
 

09.11 2020                                        10 клас 
Тема: «Шануй мову калинову»                                         

Найперша і найголовніша ознака 

індивідуальності народу – це його 

мова. В першу чергу в мові відбито 

характер народу, його історію. Мова – 

це глибина тисячоліть. Це 

найдорожчий скарб, переданий нам 

сотнями і сотнями попередніх 

поколінь. Українська мова ніжна і 

мелодійна, милозвучна і лагідна, добра і поетична – такою постає наша рідна 

українська мова на фоні тисяч мов світу.  
    Пропоную переглянути коротеньке відео про історію виникнення Дня 

української писемності та мови. Це свято  насамперед вшанування пам’яті 

визначного діяча Нестора Літописця.    https://www.youtube.com/watch?v=kp9l2ce4I 

Мова – найважливіший засіб спілкування людей. Ії основною провідною 

функцією і є спілкування, повідомлення, оскільки в людини завжди є потреба щось 

повідомити іншим, передавати свої думки. Мова безпосередньо зв’язана з 

мисленням, за допомогою якого людина пізнає навколишній світ і перетворює його. 

Через мову ми формуємо і виражаємо свої думки, робимо їх надбанням інших 

людей. Думка лише тоді стає реальністю, коли вона виражена в словах. 

Із самого малечку в словах рідної мови людини відкриває для себе великий і 

чарівний світ життя. З колискової пісні пізнає дитина красу мови. 

Подумате над тим, що для кожного з вас означає «українська мова». Мова – це 

тільки засіб передання інформації та комунікації, чи щось більше? Чому важливо 

вивчати та поширювати українську мову?  

Прочитайте висловлювання великих діячок та діячів про мову.                            

Уважно проаналізуйте кожен вираз . 

«Щоб кохати – треба знати, а щоб проникнути в 

таку тонку й неосяжну, величну й багатогранну 

річ, як мова, треба її любити.»    (Василь 

Сухомлинський) 

1. Раби – це нація, котра не має Слова. Тому й не 

зможе захистить себе. (Оксана Пахльовська) 

2. Хто мови своєї цурається, хай сам себе 

стидається. (Народне прислів’я) 

3. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм 

відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас 

актуальна і на початку ХХІ століття, і якщо ми не схаменемося, то матимемо 

дуже невтішну перспективу. (Ліна Костенко) 

4. Щоб мова тобі повністю відкрилася, маєш бути залюбленим в неї. (Олесь Гончар) 

5. Засвоюючи рідну мову, дитина засвоює не самі тільки слова, їх сполучення та 

видозміни, але безліч понять, поглядів на речі, велику кількість думок, почуттів, 

художніх образів, логіку і філософію мови… (Костянтин Ушинський) 

https://www.youtube.com/watch?v=kp9l2ce4I


До вашої уваги повчальний мультфільм,який  демонструє різницю між російською 

та українською мовами, а також у цікавій формі натякає на важливість спілкування 

українською.    https://www.youtube.com/watch?v=TsbBF8XPZ_0 

Вправа «Продовж прислів'я» 

Птицю пізнати по пір'ю, … 

Око бачить далеко, ... 

Умієш говорити... 

Говори мало, слухай багато... 

Дав слово.. . 

Більше діла.. . 

Гостре словечко... 

Шабля ранить голову, а слово.. . 

Не хочеш почути поганих слів, не кажи.. . 

Гра  «Прямо чи влучно»                              . 

Завдання : фразеологізми потрібно замінити словами-

синонімами.                                                                                                                         

Хоч око виколи – … 

Держати хвіст трубою –... 

Взяти ноги в руки –... 

Ніде й голці впасти –… 

Зробити з мухи слона –…. 

Пекти раків –….. 

Палець об палець не вдарити –…. 

Мати голову на плечах –... 

Замилювати очі – …. 

Як нитка за голкою –…. 

Знайти українські аналоги для запозичених слів шляхом розгадування цікавих 

ребусів. 

1. Лайк: _________                                                  2. Селфі: _______  

 3.Фотографія: __________ 

 

 Рідна мова – це скарбниця народної мудрості, криниця живої води, невичерпне 

джерело добра, нескінченна річка слів, струмок надії.  Українська мова – це мова 

віршів, пісень, казок, прислів’їв, приказок, скоромовок, легенд нашого краю. Це 

наше багатство. 

Підготував вихователь Голота В.І. 
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