
09.11.2020                 Тема: «Мова моя рідна, мова солов’їна»                8клас                 

Діти, тема нашого сьогоднішнього заняття зашифрована. 

Давайте розгадаємо ребус  і дізнаємось, про що буде йти 

мова. 
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            Д                        МО                        

Ми живемо на мальовничій землі — в Україні. Тут жили наші предки, живуть наші 

батьки, живемо ми. Милуймося красою рідної природи, вслухаймося у чарівні 

мелодії українських пісень, вбираймо в себе ніжні звуки української мови!  

— Сьогодні ми зібралися, щоб сказати теплі й ніжні слова про нашу рідну мову, 

щоб зрозуміти, яке значення має мова для людини. 

Мова – це найбільше і найдорожче добро кожного народу, це жива схованка 

людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і 

свої сподівання, роздуми, досвід, почування. 

 Любов українського народу до своєї мови знайшла відображення у загадках, 

прислів’ях, приказках.  

       Вправа «Продовж прислів'я»  

Слово — не горобець, випустиш — …   

Умій сказати, умій … 

Гостре словечко…. 

Птицю пізнають по пір’ю, а людину —…. 

Без мови….                                                     

Відгадайте загадку. 

Між людьми вона тільки буває, 

Окриляє, згуртовує їх. 

Вміло хвалить, та часом карає, 

А не раз викликає ще й сміх. (…) 

 — Хто вам допомагає вивчати мову?                                                                               

Язика немає, а науки навчає. (…) 

— Отже, хто багато читає, той багато знає. 

 

 



Гра Добери риму» 

Щоб розумним і мудрим стати, треба рідну мову …  

А щоб вміти говорити, треба рідну мову … 

Знає кожен з нас чудово – не прожити нам без … 

Рідна ж мова пелюсткова, мудра, світла, … 

І дзвенить щодня і в свята, бо вона така … 

І така джерельно  -  чиста, наша мова … 

Чарівна і калинова, наша мова … 

В ній такі слова чудові, хліб і сіль на … 

В ній в віках батьки і діти, як без мови в світі … ? 

Понад світом хай лунає  і  ніхто не …. 

                                                    Рідну мову українську, мудру, щедру, … 

Для кожного народу мова – найбільший скарб, віддзеркалення душі народу, його 

історії .Кожна людина має завжди пам’ятати хто вона, звідки родом, де її коріння, 

кожна людина повинна знати свою мову, любити її, цінувати, збагачувати, берегти. 

 

Пропоную вам переглянути відеодоробок на тему: «Яка гарна українська мова», де 

люди різних національностей діляться власними думками про нашу мову. 

https://www.youtube.com/watch?v=9K_oP3MT8WE 

 

 

Вивчайте, любіть свою мову, 

Як світлу Вкраїну любіть, 

Як стягів красу незрівняну, 

Як рідного неба блакить. 

Як сонця безсмертного коло, 

Що креслить у небі путі,   

Любіть свою мову й ніколи 

Її не забудьте в житті. 

(В. Сосюра) 

                                              

                                                                                                  Підготувала  Голота О.О. 

https://www.youtube.com/watch?v=9K_oP3MT8WE

