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Óêðà¿íñüêà ìîâà

ÑËÎÂÎ. ÇÍÀ×ÅÍÍß ÑËÎÂÀ. ÁÓÄÎÂÀ ÑËÎÂÀ 

Ìåòà. Закріпити знання з теми “Слово. Значення слова” та виявити 
практичні вміння визначати у слові його значущі частини; фор-
мувати майстерність аналізувати, порівнювати; розвивати інтерес 
до слова, творче мислення та мовлення. 

Îáëàäíàííÿ. Таблиці “Слово. Будова слова”, картки-завдання для груп, 
таблички-схеми “Будова слова”, словники. 

Õ³ä óðîêó
². Îðãàí³çàö³ÿ êëàñó. 
²². Äåâ³ç óðîêó.
  Ну що б, здавалося, слова …
  Слова та голос —
  більш нічого.
  А серце б’ється, ожива, 
  як їх почує!..
             Ò. Øåâ÷åíêî
²²². Àêòóàë³çàö³ÿ îïîðíèõ çíàíü. 
1. Мозкова атака. 
— Для чого ми вивчаємо слова-антоніми та слова-синоніми? 
— Назвіть приклади багатозначних слів; однозначних. 
2. Тест-бліц. 
— Закінчення — це … 
 а) частина основи; 
 б) змінна частина слова. 
— Корінь — це … 
 а) слово; 
 б) спільна частина споріднених слів. 
— Префікс служить для: 
а) зв’язку слів у реченні;   б) утворення нових слів. 
— Спільна частина споріднених слів називається … 
 а) основою;    б) коренем. 
Âçàºìîïåðåâ³ðêà: б); б); б); б).
²V. Ïîâ³äîìëåííÿ òåìè ³ çàâäàíü óðîêó. 
— Сьогодні на уроці ми закріпимо знання з теми “Слово. Значення слова”; 

покажемо свої практичні навики визначення у слові значущих частин. 
Працюватимемо окремими науковими групами. Кожна група буде ви-

конувати своє завдання, з результатом роботи ознайомить усіх інших. 
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V. Ðîçïîä³ë ó÷í³â íà ãðóïè (ìåòîäîì æåðåáêóâàííÿ). 
V². ²íñòðóêòàæ ãðóï. 
— Уважно читати завдання; 
— вислуховувати думку кожного члена групи; 
— працювати дружно: 
— акуратно писати; 
— користуватись словниками;
— вкластись у визначений час; 
— представити іншим єдиний проект-рішення. 
V²². Ðîáîòà â ãðóïàõ. 

ÃÐÓÏÀ 1 
    Слово — зброя. 
     Ì. Ðèëüñüêèé
Çàâäàííÿ 1. 
а) — В якому значенні вжито у вірші слово çàºöü? 
  ¯äå Çàé÷èê ó òðàìâà¿
  ³ äîâêîëà ïîçèðàº...
  Òóò ï³äõîäèòü ¯æà÷îê
  ³ ãîâîðèòü: — Âàø êâèòîê! 
  ×åðâîí³º Çàé÷èê ãóñòî
  ³ äàº ëèñòîê êàïóñòè.
  Ïîæóâàâ ¯æàê ëèñòîê.
  — Öå, — ãîâîðèòü, — íå êâèòîê. 
  Äîâåäåòüñÿ âàì ç³éòè
  ³ äîäîìó ï³øêè éòè. 
                               ²ãîð Ñ³÷îâèê
б) — Про що говориться в даних прислів’ях? 
Ïîëîõëèâèé çàºöü ³ ïåíüêà áî¿òüñÿ.
Çà äâîìà çàéöÿìè ïîæåíåøñÿ, æîäíîãî íå ï³éìàºø.
Õâèëèíêà-ö³êàâèíêà.
Слово “заєць” утворилось від давнього слова “заяти”, що означає 

“стрибати”. Тобто “заєць” — це “стрибун”. 
Çàâäàííÿ 2. 
— Прочитайте вірш. Чи однакові за значенням виділені іменники?  
  Êîñó ä³â÷èíà ïëåòå, 
  íà êîñ³ òðàâà ðîñòå,
  ïëÿæ íàéêðàùèé íà êîñ³,
  ïîêè ùå òðàâà â ðîñ³,
  ³ç êîñîþ éäå íà êîñó
  õëîïåöü òîé, ùî ñ³íî êîñèòü. 
— Поясніть значення слова êîñà, використовуючи словник. Зобразіть 

усі значення слова малюнками. 
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Çàâäàííÿ 3. 
— Доберіть з довідки тлумачення кожного з висловів. Запишіть ви-

слови та їх тлумачення парами. 
     Äåðòè ãîðëî — ... . 
 Ï³ä³áãàòè õâîñòà — ... . 
 Íà ãîëîâàõ õîäèòè — ... . 
 Áðàòè íîãè íà ïëå÷³ — 
 Òðèìàòè ÿçèê çà çóáàìè — ... . 
 Áàéäèêè áèòè —  ... .

Äîâ³äêà. Êðè÷àòè, ìîâ÷àòè, çí³òèòèñü, áåøêåòóâàòè, âò³êàòè, ë³-
íóâàòèñü. 

Ô³çêóëüòõâèëèíêà (під музику).

ÃÐÓÏÀ 2 
  Рідну мову буду знати,
  берегти і поважати. 
Çàâäàííÿ 1. 
— Прочитайте і запишіть прислів’я. Підкресліть синоніми. 
Ïðàöÿ ðîáèòü ëþäèíó ðîçóìíîþ. Ïòàøêó ï³çíàþòü ó ïîëüîò³, à 

ëþäèíó â ðîáîò³. Ïîñ³é òðóä, à ñëàâà âðîäèòü. 
Çàâäàííÿ 2. 
— Перепишіть прислів’я. Замість крапок вставте самостійно дібрані 

антоніми до виділених слів. 
Äå ã³ðêà ïðàöÿ, òàì ... â³äïî÷èíîê. Êàçàòè ëåãêî, à ðîáèòè ... . 

Ìàëåíüêà ïðàöÿ êðàùà çà ... áåçä³ëëÿ.
Çàâäàííÿ 3. 
— Прочитайте і запишіть текст. До слів âå÷³ð, ñîíöå, çåìëÿ доберіть 

антоніми. До слів êèëèì, äîðîãà — синоніми. 
Öå áóëî çèìîâîãî âå÷îðà. Ñîíöå ñõîâàëîñü çà îáð³é. Çàðîæåâ³â 

ñí³ãîâèé êèëèì. Ñòàëî òèõî-òèõî. 
Ðàïòîì ç ï³âíî÷³ íàñóíóëà ÷îðíà õìàðà. Ïîòåìí³â ñí³ãîâèé êèëèì. 

Ïàäàþòü ñí³æèíêè íà çåìëþ. Òèõî ëÿãàþòü íà ïîëå, ë³ñ, äîðîãó.

Äîâ³äêà. Øëÿõ, ñòåæêà, ïîêðèâ, äåíü, ì³ñÿöü, ç íåáà.

ÃÐÓÏÀ 3 
  Знатимеш будову слова, то напишеш все чудово. 
Çàâäàííÿ 1. 
— Складіть слово з частин. 
  Ó “ë³ñ³” êîð³íü ëåãêî â³äøóêàºø, 
  à ïðåô³êñ ó “ïðîõîä³” ï³äáåðè. 
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  Ó ñëîâ³ “í³÷êà” ñóô³êñ óï³çíàºø,  
  çàê³í÷åííÿ ïîáà÷èø ó “ãîðè”. 
— Доберіть до слова ï³äñí³æíèê споріднені слова, які б означали 

ознаку і дію предмета. 
Çàâäàííÿ 2. 
— “Заселіть” жителів у будиночки. До поданих схем підберіть кілька 

слів-прикладів. 

  1.                             4.                              2.

  5.                             3.                              6.

Äîâ³äêà. Дім, сад, гора, мир, липа, підсніжники, опис, подорожник, 
підберезник, оплески, подорожі, перелази, перехід, захід, подарунки. 

Çàâäàííÿ 3. 
— Запишіть, розкриваючи дужки. Випишіть слово, що повторюється 

позначте в ньому закінчення і основу. 
Êíèæêà — äæåðåëî çíàíü. Ìè âñ³ øàíóºìî (êíèæêà). Ç (êíèæêà) 

ìè ä³çíàºìîñÿ ïðî æèòòÿ íà çåìë³. Ó (êíèæêà) øóêàºìî â³äïîâ³ä³ íà 
ñâî¿ çàïèòàííÿ. Ëþá³òü ³ áåðåæ³òü (êíèæêà). 

V²²². Ï³äñóìêè ðîáîòè â ãðóïàõ. 

ÃÐÓÏÀ 1 
1. а) Слово “заєць” вжито в прямому значенні, коли йдеться про — 
тваринку; заєць-безбілетник — у переносному значенні. 
б) — Про людину, яка боїться. 
    — Про необхідність виконувати одну роботу, а не декілька. 

2. Коса — сплетене волосся. 
     Коса — сільськогосподарське знаряддя для косіння трави у вигляді 
вузького зігнутого леза, прикріпленого до дерев’яного держака. 
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Коса — довга вузька обмілина в річці, морі, яка йде від берега. (Òëó-
ìà÷íèé ñëîâíèê À. ²â÷åíêà). 

3. Дерти горло — кричати; 
підібгати хвоста — знітитись;
на головах ходити — бешкетувати;
брати ноги на плечі — втікати;
тримати язик за зубами — мовчати;
байдики бити — лінуватись.

ÃÐÓÏÀ 2 
1. Праця, робота, труд. 
2. Де ã³ðêà праця, там ñîëîäêèé відпочинок. Казати ëåãêî, а робити 

âàæêî. Ìàëåíüêà праця краща за âåëèêå безділля. 
3. Це було зимового дня. Місяць сховався за обрій. Зарожевів сніговий 

покрив. Стало тихо-тихо. 
Раптом з півночі насунула чорна хмара. Потемнів сніговий килим. 

Падають сніжинки з неба. Тихо лягають на поле, ліс, стежку. 

ÃÐÓÏÀ 3 
1. Проліски. 
2. 1) Дім, сад, мир; 2) гора, липа; 

3) подорожі, перелази; 4) подорожник, підберезник; 
5) захід, перехід; 6) підсніжники, подарунки.

3. Закінчення -ó; -è; -³; -ó. 
²Õ. Îö³íþâàííÿ ãðóï. 
Õ. Ï³äñóìîê óðîêó. 
1. Лінгвістична гра “Мікрофон”. 
Учасники гри один за одним швидко передають мікрофон, називаючи 

відповідний антонім. 
 Голосно — (òèõî);
 важкий — (ëåãêèé); 
 сміється — (ïëà÷å); 
 мороз — (ñïåêà);
 радість — (ãîðå);
 чисто — (áðóäíî).
2. Чи будуть спільнокореневими дані слова? 
Ñí³ãîâèê, õóðäåëèöÿ, â³õîëà, çàâ³ÿ. 
3. До спільнокореневих слів потрапив “чужинець”. 
        “Зайве” тут одне словечко: 
  êîë³ñíèöÿ і êîëå÷êî, 
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  êîë³ÿ, îêîëèöÿ,
  êîë³ùàòêî, êîëåòüñÿ,
  êîëî, êîëåñî, ê³ëüöå! 
4. Учні встають з табличками за зразком розбору слова за будовою. 
  Давайте побудуємо слово: 
  візьмем закінчення й основу.
  Немов цеглинку, в цій основі
  складемо префікс, суфікс, корінь. 
    Найголовніше в слові — корінь,
    він є фундаментом міцним. 
    Ліворуч — префікс, справа — суфікс,
    в кінці закінчення за ним. 

Çàê³í÷åííÿ, îñíîâà, êîð³íü, ñóô³êñ, ïðåô³êñ.

  Ось так ми з вами поступово
  розглянули будову слова.
  Частини всі запам’ятайте, 
  будову вміло починайте. 

²ÌÅÍÍÈÊ — ×ÀÑÒÈÍÀ ÌÎÂÈ 

Ìåòà. Удосконалити вміння пов’язувати матеріал із власним досвідом, 
допомогти проаналізувати та краще зрозуміти механізм прийняття 
складних рішень; навчити передавати засвоєну інформацію одно-
класникам; створити загальну картину понять і фактів; виховувати 
любов до живої природи. 

Îáëàäíàííÿ. Конверти із завданням, плакат “Рідна мова”, словники. 

Õ³ä óðîêó
². Îðãàí³çàö³ÿ êëàñó. 
²². Äåâ³ç óðîêó. 
  Сонце, небо, мама, школа...
  Всі предмети, що довкола,
  називаю їх ім’ям,
  бо іменник, діти, я. 
²²². Ïîâ³äîìëåííÿ òåìè ³ çàâäàíü óðîêó. 
— У країні Рідної Мови росте 10 дерев. Стільки ж існує частин мови. 

Підійдемо до наймогутнішого дерева. Воно має ім’я. Пропоную про-
читати девіз нашого уроку. Його завдання — проаналізувати та краще 
зрозуміти механізм прийняття рішень, створити загальну картину понять 
і фактів та передавати засвоєну інформацію однокласникам. 
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