
Гасло  уроку 

  Красиво і вірно пишемо, 

 

  чітко розмовляємо, 

 

 мову свою розвиваємо! 



                                            На землі великій 

                                            є одна країна:  

                                            Гарна, неповторна, 

                                            Красна, як калина. 

                                            І живуть тут люди 

                                            Добрі, працьовиті, 

                                            І скажу, до речі, 

                                            Ще й талановиті. 

                                            Землю засівають 

                                            і пісні співають, 

                                            На бандурі грають 

                                            І вірші складають 

                                            Про ліси і гори, 

                                            І про синє море. 

                                            Про людей і квіти… 

                                            То скажіть же, діти, 

                                            Що це за країна?  



Летять листки, пожовклі і зів'ялі, 

Летять до ніг і сумно шелестять. 

Затих гайок, і верби кучеряві 

Пташиним співом вже не гомонять. 

А ниточки ясні срібноволосі 

Шепочуть: осінь, осінь, осінь... 

Дихає прозора прохолода, 

 Верболіз закутався в туман.  

З лісу, з поля, з сивого болота 

 Тихо підкрадається зима. 



              Складання «павутинки». 

  

  подарунки               сніжинки               мороз  

 

                                Зима                      

хуртовини 

 

                               лижі                          сани                      

бурульки 

 



Тема.  
Прикметники-синоніми, прикметники-

антоніми та прикметники багатозначні слова. 

(Вправи 155-159)  

Мета:  
ознайомити учнів з прикметниками із синонімічними та 
антонімічними значеннями; 

 вчити вживати прикметники в прямому та переносному 
значеннях, розкривати багатозначність; 

 розвивати словниковий запас учнів; 

 виховувати любов до Батьківщини, любов до праці.  



       Місто “ Каліграфія ”              
         Каліграфічна хвилинка. 

 

 

      Морозна, до, білосніжна, 
нас, зима,іде. 



Казка про синоніми 

В далекому гірському селі жила старенька мама і 

було у неї троє синів. Мужній – звали старшого, 

Хоробрий – середнього і Відважний – молодшого. 

Росли сини з дитинства чудовими людьми з 

добрими серцями і великою силою. Коли на рідне 

село напали вороги, благословила мати синів на 

бій.  Перемагаючи ворога, вони були смертельно 

поранені. На очах у матері помирали сини від 

важких ран. З тих пір і стали  слова-сини однієї 

матері «синонімами», хоч і звучать по-різному, та 

виходять з однієї сім'ї 



Місто «Тренувальне»  

Завдання для трьох рядів. 

1-розумний, 

                     2-галасливий, 

                                              3-охайний. 

  (кмітливий, чепурний,тямущий, гомінкий, 

акуратний, мудрий, шумливий, елегантний, 

гамірний, нарядний, розсудливий, 

крикливий, духмяний) 



Казка про антоніми 

Жили на одній вулиці по сусідству два хлопчики. І 

хоч однакові імена  мали Антони, були вони зовсім 

різні.  Один низький, інший високий, один добрий, 

інший злий, один щедрий, інший скупий. Виросли 

Антони і вирішили подорожувати. Той пішов на 

південь, а той - на північ. А коли прощалися, один 

плакав, а інший – сміявся. Не судилося Антонам 

повернутися в рідне село, і в пам'ять про них люди 

стали називати протилежні слова  антонімами 



Місто «Здоров’я» 



Місто «Творче»  

Робота в групах. 

1-а група. Підібрати синоніми до слова чудовий. 

2-а група. Підібрати  антоніми  до прикметника 

високий, холодний, білий. 

3-я група. Пояснити словосполучення з прямим та 

переносним значенням: золотий годинник, 

    гострий на язик, золоті руки. 



Місто «Грайливе»  

 

 Гра "Скажи без затримки" 
 

Учасники гри швидко називають антонім до 

названого вчителем прикметника.  



Підсумок уроку. 

Продовжіть речення. 

Сьогодні на уроці ми працювали над ...  

Виконуючи різні завдання ми вчилися… 

Ви переконалися,яка наша мова…   



                                 

 

                                Ніжна, мила, світанкова, 

                                Ясна, чиста, колискова, 

                                Мелодійна, дзвінкотюча,    

                                Дивна, радісна, співуча, 

                                Лагідна, жива, казкова, 

                                Красна, чарівна, шовкова, 

                                Найдорожча, добра, власна, 

                                Мудра, сонячна, прекрасна,   

                                Солов`їна, барвінкова, 

                                Українська мова. 



Домашнє завдання. 

 С.83, вправа 159. (Звернути увагу на вимову і 
правопис слова спочатку).  

Спочатку — прислівник. (Раніше, швидше за 
іншого.) 

 Синоніми. Спочатку, зразу, на початку, 
спершу, передусім, раніше, першим ділом 
(розм.), в першу чергу (розм.). 

Спільнокореневі слова. Спочатку, початок, 
початковий, починати. 



Дякую за увагу! 


