнім душам!
- Ой боюся! – заплакав малий. – Татари вернуться і нас підсмажать.
- Щоб ти не боявся, будь мені сином.
- А мій батько не помер, його татари забрали...
- Твоя правда, малий. Тоді будь мені названим сином. Якщо твоя згода,
тоді мій син названий не може боятися татар. Бо я, твій названий батько,
Омелько Баламут, ніколи не боявся ні татарина, ні турка. Стерегтися треба,
а боятися козак не може. Знаєш, скільки мені було років, як я першого
татарина впорав? Від тебе не набагато був старший. На наше село поганці
наскочили. Тут гармидер, смерть і гвалт, а я підібрався до вбитого, витягнув
у нього лук і стріли. І першою ж стрілою зняв татарина з коня! От яка
історія... Тепер їдьмо до людей. Будеш мені за товариша, бо не знаю я
тутешніх доріг... (За Ю.Логвином; 580 сл.)
На кожне із запитань вибрати правильну відповідь.
1. Козак опинився на згарищі
а) міста;
б) села;
в) хутора.
2. До колодязя козак підійшов
а) почувши стогін;
б) приведений собакою;
в) випадково.
3. Хлопчика козак підняв із колодязя
а) на поясі;
б) у цебрі;
в) на руках.
4. Доки хлопчик грівся на сонці, козак
а) варив куліш;
б) різав хліб;
в) гоїв коневі рану.
5. Хлопчикові козак дав шматочок бублика, тому що
а) сам не мав що їсти;
б) хотів зберегти їжу на дорогу;
в) не можна наїдатися після голоду.
6. Лексичне значення слова оаза таке:
а) довга мандрівка з небезпечними пригодами;
б) кругле приміщення для музичних змагань і вистав;
в) ділянка в пустелі, що завдяки наявності води виділяється розвитком
рослинності;
г) рабиня, служниця в гаремі.
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7. Козакового коня звали
а) Гнідком;
б) Буланком;
в) Орликом.
8. Піднявшись на пагорб, козак із хлопчиком побачили
а) татарів;
б) сусідній хутір;
в) згарище.
9. Козак просив хлопчика стати йому за названого сина тому, що
а) хотів підтримати малого;
б) не мав сім’ї і давно мріяв про сина;
в) хотів, щоб хтось допомагав йому під старість.
10. Прізвисько козака Омелька було
а) Шайтан;
б) Баламут;
в) Харциз.
11. Найпершого ворога козак Омелько “впорав”
а) після того, як прийшов на Січ;
б) під час свого першого походу в Крим;
в) під час нападу на рідне село.
12. Опрацьований текст належить до
а) наукового стилю;
б) публіцистичного стилю;
в) художнього стилю.
2. Михайлик
Ріс Михайлик, як горох при дорозі: на нього ніхто зі старших не звертав
ніякої уваги. От і зараз він сидить, грається. Аж ось із-за рогу вистрибують
Сенько і Стьопка. Вони чорні й загорілі, лише очі блищать з-під не в міру
великих батьківських капелюхів.
- Ей, Михайлику, хочеш у ліс?
Михайлик схоплюється. Перебігши через міст, хлопці переплигують через
поруччя, далі через рівчаки – і в ліс.
Запахло травою й листом. Михайлик мало коли бачив ліс – більше здалеку
дивився на нього, і тому тепер він землі під собою не чує від радощів. Бігає,
стрибає, знову біжить і, побачивши будь-яку квітку, сміється щасливим
дитячим сміхом.
Ліс чимдалі густішає. Праворуч і ліворуч великі дерева – дуби й берези, а
де-не-де трусить листом боязка осика. Хлопці, йдучи, оповідають
Михайликові казку, що на осиці колись давно-давно повісили лицарярозбійника. Всі дерева відмовились, не схотіли, щоб на них вішали таку
славну людину, лише осика простягла свої віти, сказавши: “Тут вішайте одним дурнем менше на світі буде”. Та глянув на неї той лицар і сказав:
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“Нехай ти будеш проклятою межи людьми”. Прокляв її, і вона з того часу
тремтить.
Михайлик задумався. Та не встагли вони й трьох кроків пройти, як почули
в кущах якесь квакання. Михайлик глянув, та аж обімлів. Якась довга-довга
звірина схопила в рот жабу та не проковтне ніяк.
-То вуж жабу спіймав, - пояснив Сенько.
Стали хлопці, дивляться, а вуж – навтікача. Зашуміло в кущах, і звідти
вибігло якесь звірятко – довгасте й гнучке. Вибігло, повело головою,
понюхало, пригорнулося до землі, як кошеня, а потім враз випросталося і
насіло на вужа. Вчепилося зубами коло головки та так, як ножицями, й ріже.
А вуж в’ється.
- Ага!- сказав Сенько. – Ото тобі, щоб не їв живцем жаб! То ласочка. Такі
звірі: хто кого подужає, той того і їсть. А побачив би ласочку шуліка – тільки
шерсть посипалася б...
Михайликові стало страшно. Та пройшли ще декілька стежок, і він забув
про всілякі страховища.
Скінчився молодий ліс – здалеку зачорнів густий-прегустий, величний і
дужий. Хлопці, як у прірву, пірнули в темну дубову хащу. Говорять пошепки.
Стьопка тихо питає:
-Бачиш?
Сенько:
-Бачу.
Хлопці почали радитися: дуб товстий, до гілляки високо, а злізти треба.
Сенько впирається ногами в землю, йому на плечі вилазить Стьопка,
хапається руками за гілляку і, вигнувши коліна, охоплює дуба й дереться
вгору.
Сенько наказує Михайликові робити так, як зробив Стьопка. І от
Михайлик на плечах у Сенька. Стьопка засуває руку в дупло, і Михайлик
бачить на його обличчі усмішку. Він поволі витягує руку, і Михайлик
скрикує: у Стьопки миша, тільки чудна: з килами! Крила такі, як у сороки чи
горобця...
Михайлик ще не встигає вилити своє здивування у слова, як Стьопка
кричить:
- Бери! В пазуху!
Робити нічого. Михайлик бере чудну крилату мишу, кладе за пазуху.
Зразу ж поза спиною неприємний лоскіт. Хлопчик ладен закричати, але на
допомогу приходить гордість: так робили і роблять усі. За першим кажаном
іде другий, третій... Сорочка йому відстовбурчилась, ніби там повно груш.
Стьопка подає п’ятого кажана...
Тут з-за дуба вискакує лісничий. У Михайлика затрусилися ноги, і він з
розгону полетів у кущі. Над головою у нього пролунав вибух і довгою
луною прокотився по лісу.
Сенько зі Стьопкою були вже не знать де. Мчали, роздираючи кущі, не
переводячи дух. Зупинились і побачили, що з ними немає Михайлика. Вони
чули постріл, і їм в голову приходили найфантастичніші думки. Хлопці
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обережно полізли назад, щоб вирвати пораненого Михайлика з пазурів
лісничого.
А Михайлик чув, як лісничий пройшов повз нього. Він відразу вчув, що в
нього за пазухою щось ворушиться. Сів і по одному почав витягати
невільників.
Михайлик тримав у руках маленького звірка й чув, як у нього часто-часто
билося серце. Він згадав, як сам перелякався, коли вистелив лісничий, й
стало йому жаль маленьких пташок-звірят, що він їх тримав за пазухою. Він
почав по одному випускати їх на волю.
Звірки махали чудно крилами й летіли низько над землею, обминаючи
гілочки й кущики. Потім сідали або, правдивіше, чіплялися за гілляки й
зависали униз головою. “Бідненькі! - подумав Михайлик. – То я їх
придавив! Нехай летять здорові!”
Аж тепер він схаменувся й побачив, що сам-один у лісі. Гукнув раз,
удруге, ніхто не обзивався. Михайлик зірвався з місця й побіг, ламаючи
кущі, додому, як йому здавалось. А насправжки, сам того не знаючи,
заглиблюючись далі й далі в ліс.
Раптом Михайлик чує далекий голос:
- Ми-хай-ли-ку!..
Чи варто говорити, як зраділи всі троє хлопців. Як до рідних братів,
тулився Михайлик то до Стьопки, то до Сенька. (За І.Сенченком; 710 сл.)
На кожне із запитань вибрати правильну відповідь:
1. Хлопців, які покликали Михайлика до лісу, звали
а) Ванько і Миколка;
б) Сенько і Стьопка;
в) Федько і Дмитрик.
2. У лісі Михайлик
а) землі під собою не чув від радощів;
б) був як у воду опущений;
в) почувався ні в тих, ні в сих.
3. Хлопці розповіли Михайликові легенду про
а) березу;
б) вільху;
в) осику.
4. У кущах хлопці побачили
а) ящірку;
б) вужа;
в) гадюку.
5. На гада накинулася
а) куниця;
б) білка;
в) ласка.
6. Подвійне вбивство, побачене в лісі, хлопці прокоментували так:
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а) перемагає той, хто хитріший;
б) хто кого подужає, той того і їсть;
в) гине той, хто зазівався.
7. У дуплі дуба хллопці віднайшли гніздо
а) білки;
б) дятла;
в) кажана.
8. Спочатку крилаті пташенята-миші викликали в Михайлика
а) здивування й жах;
б) здивування й огиду;
в) здивування й бажання знищити їх.
9. Огиду до кажанят Михайлик стримував через
а) гордість: так робили і роблять усі;
б) обережність: як поставляться до цього хлопці;
в) природну стриманість.
10. Михайлик впав, наляканий
а) тим, що прилетіли старі кажани;
б) тим, що кажанята почали боронитися;
в) вистрелив лісничий.
11. Відчувши, що за пазухою ворушаться звірки, Михайлик відчув до них
а) гидливість і страх;
б) співчуття й жалість;
в) байдужість.
12. Риси вдачі Михайлика такі:
а) жорстокість, егоїзм, невихованість;
б) заздрісність, бажання бути в центрі уваги, грубість;
в) милосердя до слабших, доброта, цікавість до життя.
Урок № 5
Тема: Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення,
морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Мета: дати поняття про дієприкметник як особливу форму дієслова,
пояснити властиві дієприкметникові граматичні ознаки прикметника й
дієслова, формувати вміння розпізнавати дієприкметники в реченнях,
з’ясовувати їх рід, число, відмінок, синтаксичну роль; виховувати повагу до
таких чеснот, як людяність і доброта; виховувати любов до рідної природи;
розвивати увагу, уяву, логічне мислення, пам’ять.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник, таблиця “Форми дієслова”.
Хід уроку
І. Підготовка до сприймання нового матеріалу.
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* Прочитати спроектовані через кодоскоп (заздалегідь записані на
дошці) речення. Поставити питання до виділених слів. На яку саме ознаку
вказують ці слова?
І лащиться колосяним теплом край шляху дозріваюча пшениця. А на
полі колосом іскриться повнозерна виспіла пшениця. Та немає багатшого
дива, як розбуджена хлібна нива! І немає багатшого дива, як чаруюча хлібна
нива! Роззолочене поле безкрає врожаями дорідними грає. І справляє
обжинки натруджена щедра пора. Зігріта сонцем пророста в земних
долонях і мачинка.
З творів Д.Луценка.
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Вивчення нового матерілу.
*Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (п. 4, с. 16).
*Опрацювання таблиці .

Форми дієслова
Дієслова
у неозначеній
формі

Особові
дієслова

Дієприкметники

Дієприслівники

читати

читають

читаний

читаючи

палати

палатиме

палаючий

палаючи

* Робота з підручником. Опрацювання таблиці “Граматичні ознаки
дієприкметника” (с. 17).
ІV. Виконання вправ на закріплення.
* Робота з підручником. Виконання вправи 36 (усно).
* Пояснювальний диктант. Дієприкметники підкреслити, визначити
граматичні ознаки кожного. З’ясувати синтаксичну роль дієприкметників.
І. Дзвінких доріг простелені долоні. (О.Довгий.) А криниця з’єднана з
морем. (І.Драч.) Яблука доспілі виснуть наді мною. (В.Сосюра.) Червоні
яблука в кімнатах насипані. (Д.Павличко.) Небо незміряне всипане зорями.
29

(М.Старицький.) Змовкле над степом небо. (М.Самійленко.) На землю по
зоряних сходах задуманий вечір зійшов. (В.Сосюра.)
ІІ. М’яким димком розмита далина. (Б.Олійник.) Роса розсипана в траві.
(Б.Дегтярьов.) Полум’яне листя сипле жовтень, тужавіє нива задубіла.
(І.Драч.) Пожовклі шурхають листки, риплять дерева, як протези.
(Д.Луценко.) Кукурудза шумить пожовтіла, знов у вирій летять журавлі.
(В.Сосюра.) І задумався лелека на паруючім покосі. (Д.Павличко.) Он сивими
туманами димлять розбуджені карпатські полонини. (Д.Луценко.)
* Диктант з коментуванням. Указати в реченнях дієприкметники.
Визначити їхні
граматичні ознаки. У вказаних учителем реченнях
підкреслити всі члени речення. Якими членами речення можуть виступати
дієприкметники?
І. І найсолодший хліб на чужині бажаного смаку не має. Дозріла груша
до землі тяжіє. Не все говорене буває творене. Передумкою зіпсованого не
виправиш. Зазубрена сокира виказує невмільця. Смажені голуби не летять до
губи. Від огню віддалений не буває осмалений. Свою роботу вимірюй
зробленим. Трапляється, що й гравій позолочений.
Народна творчість.
ІІ. Осідлана свиня не зовсім варта коня. Відсунутий горщик каші не
зварить. До вудки причеплений тільки один дурень, а другий сидить на
березі. Великий дуб, та порохнею напханий. Ведмідь ще в лісі, а шкура на
нім – продана. Скільки засохлої трави не поливай, вдруге не зазеленіє. В
нього в хаті всі мухи вгодовані. У льону-довгунця два лиця: розквітле і
спрядене. Зібране по ложці не виплескуйте відром. Де хвіст править, там
голова скривлена.
Народна творчість.
ІІІ. Пропливають зорі України над моїм розчиненим вікном. (В.Сосюра.)
Місяцем просвічене вікно будило нас. (П.Тичина.) Осіннього сонця вечірні,
зів’ялі спадають крізь мерзле вікно промінці. (Л.Первомайський.) Скошена
трава прив’ялена, заквітчана, пахуча. (Л.Дмитерко.) Дивиться місяць в
одкрите вікно з неба Вкраїни моєї. (В.Сосюра.)
* Навчальний диктант.
синтаксичну роль.

Визначити дієприкметники, з’ясувати їх

Нічого в світі немає кращого за м’яку весняну землю, достигле осіннє
небо і яснооких дітей з батьками. Ні небо, ні земля ніколи не покидають
людини. Так навіщо ж, яким людоїдським правом од батьків назавжди
забирають їхніх улюблених дітей? Будь прокляте навіки те срібло і злото, з
якого вилуплюються катюги й убивці, будьте прокляті ненавистю
пожмаковані, гадючим смальцем насочені мізки, що не вміють любити
людини, її роду, її звичайних земних турбот, радощів і високих поривань. (За
М.Стельмахом; 75 сл.)
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V. Підбиття підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання. П. 4, вправа 38.
Уроки № 6, 7
Тема:
Дієприкметниковий
зворот.
Відокремлення
комами
дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника).
Мета: дати поняття про дієприкметниковий зворот, формувати вміння
визначати його в реченнях, правильно інтонувати речення з
дієприкметниковими зворотами та вживати у таких реченнях розділові знаки;
виховувати любов до природи; розвивати логічне мислення, пам’ять.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладання: підручник.
Хід уроків
І. Підготовка до сприймання нового матеріалу.
* Виразно прочитати заздалегідь записані на дошці в дві колонки
речення. У кожному з речень першої колонки визначити дієприкметник. У
реченнях другої колонки - дієприкметник та залежні від цього
дієприкметника слова. Якими розділовими знаками виділено дієприкметники
із залежними словами на письмі? Як читаються речення з дієприкметниками
й залежними від них словами?
Квіти сріблені росою.

Квіти, сріблені росою, дивляться
на шлях. (В.Сосюра.)

Серце дівоче від людського ока
заховане.

Серце дівоче, від людського ока
заховане, повне краси і снаги.
(М.Вороний.)

Копійка нажита трудом.

Копійка, нажита трудом,
збережеться довше легкого
карбованця. (Нар.творч.)

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
* Робота з підручником.
Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 18-19).
Виконання вправи 40.
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ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого.
* Прочитати cпроектовані через кодоскоп (заздалегідь записані на дошці)
речення, правильно їх інтонуючи. Визначити дієприкметникові звороти.
Пояснити вживання розділових знаків у реченнях.
І. Послухай, як трава росте, напоєна дощами. (П.Осадчук.) Так шепоче
серед ночі вітром збуджена трава. (Олександр Олесь.) Запахли сонцем яблуні
в садах, од кореня натруджені по віти. (О.Довгий.) Медом яблуко налите
зачепилось на гіллі. (В.Крищенко.) Сяйвом переповнені плоди мерехтять,
палають, не згасають. (Є.Гуцало.)
ІІ. А геній, виграний у кріпацтва в лотерею, стоїть в недосяжних висотах
зорею! (М.Самійленко.) Усіх слов’ян добру і правди учать залізом куті
строфи “Кобзаря”. (Л.Дмитерко.) Поет в землі стає корінням густого лісу,
званого Народ! (В.Коротич.) І сонцем весь осяяний стояв Тарас Шевченко на
горі Чернечій. (В.Швець.)
* Переписати речення, заздалегідь записані на дошці (спроектовані через
кодоскоп), уставляючи пропущені літери й розставляючи розділові знаки
(подаємо речення без їх вилучення). Підкреслити дієприкметникові звороти.
І. І пахне раннім сонцем і м..дком з..мля, ле..ким с..рпанком оповита.
(Д.Луценко.) На заході ро..падаються останні в..шневі згустки, залишені
сонцем. (М.Стельмах.) Навіки полюбив я білі хати, завихорені цвітом
в..шняки і матіол в..чірні аромати (Д.Луценко.) Хліб ч..рствий, порізаний по
скибі, все ж соло..кий з доброї руки. (А.Малишко.). Спасибі Вам, мамо, за
всю доброту і пісню, залишену в спадок. (Д.Луценко.)
ІІ. Небо, збіліле від спеки, вже сивіє, мов поп..ліє. (Леся Українка.) В
душі – Карпати, синявою вкриті. (Д.Павличко.) Сплять с..виною закутані
гори. (Б.Дегтярьов.) Гілля, ро..чахнуте на груші, ле..ку навіює п..чаль.
(І.Доценко.) І ч..брецями день затоплений спустився низько до трави.
(М.Стельмах.) Ніч, осяяна цвітом яблуні, затуман..на, мов роса.
(Д.Павличко.) Біля хати сторож..ю стояли обнизані гудзиками насіння
в..соченні мальви. (М.Стельмах.)
* Попереджувальний диктант. Дієприкметникові звороти підкреслити.
І. Мені ще й досі берег сниться, залитий сонячним огнем. (В.Сосюра.) А
більш од усього люблю я в партері, залитому світлом, сидіти в юрбі.
(Л.Первомайський.) Спокоєм повиті сплять простори нив. (В.Сосюра.) З
золота зіткане сяєво ллється. (М.Рильський.) Встають стежки, заплетені в
тернини. (Д.Луценко.) Давно вже море ночі залило натомлене денним трудом
село. (М.Рильський.) Ткану зорями теплу хустину ніч на тихе село одягла.
(Т.Масенко.)
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ІІ. А вирізана з верболозу гілка, як Україна, з нами розмовля. (Є.Гуцало.)
Народжене у муках слово запам’ятається чи ні? (Л.Дмитерко.) Я в людей
попрошу тільки віри в кожне слово, почуте від мене. (Л.Костенко.)
Запам’ятати хочеш кожне слово, почуте десь зненацька, випадково.
(Л.Дмитерко.) Із правдою розлучені слова кудись біжать по сірому перону.
(Л.Костенко.) Є постаті, в минулому забуті. (Д.Павличко.)
ІІІ. Бриніла тиша, плетена зірками. (І.Драч.) До колосків, налитих туго,
моя прихилена душа. (О.Довгий.) Тепле ніжне літо, волошками повите,
посріблене дощами, живе в очах у мами. (А.Костецький.) І дихає на мене
давниною огорнутий легендами курган. (М.Нагнибіда.) Прощай усе: поля,
діброви, Дніпро широкий, бір сосновий, убраний в раннюю росу!
(М.Старицький.) І русий заєць, за ніч посивілий, майнув узори ткати в
липняку. (І.Доценко.) На дорогу вибіг охлялий за зиму заєць, стрибнув раз,
вдруге, нашорошив вуха і аж залопотів у кущах. (М.Стельмах.)
*Робота з підручником. Виконання вправи 43 (І).
* Диктант з коментуванням.
І. Безмежний степ, укритий снігом, спав. (М.Старицький.) Зимовий вітер
хилить вільху на скуту кригою ріку (Д.Кремінь.) Вечір, що встав над селом,
яблука, вмиті росою, синім укрив рукавом. (В.Сосюра.) На зорях настояну
воду Десна разом з небом несла. (М.Сіренко.) На рівне плесо тихої Десни
ляга туман, простелений на луки. (О.Довгий.) А з хмар, розкритих широко і
синьо, несуть привіт весняні журавлі. (В.Сосюра.) Вночі всі будинки стали
подібними, як люди в однакових пальтах, що заснули, вистунчені вздовж
вулиць. (В.Коротич.)
ІІ. Наука – то криниця, викопана голкою. Вбиті в голову знання – то
полова. Дружно спаяний нарід дуже схожий на граніт. Роботу, відкладену на
завтра, прокленуть нащадки. Не смачний хліб, чужим ножем краяний.
Здобутий працею камінь м’якший від дарованого бублика. Позиченими в
сусіда зубами кістки не розгризеш. Сорочку, викроєну за чужими порадами,
носитимеш уночі. Зло, завдане чужому теляті, окошиться на твоїй корові. В
коня, купленого за ціною огірків, доля огіркова.
Народна творчість.
ІІІ. На цій землі, знекровленій од ран, розтерзаній ікластими хортами,
жадану волю вимріяв Богдан, за неї в Берестечко йшов полками.
(Д.Луценко.) Що ж то ниво, лихом збита, потом, кровію полита, нині сталося
з тобою? (М.Старицький.) Веселий день давно вже одгорів, і даль доносить
пісню журавлину, а я іду у морі ліхтарів, закоханий в безсмертну Україну.
(В.Сосюра.)
* Навчальний диктант. Підкреслити в тексті дієприкметникові звороти.
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Люди стояли півколом біля призьби. Серед гурту сидів сліпий кобзар,
біля нього примостився хлопчик. Сухими руками кобзар перебирав струни
почорнілої від давності кобзи.
У пісні мовилося, як варив козак пиво. Хто тільки не приходив його пити!
Був турчин, був татарин, заходив шляхтич. Усі лежать мертві з тяжкого
похмілля. А козацька шабля, вкрита іржею, висить у коморі. Нікому
витягнути її з піхов та вияснити гартовану сталь.
Пісня хвилювала, тривожила. З такою піснею, навічно в серце
вкарбованою, можна піти й на смерть. (За Ю.Мушкетиком; 80 сл.)
V. Підбиття підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання. П.4, вправа 42.
Уроки № 8, 9
дієприкметників.

Тема: Відмінювання
Голосні в закінченнях
дієприкметників.
Мета: пояснити особливості відмінювання дієприкметників, формувати
вміння визначати їх відмінки в реченнях, ставити дієприкметники в потрібній
відмінковій формі, правильно писати відмінкові закінчення дієприкметників;
виховувати любов до природи та до рідної пісні; розвивати увагу, логічне
мислення, удосконалювати навички такої мисленнєвої дії, як порівняння,
збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.
Тип уроків: уроки вивчення нового матеріалу.
Обладнання: роздавальний матеріал, підручник.
Хід уроків
І. Перевірка домашнього завдання.
*Робота біля дошки. Виконання індивідуальних завдань двома учнями.
Картка 1
Перебудувати речення так, щоб дієприкметникові звороти виділялися
комами. Перебудовані речення записати, звороти підкреслити.
Марно втраченого дня ні за які гроші не повернеш. Насильно розкрита
троянда втрачає аромат. Намальовані фарбою квіти живуть найдовше. Добре
зшиті чоботи добре й носяться. З’їдений до роботи хліб вирощує ледарів.
Нажита трудом копійка збережеться довше легкого карбованця. І тисяча
мудреців не дістане кинутий дурнем в криницю камінь.
Народна творчість.
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Картка 2
Переписати, вставляючи пропущені літери й розставляючи розділові
знаки (подаємо речення без їх вилучення). Дієприкметникові звороти
підкреслити.
Я у ст..пу край Дунаю свою хату маю, густим лісом обсаджену, красним
цвітом пр..крашену. А на горі вогонь горить, а в долині к..зак л..жить,
к..тайкою покриваний, порубаний, постреляний.
Народна творчість.
ІІ. Підготовка до сприймання нового матеріалу.
* Робота біля дошки. Записати речення, вказати в них дієприкметники,
з’ясувати відмінок кожного. Виділити закінчення дієприкметників. Подібно
до якої частини мови відмінюються дієприкметники?
І. І вечір голубі покоси поклав на стомлений Дніпро. (В.Сосюра.) Хай
заквітне життя на завмерлому полі. (В.Самійленко.) Стану я ранком на
зораній ниві. (І.Франко.) Вже мальва коло хати розцвіла
медалями
натрудженого літа. (Д.Луценко.) І чуйно соняшник поверне пожовклу голову
на схід. (М.Стельмах.) В полях обвітрених шляхи мої жагучі. (А.Малишко.)
ІІ. Закипали і гасли волошок розгойдані дзвони. Маки в житі ридали
пелюстками зірваних сліз. (Є.Гуцало.) І айстри запізнілою красою чарують
зір. І зоря у пожовклій траві розгубила стрічки пурпурові. (В.Сосюра.)
Скільки райдуг, квіток зацвіте злототканих, хороших здаля! (П.Усенко.)
Скільки засохлої троянди не поливай, вдруге не зазеленіє. (Нар.творч.)
ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІV. Вивчення нового матеріалу.
* Робота з підручником.
дієприкметників” (п. 5, с. 23).

Опрацювання

таблиці

“Відмінювання

* Робота біля дошки. Використовуючи опрацьовану таблицю як опору,
провідміняти дієприкметники схвильований, пожовтілий.
* Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (п. 5, с. 23).
V. Виконання вправ на закріплення.
* Переписати, на місці крапок уставляючи пропущені букви. Визначити
відмінки дієприкметників, закінчення виділити рамкою.
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І. Як я люблю оці години праці, коли усе навколо зат..ха під владою
чаруючої ночі... (Леся Українка.) Так хочет..ся щокою пр..тулит..ся до стану
заворожених беріз! Та зустріч коренем вросла в гл..бінь схв..льова..ого серця.
(Д.Луценко.) А дуб зорю посадовив не плечі й тр..має на зсутулених пл..чах.
(Є.Гуцало.)
ІІ. На вітах пох..лених іній сріблит..ся. (П.Воронько.) Над садком
ос..ротілим звис мороз с..рпанком білим. (М.Старицький.) Хрумтить, як скло,
під кроком знову води замерзлої слюда. (В.Сосюра.) Вил..нялу кожушину
вітер, як ніж, проб..ва. (Д.Павличко.) Куркульському сіряку не вір, як
зношеному вітряку. (Нар.творч.).
* Пояснювальний диктант. Дієприкметники підкреслити, визначити
відмінок кожного.
І літ одлетілих не жалко, що в даль одпливли, як вода. (В.Сосюра.) І
таким повіяло зі сцени радісним, окрилюючим святом! (Л.Дмитерко.) Пил
віків здуває археолог з черепка, розритого в імлі. (А.Бортняк.) Так десь
простерлись небокраї в тумані пройдених доріг. (В.Сосюра.) Завмираючим
гулом долітав ледь вловимий грім. (І.Цюпа.) Принишклим морозом цвіте
сіножать. (І.Драч.)
* Переписати, подані в дужках дієприкметники ставлячи в потрібній
формі. Визначити відмінки цих дієприкметників.
І. Хитається сад мій вишневий гіллям без (пожовклий) листків.
(В.Сосюра.) Дві яблуні руками кострубатими (померлий) листя ловлять у
саду. (В.Коротич.) Поривні вітри нагинають гілля тополине, шумить воно
журно листям (умираючий). (А.Шиян.) В (закучерявлений) мідь дубів
вкрапляється золото передвечір’я. (М.Стельмах.) Ліси полум’яніли
(одспіваний, стухаючий) вогнем. (І.Драч.) (Розквітлий) папороть шукаєш ти в
лісах. (Олександр Олесь.) Вечір догоряв на заході червоним (потухаючий)
жаром. (І.Нечуй-Левицький.)
ІІІ. У (забутий) саду не шукай винограду. У (стоячий) воді риба не така
смачна. (Покручений) дерева на будівництво не вибирають. (Розбитий)
посуду ціна минулася. (Підстрелений) сокола і ворони б’ють. Він такий, що з
(варений) карашанки курча висидить. Не засипай (змілілий) криниці, поки не
викопав нової. (Кинутий) каменя не повернеш. (Освічений) людину не
звернеш зі стежини.
Народна творчість.
* Навчальний диктант. Дієприкметники підкреслити, визначити відмінок
та синтаксичну роль кожного.
І. Незнайомий бере бандуру, сідає й починає перебирати струни.
Зарокотали, зажурились вони тугою давнини, забився красивий, але
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надірваний голос. Пісня зривається підбитим птахом, міцно чіпляється за
серце, переносить його у далекі краї й віки.
З кожним словом сумнішає, хмурніє обличчя зажуреного співака. Він
виривається на верхів’я мелодії, коли на хвилях синього моря злітають
запорозькі байдаки. Мабуть, він теж черпнув горя не з мілкого дна, горе
оживає в його засмучених очах, настороженому погляді. По лініях його
зігнутої постаті відчувається, що не сила предківської пісні, а щось інше
ятрить його зболену душу. І треба йому пособити дружнім потиском руки,
вірним словом чи поглядом. (За М.Стельмахом; 100 сл.)
ІІ. Чудове, пишне українське село! Чудовий, Богом благословенний і
Богом забутий край!
Увечері на вулиці до півночі співали. Долітали слова пісень, сповнені
високої, простої й пахучої, як квітки зеленого степу, поезії. Обвіяний духом
пісень, неба, тепла, кожен неначе бачив душею свою Україну. Вона була
засаджена садками, виноградом і лісами, вся облита ріками. Україна
поставала зі своїм гордим, поетичним і добрим народом, з народом
освіченим, вільним, без всякого ярма на шиї, зі своєю мовою, наукою й
поезією. І кожен почував душею, що все те мусить сходити й рости саме, не
полите водою й росою, під гарячим камінням і піском, навмисне накиданим
зверху. (За І.Нечуєм-Левицьким; 100 сл.)
ІІІ. Коли взяти вбік до лісового озера, дерева рідшають. На галявині біліє
з трьох боків оторочена садом хата. Але Максим спочатку прямує до
заокругленого, схожого на серце озера. Воно справді є серцем лісу, тому,
певне, лише в найлютіші морози береться льодом.
Зараз над поворонілою водою, мов прив’язана, висить тонка й прозора
намітка синьої імли. На березі лежить довбаний човен, знизу він узявся
льодом, а зверху притрушений снігом. Посеред озера плавають дві пари
крижнів. Качва неквапливо відпливає до протилежного берега, наче
виплетеного купинами. На купинах стирчать надламані стебла татарського
зілля, а за ними щільною стіною підвівся засохлий із сиво-рожевим волоттям
очерет. Хіба ж його можна обминути? Треба полізти в зарості, заспівати про
рибалку молодого і аж тоді повагом йти в гості до діда. (За М.Стельмахом;
120 сл.)
Словник. Намітка – покривало з тонкого серпанку; перен. пелена,
паволока. Крижень – велика дика качка. Купина – горбик на луці чи болоті,
порослий травою або мохом.
VІ. Підбиття підсумків уроку.
VІІ. Домашнє завдання. П.5, вправа 57.
Урок № 10
Зв’язне мовлення
Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю
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Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати такі текстотворчі
вміння: визначати тему та головну думку тексту, колективно складати його
план, самостійно добирати адекватні змісту виражальні засоби мови, усно
відтворювати текст-зразок; формувати вміння вирізняти в тексті ознаки
публіцистичного стилю та свідомо відтворювати їх у переказі; виховувати
повагу до таких моральних рис, як гуманність, розсудливість,
відповідальність, принциповість; розвивати увагу, логічне й образне
мислення, пам’ять, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.
Обладнання: таблиця, текст для переказу.
Хід уроку
І. Повідомлення мети і завдань уроку.
ІІ. Підготовка до роботи над переказом.
 Читання тесту вчителем.
 З’ясування лексичного значення вжитих у тексті переказу слів, які
перебувають у пасивному словнику учнів.
 Визначення теми та головної думки тексту.
 Визначення стилю тексту. Обґрунтування своєї думки з опорою на
таблицю.
ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ
Повідомлення і вплив на читача або слухача

ГОЛОВНА
ФУНКЦІЯ
Суспільно-політичне життя
СФЕРА
ВЖИВАННЯ
Виступи на зборах, мітингах, заклики і прокламації,
ОСНОВНІ ВИДИ
ВИСЛОВЛЮВАНЬ публікації в суспільно-політичних газетах і журналах

ЗАГАЛЬНІ
ОЗНАКИ

МОВНІ ОЗНАКИ

(передова стаття, репортаж, огляд, памфлет, фейлетон,
інтерв’ю),
радіо- й телепередачі політичного й
суспільного змісту.
Інформативність,
фактографічність, логічність,
точність, образність,
емоційність, експресивність
(піднесеність), відверта оцінність.
Уживання суспільно-політичної лексики, емоційно
забарвлених слів, оцінних слів, риторичних фігур
(риторичних запитань, звертань, стверджень), художніх
засобів: епітетів, порівнянь, метафор, алегорій.
Уживання дієслів у формі наказового способу,
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непрямого порядку слів у реченнях (інверсії), окличних
речень, конструкцій із прийменниками й сполучниками
в галузі…; у зв’язку з тим що; внаслідок того що;
всупереч тому що.
 З’ясування покладеного в його
допоміжних типів мовлення.

основу

типу

мовлення

та

 Колективне складання плану тексту.
 Повторне читання вчителем тексту.
ІІІ. Усне переказування учнями тексту за планом.
ІV. Підведення підсумків уроку.
V. Домашнє завдання. Повторити п.5, вправа 53 (І).
Тексти для усного детального переказу
тексту публіцистичного стилю
***

Я не раз ставив собі запитання: “Хто є людина, яка винаходить зброю?
Герой чи злочинець?”
Хтось, може, притлумить мої пацифістські настрої. Мовляв, зброя існує
для того, аби воювати з ворогом. Не було б ворогів, не треба було б зброї.
А може, якби було менше зброї, то було б менше ворогів?
Коли я винайшов свого першого пістоля, який стріляв капсулями від
рушничних набоїв, то одразу ж знайшов ворога – жабу. Мені не сподобалося,
що вона надмірно квакає. І вона квакнула. Востаннє.
“Громадськість”, що була свідком цього вбивства – це були сусідські
хлопчаки – мене не осудила. І я ходив гордий. Я – малий, пришелепкуватий
злочинець - у їхніх очах виглядав героєм.
Скажіть, чим відрізняється від малого винахідника той, хто винайшов
атомну зброю? Нічим. Тільки мільйоннократно більшим злочином. Чим
відрізняються винахідники автоматів “ППШ”, “ППС”, “Шмайсер” від
призвідника жаб’ячої смерті? Мільйоннократними смертями.
Коли вісімдесятирічного зброяра Калашникова російський уряд
нагороджував Зіркою Героя, я думав: “Що відчуває зараз ця людина? Невже
його не мучить сумління за мільйони убієнних його смертоносним
винаходом?
Я не є прихильником отієї Біблійної доброти: коли хтось у тебе каменем,
ти в нього – хлібом. Життя показало, що на зайд і бандюг хліба не вистачить.
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Отже, другові – другове, а ворогові – ворогове. Другові – хліб. Ворогові –
камінь.
Лише та зброя не несе на собі проклять, яка захищає правду і свободу.
Будь-яка зброя є безвідповідальною і аморальною. Відповідальним є лише
той, хто бере в руки зброю. (За Є.Дударем; 220 сл.)
 Пояснити лексичне значення слів пацифістський (антивоєнний, від
пацифізм – антивоєнний рух, прихильники якого засуджують будь-які
війни, незалежно від їхнього характеру й мети), капсуль (металевий
ковпачок з речовиною, що вибухає від удару й запалює пороховий
заряд у набої або снарядній гільзі), мораль (система норм і принципів у
поведінці людей у ставленні один до одного та до суспільства).
 Дібрати синоніми та антоніми до слів притлумити, моральний,
пришелепкуватий..
 Скласти план (орієнтовний: І. Хто є людина, яка винаходить зброю? 1.
Може, зброя не була б потрібна, якби не було ворогів? 2. Якби я не
“винайшов” зброї, врятувалась би жаба. 3. “Громадськість” не осудила
пришелепкуватого злочинця. 4. Чи відрізняється від малого
винахідника винахідник атомної зброї? ІІ. Другу – другове, ворогові –
ворогове. ІІІ. Зброя – безвідповідальна, відповідає той, хто її бере).
 Дібрати до тексту заголовок. Усно переказати текст.
2.Маємо Душу
Є така притча. Повінь на Закарпатті. Чоловік прокинувся у своїй хаті тоді,
коли вода сягнула печі, де він міцно спав. Поліз на горище, вибрався на дах.
Почав благати Бога: “Господи милостивий і милосердний, порятуй мене!”
Підпливли рятувальники на човні.
- Дядьку, перелізайте в човна!
- Я почекаю, мене Бог порятує.
Вода прибуває. Чоловік молиться. Вдруге й утретє підпливали
рятувальники, але він знову відмовився. Врешті вода сягнула горла, рота,
очей. Утонув.
Коли його душа постала перед Богом, вона спитала:
- Чому Ти не врятував мене?
- Я тричі хотів тебе порятувати, посилаючи човна, - відповів Бог. – Ти
відхилив мою поміч.
Ця притча стосується й нашої Вітчизни. Господь подав Україні свого
рятівного човна.
Мусимо пам’ятати: Бог прихильний-таки до України й українців. Адже
наперекір багатьом трагедіям і потрясінням ми збереглися як повноцінний і
самобутній народ, а не якесь напівзабуте плем’я.
Після багатьох воєн у нас збереглися Софія і Києво-Печерська лавра,
збереглося багато давніх ікон, наділених чудодійною силою.
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Ми маємо сотні тисяч унікальних пісень, неповторне мистецтво
писанкарства, вишивання, різьблення, дерев’яної архітектури, народного
живопису. Маємо рідкісної енергетики і веселого зухвальства народні танці.
Маємо мудрий і делікатний гумор. Маємо свою оригінальну культуру.
Отже, маємо Душу. Її не заперечить ніхто. Найлютіший наш ворог не
заперечить! (За В.Яворівським; 200 сл.)
 Пояснити лексичне значення слів притча (оповідний літературний твір
алегорично-повчального характеру), енергетика (тут: потужність,
снага, пристрасть, натхнення).
 Дібрати синоніми до слів унікальний (рідкісний),
архітектура
(зодчество), зухвальство.
 Скласти план (орієнтовний: І. Притча про потопельника. 1.Вода
сягнула печі. 2. Молитва про порятунок. 3. Рятувальники на човні. 4.
“Мене порятує Бог”. 5. Ще дві марні спроби рятувальників. ІІ. Притча
стосується й України. ІІІ. Українці збереглися як повноцінний наро. ІV.
Збереглися храми й ікони. V. Маємо неповторне мистецтво,
оригінальну культуру. VІ. Ніхто не заперечить, що ми маємо Душу.)
 Усно переказати текст.
Урок № 11
Тема: Активні й пасивні дієприкметники. Творення активних і
пасивних дієприкметників. Правопис голосних і приголосних у суфіксах
дієприкметників.
Мета: пояснити відмінність між активними й пасивними дієприкметниками,
правила їхнього творення, формувати вміння розрізняти активні й пасивні
дієприкметники, утворювати їх, правильно писати дієприкметникові суфікси;
виховувати мовне чуття; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник.
Хід уроку
І. Підготовка до сприймання нового матеріалу.
* Робота біля дошки. Записати речення, визначити в них дієприкметники.
Який із дієприкметників вказує на ознаку предмета, що він сам виконує
якусь дію, який – на ознаку предмета, з яким виконує певну дію інший
предмет?
Вгорі цвіте блакить, усіяна хмарками. (В.Сосюра.) На блюдця літаючі в
соняхів схожі обличчя. (Є.Гуцало.) Гарячі, пожовклі від болю стелились
листки восени. (Д.Павличко.) Жовтіє туга двох листків
промерзлих,
прибитих вітром із чужого саду. (Б.Олійник.) А дрімаючій смереці лісова
пожежа сниться. (Д.Павличко.) Руді стежки роз’їдені дощами. (Л.Костенко.)
Жаліються комусь оголені баштани. (В.Сосюра.) Спить трактор надворі,
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накритий дощами і тишею. (І.Драч.) Як звабливо малюється світанок в тумані
над завмерлою рікою! (П.Воронько.) Перед мене твердою ходою
наступаючий день. (П.Тичина.)
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
* Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу і таблиці
“Активні й пасивні дієприкметники” (п. 6, с. 26-27).
ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого.
* Робота з підручником. Виконання вправи 65 (ІІ).
* Пояснювальний диктант. Вказати дієприкметники активні й пасивні.
Свою думку обгрунтувати.
І. Пливе здаля пора осінніх гроз, барвішають палаючі узлісся. Із жалем за
втраченим літом обірване листя летить. Пряде прочахлий жовтень волокно і
стеле сиву марлю над лугами. Дрімають осокори за вікном, скарлючені й
старі, як дідугани. Повстають проти мли світлячки і далекі палаючі зорі.
Пожовклий натомлений вересень поквапно спливає за обрій. Коли весною
зацвіте трава в палаючих серпанках, в степ на курган крутий іде старенька
зморена журавка. Чути горлиць тиху пастораль, дятлів зашифровану
морзянку.
З творів Д.Луценка.
ІІ. Любо на Андріївському узвозі серед вервечки вируючого натовпу!
(А.Камінчук.) Криють небо збиті хмари. (М.Старицький.) І хмара падає крута
на зголодніле сизе поле. (О.Довгий.) Тихо. Повітря стоїть нерухоме, як води
стоячі. (Леся Українка.) Майнула сойка вигнутим крилом. Зів’яла папороть
рудим чаїться лисом. (Є.Гуцало.) Стара верба і та вдягла нову сорочку,
гаптовану блакиттю. (А.Малишко.) Калин палаючі вогні, ви пригадалися
мені. (П.Усенко.) Ти бачиш укриті снігами степи. (Л.Первомайський.) Уже
зоря золоторога, де полинами зацвіло, кладе на огненні пороги своє сивіюче
крило. (В.Сосюра.) Оглянути б весь небокрай, Карпат даленіючі гори і тихий
південний Дунай! (П.Усенко.) І вогким холодком до хати зайшов притихлий
вітерець. (Леся Українка.) А слова твої небезпечні, як набої в палаючій ватрі.
(Д.Павличко.) Але свій пал я, мов кинджал, здержу тремтячою рукою.
(М.Вороний.) І хто повільнодіючу отруту в медоточивих ласках розпізна?
(М.Чхан.) За обрієм вигнувсь крутою дугою трасуючих куль нешвидкий
вогнепад. (М.Бажан.) Погасле багаття давно на вітрах холодіє. (Б.Олійник.)
Ти поглянь в мої очі, поглянь! Там весняна, скресаюча рань. (П.Воронько.)
Знов ми злагіднілі, звеселілі, світ мов так одвіку не світлів. (М.Самійленко.)
Із серця вирви сумнів потай, неначе заржавілий цвях. (Д.Павличко.) На
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опустілому пероні стою зажурений, один. (В.Сосюра.) Все мусить бути
чисте: від сорочки до помислів, позбутих марноти. (Б.Олійник.)
V. Вивчення нового матеріалу.
* Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 29).
VІ. Виконання вправ на закріплення вивченого.
* Розподільний диктант.
Активні дієприкметники теперішнього і
минулого часу записати в дві колонки.
Сяючий, змарнілий, стоячий, палаючий, змерзлий,
завмираючий, застиглий, даленіючий, скислий, перемагаючий.

спітнілий,

* Від поданих дієслів утворити активні дієприкметники теперішнього
часу. Суфікси виділити.
Червоніти, сидіти, читати, допомагати, скніти, бовваніти, скиглити,
мерзнути.
* Від поданих дієслів утворити активні дієприкметники минулого часу.
Суфікси виділити.
Побіліти, зжовкнути, засохнути, дозріти, постаріти, загуснути.
* Переписати, утворюючи від поданих у дужках дієслів активні
дієприкметники. Визначити відмінки дієприкметників.
І. В моїм саду кружляє лист (опадати). Багряний лист, (пожовкнути) трави
– мелодій осені
краса.
Дощ одшумів, пройшов... Мовчать листки
(промокнути). Ой ви, квіти, осіннії квіти, (запізнитися) щастя краса! І сніг
припав обличчям (посиніти) до грудочок (замерзнути) землі.
З творів В.Сосюри.
ІІ. Полісся встає в (чарувати) красі. Колись давно я щастя стрів в
простенькій (вицвісти) хустині. Виорює плуг (поржавіти) набої. Ти
піднімайся у світання, як (проростати) зерно.
З творів М.Стельмаха.
Для довідок. І. Опалий. Пожовклі. Промоклі. Запізнілого. Посинілим,
замерзлої. ІІ. Чаруючій. Вицвілій. Поржавілі. Проростаюче.
VІІ. Вивчення нового матеріалу.
* Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 30).
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VІІІ. Виконання вправ на закріплення.
* Від поданих дієслів утворити пасивні дієприкметники. Суфікси
виділити.
Сказати, вимовити, принести, помити, забути, замісити, здути.
* Переписати, утворюючи від поданих в дужках дієслів пасивні
дієприкметники.
На мить з’явився пісні (загубити) мотив. (Л.Дмитерко.) Гримлять пісні,
(виспівувати) різно. (М.Бажан.) Дивлюсь на (оголити) віти. Спить малий, і
(дописати) зошит біля нього (розкрити) лежить. Люблю я, коли пил спадає
на копитами (збити) жито. (В.Сосюра.)
Для довідок. Загублений. Оголені. Дописаний, розкритий. Збитий.
*Прочитати. Вказати авторські неологізми. Якими частинами мови
(особливими формами дієслова) вони є? Яким способом і від яких слів
утворені?
Київ – закаштанений, Київ – омузичений, у піснях омріяний, у боях
посічений. Київ- засофієний, золотоворічений.
А Камінчук.
ІХ. Вивчення нового матеріалу.
* Пояснення вчителя.
Існує така особливість української мови – уникати вживання форм
активних дієприкметників. Проте це ніяк не обмежує можливостей вислову.
Замість активних дієприкметників із суфіксами –уч- (-юч- ), -ач- (-яч-)
вдаються до описових конструкцій. Це ніскільки не порушує ні стрункості й
простоти авторської думки, ні мелодійності ритму.
І навпаки, як псують милозвучність, стрункість, простоту й утруднюють
вимовляння незграбні спроби застосувати невластиву форму активного
дієприкметника! Ось невдала фраза з одного оповідання: “Нам важко
бачити тебе прикутим і страждаючим”. Замість страждаючий тут можна
вжити дієслово: “Нам важко бачити, як ти страждаєш прикутий”. Часто
буває можливо замінити активний дієприкметник пасивним дієприкметником
від того ж дієслова.
Часом можна натрапити на таке оголошення: “Бажаючі взяти участь в
екскурсії повинні записатися в профспілковому комітеті”. Поскільки форма
активного дієприкметника не властива українській мові, слід уникнути
штучного дієприкметника бажаючі. Наприклад: “Усі, що (котрі, які)
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бажають узяти участь в екскурсії...” Можна висловитись по-іншому,
підшукавши відповідний прикметник: “Охочим узяти участь в екскурсії слід
записатися в проспілковому комітеті”.
Щодо тих, хто відпочиває на курортах часто не можуть знайти путнього
відповідника до російського слова отдіхающий і пишуть: “дуже кепсько
організовані розваги відпочиваючих”. У цій фразі неважко обминути
невластивий українській мові активний дієприкметник відпочиваючих, що
виконує тут функцію іменника. Для цього треба вжити віддієслівний
іменник відпочивальник (“...організовані розваги відпочивальників”). Можна
побудувати складне речення: “...розваги тих, що відпочивають”.
“У нашому колективі не повинно бути відстаючих!” - читаємо в
районній газеті й бачимо потребу виправити неприродне для української
мови слово відстаючих. Можна вжити описову форму: “У нашому колективі
не повинно бути тих, що (котрі, які) відстають”, а можна обійтись і без
неї, взявши прикметник відсталий: “У нашому колективі не повинно бути
відсталих”.
За Б.Антоненком-Давидовичем.
ІХ. Виконання вправ на закріплення вивченого.
* Відредагувати речення.
Бажаючі вийти на зупинці, вчасно попереджайте водія! Хто цікавиться
захоплюючими екскурсіями по Києву, підійдіть до екскурсовода на
привокзальній площі. Підготовкою закінчивших середню школу до вступу в
престижні вузи займається знаючий викладач математики. (З оголошень).
Приєднуюсь до думки усіх переді мною виступаючих. Страждаючим від
цього несправедливого рішення не слід мовчати. Переживаючий за престиж
фірми працівник має усе виконувати якісно та вчасно. (З виступів на зборах).
Х. Підбиття підсумків уроку.
ХІ. Домашнє завдання. П.6, вправа 90.
Урок № 12
Тема: Перехід дієприкметників у прикметники.
Мета: пояснити умови й особливості переходу дієприкметників у
прикметники; формувати вміння розрізняти дієприкметники й прикметники
дієприкметникового походження; виховувати цікавість і повагу до фольклору
як вияву народної спостережливості й мудрості; розвивати увагу, логічне
мислення, пам’ять.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: роздавальний матеріал, підручник.
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Хід уроку
І. Перевірка домашнього завдання.
*Робота біля дошки. Виконання індивідуальних завдань двома-трьома
учнями.
Картка 1
Від поданих дієслів утворити активні дієприкметники. Пояснити
вживання голосного в суфіксах.
Теперішнього часу. Виконують, зростають, дрижать, організовують,
лежати, розквітнути, жевріти.
Минулого часу. Пожовкнути, почорніти, просвітліти, змокріти.
Картка 2
Від поданих дієслів утворити пасивні дієприкметники. Два з них увести
до самостійно складених речень (усно)
Створити, загоїти, побудувати, сформулювати, закрити, почати, мити,
перетерти.

Картка 3
Відредагувати речення.
Відповідь учня була не просто вражаюча, вона була незабутня. Можна
тільки пожаліти забувшого квиток подорожуючого. Змагаючийся спортсмен
не має права втрачати самовладання. Сусіди приходили подивитися на мале
кошеня, спіймавше стару мишу. У прощавшогося хлопця був розгубившийся
вигляд.
* Робота біля дошки. Записати речення, вказати дієприкметники активні й
пасивні. Розповісти, що є підставою для такого поділу. За допомогою яких
суфіксів утворюються дієприкметники? Виділити ці суфікси.
І. Дзвінки трамваїв, гомін паровозів зливаються в одну тремтячу ноту.
(Леся Українка.) Куди, машино, так біжиш в вечірній сині посивілій?
(П.Тичина.) Вітрило літа відпливає і тане танучим крилом. Гай вдалині
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видніє згорбленим силуетом. (Є.Гуцало.) Чіпляється листя опале, важніє
земля на ногах. (В.Сосюра.) Пожовклий змішався з дощем листопад.
(Л.Первомайський.) Клониться дерево, плодом обтяжене. (І.Франко.)
ІІ. На клуні стовбичив промоклий бусол. (Л.Костенко.) Уже весняна,
всезціляюча злива у грозах обмила вітчизну мою. (Л.Первомайський.)
Натомлені й пожовклі, як діди, лежать сніги з закритими очима.
(Д.Павличко.) Круки аж чорніли на вітах, присипаних снігом.
(М.Старицький.) Лежать віки, покриті пилом. (М.Рильський.)
ІІ. Підготовка до сприймання нового матеріалу.
* Прочитати. Визначити, якими частинами мови (чи особливими
формами частин мови) є виділені слова. Свою думку обгрунтувати.
Лежачий плуг ржавіє, ледачий чоловік хворіє. Б’ють не лежачого, а
ледачого. На лежачу березу кози скачуть. Лежачого хліба ніде нема. У
стоячій воді риба не така смачна. Цей з-під стоячого підошву випоре.
Натомлені роки врівноважать серце. Натомлені працею руки звикли до горя
й до муки. Рушник, матір’ю дарований, - то шлях життя вторований.
Дарований оцет солодший за купований мед. Дароване миліше за куповане.
Народна творчість.
ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІV. Вивчення нового матеріалу.
* Робота з підручником. Виконання вправи 91 (І, ІІ). Опрацювання
теоретичного матеріалу (п.7, с. 35-36).
V. Виконання вправ на закріплення вивченого.
* Прочитати речення. Визначити, якими частинами мови (або особливими
формами частин мови) є виділені слова. Свою думку обгрунтувати.
І. Чужий розум – то вода, кимось наношена. Чужий розум – як наношена
вода. Прожитого тобою часу не вернеш, як пролитого молока. Прожитого
не вернеш, як пролитого. Досвід приходить до чоловіка працюючого.
Працюючий діло знає, а лінивий – дні рахує.
Народна творчість.
ІІ. Квітко осінняя, бита сльотою, чом так тяжкий мені жаль за тобою?
(І.Франко.) Ой, коней копита й підковами бита тривожна дорога у темних
полях! (Л.Первомайський.) Ой полем, полем Килиїмським, та шляхом битим
ординським, ой там гуляв козак Голота. (Нар.творч.)
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* Попереджувальний диктант. Пояснити, якими частинами мови є виділені
слова. З’ясувати синтаксичну роль цих слів.
І. І печену рибу їв би. І я вчений на хліб печений. Сирого не їм, печеного
не хочу, вареного не можу. Де дві кухарки, там бощ не солений. Свій борщ
несолений ліпше чужої смаженини. З солоного сала не велика слава, хіба
лосощі. Біда тому нежонатому, як горшкові щербатому.
Народна творчість.
ІІ. Так хочеться, щоб пісня задзвеніла, як зварена майстрами гарна сталь.
(Д.Луценко.) Соняшничиння на ріллі деінде, як руки потопаючих, маячить.
(І.Доценко.) В цім щасті за все пережите відплата. (Л.Первомайський.)
Поранених німців у нашім шпиталі вона перев’язує. З туги й печалі болять
милосердній ці люди чужі. (П.Воронько.) Поранений лежить в снопах,
волошками пропах. (Д.Луценко.) Холонуть пиріжки напечені. (А.Малишко.)
* Прочитати. З-поміж виділених слів вказати дієприкметники та
прикметники дієслівного походження. Вказати дієприкметники, що
перейшли в іменники.
І. Не зрадить слово тільки те, якому ти дав співаючу, сміливу душу.
(Д.Павличко.) З колиски нам співучі соки
вмивали серце і чоло.
(М.Стельмах.) Аж до цехів Запоріжсталі
прийшли квітуючі сади.
(М.Нагнибіда.) Уже нема квітучої долини, лиш чорний ієрогліф бадилини.
(Л.Костенко.) Друзі, розкриємо книги, що кожен із нас полюбив їх, як сонця
палаючий вир! (П.Усенко.) І жах мене пройняв під цим палючим сонцем.
(І.Франко.) Прийди в мій сад, як з сонцем стане прощатись гаснуча земля.
(Олександр Олесь.) Цей чоловік здивовано відчув, що смерть свистюча впала
не на нього. (М.Бажан.) І вже я сам, немов бджола летюча, обмазаний у
кольори життя. (А.Малишко.) Плакучі верби не могли журитися, такі були у
іволг голоси! (Л.Костенко.) В поля з пахучої долоні червінці осінь просіва.
(В.Сосюра.)
ІІ. Скрипуче дерево стоїть, а здорове вже лежить. Скриплячі двері довго
висять. Сплячий пес не вкусить зайця. На пекучу кропиву і мороз тріскучий.
Хмара летюча, а дощ біжучий. Не заздри бджолі, бо її мед кусючий. Збивали
спіле, упало зелене. Кинув своє смажене й побіг за чужою редькою.
Народна творчість.
* Пояснити значення поданих фразеологізмів. Два-три з них увести до
самостійно складених речень (усно). Якими частинами мови (особливими
формами) є виділені слова? Які з фразеологізмів є калькованими з російської
мови? З чого можна зробити такий висновок?
Відкраяна (відрізана) скиба. Грати з відкритими картами. Голос
волаючого в пустелі. Спляча красуня. Не в тім’я битий. Ходячі мощі (Ходяча
енциклопедія). Правлячі кола. Заяложений (утертий) вислів. Крила
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підрізані (приборкані). Добрими намірами пекло вимощене. Йти
протоптаною (второваною) стежкою. Ломитися у відчинені двері. Його
пісня вже скінчена. Стара пісня, та по-новому співана. Карфаген має бути
зруйнований.
Зі словника.
Словник.
Калька – слово або вислів, утворені за зразком будови
відповідного за значенням слова чи вислову іншої мови. Наприклад:
правлячі (замість панівні) кола; голос волаючого (від давньослов’янського
вопиющего, замість самотнього) в пустелі.
*Творча робота.
Подані народні порівняння ввести до самостійно
складених речень (усно). Вказати в них дієприкметники та прикметники
дієприкметникового походження.
Гарна, як намальована. Бридка, як обскубана гуска. Стоїть, як засватана.
Мовчить, як у воду опущений. Зайнятий, як робоча бджола. Чистий, як
вибраний рис. Стрункий, наче молотком вирівняний. На обидві ноги
кований. Як мішком прибитий.
* Диктант з коментуванням. Вказати дієприкметники активні й пасивні.
Виділені дієприкметники розібрати за схемою, поданою на с. 45 підручника.
Горить запорізьких степів п’янкий і хвилюючий цвіт! (Л.Дмитерко.) В
степу оживає пісня давно занімілих племен. (Л.Костенко.) Не звикай
утертими стежками йти за другим сліпо, як у дим. (І.Франко.) Любили ми
поля безмірні і книг незміряні глибини. (М.Стельмах.) Люблю я удень в
тишині коридорів, в пустельних фойє чи в пітьмі антресоль зустріти
знайомих півсонних акторів, що стиха бурмочуть хвилюючу роль.
(Л.Первомайський.) Сьогодні я зустрів на вулиці юнака. Він весь був аж
просвітлений, сяючий од щастя. Мені так захотілось подивитися на світ його
очима! (О.Довгий.) Серце ж те буйне. Серце нуртуюче! (Л.Забашта.)
Словник. Фойє - приміщення у видовищному закладі для перебування
глядачів перед початком вистави, кінофільму, концерту. Антресоль верхній півповерх із внутрішньою галереєю. Нуртувати - вирувати.
* Навчальний диктант.
Самотні тополі й груші, накупані місячним сяйвом, зворушливо
іскрились, голубіли, туманились і мали ту прекрасну жіночу задуму, що
солодко й тривожно манить у далечінь людину, стирає грані між нею і
природою. Хто знає, чи не була колись дівчиною ота молоденька, росою
закапана тополя? А може, виросла вона при битій дорозі як пам’ять про
дівчат, що понесли свої сльози в чужі краї? (За М.Стельмахом; 60 сл.)
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VІ. Підбиття підсумків уроку.
VІІ. Домашнє завдання. П.7, вправа 94.
Урок № 13
Тема: Безособові дієслівні форми на –но, -то.
Мета: дати поняття про близькі до пасивних дієприкметників безособові
дієслівні форми на –но, -то, формувати вміння вирізняти їх у реченнях,
визначати їхню синтаксичну роль, утворювати від пасивних дієприкметників;
виховувати патріотичні почуття, пошану до сконденсованої у прислів’ях
народної мудрості; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник.
Хід уроку
І. Підготовка до сприймання нового матеріалу.
* Робота з підручником. Опрацювання таблиці “Форми дієслова” (с. 16.).
Виконання вправи 118.
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
* Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (п.9).
* Прочитати. У якій з колонок подано речення, до складу яких входять
пасивні дієприкметники, у якій – речення з безособовими дієслівними
формами на –но, -то? Якими членами речення є такі дієслівні форми?
Вже заволочене серпанком сіреньким Вже заволочено серпанком
небо.
ким небо. (Леся Українка.)
Блискавками
небо
перевито.
(Є.Гуцало.)
Золотом налитий вітер вересневий.
(П.Воронько).
А у річці скаламучена вода.
(Б.Олійник.)
Покрите
інеєм
осіннє
море.
(Д.Павличко.)
Серце і досі ще сповнене грому.

сірень

Блискавками небо перевите.
Золотом налито вітер вересневий.
А у річці скаламучено воду.
Покрито інеєм осіннє море.
Серце і досі ще сповнено грому.
(В.Сосюра.)

ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого.
50

* Вибірковий диктант. Виписати безособові дієслівні форми на –но, -то.
І. Усе на світі створено мозолями. Хоч голову зломлено, зате з доброго
коня. То не при нас писано. Вітром підбито, морозом підшито. Небом
покрито, вітром обнесено. Попрочищено, попромітено, наче й каші не їдено.
Не випхано, так виведено. За планом посіяно, а в полі й не орано. Не
кожному однаково дано: одному сито, а другому – решето. Сказано: велика
птиця – горобець! І злодія не було, а батька вкрадено.
Народна творчість.
ІІ. Що мені суджено: щастя чи мука? (Леся Українка.) Прожито вік, як
многотрудну ниву перейдено в жорстокому бою. (А.Малишко.) Ох, і
переорано мужицьку душу, і вздовж, і впоперек. (М.Стельмах.) Перейдено
півсвіту і піввіку, натруджено і руки, і чоло, засіяно ж лиш смужку
невелику... (О.Довгий.) В мене хата, мов палата, сяєвом сіяє. Вквітчано її
гаями, вислано лугами і приукрашено Дунаєм, його берегами. (П.Куліш.) На
галяві вже збудовано хату, засаджено городець. (Леся Українка.) Шелестіли
жита, хвилювали жита а між ними розкидано маки. (В.Сосюра.) ...Всі
квітоньки загарбано, всі квітоньки-зірниченьки геть вирвано з пшениченьки!
(Леся Українка.)
ІІІ. В нас пшениці докошено останні, на голих нивах борозни рахманні.
(І.Доценко.) Нажато вітру в голубі снопи, снопи нажаті складено у копи.
(Є.Гуцало.) Переболено. Пережито. Переплакано сліз гірких (Д.Кремінь.)
Мене було звідомлено: “Приходь”. (Д.Павличко.) Підпалив я бікфорд і
подумав: “Завершено діло”. (П.Воронько.) І поклик “Визволено Київ!”
весняним вітром нам повіяв. (М.Рильський.) Ніколи серце не проща того, що
розумом безжально вбито. (Д.Павличко.) Мені на сірому причалі, де стільки
злизано слідів, такого море намовчало... (Б.Олійник.)
* Від поданих дієприкметників утворити безособові форми на –но, -то. В
кожному зі слів визначити орфограму. Дві-три утворених форми увести до
самостійно складених речень.
Намальований, принесений, припасований, прикрашений, приклеєний.
* Переписати, пасивні дієприкметники замінюючи на безособові форми
на –но, -то. У записаних реченнях підкреслити граматичні основи.
А дорога сповнена чудес. (А.Малишко.) І хуртовиною розкидана отара.
(М.Старицький.) А у піску загублені сліди. (Д.Кремінь.) Розлита блакить по
снігах. (М.Самійленко.) В співи дні мої повиті. (В.Сосюра.) На жовтих
стернищах розсипана солома. (Є.Гуцало.) Та в мене вишитий рукав
полатаний сім раз. (А.Малишко.)
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* Переписати народні прислів’я, на місці крапок уставляючи безособові
дієслівні форми на –но, -то.
За наше жито ще нас і ... . Де ... на живу нитку, там чекай дірку. Вилами
по воді ... . Як набуто, так і ... . Прийшов дуже рано, тому тобі й ... . Під
носом косовиця, а в голові ще й на зяб ... Ще ... , а він уже вареників просить.
Що сам зробив, те ... певно. Криво викроєно, зате міцно ... . … свині на небо
глянути. … абияк, то і вийшов кривуляк. Як коней …, то хоч воза прив’яжи.
Оце з’їм та полежу, тоді ще упережу, гляну на сволок, з’їм ще сорок, а як не
полегшає, значить, мені … .
Для довідок. Бито. Зшито. Писано. Збуто. Не дано. Не орано. Не молочено.
Зроблено. Зшито. Не дано. Роблено. Вкрадено. Пороблено.
* Робота біля дошки. Записати речення, підкреслити всі члени речення.
На сизих луках скошено отаву. (М.Рильський.) Вже трави скошено, вже
складено в стоги пропахле сонцем і дощами сіно. (О.Довгий.) Вечірню сизу
даль узором срібним куто. (А.Малишко.) Як цей вечір узорено! Як його
вквітчано зорями! Як люблено поле плугом і як його плугом зорано!
(Є.Гуцало.) Землі із сонцем розлучить ще не дано нікому. (В.Сосюра.) І ким
це так дано ще й вічно припечатано, що ти є тільки ти? (І.Драч.) Людей в
кімнаті як набито, і кожен тут бажаний гість. (А.Малишко.)
* Попереджувальний диктант. Безособові форми на –но, -то підкреслити.
Визначити їхню синтаксичну роль.
І. Неначе із золота звито бджолу золотисту. (Є.Гуцало.) Знов шляхи
відкрито бджолам. (Д.Павличко.) І даль піснями перевито. (М.Рильський.) В
небі проміння колосся сповнено сонячних мрій. (В.Сосюра.) Поле й поле...
Жде комбайна жито. Труд у хлібну повінь перелито. (Д.Луценко.) Степи
гортають книги вікові, мовляв: “Читай! Все сказано в письмі”. (П.Воронько.)
А єдиних слів, на жаль, було не сказано... А для чого ті слова, як плаче
музика? (Б.Олійник.)
ІІ. Світе тихий, краю милий, моя Україно! За що тебе сплюндровано, за
що, мамо, гинеш? (Т.Шевченко.) Волинщину, Подільщину могилами зрито,
снарядами збито, ні орано, ні сіяно під чорнеє літо. (П.Усенко.) Нині Богом
визначено час нам. Україні бути! Як не є! (М.Самійленко.) І не порушено в
серці звитяги, і, кулями рвані, не схилено стяги. (А.Малишко.) Ніде не
переступлено закону. Нікому не перейдено путі. (Б.Олійник.) Чужинця
виженем. Судьбою так дано. (А.Малишко.) Вперше вчуто силу добрих слів.
Вчуто порух людяності в душах. (М.Самійленко.) Людині рухатись не
суджено по колу. (М.Рильський.) Не розмежовано душу і розум. Душу
осяяно розуму світлом, розум осяяно світлом душі. (М.Самійленко.)
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ІІІ. Все переспівано, все обговорено дуже докладно. (В.Самійленко.) На
нескромність втрачено табу. (А.Бортняк.) Пісня в далеч лунала, поверталась,
приносила смуток. У сні України мало. Давнє не призабуто. (М.Самійленко.)
Так на минулого й майбутнього раменах повішено, мов плахту, долю нашу.
(Б.-І.Антонич.) Кривими виростають ті дерева, яким для крони місця не
дано. (Д.Павличко.) Пощерблені мечі поточено іржею. Лжа стала правдою, а
правда стала лжею. (Є.Гуцало.) Не добудовано світ. Був він і є крихкий.
(М.Самійленко.)
Словник. Плюндрувати - ламаючи, знищуючи, руйнувати, спустошувати
що-небудь; нищити, нівечити, псувати.
* Диктант з коментуванням. Безособові форми на –но, –то підкреслити.
І. Підкови ковано у путь. (П.Усенко.) До ганку на щастя підкову прибито.
Без неї буланий розранив копито, розвідник упав, не утік від погоні, його не
діждались в розбитім загоні. (П.Воронько.) Знаю, в житті переплутано все.
Хто тут підкаже, де знайдеш, де згубиш? (Н.Матюх.) З печаллю стільки
жито й пережито! (Є.Гуцало.) Не вичахала за зиму хата гучна й убога. Потім
це буде названо батьківським порогом. (М.Самійленко.) Манекени
одягаються модно в закордонні костюми й манішки. Декого в шовки
замотано, видно лиш голову й ніжки. (Д.Павличко.)
ІІ. Любов’ю народу сповито безсмертні пісні Кобзаря. (Т.Масенко.) В
полях Берестечка поховано прадідів кості. (А.Малишко.) А де ж ти був, мій
зрадничку, як в бік мене улучено, як в’язано, і мучено, і топтано, і палено, і
глиною привалено? (Олександр Олесь.) Затягнено арканом наші шиї...
Терпець урвавсь, але живі надії. (М.Старицький.) В хаті прибрано, мов на
Великдень. (М.Стельмах.) Розорано й розорено стерню, що вже, здається, й
не уродить колос. (Є.Гуцало.) Тут тинами хати підперезано. Де та стежка, яку
вишито шовком-піском у житах? (Є.Гуцало.)
* Пояснити значення фразеологізмів. Два-три з них увести до самостійно
складених речень (усно).
На роду (на лобі) написано (відбито). Повито темрявою. Мости вже
спалено. Видом не видано, слухом не чувано. Он де собаку зарито. В трубі
помелом записано.
* Навчальний диктант.
Ідея повного перекладу Святого Письма українською мовою виникла в
Пантелеймона Куліша у спілкуванні з Тарасом Шевченком. Справа в тім, що
всі попередні переклади Біблії було здійснено старослов’янською мовою.
Працю над перекладом було розпочато лише через вісім років по смерті
Кобзаря. Куліш переїхав до Відня, де у великій біблійній книгозбірні при
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університеті поринув у роботу. Тут відбулася зустріч перекладача із
земляком Іваном Пулюєм, який згодом став першовідкривачем проміння,
пізніше названого рентгенівським. Молодий учений досконало володів
давніми мовами, що було необхідно для перекладу. Переклад семи книг по
смерті Куліша було завершено видатним письменником Іваном НечуємЛевицьким.
Вперше видрукувану в Україні “Біблію” в перекладі П.Куліша за участю
І.Нечуя-Левицького та І.Пулюя було представлено квітневого дня 2001 року
у Національному музеї Т.Г.Шевченка (За В.Кирилюком; 120 сл.)
V. Підбиття підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання. П. 9, вправа 121.
Уроки № 14, 15
Тема: Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового
походження.
Мета: пояснити правила написання нн у прикметниках дієприкметникового
походження, формувати вміння відрізняти їх від пасивних дієприкметників
на -ний, визначати орфограми “Буква н у суфіксах дієприкметників” та “НН
у прикметниках дієприкметникового походження”; виховувати повагу до
загальнолюдських моральних цінностей; розвивати пам’ять, увагу, логічне
мислення.
Тип уроків: уроки вивчення нового матеріалу.
Обладнання: роздавальний матеріал, підручник.
Хід уроків
І. Перевірка домашнього завдання.
*Робота біля дошки. Виконання індивідуальних завдань за роздавальним
матеріалом двома учнями.
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Картка 1
Переписати, вставляючи на місці крапок пропущені літери. Підкреслити
безособові дієслівні форми на –но, -то.
Немало прож..то, ще більш пер..жито. Добро, що у полі колиш..ться
жито. Не все тобою пер..думано, не всі проспівано пісні. (М.Стельмах.) Але в
ж..тті моїм ще втрач..но не все. (Олександр Олесь.) Б..гато зірочок бл..скучих
ро..сипано по н..бесах, неначе квіточок пахучих. (Л.Глібов.) Пензлем зорі
домал..овано ніч. І світанок вже намал..овано пензлем пір’їстим зорі. А тиша
– наче в вуха влито віск. (Є.Гуцало.) Дивне місто проти сонця! Всі взолочено
віконця. (П.Тичина.)

Картка 2
Переписати речення, підкреслити в кожному граматичні основи. Вказати
особові й безособові форми дієслів.
Весь світ даровано людині. (М.Рильський.) Не всі серця дадуться хробаку,
не всі шляхи у круг закуто. (М.Бажан.) І зітхати ще рано. Життя не прожито.
(А.Малишко.) Дано вуста мені, щоб я правду говорив ними. (М.Самійленко.)
І правді я дивлюсь в лице. Життям заплачено за це. (О.Лукашенко.) У надрах
роздроблено камінь. Це зроблено цими руками. (В.Швець.) Здерто з лісу геть
сорочку, зніс все ураган. (П Усенко.) Холодним спокоєм одягнено поля, у
білому вбранні замислилась земля. (В.Сосюра.)

Картка 3
Переписати, вставляючи пропущені літери. Підкреслити в кожному
реченні граматичну основу. Вказати безособові форми дієслів.
Україно! Земле кохана! Скільк.. поту г..ркого вил..то на твої ниви! Скільк..
крові пролито на роси чистії! Скільк.. жита витоптано ворожими кіньми!
Скільк.. могил в..соких самотньо в ст..пу бов..аніє! Л..жать у тих могилах
лицарі славні, що боронили волю рідного краю. То пре..ки твої. Хіба не тобі
заповідано ними в піснях стати за правду, за землю рідну?
За Ю.Мушкетиком.
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Картка 4
Переписати, вибираючи з дужок префікс. Виділені слова розібрати за
будовою.
Що погано (з-, с-)ховано, те викинуто. То широко закроєно, проте вузько
(з-,с-)шито. То дуже мудро, що на снігу (с-, з-)печено. (При-, пре-)йшов рано,
аж не дано. Що (з-, с-)сказано, має бути (з-, с-)роблено.
Народна творчість.
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
* Робота з підручником. Виконання вправи 91.
Опрацювання теоретичного матеріалу (п.7, с. 36-37).
ІV. Виконання вправ на закріплення.
* Словниковий диктант. Визначити, якою частиною мови є кожне слово.
Неоціненний, несказанний, непримиренний,
пересичений, з’ясований, незрівнянний, незрівняний.

печений,

зрізаний,

* Прочитати. У виділених словах обгрунтувати написання нн. Вказати
серед
них
прикметники,
дієприкметники
та
прикметники
дієприкметникового походження.
І. Благословенний мамин заповіт ніхто в мені не зможе поламати.
(Д.Павличко.) І знову завмирає в чеканні стражденне хліборобське серце.
(М.Стельмах.) Надвечір лихо склалось: страшенна буря зразу заревіла.
(Л.Глібов.) І котяться хвилі невпинної бурі. (Л.Первомайський.) Насувають
хмари в обріях зелених, ніч проходить чорна в зорях незчисленних.
(П.Усенко.)
ІІ. Під літнім широченним набокраєм мене стрічають друзі і знайомі, і
кожен добрим словом пригощає. (А.Малишко.) І є така натхненна тишина,
коли сузір’ями спадає вишина. (П.Воронько.) І здавалось, наче не дерева, а
якесь страшне і темне військо із страшенних велетнів зібралось...
(Б.Грінченко.) Ніч здавалася таємницею, яка береже в собі стільки
незбагненного (Є.Гуцало.) Мов нескінченний сон, тягнуться виткані на
тумані дерева. (М.Стельмах.) Знаю я у лісі, куме, незліченний скарб багатий,
та того не знаю слова, що ним можна скарб узяти. (Б.Грінченко.)
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* Переписати, вставляючи Н або НН. У прикметниках дієприкметникового
походження поставити наголос. Яким чином їх написання залежить від
місця наголосу?
І. Шале..ая муха вкусила за вухо. То гріх непроще..ий – їсти хліб
немащен..ий. Заробле..ий хліб глевким не буває. Купова..ий хліб завжди
маленький. Важке не є нездола..е. Незва..ий гість гірше вовка. Його кожен
знає, як облупле..ого. Невгомо..ому не варто свині пасти. Ужале..ий змією й
мотузки боїться.
Народна творчість.
ІІ. Час летів, і пройшли над Єгиптом віки незчисле..і. (Леся Українка.) О
Мойра, Мойра! Люта, невблага..а! (В.Самійленко.) В долонях матері Деметри
дріма натрудже..а земля. (Д.Луценко.) Калина незнище..а лиш тому, що має
вглибині немрущий корінь. (В.Забаштанський.) І я спостерігав неутоле..им
зором, як дивна твориться на світі давнина. (М.Рильський.) І дійсність
здається нездійсне..им сном. (Л.Первомайський.) Вступила в мене сила
незнище..а. (Д.Павличко.) Між блисків думки тісно уляглось несказа..е про те
страшне, потворне. (П.Тичина.) І ми всім серцем розуміли, що нездола..і
наші сили. (М.Рильський.) Пора в дорогу. В путь щасливу нових незбагне..их
шукань. (А.Малишко.) Ліфт стартував, націле..ий у небо. (В.Коротич.) Гряди
з питанням нездола..им: “Коли ж ми збудемось в народ?” (І.Драч.)
Маленький сірий птах, маліший од сльозини, ти вічно прилітай з незбагне..их
верхів. (Б.Олійник.)
Словник. Мойра – в античній міфології богиня долі. Деметра – антична
богиня родючості, хліборобства та шлюбу.
*Прочитати речення, правильно наголошуючи виділені слова. Пояснити
написання н та нн.
У кожної каріатиди свій незбагненний, свій тяжкий тягар. (О.Башкирова.)
Вже наші серця навіки з’єднала незбагнена сила, якій ні початку нема, ні
кінця. (Л.Первомайський.) Палає в квітах нездоланна воля. (Я.Райніс.) Там
люди нездолані, горді й суворі, сили волелюбного й славного роду.
(М.Бажан.) Нездоланні чари польоту й висоти. (Д.Павличко.) Сій, травню,
квітами, сій! Луки, поля засівай! Край неподоланий мій в райдуги барвні
вбирай! (П.Усенко.)
Словник. Каріатида – вертикальна підпора у вигляді жіночої постаті, що
підтримує балкове перекриття будівлі.
* Пояснювальний диктант. Позначити орфограми “Буква н у суфіксах
дієприкметників” та “НН у прикметниках дієприкметникового походження”.
У прикметниках дієприкметникового походження поставити наголос.
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І. Дивлюся кругом, оглядаюсь, але невблаганна зима! (Є.Гуцало.) На
зажурені віти лягали сніжини, навіть зір од морозу холов. (В.Сосюра.) І вовік
бесмертен рух нескінченної спіралі. (Б.Олійник.) Ми тихо стояли, дивились,
як ясно на темному морі незлічені світла сіяли. (Леся Українка.) Душа моя
відчайно незагоєна. (І.Драч.) Болять мені рани нездійсненого польоту.
(Д.Павличко.) Шум величезного вітрила, мах нездоланного крила – це
музики земної сила. (М.Бажан.) Згадав я отчий край, де ріс, і матір, сумом
оповиту, і добрі очі, повні сліз і незбагненного блакиту. (Д.Луценко.)
ІІ. Я пригадую знову ночі тишу чудову і каштановий шепіт
розтривожених крон. (Д.Луценко.) Мов злочинна рука, невблаганна, важка
впала раптом розбурхана злива. (М.Вороний.) Пустель незбагнена краса, тебе
не пестила роса. (П.Усенко.) І перед тьмою незбагненних явищ лякливо
клякне невсипущий дух. (М.Бажан.) У вікна заплакані лине холодний туман.
(М.Старицький.) Ця подорож така неждана. (Д.Павличко.) Я незнищенні
барви цього краю в свою сумну вітчизну забираю. (Я.Райніс.) Освітлений, як
храм, стоїть осінній ліс. (Є.Гуцало.) З дрібненьких квітів падає на пальці
такий нежданий, передчасний пил цей. (В.Коротич.) Сльота, нескінченна
сльота закрила в холодній, струмливій запоні оті старовинні міста.
(М.Бажан.) Спокуси й совісті невдавана розмова, непримиренний поміж
ними бій. (М.Нагнибіда.)
* Диктант з коментуванням.
походження поставити наголос.

У прикметниках дієприкметникового

Слово Шевченкове – незнищенне, бо він закодував у ньому українську
душу, саме єство українця. (В.Баранов.) І нездоланна ти, Отчизно непокірна!
(А.Малишко.) До світла - нескінченний шлях. (Л.Дмитерко.) Я за тебе не
забуду, незліченними гадками все тобі являться буду. (І.Франко.) Була вечеря
не свята й не тайна, та повна дум величних, небуденних і почуттів жагучих,
незбагненних, які в слова не втиснути ніяк. (П.Воронько.) Я відчуав, що беру
участь у якійсь незбагненній грі (Є.Гуцало.)
Треба брати за віхою віху і не ждати собі нагород. Бо сміється над
страхами віку незнищенний мій, вічний народ (Д.Кремінь.) Будуть далі нові,
барвінкові, незрівнянні творіння митців. (П.Усенко.) Нам шкода ранішніх
утрат, нам жаль нездійсненого раю. (М.Вороний.) А чутки приходять у село,
мов довгождані свята, і розхлюпуються красою наївних легенд і вірою в те,
що щось робиться зверху для хліброба. (М.Стельмах.)
* Прочитати статті зі словника-довідника1. Витлумачені в них слова
ввести до самостійно складених речень (усно). Самостійно скласти
словникові статті на тлумачення слів нездоланий – нездоланний; незлічений –
незліченний; нескінчений – нескінченний.
1

Див.: Словник-довідник з культури української мови. Д.Гринчишин, А.Капелюшний, О.Сербенська,
З.Терлак.- Львів: В-цтво “Фенікс”, 1996.
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НЕЗДІЙСНЕНИЙ – НЕЗДІЙСНЕННИЙ.
Нездійснений. Який не здійснився, не збувся. Жаль за нездійсненими
бажаннями та мріями.
Нездійсненний. Який не може здійснитися, який неможливо виконати. Ваші
плани фантастичні, вони нездійсненні.
V. Підбиття підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання. П. 7, вправа 96 (письмово), 97 (усно).
Уроки № 16, 17
Тема: Не з дієприкметниками.
Мета: пояснити правила написання не з дієприкметниками, формувати
вміння визначати орфограму “Не з дієприкметникoм” й обгруновувати вибір
написання відповідним правилом; виховувати повагу до усної народної
творчості та влучного поетичного слова; розвивати увагу, удосконалювати
вміння виконувати такі мисленнєві дії, як порівняння, конкретизація, аналіз.
Тип уроків: уроки вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник, таблиця.
Хід уроків
І. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІ. Вивчення нового матеріалу.
* Робота з підручником. Опрацювання таблиці “Не з дієприкметником” (с.
41).
ІІІ. Виконання вправ на закріплення вивченого.
*Прочитати словосполучення.Пояснити написання
никами.

не

з дієприкмет

Некований кінь; давно не кований кінь. Незакінчений портрет; не
закінчений вчасно портрет. Незавершена справа; не завершена вчасно
справа.
* Прочитати, пояснити написання НЕ з дієприкметниками.
Увійшов я в сінечки, а сінечки не метені. Увійшов я в світлицю, а світлиця
не топлена, діжка хліба не мішана. Лука негребена схожа на дівку нечесану.
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Де багато господинь, там хата не метена і каша не варена. Не хвалися піччю в
нетопленій хаті.
Народна творчість.
* Пояснювальний диктант. У кожному реченні підкреслити граматичну
основу. Позначати в словах орфограму “Не з дієприкметникoм”.
Обгрунтувати вибір написання.
І. Для дурнів закон не писаний. Ледареві норма не вказана. Силуване не милуване. Невисіяне насіння і на той рік не пропаде. Слово не куповане,
але й не продане. Він грамотний, та не друкований. Яка диковина, що
собака не кована. Неспіймана риба завжди велика. Пішов так мені вік, як
несоленій капусті. Незораний переліг не схилить урожай до ніг. Продумана
робота – певна, а непродумана – даремна. У недоглянутого майна всі
господарі. Незакінчене діло покривається снігом. Скачуть не писані рукави, а
сите черево. Вір не почутому, а баченому.
Народна творчість.
ІІ. Душа моя у кригу не закута. Ще ніким не спіймані у світі українські
сизі солов’ї. (А.Малишко.) Найманий кінь ніколи не зморений. Якщо щось
мале не зроблене, то й велике не зроблене. Посварилися за шкуру
неспійманої білки. Невживане залізо скоро іржавіє. Бережись хліба
недопеченого і фельдшера недовченого. З невстреленого лиса кожуха не
шиють.
Народна творчість.
* Переписати, знімаючи дужку. Позначати в словах орфограму “Не
дієприкметникoм”.

з

І. Повсюди чад, а ворог лютий гнітить наш
мозок не/окутий.
(М.Старицький.) Оживе наш люд забутий, а ті, що слухають од нас самі
пісні, почують голос ще не/чутий. (В.Самійленко.) Скрипки плачуть:
“Не/обачний!” (М.Вороний.) І нас веде війни сувора днина твердих, як сталь,
не/схилених в журбі. (А.Малишко.) Папери в смітницю летять! Не/списані,
але роздерті! (М.Самійленко.) Невже не/дописані впали тих слів полум’яні
рядки? (П.Усенко.) Молоде піднялось покоління, не/залякане вночі
арештами, не/допитуване в комісіях. (А.Малишко.)
ІІ. Глянув у синій, не/торканий став. (Б.Олійник.) І разу всім не/звідані
красоти відкрилися в маленькому струмку, не/бачені, не/зрозумілі доти.
(Л.Забашта.) Серед не/рушеної ніколи тиші пролинув
якийсь звук.
(Б.Грінченко.) В темно-синій далині – не/згасаючі вогні. (Б.Дегтярьов.)
Зашумлять, зашумлять ще не/знані моря. (П.Усенко.) Щасливий той, у кого
нива своя, не/найнята на рік. (В.Самійленко.) Не/огородженая хата, холодні
сонця промені. (В.Сосюра.) Хатам, від дороги не/віддаленим, бризкають
межи очі авто. (М.Самійленко.) Літо раптом створило в світах не/сподіваний
мир і веселкою мир не/сподіваний той увінчало. (Є.Гуцало.)
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*Попереджувальний
дієприкметником”.

диктант.

Позначити

орфограму

“Не

з

І. Ще стільки слів несказаних у серці! (В.Сосюра.) Слова, не домовлені
серцем раніше, в коштовний не вписані том. (М.Бажан.) Моє серце – засіяне
поле, на якому брунькуються вперше ще не бачені квіти ніколи.
(М.Нагнибіда.) Бодай не цвіли, не зростали ніколи несіяні паростки зла!
(Б.Дегтярьов.) В’ється в мереживах дум хмелем непроханий сум.
(Д.Луценко.) Поки живі, говорім! Космічне безмежжя не прочитане аніким.
(М.Самійленко.) О непромовлені слова, в яких душа і тоне, й тане!
(М.Рильський.) Ти хоч словечко мов від тих палких незраджених розмов.
(А.Малишко.) Глибин нерозвіданих човен пізна ще не впізнаний світ.
(П.Усенко.) Коні круто крешуть в брук, ще копита непритерті. (Б.Олійник.)
Грай, мій коню! На шляху крутому, не обмежений манежем, грай!
(М.Самійленко.) Басує невтишений кінь. (П.Усенко.) Ірже
скажено
жеребець, ірже ридма. Не сідланий, не спутуваний зроду, благає волі, а її
нема, і тяжко проклинає він свободу. (Д.Павличко.) Рух шалений чомусь у
мені викликає незнану напругу. (В.Сосюра.)
ІІ. Не хиліться! Дивіться далеко у новий, ще не звіданий світ. Світанок
миє вікон скло. А недовершеного скільки! Ще більш, як звечора було.
Молода, ще не вінчана пара в перевеслі ходила щасливо. Скільки високих,
некошених трав забуяє в теплі! Навіщо ж пісня? А на те, щоб легше брать усе
круте і неприступне у житті на ще не звіданій путі.
З творів П.Воронька.
* Диктант з коментуванням.
І. Лани мої неорані, давні перелоги! Доки по вас блукатимуть брати мої
вбогі? (П.Куліш.) Радуйся, ниво моя, не полита стронцієм білим і жарсльозою! Радуйся, ниво моя, не покрита
чорною атомною грозою.
(А.Малишко.) Моя доля – серед поля нев’язана воля! (П.Куліш.) Нема полону
й рабства дял душі, не скутої нікчемним страхом смерті. (Д.Павличко.) В
весіннім небі Праги червоно-біло-синій стяг держави нікому не підкорених
слов’ян. (Л.Дмитерко.) Щемом і незнаною журбою спрагла наливається
душа. (Д.Луценко.) Я поляжу без слави в могилі німій і нікому не знаній.
(П.Куліш.) Скривився імператор. Ось яка та пісня, не убита досі ними, не
вирвана із серця мужика! (Д.Павличко.) І з’являється пісня недочитаною
сторінкою. (А.Малишко.) І рот слова несказані жує. (М.Бажан.) Біля дверей –
строката плутанина. Дядьки незграбно вносять піаніно, не звиклі до крихкого
вантажу. (Б.Олійник.) І наша ученість, добром не підкута, - то лжа єсть
прелюта, то лжа єсть прелюта! (І.Драч.)
ІІ Я часто ночами пригадую знов дитинства сполохану казку. Спасибі
вам, мамо, за вічну любов і щедру незміряну ласку. Схилялось над ліжком
привітне чоло, дрімали натомлені очі... Спасибі вам, мамо, за Ваше тепло і
довгі недоспані ночі. Дитинства не жду я із вирію знов, не вернеш і мамину
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казку... Спасибі Вам, мамо, за вічну любов і всю неоплачену ласку. Спасибі
вам, літа, за хліб і сіль, за радість і невиплаканий біль.
З творів Д.Луценка.
ІІІ. Летять широкі дні, як поїзди в путі, на пройдені шляхи й не пройдені
тобою. (А.Малишко.) Здавалося, весь світ переверну, доб’юся ще не чуваних
рекордів. (Д.Луценко.) Ця путь затемнена ніким не сходжена ще вся.
(М.Самійленко.) Осінь відлито з золота, що захололо довкола, на охололе
золото неохололе спада. (Є.Гуцало.) Тепер і хмари, і небо над ними, і земля
під ними, і жовто-імлистий просвіток з одного краю обрію, і перша
блискавка з другого – все це скидалося на незавершені полотна геніїв про
створення світу. (М.Стельмах.) Приходять до серця некликані гості, та з них
найприкріша – нудьга. (М.Бажан.)
* Прочитати. Пояснити написання не зі словами. Якими частинами
мови (або особливими формами частин мови) є виділені слова?
Як між павами ворона поваги не має, так невчений в товаристві голову
схиляє. Хто стане слово слухати невчене? (І.Франко.) У житті мудрющий не
вчений, а тямущий. Панич кручений стелитись по землі не вчений.
(Нар.творч.)
* Подані фразеологізми ввести до самостійно складених речень (усно).
Якими частинами мови (особливими формами ) є виділені слова? Пояснити
написання не.
Ділити шкуру невбитого ведмедя. Йому закон не писаний. Незбагненними
шляхами (Незбагненна мудрість).
ІV. Підбиття підсумків уроку.
V. Домашнє завдання. П. 8, вправа 115.
Урок № 18
Тематичне тестування (тема: Дієприкметник). Створення діалогів
відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з
характеристикою людей (із вживанням дієприкметників)
Мета: з’ясувати рівень засвоєння учнями знань про дієприкметник як
особливу форму дієслова та вмінь визначати граматичні ознаки
дієприкметника, доречно вживати дієприкметники в мовленні; формувати
комунікативні вміння, зокрема вміння створювати й підтримувати діалог;
розвивати логічне мислення, пам’ять, формувати навички самостійної
роботи; навички застосовувати теоретичні знання на практиці.
Тип уроку: урок перевірки й обліку здобутих знань, умінь і навичок..
Хід уроку
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І. Повідомлення мети і завдань уроку.
ІІ. Перевірка рівня засвоєних мовних знань та вмінь.
* Пояснення способів проведення перевірки знань та вмінь (інструктаж
до проведення тестування).
* Проведення тестування.
* Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як тестові завдання
виконано).
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ (зразки)
1. Дієприкметник - це
а) особлива форма дієслова;
б) особлива форма прикметника;
в) самостійна частина мови.
Дібрати й записати приклад дієприкметника, поставити до нього питання
(напр.: який? сказаний)
2. Дієприкметники бувають:
а) перехідні й неперехідні;
б) активні й пасивні;
в) доконані й недоконані.
Скласти (пригадати) й записати речення з дієприкметником (напр.: Прийде
вечір зажурений, синій.. (В.Сосюра.) Біля ставу тремтить поріділе золото
верб. (М.Стельмах.) Я сідаю на горбик зігрітий, щоб ключі журавлині
зустріти. (П.Воронько.) Нетямі руки не туди пришиті. (Нар.творч.)
3. Дієприкметниковим зворотом називається:
а) дієприкметник разом із означуваним словом;
б) дієприкметник із граматичною основою речення;
в) дієприкметник із залежними від нього словами.
Скласти (пригадати) й записати речення з дієприкметниковим зворотом
(напр.: Листя, сповнене привіту, буде з вітром шепотіти. (В.Сосюра.)
Стоїш ти, Полтаво, огорнена в славу. (М.Рильський.) Ще не забули ми і не
забудем плач, почутий уночі із Бабиного яру. (Д.Павличко.) Зворот
підкреслити.
4. Дієприкметниковий зворот виділяється комами:
а) завжди;
б) якщо стоїть після означуваного слова;
в) якщо стоїть перед означуваним словом.
Скласти (пригадати) й записати речення з дієприкметниковим зворотом, що
не виділяється комами (напр.: Над туманами вкритою рікою мовчать бори.
(В.Сосюра.) І все чіткіш темніють в полі дощем карбовані путі.
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(М.Стельмах.) Там хмари і соком набряклі осики попадали в ставу блакитний
казан. (Л.Первомайський.)
5. НН пишеться у словах:
а) освітлений, упорядкований, принесений;
б) незліченний, несказанний, незрівнянний;
в) довгожданий, шалений, несподіваний.
Прикметник дієприкметникового походження з нн ввести до самостійно
складеного речення (напр.: Я бачу в зорях тих ясних великі сонця
незчисленні. (В.Самійленко.) І мислі, і часу закони невблаганні неси в
будучину, на плетиво доріг. (А.Малишко.) Непогасенне сяйво ідеалу.
(Д.Павличко.)
6. Окремо з не дієприкметник пишеться в реченні
а) Затьмила зір несплакана сльоза. (Т.Майданович.);
б) Не покриті важкою млою, спіють зорі понад Сулою. (А.Малишко.);
в) Мене і досі ніжно зігріває забуте сонце тих країв незнаних.
(О.Башкирова.).
Дієприкметник, що пишеться з не разом, ввести до самостійно складеного
речення (напр.: Я незлічені версти після того пробрів. (В.Швець.) За мить,
незгаяну в справдешнім світі, я проміняю наймиліші сни. (М.Самійленко.)
Посварилися за шкуру непійманої білки. (Нар.творч.)
ІІІ. Робота над складанням діалогів.
* Інструктаж учителя щодо складання діалогів та критеріїв їхнього
оцінювання.
* Виконання ситуативних вправ.
* Використавши деякі з поданих у рамці словосполучень, скласти й
попарно розіграти діалоги, що могли б відбутися:
o між двома семикласниками після першого уроку історії (мови,
літератури), проведеного новим учителем (або студентомпрактикантом);
Надзвичайно освічений; захоплений своїм предметом; залюблений у
книжку; дуже начитаний; захоплююча розповідь; надихаючий приклад;
передплачувані ним журнали; подаровані ним класові приємні хвилини.
o між двома друзями, які обговорюють прихід до їхнього класу новачка;
Став, як укопаний; як у воду опущений (наче з хреста знятий; мов
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кип’ятком (окропом) ошпарений); говорив як по писаному; язик гарно
підвішений; правила перекручені; слова забуті; твір списаний; як заведена
машина; кручений, як дзига; викапаний Мюнхаузен.
o між двома подругами, які щойно відвідали концерт улюбленого
співака.
Очікуваний приїзд; омріяні шанувальниками гастролі; підготовлена
співаком програма; по-новому оранжовані напівзабуті пісні; оновлений
репертуар; модернізовані декорації; ретельно обміркований імідж; дедеалі
зростаючий темп; захоплюючі зміни.
ІV. Підбиття підсумків уроку.
V. Домашнє завдання. Повторити п. п. 4-9; вправа 125.
Уроки № 19, 20
Зв’язне мовлення
Письмовий стислий переказ тексту
Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати в учнів відповідні
текстотворчі вміння, зокрема вміння виділяти в переказуваному тексті
головне й переказувати його, опускаючи все другорядне, менш істотне;
удосконалювати культуру писемного мовлення; сприяти збагаченню й
уточненню словникового запасу школярів; виховувати цікавість до
вітчизняної історії.
Хід уроків
І. Повідомлення мети і завдань уроку.
ІІ. Підготовка до роботи над переказом.
* Читання тесту вчителем.
*З’ясування значення вжитих у тексті переказу слів, які перебувають у
пасивному словнику учнів.
*Визначення теми і головної думки тексту.
*Визначення стилю тексту. З’ясування покладеного в його основу типу
мовлення та допоміжних типів мовлення.
*Колективне складання плану докладного переказу тексту.
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* Перебудова плану докладного переказу тексту на план стислого
переказу.
*Повторне читання вчителем тексту (якщо у цьому є потреба).
ІІІ. Самостійна робота учнів над переказом на чернетках.
ІV. Підбиття підсумків уроку.
V. Домашнє завдання. Закінчити, відредагувати, перевірити чорновий
варіант переказу, переписати переказ до зошитів.
Текст для стислого переказу
Скарб гетьмана Полуботка
Ця історія має давність у два з трьома чвертями століття. Про так
званий скарб гетьмана Павла Полуботка згадали й знову заговорили років із
двадцять тому. Статтями про казкові багатства гетьмана зарясніли газети. Чи
ж не ставатиме ця детективна історія з роками все більш дражливішою на тлі
нашої бідності й заборгованості?
Про що, власне, йдеться? Хто такий гетьман Полуботок і що відомо про
той його напівлегендарний скарб?
Чернігівського полковника Павла Полуботка обрали наказним
гетьманом Лівобережної України. Сподівалися, що невдовзі цар Петро І
дозволить обрати його гетьманом повновладним. Та цар не довіряв
Полуботкові, боячись, що з нього може вийти новий Мазепа.
Полуботок уперто намагався відновити для України забрані російським
царем права. За це він і був кинутий до горезвісної Петропавловської
фортеці. Його незламність, лицарська поведінка в імператорській катівні
зробили з мученика народного улюбленця. Недаремно в ті часи по
українських хатах зображення крамольного гетьмана виставляли поруч із
іконами.
Наказний гетьман Полуботок був не тільки сміливим і розумним, він
був далекоглядним і обережним. Готуючись до найгіршого, він начебто
вислав з України до Лондона величезну суму в золоті, десь приблизно один
мільйон фунтів стерлінгів. Довірена особа вклала той скарб до Лондонського
банку. Дехто з істориків стверджує, що цю секретну місію таємно здійснив
син Полуботка Остап.
Супровідний лист до банку був водночас і гетьмановим заповітом. У
разі своєї смерті Полуботок доручав виплатити ці гроші таким чином.
Представник незалежної Української держави мав одержати 80%, проте в
обов’язковій присутності одного з гетьманових нащадків по чоловічій лінії.
Нащадкові ж заповідалася решта скарбу – 20%.
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Після того, як Павло Полуботок був насмерть закатований у
Петропавловському казематі, його син тайкома покинув Україну. Про його
подальшу долю нічого не відомо.
Кілька разів Полуботкові нащадки робили спробу розшукати родинний
скарб. Кожна така спроба завершувалася невдачею.
Кожний детектив повинен мати розв’язку. В нашому ж її немає.
Звісно, можна підрахувати, в які трильйони перетворився нині
Полуботків скарб. Та чи є в тому сенс? Певно, тепер для виплати отих колись
вкладених гетьманичем грошей довелося б спродати всю Англію разом із
Шотландією й північною Ірландією. Мабуть, ці гроші могли б скласти
бюджет незалежної України на кілька сотень, а то й на тисячу років уперед.
Проте подейкують, буцімто Британський парламент прийняв ухвалу про
те, що всі капітали з відсотками, що зберігаються в англійських банках понад
150 років, поверненню не підлягають. Може, то саме гетьманів скарб так
налякав стареньку Англію?
А що коли козацьке золото все-таки було насправді? (За
І.Малишевським; 390 сл.)
 Пояснити лексичне значення слів гетьман (в Україні ХVІ-ХVІІ ст.
воєначальник козацького війська; в ХVІІ-ХVІІІ ст. – правитель України
і головнокомандуючий козацьким військом), місія (відповідальне
завдання, доручення), фунт стерлінгів (грошова одиниця
Великобританії), трильйон (число, яке зображується одиницею з
дванадцятьма нулями), каземат (тут: одинична камера у фортеці для
утримання в’язнів), детектив (літературний твір, кінофільм, зміст яких
присвячено розкриттю заплутаного злочину).
 Дібрати синоніми до слів тло, сенс, крамольний (бунтівний),
дражливий, ухвала, подейкувати.
 Скласти план тексту (орієнтовний: І. Цій історії два з трьома
чвертями століття. ІІ. Нині ця історія особливо дражлива. ІІІ. Що
відомо про Полуботка. 1. Чернігівського полковника обрали наказним
гетьманом. 2. Цар не довіряв Полуботкові. 3. Боротьба гетьмана за
повернення Україні прав. 4. В’язень Петропавловської фортеці. 5.
Мученик став народним улюбленцем. ІV. Полуботків скарб. 1.
Далекоглядність гетьмана. 2. Золото у Англійському банку. 3. Як
гетьман заповів поділити гроші. V. Доля Oстапа Полуботка не відома.
VІ. Який бюджет України міг би скласти скарб. УІІ. Рішення
Британського парламенту. VІІІ. Чи ж існувало козацьке золото?)
 План докладного переказу перебудувати на план переказу стислого
(орієнтовний: І. У чому дражливість історії про Полуботків скарб. ІІ.
Як це було. 1. Боротьба наказного гетьмана за права України.
2.Ув’язнення правдоборця. 3.Нардний улюбленець. ІІІ. Гетьманів скарб
у Англійському банку. ІV. Заповіт Павла Полуботка. V. Чи ж існувало
козацьке золото?)
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 Написати стислий переказ.
Урок № 21
Зв’язне мовлення
Ділові папери. Розписка. Аналіз письмового переказу
Мета: пояснити особливості складання розписки, формувати вміння
складати цей діловий папір відповідно до окресленої ситуації спілкування;
підбити підсумки учнівських переказів, відзначити позитивне у їх виконанні,
проаналізувати допущені типові помилки й недоліки учнівських творчих
робіт; спрямувати учнів на індивідуальне опрацювання допущених помилок;
розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, удосконалювати навички
самостійної роботи.
Хід уроку
І. Підготовка до сприймання нового матеріалу.
* Вибірковий диктант. Виписати назви документів. Які документи є в членів
вашої родини? За яких обставин і для чого вони складаються? Як слід складати
ділові папери?
Своїм указом, аж занадто строгим, Валуєв мову знищить не зумів. (І.Савич.)
Побожна, урочиста тиша охопила зал, коли президією з’їзду було оповіщено,
що Центральна Рада має оголосити свій Універсал. (В.Винниченко.) Літати я
хочу без паспорта й візи поза кордонів колючі дроти. (Д.Павличко.) Тоді
з’явивсь Іван Хомич. Він брав від нас заяви, посвідки, анкети. Питав,
порившись в вороху заяв: “Хто дід? Хто батько? Звідки? Як ти? Де ти?”
(М.Бажан.) Прилинула до мене телеграма, а в ній одне-одненьке слово: “Мама”.
(П.Перебийніс.) Будь першим у полі, а не в протоколі. (Нар.творч.)
Cловник. Документ складене відповідно до вимог закону письмове
свідоцтво, що підтверджує будь-який факт, що має юридичне значення
(наприклад: свідоцтво про народження, атестат або диплом про освіту,
свідоцтво про укладення шлюбу, заповіт). Документи регулюють ділові
стосунки між членами суспільства.
ІІ. Повідомлення мети і завдань уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
* Пояснення вчителя.
Розписка – діловий папір, у якому укладач підтверджує факт одержання
чогось від іншої особи або організації. Як і інші ділові папери, розписку
складають в офіційно-діловому стилі, якому властиві такі ознаки:
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тон викладу має бути нейтральний, емоційно забарвлені слова не
вживаються;
усі слова вживаються тільки в прямому значенні, застосовують терміни,
цифрові дані, чітко зазначаються прізвища й дати;
викладена інформація формулюється за допомогою суджень, у яких щось
стверджується або заперечується.
Як і більшість ділових паперів, розписка складається за певним
стандартом. Думки викладаються за допомогою речень певної будови. Такі
традиційні для ділового стилю мовні звороти (мовні кліше) полегшують
спілкування. Обов’язковою є назва ділового паперу (розписка). Необхідно
зазначити, ким і кому, у зв’язку з одержанням яких матеріальних цінностей
розписку видано. Як правило, розписка розпочинається словами: Я,
Білоноженко Сергій Іванович, учень 7 класу Вишнівської середньої школи... або
Видана мною, Сторожуком Олександром Григоровичем, робітником заводу
“Кристал”... . Ліворуч під текстом зазначається дата, праворуч ставиться
розбірливий підпис.
Пишеться розписка обов’язково від руки в єдиному
примірнику.
Виправлень і підчисток бути не повинно. Грошові суми слід записувати
цифрами та літерами. Найменування
матеріальних цінностей потрібно
вказувати точне.
Розписка складається за принципом “юридичної довіри”, тобто здатності
спричинити передбачену законом відповідальність за невиконання зазначеного
цей діловий папір не має (крім розписок, нотаріально завірених). Тому
печаткою та підписом керівника установи розписку не завіряють. Завіряється
розписка лише підписом одержувача. Після повернення матеріальних цінностей
(термін такого повернення часто зазначається) розписка йому повертається.
* Опрацювання зразка розписки.
Розписка
Я, вчитель української мови Київської середньої школи № 158 Тараненко
Віктор Андрійович, одержав у бібліотекаря Сенченко Галини Іванівни 18
(вісімнадцять) орфографічних словників для кабінету української мови і
літератури.
10. 11. 2002.
Підпис.
ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого.
* Скориставшись зразком розписки, від власного імені скласти одну з таких
розписок:
 про одержання у вчителя фізичної культури боксерських рукавичок
футбольного або баскетбольного м’яча для індивідуальних тренувань
на півроку;
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 про одержання у вчителя образотворчого мистецтва 12 тюбиків
олійних фарб та 4 пезлів для оформлення декорацій шкільного вечора;
 про одержання в костюмерній Національної опери ім. Т.Г.Шевченка 20
комплектів жіночих українських національних костюмів для виступів
шкільного хореографічного анстамблю терміном на рік.
V. Проведення аналізу письмового переказу.
* Загальна оцінка вчителем виконаної роботи.
* Аналіз двох-трьох найбільш вдалих робіт (учителем або колективно
учнями).
Схема аналізу письмового переказу
1.Чи розкрито в переказі тему.
2.Чи передано головну думку переказуваного тексту.
3.Чи в правильній послідовності переказано зміст.
4.Чи не пропущено чогось, чи не додано того, чого немає в тексті.
5.Чи відповідає текст переказу типовому значенню переказуваного текстузразка (чи правильно побудовано речення розповіді або опису, чи правильно
передано роздум).
6.Чи збережено в переказі стиль тексту-зразка.
7.Грамотність. Графічне оформлення.
*Повернення учням зошитів. Оголошення оцінок за роботу.
VІ. Індивідуальне опрацювання учнями допущених помилок. (Учні, які
раніше впоралися з роботою, одержують індивідуальне завдання).
VІІ. Підведення підсумків уроку.
VІІІ. Домашнє завдання. Завершити роботу над помилками.
Урок № 22
Зв’язне мовлення
Особливості будови опису зовнішності людини. Усний вибірковий
переказ тексту розповідного характеру з елементами
опису зовнішності людини
Мета: пояснити особливості будови опису зовнішності людини, формувати
вміння визначати такі описи в текстах та аналізувати їх; на основі здобутих
текстологічних знань формувати в учнів відповідні текстотворчі вміння,
зокрема вміння виділяти в переказуваному тексті опис зовнішності людини й
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переказувати його; виховувати повагу до людини та її внутрішнього світу;
удосконалювати культуру писемного мовлення; розвивати увагу,
спостережливість, сприяти збагаченню й уточненню словникового запасу
школярів.
Хід уроку
І. Повідомлення мети і завдань уроку.
ІІ. Підготовка до сприймання нового матеріалу.
* Прочитати (прослухати). Кого описано в кожному з уривків? На що саме
(вік, зріст, постать, риси обличчя, одяг) указав письменник, щоб відтворити
зовнішність людини?
І. Максим був чоловік років двадцяти восьми, однак зморшки, що
глибоко залягли під великими сірими очима та двома довгими борознами
прорізали навкіс від прямого носа худорляві щоки, робили його набагато
старішим. З-під смушевої довговерхої шапки вибивалося пасмо русявого
чуба, такі ж русяві вуса підковою спадали від рота, сягаючи нижче різко
окресленого підборіддя. Від усієї Максимової постаті віяло силою, було
видно – чоловік це сміливий, рішучий, вдачі твердої, трохи похмурої.
Одягнений був у просмолену сорочку, заправлену в широкі сукняні штани,
залатані на лівому коліні, та в кунтуш з телячої шкіри. З-під кунтуша
виглядала почеплена через плече стрічка з запасними кулями і порохом. На
широкім реміннім чересі висів розцяцькований мідними гудзиками гаман та
швайка. Шабля й рушниця були прив’язані до сідла, до сідла ж були
приторочені кирея та аркан.
За Ю.Мушкетиком.
ІІ. Це був молодий, високий та плечистий русявий панич в сірому
літньому вбранні, вишиваній сорочці, в солом’яному брилі з широкими
крисами, з тоненькою дорогою паличкою в руці. Сонце розсипалося на його
м’яких ясно-русявих, аж сріблястих, наче льон, кучерях.
Височенький, повненький та широкий в плечах, він, одначе, на виду був
трохи схожий на маленького делікатного хлопчика з рожевими повними
устами, кругленькими ясними сірими очима, м’якими білястими кучерявими
завитками на висках та рожевими маленькими вухами, що світились наскрізь
на сонці. Говорив він помаленьку, не хапаючись, і навіть розтягував слова у
розмові, неначе говорив з приспівуванням. Голос його в розмові був тихий та
мелодійний, приємний. Вухо слухало його розмову, неначе якусь гарну
мелодію.
За І.Нечуєм-Левицьким.
ІІІ. Старий відразу помічає, що широка зеленкувата голова начальника
має разючу подібність до глянсуватого качана капусти, навіть здиблені
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рештки волосся схожі на верхні капустяні листки, що сяк-так облямовують
западину-лисину. І що найстрашніше: від цього качана-голови віє камінним
холодом байдужості, і живими на ньому здаються лише вигнуті скельця та
золото окулярів. За ними не видно очей, тільки поверх них, у вислих бровах,
ліниво ворушиться брезглива строгість невдоволення, вона виказує і поганий
настрій, і шлункову хворобу начальника, від якого зверху пахне парфумами і
турецьким тютюном, а знизу тхне ваксою.
За М.Стельмахом.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
* Пояснення вчителя.
Скласти опис зовнішності людини – значить відтворити її індивідуальний
вигляд, передати ознаки її образу. У словесному зображенні людини
важливими є вказівки на вік, зріст, поставу, риси обличчя, одяг, манеру
триматися й говорити, ходу тощо).
Опис зовнішності людини складається, як опис предмета. “Даним”
(«відомим») є сам предмет або його “частини” (назви частин тіла, риси
обличчя, елементи одягу тощо). “Новим” є ознаки.
Наприклад:
В
Н
Н
Н
В
Н
Він був високий, гордий і красивий. Його лице тверде було, як мідь. Його
В
Н
вуста були тугі, як лук, натягнутий дзвінкою тятивою.
За Л.Костенко.
Поруч з описом зовнішності людини (Сам старий, як голуб сивий, літ
сімдесят буде, борода широка, сива, сходить аж на груди. (С.Руданський.)
трапляється розповідь з елементами опису людської зовнішності (Біля вуликів
на землі лежить собі дід мій і куня. І лазять бджоли по його чолі, як по
розтрісканім зрізі пня. І лазять бджоли по запалій щоці, і він лежить собі,
як неживий. Очі його, немов чорні рубці, зашиті сивою ниткою вій.
(Д.Павличко.)
Опис зовнішності людини може бути складений у художньому, науковому
або діловому стилях.
Мета наукового та ділового описів людської зовнішності – максимально
об’єктивно й точно передати особливості її вигляду. Такі описи є стислими
й конкретними. Крім того, наукові описи можуть бути узагальненими, тобто
відтворювати типову зовнішність, характерну для певної групи людей,
підкреслюючи в їхньому вигляді найбільш істотне.
Мета художнього опису зовнішності людини – створити її образ, емоційно
вплинути на читача чи слухача, викликати певне ставлення ло
портретованого. Цього досягають вживанням оцінних слів (Що то за
дівчина, Боже мій, світе мій! Да така ж красна, як маківочка! (Марко
Вовчок.) або добором відповідних художніх засобів: епітетів, порівнянь,
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метафор тощо (напр.: В такториста очі – наче дві волошки, на лиці рум’янім
– ластовиння трошки. (О.Довгий.) Волосся руде, золоте ластовиння, як
сонячний зайчик, мінливе лице. (М.Бажан.). Зазвичай оцінні слова й
відповідним чином дібрані художні засоби поєднуються (напр.: Він був
гарний хлоп’яга, білявий, веселий, мов бджілка в маю. (Л.Первомайський.)
Чорнява-пречорнява, з великими темними очима, нестерпно красива,
особливо у великій бабиній хустці, яку напинала аж на лоба. (Ю.Мушкетик.)
ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого.
* Прочитати речення. До якого стилю слід віднести речення? Свою
думку обгрунтувати. У вказаних учителем реченнях визначити “дане” й
“нове”.
І. А те личко – мов зіронька темненької ночі, та ще к тому чорні брови і
карії очі. Стан правенький, мов тополя, щічки – мов калина, шийка – мов той
алебайстер, губоньки – малина! (Л.Глібов.) Хустина, куфайка – жінка з села.
Вирізьблені сонцем глибокі зморшки. Руки спрацьовані, чорні, як та смола,
потріскані, наче підгорілі коржики. (Д.Павличко.) Двері – рип! І в той же миг
вийшла баба на поріг, зморщена, мала, щуплява, голосок такий писклявий.
(Н.Забіла.) Низька корячкувата постать спинилась на хатнім порозі,
переставила довгий ціпок у хату і, спершись на нього, щулила очі. Здавалось,
вербовий пень витяг з землі своє коріння та причвалав між люди, цупкий,
битий негодою, з духом землі, на якій ріс. (М.Коцюбинський.)
ІІ. Сім десятків дідові старому, сам незчувсь, коли і відгуло, - вже лице
пожовкло, як солома, борознами вкрилося чоло. Сяють очі глибоко спідлоба,
тільки пух лишивсь на голові. (В.Симоненко.) Його волосся темно-русе в
блідім промінні каганця, і довгії козацькі вуса, і кашель, кашель без кінця...
(В.Сосюра.) Товстий з’явився дід. Його червоний ніс на масному виду,
неначе квітка ріс, а з-під навислих брів блищали очі хитрі. (М.Рильський.)
Струмилась ніжно-біла борода, чоло високе, вінчане чалмою, і брови,
припорошені зимою, в очах глибока мудрість, молода захопленість і доброта
безмежна. (П.Воронько.) Старий дідугара, рудий, клишоногий, мов кам’яна
“баба” з касожських степів, а ніс його сизо-червоно-блискучий, як сонце, в
тумані обличчя яснів. (Л.Первомайський.)
* Прослухати (прочитати) уривки. Яким чином авторам вдалося передати
своє ставлення до описуваних ними людей? До яких художніх засобів
вдалися письменники? Визначити стиль уривків.
І. Рипнули двері, і увійшов низенький, невеличкий, сухенький чоловічок.
То був старий Бубка. Він мав кругленький невеличкий вид, кирпатий, як
картоплина, ніс і маленькі чорні очки. На сухому підборідді стирчало зо три
пучечки чорного волосся, котре позакручувалося вгору, неначе кучері в
качура на хвості. Бубка говорив тоненьким сипким голосом. Було знать, що
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його недурно продражнили Бубкою: в ньому сліду не було вдачі й завзяття.
Старий сивуватий Бубка був у постолах, в одній сорочці й держав на плечі
старенький кожушок.
І.Нечуй-Левицький.
ІІ. Заскрипіли двері. З темряви повільно вигнувся довготелесий
чолов’яга. На його стовбуристій шиї незграбиться невелика з укороченим
підборіддям голова. Коли він підвів тонкі повіки, в очах заколихався одсвіт
світильника, і вони з цим одсвітом так забігали, наче хтось підворушував їх
на невидимому решеті. На броватому, зі жмаканцями під очима обличчі
туманом проходить приниження, прохання, впертість і острах. Зібгане
тонкогуб’я сіпається, пересмикується і не може зронити перші слова, аж ось
вони зриваються і риплять, мов стара хвіртка у темряві.
За М.Стельмахом.
ІІІ. Обвислим тулубом загрузши в кріслі, він насуплено димить сигарою
своєю, сховавши між поморщених пухлин очиці, заяложені брехнею.
Червоно-жовту і масну, як сир, він голову підкидує відразу, щось зжовує,
неначе слинить фразу, якою знов хотів би плюнуть в мир. І руки тре, округлі
та рожеві, - він довго тре, неначе миє їх. Ще б пак! Долоні рук м’яких своїх
було чим замастити гендляреві! Його трясе невидима тривога, і стигнуть білі
очі маньяка, і кривогнуті щелепи бульдога звисають на борти нечисті
піджака.
За М.Бажаном.
* Прочитати. Пояснити, як сам автор ставиться до описуваної ним
особи. Вказати вжиті в уривку художні засоби й оцінні слова.
Ось і дівчина. Як і всі, вона засмагла, але чисто вмита, з лиця дуже гарна,
чорні очі великі. Сліпучо сяють намистинки білих-білих зубів. Боже, яка
вона особлива, не така, як усі! Наймиліша з усіх, найкраща! Коли бачиш її,
серце б’ється так, що дух забиває. Коли б я був поетом, написав би напевне
сонети такої вічної краси, як Петрарка. Коли б був художником, то, либонь,
невідомо ще, хто б став творцем Джоконди. Коли б був музикою, то також
питання – кого б в енциклопедіях записали автором мелодій до “Наталки
Полтавки”...
За І.Сенченком.
Словник. Петрарка - італійський поет доби Відродження. Джоконда персонаж картини італійського художника доби Відродження Леонардо да
Вінчі.
ІV. Підготовка до роботи над письмовим вибірковим переказом.
* Читання тесту вчителем.
*З’ясування значення вжитих у тексті переказу слів, які перебувають у
пасивному словнику учнів.
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*Визначення теми і головної думки тексту.
*Визначення стилю тексту. З’ясування покладеного в його основу типу
мовлення та допоміжних типів мовлення.
*Колективне складання плану вибіркового переказу тексту (фрагменту,
що є описом зовнішності людини).
*Повторне читання вчителем тексту (якщо у цьому є потреба).
* Усне переказування опису зовнішності людини за складеним планом.
V. Підбиття підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання. Вправа 250 (усно). Скласти
рідної людини (матері, брата, бабусі…).

опис зовнішності

Тексти для вибіркового переказу
1.Коваль
Дядько Тимоха був коваль. Дві його здоровенні руки, наче пір’їнкою,
повертали й гупали важким півпудовим молотом по залізному ковадлу.
Гупали так сильно, що те гупання чути було далеко селом, хоч кузня й
стояла аж на околиці, на вигоні.
Коваль був знаючий, тому тільки почують селяни те важке гупання, так
зараз і чвалають до кузні, несучи поламані сокири, ведучи непідкованих
коней.
Як живий постає дядько Тимоха в мене перед очима. Бачу здоровенну
кудлату голову з рудою бородою. Обличчя завжди умазане у кіптяву й сажу.
Очі такі голубі й добрі, що кожна дівчина забажала б такі мати. Проте ті очі
не всякий міг помітити, бо ховалися вони під стріхою з рясних довгих брів.
Голову дядькові було втнуто на широченних могутніх плечах. Увесь
Тимоха держався на двох стовпах, обутих у велетенські чоботища. На
превелике лихо, один стовп був дуже кривий, і Тимоха більше волочив його,
ніж ходив на ньому.
З Тимохою ніхто ніколи не торгувався, бо всі звикли до того, що коли він
скаже яку ціну, то вже не скине й копійки. Коли ж хто-небудь, не знаючи
цього, давав йому менше, ніж він заправив, Тимоха, нічого не відмовляючи,
одвертався до свого ковадла і починав гупати. Врешті, дядькові давали
стільки, скільки той хотів, бо другого коваля в селі не було.
Але не подумайте, що дядько Тимоха був сердитий і похмурий. Я часто
бігав до нього. Ми з дядьком були собі приятелі, хоч я був тоді малим
хлопцем, а він п’ятий десяток років жив.
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Не раз бувало так, що скінчивши роботу, завжди чорний і блискучий
дядько сідав у кутку й розповідав мені ковальські легенди.
А якось щось брязнуло мені в руки з його здоровенних рук із вічно
засуканими рукавами. Такого щастя я не сподівався. Ніколи не думав, щоб
він скував мені справжню залізну невеличку шабельку. Згадуючи тепер
дядькове обличчя, яким воно було в ту хвилину, і його добрі голубі очі, я не
зважуюся сказати, хто з нас був тоді щасливіший – я чи він. (За
Б.Грінченком; 320 сл.)
 Пояснити лексичне значення слів ковадло (залізна або сталева
підставка, на якій обробляють метал, кують металеві вироби), вигін
(простора ділянка біля села, куди виганяють пастися худобу, птицю;
пастівник); розкрити переносне значення підкреслених слів у виразах
стріха рясних брів; голову втнуто; держався на двох стовпах.
 Дібрати синоніми до слів околиця, чвалати, сподіватися, обутий,
зважитися.
 Скласти план вибіркового переказу (орієнтовний: 1.Здоровенні руки з
вічно засуканими рукавами. 2. Кудлата голова з рудою бородою. 3.
Обличчя, завжди умазане в кіптяву й сажу. 4. Голубі добрі очі під
стріхою рясних брів. 5. Широченні могутні плечі. 6. Два стовпи, обуті
в чоботища. 7. Дядькове каліцтво. 8. Вік дядька Тимохи. 9. Коваль не
був сердитий і похмурий).
 Усно переказати опис зовнішності коваля Тимохи.
2.Косар
Люба похапцем одяглася й вийшла з хати. Із верб, що обступали подвір’я,
накрапало місячне проміння. Блакитна ніч стояла в своїй довершеній красі
над лісовим хліборобським краєм, де й пшеничний хліб пахне зіллям дібров.
Люба пройшла мимо корови, що лежала на мураві. Од худоби віяло
молоком і дозрілою суницею. Корова важко зітхнула, Люба почухала її між
рогами, вийшла на дорогу й пішла до озеречка.
Праворуч від озеречка уже лежали росою прибиті покоси, але ніде ще не
манячили копички. Оце завтра чи позавтра вони, мов парубота, стануть
навколо води.
Коло пагорба, до якого від води тягнувся рясно занизаний кетягами кущ
калини, дівчина злякано зупинилась. На купинці трави, широко
розкидавшись, спала під свиткою людина, а біля неї лежала коса, мантачка й
торбина.
- Та це ж Мар’ян Поляруш! – в дівчини відразу проходить острах.
Вона приглядається до найкращого в селі косаря. Щось могутнє й красиве
зосереджене в його дужій постаті, в обводі довгастого засмаглого обличчя.
На зігнутих міцних руках спочиває велика голова. У Мар’яна прямий ніс,
виразні лінїї ніздрів схожі на два зубці часнику. Тільки тепер дівчина
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помічає, що в очних западинках косаря блищить роса. Її рука мало не
потягнулась, щоб отерти з очей оті холодні небесні сльози.
Під босою ногою несподівано тріснув крихкий корінець. Люба
здригнулася, навшпиньки відійшла від Мар’яна і слизькими, нахололими
стежками побігла до хати. (За М.Стельмахом; 215 сл.)
o Пояснити значення слова мантачка (вузький дерев’яний плоский
брусок, укритий шаром смоли з піском, для гостріння коси).
o Дібрати синоніми до слів мурава, постать, обвід (обличчя),
засмаглий.
o Скласти план
вибіркового переказу (орієнтовний: 1.Щось
могутнє й красиве в його дужій постаті. 2. Довгасте засмагле
обличчя. 3. Міцні руки й велика голова. 4. Прямий ніс з чіткими
лініями ніздрів. 5. Небесні сльози в очних западинках.)
o Усно переказати опис зовнішності косаря Мар’яна.
3.Дідусь
Дідусь попросив оповістити рідню, щоб прийшла попрощатися. У хаті
зібралося трохи родичів. Усі сиділи, засмучено схиливши голови.
Сашко опустився скраєчку ліжка. Помітив, як дідусь перемінився на
обличчі. На щоках ані кровинки, колись червоні й гарні уста поблідли,
взялися смагою. В очах зник колишній завзятий блиск. Лише сиві-сиві вуса,
як і раніше, стирчали непокірно, войовниче, а кошлаті брови так само грізно
звисали з високого посіченого зморшками чола. Але вони не надавали
дідусеві суворого вигляду, навпаки, він видавався лагідним і добрим.
Дідусь кволо узяв онука за руку.
- Ну, от потурбував вас, - ворухнув він пересохлими вустами. – Хотілося
побачитися... востаннє...
- Ще бачитимемось... – невпевнено сказав батько. – скоро ось вісімдесят
ваших одгуляємо... Усі зберемося у вас...
- Авжеж, збирайтеся... – перепинив дідусь батька. – Не забувайте
матері...
Старий окинув усіх неквапливим поглядом, мовив:
- Дивлюся оце на вас, діти, і не печаль ятрить моє серце, а радість гріє
його. Бо нема в нашому роді ні лежнів, ні злодіїв. Жоден не вбивав, не крав і
не ошукував. Усе, що в нас є, надбали своїми руками, - і він виставив, як
свідків, сухі спрацьовані руки. – Живіть і далі в злагоді й мирі. Не кривдіть
одне одного, помагайте слабшому...
Йому важко було говорити. На чолі виступили росинки поту. Певно,
дідусь збирався з силою, бо, видно, хотів ще шось сказати наостанок.
- Прожив я, діти, довге життя. А що вже роботи переробив... Тільки жалко
мені, що так і не наробився... Дуба мого не пиляйте, хай росте. Лопати для
копачів я погострив...
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Усі мовби покам’яніли. Дідусь подав рукою знак, щоб підходили
прощатися.
Помер дід Артем тієї ж ночі. Ховало його майже все село. (За Б.Комаром;
260 сл.)
 Дібрати синоніми до слів засмучено, завзятий, кошлатий, наостанок;
пояснити значення виразу взятися смагою; розкрити переносне
значення підкреслених слів у виразах росинки поту; всі покам’яніли.
 Скласти план
вибіркового переказу
(орієнтовний: І. Дідусь
перемінився на обличчі. 1. На щоках – ані кровинки. 2. Колись червоні
вуста поблідли. 3. Зник завзятий блиск очей. ІІ. Сиві вуса стирчали
войовничо. ІІІ. Грізні кошлаті брови не надавали грізного вигляду. ІV.
Посічене зморшками чоло. V. Вік діда Артема. VІ. Сухі спрацьовані
руки).
 Усно переказати опис зовнішності дідуся.
Урок № 23
Тема: Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення,
морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівниковий зворот.
Літера и в суфіксах дієприслівників.
Мета: дати поняття про дієприслівник як особливу форму дієслова,
формувати вміння розпізнавати дієприслівники в реченнях, визначати їхні
граматичні ознаки; формувати вміння визначати орфограму “Буква и в
суфіксах дієприслівників”; дати поняття про дієприслівниковий зворот,
формувати вміння визначати його в реченнях, виділяти комами на письмі,
правильно інтонувати речення з дієприслівниковими зворотами; виховувати
повагу до народних прислів’їв як засобу передачі мудрості попередніх
поколінь наступним; розвивати увагу, мовне чуття, логічне мислення.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник.
Хід уроку
І. Підготовка до сприймання нового матеріалу.
* Робота з підручником. Виконання вправи 144. Опрацювання таблиці
“Форми дієслова” (с. 16).
* Робота біля дошки. Записати речення, поставити питання до виділених
слів. З якими членами речення пов’язані ці слова за змістом? На яку дію –
головну чи додаткову – вони вказують?
І. На дубі сидячи, зозуля закувала. (Є.Гребінка.) Дівчинка скликає голубів,
вийшовши на ганок. (В.Швець.) Низько нам нами, враз пролетівши, скрикнув
птах. (П.Тичина.) А синиці з горобцями, посідавши на карниз, реготали до
нестями. (Д.Павличко.)
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ІІ. І сам полковник вийшов наперед, хвилюючись і стримуючись владно.
(М.Бажан.) Ішла людина, просто йшла людина, закинувши шарманку на
плече. (Л.Костенко.) Я їхав, дрімав, загорнувшись в кожуха.
(Л.Первомайський.) Сидять діди, сплітаючи билицю. (А.Малишко.)
ІІІ. Заховавшись в вулик свій, тихо спить бджолиний рій. (В.Паронова.)
Сірко, забравшись на копицю, від сіна відганяв телицю. (Л.Боровиковський.)
Продершись рвучко між гілляк, на стежку вискочив хижак. (М.Бажан.) І
собака, зронивши голову, сльози лапами витирав. (Б.Олійник.)
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
* Робота з підручником. Виконання вправи 145. Опрацювання таблиці
“Дієприслівник” (с. 53). Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 53-54).
Опрцювання теоретичного матеріалу (с. 62) про правопис дієприслівникових
суфіксів.
ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого.
* Прочитати речення. Довести, що виділені слова є дієприслівниками. Які
ознаки дієслова і прислівника властиві дієприслівникові? Визначити їх у
виділених словах. Вказати в реченнях дієприслівникові звороти, пояснити
вживання розділових знаків.
І. Край річки, ставши на плотину, рибалка вудочку закинув.
(Л.Боровиковський.) До схід сонця ставлю верші, обминувши чорторий.
(М.Стельмах.) Я бережно так ступаю, обходячи муравник. (М.Самійленко.)
Мужчини, руки од мазуту вимивши, ковтали в пресі де яка стаття.
(Л.Костенко.)
ІІ. На людей дивлячись, і себе бачиш. Знаючи ремесло, старцювати не
будеш. Згуртувавшись, хоч наспіваємось. Не прогодуєшся, колоски
збираючи.. Не хвались, у поле йдучи, а хвались, з поля везучи.
Народна творчість.
* Вибірковий диктант. Виписати дієприслівники. Позначити у них
орфограму “Буква и в суфіксах дієприслівників”.
Швидкий літак таранить небеса, лишаючи в блакиті слід пір’ястий.
(Д.Луценко.) Описавши дугу в вишині, приземливсь на галявці літак.
(П.Воронько.) Аероплан чітким півкругом пролинув, сяючи крильми.
(М.Рильський.) Задерши хижо вигнуті дзьоби, зловісно, важко в небо
виповзають, немов доісторичні птерозаври, похмурі надсучасні літаки.
(Б.Олійник.) А поїзд жене, продираючи ніч. (І.Гнатюк.) Гримучий поїзд,
поле перегнавши, наздожене вечірні небеса. (А.Малишко.) Розгонистий поїзд
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шарпнувся востаннє, дихнувши шипучої пари теплом. (М.Бажан.) Експрес
розгніваним драконом летить, ковтаючи мости. (М.Нагнибіда.) Я, зрештою,
зрадів, коли поволі мій поїзд рушив, беручи розгон. (М.Рильський.)
* Переписати речення. Вказати дієприслівники, з’ясувати синтаксичну
роль дієприслівників разом із залежними від них словами. Позначити
орфограму “Буква и в суфіксах дієприслівників”.Дієприслівникові звороти
підкреслити. Пояснити вживання розділових знаків.
І. Учись, на інших дивлячись. Тешучи дерево, кравцем не станеш. Кривою
дорогою йдучи, попереду мало побачиш. Збираючи по ягідці, надбаєш
кошик. Не їсть соловей калину, пропустивши малину. Впустивши роги, за
хвіст не вдержиш. Бувши конем, не станеш волом. Не цурайся коня, й
трактора придбавши.
Народна творчість.
ІІ. Стояв кремезний лісоруб, опершись ліктями на дуб. (П.Воронько.)
Прокинулися лісоруби, своєму віддають народу, пускаючи на бистру воду, в
плоти зв’язавши, ліс гінкий. (М.Рильський.) Плоти спускаючи в дніпрові
хвилі, не раз скупаюсь в поті гаряче. (М. Стельмах.) Лісосплав, вимагаючи
сили, сміливості, витривалості, спритності й загартованості, завжди вважався
суто чоловічою професією. (З підручн.)
ІІІ. А кущ троянди паленіє, в землі вогонь свій беручи. (М.Рильський.)
Полюбивши троянду, терпи її колючки. (Нар.творч.) А нам зоря тулилась все
до віч, зростаючи в троянду у червону. (І.Драч.) Піднявши камінь, мусиш
його котити. Шпурнувши камінь до неба, матимеш ним по голові.
(Нар.творч.) Сміється баба, клята скіфська баба, сміється, ухопившись за
живіт. (Л.Костенко.)
* Відредагувати речення (усно).
І. Проходячи повз вікно, почулася пісня. Вона зачіпала душу,
вслухавшись у її слова. Зачарувавшись мелодією, нас зацікавили співаки.
ІІ. Опинившись у лісі, нам стало страшно. Згубивши стежку, нас охопила
розгубленість. На щастя, дорогу було знайдено, зустрівши лісничого.
V. Вивчення нового матеріалу.
* Пояснення вчителя.
Українська мова, будучи біднішою проти російської на дієприкметники,
має далеко більше від неї дієприслівників. Наша класична література, живе
народне мовлення, пісня, казки, прислів’я, приказки й приповідки рясніють
дієприслівниками (Не кайся, рано вставши, молодим оженившись.
(М.Номис.) Доброго здоров’я пивши! (З живих уст.).
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Дієприслівники часто вживаються саме замість невластивих українській
мові активних дієприкметників, потрібно: Жовтіли, спіючи, ниви, а не
Жовтіли спіючі ниви, як написав сучасний поет.
За Б.Антоненком-Давидовичем.
VІ. Виконання вправ на закріплення вивченого.
* Словниковий диктант. У записаних словосполученнях вказати
дієприкметники (вжиті не завжди доречно) та дієприслівники. Позначити в
словах орфограму “Буква и в суфіксах дієприслівників”.
Даленіючі в долині села; пригадуючи дитинство; умліваючі від
захоплення серця; вгадуючи чужі наміри; переважаючі серед людей настрої;
переважаючи силу розумом.
* Прочитати. Дієприслівники і дієприкметники виписати в дві колонки.
Позначити орфограму “Буква и в суфіксах дієприслівників”.
Мармуру білого лежала брила, поблискуючи в білизні сніжній. Тим
блиском здалека вона манила кочуючі ватаги дикарів. (І.Франко.) І слід на
солонцях присох, де йшов кульгаючи руїнник землі народів багатьох.
(М.Бажан.). Орел здіймався з кам’яних гір, благословляючи їх широким
розмахом крил. (М.Коцюбинський.) Підтанцьовуючі звуки винесли до танцю
всіх. (П.Тичина.) Повсюди там, як у кімнатах сміху, побільшуючі ставлять
дзеркала. (Д.Павличко.) Калин палаючі вогні, васильків цвіт... І юні дні, і юні
дні забутих літ. (П.Усенко.) Металося полум’я й глухо ревло, з дверей
вистромляючи тулуб багровий. (М.Бажан.) Дзвенить і місяць, сріблом сяючи.
(П.Тичина.) Дай слова найпростіші й вогнисті, викинь мертві, шамріючі в
листі. (В.Броневський.)
* Переписати, на місці крапок уставляючи пропущені літери.
І. Не спечеш калачі, лежач.. на печі. Збирай трудову копійку на лежач..
дні. Сидяч.. на коні, не ховайся за вівцю. Немічні й ледачі завжди сидяч.. .
Народна творчість.
ІІ. Танцююч.. тучі, ви не при собі! Нащо вам роняти перли голубі?
(П.Тичина.) І я, танцююч.., про радість заспіваю. (М.Бажан.)
* Пояснити значення поданих фразеологізмів. Два-три з них увести до
самостійно складених речень (усно).
Поклавши руку на серце (Правду кажучи). По суті кажучи. Засукавши
рукава. Дивлячись крізь пальці. Горя прикупивши. Зціпивши (стиснувши)
зуби. Висолопивши (висунувши) язика. Недовго думаючи (збираючись).
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* Навчальний диктант. Визначити, якими формами дієслова є виділені
слова.
Я дім збудував у краю лісовім, та людям охоче віддав я свій дім. Як вітер,
мій кінь у діброві скакав. Та, хворого стрівши, коня я віддав. По тій же
дорозі у ранішній час пішов я, зодягнутий в шовк і атлас. Та от мені старець
в дорозі зустрівсь. Віддав я одежу і голим лишивсь. Я пісню про вогник, що
ніч подола, співав, щоб натомленим дати тепла. Поглянув на небо. Таке
голубе! І, все загубивши, знайшов я себе.
За Л.Забаштою.
VІІ. Підбиття підсумків уроку.
VІІІ.. Домашнє завдання. П. 10, вправа 147 (І).
Уроки № 24, 25
Тема: Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті
й одиничному дієприслівникові.
Мета: закріпити поняття про дієприслівниковий зворот, закріплювати вміння
вирізняти дієприслівникові звороти в реченнях, правильно інтонувати
речення з дієприслівниковими зворотами, визначати синтаксичну роль
зворотів; формувати пунктуаційну грамотність, виховувати повагу до
історичного минулого народу, повагу до усної народної творчості; розвивати
логічне мислення, пам’ять.
Тип уроків: комбіновані уроки (закріплення вивченого; вивчення нового
матеріалу).
Обладнання: підручник.
Хід уроків
І. Перевірка домашнього завдання.
* Прочитати спроектовані через кодоскоп (заздалегідь записані на дошці)
речення. Вказати в них дієприслівники та залежні від них за змістом слова.
Виразно прочитати речення, виділяючи дієприслівники із залежними від них
словами паузами та інтонацією. Вказати одиничний дієприслівник.
Грім упада, ударяючи глухо. (А.Малишко.) Вітер, сивіючи в лузі, гривою
сивою грає. (Є.Гуцало.) Молоду хвилюючи траву, спершу грім ударив над
Подолом, прокотився, загримів над полем. (А.Малишко.) Чіпляючись за
приполи хмари, грім, бухикаючи, так і зависав між небом і землею.
(М.Стельмах.) Лекала шляхів п’ють бензиновий мед, ласуючи громом охоче.
(І.Драч.)
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.
ІІІ. Відтворення теоретичних відомостей.
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* Бесіда.
 Що утворює дієприслівник разом із залежними від нього словами?
 З яким членом речення пов’язаний за змістом дієприслівниковий
зворот?
 Яким членом речення є дієприслівниковий зворот?
 Яким може бути розташування дієприслівникового зворота стосовно
дієслова-присудка?
 Як інтонуються речення з дієприслівниковими зворотами?
 Якими розділовими знаками виділяється дієприслівниковий зворот?
ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого.
* Прочитати, вказати дієприслівникові звороти. Пояснити вживання
розділових знаків. З’ясувати синтаксичну роль дієприслівникових зворотів.
І. Покидаючи рідний свій край, нащо їде козак за Дунай? Що шукає
козак за Дунаєм? (Д.Кремінь.) Чи ж на те козацтво гинуло в неволі,
побивалось тяжко, шукаючи волі? (Леся Українка.) І досі ще тремтить душа,
ждучи чогось таємного. (І.Франко.) То як же можна, живучи поглядами своїх
дідів і батьків, легко, з грубими жартами підходити до незбагненної дівочої
душі? (М.Стельмах.) Треба зранку до праці вставати, зневажаючи втому і
лінь, і долати, долати, долати бездуховність усіх поколінь. (Г.Чубач.) Хто він
такий, отой козак Мамай, що, списа увіткнувши в небокрай, перебирає
пальцями бандуру? (А.Бортняк.)
ІІ. Утикаючи голку, шила не виймають. Навіть голодуючи, нагодуй
батька. Лінь, лежачи на печі, мерзне. Вух не затикай, сподіваючись на око.
Нагинаючи тополю, пам’ятай про свою голову. Лягаючи спати, треба план на
завтра мати. Зриваючи яблуко, подякуй тому, хто його виростив.
Народна творчість.
V. Вивчення нового матеріалу.
* Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 57-58).
Виконання вправи 158.
* Пояснення вчителя.
Одиничний дієприслівник виділяється комами, якщо він означає
додаткову дію до дієслова-присудка. Найчастіше такий дієприслівник стоїть
перед
дієсловом-присудком (напр.: Навчаючи, вчаться. (Ант. вираз.)
Нюхаючи, не наситишся. (Нар.творч.) Вмираючи, лілеї клонять до теплої
води голівки в’ялі. (Леся Українка) Доїхавши, не розвертайся. (Нар.творч.),
рідше - після нього (напр.: Я сам свою молитву правив, і никла, щулячись,
біда. (М.Самійленко.) Чекає ратая, паруючи, чорнозем. (М.Рильський.)
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Якщо ж одиничний дієприслівник означає спосіб дії і за своїм значенням
близький до прислівника, комами він не виділяється. Найчастіше такий
одиничний дієприслівник стоїть після дієслова-присудка (напр.: Залізо
випробовують куючи, а коня вчать їздячи. (Нар.творч.) ...Ідуть осаули та
плачуть ідучи. (Т.Шевченко.) Гай лежав розпластавшись. (О.Гончар.) Ідуть
зірки в піке і зависають йдучи. Жевріли зеленіючи очиці в таких тварин, яких
не відав Брем. (І.Драч.), хоч іноді може стояти і перед дієсловом-присудком
(напр.: Лінивий сидячи спить, а лежачи робить. (Нар.творч.).
Два чи більше дієприслівникових звороти, з’єднані між собою лише
інтонацією, на письмі відділяються один від одного комами (напр.:
Умившись в гірському потоці, простягшись в пахучій долині, під голову гору
поклавши, спочину в краю буковинськім. (М.Нагнибіда.) Поземка куріла
назустріч. Вже потім далася вона узнаки, злетівши угору, рвонувши зісподу,
ударивши спереду, ззаду, з боків, піднявшись у наступ з глибоких ярків.
(Л.Первомайський.)
Якщо два дієприслівникових звороти з’єднані між собою
неповторюваними сполучниками і (та), або, кома перед цим сполучником
не ставиться. (напр.: Степ, струснувши з себе росу та зігнавши непримітні
тіні, горить жовто-зеленим кольором. (Панас Мирний.)
Якщо сполучник і (та) з’єднує два присудки або два простих речення у
складному, кома може ставитись як перед цим сполучником, так і після нього
(напр.: Добре нам заблудитись в дрімучому лісі і, за руки узявшись, ходить
до зорі. (М.Стельмах.) Нависло низько хмар глухе склепіння, і, шурхаючи
крилами об них, летять чайки. (М.Бажан.)
Не виділяються комами дієприслівникові звороти, що є фразеологізмами:
Сидіти склавши руки. Говорити не переводячи духу. Тікати не тямлячи
себе.
VІ. Виконання вправ на закріплення вивченого.
* Прочитати речення, правильно їх інтонуючи.
дієприслівники. Пояснити вживання розділових знаків.

Вказати одиничні

І. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. (Т.Шевченко.) Тепер,
співаючи, дівчата тією стежкою ідуть на спільну працю.(М.Рильський.) По
вулиці ідуть співаючи дівчата, і під гармонію співають парубки. (В.Сосюра.)
Заспівали ідучи хлопці-білоруси. (П.Усенко.) Співають хлопці, їдучи в кіно.
(Д.Павличко.) Спочиваючи, бійці славну пісню співають. (П.Тичина.) Добре
пісні співати пообідавши. (Нар.творч.)
ІІ. Мати ходить гукаючи, свого сина питаючи. Згадай мене, мамо,
пообідать сівши, а я тебе ізгадаю не пивши, не ївши. Лінивий сидячи спить, а
лежачи робить. До роботи плачучи, а до танців скачучи. Не хвались почавши,
а хавались намолотивши. Наймит ходячи наїсться, а сидячи виспиться. Ївши,
гріється, а працюючи, мерзне. Багатий помирає недоївши, а бідний переївши.
Більше добув лижучи, ніж відриваючи (кусаючи). Як здоров’я маємо – не
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дбаємо, а стративши плачемо. Пряме дерево і вмирає стоячи. Сидячи, з лісу
дров не наносиш. Спотикаючись, вчаться вище ноги піднімати. Жити
розкошуючи. Жити, горе покотивши.
Народна творчість.
* Переписати, розставляючи пропущені розділові знаки (подаємо речення
без їх вилучення). Позначити орфограму “Буква и
в суфіксах
дієприслівників”. Дієприслівникові звороти та одиничні дієприслівники
підкреслити як відповідні члени речення.
І. Буйний вітер замовк, пролетівши. (Леся Українка.) Жахаючи,
вривається в легені зловіщий вітер. (М.Бажан.) Зоря, вклоняючись небу,
падала в комиші. (Д.Павличко.) Кудись біжать, співаючи, дроти, хвилюється
під сонцем стигле жито. (В.Сосюра.) А я іду, мій друг, з тобою, одкривши
серце всім вітрам! (В.Сосюра.) Сонце жбурляє пригорщі золота, всесвітом
граючи в росах тремких. (М.Самійленко.) Тополі в ряд, леліючи красу,
шумлять собі на тім яснодорожжі. (А.Малишко.) Джмелям і бджолам липа
платить мито, медовий дух, мов світло, в світ ллючи. (В.Коротич.) Летять за
вітром бджоли у суцвітті, забувши про свої прозорі крила. (І.Драч.) А за
березою дуби стоять,
тримаючи віки на своїх обважнілих руках.
(М.Стельмах.) І розцвілися буйно клени, цвітінням сплівшись угорі.
(М.Стельмах.) Край балки, проводжаючи потоки, петрів батіг сміється
синьооко. І коси розпустила ковила, радіючи, що злива
відгула.
(В.Павловський.) Відбившись тільки в склі, минає дощик. (М.Самійленко.)
ІІ. Летіла зозуля через сад, куючи. Та заплакав козаченько, од дівчини
йдучи. (Нар.творч.) Чи гадав той козаченько, йдучи на чужину, що вернеться
з його серця квітка на Вкраїну? (Леся Українка.) Я змочила хустиночку,
дрібні сльози витираючи. Видивила карі очі, тебе, серце, виглядаючи.
(Нар.творч.) І, в давні линучи літа, дзвенить легенда золота про Довбуша і
Кобилицю. (М.Рильський.) Тече Десна, ласкавиться, ввібравши небеса.
(О.Довгий.) Гривасту хвилю розметав Дністер, хитнувши кручами, немов
віками. (А.Малишко.)
*Попереджувальний диктант. Позначити орфограму “Буква и в суфіксах
дієприслівників”. З’ясувати синтаксичну роль дієприслівникових зворотів.
І. Сховавши фарби в зелен-вітах, підкралась осінь, наче рись.
(Д.Луценко.) Осіння тиша ходить на пуантах, прославши з листя тканий
гобелен. (Є.Гуцало.) І на долоні виваживши все, вклоняюся і осені, і літу.
(М.Самійленко.) Блакитний час, прикинувшись водою, тече в піщаних,
чистих берегах. (Є.Гуцало.)
ІІ. Теплий вітер цілує каштани, колихаючи віти смутні. (В.Сосюра.)
Насвистівшись між неба синіми берегами, вітер спати приліг під кручами в
дерезі. (М.Самійленко.) Снить врожаями нива осіння, тополями черпнувши
блакить. (М.Стельмах.) Наслухавшись солов’їного співу, надихавшись
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ароматом нічного повітря і намилувавшись місяцем, я поволеньки подався до
хати (Є.Гуцало.) Червона осінь сіла спочивать, а місяць гріє руки від багать,
червоним золотом укривши перелоги. (А.Малишко.)
Словник. Пуанти – взуття з твердим носком, яке використовують для
жіночого класичного танцю.
* Пояснювальний диктант. Дієприслівникові звороти підкреслити як
члени речення. Прочитати речення, правильно їх інтонуючи.
І. А день іде в красі і силі, пропахши соками землі. (М.Стельмах.) І,
натомивши у мандрівці ноги, лягає день спочити за горбом. (Є.Гуцало.) І цей
прекрасний вечір промине, розтанувши серпанком над Десною.
(М.Самійленко.) Шатро небес розкинувши над світом, стояла ніч. (Є.Гуцало.)
Пливе місяць молоденький, розігнувши роги. (Л.Боровиковський.) І тільки
зорі високо тремтять, розсипавшись по дивній ризі неба. (В.Самійленко.) А
над полями велично плив місяць, розкришуючи й розтрушуючи своє сяйво на
кожне деревце, на кожну травинку. (М.Стельмах.) Сонце заходить, цілуючи
гай, квіти кивають йому на добраніч, шепчуть, листочки зриваючи на ніч:
“Не покидай, не покидай...”. (М.Вороний.)
ІІ. Я, перепрошуючи музу і лавр змінивши на кашкет, річ поведу про
кукурудзу. (М.Рильський.) Комбайн іще блукає в кукурудзі. І буряки,
лютуючи на кузов, погладжують натовчені боки. (Б.Олійник.) І трактори, в
ріллі загрузши до колін, встеляють світло фар до іншої планети.
(А.Малишко.) І, мабуть, за мною сніжок побіжить, сліди загрібаючи в
жмуток. (П.Воронько.)
ІІІ. Повстають проти снігу дуби, присягаючись сонцю і літу. Повстають
непокірні раби, розправляючи плечі з-під гніту. Шануй відвертих! Вершники
вони... Поблискуючи гострими шаблями, мчать до мети розлогими полями,
вирубують підлоти бур’яни. Шануй сміливих! Молодість твою вони в
шалених битвах захищали, йдучи на подвиг, смерть перемагали або ж
хоробро гинули в бою.
З творів Д.Луценка.
*Диктант з коментуванням.
І. Над світом встане Україна, розкривши очі молоді. Дихне озонною
грозою і в ясній величі й красі піде, умившися сльозою, немов дівчина по
росі. (М.Сіренко.) Гроза нарве волошок в небі синіх і, сплівши із таких квіток
вінок, твоє чоло прикрасить, Україно! (Є.Гуцало.) Умій в житті бентежному і
ти, затамувавши прикрощі у грудях, не шкодувати цвіту й теплоти, себе
усього дарувати людям. (Д.Луценко.) Не мовчи, коли, гордо пишаючись,
велегласно брухня гомонить, коли, горем чужим утішаючись, заздрість, наче
оса та, бринить. (І.Франко.) В душі блукають тільки тіні і тихо плачуть
ідучи. (Олександр Олесь.) Здираючи до крові босі ноги і навіть в сні не
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відаючи сну, орем душі своєї перелоги, орем душі своєї цілину. Здираючи із
себе рештки моху, узявши щире сонце за взірець, несем епоху! (Є.Гуцало.)
ІІ. Верби дивляться в ріку, до хвиль прижовклі випроставши руки.
(Д.Луценко.) А соняхи ще довго будуть тліти, схиливши обважнілі жовті
голови. (І.Доценко.) Щовечора димок здіймається з долини, оповиваючи
притишені маслини. (М.Рильський.) І, скинувши останнє кімоно, кривавилась
шипшина в харакірі. (І.Драч.) А вечір червневий, забувши про сонячний
посох, по стежці піщаній без посоха йде через ліс. (Є.Гуцало.) І листочки
падають покірно, одриваючись од рідних віт. (В.Сосюра.) Тремтить береза
голим тілом, роняючи останній лист. (Є.Гуцало.) Пливе над горами ніч у
плащі з золотими зірками, тінь розіславши свою по землі, й місяць у неї
горить на чолі. (В.Сосюра.) Ясний місяць зблід, засоромившись зірки та
червоного ранку. (І.Нечуй-Левицький.) А вже хмарище, туча грізная геть
насунулась, низом стелиться, досягаючи лісу крилами, ніччю криючи небо
збурене. Аж земля кругом іздригнулася, в хлющі пінявій потопаючи.
(М.Старицький.)
ІІІ. Плив корабель, роздираючи хвилі, не день, не годину, витримав бурі,
не збився з дороги в тумані, далі і далі все мчав, пронизаний вітром
холодним. (Леся Українка.) Вітру в обличчя жбурляючи піну,
плив пароплав у далеку країну. (М.Пригара.) Хвиля котиться, грає, співаючи
пісню дзвінку, і пустує, сміється, цілуючи скелю стрімку. . (М.Вороний.) А
човен вутлий, довбаний з сосни, по річці лине, пахнучи сосною. (Є.Гуцало.)
До землі припавши вухом, заснуло враз нароблене село. (Б.Олійник.)
ІV. Усі поспішають, шукаючи щастя, забувши, що щастя завжди лише в
нас. (Г.Чубач.) Там б’ють і клекочуть пороги, здіймаючи піну до дна.
(М.Старицький.) Річка плине, берег рвучи, далі, далі, попід кручі. (Леся
Українка.) Прославшись до моря стягою, Дніпро підмива береги.
(Б.Грінченко.) І клени хиляться, чекаючи весни. (В.Сосюра.) І, зробившись
рідним братом вітру, простору і трав, кидав я нудну роботу і в зелений степ
тікав. (Олександр Олесь.) А пісня приходить з імли, із туману, злітаючи
вгору над обширом тьми. (Л.Первомайський.)
* Навчальний диктант.
І. Для мене фашизм чужий, для мене ненависне поняття надлюдини, якої б
нації вона не була. Інколи чується щось про український фашизм. Українці –
нація не агресивна. Живучи в чужих країнах, між чужими націями, українці
завжди шанують їх культурні надбання, пристосовуються до їх традицій, не
переробляючи щось на свій копил. Живучи між іншими народами на чужих
територіях, українці ніколи не принижували їхньої національної гідності. І
фашизму українського ніколи не було й не буде. (За Є.Дударем; 70 сл.)
ІІ. Статечний бусел, високо підкачавши штани, критично дивиться на
воду, що догори ногами перекинула верби і, мов докоряючи їй, похитує
головою. Розсміявшись, Марко сполохав невдоволеного чорногуза. Той
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насторожено повернув червононосу голову, але одразу заспокоївся і з
гідністю задибав по вогкій прибережній смужці.
Зручніше примостившись за коноплями, Марко розмотав свою копійчану
вудку, наживив гачок і майже в безнадії закинув його. До конопель придибав
бусел, велично зупинився, і Марко подумав, що тепер, мабуть, у птиці і в
нього буде однаковий пожиток. Але неждано поплавець затремтів, а потім
пірнув у воду. Чоловік у хвилюванні, не підсікаючи, потягнув вудку. Із
води, обтрушуючи бризки, випорснув райдужний злиток і впав на траву. Це
був сріблястий карась. (За М.Стельмахом; 110 сл.)
VІІ. Підбиття підсумків уроку.
VІІІ. Домашнє завдання. Вправа 164.
Урок № 26
Тема: Дієприслівники доконаного і недоконаного виду, їхнє творення.
Мета: пояснити особливості творення дієприслівників доконаного й
недоконаного виду; формувати вміння визначати вид дієприслівників,
утворювати дієприслівники певного виду; формувати орфографічну
грамотність; виховувати повагу до усної народної творчості, любов до пісні;
розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: роздавальний матеріал, підручник.
Хід уроку
І. Перевірка домашнього завдання.
*Робота біля дошки.
учнями.

Виконання індивідуальних завдань двома-трьома

Картка 1
Переписати, вставляючи пропущені букви та розставляючи розділові
знаки (подаємо речення без їх вилучення). В останньому реченні підкреслити
члени речення.
Блиснула грімниченька, густу хмару розр..ваюч... Засіяли козаченьки,
дібровою проїжджаюч... То не маки процвітали, густу траву пр..крашаюч...
То козаки луку вкрили, кониченьків попасаюч... (П.Куліш.) Та ідуть воли
степом, р..вуч.., поховали свого пана, з Криму ідуч... Зозуля літала над ним,
куюч.., колеса скр..піли, під ним кот..ч..сь. (Нар.творч.) І сіда орел крилатий
на могилі споч..вати, налітавш..сь по ст..пах. (Б.Грінченко.)
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Картка 2
Переписати, вставляючи пропущені букви і розставляючи розділові
знаки (подаємо речення без їх вилучення).
З..мля, світаючи, всміхалась. (Є.Гуцало. ) Плющі, ціпеніючи, давлять
колоні. (М.Бажан.) Прощаюч..сь, літо на груди мої пр..падає. (Є.Гуцало.)
Пташенята зовcім зігрілися і, попискуюч.., б..шкетували. (М.Стельмах.)
Листя, кружляюч.., пада. І тужать, відлітаюч.., ключі. Білим цвітом сніжини,
кружляюч.., падали з хмар. (Д.Луценко.) Подувом відваги і свободи дихає,
насовуюч..сь, даль. (М.Бажан.) Замисл..вш..сь, на пал..ць собі вітер незчувсь,
як павутину насотав. (Б.Олійник.) Біжить, накульгуюч.., шлях. (І.Гнатюк.)

Картка 3
Переписати, розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх
вилучення). В останньому реченні підкреслити всі члени речення.
Пахне м’ята, хліба, радіючи, цвітуть. (М.Рильський.) І по пояс входить в
лан широкий, нахиляючись, врожай. (М.Стельмах.) Червоне крило
простерши, крайнебо вгорі цвіло. (О.Довгий.) Плює під ноги жовтень жовтим
листям, та, плачучи, чолом я не схилився. (М.Самійленко.) І світилися хмари,
здійнявшись наметами. (А.Малишко.) Грав оркестр в мінорнім тоні,
навіваючи задуму. (М.Вороний.) На вогні корчуватім, у широкому полі в
казані допріває, булькочучи, каша. (А.Малишко.)

Картка 4
Відредагувати речення.
Побачивши картини Катерини Білокур, мене охопило зачарування. Мені
дуже сподобалася столиця, відвідавши її. Виконавши домашнє завдання, мені
залишилося підписати зошит. Випивши ліки, у бабусі однаково боліла
голова.
* Попереджувальний диктант.
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З’ївши калач, знову берись до діла. Хто, наївшись, ще їсть, зубами копає
собі могилу. Нюхаючи, не наситишся. Завзятий відпочиває, обтираючи піт, а
ледачий мучиться, перевертаючись на другий бік. Поспиш в охоту, зробивши
роботу. Обточуючи залізничну рейку, можна виточити голку. Сидячи на
коні, не ховайся за вівцю. Діждешся гіршого, покладаючись на іншого. Це
таке сіно, що й попадя, посоливши, з’їла б. Спотикаючись, вчаться вище
ноги піднімати. Подорожуючи, не пускай коня галопом.
Народна творчість.
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
* Робота з підручником. Виконання вправи 149 (І,ІІ). Опрацювання таблиці
“Дієприслівники недоконаного і доконаного виду.
ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого.
* Прочитати речення. Вказати дієприслівники, визначити вид кожного.
Пояснити, від якох основи й за допомогою якого суфікса дієприслівник
утворено.
Втікаючи від дощу, остерігайся граду. Голки шукаючи, спалили свічку.
Упустивши з гачка рибу, за хвіст не впіймаєш. Учись, на інших дивлячись.
Тешучи дерево, кравцем не станеш. Краще скласти руки, ніж працювати,
опустивши рукава. Добре попрацювавши, краще відпочиватимеш.
Народна творчість.
* Вибірковий розподільний диктант. Дієприслівники недоконаного й
доконаного виду виписати в дві колонки.
Минають літа, одцвітають літа, імення і дати затерши. (Б.Олійник.) Я,
бредучи від хати і до хати, піду в світи порадоньки шукати. (М.Вороний.)
Летять в село лелеки напівсонні, ліниво й важко маючи крильми. (О.Довгий.)
Де ти, хато з вогняною піччю, що завжди ділилася добром, що всміхалась
золотим обличчям, материнським гріючи теплом? (Є.Гуцало.) Я з
непокритим молодим чолом стою, схилившись у пшеничнім німбі, пред
образами матері і хліба... (Б.Олійник.) Тверджу, любі, хай не все збагнувши:
“В злобі – смерть нам. Злитися не слід”. (М.Самійленко.) Випала доля нам
горда, тяжка і красива: самозгоряючи, світу світить. (Б.Олійник.)
Словник. Німб - сяйво у вигляді кола над зображенням голови Бога і святих
у релігійному мистецтві; символ святості.
* Від поданих дієслів утворити дієприслівники. Позначити суфікс, за
допомогою якого дієприслівник утворено, з’ясувати вид дієприслівника.
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Знають, будуть, співають, несуть. Прочитати, сісти, з’їсти, помилитися.
* Переписати. Підкреслити дієприслівники, позначити над кожним його
вид. Виділити суфікси, за допомогою якого утворено кожен дієприслівник. У
виділених словах указати орфограми й обгрунтувати вибір написання.
Пояснити вживання розділових знаків.
І. Вітри північні тремтять, затихаючи, між запашними кущами лавровими.
(Леся Українка.) Пограбувавши золоті хороми, вітри в гаях ділили бариші.
(Л.Костенко.) Високі гори, на плечах несучи пісні струмків, з планетами
вели переговори. (Л.Забашта.) Чому верба не спить у хуртовину, грудьми
спинивши непогоду злу? (М.Стельмах.) Уже тополі гордовиті, з рамен
стрясаючи імлу, радіють ранкові й теплу. (М.Рильський.) Вітрів узявши довгі
мітли, осінні дні по світу йдуть. (Є.Гуцало.) Печаль пташина в душу залетіла,
знайшовши вирій у душі моїй. (Є.Гуцало.) Здіймаючи над головою шерех,
зривались з урвищ кажани й сичі. (В.Базилевський.) А тиша, доторкаючись
чола, мені шепоче дивні небилиці. (М.Самійленко.) І майдан, від сонця
ставши злототканим, мерехтить, мов плесо. (М.Бажан.)
ІІ. Гуртом зібравшись у землянці, бійці співають “Заповіт”. (М.Нагнибіда.)
Мовкнуть вороги, коли Богун підводиться поволі, свій люд і край рятуючи з
неволі. (А.Малишко.) Ввійде люд у святині забуті і з сльозами в очах
заспіває псалом за борців, що погинули в скруті, борючися за край і за щастя
ясне. (М.Старицький.) Дід строїть бандуру, пробіг по струнах, і струни
говорять в кістлявих руках: “Обріс мохом сірий камінь, в полі лежачи,
зажурились козаченьки, дома сидячи”. Закричали сірі гуси, в вирій летячи,
заспівали козаченьки, в похід ідучи. (Л.Боровиковський.) Здавалось мені, що
ворушаться скелі, з очей своїх сльози ллючи. (Олександр Олесь.)
Словник. Псалом – релігійна пісня, молитва, що входить у Псалтир.
* Переписати, на місці крапок вставляючи пропущені букви. Визначити
вид дієприслівників.
І. Лет..чи, втомився сокіл, стерла чайка крила. Коли в..селими руками не
твор..ш світу доброго навкруг, ржавіє серце, наче плуг, полів не ор..чи.
Вдягає, стел..чись, пороша на сосни шапки голубі.
З творів М.Стельмаха.
ІІ. Між тих квіток дівчат б..гато ходить. Не рвуть квіток співучих, та
зр..вають із кожної рослинки по листку. І, бач..чи забаву їх таку, я мовив:
“Нащо ті листки, дівчата? На лік, на страву їх рвете яку?” (І.Франко.) Я назад
помчав темним путівцем, біж..чи крізь ніч, плакав я т..хцем. Ракета, мов
бікфордів шнур, горить, заглиблюється, лет..чи, в блакить. (Д.Павличко.)
Помчали коні, сталлю гримл..чи. (М.Бажан.)
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* Переписати, розставляючи пропущені розділові знаки (подаємо речення
без їх вилучення). Дієприслівникові звороти підкреслити як члени речення.
Визначити вид дієприслівників. Вказати дієприкметникові звороти.
І. Опинившись у лузі чи в полі, заслухаюсь мови і послухаю слово,
проказане зіллям громовим. (Є.Гуцало.) Сади стоять, обдмухані вітрами,
листки летять, киваючи гіллю. (Л.Костенко.) Пахучі схиляючи віти, залиті
цвітінням рясним, хотів би я садом шуміти. (В.Сосюра.)
ІІ. Хатина, схилена на схилі, стоїть, сумуючи, сама. (Б.Дегтярьов.) Сонях
дістав і з грудей золотаве, задимлене серце і, закохавшись у ластівку, ластівці
віддає. (Є.Гуцало.) Шумить, вриваючись у душу, спокій, як у пробитий
корабель вода. (Д.Павличко.) Раптово грянувши з розбігу, пропахлий йодом
моря дощ відтанцював гульливу джигу на плитах задзвенілих площ.
(М.Бажан.) Поки ми собі на здоров’я тут говорим на сотні тем, гине час,
стікаючи кров’ю не написаних нами поем.(Л.Костенко.)
Словник. Джига – старовинний англійський танець.
* Навчальний диктант.
Весь людський вік супроводжують пісні. Гойдається материнський спів
над колискою, пеленаючи дитинство в тихі мелодії, роняючи в дитячу душу
перші зерна поезії й ніжності. Потім пісні дзвенять дівочими й парубочими
голосами, вливаючись у серця бентегу кохання, смуток розставання, мрії й
надії на щастя.
Лірична пісня несе в собі високу народну мораль. Вона завжди бере
сторону покривдженого, багатству протиставляючи красу, розрахункові –
кохання, поетизуючи працьовитість, доброту, щедрість, щирість, вірність.
Пісня перелітає над довгою життєвою нивою. Усе знаходить в пісні
відгомін: сімейні радощі, нарікання на важку долю, розчарування і радість.
(За О.Деєм; 87 сл.)
V. Підбиття підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання. Вправа 155.
Уроки № 27, 28
Зв’язне мовлення
Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру
з елементами опису зовнішності людини
Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувувати в учнів
відповідні текстотворчі вміння, зокрема переказувати розповідний текст, що
вміщує опис людської зовнішності або елементи такого опису;
удосконалювати культуру писемного мовлення; сприяти збагаченню та
уточненню словникового запасу школярів; виховувати поважливе ставлення
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до людей, цікавість і пошану до неповторності їхнього внутрішнього світу;
розвивати слухову пам’ять, логічне й образне мислення.
Хід уроків
І. Повідомлення мети і завдань уроку.
ІІ. Підготовка до роботи над переказом.
* Читання тесту вчителем.
*З’ясування лексичного значення вжитих у тексті переказу
перебувають у пасивному словнику учнів.

слів, які

*Визначення теми і головної думки тексту.
*Визначення стилю тексту. З’ясування покладеного в його основу типу
мовлення та допоміжного типу мовлення (опису зовнішності людини).
*Колективне складання плану тексту.
*Повторне читання вчителем тексту (якщо у цьому є потреба).
ІІІ. Самостійна робота учнів над переказом на чернетках.
ІV. Підведення підсумків уроку.
V. Домашнє завдання. Закінчити, відредагувати чорновий варіант переказу,
переписати до зошитів.
Тексти для докладного переказу
1.Данило Гурч
Данило Гурч з козаків був, жив собі паном, мав свій хутір, поле. Проте
ходив у свиті, в сивій шапці, не хотів інакше вбиратися. Якось йому крамарі
сказали, щоб він свитину закинув і в каптан одягнувся. Данило розгнівався й
вигнав їх з двора. Насилу бідолахи втекли від нього.
Такий Данило був гарячий, що Боже борони! Як розлютується, аж іскри
йому з очей скачуть, а обличчя побіліє, як крейда. Тоді так пильно й грізно
дивиться, що аж серце холоне.
Був Данило хороший із себе дуже. Чоло в нього високе, гетьманське,
брови так і говорять. Очі карі, ясні, як зорі. Всміхався Данило лагідно, але
разом з тим гордо й смутно.
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Він змалку сиротою зостався. Мати Данилова молодою вмерла, а батька
вбито на війні. Розказували старі люди, що була в нього сестра. Данило її
жалував, як малу дитину. Тільки й думав, чим би сестрицю втішити, як
звеселити.
Та полюбилася сестра з поляком. Як брата не було вдома, помандрувала
з ним аж у Польщу.
Приїхав Данило, а стара бабуся й розказала йому, що сталося. Білий став
Данило, як та хустка, спустив очі в землю та мовчить.
З тих пір Данило не згадував про сестру, наче зроду її не було. Мав він
горду душу, був щирий і правдивий. (За Марком Вовчком; 210 сл.)
 Пояснити лексичне значення слів хутір (відокремлене селянське
господарство разом із садибою власника; виселок, ферма), крамар
(торгівець), свита, каптан; фразеологізмів аж серце холоне, аж іскри
з очей скачуть; розкрити переносне значення підкреслених слів у
виразах був Данило гарячий; свиту закинути; брови так і говорять.
 Скласти план (орієнтовний: І. Був Данило з козаків і жив паном. ІІ. Не
хотів міняти свити на каптан. ІІІ. Гаряча вдача гурча. ІV. Був хороший
із себе. 1. Високе чоло, виразні брови. 2. Карі ясні очі. 3. Лагідна, горда
й смутна усмішка. V. Улюблена сестра. VІ. Горда душа.)
 Написати докладний переказ.
2. Сергій Васильківський
Сергій Васильківський - відомий український художник. Яскравість барв,
ясність і простота – ось головні риси його творів. Картини ніби сміються,
радуючи око. З них так і б’є сила, сміливість, відвага й завзяття.
Кому траплялося відвідати Васильківського в Харкові, той пам’ятає його
маленьку хатку, де жив він зі своєю старою недужою матір’ю. Майстерня –
простора й світла. Стіни її обвішано малюнками й картинами.
Сам хазяїн – невисокий на зріст, присадкуватий чоловік, з копицею рудого
волосся на круглій голові, у вишиваній сорочці. На кругластім обличчі – малі
вусики, круте підборіддя і короткий ніс. Звертають на себе увагу невеликі,
але допитливі й цікаві очі. На устах раз у раз грає лукава усмішка.
З першого разу неважко зрозуміти, що маєш справу з артистичною
натурою. Про це свідчать мова, жваві рухи й міміка. З його пересипаної
дотепами розмови б’є свіжий гумор. Та найцікавіше враження справляє той
український містечковий жаргон, що інколи вживає Васильківський.
Здається, не був би він художником, то став би актором. Які цікаві його
анекдоти про приятелів і знайомих!
Не кожному він показує свої карикатури на деяких харківських діячів.
Вони вражають майстерністю. На жаль, карикатури мусять лежати у
схованці.

94

Прощаючись, я звернув увагу на картину, що стояла в кутку. Полотно не
продалося на виставці. Я стояв перед картиною як прикутий, не відводячи
очей.
Широкий неосяжний степ. Смеркає. На першім плані стоїть, схилившись у
важкій задумі, чабан. Вівці позбивалися в купки. Тиша і сум.
Чи ж може бути кращий символ сучасного стану України? Проводир у
безпорадній задумі, подібний до овець народ... Усе нагадувало гірку
дійсність і хапало за серце. (За М.Вороним1; 250 сл.)
 Пояснити лексичне значення слів жаргон (мова соціальної чи
професійної групи, що відрізняється від загальнонародної наявністю
специфічних слів і виразів, властивих цій групі; сленг), символ
(умовний знак), дотеп (кмітливий влучний вислів із стиричним чи
жартівливим відтінком), карикатура (малюнок, що зображує когось у
спотвореному, смішному вигляді).
 Розкрити значення фразеологізмів радувати око; стояти, як
прикутий; хапати за серце.
 Дібрати синоніми до слів присадкуватий, лукавий.
 Скласти план переказу (орієнтовний: І. Основні риси творів Сергія
Васильківського. ІІ. Маленька хата у Харкові. ІІІ. Зовнішність
художника. 1. Невисокий присадкуватий чоловік. 2. Копиця рудого
волосся на круглій голові. 3. Вишивана сорочка. 4. Вусики, круте
підборіддя й короткий ніс. 5. Невеликі, але допитливі очі. ІV.
Артистична натура художника. 1. Мова, рухи, міміка. 2. Свіжий гумор
у розмові. 3. Доречне вживання містечкового жаргону. 4. Карикатури у
схованці. V. Картина – символ сучасної України).
 Написати докладний переказ тексту.
3.Пісня
У садку якась дівчина співала пісню. Чудовий голос, чудові поетичні
слова пісні так і потягли до себе молодого хлопця.
Павло перескочив через тин, проліз через кущі бузини. Густі вишні
скинули з нього картуза, били його тонкими гіллячками по обличчю. Він
мусив розводить руками гілля й затуляти очі.
Боячись зашелестіти, хлопець йшов туди, звідки, неначе соловейків спів,
розливався дівочий голос. Маючи звичай записувати пісні, Павло притулився
до стовбура груші, витяг книжечку й почав нотами записувати мелодію.
Записавши пісню, хлопець побачив, що недалеко від нього висить
почеплений на гіллячку луб’яний козубець. Через густе листя просувалася
рука й кидала в козубець вишні. Рукав був закачаний по лікоть, ручка була
біла, маленька, наче дитяча. На зеленій траві стояли два маленькі черевички
з ніжками. Черевички все спинались на кінчики, неначе танець танцювали.
1

Статтю Миколи Вороного надруковано в журналі “Літературно-науковий вісник” 1903 р.
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Через вишневий лист забіліло личко, зачервонів свіжий, наче стигла ягода,
ротик. Голос на мить замовк, бо біла ручка вкинула в рот вишню, але пісня
знову полилась. Гіллячка нагнулася, і Павло побачив все лице з чорними
тонкими бровами й тонким, наче виточеним носиком. Темні великі очі
блиснули через лист, як блискавка.
Побачивши хлопця, дівчина прожогом втекла.. Козубець з вишнями впав
на траву. Назбиравши в нього вишень, Павло пішов через двір віддати його
дівчині. (За І.Нечуєм-Левицьким; 200 сл.)
 Пояснити лексичне значення слів козубець (ручний кошик з луб’я або
лози), луб’яний (зроблений з луб’я - внутрішньої частини кори
листяних дерев, що межує з деревиною). Розкрити переносне
значення підкреслених слів у виразах розливався голос; полилася
пісня.
 Дібрати синоніми до слів тин, прожогом.
 Скласти план (орієнтовний: І. У саду дівчина співала пісню. ІІ. Павло
опинився в саду. 1. Почав нотами записувати мелодію. 2. Луб’яний
козубець на гілці. 3. Біла маленька ручка. 4. Маленькі черевички з
ніжками. 5. Біле личко поміж гіллям. 6. Чорні тонкі брови й наче
виточений носик. 7. Темні блискучі очі. ІІІ. Дівчина прожогом втекла.
ІV. Хлопець пішов віддати козубець.)
 Написати докладний переказ тексту.
Уроки № 29, 30
Тема: Не з дієприслівниками.
Мета: пояснити правила написання не з дієприслівниками, формувати
орфографічну грамотність, виховувати повагу до усної народної творчості як
засобу передачі нащадкам досвіду попередніх поколінь народу; розвивати
увагу, пам’ять, удосконалювати вміння здійснювати такі мисленнєві дії, як
аналіз, порівняння, добір аргументів на підтвердження тези.
Тип уроків: уроки вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник.
Хід уроків
І. Перевірка домашнього завдання.
* Пояснювальний диктант. Указати дієприслівники, з’ясувати вид та
синтаксичну роль кожного.
І. Серце в’яне співаючи. Чайка скиглить літаючи. Умовк кобзар, сумуючи.
Пан, вернувшись, занедужав. Ідуть дівчата в поле жати та, знай, співають
ідучи.
З творів Т.Шевченка.
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ІІ. Нам день минав, день розсвітався, весна йшла гріючи. А було тихо та
тихо, тільки хрущі гули літаючи. Кипіла в Павла душа, наболівши,
наскорбівши. Бабуся, сидячи за столом тихенько й величненько, якусь думку
собі думала.
З творів Марка Вовчка.
ІІ. Підготовка до сприймання нового матеріалу.
* Прочитати пари слів. Пригадати правила написання не з дієсловом.
Зробити висновок про написання не з дієприслівниками.
Не бачити – не бачачи

Ненавидіти – ненавидячи

Не знати – не знаючи

Нехтувати – нехтуючи

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІV. Вивчення нового матеріалу.
* Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 60).
V. Виконання вправ на закріплення вивченого.
* Прочитати. Пояснити написання не з дієприслівниками.
І. Не поговоривши з головою, не бери руками. Не навчаючись, не
навчишся. Нехтуючи честю, не вбережеш совісті. Нічого не роблячи,
вчимося дурощів. Візьмешся до діла, не порадившись, пошкодуєш. Не
нагнувшись до землі, печериці не вирвеш. Не пізнавши отрути бджоли, не
скуштуєш меду. Не розбивши шкаралущі, яєчні не спечеш. Не розтрощивши
горіх, не смакуватимеш зернятком. Не терши, не м’явши, не їстимеш калача.
Не простягнувши руку, й ложки не візьмеш. Не зробивши обруча, за діжку не
берися. Якби, не беручись за справу, можна було навчитися, пес став би
м’ясником. Не впіймавши, не кажи, що злодій. Не вечерявши, легше, та
повечерявши, краще. Багатий помирає недоївши, а бідний переївши. Отак, не
бродячи, качку впіймав.
ІІ. Зима не за горами, вона прийде, не давши телеграми. Не сіявши, не
пожнеш. Не зловивши, не скуби. Води не бачивши, не пірнай. Біжить, землі
не дотикаючись. Не вміючи, і мухи не вміймаєш. Не давши оброку, не бий
коня по боку. По писанках перейде, жодної не роздавивши. Не мавши статку,
не матимеш упадку. Жне, не сіявши, молотить, не віявши. Не йди у воду, не
спитавшись броду. Не взявшись за сокиру, хати не зробиш. Не постукавши у
стінку, будівлі не купують. З’їв би, не посоливши. Пташка, що, не
оперившись, співає, кішці в зуби попадає. Толковий, не маючи, придбає, а
дурний, маючи, промотає. Не почавши, думай, а почавши, роби.
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Народна творчість.
* Попереджувальний диктант. Позначити орфограми
дієприслівником” та “Буква и в суфіксах дієприслівників”.

“Не

з

І. Тяжко, важко нудить світом, не знаючи за що. (Т.Шевченко.) Я до
ворогів підходжу, не задкуючи, відверто. (Д.Павличко.) Отак іти, чола не
остудивши, не відаючи втоми, вічно йти. (В.Коротич.) Незважаючи на
тривале іноземне панування, ідея української державності продовжувала
жити. (В.Борисенко.) Не зважаючи на те, що є кращі місця, Київ – місто
унікальне, оповите легендами, оспіване в піснях. (За А.Камінчуком.) Життя
пішло на боротьбу з бідою, не вславившись ухваленим трудом.
(М.Старицький.) Поважчало перо, що понад болем котилось часом
перекотиполем, не озираючись на дні й літа. (Б.Олійник.) Промерехтів
хвилину і померк той фейєрверк, не обігрівши душі. (Д.Луценко.) А бджоли
не вгаваючи гудуть, немов оркестр маленьких музикантів. (М.Рильський.)
Тут все скрегоче: птахи і комахи – всю ніч, не замовкаючи й на мить.
(Л.Дмитерко.) Розгорнувши крила й не змахуючи ними, бусли летять,
підхоплені лише буряним вітром. (А.Шиян.) Не осягнувши таємниць буття,
ми наче сповідаємось природі і каємось. (Л.Череватенко.)
ІІ. Тополі й липи стояли тихо й мліли в благодатному теплі, не
ворушачи ані листочком. (І.Нечуй-Левицький.) Берези вміють сумувати, не
похиливши голови. (Л.Дмитерко.) Дуб стоїть, зими й не чувши. (П.Тичина.)
Повзуть гліцинії, не знаючи утоми, все вище й вище. (М.Рильський.) З
турецького берега хвилі прийшли, не рахуючи милі. (В.Швець.) Ми їхали
мовчки з тобою, для щастя не знаючи слів. (М.Рильський.) Де вечорів
настояні меди, до тих стежок, не думаючи, йди. (А.Малишко.) І дорога вже
не дорога, а строката величезна гадюка, що за отой лісок, не поспішаючи,
полізла. (Остап Вишня.) Не замружившись, не уявити неосяжність
неосягненних просторів оцих... (М.Самійленко.) Мабуть, не змігши вітру
збороти, острів піднявся й зник, наче птах. (Д.Павличко.) Сонце з виру
молодого рано з східного порога навпростець собі пішло, не стрічаючи
нікого. (П.Усенко.) Коні, хай крешуть залізні копита! Летіть, не спиняючись,
ночі і дні! (Л.Первомайський.) І кожен звук, не сплівшись з іншим звуком,
пливе, хитаючись, над глянцюватим бруком. (М.Бажан.) Я знав кінець, іще й
не починавши. (В.Самійленко.)
* Переписати, знімаючи риску та вставляючи пропущені літери.
Не/торкайся хліба, рук не/помивши. Не/протерши очей, не/д..вися у далі. І
не/думай ні/коли, що ти вже найвищий, умостившись на мить на чиїмсь
п’єд..сталі. (М.Нагнибіда.) Ходить брехня, вип..наючись боком, бреше
брехня, не/моргнувши оком. (А.Малишко.) І не/чує дівчина ні/чого, а біжить,
не/тямл..чись, без сліду. (Б.Грінченко.) На цеглі в пустці я сиджу, від сліз
не/бач..чи ні/чого. (Олександр Олесь.)
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* Перебудувати речення, від виділених дієслів утворивши дієприслівники.
Дієприслівникові звороти підкреслити.
Зразок. Як не спитаєш, то не знатимеш. Не спитавши, не знатимеш.
Як не напрядеш, то не ткатимеш. Як не посієш, не збереш. Річка, як не
розіллється, не нанесе намулу. Як не візьмешся за справу десятьма пальцями,
десять років працюватимеш.
* Вибірковий диктант. Виписати фразеологізми, пояснити їх значення.
Пояснити написання не з дієприслівниками.
Галюся йшла собі сама не чуючи біди. (Б.Грінченко.) Ось-ось добігає не
чуючи ніг... Та раптом спіткнувся і впав на поріг. (М.Вороний.) Не
пам’ятаючи себе, кинулась Наталя в воду й поплила Дніпром, як та рибочка.
(Марко Вовчок.) Хто ж бо так, не пивши та не ївши, зможе тут цю скелю
розкопати! (Б.Грінченко.) І яросні воїни в смертнім двобої стоять, не
ступаючи й кроку назад. (М.Бажан.) Подякує майстру онук за те, що квітчав
простори не покладаючи рук. Над майстром метал іскриться, він трудиться
років тридцять не покладаючи рук. (М.Нагнибіда.) То у клопотах мізерних,
то марних словах красномовних люди топили свій дух, не дивлячись догори.
(В.Самійленко.)
* Два-три з-поміж поданих фразеологізмів
складених речень.

увести до самостійно

Не шкодуючи сил. Не розгинаючи спини. Не покладаючи (не згортаючи)
рук. Не моргнувши оком. Незважаючи (невважаючи) ні на що (на осіб). Не
мудруючи лукаво. Не зламавши слова (присяги). Не минаючи (не
пропускаючи) нагоди.
* Диктант з коментуванням. За схемою, поданою на с. 63 підручника,
розібрати виділені дієприслівники як особливу форму дієслова (усно).
І. Грає синє море, грає серце козацькеє, а думка говорить: “Куди ти йдеш,
не спитавшись? На кого покинув батька, неньку старенькую, молоду
дівчину? “ (Т.Шевченко.) Не боячись зими-напасті, повільно ходять у дворі
ранкові зорі червонясті. (А.Малишко.) Сипле за вікнами сніг, сад укриваючи,
мій замітає поріг, втоми не знаючи. (В.Павловський.) Я по слідку хлоп’ячих
стіп, не відхилившись і на волос, допрошкував уже до школи.
(М.Самійленко.)
ІІ. А там рожеві стали вряд фламінго, неначе на малюнку стародавнім в
одній із тих книжок про мандрівців, що ми не відриваючись читали в
дитинстві. (М.Рильський.) Не відпочивши, вдосвіта весна сьогодні знов за
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голубим верстатом. На березі мого серця, не полетівши у вирій, зимували дві
пісні, наче птиці. (Є.Гуцало.) І від душі брунькували парості, не боячися
чорних морозів. (А.Малишко.) Шелест дощу – наче демон незримий летить
не зникаючи, не пропадаючи, не відлітаючи. (Є.Гуцало.)
ІІІ. Вогнистий Данте й бронзовий Шекспір, сумний Тарас, важкий
Буонарроті перевернули землю з давніх пір, не бачачи кінця своїй роботі.
(А.Малишко.) Я побоявся, що сконаю нагло, не вдіявши великого заміру.
(В.Самійленко.) Що вчинить супроти невмолимої хвороби, що косить
маршала і хлібороба, не розібравши вислуг і чинів? (Б.Олійник.)
Словник. Нагло – несподівано.
* Прочитати словникову статтю. Витлумачене в ній слово ввести до
самостійно складеного речення (усно).
НЕЗВАЖАЮЧИ, із знах. в. у спол. з прийм. на. Уживається для позначення
предметів, явищ, понять, усупереч яким відбувається дія.
* Прочитати словникову статтю. Від витлумаченого в ній дієслова
утворити дієприслівник, увести його до речення.
НЕХТУВАТИ. 1. кого, що і ким, чим. Ставитися презирливо, зарозуміло,
зневажливо до кого-, чого-небудь; ігнорувати, гребувати. 2. чим. Не
надавати чому-небудь значення, не звертати уваги на щось. // Недбало
ставитися, не берегти чого-небудь.
VІ. Підбиття підсумків уроку.
VІІ. Домашнє завдання. П. 11, вправа 171.
Урок № 31
Зв’язне мовлення
Аналіз письмового переказу.
Мета: підбити підсумки виконання учнівських письмових робіт, відзначити
позитивне у їх виконанні, проаналізувати допущені типові помилки й
недоліки робіт; удосконалювати орфографічні й пунктуаційні навички,
спрямувати учнів на індивідуальне опрацювання допущених помилок,
належним чином їх проінструктувавши; розвивати увагу, пам’ять,
удосконалювати навички колективної й самостійної роботи.
Хід уроку
І. Повідомлення мети і завдань уроку.
ІІ. Загальна оцінка вчителем виконаної роботи.
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ІІІ. Аналіз двох-трьох найбільш вдалих робіт.
Схема аналізу письмового переказу
1.Чи розкрито в переказі тему.
2.Чи передано головну думку переказуваного тексту.
3.Чи в правильній послідовності переказано зміст.
4.Чи не пропущено чогось, чи не додано того, чого немає в тексті.
5.Чи відповідає текст переказу типовому значенню переказуваного текстузразка (чи правильно побудовано речення опису зовнішності людини або
розповіді з елементами такого опису).
6.Чи збережено в переказі стиль тексту-зразка.
7.Грамотність. Графічне оформлення.
ІV. Повернення учням зошитів. Оголошення оцінок за роботу.
V. Індивідуальне опрацювання допущених помилок. (Учні, які раніше
впоралися з роботою, одержують індивідуальне завдання).
VІ. Проведення читання мовчки.
VІІІ. Підбиття підсумків уроку.
VІІІ.. Домашнє завдання. Завершити роботу над помилками.
Урок № 32
Тематичне тестування (тема: Дієприслівник). Різновиди читання
(ознайомлювальне, вивчальне, вибіркове). Навчальне читання мовчки
Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань про дієприслівник як особливу
форму дієслова та рівень сформованості мовних умінь і навичок; дати
уявлення про різні види читання мовчки; формувати комунікативні вміння,
зокрема вміння читання мовчки; розвивати увагу, пам’ять, удосконалювати
навички самостійної роботи, вміння використовувати на практиці здобуті
теоретичні знання.
Тип уроку: комбінований урок (перевірка й облік здобутих знань, умінь і
навичок; вивчення нового матеріалу).
Обладнання: тестові завдання, текст для читання мовчки.
Хід уроку
І. Повідомлення мети і завдань уроку.
ІІ. Перевірка рівня засвоєних знань і вмінь про дієслово та правопис
дієслів.
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*Пояснення способів проведення перевірки знань та вмінь (інструктаж
до проведення тестування).
*Проведення тестування.
*Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як тестові завдання
виконано).
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ (зразки)
1.Дієприслівник – це
а) самостійна частина мови;
б) особлива форма прислівника;
в) особлива форма дієслова.
Записати дієприслівник, поставити до нього питання (напр.: що зробивши?
прочитавши).
2. Дієприслівник означає
а) ознаку предмета за дією;
б) ознаку дії, ознаку іншої ознаки, ознаку предмета;
в) додаткову дію або стан.
Скласти (пригадати) й записати речення з дієприслівником, підкресливши
його як член речення (напр.: Холодні вітри мчали полями, вривалися з розбігу
в ліси і, покружлявши, знасилені падали в хащах. (Ю.Мушкетик.)
3. Дієприслівниковий зворот – це
а) дієприслівник разом із дієсловом-присудком, з яким він пов’язаний за
змістом;
б) дієсприслівник разом із залежними від нього словами;
в) дієприслівник разом із граматичною основою речення.
Скласти (пригадати) й записати речення з дієприслівниковим зворотом
(напр.: Ми, забуваючи істинну вартість речей, прем в ювелірні, немов дикуни
із печер. (Б.Олійник.) Сад, нахиливши срібні віти, пісні пташині пригадав.
(В.Сосюра.)
4. Дієприслівники доконаного виду утворюються за допомогою суфіксів
а) –учи (-ючи), -ачи (-ячи);
б) –вши, -ши;
в) –анн(ий), -янн(ий).
Утворити й записати дієприслівник доконаного виду від дієслова сказати
(сказавши).
5.Не виділяється комами одиничний дієприслівник у реченні:
а) А сонце, захекавшись, потім зійшло. (Б.Олійник.);
б) Ми з тобою в часі розійшлися, а тепер, зустрівшись, не знайшлись.
(Є.Гуцало.);
в) Б’ємось за виживання. Не мовчи! Чи можна виживати живучи?
(Д.Павличко.)
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Скласти (пригадати) й записати речення, у якому одиничний дієприслівник
не виділяється комами (напр.: А вже старії люди йдуть охаючи на роботу.
(Марко Вовчок.)
6.Разом із не пишуться такі дієприслівники:
а) не прочитавши, не встигаючи, не переймаючись;
б) невгаваючи, ненавидячи, нехтуючи;
в) не зрозумівши, не прийшовши, не знаючи.
Дієприслівник, що без не не вживається, ввести у речення (напр.: І до
кохання я, незчувшися, доріс. (М.Рильський.) Нестямившись од щастя,
вхопив хлопець зброю і почав її розглядати. (А.Кащенко.)
V. Вивчення нового матеріалу.
* Пояснення вчителя.
У процесі читання вирішуються різноманітні комунікативні завдання. Їх
можна увиразнити за допомогою такої схеми:
Читають, щоб

одержати знання
навчитися щось робити
одержати естетичну насолоду

Відповідно до цих комунікативних завдань реалізуються і різні види
читання. Здебільшого виділяються три види читання: ознайомлювальне,
вивчальне та вибіркове. Види читання можна показати за допомогою
таблиці1:
Види читання

Ознайомлювальне

Що потрібно
усвідомити
Чи варто це читати?
Кому текст адресо
вано? Який зміст
кожного з розділів
(абзаців) і тексту в
цілому?

Характер читання
Швидке перегортання
сторінок, читання заголовків; перегляд окремих
фрагментів тексту,
ознайомлення з
ілюстраціями; читання
анотоції, змісту видання.

1

Див,: Рекомендації щодо викладання рідної мови
в
новому 2001-2002 навчальному році /Дивослово, № 8, 2001
р.
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Вивчальне

Вибіркове

Яка тема та основна
думка тексту? Що в
тексті головне, друго
рядне? Яку нову для
читача інформацію
містить текст?

Повільне, вдумливе читання
тексту чи його частин;
глибоке проникнення в його
зміст; максимально повне
осягнення нової інформації.

Про що говориться в
тексті? Яка інформа
ція є корисною? У
яких частинах (розді
лах) тексту її вміще
но?

Перегортання сторінок,
швидке читання заголовків,
змісту, окремих фрагментів
тексту; повільне читання
потрібних частин з метою
вилучення потрібної
інформації.

Ознайомлювальне
читання
застосовується
для
попереднього
ознайомлення з книжкою ( журналом, брошурою тощо). Мало хто володіє
цим винятково важливим видом читання досконало. Переглянувши анотацію,
передмову або зі змісту зрозумівши найбільш важливі положення видання,
читач має отримати чітке уявлення про цінність та корисність книжки.
Вивчальне читання називають ще поглибленим,
аналітичним,
критичним, творчим. Для навчання цей вид читання вважається
найдоцільнішим. У процесі читання учень не просто сприймає інформацію,
він з’ясовує менш зрозумілі для нього фрагменти тексту, помічає сильні та
слабкі місця у поясненнях, дає власне трактування поданим положенням та
висновкам, ставлячись до прочитаного творчо
й критично. Власне
трактування, власний погляд на прочитане дають змогу краще запам’ятати
сприйняте, підвищують рівень активності думки читача. До цього виду
читання вдаються, опрацьовуючи принципово новий матеріал на незнайому
або малознайому тему.
Вибіркове читання – швидке читання, у процесі якого читач ніби нічого
не пропускає, проте фіксує увагу тільки на необхідних йому аспектах
тексту. Такий вид читання здебільшого застосовують при повторному
читанні книжки після попереднього її перегляду. Сторінки перегортають,
доки не відшукають потрібне місце – його читають, застосовуючи іший вид
читання – вивчальне (поглиблене).
Останнім часом називають ще один вид читання – сканування. Сама
назва пояснює характер такого читання: швидкий перегляд тексту з метою
пошуку певного слова, прізвища, факту.
Читач має навчитися свідомо вибирати певний вид читання залежно
від комунікативного завдання, яке перед ним стоїть.
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ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого.
* Проведення навчального читання мовчки.
* Відповіді на запитання учнів (після того, як тестові завдання виконані).
Текст для навчального читання мовчки
Кобзарчук
Старий кобзар простував попереду, постукуючи по сухій дорозі дубовою
палицею. На чималій відстані від діда йшов його поводир Петрик, а з ним
двоє сільських хлопчиків. Менший на зріст від своїх однолітків, Петрик,
однак, здавався старшим за них. Може тому, що його довгасте обличчя
засмагло від вітру, кінчик носа облупився, губи пошерхли, а може, старшим
робили його очі. Великі, голубі, вони вже не раз проймалися сльозою, бо ж
бачили і горя, й муки людської багато.
Хлопчики розпитували свого нового товариша про місця, які доводилося
поминати Петрику з дідом, цікавилися, куди йдуть зараз і чи повернуться в
село.
Петрикові вельми хотілося розповісти хлопчикам про все, повихвалятися
перед ними. Коли б вони тільки знали! Ходять вони з дідом по Україні,
міряють ногами безкраї дороги, одне за одним минають покріпачені сумні
села. Часто заходять у ворожі фортеці. Пильно обдивляється навколо Петрик
своїми голубими очима, оповідає дідові про все, що бачить. А потім дід
розказує про все гайдамакам.
Позаду залишилося село. Петрик попрощався з новими товаришами.
Вже почали боліти ноги, але дід не збирався зупинятися на перепочинок.
- Слухай, ніби стугонить щось. – Дід зупинився. - Ану, поглянь на
дорогу.
Петрик напружив зір, вдивляючись у далечінь. Спочатку нічого не
побачив, але нараз у долині здійнялася курява. Вона швидко наближалася.
- Шляхта!
- Ходімо помаленьку. Не вперше, либонь, зустрічаємо.
Загін жовнірів, чоловік на тридцять, уже доїжджав до них. Передній
вершник різко натягнув поводи – гнідий кінь звився, пирхнув піною просто
дідові в обличчя. Петрик заточився назад, випустив дідову руку.
- Це вони! – кинув хтось із вершників.
Начальник щось сказав по-польськи, і враз нагай обпік Петрикові босі
ноги. Далі все попливло, як у страшнім сні. Вершник в кудлатій шапці кинув
хлопця в сідло, й загін, толочачи жито, звернув назад. Діда гнали пішки,
прив’язавши за шию мотузкою до сідла.
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Їх привели до порожньої кошари, вкинули і причинили за ними двері.
Уткнувшись обличчям дідові в коліна, хлопчик заплакав. Йому було
страшно.
- Ти не бійся, - тихо шамрав дід, - коли вони вмостилися на сіні. –
Питатимуть щось – кажи: не знаю нічого. Діда воджу по базарах, от і все.
Видав нас хтось...
Спливав час. Кобзаря і його поводиря ніхто не чіпав. Петрик почав
дрімати. Його розбудили голоси. Хтось вдарив ногою двері, і в кошару
ввійшло четверо. Свиснув нагай, тихо зойкнув дід. Нагай обкрутився навколо
кобзаревих плечей, жовнір смикнув його до себе, повалив діда.
- Не бий, не дам! – вчепився в жовнірову руку Петрик.
Той кулаком повалив хлопця на землю, штовхнув ногою, схопив за
комір і підняв.
- Куди з дідом ішли?
- Не знаю, кудись на ярмарок.
Один жовнір скрутив Петрикові руки назад, інший зв’язав їх мотузком.
Хлопця кинули в куток, а самі почали допитувати діда. Довго били старого
кобзаря, але він мовчав. Петрик поривався підійнятися, але його збивали
ударом чобота. Нарешті жовніри відступили до дверей.
- Чекайте, завтра заговорите. Завтра візьмуть вас на справжні тортури.
Щойно зачинилися двері, Петрик підповз до діда:
- Дідусю, боляче?
- Нічого, синку, мені очі виймали, і то стерпів. А ти молодець. Нічого їм
не кажи. Як битимуть, думай про щось гарне... Наші виручать. Вони
дізнаються, їм хтось перекаже!
Петрик заснув під тихе дідове бубоніння. Прокинувся серед ночі, хотів
поворухнутися, але зв’язані руки боляче защеміли. Дід не спав. Він довго
порпався біля Петрикових рук, зубами розв’язуючи вузол.
- Тікай, синку, біжи до наших... Вартовий затих, певне, заснув...
Покрівля дірява... Не заблудишся?
- Дідусю, а ви? Разом тікаймо!
- Я й так не виліз би, а тут ще колодка на ногах. Не гай себе. Гайдамаки
мене вирятують. Відшукаєш отамана, скажеш: по дорозі на Лисянку стоїть
загін. Когось, либонь, чекає. Вони не знають, де наші. Поспішай, синку, не
барися.
- Я, дідусю, ранком повернуся з гайдамаками.
Петрик видряпався на горище, просунув у дірку голову. По хвилі він
м’яко скочив по другий бік хліва. Вартовий спав, прихилившись до дверей.
До гадамаків Петрик добувся лише на світанку. Роз’їзд привіз його до
отамана. Петрик розповів, як вони потрапили до рук шляхти, переказав
дідові слова.
За мить гайдамаки мчали полем. Позаду від важкого тупоту копит
гайдамацьких коней стугоніла земля. (За Ю.Мушкетиком; 640 сл.)
На кожне із запитань вибрати правильну відповідь:
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1. Старшим за однолітків кобзарчук Петрик здавався через
а) свій високий зріст;
б) широкі плечі, міцні кулаки;
в) очі, які бачили багато горя.
2. Перед хлопцями Петрикові хотілося повихвалитися
а) багатими заробітками;
б) тим, що вони з дідом – гайдамацькі розвідники;
в) тим, що вони побачили багато цікавих місць.
3. Значення слова гайдамака таке:
а) довга й важка рушниця з гаком на прикладі, що була на озброєнні
запорозьких козаків у ХV-ХVІ ст.;
б) учасник народно-визвольної боротьби проти польсько-шляхетського гніту
на Правобережній Україні у ХVІІІ ст.;
в) будівля для зберігання зерна.
4. Наближення загону польських жовнірів першим
а) побачив Петрик;
б) почув Петрик;
в) почув сліпий дід.
5. Слово польського походження жовнір означає:
а) розвідник;
б) солдат;
в) вартовий.
6. Загін жовнірів, що перепинив діда з хлопцем, нараховував
а) десять чоловік;
б) чоловік із двадцять;
в) чоловік із тридцять.
7. Схоплених на дорозі кобзаря з поводирем
а) привели до польського полковника;
б) кинули до кошари;
в) кинули до льоху.
8. Жовнірам Петрик сказав, що вони з дідом
а) ішли на ярмарок;
б) ішли до гайдамаків;
в) ішли до поляків.
9. Руки Петрикові уночі розв’язав
а) один із сільських хлопчиків;
б) старий кобзар;
в) польський вартовий.
10. Дід не втік із хлопчиком тому, що
а) був поранений;
б) був побитий;
в) був старий та ще закутий у колодку.
11. Отаманові дід звелів передати, що ворожий загін стоїть
а) по дорозі на Лисянку;
107

б) по дорозі на Вільшану;
в) по дорозі на Корсунь.
12. Прочитаний текст має ознаки
а) наукового стилю;
б) ділового стилю;
в) художнього стилю.
V. Підбиття підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання. Повторити п.п. 10-11, вправа 180. Дібрати робочі
матеріали до твору-опису зовнішності однокласника або сусіда по парті з
використанням поданої у вправі 250 (ІІ) лексики.
Уроки № 33, 34
Зв’язне мовлення
Письмовий твір-опис зовнішності людини
(за власними спостереженнями)
Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати текстотворчі
вміння, зокрема вміння складати опис зовнішності людини за власними
спостереженнями в художньому стилі та вводити такий опис до твору;
виховувати повагу й увагу до людини; розвивати спостережливість, увагу,
збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.
Хід уроків
І. Актуалізація опорних знань.
* Прочитати. Довести, що кожен з поданих уривків є описом
зовнішності людини.
Для чого складається словесний портрет?
Визначити стиль уривків.
І. Він мовчки стояв навпроти, всміхаючись не до речі, і якось бездушно
сріблились з-під брів сумовитих у нього дві сизі застиглі краплі, дві зм’яті
скляні порожнечі, які у тільцях своїх мертвих уже не таїли нічого. Сліпий. На
продавленій скроні зібгалась морщавим шрамом загоєна кругла рана,
просвердлена кулею точно. Печальний, або нерішучий, або приголомшений
гамом, топтався він, крутячи шиєю тонкою і худосочною. Упершись у
співрозмовника нездвижно наставленим зором, він нам розпочав свою
повість, поквапливу і нервову.
За М.Бажаном.
ІІ. Ото він сидить у кутку шкільної сцени, нахмарений, крутолобий. З
волоссям, настовбурченим угору і аж трохи вперед, цупким, мов дріття. Воно
не корилося ніяким гребінцям, стояло густою щуткою, й зачісував його таки
вгору, бо коли провести гребінцем назад – ламався. Губи суворо стиснені,
круте, майже квадратне підборіддя випнуте вперед, товсті, в два пальці
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завтовшки брови вирівняні в одну хмару. Суворість і відреченість. (А в серці
розливається щось м’яке, тепле, ніжне). В школі його прозвали Жуком – за
чорноту й нахмареність. Чомусь всі були певні, що в тих темних очах зріє
потайний намір.
За Ю.Мушкетиком.
ІІ. Повідомлення мети і завдань уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Підготовка до роботи над твором.
* Робота з підручником. Виконання вправи 247.
* Пояснення вчителя.
Відтворюючи за допомогою слова зовнішній вигляд людини, потрібно
передовсім звернути увагу на ті ознаки, які для цієї особи є найбільш
характерними, тобто впадають у вічі, відбиваючи певні риси її характеру,
увиразнюють душевний стан або настрій. В одному випадку це риси
обличчя, в іншому – одяг або манера говорити.
Ставлення до портетованої особи можна передати за допомогою оцінних
слів і належно дібраних художніх засобів: порівнянь, епітетів, метафор
тощо. Використання художніх засобів роблять словесний портрет виразним
та емоційно наснаженим.
* Робота з підручником. Виконання вправи 248.
* Перевірка наявності самостійно дібраних
твору-опису зовнішності людини.

робочих матеріалів до

* Колективне складання плану твору-опису зовнішності людини за
власними спостереженнями.
Орієнтовний план твору-опису зовнішності людини
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Хто ця людина (вступна частина твору).
Що найперше впадає у вічі в її зовнішності.
Її зріст, постава.
Волосся, зачіска.
Риси обличчя. Вираз обличчя. Міміка. Жести.
Одяг.
Загальне враження: що подобається, а що, можливо, ні (кінцівка твору).

* Зачитування вчителем двох-трьох зразків учнівських творів-описів
зовнішності людини.
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ІV. Робота над твором-описом зовнішності однокласника, сусіда по
парті тощо.
* Добір учнями мовних засобів до твору-опису з використанням поданої у
вправі 250 (ІІ) лексики.
* Самостійна робота учнів на чернетках.
* Редагування написаного. Переписування
зошитів.

відредагованого

твору

до

V. Підбиття підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання. Вправа 250 (усно).
Урок № 35
Зв’язне мовлення
Аналіз письмового твору
Мета: на основі здобутих текстологічних знань проаналізувати написані
учнями твори-описи зовнішності людини; удосконалювати культуру
писемного мовлення, сприяти збагаченню й уточненню словникового запасу
учнів; розвивати спостережливість, образне мислення; виховувати людяність,
толерантність, увагу до внутрішнього світу людини; розвивати
спостережливість, логічне й образне мислення, культуру мовлення,
удосконалювати навички здійснювати такі мисленнєві дії, як аналіз,
порівняння. узагальнення.
Хід уроку
І. Повідомлення мети і завдань уроку.
ІІ. Аналіз учнівських творів.
* Аналіз двох-трьох учнівських творів-описів зовнішності людини за
власним спостереженням.
Орієнтовний план аналізу твору
1. Чи розкрито в тексті твору тему (тема – опис зовнішності людини).
2. Чи втілено в тексті твору головну думку (наприклад, замилування
красою людини або оригінальністю, неповторністю її зовнішності;
ставлення до потртретованої людини).
3. Чи вдало дібрано фактичний матеріал. Наскільки вдало його
систематизовано (виділене головне, про менш істотне згадано
побіжно).
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4. Чи правильно поєднано типи мовлення (основним типом має бути опис
людської зовнішності, розповідь та роздум - допоміжні типи мовлення
є доречними у вступі та кінцівці).
5. Чи додержано вимог художнього стилю.
6. Чи правильно побудовано твір (чи наявні в його тексті вступ та
кінцівка).
7. Грамотність. Графічне оформлення роботи.
* Повідомлення оцінок за твір-опис. Повернення зошитів.
ІІІ. Самостійна робота над допущеними у творі помиками. Усунення
недоліків.
ІV. Домашнє завдання. Вправа 192.
Урок № 36
Тема: Прислівник:загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична
роль.
Мета: дати поняття про прислівник як частину мови, формувати вміння
розпізнавати прислівники в реченнях, визначати їхнє загальне значення та
граматичні ознаки, правильно використовувати прислівники в мовленні;
виховувати повагу до загальнолюдських моральних цінностей; розвивати
увагу, логічне мислення, пам’ять.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник, орфографічний словник.
Хід уроку
І. Підготовка до сприймання нового матеріалу.
* Робота біля дошки. Записати речення, вказати в них слова, що означають
ознаку дії, ознаку іншої ознаки. Поставити до цих слів питання.
І. Шуба гріє людину взимку, а праця – постійно. Зоравши неліниво,
заживеш щасливо. Талан – не птах, що прилітає зненацька. Трудяща копійка
годує довіку.
ІІ. Ледар літо проспав, а восени облизня впіймав. Хлібороб сподівається
щороку, а рибалка щодня. Удосвіта встанеш, то більше діла зробиш. Як
погано зшив, то хоч гарно випрасуй.
Народна творчість.
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
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* Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 68) і
таблиці “Прислівник як частина мови” (с. 69).
ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого.
* Вибірковий диктант. Виписати прислівники, поставити до кожного
питання, з’ясувати його належність до певного розряду за значенням.
Узимку чекай, сподівайся на літо, мій сину. (Є.Гуцало.) Неси в душі
напоготові матусин мудрий заповіт! (М.Нагнибіда.) Взагалі, у нас говорять –
як ходять: прямо, повноросто, навпрошки (Б.Олійник.) У кожної людини
душа щасливо й гордо ожива. (О.Довгий.) Та тут зненацька збудився я.
(П.Тичина.) Вгорі на білих поплавках застигли сонячні хмарини.
(Д.Луценко.) Сходить сонце стороною і назустріч нам іде. (М.Стельмах.)
Чорне хмарище суне повагом. (М.Старицький.) Хай буревій впокорить все
навколо, але не моє серце молоде! (М.Гриценко.) Загін, навксач лети!
(А.Малишко.) Минули вдосвіта якесь село. За вигоном котило поле вдалеч.
(Б.Олійник.) Знов зоря світання стерла сон крилом, цвірінчить горобчик
срібно за вікном. (В.Сосюра.) Сидить просмолена ворона в береті сонця
набакир. (Л.Костенко.) І лобода одвіку для синиць зарані до зими готує сім’я.
(М.Самійленко.) Напевне, знічев’я учора й сьогодні гукають та манять людей
верховини. (П.Воронько.)
* Пояснювальний диктант. Визначити прислівники, з’ясувати належність
до певного розряду за значенням і синтаксичну роль кожного.
Будь довічно, злагодо, між нами! (М.Самійленко.) Адже коли повсякчас
битись, то серце може озлобитись. (М.Вороний.) Любов і надію з’єднай
воєдино. Чого ж тобі треба, смішна ти людино? (А.Малишко.) Невтомна
думка виростає увись і вдаль, углиб і вшир. (М.Рильський.) А пісня грати
розбивала вщент. (Л.Костенко.) Щастя й біль єднаєш воєдино. Чому не
вкинеш слова у розмову? Вона була б жвавішою подвійно. (А.Малишко.)
Звісно, я ще міг звести парітю внічию (Є.Гуцало.) Ви усміхнулись
яснозоряно, і я схилився упокорено. (М.Вороний.)
* Диктант з коментуванням. Визначити синтаксичну роль прислівників.
Навколо очерет, кущі, гудуть над лозами хрущі. (М.Сіренко.) Ми всі
постаємо з коріння вишень і верб вкраїнських споконвік. (М.Самійленко.) І
знову завихрилось в’южно і сніжно. (Л.Первомайський.) Приємно серцеві і
зору у течії проміння і тепла. (О.Довгий.) Але духу, духу тісно на землі
малій! (Олександр Олесь.) Добре, що серце не знає омани. Добре, що наші
дороги кипучі. (А.Малишко.)
V. Вивчення нового матеріалу.
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* Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 72).
VІ. Виконання вправ на закріплення.
* Робота біля дошки. Записати речення, підкреслити в кожному члени
речення. Назвати речення прості й складні. Якими членами речення
виступають прислівники?
І. Добре річці з притоками. З піснею кожному легко. Краще певне
ремесло, ніж безмежне поле. На старому вогнищі легко вогонь розводити.
Гострий ніж щвидше відріже шмат. Вчитися ніколи не пізно. Важко знайти
голку в скирті сіна. Добре з усіх боків очі мати (з чужої пряжі батоги плести).
Від роботи тяжко, а без роботи важко. Погано жити безтурботному й
безсловесному.
Народна творчість.
ІІ. Од людської щирості і волі нам так в серці радісно було! (О.Довгий.)
Як ясно навколо! Як думам широко! Як зору привільно, надійно чуттям!
(М.Стельмах.) Імлисто і душно в маленькому залі. (М.Бажан.) Душно від
сонця, немов у печі! (П.Тичина.) Нас ваблять кольори живі, як споконвіку
повелося. (Л.Дмитерко.) Мов за спиною в мене крила, так легко й радісно
мені. Як свіжо й радісно, як молодо кругом! (В.Сосюра.)
*Переписати, вставляючи на місці крапок пропущені букви та знімаючи
риску. При потребі звернутися до орфографічного словника. Прислівники
підкреслити.
І. Душу вільну, молоду я на/марне не ро..вію, я на/зустріч сонцю йду!
(М.Вороний.) Любіть Україну у сні й на/яву, в..шневу свою Україну.
(В.Сосюра.) В..ртався я до/дому босо/ніж. (Д.Павличко.) У різні боки чи
на/встріч пряму..мо? (М.Самійленко.) Мужність не даєт..ся на/прокат.
(Л.Костенко.) Всі знали в кузні коваля, бо линув гук з/близу, з/даля.
Автострада проходила з/ліва і с/права. Автострада обабіч, а ти – в/сер..дині.
(А.Малишко.) Якось з/н..нацька вискнули шасі. Кібермашини були забиті
формулами в/щерть. (Б.Олійник.)
ІІ. Голуб і голубка пол..тіли в/вись, обнялись крилами, їх вітає вись.
(В.Сосюра.) Тр..мтливо сяють в небі зорі всюди, запала тиша на/вкруги в
с..лі. (Д.Луценко.) Рум’яний цвіт зорі обсипався по/волі. (В.Сосюра.) Але
знов з/н..нацька грім ударив. Усе ж..ве замерзло на/нівець. (М.Старицький.)
Добре, як рідна з..мля під ногами, батьківське небо над головою!
(А.Малишко.)
* Робота з підручником. Виконання вправи 202 (І).
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* Переписати, на місці крапок уставляючи прислівники. З’ясувати
синтаксичну роль прислівників. У яких реченнях прислівники вживаються у
ролі іменників?
Краще ... зранку, ніж нічого до вечора. “Завтра” оманливе, певне лише
“...”. “Вчора” не доженеш, а від “...” не втечеш. Одне “...” краще двої
“завтра”.
Народна творчість.
Для довідок. Трішки. Вчора. Завтра. Сьогодні.
VІІ. Підбиття підсумків уроку.
VІІІ. Домашнє завдання. П. 12, вправа 198.
Урок № 37
Тема: Ступені порівняння прислівників.
Мета: пояснити значення й особливості творення простої та складеної форм
вищого й найвищого ступенів порівняння прислівників; формувати вміння
розпізнавати, розрізняти й утворювати форми ступенів порівняння
прислівників, правильно вживати їх у мовленні; виховувати повагу до
загальнолюдських моральних цінностей; розвивати спостережливість, увагу,
логічне й образне мислення, удосконалювати граматичний лад мовлення
учнів.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: роздавальний матеріал, підручник, орфографічний словник.
Хід уроку
І. Перевірка домашнього завдання.
*Робота біля дошки. Виконання індивідуальних завдань двома-трьома
учнями.
Картка 1
Переписати, вставляючи пропущені літери. З’ясувати синтаксичну роль
кожного з прислівників (підкреслити їх як члени речення).
Звикли завтра все лю..ці робити, плентатись помалу до м..ти. Звикни лиш
робити все с..огодні, і до неї прийд..ш перший ти! (Б.Грінченко.) Не кидай
власної ме..ти, щоб за чужою десь іти, а власну ясно ціль пізнай, до неї
просто поспішай. (І.Франко.) Мені нагадують людс..кі серця кр..хке й
тонен..ке серце олівця. Зл..мати ле..ко, застругати важче, сп..сати неможливо
до кінця. (Д.Павличко.)
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Картка 2
Переписати, вставляючи пропущені букви та знімаючи риску. За потреби
звернутися до орфографічного словника. Прислівники підкреслити як члени
речення.
Ч..сто, щедро, ш..пітливо горнет..ся трава! (Т.Майданович.) В/глиб, у/шир
вп..вається коріння, щиро дбає за своє пагіння. ( П.Воронько.) Що/року
кращають світанки. (М.Стельмах.) Чистий струмок вибігає на синю галяву,
вчора і нині пряде не/вм..рущий мотив. (Є.Гуцало.) Ставні б..рези край
дороги оба/біч стали в два ряди. (М.Рильський.)
ІІ. Підготовка до сприймання нового матеріалу.
*Прочитати. Вказати прикметники вищого й найвищого ступенів
порівняння. Що означають
вищий і найвищий ступені порівняння
прикметників?
Хто з нас був добрий, добріший ще буде. (В.Самійленко.) Міцна людина
міцніша за кремінь, а слабка слабша за мушку. Праця – не просто певний, а
найпевніший скарб. Квітки колючі – найбільш живучі. (Нар.творч.) Я
найбільш усіх гарячий і натуру маю жваву. (В.Самійленко.)
*Прочитати подані в трьох колонках народні прислів’я, вказати в
кожному прислівники. У прислів’ях якої з колонок прислівники вказують,
що ознаку діїї або ознаку іншої ознаки виражено більшою і найбільшою
мірою?
Гірко Парасці на чужій
ласці.

Чужа хата гірше ката.

Потайного
собаки
найгірш треба боятися.

Там добре, де нас нема.

Краще свої лати, ніж В гостях добре, а дома
чужі шати.
найкраще.

Заліз кіт на сало і
кричить: “Мало!”

Дожився: штани одні, а Дерево
з
глибоким
сорочок ще менше.
корінням
найменше
боїться вітру.

Не дивись високо, бо Раз на віку трапилось Порожній
колосок
запорошиш око.
черв’яку залізти на стирчить найвище.
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моркву, він і каже: “Я
вище всіх!”
ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІV. Вивчення нового матеріалу.
* Робота з підручником. Опрацювання таблиці “Творення
порівняння прислівників” (с.75).

ступенів

V. Виконання вправ на закріплення.
* Прочитати. В кожному з речень вказати прислівники
найвищого ступенів порівняння.

вищого й

І. Білі хвилі здіймались високо і знялися од вітру ще вище. (Леся
Українка.) Тяжко вранці прокидаться, а ще тяжче вечора діждаться. Щастя –
добре, але воля – краще. (Нар.творч.) Страшно безсило-малим чути себе
перед смертю, але страшніше, коли ні за що вмерти. (Б.Олійник.) Прямого
дерева у лісі багато, а кривого найбільше. (Нар.творч.)
ІІ. Високо піднісся орел сизокрилий, все вище та вище до хмар золотих.
(В.Самійленко.) Рипить корабель, стогне тяжко, здригається, наче конає,
угору здіймається важко, ще важче уділ поринає. (Леся Українка.) Я
рвонувся швидше вітру через луки (Б.Олійник.) Добре чути далеко, а зле ще
далі. Де не є добре, а вдома найкраще. Проси не багато, а якнайбільше, а от
бери, що дають. (Нар.творч.)
* Вибірковий розподільний диктант. Прислівники вищого й найвищого
ступенів порівняння виписати в дві колонки.
Чим більше кицьку гладиш, тим вона вище горб підіймає. Найсолодше в
світі – сон. Раніше встанеш, то більше діла зробиш. Голова найбільше
радиться з очима та вухами. Риба утікає, де глибше, а чоловік – де ліпше.
Краще десятьом допомогти, ніж у одного попросити. Ту вівцю першою
стрижуть, яка найбільше мекає. Гострий ніж швидше відріже шмат.
Манівцями – далі, напростець – найближче.
Народна творчість.
* Прочитати речення. Якими частинами мови є виділені слова? Свою
думку обгрунтувати. З’ясувати ступінь порівняння вжитих у реченнях
прислівників.
1. Якби не зима, то й літо було б довше. Якби не зима, літо тривало б
довше.
2. Дощове літо гірше осені. Дощове літо буває гірше осені.
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3. Високе дерево вітер зламає найперше. Господарське око краще за
будь-які ліки.
* Попереджувальний диктант. Прислівники підкреслити, визначити
ступінь порівняння кожного, виділити суфікси.
І. Богдан грізніше грому впав на загарбницькі полки. (І.Драч.) І хочеться
скоріш, щоб промінь заяснів. (В.Самійленко.) Калатає серце все гучніш,
гічніш. (О.Башкирова.) Здається, на світі миліше немає, чим наше подвір’я,
стара яворина. (А.Малишко.) Тільки є ще вище диво, м’ята пахне більш
правдиво. (П.Тичина.) Найдужче цінував я хліб в житті. (М.Сіренко.)
Привезіть же мені книжок якнайшвидше! (І.Нечуй-Левицький.)
ІІ. Що є братерства гідніше на цій крутоплечій планеті? (І.Драч.) Що
тепліш, як пташки перце? Вище хто від сонця гріє? Ах, тепліш – це людське
серце... Що стрункіше від тополі? Що є глибше океана? Що ніжніше від
красолі, що на ній горять рум’яна? А стрункіш – закони творчі. А ніжніш –
душа людини. (П.Тичина.) Ти себе найбільше бережи без впину; та віддай
майно і жінку, себе за Вкраїну. (І.Франко.) Сильніше за любов злоба горить.
Сильніше за красу вражає бридь. Але життя росте лише з любові, лише краса
людей навчає жить! (Д.Павличко.) Я в чоловіці люблю, що чоловічне
найбільш. (І.Франко.) Усіх слухай, та на власний розум надійся найбільше.
(Нар.творч.)
ІІІ. А час летить усе скоріше. (В.Сосюра.) Беріть глибше, будьте вище!
(І.Драч.) Що є блаженніш бути? (М.Ткач.) Після борвію легше дихати.
(М.Старицький.) Часто кажуть: “Ясні зорі – то найкраще в цілім світі”. (Леся
Українка.) Але з розкутих таємниць політ людини – вище птиць.
(А.Малишко.) Мій зір літає, наче гордий птах, та опускається все нижче й
нижче. (Д.Павличко.) Найбільше я люблю вас, найвірніші друзі. (В.Швець.)
* Прочитати. Вказати прислівники вищого й найвищого ступенів,
утворені від прислівників з іншим коренем. Назвати ці прислівники.
Назвати прислівники, при творені ступенів порявняння яких відбувається
чергування приголосних.
І. В сиве вікно погляну, ранок проявить скло. Всім нам бува погано,
гірше б лиш не було. (І.Білий.) Краще чесно жить годину, аніж цілий день у
скверні. (Г.Сковорода.) А що є гірше від неволі, коли навколо світ широкий...
(І.Білий.) Чим ближче видно скелі Альбіону, тим далі Атлантичний океан.
(Л.Дмитерко.) Весна все дужче розправляє крила. (В.Самійленко.) Трава
виросте найперше там, де вже росла. Господарський догляд – над усе
дорожче. (Нар.творч.)
ІІ. Краще давати, як просити. З високого коня почесніше, але гірше
падати. Чим більше диму, тим менше тепла. Коломийку заспіваю собі
веселенько, стане легше, стане краще, не болить серденько.
Народна творчість.
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VІ. Вивчення нового матеріалу.
* Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 76).
VІІ. Виконання вправ на закріплення вивченого.
* Від поданих прислівників утворити просту і складену форми вищого
ступеня порівняння. При творенні яких прислівників випали суфікси –к-, ок-, -ек-? При творенні яких відбулися зміни приголосних?
Широко, легко, важко, низько, дорого.
* Переписати, від поданих у дужках слів утворюючи прислівники вищого
ступеня порівняння.
І. Вийся, голубе, (високо) лети! (А.Малишко.) Світання (широко) вії
розмикає. (М.Стельмах.) Ліс іще (близько) підійшов до подвір’я.
(М.Стельмах.) Два дуби вигнались (високо) за липи серед самої алеї.
(І.Нечуй-Левицький.) Дедалі темна ніч (густо) налягати на землю почала.
(М.Рильський.) Того року, мов на зло, навалив сніжище. Декуди по вікна
впав, декуди ще (високо). (Д.Павличко.) Плескались хвилі, начебто хорти,
ставало (важко) веслами гребти. (О.Омельченко.) Цвях витягнути (важко),
ніж забити. Покинуть (важко), (легко) полюбити. (Д.Павличко.) Серця
купина неопалима все горить із кожним днем (щедро). (Є.Гуцало.)
ІІ. Під великим деревом і грибу (просторо). У чистій хаті – (свіжо), з
чистого посуду – (смачно). Що (швидко) зловиш вовка, то (мало) лиха він
завдасть. Опісля (просто) знати, як треба було починати. Не судись, бо постіл
(дорого) обійдеться за чобіт. (Сильно) звіра від кішки немає для мишки.
Слово буває (дорого) від золота. (Легко) говорити, ніж зробити.
Народна творчість.
* Від поданих прислівників утворити просту і складену форми найвищого
ступеня порівняння. Два-три утворених прислівники увести до самостійно
складених речень.
Зразок. Завзято – найзавзятіше, найбільш (найменш) завзято.
Гордо, зручно, товсто, привабливо, високо.
* Переписати прислів’я, від поданих у дужках слів утворюючи
прислівники найвищого ступеня порівняння.
Перші кроки даються (тяжко). Доброму навчитися (важко). Свій хліб годує
(певно). (Швидко) сльоза висихає. Свій пес (болюче) кусає. У голоти
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(багато) роботи. (Легко) бити того, хто не борониться. Партач (багато) трісок
робить.
Народна творчість.
* Пояснювальний диктант. Визначити ступені порівняння прислівників.
І. Всюди добре, а дома краще, кажуть, стократ. (І.Гнатюк.) Що я побачив
найперше у світі, ступивши на ганок у хаті? Степи, аж до самого моря
розлиті. (М.Нагнибіда.) Рід наш – з кореня верби. Не шукай древніше знаті!
На фамільному гербі ми карбуєм вічне: “Мати!” (Б.Олійник.) Навіть вмитися
сльозами теж найкраще біля мами. (М.Людкевич.) Найбільше ж славні ми
трудами, що дуже схожі на бої. Найбільше славні ми боями, на працю
схожими. (М.Рильський.) А нумо співати про нашу Наталку Полтавку! Цю
пісню мій тато найдужче співати любив. (С.Литвин.) Дівчину вродливу юнак
покохав; дорожче від неї у світі не мав. (М.Вороний.)
ІІ. І дуже хочеться мені, щоб сад наш вічно цвів й співало в нашій стороні
найбільше солов’їв. (В.Швець.) Та все ж найбільше вабить мою душу над
Тисою цвітіння абрикос. (Л.Дмитерко.) З природою найліпше навзаєм, слід
за любов платити їй любов’ю. (Є.Гуцало.) Заздрю я бджолі найбільше в світі.
(П.Воронько.) Душа все частіше зітхає: “Боже...” Чого вона плаче? Що її
тривожить? (М.Литвин.) Страшніше смерті, як нема де вмерти, коли для всіх
однаково ти свій, чужим для всіх лишаючись одначе. (Б.Олійник.) Завжди
величніше путь на Голгофу, ніж хід тріумфальний. (Леся Українка.) Це
страшно, як людину розпинають, не йнявши віри їй, що Бог вона... А ще
страшніше, як знімають ката з охрестя справедливої ганьби. (Д.Павличко.)
Словник. Голгофа – гора поблизу Єрусалима, на якій було розіп’ято Ісуса
Христа.
* Диктант з коментуванням. За схемою, поданою на с. 77 підручника,
розібрати як частини мови два-три вказаних учителем прислівники.
І. Гей, скоріше, коню-друже, щось мені на серці тужно. Озирнись назад
пильніше, вже проїхали ми більше, аніж полишилось нам доріг. І що
коротша, коню, нам дорога, то все крутіше судять кожен крок... (Б.Олійник.)
Як прийде осінь, то найбільше слів про наших українських журавлів.
(С.Шевченко.) Все менше й менш пала душа вогнем. (М.Старицький.) І я
чую тихі речі й голосніше граю. (П.Куліш.) Далі й далі тоне голос молодий.
(В.Сосюра.) Уже вночі блякліше сяють зорі. Те коло, що оточує мене, за
всесвіт ширше інколи здається. (П.Воронько.) Я піснею в небо полину, щоб
стати ще дужче земним. В безхмарний небосхил все вище, вище сонце, мов
золотий їжак, засапано повзе. (В.Сосюра.) Гей, цимбали! Швидше! Шпарче!
Голосніш, музики!!! (Леся Українка.) “Швидше, вище, сильніше!1” – такі три
1

Citius, altius, fortius – три латинські слова, що стали інтернаціональним
спортивним девізом.
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слова вирізьблені на кожній олімпійській медалі. (З газ.) Тричі пришите
тримається найнадійніше. Кінчайте обідати, коли стає найсмачніше.
(Нар.творч.)
ІІ. Я тяжко співаю, а ще тяжче пишу. (Д.Павличко.) Я знаю силу слова,
воно гостріш штика і швидше навіть кулі, не тільки літака. (В.Сосюра.)
Берег зник в тумані сизім, ширше стало моря скло. Тут же стогнуть грізні
хвилі та зростають вище й вище... (М.Старицький.) Найкраще для русалки
сидіти край рибалки, глядіти неборака від сома та від рака. (Леся Українка.)
Берег, соняшники, клуня... Швидше, швидше, ноги юні! Тікать! Тікати!
Якнайшвидше! І він біжить, аж вітер свище. (М.Рильський.) А лінгвіст, як
має розум він і хист, найглибше дивиться в народнії серця і думи благородні,
століть минулих чорний дим найяскравіше протинає, в майбутнє дивиться
безкрає. (М.Рильський.)
Словник. Лінгвіст – мовознавець.
* Переписати прислів’я, на місці крапок уставляючи прислівники у формі
вищого чи найвищого ступенів порівняння.
Безчестя ... смерті. ... себе не виростеш. Трутням свята ... брата. Тупий
серп руку вріже ... гострого. У дерево з плодами ... кидають каміння. ... свій
гість, ніж чужих шість. Борг чим ... лежить, тим ... росте. Високий стілець
перевертається ... . ... дома косою косити, ніж у війську ранець носити. Хто
більше знає, той ... питає.
Довідка. Гірше. Вище. Рідніше. Гірше. Найчастіше. Краще. Довше, більше.
Найчастіше. Ліпше. Найбільше.
* Прочитати фразеологізми. Два-три з них увести до самостійно складених
речень (усно).
Збоку видніше. Гірше не буває. Щодалі (дедалі), то краще. Тихіше води,
нижче трави. Простіше простого. Дешевше від дірки з бублика. Далі нікуди
(від спокуси). Вище лісу, нижче хмари. Вільніше (вільно) зітхнути. Краще
тепер, як у четвер. Тихіше (тихше, обережніше) на поворотах!
V. Підбиття підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання. Вправа 211.
Урок № 38
Зв’язне мовлення
Особливості будови розповіді про процес праці.
Усний вибірковий переказ тексту, що містить розповідь
про процес праці
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Мета: пояснити особливості будови розповіді про трудовий процес;
формувати текстотворчі вміння, зокрема вміння переказувати таку розповідь;
виховувати повагу до праці, майстерності, наполегливості, старанності;
розвивати спостережливість, збагачувати й уточнювати словниковий запас
учнів.
Хід уроку
І. Підготовка до сприймання нового матеріалу.
ІІ. Повідомлення мети і завдань уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
*Пояснення вчителя.
Розповідь про процес праці включає перелік певних трудових операцій у
тій послідовності, в якій їх потрібно виконати, щоб одержати продукт праці.
“Відомим” у реченнях такої розповіді є вказівка на особу, яка працює.
“Новим” є назви трудових операцій.
Наприклад:
Як виготовляли кислий (квасний) сир
В
Н
У гладушці чи макітрі хазяйка підігрівала кисле молоко. Утворену масу,
В
Н
Н
вона виймала, відтискала у вороку - зшитому трикутному шматку
В
Н
В
полотна. Потім господиня притискала ворок дошкою. Після цього вона
Н
Н
Н
солила сир та щільно вкладала у невелику діжку, перекладала його
В
Н
шарами масла. Зверху хазяйка накривала сир полотняною шматинкою,
Н
дерев’яним кружком і притискала каменем. Квасний сир міг зберігатися
до двох років.
З довідника.
Розповідь про трудовий процес може бути складена в науковому,
діловому або художньому стилях.
У наукових та ділових розповідях про процес праці названі трудові
операції стосуються не конкретного їх виконавця, а особи узагальненої –
йдеться про те, що саме так потрібно робити всім. Тому назва виконавця в
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такому тексті може опускатися – найчастіше вживаються дієслова третьої
особи множини: так роблять (будують, шиють, вирізьблюють, фарбують).
У наукових та ділових розповідях про рудовий процес часто
використовують поєднання слів
можна, треба, необхідно, слід
з
неозначеною формою дієслова: можна викроїти, необхідно прикріпити.
Така розповідь має характер інструкції, її мета – передати конкретні
узагальнені відомості про те, як це потрібно робити. Розповідь позбавлена
емоційності, усі слова вживаються тільки в прямому значенні.
Буває, що назва виконавця опускається і у художніх розповідях про
трудовий процес.
Наприклад:
І. Ви знаєте, як робиться свищик? Береться в добрий палець лозина,
відрізається від неї цурупалок сантиметрів у десять завдовжки. Потім
посередині прорізається навкруг молода кора, обережно обстукується
ручкою ножа, доки не здійметься, як рукавичка. Ну, а тоді вже просто:
видовбав у оголеному дереві ямку, надрізав кінчик, знову натяг кору - і
свищик готовий. Стромляй його, чоловіче, до рота і свищи собі на здоров’я!
А.Дімаров.
ІІ. У цих канавах ловили в’юнів. Канаву перегороджували листовим
залізом, у льоду прорубували дучки (важка, пекельна робота, якщо лід уже
товстий, міцний), йшли з одного краю, били в воду бурхачками. І що ближче
підходили бурхальщики, то дужче закипала чорним живим виром вода в
ополонці біля загати. В’юнів вичерпували невеликою підсакою й зсипали
просто в мішки, які зав’язували й кидали на лід.
За Ю.Мушкетиком.
Мета художньої розповіді про процес праці – викликати певне ставлення і
до самої праці, і до її виконавця. Така розповідь образна й емоційна. В ній
вживаються художні засоби: епітети, порівняння, метафори тощо.
ІV. Виконання вправ на закріплення.
* Прочитати (прослухати). Визначити, який тип мовлення покладено в

основу уривків. Дати відповіді на запитання:
 Хто є виконавцем трудового процесу, про який ідеться у першому
уривку?
 Які дії ними викнуються? У якій послідовності?
 Чому у другому уривку вказівку на особу виконавця опущено?
 У якому стилі складено висловлювання? Свою думку обгрунтувати.
І. Здоєне молоко важко спочиває в дерев’яному посуді, над ним
схилився пастух. Молоко жовкне й гусне. Пастух схилився над ним
насуплений і навіть суворий. Розщібає поволі рукава і по лікті занурює в
молоко свої голі руки. І так застигає...
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Тепер має бути тихо в хаті, двері замкнені, ніхто не сміє кинуть оком на
молоко, поки там твориться щось, поки пастух чаклує. Все наче застигло в
німому чеканні. Тільки по легкому рухові жил на пастухових руках помітно,
що насподі в посуді відбувається щось. Руки оживають потроху, вони то
підіймаються вище, то опускаються нижче, закруглюють лікті, щось
плещуть, бгають та гладять там всередині, і раптом з дна посуду, з-під
молока підіймається кругле тіло сиру. Воно росте, обертає плескаті боки,
купається в білій купелі, само біле і ніжне...
Пастух легко зітхнув. Тепер кожен може вже глянуть. Славний вийшов
сир, пастухові на втіху і на пожиток людям...
За М.Коцюбинським.
ІІ.
Медівники
У ночвах тісто медівниче
Зринало вгору, мов крило,
І на відскоблену стільницю
Пухкою повінню текло.
По ньому бігала спочатку
Качалка, біла від муки,
А потім цинкова зірчатка
Ділила тісто на зірки.
На поді жевріла урочо
Гнучка, терпляча коцюба
І палахкучо била в очі
Жарінь рожево-голуба.
Крізь арку челюстей черлену
На втіху матері з руки
У небо чистої черені
Пливли засвічені зірки.
/П.Перебийніс.
* Прочитати (прослухати). Довести, що обидва уривки є розповіддю про
трудовий процес. Визначити стиль кожного з висловлювань, свою думку
обгрунтувати. З’ясувати, з якою метою створене кожне з висловлювань.
І. Щоб правильно намалювати людську постать, слід насамперед
визначити її пропорції. Для початку потрібно накреслити схему, яка умовно
позначає кістяк.
Передовсім треба визначити співвідношення всіх частин постаті.
Пропорції фігури у людей неоднакові: вони залежать від зросту, віку й
індивідуальних особливостей.
Наприклад, у немовляти розмір голови складає 1/4- 1/5 загальної довжини
тіла, у дванадцятирічного підлітка це співвідношення
вимірюється
приблизно як 1:6, 1:6,5. Перевірити співвідношення можна за допомогою
олівця. Для цього візьміть олівець вертикально витягнутою рукою й
спрямуйте його на натуру так, щоб верхній кінець припадав на рівень тімені.
На рівні підборіддя перехопіть олівець великим пальцем. Тепер,
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притиснувши палець, рухайте олівець разом з рукою вниз, визначаючи,
скільки разів відмічена вами довжина вміщується у всій постаті до самих
ніг, враховуючи й розмір голови.
Після цього можна намітити пропорції інших частин тіла. Намічаючи
плечі, не забудьте “залишити місце” для шиї. Ширина плечей у дорослої
людини, як правило, дорівнює двом розмірам голови, у підлітків плечі дещо
вужчі. Центр фігури припадає на місце тазу. Потрібно намітити місце лінії
пояса та колін. Пояс – на відстані, рівній приблизно одному розміру голови
від центру, коліна – посередині нижньої половини постаті. Лікоть
знаходиться приблизно на рівні пояса, витягнуті пальці мають сягати
середини стегна.
Дотримуючись такої схеми, ви можете малювати людську постать,
намагаючись передати характерні форми голови, тіла, рук і ніг. Найважче
малювати кисті рук і ноги.
З підручника.
ІІ. Змалювати Марту Хомівну можна ось так: зверху на чистому аркуші
зробіть середню, краще навіть дрібну пляму чорнилом. Потім пером або
кінчиком мізинного пальця розведіть пляму униз так довго, як вистачить
паперу; добавивши два крючки для ніг і по дві довгі й тонісінькі рисочки для
рук – ви будете мати її портрет абсолютної подібності. Ось тільки з одягом
вам буде морока, бо спідницю Марта Хомівна має у сто сорок чотири
складки. Але й це не біда. Треба тільки мати на увазі, що, одягнута в цю
спідницю, господиня дуже скидатиметься на мітлу, звичайно, коли на
держалні зверху ви намалюєте ріпу замість голови. Крім того, що
господиня дуже довга і тонка, вона ще й чорна. Чорним розмалюйте обличчя,
руки, шматочки шиї, ноги, спідницю, волосся, очі, губи.
За І.Сенченком;
V. Підготовка до роботи над усним вибірковим переказом.
* Читання тесту вчителем.
*З’ясування лексичного значення вжитих у тексті переказу
перебувають у пасивному словнику учнів.

слів, які

*Визначення теми і головної думки тексту.
*Визначення стилю тексту. З’ясування покладеного в його основу типу
мовлення та допоміжних типів мовлення.
*Колективне складання плану вибіркового переказу тексту (фрагменту,
що є розповіддю про процес праці).
*Повторне читання вчителем тексту (якщо у цьому є потреба).
* Усне переказування розповіді про процес праці за складеним планом.
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VІ. Самостійна робота учнів над вибірковим переказом на чернетках.
VІІІ. Підбиття підсумків уроку.
VІІІ. Домашнє завдання. Скласти й записати розповідь (обсяг – 7-10
речень) про приготування улюбленої в родині страви (прибирання квартири
перед святом; прикрашання різдвяної ялинки).
Текст для усного вибіркового переказу
У степу
Біля струмка козак спішився і зсадовив малого на землю. Коня завів у
прозорий затінок, зняв поклажу, розсідлав. Самопал обережно притулив до
стовбура.
Поки малий вигулював коня, Омелько розпакував торбу. Лишилося ще
пшоно, торбинка пшеничного борошна, кілька шматочків сала, капшук солі
та з десяток тараньок.
Не відстібуючи з пояса ні лука, ні сагайдака, козак зачерпнув мідним
казанком крижаної води. Тоді всипав кілька жмень пшеничного борошна.
Круто посолив. Проказав молитву і почав вимішувати тісто.
Коли вимішав так круто, що тісто вже не липло до рук, то насипав у
казанок ще борошна і заходився щосили перетирати грушевою ложкою тісто
з борошном. Омелько так старався, що аж упрів, але буханець тіста
перетворився на дрібненькі кульки. Їх козак обережно зсипав у неглибоку
дерев’яну миску.
Малий тим часом напоїв Буланка, насипав у шаньку вівса й поставив коня
у холодку. Потім заступом викопав поздовжню ямку, по боках поклав два
шмати вивернутого дерну, а на них, як на цеглини примостив поданий
Омельком казанок із щойно набраною зі струмка водою.
Козак сам заклав у ямку паливо, брязнув по кременю важким кресалом. І
ось казанок облизують прозорі язики полум’я.
Коли завирував окріп, Омелько всипав туди всю гору борошняних кульок.
Ось випірнула з каламутного варива одна, друга, потім ще кілька закружляли
по колу. Нарешті, всі борошняні горошини піднялися нагору.
Омелько зняв казанок із вогню. Повичерпнував варене тісто і наклав у
дерев’яну миску. Стали з малим, проникливо прочитали “Отче наш” і сіли
розкошувати гарячою затіркою. Ще й по тарані роздерли.
Поки Омелько дожував тараню й відкрив рота, щоб загадати малому
роботу, той уже спав на м’якій траві. Махнувши рукою, козак усе сам помив
у струмкові й заховав у торби. Засипав піском вогнище, що ще тліло.
Осідлав коня, повантажив торби, припасував до сідла самопал.
Напруживши з усіх сил очі, побачив в глибині долини ніби кілька
макових зернят. Та зернята ті рухались.
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Омелько висадив сонного хлопчика в сідло і повів коня до найближчого
пагорба. Озирнувшись, спостеріг, що крапки-вершники на мить застигли, а
тоді почали невблаганно наближатися.
Козак знайшов густий кущ, один товстий пагін притис якомога нижче і
прикрутив його верхівку жмаком трави до супротивного куща. До гілочки ж
приладнав стрілу.
Зладнавши “самостріл”, Омелько швидко повів коня. Невдовзі за спиною
наче дитина в долоні ляснула. То Омелькова стріла в когось влучила.
- Ваше, воріженьки, щастя, що малий зі мною! Тому утікати час і пора!
Пересадивши малого наперед, козак легко злетів у сідло. Буланко
чимдуж погнав до далекого лісу. (За Ю.Логвином; 395 сл.)
 Пояснити лексичне значення слів затірка (страва, зварена на воді або
молоці з розтертого на дрібні кульки з водою борошна), капшук (гаман
у формі торбинки, що затягується шнурком), сагайдак (шкіряна сумка
або дерев’яний футляр для стріл), шанька (торбина для годівлі коней в
дорозі), дерен (поверхневий шар грунту, вкритий
травою й
трав’янистими рослинами, густо пронизаний їх коренями) .
 Дібрати синоніми до слів крижаний, каламутний, приладнати;
антоніми до слів поздовжній, припасувати.
 Скласти план вибіркового переказу “Як козак варив затірку”
(орієнтовний: 1. Омелько зачерпнув казанком води, всипав пшеничного
борошна. 2. Круто посолив і почав вимішувати тісто. 3. Підсипавши ще
борошна, заходився перетирати усе ложкою. 4. Дрібненькі кульки
зсипав у миску. 5. Всипав борошняні кульки в окріп. 6. Коли
борошняні горошини спливли, виклав варене тісто у миску.)
 Зробити вибірковий переказ (усно).
Урок № 39
Тема: Способи творення прислівників.
Мета: пояснити, якими способами утворюються прислівники; формувати
вміння визначати спосіб творення прислівників та утворювати прислівники;
виховувати повагу до усної народної творчості як конденсату народної
мудрості; розвивати увагу, спостережливість, логічне мислення, пам’ять.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: роздавальний матеріал, підручник.
Хід уроку
І. Перевірка домашнього завдання.
*Робота біля дошки. Виконання індивідуальних завдань кількома учнями.
Картка 1
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Переписати, розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх
вилучення). Прислівники підкреслити, визначити ступінь порівняння
кожного. Виділені слова розібрати за будовою.
Коли б скоріше, хлопче, мрії ті твої справдились... (Леся Українка.)
Треба все зробити, треба встигнуть більше. (П.Усенко.) А що страшніше від
душі німої? (Л.Дмитерко.) Не нарікай на тьму злостиво, а краще засвіти
свічу! (Д.Павличко.) Так вище ж, клени, підіймайте віти, ясніш очей сіяйте,
небеса! (В.Сосюра.)

Картка 2
Переписати, прислівники підкреслити, визначити ступінь порівняння
кожного. У першому реченні підкреслити всі члени речення.
І перед заходом ще дужче гріє сонце й цілує даль степів ще гарячіш
воно. (В.Сосюра.) Мені найкраще із тобою брести лісами наугад.
(М.Стельмах.) А що коли те світло миттю згасне, як метеор, і темрява
чорніше, страшніше здасться, ніж була раніш? (Леся Українка.)

Картка 3
Переписати, вставляючи пропущені букви. Прислівники підкреслити,
визначити ступінь порівняння кожного.
В..соке дер..во ловить найбільше вітру. Три місяці доглядати за дер..вом
важче, ніж один день зб..рати плоди. Найсолодші грона в..сять найвище.
Добра роса краще гн..лого дощу. Чим вище світло стоїть, тим далі його
видно.
Народна творчість.
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Картка 4
Переписати, прислівники підкреслити як члени речення. Визначити
ступені порівняння прислівників, виділити в прислівниках суфікси. Вказати
антоніми.
Що більше спиш, то менше живеш. Чим вище злетиш, тим нижче
впадеш. Легше впасти, тяжче встати. Краще в малому удача, ніж у великому
невдача. Більше знати означає менше спати. Орел летить найвище, а хрін
росте найглибше.
Народна творчість.
* Пояснювальний диктант. Вказати прислівники, визначити ступінь
порівняння кожного. Розповісти про творення ступенів порівняння
прислівників.
І. Прицілитися простіше, ніж вцілити. Найбільше підганяють коня,
котрий найкраще тягне. Думкою дістанеш далі, ніж очима, а винесеш більше,
ніж плечима. У малому горщику щвидше звариш. Що не гнеться, то швидше
ламається. Восени ночуй по цей бік ріки, а весною перебирайся
якнайшвидше.
Народна творчість.
ІІ. Своя піч найліпше гріє. Коли собака навчиться їсти виноград, її
прогодувати легше. Кожен коваль хвалить найперше свої вироби. Там добра
дорога, де найбільше їздять. Подорожні найчастіше забувають парасолю й
правду. Півпуда коропів цінніше пуда сподівань.
Народна творчість.
ІІІ. І чому так виходить, друзі мої, що найлегше посваритися саме з тим,
кого найбільше любиш? Найпростіше образитись на того, хто найближчий
тобі, найдорожчий. Легко слово сказати необдумане, здійснити вчинок
необережний. Чужій людині все пробачиш, їй простити легше, а своя – наче
ножем по серцю різоне. І часом через таку дрібницю посваришся, що
пізніше тільки дивуєшся. Може, тому що до рідної людини ближче серцем
обернений? Тому найменший дотик необережний найболючіше ранить його?
За А.Дімаровим.
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
* Робота з підручником.
прислівників” (с. 81).

Опрацювання таблиці “Способи творення

ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого.
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* Вибірковий диктант. Виписати прислівники, з’ясувати спосіб творення
кожного.
І. Коли будеш чесно трудитися, будеш весело дивитися. Хто не вчився,
той довіку в сутінках. Давно ріки догори не пливуть. Як на цілину наскоком,
вона до тебе боком. Наостанок усі мудрішають. Зробив наспіх, як насміх.
Нашвидкуруч робити – чортам годити. Слідом за гулянням йде голодування.
Вони як свиня з пастухом – запанібрата. Думай звечора, а починай удосвіта.
Наперед спитайся, а тоді вже лайся. Ви утрьох, та злякалися вовка, а ми
всімох, та тікали від сови.
ІІ. Наодинці з кашею воює. Кругом чуже, а всередині не наше. З
помічників один пес, та й той наполовину проданий. Беззубий собака
голосно гавкає. Готово, але безтолково. Зробив курям насміх. Миттю утнув,
та на тік спаскудив. Силоміць кохання не знайдеш. Не вір безмежно нікому,
бо лишишся голим. Ні взад, ні вперед, лишається посеред. День хвалять
увечері, а вечір - уранці. Тим рак страшний, що ззаду очі. Як хочеш здоров’я,
не їж занадто, а хочеш поваги, не говори забагато.
Народна творчість.
* Словниковий
прислівників.

диктант..

Визначити

спосіб

творення

кожного

з

Навсібіч, нещиро, забагато, поодинці, смачно, усмак, смачнесенько,
впереміш, тричі, заново, мимохіть, досхочу, по-нашому, тишком-нишком,
напоготові, навколінці, горілиць, натщесерце, навхрест, вобидвіруч,
наввипередки, рано-вранці, невтямки.
* Переписати, на місці крапок уставляючи пропущені прислівники.
Визначити спосіб творення кожного.
Хто двох човнів тримається, пливтиме ... . Хто співати не вміє, того ...
чути. Хто дуже поспішає, той ... відпочиває. Хто ... шапку носить, той
господарем не стане. Хто на чужім возі їде, назад ... йтиме.
Народна творчість.
Для довідок. Посередині. Добре. Двічі. Набакир. Пішки.
* Попереджувальний диктант.
спосіб творення кожного.

Підкреслити прислівники, визначити

І. Березово кипить навколо заметіль. (І.Драч.) Cніг січе безперестанку –
січень трудиться ірзанку. (М.Познанська.) Весною зацвіли, засиніли поля.
(В.Сосюра.) Я тобі навдивовижу жовту квітку покажу! (Д.Павличко.) Тебе я
вгледів змалечку, уранці. (А.Малишко.) Твою долю, моя доню, позаторік
знала. (Т.Шевченко.) Я усе побачив простовіч. (М.Руденко.) Та чи в полі
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навмисне всі тумани нависли? (П.Усенко.) І важка стіна знехотя тут
завалилась. (П.Тичина.) А вечір виплив зоряно, де трактором поорано.
(М.Стельмах.) Дорога чавлена чобітьми, а дощі ходять босоніж. (І.Драч.)
Жар-птиці мрій юрмились тут стокрило. (А.Малишко.) А пташки
безперестану, без спину
виспівували. (І.Нечуй-Левицький.) Качка
перевальцем йде, каченят своїх веде. (В.Паронова.) Хай дні кружляють
стрімголов. (Д.Павличко.)
ІІ. В очі співає, а позаочі лає. Здоровий, як вірьовка всемеро. Задурно і
чиряк не вчепиться. Зимою бійся вовка, а влітку мухи. Нажите махом піде
прахом. Як вдома наїсися, то й у гостях дадуть. Такий бідний, як мак
начетверо. Порожній посуд здаля дзвенить. Верба товста, та зсередини пуста.
Тварина ряба зовні, а людина зсередини. Спідтишка литки рве. Ізнехотя з’їв
вовк порося. Поневолі баба клянеться, коли бреше. Як ні з чим у млин, то
порожняком додому. Дружба з вовком виходить боком.
Народна творчість.
* Диктант з коментуванням. З’ясувати спосіб творення кожного з
прислівників. У вказаному вчителем реченні підкреслити члени речення.
І. На життя дивлюсь я радісно і юно. (В.Сосюра.) Я од першого подиху й
звуку край оцей полюбив назавжди. (О.Довгий.) Таким я знав тебе ще змала,
високе місто над Дніпром. (М.Рильський.) Поети славили в піснях віддавна
Україну. (Леся Українка.) Тривожна пісня розкрива уста, коли її покличеш
враз і вдруге. (А.Малишко.) Довіку про тебе забути не мушу, бо в серці ношу
твою душу. (В.Самійленко.) Жили ми попліч і боролись. (М.Рильський.) Так
дальньо линуть над землею хмарки і тануть кожну мить. (В.Сосюра.) Грім
буркоче спересердя. (І.Жиленко.) Синіє вересень в долині, де Збруч
збутнявіло тече. (А.Малишко.) Ми скоро взнали, що несправжня битва
страшніша від справдешньої стократ. (Д.Павличко.) І я зрозумів це
насправді, не вжарт. (Л.Первомайський.) А люд ліворуч і праворуч, немов
ріка. (А.Малишко.)
ІІ. Краю рідний, мій коханий краю, як кохав тебе я щиро змалку!
(М.Старицький.) На цій землі жили ми споконвік. (Д.Павличко.) Чим і коли
завинили пращури? Доле, не кидай напризволяще! (М.Самійленко.) А проте
ще ворожая ніч щохвилини на всіх нас чигає. (Леся Українка.) Всі ждуть і
дивляться на нас щілиннооко й кособрово. (Д.Павличко.) А долілиць ніхто
навмисне не лягає. (І.Драч.) Лине думка думці навздогін, несучи і радощі й
жалі. (В.Швець.)
ІІІ. Вітриська невгамовні спозарану співають тонко, наче цвіркуни.
(І.Доценко.) Та й буде знову теплий вітер дубами сповага шуміти.
(А.Малишко.) Ступа сутулий вечір босоніж. (Є.Гуцало.) Направо – хмари до
моря течуть, наліво - дощі півсвіту січуть. (А.Малишко.) Розсипав місяць
світло доокруж, лиш світять зорі пелюстками руж. (М.Ткач.) Сині крони
дубів розбухали чимдалі. (А.Малишко.) Наш поет, мов той стрілець, в ліс
подався навпростець. (М.Вороний.) Удосвіта ще лисенята очима світять по
130

шляхах. (М.Самійленко.) Навколо усе спочиває, а пісня не хоче спочить.
(В.Сосюра.) Осінь, дощ... тумани ходять боком. (В.Базилевський.)
* Переписати, від поданих у дужках слів утворюючи прислівники.
Визначити спосіб творення кожного. Уставити пропущені букви.
Так (пр..вітний) і так (милий) листя з вітром говорило. І клич журавлів
кр..шталевий (прощальний) мені одбр..нів. І з..мовеє сонце (в..сняний)
усміхається з неба мені. (В.Сосюра.) (Зустріч, на) нам твердий вітрюга.
(П.Тичина.) (Ліва рука) місяць сплів м..режку і заст..лає нею стежку. (Двір,
на) вечір настає. (Олександр Олесь.)
* Прочитати фразеологізми. Пояснити значення кожного з них. Вказати у
фразеологізмах прислівники, визначити спосіб творення кожного.
Узяти голіруч. Блукати потемки. Здалеку заходити. Гульма гуляти.
Вигнати втришия. Дерти втридорога. Гуртом і вроздріб. Аж волосся дибки
(диба, дибом) стало. З вітром навзводи. Триматися осторонь.
ІV. Підбиття підсумків уроку.
V. Домашнє завдання. Вправи 223, 227.
Уроки № 40, 41
Тема: Букви н та нн у прислівниках.
Мета: пояснити правила написання прислівників з н та нн; формувати
вміння визначати в словах орфограму “Н та нн
у прислівниках”,
обгрунтовувати вибір написання; виховувати повагу до фольклору та творців
влучного поетичного слова; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять.
Тип уроків: уроки вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник.
Хід уроків
.
І. Перевірка домашнього завдання.
* Попереджувальний диктант. Прислівники підкреслити, визначити спосіб
творення кожного з них. У виділених словах позначити орфограми.
Палай всякчас! Радій світанню! (М.Самійленко.) Я сміюся привселюдно,
бо веселу вдачу маю. (М.Вороний.) Надивляймось вволю на траву, поки ти
живеш і я живу. (Г.Паламарчук.) Діють очисно вода і трави, все залізніє й
грубіє світ. (М.Самійленко.)
ІІ. Підготовка до сприймання вивченого.
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ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
* Прочитати подані в двох колонках слова. Пояснити, чим зумовлено
написання нн у прислівниках.
Поважний - поважно
Багряний – багряно
Замислений – замислено

Сонний – сонно
Невпинний – невпинно.
Несказанний – несказанно

ІV. Вивчення нового матеріалу.
* Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 91).
V. Виконання вправ на закріплення вивченого.
* Прочитати. Пояснити написання нн у прислівниках.
Вибачайте, люди добрі, що козацьку славу так навмання розказую, без
книжної справи. (Т.Шевченко.) Лунають дзвони безупинно по тих, що
знищені безвинно. (Б.Дегтярьов.) Щоденно життя підкидає турбот.
(Л.Первомайський.) Попідвіконню мою коляду благословляла Пречиста
Мати, поруч зі мною стоячи на льоду. (Д.Павличко.) Як вовкулака
попідтинню, сухий вайлується полин. (О.Довгий.) Заверещав хлопчина
іспросоння. (І.Франко.) Серце моє незнищенно червоне! (І.Драч.) Співала ж
дзвінко, дужо, незрівнянно! А голос був – із щирого срібла! (П.Тичина.)
* Переписати, на місці крапок вставляючи н або нн. Позначити в словах
орфограму “Н і нн у прислівниках”.
Ліхтарів проміння простяглося і в вікні задума..о цвіте. Кудись стрічки
доріг тума..о простяглись. Я по скверу розгубле..о йду. Садів рум’яний цвіт
обсипався духмя..о. Знов осіння тишина со..о лине. Вітер осені шале..о
жовтий лист жене увись. В далечінь холодну без жалю за літом синьоока
осінь їде навма..я. І сміються солов’ї так безмежно і натхне..о. Далекий потяг
воста..є крикнув.
З творів В.Сосюри.
* Попереджувальний диктант. Позначити в словах орфограму “Н і нн у
прислівниках”.
І. Немов красуня сумовита, спочила втомлено земля, серпанком ночі
оповита. (М.Вороний.) Щось несказанно чарівне й зворушливе криється в
природі. (М.Стельмах.) І джмелино, і бджолино урочисто хор співа, а якась
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мала пташина промовля святі слова. (І.Коваленко.) Полинно пахне ніч,
пов’явши в небосхилах. (А.Малишко.) Синії води збентежено ходять.
(П.Тичина.) Розковано так дихається грудям. (О.Довгий.) Сніг падав
безшелесно й рівно, туманно танули вогні. (М.Рильський.) Добродушний
грім спросоння заревів, але над нами ще ясно й синьо. (М.Рильський.)
Пролетіла скажено кіннота, тільки сухо копита дзвенять. (В.Сосюра.)
Навмання окрай безодні мчу, завмерши, і стрімголов, пришпоривши коня,
навстріч галопом час летить, як вершник. (М.Самійленко.)
ІІ. Предивний сон і звеселив і налякав мене неждано. І досі ті чудні дива
морочать серце несказанно. (П.Куліш.) Спросоння не добереш, чи то людина,
чи вітрець, чи місяць золотою пучкою стукає в шибки. (М.Стельмах.) А за
Дніпром багряно сходить над бором місяць, як пожар. (В.Сосюра.) А сонце
червонистим оком дивилось, немовби спросоння. (М.Старицький.) І востаннє
світанок розжеврив цвіт жоржини під сивим вікном. (М.Чхан.) Так негадано
ця осінь закурликала над степом... Так неждано за плечима затужилось мені
небом. (Б.Олійник.) Смертельна туга плакала органно. (Л.Костенко.) А синя
сутінь просто в душу тече студено, як ручай. (І.Доценко.)
* Диктант з коментуванням. Позначити в словах орфограму “Н і нн у
прислівниках”.
І. Безнастанно трудитися має в повний голос душа! (М.Самійленко.) Як і
ти, я цвіту калинно, нашу молодість видно здаля, Україно моя, Україно,
пишна квітко планети Земля! (Д.Луценко.) Десь полум’я шипить зміїно, та я
нічого не боюсь, бо я до тебе, Україно, живим чи мертвим повернусь!
(Д.Павличко.) Пливуть замріяно й журливо Вкраїни рідної пісні.
(Л.Дмитерко.) За що недоля наша невблаганно кепкує так! (В.Самійленко.)
Ми бились шалено, як гірські орли, але вороги нас в полон узяли. (Олександр
Олесь.) Сумлінно й чесно буду я везти яку життя поклажу не навалить.
(Д.Білоус.)
ІІ. Хлібами пахне в полі незрівнянно. І ми в буквар впиваємось очима,
щоб зміст отой глибинно зрозуміть. І виводить старанно рука незугарні
карлючини літер. У яблуньки весною на залуззі жива любов дитинно
пророста. Сосни розтривожено гудуть, з вітром угорі заводять чвари.
Шумлять смереки, звихрено шумлять. В кущах натхненно соловей співає.
Ковальський міх натруджено кректав, зітхаючи, тремтіли груди чорні. У
буднях я шукав щоденно теми, випещував слова, як хризантеми.
З творів Д.Луценка.
ІІІ. Я сам собі всміхнувся безпричинно. (Є.Гуцало.) Я дивлюся на світ
зачаровано. (І.Драч.) Сосновий світ здивовано вивчаю. (Л.Костенко.) На світі
все буденно починається. Зацвів ячмінь. Черешня наливається. (О.Довгий.)
Невпинно і солодко б’ються серця. (В.Сосюра.) А вітер на нас насіда
бурунами, збентежено чайки кигичуть над нами. (О.Довгий.) В цих лісах
безборонно гасають вовки, наче рейнжери. (Б.Олійник.) І соняхи, як
хлопчаки, замріяно бігли до шляху. (М.Сіренко.) Краса Карпат привабливо і
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юно навколо в сяйві сонця заяскріла. Дзвенять, немов ноктюрни,
срібнострунно густих смерек і Чорногори крила. (Д.Луценко.) І простір
бджолами дзумить притлумлено у пізнім цвіті. (М.Самійленко.) За веслом то
тихо жебоніла, то бухикала вода, знову спросоння обізвалися за островом
лебеді. (М.Стельмах.) Десь вискнув наполохано транзистор, вколовшись об
стерню телеантен. (Б.Олійник.) Заметіль усе помалу на малюнку замітала.
Білі брови пропадали, білі очі пропадали, невблаганно пропадало біле маєво
волось. (Є.Гуцало.)
Словник. Транзистор – портативний радіоприймач.
VІ. Підбиття підсумків уроку.
VІІ. Домашнє завдання. П. 13, вправа 261.
Уроки № 42, 43
Зв’язне мовлення
Письмовий докладний переказ тексту,
що містить розповідь про процес праці
Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувувати відповідні
текстотворчі вміння, зокрема вміння переказувати текст, що вміщує
розповідь про процес праці; удосконалювати культуру писемного мовлення;
сприяти збагаченню та уточненню словникового запасу школярів;
виховувати поважливе ставлення до людей та їхньої праці, цікавість до
творчості, до різноманітних видів людської діяльності; розвивати слухову
пам’ять, логічне й образне мислення.
Хід уроків
І. Повідомлення мети і завдань уроку.
ІІ. Підготовка до роботи над переказом.
* Читання тесту вчителем або учнями.
*З’ясування лексичного значення вжитих у тексті переказу
перебувають у пасивному словнику учнів.

слів, які

*Визначення теми та головної думки тексту.
*Визначення стилю тексту. З’ясування покладеного в його основу типу
мовлення (розповіді про трудовий процес).
*Колективне складання плану тексту.
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*Повторне читання вчителем тексту (якщо у цьому є потреба).
ІІІ. Самостійна робота учнів над переказом на чернетках.
ІV. Підбиття підсумків уроку.
V. Домашнє завдання. Закінчити, відредагувати, перевірити чорновий
варіант переказу, переписати переказ до зошитів.
Тексти для письмового докладного переказу
1. Рибальство
Рибальство в Україні було відоме віддавна. Це підтверджують
археологічні знахідки: різноманітні гачки, грузила для риболовних сітей.
Вже з ХVІ ст. терміни риболовства та види снастей, якими дозволялося
виловлювати рибу, визначалися законами.
Професійне рибальство в Україні було досить обмеженим. Для селян
риболовля була підмогою в їх господарстві. Рибою прагнули поповнити
харчування. Риба була також предметом продажу й обміну на інші продукти.
Українці знали різноманітні способи та знаряддя вилову риби. До
найпоширеніших
засобів
рибної ловлі належали вудки.
Вудками
користувалися насамперед підлітки, а також
дорослі рибалки, коли
розраховували на невеликий улов.
У гирлах великих рік рибалки застосовували перемети. Так звалися довгі
шнурки з підвішеними на них десятками гачків з наживкою. Шнур
перетягували поперек річки й закріплювали на берегах, а підвішені гачки
занурювали на потрібну глибину у воду.
Рибалки використовували ятері. Це циліндричної форми сіті з кількома
обручами. Найчастіше ятері складалися з двох сіток. Кінець довшої сітки
зав’язували наглухо. Кінець меншої, що була вставлена в першу, мав
вузький отвір. Запливши у цей отвір, риба вже не могла вибратися назад.
Інколи по боках ятера прикріплювали додаткові полотнища сіток, які
звалися “крилами”. Так “крила” спрямовували рибу до отвору.
Рибальство в Україні грунтувалося на дбайливому ставленні до природи.
До речі, українці ніколи не глушили рибу. (З підручн.; 200 сл.)
o Пояснити лексичне значення слів археологія (наука, що вивчає
історичне минуле людського суспільства на основі речових
пам’яток, виявлених під час розкопок), циліндричний (такий, що
має форму циліндра), гирло (річки) (місце, де річка впадає в
море, озеро або іншу річку: кінець нижньої течії річки; дельта).
o Дібрати синоніми до слів насамперед, отвір, дбайливий.
o Скласти план (орієнтовний: І. Рибальство в Україні відоме
здавна. ІІ. Терміни риболовства та види снастей визначалися
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законами. ІІІ. Для селян риболовля була підмогою. ІV. Чим і як
ловили рибу. 1. Найпоширеніший засіб – вудка. 2. Як
використовували перемети. 3. Ятері – циліндричної форми сітки
з кількома обручами. V. Рибальство грунтувалося на дбайливому
ставленні до природи).
o Написати докладний переказ.
2. Розповідь діда Артема
Ви помітили, що в одному місці солов’ї краще співають, в іншому гірше
або теж добре, але інакше?
Приїхав якось мій товариш від дочки з Черкащини і розповів, яких він
там чув солов’їв. Усім солов’ям солов’ї! І про тільки не зайде балачка, знову
він про черкаських солов’їв торочить.
Зібрався й я до його дочки в гості. Риби повіз на гостинець, яблучок і
поклін од батька. Розпитав, де той ліс, та й пішов увечері послухати. І
правда, є там славні співуни.
Вибрав я найкращого солов’я. Він і вдень і вночі співав безперестанку.
Упіймав сіткою, зв’язав йому крила, посадив у клітку й привіз додому.
Боявся, що загине мій соловейко в неволі. Ні, вижив. Через тиждень почав
співати. Цілісінький рік ходив я за ним, як за дитиною. Годував комашиними
яєчками, борошняними черв’ячками, тертою морквою, давлене конопляне
сім’я давав, пшоняну кашу.
І співу навчав. Завішував клітку хусткою, а біля неї чіпляв ще одну з
якоюсь співучою пташкою. Співає пташка, соловей слухає, та й собі
навчається. Більшає в його співі колін. Дечого навчився од лісового
жайворонка. У дрозда перейняв дещо, у горихвістки, вівчарика, перепела.
Гарно виходить! Ніби їхньої пісні співає, а все ж по-своєму.
Навесні випустив я соловейка в ліс. Швидко він звикся. Чую, вже й од
наших солов’їв перехоплює собі коліна, яких у його співі раніше не було. А
наші солов’ї теж не глухі, у нього вчаться.
Ось як я солов’я співати навчив. (За Б.Комаром; 232 сл.)
 Пояснити лексичне значення слова коліно (стосовно співу) (розм.
Певна частина, закінчений мотив у музичному творі, пісні).
 Скласти план (орієнтовний: І. Солов’ї співають по-різному. ІІ.
Розповідь товариша. ІІІ. Справді гарні черкаські співуни! ІV. Дід
привіз соловейка додому. V. Рік ходив за соловейком як за дитиною.
VІ. Як дід навчавчав солов’я співати. 1. Клітку завісив хусткою. 2.
Поруч чіпляв клітку зі спувучим птахом. 3. Чого навчався соловейко.
VІІ. Навесні дід випустив соловейка в ліс.)
 Написати докладний переказ тексту від третьої особи.
3. Косар
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Я знаю землю і ціну людській праці.
Коли мій батько пішов на війну, я вперше самостійно вийшов у поле. Я
йшов з косою, а поруч мене – мама. Вона турбувалася, щоб я не дуже
спочатку хапався, бо можна покалічити руки.
Потім під’їхав дід Олександр. Він оглянув мою косу. Цю косу я
споряджав сам. Бажаючи взяти справжню ручку, косу я випростав. Мені було
п”ятнадцять років, тому я без страху дивився на світ. Дід узяв молоток,
постукав ним по кіссю біля п’ятки. Коса стала під гострий кут. Він теж
боявся, щоб я не покалічив руки.
Я взяв це до уваги, але щойно дідова повозка закуріла по дорозі, я
одстукав косу назад.
Немає приємнішого відчуття в роботі, як відчуття власної сили. Я йшов
уперед напролом. Я милувався зі своєї ручки і не міг намилуватися. Вона
була така ж широка, як колись у батька.
Старанно я працював так, щоб покіс лягав рівно, ніби по шнуру, стебло
до стеблини.
Переді мною стояла стіна пшениці. Я змахував косою і відтискав її щоразу
вперед. Вона хилилася і знову випростовувалася. Я клав її на грабки і
виносив геть, не знаючи втоми.
Ні, втома була! Тільки я не зважав на неї. Заносячи косу, що аж свистіла, я
змагався із собою.
Як же палило сонце, як було мало вітру! Спітніла сорочка прилипала до
спини. Я чув, як котився по моєму тілу піт.
Того дня я скосив до полудня чотирнадцять сажнів, що дорівнює трьом
чвертям гектара. Руки мої набрякли й узялися пухирями. Я почував, що
стомився, але втому тамувало почуття гордості. Мені було приємно, що
труд не страшний для мене. Я з любов’ю дивився на скошене поле. (За
І.Сенченком; 265 сл.)
 Пояснити лексичне значення слів ручка (тут: смуга покосу на один
захват коси), кісся, п’ятка (нижній кінець, задній бік, місце з’єднання з
чимось), грабки (пристрій до коси у вигляді невеличких граблів з
довгими зубцями).
 Дібрати синоніми до слів турбуватися, споряджати, випростатися,
тамувати.
 Скласти план (орієнтовний: І. Коли я вперше вийшов у поле. 1. За що
турбувалася мати. 2. Дід підправив косу. 3. Я відстукав косу назад. ІІ. Я
відчував власну силу. 1. Йшов напролом. 2. Працював так, щоб покіс
лягав рівно. 3. Клав на грабки і виносив геть. ІІІ. Я змагався із собою.
ІV. Втому тамувало почуття гордості.)
 Написати докладний переказ від третьої особи.
4. Народження букета
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Археологічні знахідки підтверджують, що квітами людина прикрашає
своє життя з давніх давен. У Стародавньому Єгипті квітами оздоблювали
храми й палаци. У Давній Греції й Давньому Римі у спеціальних садах квіти
вирощували навіть взимку. До речі, троянда виконувала роль ордена, яким
нагороджували за виняткову мужність. Того ж, хто прикрашав себе
трояндою самовільно, карали тюремним ув’язненням.
У Західній Європі мода на квіти утвердилася з ХІV століття. Жінки
прикріплювали невеличкі букетики до грудей, чоловіки встромляли їх у
петлицю. Тоді ж квіти починають зображувати на картинах.
З ХVІ століття квіти почали дарувати. Очевидно, народження цієї
традиції було спричинене тим, що мандрівники привозили екзотичні квіти з
тропічних країв. У добу видатних географічних відкриттів окремі екземпляри
орхідей або тюльпанів за вартістю прирівнювалися до палацу.
Мистецтво створення букетів почало бурхливо розвиватися з ХVІІІ
століття. Для того, щоб скомпонувати квіти, слід було володіти певними
знаннями й майстерністю.
Добір квітів та зелені для букета залежить передовсім від його
призначення та пори року.
Використовують для букета не більше трьох різновидів рослин.
Попередньо слід уважно оглянути рослини й вибрати найбільш придатні.
Слід пам’ятати, що дуже великі й надто дрібні квіти в одному букеті не
поєднують. Квіти, нахилені додолу, розташовують вище, квіти, пелюстки
яких повернуто вгору, складають нижче. У центр букета вміщують
найбільш гарну й помітну квітку. Необхідно обміркувати, які кольори мають
поєднувалися в букеті. Важливо поєднати квіти так, щоб підкреслити їхню
природну красу.
Вдало вибрана зелень створює тло, на якому виразніше виділяються квіти
різного забарвлення. Використання зелені посилює декоративність букета.
Зі смаком створений букет має велику силу впливу. Він викликає
натхнення, поліпшує настрій. (З кн. “Людина і квіти”; 255 сл.)
 Пояснити лексичне значення слів археологічний (такий, що стосується
археології – науки, яка вивчає історичне минуле людського суспільства
на основі
речових пам’яток, виявлених під час розкопок),
декоративність (мільовнічість, зовнішня ефектність).
 Дібрати синоніми до слів екзотичний, тло.
 Скласти план (орієнтовний: І. Квітами людина прикрашає життя
здавна. ІІ. У Західній Європі мода на квіти утвердилася з ХІV століття.
ІІІ. З ХVІ століття квіти почали дарувати. ІV. Розвиток мистецтва
створення букетів. V. Як скласти букет. 1. Оглянути й вибрати квіти не
більше ніж трьох видів. 2. Як складають квіти. 3. Як поєднують
кольори. VІ. Сила впливу гарного букета).
 Написати докладний переказ.
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Уроки № 44, 45
Тема: Не, ні з прислівниками.
Мета: пояснити правила написання не, ні з прислівниками; формувати
вміння визначати в словах орфограму “Не, ні з прислівниками” та
обгрунтовувати вибір написання; виховувати смак до влучного й образного
слова; розвивати увагу, уяву, спостережливість, пам’ять.
Тип уроків: уроки вивчення нового матеріалу.
Обладнання: роздавальний матеріал, підручник.
Хід уроків
І. Перевірка домашнього завдання.
*Робота біля дошки. Виконання індивідуальних завдань двома-трьома
учнями.
Картка 1
Переписати, вставляючи на місці крапок н або нн. В останньому реченні
підкреслити всі члени речення.
Спотворе..о тоді пісні мої бриніли, оті нові, неспівані пісні. Стурбова..о
думки крилами тріпотіли, мов над огнем метелики нічні. (Леся Українка.)
Спить у блакитній льолі наша земля дити..о. (Б.Олійник.) Це за стіною
стише..о, розміре..о годинник б’є. (П.Тичина.) Стоїть мій кінь на тихому
припоні і втомле..о дожовує овес. (Б.Олійник.) Підкажи найлагідніше слово,
я його слухня..о повторю. (Л.Костенко.) Джмелями літаки собі гудуть, і
джміль до них гуде собі спросо..я. (І.Драч.)

Картка 2
Витлумачити значення фразеологізмів. Пояснити написання прислівників.
Ввести фразеологізми до самостійно складених речень.
Говорити (казати, діяти) навмання. Верзти як спросоння. Блукати
попідтинню.
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
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* Пояснення вчителя.
Префікс не- вживається:
 у прислівниках (як і в іменниках, прикметниках, займенниках), які
разом з не- виражають одне поняття; таке слово можна замінити
близьким до нього за значенням (напр.: невесело – сумно; недалекоблизько);
 у прислівниках, утворених від прикметників дієприкметникового
походження, що мають наголошені суфікси –анн-, -янн-, -енн(напр.: незрівнянно, несказанно);
 як частина префікса недо- в прислівниках, що означають вияв
неповної якості (напр.: недоречно, недоцільно, недостатньо).
Ні в прислівниках є, як правило, префіксом і тому пишеться разом (напр.:
нізащо, нітрохи). У фразеологічних звротах ні здебільшого виступає
часткою (напр.: ні сіло ні впало; ні в сих ні в тих).
* Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 94).
ІV. Виконання вправ на закріплення.
* Прочитати речення. До виділених слів усно дібрати синоніми. Пояснити
написання не з прислівниками.
Серед скель і долин бачив чистих джерел я немало. (Д.Луценко.) Скоро
казку повідати, та нескоро путь верстати. (Н.Забіла.) Самій недовго збитися з
путі, та трудно з неї збитись у гурті. (Леся Українка.) Живописець вмілою
рукою у годину теплу і ясну переніс на аркуші весну із недавно скреслою
рікою. (П.Воронько.) Вечір м’яко й нечутно вимикає опуклу люстру сонця.
(Б.Олійник.)
* Прочитати речення. Вказати слова, які без не не вживаються. Якими
частинами мови вони є?
Стрічалися ми рідко, ненароком. Дзвін був невимовно ласкавий.
(П.Воронько.) Щось і вдома, й на роботі справ невперевід. (Т.Майданович.)
Незабаром музеї можуть стати музейною рідкістю. (М.Левицький.)
Нестерпно до крику, коли ти бездарний. Нестерпніше, тяжче, коли ти з
талантом. (І.Драч.) Самохідним комбайном зберем врожай негайно.
(Нар.творч.)
* Переписати речення, підкреслити в кожному члени речення. Якими
членами речення є прислівники? Пояснити написання прислівників з не.
Без солі – не смачно. Без хліба – не ситно. Дурному не скучно й самому.
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Народна творчість.
* Переписати, знімаючи риску. Позначити в словах орфограму
прислівниками”. Виділені слова розібрати за будовою.

“Не з

Грамоти вчиться - не/одмінно знадбиться. Коли грибно, то не/хлібно.
Лінощі йдуть попереду, бідність – не/відступно за ними. Лінощі не/швидко
йдуть, злидні їх наздоженуть. Що поспішно, те не/доладно. Із золотом, як з
вогнем, тепло й не/безпечно. Не/тяжко псові в зуби дати, тяжко з зубів
виривати. Головою працювати не/легше, ніж лопатою махати. Криві дрова
горять не/гірше від рівних. Добрий приклад і повторити не/соромно.
Не/солено їсти – що з немилим цілуватися. Тепер не/модно жити прохолодно.
Смирне щеня, та не/надовго. То не/складно, що не/ладно.
Народна творчість.
* Пояснювальний диктант. Позначити в словах орфограму
прислівниками”.

“Не з

І. І нечутно лине довга ніч зимова. (В.Сосюра.) Он несподівано упала
зірка. (П.Тичина.) Криниця в зимових полях несхибно дивиться на шлях.
(І.Драч.) Незнані води незабаром перед очима заблищать. (М.Рильський.) Я
раз невчасно звела собі веснянку. (Леся Українка.) Спада на думку вже
насамохіть, що осінь у мені заговорила. (М.Самійленко.) Немилосердно гне
зневіра. (В.Забаштанський.) Сонце ніби знехотя йшло на відпочинок, дерева
стояли неворушно. (І.Нечуй-Левицький.)
ІІ. Хоч ненастанно стяг мій з вітром бився, та не високо плив в руці
слабій. (І.Франко.) В генах нащадкам перейде незнищено пам’ять.
(Б.Олійник.) Скільки нам ще треба підіймати! А себе непросто як здіймати!
(І.Драч.) А найближчі друзі ненароком заглядають в душу добрим оком.
(Д.Павличко.) Не завтра добрим словом, а сьогодні озватись би хоч пошепки
до вас! Не завтра, а сьогодні насінину посіяти в душі і засвітить!
(М.Самійленко.) Додому прийдем, сядем за столом, усім полком своїм, не
поодинці. (А.Малишко.) Ступа неквапно сивочолий кінь. (С.Реп’ях.) Все
несподівано на світі. (Л.Глібов.) Нечутно кріт продрібцював і зник в
торішнім листі. (М.Самійленко.)
Cловник. Ген - елементарна одиниця спадковості, за допомогою якої
відбувається запис, зберігання й передавання інформації в ряді поколінь.
* Диктант з коментуванням.
І. Прийдешні покоління недаремно усіх нас разом зватимуть “народ”.
(Т.Майданович.) Хочеш вік прожить немарно ти? Вищої шукай собі мети.
(Б.Грінченко.) Душе моя! Мов гілка з пнем предивно, так ти зрослась зо
мною нерозривно. (І.Франко.) Надзвичайна широчінь несамохіть зворушила
141

високі почування в серці. (І.Нечуй-Левицький.) У тім’ї, у скроні натруджена
думка б’є вперто, невпинно. (П.Воронько.)
ІІ. Лихо в світі не довічно мучить нас і боре, бо так само, як і щастя, так
минає й горе. (Б.Грінченко.) Коли недбало робиться переклад, то це гербарій,
кожна квітка – мертва. (Т.Майданович.) Новаторство і мода – з давнини дві
незрівнянно різні величини. (Д.Луценко.) Душі усе незатишніш стає.
(М.Самійленко.) Не бачив я зорі, але вона живе в мені, як сяйва дивина, що
ллється в душу невідомо звідки. (Д.Павличко.) Виглядай мене в віконечко!
Незабаром я прийду. Принесу я серце – сонечко. (Олександр Олесь.) Я іду, і
в’ються спогади незримо. (В.Сосюра.)
* Переписати прислів’я, на місці крапок уставляючи пропущені
прислівники.
Нога, що поспішає, ... спіткнеться. ... заробити хліба трудом, ганьба стидом. Найняв куцого без хвоста ... . З гнилого лісу хата не .... Бідняк живе
обачно: раз на день їсть та й то не .... ... смішний початок сльозами
закінчується.
Народна творчість.
Для довідок. Неодмінно. Не соромно. Неспроста. Не надовго. Не смачно.
Нерідко.
* Попереджувальний диктант.
прислівниками”.

Позначити в словах орфограму “Ні

з

І. Не приймав я підлості нітрохи. Я волошка, споконвік волошка, я не
заздрю іншим анітрошки. Школярських днів нам не забуть ніколи, не
проказати їх, не проспівати. (А.Малишко.) Вже очерет скосили на льоду. І
гай нінащо звівся на виду. (О.Довгий.) І того, що втрачено колись, вже
нізащо в світі не вернути. (Л.Дмитерко.) Про померлих говорять або гарно,
або ніяк. (Ант. вираз.)
ІІ. Кмітливому потрібен тільки натяк, а безтолочі – все ніяк. Дірок
багато, а вилізти нікуди. Ніколи не пізно до праці. Робити є де, заробити ніде.
Мельник ніколи не миється, а все білий. Нікуди не дів, хіба вовк з’їв. З гори
далеко, на гору високо, то краще ніяк. Ніколи й носа витерти. Осла хоч як
гнуздай, коня з нього ніколи не вийде. Сказавши “так”, не кажи “ніяк”. Очі б
їли і пили, а губи аніруш.
Народна творчість.
* Переписати, знявши риску та вставляючи пропущені букви.
І. Я самотністю ні/коли власну душу не/сушив. (П.Тичина.) Нам з тобою,
видно, по дорозі, бо ішли й ні/куди не/пр..йшли. (Л.Костенко.) Ми з вами мов
та буря на воді, що хвилю все вперед жене, спокою ні/де й ні/в/чому їй
не/даючи. (П.Тичина.)
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ІІ. Народ ні/як не/стане няньчитись з таким, який йому чужий. Ні/коли, як
з огнем, з ідеями не/грайся. (П.Тичина.) Ні/гніту прес, ні/лесті муть ні/коли
уст не розімкнуть, доки над краєм дзвонять пута. (П.Усенко.) Ні/де не/має
літа. Лиш там, де лось л..жав, з..мля була зігріта. (Л.Костенко.)
* Подані фразеологізми ввести до самостійно складених речень. У яких
іразеологізмах не, ні є частиками, у яких – префіксами? У яких виразах ні - ні
є сполучниками?
Дихнути ніколи. Подітися нікуди. Ніде голки встромити (оком
зачепитись). На Миколи та й ніколи. Ні багато, ні мало. Ні взад, ні вперед. Не
складно, та ладно. Правду кажи вчасно і невчасно. Неждано й негадано. Не
сьогодні – завтра. Недовго ряст топтати. Не щоднини, а щогодини. Плюнути
нікуди.
ІV. Підбиття підсумків уроку.
V. Домашнє завдання. Вправа 275.
Урок № 46
Тема: И та і в кінці прислівників.
Мета: пояснити правила написання и та і в кінці прислівників; формувати
вміння визначати в словах орфограму “Букви и та і в кінці прислівників та
обгрунтовувати вибір написання відповідним правилом; виховувати повагу
до образного поетичного слова та його творців-письменників; розвивати
увагу, уяву, пам’ять, логічне мислення.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник.
Хід уроку
І. Перевірка домашнього завдання.
*Робота біля дошки. Виконання індивідуальних завдань двома-трьома
учнями.
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Картка 1
Переписати, знявши дужку та вставивши на місці крапок пропущені букви.
І рідне й чуже поєднається щ..льно і жит..ме в думці моїй не/ро..дільно.
(Леся Українка.) Не/ро..гублено, зачаєно щось у серці бер..жу, посміхаюсь
не/пр..каяно і ні/чого не/кажу.(Є.Гуцало.) Так пітьма гнітить не/самовито!
Не/вдовзі пора з..мових завій. (М.Самійленко.) Не/виразно на асфальті сніг
малює зиму. (А.Борщова.) А не/порочно чистий сніг – мов думка не/порочно
чиста. (Є.Гуцало.)

Картка 2
Переписати, знявши дужку. Пояснити написання у прислівниках н та нн.
Не/шкодуй для ниви праці, й вона не/одмінно віддячить. З водою не
грайся, вогневі не вір, а в ніч навмання не/пускайся. Добра кропива рано
починає жалитись. До великого терпіння не/одмінно прийде вміння. Як
погано зшив, то хоч добре випрасуй. За науку цілуй віддано в руку. Коли
старанно косять, то сіна не/просять.
Народна творчість.
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
* Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 111).
ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого.
* Прочитати речення. Пояснити написання
прислівників.

и та і

в кінці виділених

Пішов кобзар по вулиці, з журби як заграє! Кругом хлопці навприсядки...
(Т.Шевченко.) Вишиває нам бабуся рушники. Я й собі отак навчуся залюбки.
(Л.Лежанська.) Місяць уповні сів на підвіконні. (М.Литвин.) Опівночі курча
просилось прогуляться, бо, каже, нічого шулік і сов бояться.
(Л.Боровиковський.) Усе навкруги бовваніло й біліло і раптом розсипалось,
затуманіло. (Л.Первомайський.)
* Переписати речення, на місці крапок уставляючи и або і.
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І. Мовчк.. струни на бандурі я перебираю. (П.Куліш.) Уноч.. мені
приснилась мати. (Д.Луценко.) Мати – досвітня пташинка. Здосвіту віч не
зімкне, ходить по хаті навшпиньк.., щоб не збудити мене. (І.Гнатюк.) Скільки
ласки й турботи віддали залюбк.. ви, щоб у зорях сіяла українська земля.
(Д.Луценко.) Все людям глузду не стає спокійно вік прожити вкуп.. .
(М.Самійленко.) Березі я, мов матері, вклонюся й поплачу мовчк.. на її плечі.
(Є.Гуцало.) Звичайно, спогади почаст.. й фантастичні розмови нашої хистку
являли вісь. (М.Рильський.)
ІІ. Книжка мовчк.. все розкаже. Хто рано встає, той двіч.. живе. Троянди
плодів не дають, але їх залюбк.. вирощують. Лінивий двіч.. робить, а скупий
двіч.. платить. Буває, початок кінця не вартий, а буває, навпак... . За царя
Горошка, як було людей трошк.., як свині з походу йшли, ми тебе знайшли.
Уноч.. кожна корова чорна. Не тоді коня сідлають, як верх.. сідають. Зуби з
язиком ворогують, а живуть укуп... Ніби бджола, а насправд.. – шершень
Виріс, як кіт навсидячк.. . Пізно старого кота вчити гопк.. . Краще трішк..
зранку, ніж нічого до вечора. Восен.. і буряк – м’ясо. Сніг випадає один раз, а
з тополі він опадає трич.. . Тепла ніч знає, який мороз надвор.. . Працівник,
оплачений наперед, іде навпрямк.. .
Народна творчість.
* Вибірковий розподільний диктант. Прислівники з и та і на кінці виписати
в дві колонки.
Виходжу вранці в поле, роздолля навкруги! (Л.Дмитерко.) Наче стіл
завбільшки – лан. (Л.Дмитерко.) Я двічі ковзнувсь на невірній стежині.
(Л.Первомайський.) Як подумав, як помчав напрошки, без тями.
(Д.Павличко.) Сніги тут пізно тануть навесні. (Л.Забашта.) Чекає дощ
зірватися щомиті. (Л.Костенко.) Небо дибиться навшпиньки ясновиде,
молоде. (О.Довгий.) Лісів карпатських мідь багряну щоночі бачу уві сні.
(Л.Дмитерко.) Ми рушили в ніч поодинці, мов тіні. (Л.Первомайський.)
Хтось ходить назирці за мною. (Д.Павличко.) Там переходять шлях уповні.
(Л.Костенко.) А крик твій не затихне, навпаки луною він злетить поміж зірки.
(Д.Павличко.)
* Попереджувальний диктант. Позначити в словах орфограми “Букви и
та і в кінці прислівників”.
Де волошки, там хліба трошки. Ори землю восени, аби навесні не
шкодувати. У важкий рік зима вдвічі довша. Проковтнути хочеться, а
прожувати ліньки. Іноді рідко, зате мітко. Гордість виїжджає верхи, а
повертається пішки. Навпрошки - ближче, путівцями – швидше. Вечірню
роботу вночі чорти закінчують. До чарки рачки лізе, а до роботи й києм не
заженеш. Заробив три рази в шию, а четвертий навздогінці. Хто поможе
вчасно, той поможе двічі. За шматок кишки піде сім верст пішки. Це там, де
чорти навкулачки бились. Хвали день увечері. Щасливої вам спотикачки, що
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не крок – то рачки. Сім верст до небес, і все пішки. Прощавайте навіки, старі
постоли, ми нові сплели.
Народна творчість.
* Диктант з коментуванням. Позначити в словах орфограми “Букви и та і
в кінці прислівників”.
І. Рідне, рідне місто, я навіки твій. (В.Сосюра.) Яке прекрасне місто
вранці! (М.Рильський.) Ітиму вулицею навпрошки. (Т.Майданович.)
Наснились нам зорі вночі над Дніпром. (А.Малишко.) Я річ непросту – жить
вивчав навпомацки, як цуцик півпрозрілий. (М.Рильський.) Вміють мовчки
любити
друзі.
(А.Малишко.)
Нарешті
зустрілися
наші
герої.
(Л.Первомайський.) І зорі висіли так рясно ранетами навкруги. (М.Сіренко.)
Звелись дими навшпиньки над садками. (І.Доценко.) Загони золотавих
цибулин навлежачки під ліжком партизанять. (І.Драч.) На пелені полум’я
чорніло
з кулак завбільшки горнятко. (М.Стельмах.) Смачно пісня
слухається попаски. (А.Бортняк.) Тепер, як бачиш, вийшло навпаки.
(М.Руденко.) Ялини – їжаки, що дибки повставали. (Є.Гуцало.) Рвали, рвали
вишеньки кожен поодинці. (М.Познанська.) Природа мудра, Все створила
мовчки. (Л.Костенко.) Мар’ян вскочив у човен і навстоячки подався на той
берег. (М.Стельмах.) Трохи розпачно, ніби навіки жайвориний дзвіночок
замовк. (М.Чхан.) Зелене вино із зеленого листя варила червнева гроза
опівночі в дубових лісах. (Є.Гуцало.)
ІІ. Пахне степ навкруги полинно. (Д.Луценко.) Бджоли налинуть з медами
багатими трохи спочити, а потім – на пасіку. (А.Малишко.) У сірих накидках
наопашки ліс мигтить при дорозі, у рейки закутій. (І.Гнатюк.) І летять із неба
опівночі зір огні, а з ними мрії й сни. (В.Сосюра.) То шепочуть ручаї співочу,
що устали люди опівночі. (А.Малишко.) Шляху достеменно не знаю,
навпомацки йду, блукаю. (Н.Бондарчук.) Переметнеться заєць навскоси.
(Л.Костенко.) Вмию лице від пилюки дорожньої, двічі ковтну і наповню
баклагу. (А.Малишко.) Знесилений, а думаю й навлежки. (М.Самійленко.) На
зелені святки потепліло, а то якось нелюдськи було. (І.Драч.)
ІІІ. І сором мовчки гинути й страждати, як маєм у руках хоч заржавілий
меч. (Леся Українка.) Степ навкруги. В траві стежина біла. Безмежна тиша.
Мирна далина. (Д.Павличко.) Іду по самім краю безодні помацки в пітьмі.
(М.Самійленко.) Там звук казок торкавсь до вуха із вуст бабусі уночі.
(В.Сосюра.) А дід-дивак і сам годився у герої, бо в боротьбі за буряки давсь
довгоносикам взнаки. (М.Рильський.) У соняшника були руки і ноги, було
тіло шорстке і зелене. Він бігав наввипередки з вітром. (І.Драч.) Дитинство
спливає в очах мимоволі. (Л.Первомайський.) Раз і насправжки вовк овечку
обідрав. (Л.Боровиковський.) Та потайки любив, одначе, він пустощі і сміх
дитячий. (М.Рильський.) Підем по променю веселім, бо так, напевне,
навпрошки. (Є.Гуцало.) Навіки віями мені ти серце проколола. (В.Сосюра.)

146

* Навчальний диктант. Підкреслити прислівники, в кожному з них
позначити орфограму.
Марія навпочіпки присідає біля рогу оселі, руками обережно розгрібає
сніг і не скоро добирається до бляклого, примороженого куща жита. Восени
вона посіяла житечко в усіх кутках хати, вчасно зійшло воно, закущувалось,
радуючи жінку всім: темною зеленню і світлою росою. Хай її оселя завжди
пахне житом, хай ці дрібні зернята приносять щастя їй і її дітям.
Її не спустошена роками уява швидко знаходить тонкі барви, світанкову
щедрість на розлогих нивах, де поруч спочивають перепілка і сонце. Саме
таким змалку уявляє вона собі рай. Не стільки у ньому садів, як доброго
шумування жита. (За М.Стельмахом; 90 сл.)
V. Підбиття підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання. Вправи 318, 320.
Уроки № 47-49
Тема: Дефіс у прислівниках.
Мета: пояснити правила написання прислівників через дефіс; формувати
вміння визначати в словах орфограму “Дефіс у прислівниках” та
обгруновувати вибір написання відповідним правилом; виховувати повагу
до образного слова; розвивати увагу, спостережливість, логічне мислення,
закріплювати навички роботи зі словником.
Тип уроків: уроки вивчення нового матеріалу.
Обладнання: роздавальний матеріал, підручник, орфографічний словник.
Хід уроків
.
І. Перевірка домашнього завдання.
*Робота біля дошки. Виконання індивідуальних завдань двома-трьома
учнями.
Картка 1
Переписати, вставляючи пропущені букви. Позначити в словах орфограми
“Букви и та і в кінці прислівників”.
День одсіяв і погаснув давно, ніч навкруг.. волохата. (В.Сосюра.)
Годинник бив зовсім не ту годину і не по колу йшов, а навскос... (І.Жиленко.)
З поля верх.. в..ртаються хлопці. (М.Стельмах.) Тихо бр..нять і згасають
безвіст.. згуки ясні. (М.Вороний.) Це раз було, цього не буде двіч.. .
(М.Бажан.) “Довбуше! – р..вуть потоки. - Дай-но сили одиноким!” Свисне
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трич.. опівноч.., аж бл..щать у хлопців очі. (А.Малишко.)

Картка 2
Переписати, вставляючи пропущені букви. Позначити в словах орфограми
“Букви и та і в кінці прислівників”.
Навсплячк..
гуси чапають додому. (Д.Павличко.) Шофер гальмує
мимовол... (Л.Костенко.) Вітер навшпиньк.. встав вирости хоч на мить.
(І.Драч.) Блиснуло двіч.. тут підряд, і гримнув грім. (П.Тичина.) Присмерк
ночі укриває все поволі навкруг... (М.Вороний.) Навшпиньк.. ходить сива
ковила. (М.Федунець.) Ти хотів зм’якшити серце на з..леній на пр..роді?
Навпак.., скажу, потрібно гартуватись та міцніти. (П.Тичина.) І пахнув степ
косою половчанки, забутої, здавалося, навік.. . (Д.Павличко.)

Картка 3
Переписати слова, вставляючи пропущені букви. Два слова увести до
самостійно складених речень.
Навсправжк.., трич.., межиоч.., завбільшк.., наприкінц.., по-матроськ..,
сьогодн.., зрідн.., навперейм.., навпомацк.., наввипередк.., напрот.., поноч..,
урешт.., трох.., взагал.., щонайдал.., навпрошк.., пішк.., увечер.., мовчк..,
навстоячк...
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
*Робота з підручником.
(с.98).

Опрацювання таблиці “Дефіс у прислівниках”

ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого.
* Вибірковий диктант. Виписати прислівники, що пишуться через дефіс.
Ведуть люде тихії розмови, як по-Божому, святому жити на Вкраїні.
(П.Куліш.) Де-не-де серед тиші ще хтось з кобзарів грав, неначе прохав на
подзвіння. (М.Вороний.) Тут колись гуляла доля і воля кривава. Тяжковажко доставалась та сумная слава! (Леся Українка.) По-предківському грію
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кров гарячу при слові, шаблі і святій землі. (М.Самійленко.) І по-належному
ми зустрічаєм орди гостей, не кликаних у край наш! (М.Рильський.) Відвага,
честь і щира простота. Мені тут любо й рідно-рідно так. (М.Сіренко.)
* Словниковий диктант.
По-українськи, високо-превисоко, часто-густо, по-рідному, будь-де,
хтозна-коли, коли-небудь, якось-то, пліч-о-пліч, де-не-де.
* Попереджувальний диктант. Позначити в словах орфограму “Дефіс у
прислівниках”.
І. Коли по-доброму, сусіде, живи по-своєму і розцвітай. Війною не
ходили ми й не підем. (М.Самійленко.) Небо здіймається по-сократівськи
високе, думами сократівськими хмарини летять. (Є.Гуцало.) Між соснами
ледь-ледь бринить проміння. (Є.Гуцало.) Отак і приходить вечір, полисячому тихо, без стуку (Б.Олійник.) Я із собою сам на сам у тиші захотів
лишиться. (В.Коротич.) Кожна пісня, що давно відома, по-новому може
зазвучати. (Л.Дмитерко.) Де-не-де лиш дощик запізніло прошумить.
(І.Гнатюк.) Хоч-не-хоч на осінь поверта. (Б.Олійник.) Співала над нами завія
зимова, і плач у ній чувся коли-не-коли. (Л.Первомайський.) Сяк-так,
накосяк, аби не по-людськи. Про розум людини судять по зробленому. Всяк
розумний по-своєму: один спершу, другий потім. (Нар.творч.).
ІІ. Ось ми і зустрілися віч-на-віч, на моїй дорозі ти стоїш. (Д.Павличко.)
Я себе сьогодні вперше по-новому пізнаю. (Б.Олійник.) Я не відлюдник, не
пустельник, я просто-напросто поет. (Л.Костенко.) Про Атлантиду і про
Вавилон готові розказати будь-коли. (М.Руденко.) Молодосте, не буваєш
вдруге, то хоча вряди-годи, а снись. (М.Самійленко.) Празникує травень у
гаю, юний, по-дитячому відвертий. (Д.Луценко.) Ти почуєш звуки сліз, коли
тихо-тихо стане. (Олександр Олесь.) Тут кожна квітка тишком-нишком сумує
гірко за Малишком. (Д.Луценко.) У нагородній планці ордени на піджачку
пліч-о-пліч спочивали. (Б.Олійник.)
* Переписати, знімаючи риску, ставлячи, де потрібно, дефіс. За потреби
звернутися до орфографічного словника.
Вранці/рано на світанку я співав тобі веснянку. (М.Вороний.)
По/світанковому джмелі гудуть. (І.Драч.) Світить сонце ясно/ясно, непогасно
на весь край. (П.Усенко.) А надворі було хороше/прехороше! (І.НечуйЛевицький.) Тепер усе по/іншому бринить. (А.Малишко.) Тільки вітряк
виринає де/не/де з туману. (Леся Українка.) Калина у гаптованій сорочці із
солов’єм зустрілась віч/на/віч. (Є.Гуцало.) Співуча душа виливалася піснею
по/солов’їному. (І.Нечуй-Левицький.) Придесенський день в долині гасне, в
хвилях низько/низько йдуть човни. (М.Стельмах.) В мене голочка слухняна,
день/у/день працює зрана. (І.Кульська.) У нього все виходить
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шиворіт/навиворіт.
(Нар.творч.)

Щоб

жити

* Пояснювальний диктант.
прислівниках”.

по-дворянськи,

працюй

по-селянськи.

Позначити в словах орфограму “Дефіс у

І. Осіння вже пора по-вовчи закрадалась. (М.Рильський.) Коли став
підкрадатися ранок до лісу по-лисячи, місяць гірко всміхався, над берегом
обрію висячи. (Є.Гуцало.) У споминах блукаю хтозна-де. (І.Дубінін.)
Вставайте, друзі, зрану-позарану на хліб та сіль, до чистої роси, до щебету
пташиного з туману. (А.Малишко.) Люди з давніх-давен називають жнива
трудовою вершиною літа. (Д.Луценко.) Зіходяться сусіди, шепочуть віч-навіч. (А.Малишко.) Покиньмо скаржитись самі собі, на долю нарікати раз у
раз. (Я.Купала.)
ІІ. Вже по-осінньому шепочуть між собою й хитають вітами в тривозі
дерева. Та по-новому серце відчува осінніх днів наближення жорстоке, їх не
прийма душа моя жива. Не сумуй! Ще нам сонце всміхнеться, по-весняному
серце заб’ється. (В.Сосюра.) Та сон був короткий. Ранесенько-рано вже
зникла рожевая мрія моя. (Леся Українка.) Там далеко-далеко вже зоря
злотоброва крила ніжні простерла на примарні гаї. А на душі так тихо і
прозоро, як навкруги, і синьо-синьо так. (В.Сосюра.) По-братерськи ми
ділилися з тобою ковтком води, окопом і судьбою. (Б.Олійник.)
*Навчальний диктант. Визначити вставні слова.
Національний варіант мистецького стилю бароко в Україні часто-густо
називають "козацьким". Які є для цього підстави?
По-перше, саме козацтво того часу було носієм нового художнього смаку.
По-друге, воно виступало в ролі основного і багатого замовника. По-третє,
козацтво мало власне творче середовище. По-четверте, воно виступало
творцем художніх цінностей. Серед них маємо козацькі думи, пісні, поеми,
козацький танок, портрет, ікони, козацькі собори.
Тому козацькі часи в історії України називають добою Бароко (з великої
літери, як Ренесанс, Просвітництво), маючи на увазі не лише мистецький
стиль, а світовідчуття.
* Диктант із коментуванням. Позначити в словах орфограму “Дефіс у
прислівниках”.
Не цвіти буйним цвітом, зелений катране! Тяжко-важко на серденьку, як
вечір настане. (Нар.творч.) Ти туманься, тумане, рано-вранці, порану.
(П.Усенко.) Давно колись малим хлоп’ям, бувало, дивлячись на зорі, я часточасто прагнув сам між їх поринути в просторі. (В.Самійленко.) Повій, вітре,
тишком-нишком над рум’яним білим личком. (С.Руданський.) Коли-не-коли
у просвіт між хмарами визирало сонце і знову ховалось надовго. (А.Шиян.) І
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шумить холодний вітер, аж гуде. Жовте листячко тріпоче де-не-де.
(К.Перелісна.)
ІІ. Закувала зозуленька в лузі на калині, тяжко-важко проживати на чужій
чужині. (Нар.творч.) Хто вік по-божому прожив, ніколи зла і кривди не
чинив, того до смерті будуть поважати. (Л.Глібов.) Озвався грім. І перший
спалах віщий зустрівся із відлунням віч-на-віч. (М.Ткач.) Все ущухло враз, і
стало тихо-тихо навкруги. (М.Вороний.) Задзвеніли струни ще ніжнішніжніш. (Олександр Олесь.) Де-не-де у вікнах світло янтаріє. Туман пливе
низько-низько, пригорнись до серця близько. А навкруги все біло-біло...
Дрімає сад. Зима, зима. (В.Сосюра.)
* Прочитати. Пояснити вживання і невживання дефіса у виділених
словах.
Прожити б так, по-людськи і піти, прибравши для онуків поле миле.
(Б.Олійник.) Пилом твоїм покритий, іду по людському полю, дорого під
яворами, дорого під яворами! (А.Малишко.) Він за плугом ходив по
батьківському полю. (Д.Павличко.) Привіт вам, Петрики, Марусі, Олі, Гриці!
Тепер ви зветеся на повні імена, та ще по батькові, як, звісно, і годиться.
(М.Рильський.) Не по батьковому прізвищу шана, а по власному розуму. У
році дванадцять місяців, і кожен по-своєму вельможний. По своєму ліжку
простягай ніжку. Лінивого по розваленому паркану впізнаєш. Знати кобилу
по линялому хвосту. І півень по своєму подвір’ю воєводою ходить.
(Нар.творч.)
* Переписати прислів’я, на місці крапок уставляючи пропущені
прислівники.
Ти йому ... , а він тобі ... . У Луцьку все ... . А ... хоч на мить, але
галопом. Ходить мовчки, а кусає ... . Вдача овеча, ... й мекече. Один збрехав,
другий не розібрав, а третій ... перебрехав. Панський собака ... й гавка. Діло
... волочиться, та покинути не хочеться. ... і стара горіхів назбирає. До
роботи ..., а до танців мастак.
Народна творчість.
Для довідок. По- свійськи; по-свинськи. По-людськи. По-нашому. По-вовчи.
По-овечи. По-своєму. По-панськи. Так-сяк. Мало-помалу. Сяк-так.
* Прочитати. Вказати іншомовні (латинські) фразеологізми, дібрати до
кожного українські відповідники-прислівники (або синонімічні вирази, що
включають прислівники).
Колеги, ми від теми відхилились, почнем аb ovo… (Леся Українка.) У
салон-вагоні їде куховарка, візаві посол наш… (Олександр Олесь.) Гроза
погримувала грізно, були ми з нею тет-а-тет. (Л.Костенко.) А ти, малий, ти
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завжди semper tiro, бери свій заступ весело і щиро, креши об кремінь десь до
джерела. (А.Малишко.) Я підривник був... І не випадково... Бікфордів шнур.
Sapienti sat... (М.Рильський.)
Словник. Аb ovo - спочатку (тобто починаючи з яйця, поскільки яйця
подавалися завжди на початку обіду). Візаві – напроти. Тет-а-тет наодинці, один на один, віч-на-віч. Semper tiro – завжди (вічно) учень.
Sapienti sat – мудрому достатньо.
* Прочитати фразеологізми іншомовного походження, пояснити
значення кожного, по можливості, вживаючи прислівники. Два-три
фразеологізми ввести до самостійно складених речень (усно).
Minimum minimorum (мінімум мініморум). Nota bene (нота бене). De
facto (де факто). Роst factum (пост фактум). Ad litteram (ад літтерам). Non
multa, sed multum (нон мульта, сед мультум). Volens-nolens (воленс-ноленс).
Словник. Minimum minimorum - якнайменше. Nota bene - відзнач особливо
(певну частину тексту). De facto – фактично. Роst factum – пізніше (після
здійснення певного факту). Ad litteram – буквально. Non multa, sed multum
– коротко, але змістовно (небагато за обсягом, але багато за змістом). Volensnolens – мимоволі, хоч-не хоч.
* Навчальний диктант. Вказані вчителем два-три прислівники розібрати
як частини мови.
І. Проскочивши сусіднє село, ми під’їжджаємо до страшного болота.
Воно і взимку дихає гнилим туманом. За часів татарських набігів тут
ховалися люди.
Беремо трохи ліворуч, тоді санчата стрибають навмання по бездоріжжю.
Незабаром під’їжджаємо до затканого памороззю гаю. Зіскакуємо, радісно
підіймаючи голови. Над нами справді хтось розвішав диво, бо кожне
прихоплене інеєм деревце насочилося сонцем і хвалиться червоними
кетягами. Я, наче заворожений, роздивляюсь прибиті морозом кетяги. Вони
нависають прямо над головою. Дядько Себастіян змовницьки мружиться.
Старі люди кажуть, що колись тут були несходимі болота. Колись напали
на село ординці, сюди кинулось утікати весілля. Дівчата чимдуж кидались у
твань і топилися у ній. Згодом на цьому місці виріс калиновий гай. Кажуть,
улітку ця місцина озивається дівочими голосами. (За М.Стельмахом; 114
сл.)
ІІ. Тепер було видно, що новий учитель – чоловік непевний. По-перше,
він днями сидів у школі з дітьми. По-друге, він тільки одежею відрізнявся
від мужиків, бо розмовляв “по-мужицькому”. По-третє, він грав із
школярами у м’яча, ганяючи наввипередки. По-четверте, він сам собі варив
їжу та ще й у гурті з учнями. Нарешті, він ходив по лісах та луках, збираючи
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якісь квіти й камінці. Про цей останній пункт говорили, чи не ворожбит він
який.
Учитель був неслухняний і неввічливий до начальства. Не
задовольнившись з двох поламаних лавок і заліплених папером битих
шибок, він вимагав, щоб було пороблено нові парти, засклено вікна і навіть
пофарбовано стару класну дошку, на якій уже крейда не пише. Це доводило,
що вчитель – чоловік баламутний. (За Б.Грінченком; 115 сл.)
V. Підбиття підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання. Вправи 288, 291.
Урок № 50
Зв’язне мовлення
Аналіз письмового переказу. Контрольне читання мовчки
Мета: з’ясувати рівень сформованості комунікативних умінь, зокрема вміння
читати мовчки й розуміти прочитане; підбити підсумки учнівських
письмових робіт, відзначити позитивне у їх виконанні, проаналізувати
допущені типові помилки та недоліки робіт; удосконалювати орфографічні й
пунктуаційні навички, спрямувати учнів на індивідуальне опрацювання
допущених помилок, належним чином їх проінструктувавши; розвивати
увагу, пам’ять, удосконалювати навички колективної й самостійної роботи.
Хід уроку
І. Повідомлення мети і завдань уроку.
ІІ. Проведення контрольного читання мовчки.
* Інструктаж щодо виконання тестових завдань.
* Самостійна робота учнів.
* Відповіді на запитання учнів (після того, як тестові завдання виконано)
ІІІ. Загальна оцінка вчителем виконаної учнями
(переказу).

письмової роботи

ІV. Аналіз двох-трьох найбільш вдалих робіт.
Схема аналізу письмового переказу
1.Чи розкрито в переказі тему.
2.Чи передано головну думку переказуваного тексту.
3.Чи в правильній послідовності переказано зміст.
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4.Чи не пропущено чогось, чи не додано того, чого немає в тексті.
5.Чи відповідає текст переказу типовому значенню переказуваного текстузразка (чи правильно побудовано речення розповіді про процес праці).
6.Чи збережено в переказі стиль тексту-зразка.
7.Грамотність. Графічне оформлення.
V. Повернення учням зошитів. Оголошення оцінок за роботу.
VІ. Індивідуальне опрацювання допущених помилок. (Учні, які раніше
впоралися з роботою, одержують індивідуальне завдання).
VІІ. Проведення читання мовчки.
VІІІ. Підведення підсумків уроку.
ІХ. Домашнє завдання. Завершити роботу над помилками.
Текст для контрольного читання мовчки
Моя мати - Малоросія
Відомий український поет, байкар, перекладач, педагог і мовознавець Левко
Іванович Боровиковський народився 1806 року в селі Мелюшках (за свідченням
старожилів, село заснував якийсь Мельник або, за іншою версією, Мелюх) на
Полтавщині в родині поміщика, що походив із старовинного козацького роду.
Дід поета – Лука Боровик захоплювався живописом та вправно грав на
цимбалах. Свій хист дід передав дітям і онукам. Відомим на всю Російську
імперію художником-портретистом був дядько Левка – Володимир
Боровиковський. Батько майбутнього поета також умів і любив малювати. Тому
селяни по-вуличному кликали Боровиковських Маляренками, а весь куток, де
вони жили, - Маляренківщиною.
Близькість до природи, до простих людей, атмосфера шаноби до мистецтва, не
могли не вплинути на формування любові до рідної мови й культури, естетичних
смаків чутливого хлопчика Левка, не сприяти ранньому пробудженню в нього
потягу до літературної творчості.
Читати й писати хлопець навчився дома. Здобувши початкову освіту, навчався
в Полтавській гімназії. Інтерес до художньої літератури помітно зріс під час
навчання Левка на історико-філологічному факультеті Харківського університету.
Особливий вплив на юнака мав відомий український поет, ректор
університету Петро Гулак-Артемовський. Лекції він читав блискуче, тому
послухати їх приходили студенти з усіх факультетів. Крім того, улюблений
професор керував літературним гуртком, заняття якого охоче відвідував Левко.
Після закінчення університету Левкові випало протягом шести років
викладати історію й латинську мову в Курській гімназії. Проте поет важко
переживає розлуку з рідним краєм. В одному з листів він зізнається, що в нього
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душа болить за Україною і якби він мав “крилечка соловеєчка”, полетів би туди,
куди рветься його серце.
Нарешті Боровиковського переводять учителем до Полтавської гімназії,
паралельно він починає викладати в Полтавському інституті шляхетних
панночок. З випускницею цього закладу Левко одружився, створив щасливу
родину, маючи п’ятьох синів і дочку.
Саме на цей період припадає розквіт творчої діяльності Боровиковського. Крім
романтичних поезій та балад, з-під його пера з’являється чимало байок. Він
розпочинає роботу над першим словником української мови.
У вступі до публікації записаних поетом народних приказок і загадок Левко
Боровиковський писав: “ Моя мати – Малоросія: вона мене голубила й годувала,
на все добре наставляла. Як щира дитина, я її слухав – і повік не забуду, що вона
мені говорила, як на все добре вчила...”
На цей період припадає й чимало прикрощів. Незважаючи на обіцянки
видавців, Боровиковському не вдалося видрукувати окремою книжкою хоча б
частину зібраних і опрацьованих фольклорних матеріалів. А головне – словник
української мови, надісланий до Російської академії наук, залишився
нерозглянутим: автор навіть не одержав відповіді на свого листа. Останнє
особливо прикро вразило Левка Івановича. Можливо, це відбилося на його
здоров’ї: поета вразила хвороба, пов’язана з тяжким нервовим розладом, яка не
полишала його до кінця життя.
За своє творче життя Левко Боровиковський написав понад 250 байок, 24
балади й думи, створені на народній основі, підготував до друку 150 українських
народних пісень
та 1200 прислів’їв і приказок. Поет уперше переклав
українською мовою твори польського письменника Адама Міцкевича,
започаткував переклад поезій Олександра Пушкіна.
Відомостей про останні роки життя Левка Івановича Боровиковського майже
не залишилося. Помер він 1889 року на 84 році життя, похований у рідних
Мелюшках. (За В.Святовцем; 490 сл.)
На кожне із запитань вибрати правильну відповідь:
1. Левко Боровиковський народився в селі
а) Мельниківка;
б) Мельники;
в) Мелюшки.
2. Відомий російський портретист Володимир Боровиковський був поетові
а) батьком;
б) дядьком;
в) братом.
3. По-вуличному селяни називали Боровиковських
а) Писаренками;
б) Мальовненками;
в) Маляренками.
4. Здобувши початкову освіту, Левко навчався
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а) у Київській гімназії;
б) у Полтавській гімназії;
в) у Харківській гімназії.
5. Вищу освіту Левко Іванович здобув на історико-філологічному факультеті
а) Санкт-Петербурзького університету;
б) Київського університету;
в) Харківського університету.
6. Ректор університету, де навчався Левко Іванович, був
а) відомий поет Петро Гулак-Артемовський;
б) відомий співак Семен Гулак-Артемовський;
в) відомий художник Володимир Боровиковський.
7. Після закінчення університету Левкові випало викладати в Курській
гімназії.
а) історію й російську мову;
б) історію й латинську мову;
в) історію й німецьку мову.
1. Повернувшись на батьківщину, Лев Іванович викладав
а) у Харківській гімназії, в Харківському університеті;
б) у Ніжинській гімназії, Ніжинському ліцеї;
в) у Полтавській гімназії, в Полтавському інституті шляхетних панночок.
9. Крім романтичних поезій та балад, з-під його пера Левка Боровиковського
з’являються
а) романи;
б) повісті;
в) байки.
10.За своє творче життя підготував до друку
а) 100 українських народних пісень та 1200 прислів’їв і приказок;
б) 150 українських народних пісень та 1200 прислів’їв і приказок;
в) 200 українських народних пісень та 1000 прислів’їв і приказок.
11. Левко Боровиковський уперше переклав українською мовою твори
польського письменника
а) Адама Міцкевича;
б) Єжи Брошкевича;
в) Болеслава Пруса.
12. Прочитаний текст є зразком
а) розповіді;
б) опису;
в) міркування.
Уроки № 51-53
Тема: Написання прислівників разом і окремо. Тематичне тестування
(тема: Прислівник, правопис прислівників)
Мета: пояснити правила написання прислівників разом і окремо; формувати
вміння обгруновувати вибір написання; з’ясувати рівень засвоєння учнями
знань та сформованості вмінь і навичок з теми “Прислівник, правопис
156

прислівників”; розвивати увагу, логічне мислення, закріплювати вміння
застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, навички колективної й
самостійної роботи.
Тип уроку: комбінований урок (вивчення нового матеріалу; перевірка й
облік здобутих знань, умінь і навичок.
Обладнання: підручник, тести для тематичного контролю.
Хід уроків
І. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІ. Вивчення нового матеріалу.
* Робота з підручником. Виконання
“Разом пишуться прислівники”).

вправи 300 (опрацювання таблиці

ІІІ. Виконання вправ на закріплення вивченого.
* Прочитати речення. Вказати прислівники, пояснити їхнє написання.
Визначити в словах орфограму “Написання прислівників разом”.
У Хоролі всього доволі. Спершу робота, а потім гульки. Уперед не
висовуйся, всередині не тупцюй і позаду не шкандибай – ото тобі буде рай.
Їж вволю, а пий у міру. Клади перед людьми хліб на столі, то будеш у людей
на чолі. Вчи дітей їсти кашу вдома. Наздогад тільки лапті плетуть. Поночі всі
корови чорні. Хата без господаря знадвору, а без господині зсередини
порожня. День у день як пень у пень.
Народна творчість.
* Переписати, знімаючи риску. Визначити в словах орфограму “Написання
прислівників разом”.
Мандруємо вогким туманом на/зустріч сліпій сніговиці... (Леся Українка.)
Сніги ж ішли на/вскіс, ішла зима. (М.Стельмах.) І уже беруть в роботу і
морозці, і вітри і на/зустріч, і на/впроти, і с/піднизу, і з/гори. (П.Усенко.) Я
все ж незгорблений пройду, на/півдорозі не впаду. (Л.Дмитерко.) Ніч
прийшла милосердна, схиляюся ночі до/земно. (Є.Гуцало.) У/досвіта дві
хмароньки зустрілися в/горі. (Олександр Олесь.) То темніючи, то
просвітлюючись, урочисто гудуть ліси і раз од разу на/відмаш кидають на
полотнище дороги чіткі етюди. (М.Стельмах.). Сніжинки, сніжинки на/дворі,
а в серці моєму весна. (В.Сосюра.) Просто до батьківської оселі пшеницями й
стежечка на/впростець. (М.Самійленко.) Він знав життя і в/брід, і в/плав.
(А.Малишко.) Доріжка в житі – то ж яка принада! Роззувшись, чимчикуй собі
чим/дуж. (Л.Дмитерко.) Олень біг на/вперестриб, кущ під ним чи хмарка.
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(Д.Павличко.) Блакитне озеро барвінку захвилювалося в/низу. (А.Швець.)
Чебрецями зацвіла толока, а оба/біч хиляться жита. (О.Довгий.)
* Диктант з коментуванням.
І. Душа сама назавжди вибирає, з ким бути їй. (Е.Дікінсон.) Як хвиля
хвилю, рана рану народжує безперестану. (Д.Павличко.) Дивіться час від
часу вгору, дивіться час від часу в гори. (В.Коротич.) Забилось українське
серце іспанській пісні в унісон. (Л.Дмитерко.) Пливе до нас назустріч лебідь
по ставку зеленім. (М.Рильський.) Навпростець я подамсь, на лимани,
підіймусь на високі кургани. (М.Нагнибіда.) Я біг, я падав з високості і
піднімався нашвидку. (Д.Павличко.) Де в стрісі дірку має вітерець, там
вихор крівлю знищить нанівець. (Я.Радисерб-Веля.) Наостанок усі
мудрішають. (Нар.творч.)
ІІ. Стояла тиха і по-своєму хвилююча година. Згори на верховіття лісу
опускався сизий присмерк, а внизу з-під кожного куща виповзав туман.
Здавалося, над землею коливалося два неба. Сіре було знизу, а вище було
сизе. Туман і присмерк щільніше підходили один до одного, нарешті злилися
у вечір. Міцніше запахло березовим дьогтем. (За М.Стельмахом.)
ІV. Перевірка рівня засвоєння знань і сформованості вмінь з теми
“Прислівник, правопис прислівників”.
*Пояснення способів проведення перевірки знань та вмінь (інструктаж
до проведення тестування).
*Проведення тестування.
*Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як тестові завдання
виконано).
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ (зразки)
1. Прислівник - це
а) змінна самостійна частина мови;
б) незмінна самостійна частина мови;
в) особлива форма дієслова.
Скласти (пригадати) й записати речення з прислівником, поставити до
прислівника питання (напр.: Навпростець і вода не тече. (Нар.творч.)
Навскіс занурився Великий віз на небі. (П.Тичина.) І тихо-тихо сяють зорі,
холодним блиском миготять. (М.Вороний.) Мить дивами виповнена вщерть.
(М.Самійленко.)
2. Прислівник виражає
а) ознаку або приналежність предмета якійсь особі;
б) ознаку дії, ознаку іншої ознаки, ознаку предмета;
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в) ознаку предмета за дією.
Скласти (пригадати) й записати речення з прислівником, підкреслити його як
член речення (напр.: Шляхів нема, а тільки де-не-де поплутані стежинки
йдуть на безвість. (Леся Українка.) Я більш люблю шляхи земні, аніж шляхи
космічні. (В.Самійленко.)
3.За допомогою слів значно, багато, куди, ще, трохи утворюється
а) проста форма найвищого ступеня порівняння прислівників;
б) проста форма вищого ступеня порфвняння прислівників;
в) складена форма вищого ступеня порівняння прсилівників.
Утворити всі можливі форми ступенів порівняння від прислівника широко
або скласти (пригадати) й записати речення з прислівником у формі вищого
чи найвищого степеня порівняння (напр.: Тихше, тихше! Не диши! Нас
почують комиші. (Олександр Олесь.) Швидше ж бо, швидше туди, де
кипіння! (П.Тичина.)
4. Прислівники мимохіть, нашвидкуруч, повсякчас утворено
а) префіксальним способом;
б) суфіксальним способом;
в) способом злиття основ.
Дібрати й записати приклад прислівника, що є складним словом (напр.:
мимоволі, сьогодні) або скласти (пригадати) й записати речення з таким
прислівником (напр.: І от колишньої минулості завісу нарешті мушу я
підняти мимохіть. (М.Вороний.) Колись Гуллівер возлежав горілиць.
(І.Драч.)
5. Прислівник із нн вжито у реченні
а) Льотчикам натомлено дрімалось. (Б.Олійник.);
б) Вдарила ніжність у груди крилом дебедино. (Б.Олійник.);
в) Поет співав глибинно, старовинно. (І.Драч.).
Дібрати прислівник з нн, розібрати його за будовою (напр.: законно,
незрівнянно) або прислівник з нн ввести до речення (напр.: І мелька
невпинно голка у худесенькій руці. (М.Старицький.)
6. Разом з не пишуться прислівники
а) незабаром, невдовзі, негайно;
б) не дуже, не завжди, не по-братньому;
в) не високо, а низько; не чисто, а брудно.
Прислівник, що пишеться з не разом, увести до речення (напр.: До гнізда
нечутно плив лелека. (В.Самійленко.) Нелегко долати життєві напасті у
наш безнадійний і проклятий час. (Г.Чубач.) А так же зручно малося в
житті: ладком, неквапно. (Б.Олійник.)
V. Підбиття підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання. Вправа 304.
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Урок № 54
Контрольний диктант. Контрольне аудіювання
Мета: з’ясувати рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів;
рівень сформованості комунікативних умінь, зокрема вміння слухати й
розуміти почуте; удосконалювати вміння застосовувати здобуті теоретичні
знання на практиці, розвивати логічне мислення, слухову пам’ять,
удосконалювати навички самостійної роботи.
Тип уроку: урок перевірки й обліку здобутих знань, умінь і навичок.
Хід уроку
І. Повідомлення мети перевірки і способів її проведення. Мотивація
навчання.
ІІ. Написання диктанту.
IІІ. Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як зібрано
зошити).
ІV. Проведення контрольного аудіювання.
V. Підбиття підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання. Вправа 303.
Тексти для контрольного диктанту
1.Криниця
Село стояло у величезній балці, а балкою протікала виляючи степова
річечка. Один бік балки зривався високою кручею. Скеля, припавши землею,
поросла деревами. Поміж них вилася стежка, що доводила до містка через
річку. Побравшись стежкою, Марко звернув до криниці.
Криниця била із скелі. Здавалося, якась величезна сила викинула з землі
страшенну кам’яну брилу. Вода витікала чистою холодною течією. Навколо
було каміння, складене людською рукою. Хтось змурував цямриння, а на нім
поставив давній образ. Не було вже видно малювання, але, невважаючи на
це, щороку на Зелені свята дівчата квітчали ікону над криничкою.
Од цього місця віяло несказанною красою. Трохи одступивши від скелі,
розкинувся гайок. Верховіття дерев було нижче від скелі. Марко любив
здиратися збоку на скелю й сидіти там, дивлячись на блакитне небо,
нерухоме каміння й тремтяче листя. (За Б.Грінченком; 125 сл.)
Гніздо
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Марко побачив над річкою двох куличків. Пташки то припадали до води,
то з жалібним попискуванням відлітали вбік.
Скрадаючись, Марко занепокоєно пішов
берегом. На траві лежало
вимощене з сіна невелике гніздечко, а в ньому хрестиком тулились чотири
світло-жовтих крашанки. Пташки марно старалися стеблинами сіна підняти
вгору, захистити од хвилі нетривке кубелечко. Хлюпне вода раз-вдруге і
забере з собою гніздо.
Пташки побачили людину й безпомічно затужили пташиною тугою. Не
торкаючись гнізда, Марко вирізав навколо нього землю, вийняв її й переніс
вище, куди не дійде вода. Він навпочіпки сів під вербою, придивляючись до
кубелечка. Над ним, попискуючи, з’явилися пташки, покружляли і впали
донизу, знову злетіли і знову опустились.
А над усім широким світом, над пригнутими вербами та принишклим
птаством димів дощ. (За М.Стельмахом; 120 сл.)
2.Земля
Селянини майже не відчуває духу поту, бо щоденно купається чи мліє в
ньому. Коли на плечах Мар’яна розлізлася сорочка, він здивовано поторгав
рукою спину, і, накинувши наопашки свиту, втомленою ходою подався в
степ.
Осінній степ, погойдуючи світло і тіні, лежав у чорних ранах. Над ним
ледь-ледь курів туманець відпару, а може, то парувала тепла кров переораної
землі?
Мар’ян журливо подивився навколо, поглянув на козацьку й турецьку
могили, на яких бавилися пастушки. Він з жалем подумав, скільки марно
пропало люду на білому світі. Чого було отим турчинам шукати смерті в
чужому степу? Чужу землю можна сплюндрувати, а жити на ній не будеш.
Мар’ян спинився над своїм ще не зораним грунтом, пальцями
відколупавши грудочку, розім’яв її, понюхав і непомітно для себе заспівав.
(За М.Стельмахом; 121 сл.)
Тексти для контрольного аудіювання
1.Северин Наливайко
Северин зайшов до землянки. Низенька, скоцюрблена, почорніла від горя
бабуся низько вклонилася йому, запросила сідати. У неї було дрібненьке,
сухорляве, покрите безліччю зморщок лице, гарні карі очі, тонкі губи. Вона
була чистенька, охайненька, мов висушена холодними осінніми вітрами й
прибита морозами лісова квітка.
- Бабусю, у вас жила дівчина з Гусятина, Настя, Степана Крайнього дочка.
А це десь зникла вона. Чи не лихе щось трапилось...
Бабуся окинула його поглядом.
- Северине!
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Гетьман одсахнувся, підхопився з ослона.
- Сядь, сину. Не дивуйся, що знаю, хто ти. Добра вістка меж не знає. Про
тебе люди заговорили.
- Де Настуня, бабусю? Це ж вона розповіла вам...
- Сину мій... Послухай мене, стару. Я вік прожила. Дітей поховала,
чоловіка втратила. Послухай мене. Чи чуєш ти, як стогне земля наша? Чи
бачиш, як рясно вона полита сльозами?
- Чую, бабусю, й бачу. Усе знаю.
- Тож не шукай Насті, сину. Шукай для нас волі. Богом тобі призначено
Україну рятувати. Тож собі ти вже не належиш. Маєш Настю забути, з
голови викинути.
Ні, не міг Северин забути Настю. Не міг забути, як на одній із зупинок
недалеко від Дністра він влаштував огляд своєму війську. На широкому
рівному полі посеред ніжного плетива весняних квітів його вояки стояли
стрункими шерегами.
Скільки відваги було в їхніх очах! З такими молодцями ворог не
страшний. Северин сповільна дійшов до краю, зупинився. Що це?
Низькорослий юнак, удвічі нижчий за списа, збентежено й розгублено
дивився на нього великими синіми очима, схожими на польові волошки. На
ратищі списа біліли крихітні рученята.
Зібраши сотників, Наливайко віддав накази про напрям дальшого руху.
Тоді повернувся назад, ще раз пильно глянув на юнака. Невже дівчина?
Невже його, Северина Наливайка, ошукало якесь дівчисько?
Розпускаючи всіх, кинув юнакові:
-До мене, козаче!
Помітив, як затремтіли в “козака” руки й сполотніло обличчя. Але
змовчав. Лише в наметі, коли лишилися сам на сам, дав волю гніву:
-Розказуй. Як ти міг... могла?
Дівчина опустилася на коліна. По блідих щоках текли сльози, капали на
високі груди. Сині, з відтінком осіннього неба очі проникали в душу,
гамували гнів, родили співчуття.
Настя розповіла, що родом із Гусятина. Розказала, як пан Калиновський
шаблею рубонув груди її батькові за те, що боронив її, Настю, не хотів
віддати на поталу панові. Розказала, як опісля батькової смерті вона все ж
не скорилася Калиновському, як нігтями вчепилася в його ненависні
безстидні очі. Як за це тиждень тримали її посеред панського двору на
прив’язі, у собачому наморднику. Як панські слуги плювали їй у вічі, пані
називала покриткою, а паненята шпурляли в неї недоїдками й каменюччям.
Як її обстригли, вимазали смолою, викачали в пір’ї й довго водили містом. А
потім купали в річці й готували до весілля. Пан звелів віддати її за
п’ятдесятилітнього горбаня Данила, що служив конюхом і вносив йому у
вуха все, що чув од селян. Напередодні вінчання Настя втекла до
Наливайкового війська.
Звісно, того ж дня Северин випровадив її: війна – не жіноче діло. Та хіба
ж її розповідь, її схвильований голос, її сині очі можна було забути?
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-Бабусю, де Настя? – знову спитав Наливайко.
- Іди, сину, дорогою, визначеною Богом. Не звертай із неї...
Северин вийшов із землянки. Узявши коня за гнуздечку, пішов стежкою.
Коли наблизився до узлісся. В кущах шелеснуло. Не роздумуючи, Северин
кинувся туди. Під розлогим деревом стояв Матвій Перепічка.
- Ти звідки?
- За тобою, гетьмане, приглядаю. Від злого ока бережу.
- Як ти смів?
- Полковники мене послали, гетьмане. Он і Петро позаду з кіньми. А я
збоку весь час іду, стежки пильную.
- А це ж у тебе що? – Наливайко показав на невеличкий вузлик у
Матвієвих руках.
- Це тобі від однієї дівчини. Стрілася дорогою. Дала мені цей вузличок, а
сама чимдуж у ліс. Тільки кущі зашелестіли. Обличчя навіть не розгледів.
Уся в чорному, мов черниця.
Северин розв’язав вузлик. Там лежала вишивана сорочка й полотняний,
теж вишиваний, рушник.
- Це гетьманові, сказала. Україну хай визволяє, на дорогу... чекай, як це
вона сказала? – на дорогу звитяги ставши, каже, хай по ній певно йде, нікуди
не звертає. Потім перехрестилась, бережи його, Боже, сказала - і шасть. Не
поженешся ж за нею...
Підійшов Петро.
- Гаразд, хлопці, забудьте, - мовив гетьман. – Їдьмо! (За В.Кулаковським;
650 сл.)
На кожне із запитань вибрати правильну відповідь.
1. Бубуся, до якої прийшов Наливайко, була схожа на
а) зламаний вітром колосок;
б) прибиту морозами степову квітку;
в) прибитий морозами кущ калини;
г) посічену зливами вербу.
2. Гетьмана Наливайка бабуся впізнала,
а) побачивши в нього булаву;
б) бо вже із ним зустрічалася;
в) бо він прибув із почтом;
г) тому що він розшукував Настю.
3. Не розшукувати Настю бабуся умовляла Северина, тому що
а) дівчина кохала іншого;
б) хотіла одружити з Северином власну дочку;
в) сама не знала, де поділася дівчина;
г) щоб нічого не відволікало гетьмана від боротьби за волю.
4. Під час огляду війська низькорослий юнак дивився на Наливайка
а) сміливо й відверто;
б) із зухвалим викликом;
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в) збентежено й розгублено;
г) сумно й стривожено.
5. Настя розповіла, як за непокору панові її було
а) вигнано з рідного Гусятина;
б) віддано до суду;
в) побито на стайні різками;
г) принижено й виставлено на глум.
6. Наливайко випровадив дівчину з війська, тому що
а) війна – не жіноче діло;
б) відчув, що закохується в неї;
в) не хотів, щоб про неї дізналися козаки;
г) Настя була дуже кволою.
7. Двоє козаків вирушили слідом за гетьманом,
а) щоб убити його із засідки;
б) щоб оберігати за наказом полковників;
в) щоб простежити, чи не зраджує він своїх;
г) з цікавості.
8. Вузлик Наливайкові передала
а) бабуся в землянці;
б) дівчина в лісі;
в) козак на шляху;
г) полковник у військовому таборі.
9. У вузликові було зав’язано
а) хлібину й рушник;
б) рушник і грудку землі;
в) рушник і шапку;
г) рушник і сорочку.
10. Для українця рушник
а) є попередженням про небезпеку;
б) уособлює долю;
в) є знаком, що час одружуватися;
г) означає звістку, що його розшукують.
11. Вираз добра звістка меж не знає є
а) назвою народної пісні;
б) загадкою;
в) приказкою;
г) прислів’ям
12. Головна думка прослуханого тексту така:
а) осуд безсердечності бабусі;
б) захоплення самопожертвою Насті;
в) уславлення відваги Северина Наливайка;
г) уславлення визвольної боротьби народу під проводом Наливайка.
2. Зимові свята
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Різдвяні свята в Україні віддавна відзначали дуже урочисто.
Готувалися до Різдва заздалегідь. Мили, прибирали в хатах,
упорядковували подвір’я, білили, прали, заготовляли корм для худоби. Всі
господарські роботи мали закінчитися до Свят-вечора. Навіть сільський
реманент (коси, граблі, вила, плуги) складали в стодолах так, аби створилося
враження, що й воно відпочиває.
Уранці 6 січня господар або господиня розкладали в печі вогонь
дровами, які складали по одному щоденно. На Гуцульщині ще донедавна
зберігався звичай у цей день запалювати “живу ватру” (тертям). Залежно від
місцевих традицій і достатку родини кожна господиня намагалася
приготувати від 7 до 14 страв. З-поміж них по всій Україні обов’язковими
були узвар і кутя.
Родинній трапезі, на яку мали зійтися всі члени родини, передував обхід.
Господар із новоспеченим хлібом, медом і маком, а його син із запаленою
свічкою тричі за сонцем обходили хату і весь двір. Не обминали стайні, де
худобу обсипали маком та обкурювали зіллям – щоб відьми не приступили.
У поріг стайні ще й затинали сокиру. Скрізь в Україні в цей вечір
вшановували худобу: її готували святвечірніми стравами. Поширеним було
повір’я, що худоба в цей вечір розмовляє й може поскаржитися Богові на
свого господаря.
Після обходу до хати урочисто заносили необмолочений пшеничний чи
житній сніп, який спеціально зберігали від часу обжинків. Його ставили на
найпочесніше у хаті місце – під образами. Такий прикрашений васильками й
калиною сніп був не лише символом достатку. Він уособлював пам’ять про
наших предків. У народі його називали дідом, дідухом.
Слідом за дідухом до хати вносили в’язку соломи й сіна. Господар
розкидав солому по хаті, а діти “мекали”, “бекали”, по ній пританцьовуючи.
Наслідування звуків свійських тварин мало забезпечити приплід худоби у
прийдешньому році.
Потім господиня готувала до вечері стіл: насипала жменю пшона, клала
по кутках зубці часнику, грудки цукру, стелила сіном, застеляла святковою
скатертиною. Лише після цього ставила на стіл святковий хліб – калач.
Поруч із калачем засвічували свічку.
Тим часом господар, набравши у миску по ложці кожної страви,
виходив надвір. Тричі кликав до вечері мороз, злих вітрів, чорні бурі, вовка.
А потів “радив” їм не показуватися до його господи й поля протягом цілого
року. Помолившись і згадавши усіх покійних родичів, сім’я сідала до столу.
Сигналом до вечері була поява на небі першої зірки, яка сповіщала людям
про велике чудо – народження Божого Дитяти. Під час родинної трапези
зберігали урочистий спокій, щоб не дратувати невидимі душі присутніх на
вечері покійних предків. Для них спеціально набирали в миску по ложці
кожної страви й ставили на підвіконні. Важливу роль відігравала свічка, яка в
цю ніч горіла на столі.
Мотив родинного благополуччя тісно пов’язувався з обрядом
колядування. Як відомо, діти й дорослі колядували окремо. Якщо діти
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починали обходити хати з колядою вже до Свят-вечора, то старші колядники
– тільки з наступного дня. Парубочі ватаги ходили з великою “звіздою”,
дівочі – з ліхтарем, що нагадував місяць. Гурти колядників супроводжували
переряджені: “коза”, “дід”, “баба”, “циган”, “солдат”. У різних місцевостях
дійство відбувалося по-різному.
Колядки відрізнялися за походженням. Умовно їх можна поділити на дві
групи – народні й церковні. Для першої групи характерні хліборобські
мотиви. В них оспівується дбайливий і розумний хазяїн, що має незліченні
череди корів чи отари овець. Сам Господь сидить у нього при вечері. Святі
допомагають засівати його щедру ниву. Його жінка – найкраща: роботяща,
старанна. Такими колядками величали господаря й господиню.У колядках
про парубків переважали мисливські й військові мотиви. Про дівочу красу,
вірність, щасливе кохання колядували дівчатам. Це персональне адресування
колядок кожному членові родини вирізняє саме український обряд
колядування.
У колядках, що під час Різдвяних свят виконувалися безпосередньо у
церквах, переважали біблійно-релігійні мотиви з оспівуванням народження
Божого Дитяти, страждань і мук Богородиці тощо.
Вечір під Новий рік (13 січня) називали Щедрим вечором. Очевидно,
Щедрим його вважали через те, що до вечері під Новий рік подавали м’ясні
страви, які не вживали на Свят-вечір. У цей вечір молодь ходила
“маланкувати” (у святому календарі цей день був присвячений преподобній
Меланії). Один з парубків перебирався на Меланку. У групі переряджених
були “князь”, “княгиня”, “дід”, “баба”. “коза”, “циган” та інші персонажі.
Під вікнами щедрувальники вітали господарів з Новим роком, бажали їм
усіляких гараздів. За ці вітання щедрувальників обдаровували.
Уранці на Новий рік (день, присвячений Василію Великому) ходили по
хатах “посівальники”. Хлопці-підлітки, зайшовши до хати, посівали зерном
і приказували:
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком всіх вітаю!
Важливим був і вечір під Водохреща. У східних районах його називали
голодною кутею, в Галичині – другим Свят-вечором, другим Щедрим
вечором. З появою вечірньої зорі, як і на Свят-вечір, родина сідала до
трапези. На вечерю подавались такі ж пісні страви, як на Свят-вечір. Знову
чільне місце у вечері посідали традиційні кутя й узвар. Перш ніж сісти до
вечері, хату обкурювали ладаном і зіллям, скроплювали кутки свяченою
водою. На підвіконні ставили страви для душ покійних. Вечеря відбувалась
так само, як на Свят-вечір. Але, на відміну від першої, з цією вечерею
пов’язаний звичай проганяти кутю. Коли сім’я вставала з-за святково
го столу, хтось із домашніх вибігав надвір. Палицею чи макогоном він
гримав у причілок чи стіну, вигукуючи:
Геть, кутя, з покуття,
А ти, узвар, йди на базар.
Після вечері, як і в різдвяні дні, ходили по хатах щедрувальники.
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Ніч під Водохреща була сповнена всяких чудес. Худоба нібито розмовляє
між собою. Але той, хто підслухав би цю розмову, мусив би померти.
Чарівною стає вода в криницях і потоках. Зібрану опівночі, таку воду
зберігали за образами на випадок поранення або тяжкої недуги.
У зимовому циклі свят простежується структура: зустріч – проводи.
Зустріччю предків починалися зимові свята (Свят-вечір), а закінчувалися
проводами (Водохрещ). Усі вечори між цими датами вважалися в народі і
святими, і страшними. (З підручника “Українське народознавство”; 700 сл.).
На кожне із запитань вибрати правильну відповідь:
1. Cвят-вечором називають вечір
а) перед Водохрещем;
б) перед Новим роком;
в) перед Різдвом.
2. Родинній трапезі передував обряд, що зветься
а) обхід;
б) вихід;
в) підхід.
3. Необмолочений пшеничний чи житній сніп, що ставили під образами,
звався
а) батьком;
б) бабиськом;
в) дідухом.
4. Обов’язковими на святковому столі були такі страви:
а) борщ і кутя;
б) кутя й узвар;
в) узвар і коржі.
5. Сигналом до Різдвяної вечері вважали
а) прихід колядників;
б) поява на небі першої зірки;
в) удари церковного дзвону.
6. Колядки умовно поділяють на дві групи:
а) народні й авторські;
б) народні й церковні;
в) селянські й козацькі.
7. Вечір під Новий рік називали
а) Чарівним вечором;
б) Свят-вечором;
в) Щедрим вечором.
8. Звичай проганяти кутю був пов’язаний
а) із вечором під Водохреща;
б) із Щедрим вечором;
в) із Свят-вечором.
9. Посівальники ходили
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а) увечері під Новий рік;
б) уранці під Новий рік;
в) уранці під Різдво.
10. Український обряд колядування вирізняє
а) виняткова старовинність;
б) персональне адресування колядок кожному членові родини;
в) побажання родинного добробуту.
11. За народними повір’ями, худоба розмовляла між собою
а) у вечір перед Pіздвом і перед Водохрещем;
б) у вечір перед Різдвом і Новим роком;
в) у вечері перед Різдвом, перед Новим роком і перед Водохрещем.
12. У зимовому циклі свят простежується структура:
а) створення – руйнування;
б) життя – смерть;
в) зустріч – проводи.
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