
                                              

06.11.2020р.   2 клас  

   

Шановні другокласники. Незабаром ми будемо відзначати   День української 

писемності та мови, тому тема нашого онлайн – заняття «Рідна наша мова». 

   Любов до рідної мови починається ще з колиски, бо в ній  материнська 

любов і ласка, світ добра. Кращої, ніж рідна мова не буває. Наша мова прекрасна 

і  барвиста, наче дощова веселка. Вона мелодійна, як пісня солов’їна. 

 

Прошу переглянути 

презентацію: https://www.youtube.com/watch?v=maAO_xmcPLA 

Українська мова! Яка вона? Продовжте за зразком: мамина, 

рідна, колискова, ласкава, чарівна,  співуча, квітуча, барвінкова … 

  

Завдання «Продовжіть прислів’я» 

 1.Мова – найдорожчий … У кожного народу є своя рідна мова. Саме мова єднає 

між собою різні покоління, передається як заповіт. 

2.Хто багато читає, …    Чим більше ви будете читати, захоплюватися книгами, 

тим більше ви будете знати. 

3.Книга вчить, як …   За допомогою книги можна дізнатися щось цікаве і 

повчальне. 

4.Пташка красна своїм пір’ям, …  Пташка приваблює своїм  різнобарвним 

оперенням та красивим співом, а людина завжди цінувалась своїми добрими 

справами, а не одягом.        

5.Від теплого слова …     Коли ми чуємо гарні  добрі слова, нам стає радісно і 

весело за такі теплі сказані слова. 

   

Загадки.  

 Рідну мову я вивчаю,  

З літер вже слова складаю.                                          

Помічниця ось моя - 

Букви в ній від А до Я 

 Стали лагідно в рядки. 

Ми звичайно не хитруєм: 

Нас і бачать, нас і чують – 

Це зовсім не дивина.   

Як же наші імена?     

 

У вимові завжди чисті 

 Звуки ми, ще й голосисті. 

 Небагато нас, а все ж 

 Без нас слова не 

складеш.                                                                                       

                                                   

Скоромовки.   Хто часто промовляє скоромовки – той вчиться красиво і швидко 

говорити. Швидко навчіться читати та вивчіть напам’ять одну за вибором. 

https://www.youtube.com/watch?v=maAO_xmcPLA


                     Сім дочок – сіроочок  вишивають сім сорочок. 

  

                     Тишком – нишком вийшла мишка із нори, 

                     в шкребетушки ніс і вушка догори. 

  

 Вивчіть  забавлянку:  Кую, кую чобіток  подай бабо, молоток, не 

подаси молотка,не підкую чобітка.                                                                                  

  

 

Використані інтернет - джерела 

 https://www.youtube.com/watch?v=maAO_xmcPLA 

https://znanija.com/task/313664 

https://naurok.com.ua/movoznavchi-zagadki-dlya-uchniv-pochatkovo-shkoli-87774.html 

 

Підготувала: Вознюк В.М. 
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