
09.11.20.      9клас 

 «День української писемності та мови» 

         Народна мудрість говорить: «Рідна мова дорога людині, як  саме життя». І це так. 

Адже без мови не може існувати жоден народ. 

     І сьогодні,  в День української писемності та мови, хочеться торкнутися серцем до 

рідної мови і поринути у сиву давнину, щоб пройти тернистий шлях її розвитку. 

  Земля українська стародавня, така ж давня і наша мова. Учені довели, що вік нашої 

мови — 7 тисяч років. З покоління в покоління, в часи розквіту та падіння передавали 

нам предки цей скарб. Народ плекав рідну мову у піснях, легендах, переказах і 

передавав від роду до роду, щоб не загинула. 

   От і ми з вами спробуємо прослідкувати розвиток нашої мови від часів Київської 

Русі.  Саме 9 листопада у 1997 році в нашій країні було запроваджено свято 

української писемності й мови, Це день вшанування пам'яті Нестора Літописця — 

послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. 

 Перегляньте відео за посиланням:   

https://www.youtube.com/watch?v=m0f2_cZ2XVM&feature=emb_logo 

 Гра « Підбери кінцівку» 
 Спробуйте  дібрати слово у вірші про чарівну мову  за допомогою словника. 

• 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, хай ніхто … . 

• Рідну мову українську, мудру, щедру, …. 

• Своєї мови не цурайтесь, ні в грізні, ні в щасливі дні. 

• Любіть її завжди, пишайтесь, хай долі будуть у вас ясні! 

Словник: (знати, вчити, мови, світанкова, багата, промениста, веселкова, рушникові, 

жити, не забуває, материнську) 

   Мова – це наша неоціненна спадщина, з нею ми не розлучаємося протягом усього 

життя. Ми спілкуємося один з одним, читаємо книжки, дивимося телевізор, слухаємо 

радіо…    

 Гра  «ЗАКІНЧИ ПРИСЛІВ'Я»  

Говори мало, слухай багато, а…                                         (не кажи їх сам). 

Не хочеш почути поганих слів, …                                     (змовчати). 

Умій вчасно сказати і вчасно…                                         (думай ще більше). 

Краще мовчати, аніж…                                                      (душу). 

Дав слово - …                                                                     (крига скресне). 

Шабля ранить голову, а слово -…                                    (брехати). 

Від теплого слова і…                                                         (дотримай його). 

https://www.youtube.com/watch?v=m0f2_cZ2XVM&feature=emb_logo


 Розв'яжіть кросворду "Рідна мова"         

 
 1. Назва найвідомішої збірки Тараса Шевченка. («Кобзар» )  

2.  
 
1. Назва найвідомішої збірки Тараса Шевченка.    
2. Урочиста пісня, державний символ країни.    
3. Найбільша річка України.    
4. Основний закон держави.    
5. Прізвище видатної української поетеси.    
6. Прізвище найвідомішого гетьмана України.   
7. У перекладі це слово означає «вільна людина».    
8. Столиця України.    
9. Кущ — народний символ України.   

 

 Народна мудрість: 

   
 

 

Використані інтернет - ресурси : 

https://www.youtube.com/watch?v=m0f2_cZ2XVM&feature=emb_logo 

 

                                                                             Підготувала Кучер М.М. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m0f2_cZ2XVM&feature=emb_logo

