
06.11. – 10 клас 

Тема:  «Мова й писемність  - пам'ять народу» 

Мова – найважливіший засіб спілкування. Життя без неї уявити неможливо, це 

найбільше і найдорожче добро кожного народу.  

Мова кожного народу 

Неповторна і своя: 

В ній шумлять громи в негоду, 

В тиші – трелі солов’я. 

На своїй природній мові 

І потоки гомонять 

Зеленіють клени у діброві 

По-кленовому шумлять. 

Солов’їну, барвінкову, 

Колосисту на віки 

Українську рідну мову 

В дар мені і вам дали батьки. 

Берегти її, плекати 

Будем всюди й повсякчас, – 

Бо єдина, так як мати, – 

Мова в кожного із нас! 

- Ми завжди говоримо, що наша мова  солов’їна, адже соловейко – це птах, який 

гарно співає, а мова наша співуча, мелодійна.  

Перегляньте відео за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=vTtfzL-SyGg 

«Мовне асорті» 

1. Державна мова України?  

2. Як називаються літери, що записані у певному порядку?  

3 Скільки букв в українському алфавіті?  

4 Назви  видатних українських письменників і поетів ,яких ти знаєш. 

5. Як називається збірник віршів Шевченка? 

6. Хто склав першу друковану книгу?  

7. Слова, що мають багато значень … 

8 Який знак ставиться в кінці розповідного речення? 

9. Закінчити: «Слово до слова — зложиться...». 

  - Наша мова рідна нам як мама і тато, як та земля, на якій ви зростаєте. Бо це мова, 

яку ми всі чуємо змалку, якою ми промовили перші слова. Ця мова зрозуміла всім 

нам. Бо без мови немає народу. І так само, як у кожної людини є одна мама, так і 

мова рідна лише одна. А якими прекрасними звертаннями до наших дорогих рідних 

мам, татусів, бабусь і дідусів багата наша мова. 

Кожне слово нашої мови має свою історію, свій відтінок. Інколи слова звучать 

однаково, а мають зовсім інше значення. Іноді достатньо змінити один звук і 

змінюється значення слова. Багата українська мова на фразеологізми — справжню 

скарбницю українського народу. Вони допомагають зробити нашу мову 

яскравішою, дотепнішою та цікавішою.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vTtfzL-SyGg


Спробуйте пояснити значення деяких фразеологізмів. 

• Майстер на всі руки — ...  

 • За холодну воду не братися — ...  

• Зарубати собі на носі — ...  

• Ґав ловити — ...  

• І комар носа не підточить — ...  

• Шукати голку в сіні — ...  

• Як сніг на голову — ...  

Розгадайте кросворд 

 
Любіть і бережіть свою мову! 

 

Підготувала: Хмельовська Л.В. 


