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Українська мова

Узагальнюючий Урок за темою “речення” 
мета. Узагальнити та перевірити знання учнів з теми “Речення”. 

Розвивати вміння встановлювати зв’язок між словами у реченні, 
визначати граматичну основу простого і складного речення, 
виконувати завдання з реченнями, що містять однорідні члени, 
будувати речення за схемами. Виховувати орфографічну зіркість, 
увагу, бажання вивчати рідну мову. 

Хід уроку
І. організаційний момент. 
ІІ. актуалізація набутих знань. 
Робота в парах. 
— Поставте теоретичні запитання до однокласників щодо вивченої 

теми “Речення”. 
ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку. 
— Сьогодні на уроці ми підведемо підсумки з вивченої теми, прак-

тично обґрунтуємо свої знання. Працюватимемо в групах. 
ІV. Закріплення та систематизація знань. 
1. Групування учнів за вказівкою вчителя. 
2. Повторення правил роботи в групі. 
3. Робота в групах. 
Завдання для І групи 
1. Запишіть речення. Визначте їх граматичну основу. 

Осінь
сіОнь чинапоється з ревесян. цесон есв менше лазишається 

ан еніб. умтьД лодохін триві. дуЙть щідо. Згарї тпахів лівідтають ан 
віпдень. 

— Якими членами речення виражена основа? 
2. Прочитайте і запишіть речення. Встановіть зв’язок слів у ньому. 

Відповідь. Стомлене сонце поволі сідало за горизонт. 
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3. Запишіть речення, між однорідними членами речення поставте 

коми. 
Підкресліть однорідні члени речення однією лінією, залежні від 

них слова — хвилястою. 
По узліссях ще ростуть червоноголові підосичники зеленуваті 

й рожеві сироїжки слизькі грузді запашні рижики тонконогі опеньки. 
(За ². Соколоâим-Микиòоâим) 

— Які члени речення називаються однорідними? 
4. Створіть асоціативний кущ до теми “Речення”. 
Завдання для ІІ групи
1. Запишіть речення. Визначте їх граматичну основу. 
Таємничим, небо, чарівним, вкрилось, килимом. ньому, ліхта-

рики, на, засвітились, золоті. спати, вітерець, уклався. свої, історії, 
листочки, розповідати, захоплюючі, перестали. 

— Який член речення називається підметом? 
2. Прочитайте і запишіть речення. Встановіть зв’язок слів у ньому. 

Відповідь. Ласкаве сонце ніжно голубило землю. 
3. Спишіть речення, вставте пропущені коми. Підкресліть однорідні 

члени речення. Якими членами речення вони виступають? 
По шляху біжать жваві струмочки крутяться підстрибують           

танцюють  весело про щось буркочуть. (С. Василь÷енко) 
— За допомогою чого можуть поєднуватись однорідні члени ре-

чення? 
4. Створіть асоціативний кущ до теми “Речення”. 
Завдання для ІІІ групи 
1. Запишіть речення. Визначте їх граматичну основу. 
Крилах, на, весна, прилетіла, зелених. смарагдовим, дерева, 

спалахнули, полум’ям. ніжно, землю, ласкаве, голубило, сонце. 
Оксамитовим, поля, килимом, вкрилися. 
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— Який член речення називається присудком? 
2. Прочитайте і запишіть речення. Встановіть зв’язок слів у ньому. 

         ?

Відповідь. Жовтокоса осінь пливе над сонним лісом. 
3. Побудуйте і запишіть речення з однорідними членами і залеж-

ними словами за поданою схемою. 

. . .                                      . . .  . . . , . . .  . . . , . . .  . . .  .  

(Наші учні створюють милозвучні вірші, захоплюючі пригоди, 
чудернацькі казки. 

На галявині ми зустріли тендітні ромашки, червоноголові сунички, 
мелодійні дзвіночки.) 

— Яким членом речення в даному реченні є однорідні члени? 
4. Створіть асоціативний кущ до теми “Речення”. 
Завдання для ІV групи 
1. Запишіть речення. Визначте їх граматичну основу. 
Порозі, на, осінь, стоїть. Березах, спалахнуло, на, листя, зо-

лотом. Осиках, листочки, на, багрянцем, зайнялися. не, сонце, 
пестило, пекло, а, ласкаво, землю. 

— Що таке основа речення? 
2. Прочитайте і запишіть речення. Встановіть зв’язок слів у ньому. 

Відповідь. Синьоокі волошки кружляли у чарівному танку. 
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3. Спишіть речення, правильно вставляючи розділові знаки. По-

ясніть вживання ком. 
Вийшов з хати Юрко і побачив велику бурульку. Зійшло сонце 

і бурулька заблищала різнобарвними вогниками — синім рожевим 
червоним блакитним жовтим ...

— Яке речення називається складним? 
— Які розділові знаки є в складному реченні? 
— Розкажіть про вживання розділових знаків при однорідних чле-

нах речення. 
4. Створіть асоціативний кущ до теми “Речення”. 
Перевірка роботи груп. Презентація відповідей. 
Групи звітують по завданнях. Спочатку перевіряюєть перше за-

вдання всіх груп, потім друге і т. д. 
Четверте завдання у всіх груп однакове. Під час перевірки асоціа-

тивний кущ варто відтворити на дошці. Кожна група по черзі називає 
одне поняття; поняття, що повторюються, не записують. Додатковий 
бал надається групі, чий кущ багатший. 

                                        речення

V. Підсумок уроку. 
— Хто з вас вважає, що повністю засвоїв тему “Речення”? 
— Що найцікавіше було на уроці? 
— Яке завдання викликало труднощі? 
VІ. Домашнє завдання. 
Підготувати творче, нестандартне завдання для однокласників 

з теми “Речення”. 
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