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Дорогі п’ятикласники!

Шановні вчителі та батьки!

Ї� в�личніст� Укра�нс�ка Мова знов� готова завітати до Вас. І ц�ого 
раз� вона о�рала со�і наді�ного і м�дрого помічника, на�м�ння яко-
м� — Т�кст. Якщо ми �оч�мо пізнати таємниці мови, то ��р�мо до р�к 
словник а�о підр�чник. Якщо ж мріємо навчитися подорож�вати за�оп-
ливими мовними просторами, то сам� тоді в нагоді нам стан� Т�кст. 
Адж� він н� тіл�ки знає таємниці вс�світ� і план�ти, людства і наці�, 
кол�ктив�, сім’� і кожно� людини зокр�ма, ал� відзначаєт�ся винятко-
вою стр�нкістю, послідовністю, �агатством мови. Крім того, Т�кст �міє 
спілк�ватися, том� що він завжди зв�рн�ни� до читача. Нар�шті Т�кст 
сам є �чит�л�м, �о він дає знання, на �ого основі можна ��д�вати влас-
ні д�мки і повідомл�ння, вправлятися � грамотності та к�л�т�рі спілк�-
вання.

С�часні під�оди до вивч�ння �кра�нс�ко� мови п�р�д�ачают� ціли� 
компл�кс знан� і �мін� �чнів. По-п�рш�, ц� знання само� мови, �� зв�ко-
вого і словникового склад�, с�кр�тів поєднання слів, по��дови р�ч�н�, 
правопис�. По-др�г�, ц� вміння спілк�ватися, розвин�т� мовл�ння � 
на�різноманітніши� життєви� сит�ація� — від о�мін� д�мками в сім’� 
та колі др�зів до стат�� � газ�та� і на�кови� ж�рнала�, вист�пів на радіо 
і т�л��ач�нні, оформл�ння док�м�нтів та написання оповідан�, віршів, 
інши� ��дожні� творів. По-тр�тє, ц� знання про світ і про вс�, що нас 
оточ�є, �о сам� мова допомагає нам здо��ти такі знання. По-ч�тв�рт�, 
ц� вміння, які пол�гшат� нам вивч�ння інши� на�к: здатніст� порівню-
вати, наводити приклади, �загал�нювати, ро�ити висновки тощо.

Тож кож�н �рок має чотири т�ми: мовл�ннєв�, мовн�, соціок�л�-
т�рн� і діял�нісно-страт�гічн�, ал� всі� �� о�’єдн�є єдини� т�кст, яки� 
містит� граматични� мат�ріал, н�о��ідни� для конкр�тного �рок�, спо-
н�кає до сл��ання, читання вголос і мовчки, п�р�каз�вання, о�говор�н-
ня та аналіз�, діалог� і монолог�, пис�мови� творів, а головн� — подає 
цікав� інформацію.  

УВАГА! Оригінал�ним є зміст, подани� � кінці посі�ника, оскіл�ки � 
н�ом� є колонка для самості�ного заповн�ння. Учні мож�т� проставляти 
� н�ом� дат� виконання, що� кращ� запам’ятати, коли від��ватим�т�-
ся то� чи інши� �рок, і н� за��ти вчасно виконати домашнє завдання. 
Бат�ки отримают� змог� проконтролювати за цією та�личкою зміст того, 
що вивчают� і повинні знати та вміти ��ні діти. Н�, а для вчит�лів зміст 
є нічим іншим, як кал�ндарно-т�матичним план�ванням �років �кра�н-
с�ко� мови � 5 класі.

Тож �спі�ів �сім нам в освоєнні «космос�» Укра�нс�ко� Мови!
Автори
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УРОК №1     

Мовленнєва тема Мовна тема Соціокультурна 
тема

Діяльнісно-
стратегічна тема

І-й семестр
Загальне уявлення 
про мовлення. Види 
мовленнєвої діяль-
ності: ауді ювання, 
читання, говоріння, 
письмо.

Знач�ння мо ви в 
житті с�  с піл�ства. 
Укра�нс�ка 
мова  — д�ржавна 
мова Укра�ни.

Укра�нс�ка мо-
ва — на��іл�ша 
д��овна цінніст� 
�кра�нс�кого на-
род�.

Форм�вання 
л�ксики. 
Визнач�ння м�ти 
пізнавал�но�  
діял�ності.

БЕЗ МОВИ НЕМАЄ НАРОДУ
�iдна мова. Вона ввi�рала в с��� гомiн дi�ров i л�кiв, полiв i 

лiсiв, д��мяни�, п’янки� запа� рiдно� з�млi. Щ� в дитинствi рiдна 
мова відкриває нам в�лики� i чарiвни� свiт життя. Мова допомагає 
людям висловлювати сво� поч�ття, досягати взаємороз�мiння, ство-
рювати д��овнi цiнностi. 

Слово зігріт� Божою лю�ов’ю. Сам� ним, як навчає Свят� Пис�-
мо, Господ� створив світ. Том� слово �агато важит� � нашом� життi. 
Воно вмит� змiнює настрi�, ро�ит� людин� щасливою а�о розг��л�-
ною. Прикро, коли люди спотворюют� наш� мов� такими словами, 
яки� н� зна�д�ш � жодном� зі словникiв. 

Мова сл�жит� нам завжди. Щирими словами ми звiряємося � 
др�ж�i, словами гострими i тв�рдими даємо вiдсiч кривдниковi. Ви-
сокими словами розповідаємо про свою лю�ов до �ат�ків і Вітчиз-
ни. Том� кож�н народ ��р�ж� і пл�кає свою мов�, �о ��з н�� н�має 
народ�.

Наш народ має в�лик� завоювання. Його мова стала д�ржавною 
� н�зал�жні� Укра�ні. Ц� завоювання закріпл�но � статті 10 Консти-
т�ці� Укра�ни. Д�ржава за��зп�ч�є вс��ічни� розвиток і ф�нкціон�-
вання �кра�нс�ко� мови в �сі� сф�ра� життя. Й о�ов’язок кожного — 
примнож�вати �� �агатства. 

(З Інтернету; 166 слів.)
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УРОК № 33     

Мовленнєва тема Мовна тема Соціокультурна 
тема

Діяльнісно-
стратегічна тема

Використання 
означ�ння в ролі 
�піт�тів.

Означ�ння. Спо-
со�и вираж�ння 
означ�ння різ-
ними частинами 
мови.

Ковал�ство. П�р�н�с�ння 
раніш� засвоє-
ни� знан� � нов� 
сит�ацію.

ХУДОЖНЄ КОВАЛЬСТВО
Ар��ологічні відомості свідчат� про т�, що на т�риторі� Укра�-відомості свідчат� про т�, що на т�риторі� Укра�-

ни людина оволоділа м�талом �лиз�ко п’яти тисяч років том�. 
Осо�ливого розквіт� ковал�с�к� р�м�сло досягло в п�ріод Ки�вс�-
ко� ��сі. Народні ма� стри виготовляли ч�дові �рами, р�шітки, свіч-
ники. Інт�р’єр сіл�с�ко� �ати осо�ливо прикрашали оковані скрині. 
В основ� композиці�, якою �� прикрашали, ��ли поклад�ні �л�м�нти 
народни� орнам�нтал�ни� мотивів — гілки д�р�в, стилізовані квіти, 
г�ом�тричні фі г�ри.

Сіл�с�кі ковалі к�вали �р�сти, к�л�тові спор�ди, замки, надим-
ники, дишла для возів тощо. Кін�ц� дишла прикрашали голівки 
пта�ів, звірів, змі�. Надимники мали вигляд м�тал�во� казко-
во� �атки. За�ищаючи комин від ат мосф�рни� опадів, вітр�, ці 
�им�рні творіння при крашали ос�лю.

 (Із книги «Народні художні промисли України»; 93 слова.)

Завдання.
Прочита� т�кст. Визнач � н�ом� мікрот�ми.1. 
Поповни сві� словник новими поняттями.2. 
Брама — в�ликі ворота.
Дишло — товста ж�рдина, прикріпл�на до п�р�дн�о� частини воза чи 

сан��, що використов�єт�ся для запрягання кон��.
Кœмин — п�р�дня (нижня) частина димо�од� па ристо� п�чі.
Визнач � всі� р�ч�ння� підм�ти, встанови, до яки� слів від ни� можна 3. 
поставити запитання «яки�?» � різни� рода�, числа� та відмінка�.
Корист�ючис� т�кстом, доповни пропоновані висловлювання:4. 
�озквіт� ковал�с�к� р�м�сло досягло в п�ріод (який?) ...
П’ят� тисяч років том� людина оволоділа м�талом на т�риторі�  

(якій?) ...
Дишла прикрашали голівками (чиїми?) ...
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Дов�ди, що доповн�ні то�ою слова вист�пают� в р�ч�нні в ролі озна-5. 
ч�н�.
Запиши останнє р�ч�ння, підкр�сли в н�ом� означ�ння, визнач, яки-6. 
ми частинами мови вони вираж�ні.
Утвори синонімічні словоспол�ч�ння з означ�ннями за зразком: 7. 
Інтер’єр хати — хатній інтер’єр.
 Відомості з ар��ологі� —...
 ��с�ки� п�ріод —  ...
 Ковал�с�к� р�м�сло —...
 Голівки пта�ів — ...
Зна�ди в т�ксті означ�ння-�піт�ти, випиши �� разом з означ�ваними 8. 
словами.
До��ри означ�ння-�піт�ти до понят� із поповн�ного словника, �в�ди 9. 
ці словоспол�ч�ння в р�ч�ння. Запиши ��.
Склади т�кст із 5 р�ч�н�, � яком� порівня� різ��л�ння і ковал�ство. 10. 
Використа� � н�ом� означ�ння-�піт�ти.
Викона� завдання, додатково запропоновані вчит�л�м.11. 
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49 Інтон�вання 
р�ч�н� з пря-
мою мовою. 
Синоніміка р�-
ч�н� із прямою 
і н�прямою 
мовою.

Пряма мова. Н� �лі�ом 
єдиним жив� 
людина.

Прип�щ�ння 
щодо спосо�� 
розв’язання 
про�л�ми.

113

50 Удосконал�ння 
вмін� складати 
повідомл�ння, 
що містят� ви-
словлювання 
відоми� люд��.

�озділові 
знаки при 
прямі� мові. 

Народні свята. П�р�н�с�ння 
раніш� за-
своєни� �мін� 
� нов� сит�а-
цію.

116

51 З�агач�ння 
словникового 
запас�.

Контрол�на 
ро�ота (дик-
тант).

Пісня – д�ша 
народ�.

Узагал�н�ння 
мовни� зако-
номірност��.

118

52 Інтон�вання 
р�ч�н� � за-
пропоновани� 
та самості�но 
склад�ни� діа-
лога�.

Діалог. �іздвяні свята. Діалогічн� 
мовл�ння. 
Мод�лювання 
мовл�ннєво� 
сит�аці�.

120

53 Діалог-
розпитування, 
його розігруван-
ня відповідно 
до запропоно-
ваної ситуації 
спілкування, 
пов’язаної з 
життєвим до-
свідом учня, за 
малюнком.

Тир� при діа-
лозі.

Традиці�на 
�кра�нс�ка гос-
тинніст�.

Критична 
оцінка влас-
ного мовл�н-
ня і вчинків.

123

54 Повтор�ння 
вивч�ного. 

Контрольна 
робота №4. 
Зв�ртання і 
вставні слова. 
Складн� р�-
ч�ння. Пряма 
мова. Діалог. 
Тестові за-
вдання.

Я і націонал�на 
к�л�т�ра.

Оцінювання 
р�з�л�татів 
мовл�ннєво� 
діял�ності.

125
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55 Робота над 
помилками, 
допущеними у 
робочих зоши-
тах та тесто-
вих завданнях і 
диктанті. Усна 
відповідь на 
уроках за пода-
ним планом або 
таблицею у нау-
ковому стилі.

�озділо-
ві знаки � 
складни� 
р�ч�ння� 
(практично).

�ол� традиці� � 
житті народ�.

Складання 
план� мовл�н-
нєво� діял�-
ності. Моно-
логічн� ви-
словлювання.

128

56 Осо�ливості 
по��дови від-
г�к�. Усни� 
відг�к на ви-
словлювання 
товариша.

�озділові 
знаки при 
прямі� мові і 
діалозі (прак-
тично).

Колядки. Монологіч-
н� мовл�ння. 
Арг�м�нтація 
висловлюван-
ня.

130
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