
6 клас Українська мова 

11.05 

Урок розвитку  мовлення 

Складання привітання до Дня Матері 

1.  Відгадування загадки 

А  що ми будемо робити, 

Про кого будемо говорити, 

Ви зможете усі сказати, 

Як зможете загадку відгадати. 

Найрідніша, наймиліша, 

Всіх вона нас пестить, тішить, 

Завжди скрізь буває з нами. 

Відгадайте, хто це?.. 

2. Складіть та запишіть прислів’я. 
Дитина плаче,     а дитя — матері. 

Мати одною рукою б’є,   а матері боляче. 

У кого є ненька,    а другою гладить. 

Птах радіє весні,    в того голівонька гладенька. 

 

— Поясніть, як ви розумієте складені 

прислів’я. 

— Про кого ці прислів’я? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 
 

 

Доповніть речення: 

Хто тебе так щиро любить, 

І вбирає, і голубить, 

І кладе у постіль спати? … 

 

Хто стеріг тебе від злого, 

Відмовляв собі усього, 

Щоб тобі віддати? … 

 

Хто тебе узяв за руку 

І до школи на науку 

Вів, щоб розуму навчати? … 

 

— Сьогодні ми поговоримо про 

мам, про свято День Матері, складемо 

привітання для матусі. 

 



 

— А що ж це за свято День Матері? 

        Мама — порадниця і рятівниця. Її сердечність, 

ніжність, душевна теплота — особливі. Вона довічна, 

непідкупна, істинна. Мати — найближча людина, яка 

піклується про нас, незалежно від нашого віку, статусу, 

сімейного стану, майже єдина людина, яка любить нас 

безумовною, щирою любов’ю. 

         Кожної другої неділі травня відзначають поважне 

свято — День Матері. Це міжнародне свято. Історія свята 

така: у 1908 р. молода американка Анна Джервіс з 

Філадельфії виступила з ініціативою вшанування матерів у 

пам’ять про свою матір, яка передчасно померла. У 1910 р. 

штат Вірджинія першим визнав День Матері як офіційне 

свято. В Україні його офіційно відзначають, починаючи з 

2000 р. Поступово друга неділя травня стала святом мам ще 

для 23 країн світу, а понад 30 країн обрали для нього інші 

дні. 

 
— Так коли відзначається світо День Матері? 

— З якого року воно святкується в Україні? 

 

Мама…Закрийте очі, прислухайтеся. І ви почуєте мамин 

голос. Він живе в вас, такий знайомий рідний. Його не сплутаєш 

ні з одним іншим! Навіть, коли станете дорослими, завжди 

пам’ятатимете її ніжний голос, ласкаві руки, лагідні очі. 

Із давніх-давен зверталося і звертається людство в піснях і 

молитвах, віршах і поемах до своєї берегині – до матері, 

уславлюючи її благословенне ім'я. Мати дарує людині життя, 

надихає на добрі справи, віддає все, що має: тепло своєї душі, 

своє серце і безмежну любов. Її колискові супроводжують нас 

протягом всього життя, мудре слово допомагає долати труднощі. 

Саме цьому образові присвячені найкращі твори відомих митців. 



Їй, дорогій і милій, єдиній і коханій присвячували свої поезії 

Т.Шевченко і Л.Українка, Василь Симоненко і Андрій Малишко. 

 …Нічого кращого немає, 

                                     Як тая мати молодая 

                                    З своїм дитяточком малим. 

                                    …І перед нею помолюся, 

                                     Як перед образом святим… 

Т.Шевченко 

 

Твір  Андрія  Малишка про матір — «Пісня  про  рушник»,  

Рідна мати моя, ти ночей не доспала 

І водила мене у поля край села,  

І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,  

I рушник вишиваний на щастя дала.  

 

                                 Мама! Немає милішого слова – 

                                 Ти ж бо життя, і творіння, й основа, 

                                 Пензель, перо надихались Тобою, 

                                 Вічна Ти в пісні – з болем, любов’ю. 

 

Послухайте вірш і дайте відповідь на запитання: 
— За що ми дякуємо мамі? 

Квітує травень, одягнувши білі шати, 

І сонце з неба зігріва. 

Святіше з слів це слово — мати, 

Що промовляють всі уста! 

Складаємо у серці вдячність і пошану, 

Схиляєм голову з любов’ю до всіх Вас. 

Як добре й радісно на світі мати маму, 

Яка на світ цей привела всіх нас! 

Спасибі за ласку, за щире тепло, 

Недоспані ночі, турботу й добро. 

Матерям здоров’я зичимо щиро, 

Любові і радості, злагоди й миру. 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A9%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F


За все, що ми маємо й будемо мати, 

Вдячні ми тій, яку звемо — МАТИ! 

 

— Що побажаємо їй у цей святковий день? 

— Ми з вами складемо привітання мамі. Пригадайте, як 

складається привітання. 

 Памятка «Складання привітання» 
1. Звертання. 

2. З яким святом вітаємо. 

3. Побажання. 

4. Підписати від кого привітання. 

 

Зразок привітання 

Люба матусю! 

Щиро вітаю тебе з Днем Матері! 

Бажаю тобі міцного здоров’я, любові і радості, злагоди й миру. 

Нехай щастям буде наповнений кожен твій день. 

З любов’ю твій (твоя) син (донька) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.05 – 13.05 

Розвиток мовлення. Твір – розповідь 

на тему «Мої обов’язки в сім’ї» 

 

1. Бесіда 
Сім’я – це найрідніші на світі люди: 

мати і батько, бабуся і дідусь, які один 

одного шанують і люблять. Від батьків 

ми одержуємо життя. Вони вчать нас 

людських правил, оживляють наш 

розум, вкладають у наші вуста добрі 

слова. Так є, так і було в Україні 

завжди.   

- Слово батьків або старших у родині 

було законом для молодших. Вони вже 

змалку мали свої обов’язки, вчилися 

різної роботи, посильно працювали. 

Дівчатка переймали науку від матері та 

бабці – вчилися прибирати, готувати, 

вишивати, шити одяг, розписувати писанки. Хлопчики навчалися 

чоловічого ремесла від батька чи діда. 

- Старші розповідали меншим багато казок, легенд, оповідань про 

сторічні події. Дітей любили, але завжди ставилися до них 

вимогливо. Існували і зараз існують певні правила поведінки для 

дітей. 

- Інколи батьки карають вас за провини, але ніхто не заперечує, 

що найбільше виховує дитину сім’я.  

- Про сім’ю написано багато прислів’їв та приказок: 

- «Без сім’ї немає щастя на землі», «Які мамка й татко, таке й 

дитятко», «Яка сім’я, такий і я». Як ви розумієте ці прислів’я? 

(Відповіді учнів) 

- Ваші батьки працюють, багато роблять корисного для держави. 

При цьому й виконують свої домашні обов’язки. 



- Хто в вашій родині готує їсти, пере, прасує, прибирає, ходить до 

магазину? 

Назвіть, які ваші обов’язки в сім’ї? 

- Як розподіляються обов’язки між іншими членами в ваших 

сім’ях? 

 

2. Словникова робота  
Сім’я – це найрідніші на світі люди: мати і батько, бабуся і 

дідусь, які один одного шанують і люблять. 

Обов’язок - певні правила поведінки. 

 

3. Читання тексту «Сім’я у нас одна» 

-Перед вами текст .Уважно  

читаємо його. 

 

       Сашко завжди 

допомагав мамі. Він і посуд 

мив після обіду, і в кімнаті 

прибирав. Але якось на 

хлопчика напала лінь. І день, 

і другий минув,— Сашко не 

допомагає мамі. Тут і 

неділя прийшла. Батько 

каже за обідом: 

- Погано наша сім’я 

працювала. Не підемо 

сьогодні нікуди. От тільки 

шкода маму. Весь тиждень 

у полі та вдома працювала. 

І сестричку Таню шкода. 

Хороші оцінки принесла — 

п’ятірки. Та і я теж цілий 

тиждень працював на фабриці. 

Сашко почервонів увесь та й говорить: 



- Ну, й ідіть самі! А я з кицькою залишуся. 

- Та ні вже, куди ми підемо,— відповідає батько.— Адже сім’я у 

нас одна. Всі один за одного відповідаємо. 

 

-Чому тато так відповів сину? Що він мав на увазі? 

- Чи правий був тато?  

 

3. Гра – вправа „Добери слово протилежне за значенням” 

Розклав  –  склади 

Насмітив  – …  

Розлив      - …  

Розсипав  - …  

Замастив - … 

Де взяв річ - …  

 

4. Бесіда 

- Яку сім’ю називають хорошою? 

- Для підтримання ладу в кожній сім’ї всі її члени намагаються 

дотримуватися певних обов’язків. 

- А яких обов’язків повинні дотримуватися ваші батьки і ви? 

- Отже розглянемо таблицю. 

Обов’язки батьків 
Забезпечувати житлом, харчами, одягом. 

Фінансування сім’ї. 

Дбати про духовність сім’ї. 

Дбати про здоров’я членів родини. 

Обов’язки дітей 
Любити і поважати своїх батьків та членів родини. 

Допомагати старшим по господарству. 

Берегти себе. 

Навчатися у школі, виконувати домашні завдання. 

 

5. Гра «Робимо разом» 



       Пропонує вам скласти перелік різних справ, які в ваших 

сім’ях виконують спільно.  

         Наприклад: всі разом члени сім’ї проводять канікули, 

готують святковий обід, купують речі тощо.  

        Потім перерахуйте  різні справи, які у ваших сім’ях не 

виконуються спільно.  

        Наприклад: кожен сам прибирає свою кімнату, всі лягають 

спати в різний час, всі окремо проводять вихідні дні тощо. 

- Чи хотілося б вам, щоб батьки: 

-завжди виконували разом з вами домашнє завдання? 

-завжди грали і гуляли разом з вами? 

-ходили разом з вами до школи? 

- читали вам книжки чи розповідали цікаві історії? 

 

6. МУЛЬТ ПРАВИЛА. Розрізняю текст-розповідь і текст-

опис. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rfyz1ggmJgE&feature=share&fbclid=IwAR3M3KGF

Cia7H-hozyujJ0NI3h5WeqbBodIOGCAygrKjWfxxCyV3hWgQZww 

7. Напишіть твір – 

розповідь на 

тему «Мої 

обов’язки в 

сім’ї» 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rfyz1ggmJgE&feature=share&fbclid=IwAR3M3KGFCia7H-hozyujJ0NI3h5WeqbBodIOGCAygrKjWfxxCyV3hWgQZww
https://www.youtube.com/watch?v=Rfyz1ggmJgE&feature=share&fbclid=IwAR3M3KGFCia7H-hozyujJ0NI3h5WeqbBodIOGCAygrKjWfxxCyV3hWgQZww


 

14.05 

Розвиток мовлення 

Переказ тексту розповідного характеру  

з елементами опису природи 

1. Відгадайте загадку і ви дізнаєтеся, який об’єкт буде 

предметом сьогоднішнього уроку 

                            Загубилась у верболозі, 

                            День і ночі ронить сльози.   

                    

                                           ( Плакуча верба)  

 

 

2. Бесіда 

1. Що таке верба? 
2. Де росте верба? 
3. Як люди 

використовують 
цю рослину? 

4. Як виглядає 
верба у різні пори 
року? 

5. Як наш народ 
величає це 
дерево? 

 

3. Ознайомлення з пам’яткою 

« Як працювати над переказом » 

 1. Прочитай (послухай) текст повністю.  

2. Розділи його на частини (абзаци).  

3. Склади план у вигляді заголовків до абзаців (частин).  



4. Перекажи зміст кожної частини тексту за абзацами.  

5. Запиши коротко зміст тексту за планом.  

6. Пиши уважно, красиво; кожну частину починай з абзацу.  

7. Перевір написане. 

4. Ознайомлення з таблицею « Вимоги до мовлення» 

 

 

4. Читання тексту  
 

В кінці греблі шумлять верби… 

            З п’ятисот видів верб, як ростуть на нашій планеті, 

тридцять припадає на Україну.   

          Верба, окрім того, що вона була і залишається окрасою сіл 

та міст нашої країни, дарує людям багато корисного. 

            Найбільше прислужилася верба для річок, ставків, 

криниць. Саме завдяки цим незрадливим сторожам береги річок 

не виходять з ладу. Міцно уп’явшись корінням у землю, верби 

стримували своїм тілом зсуви, не дозволяючи передчасно 

підточувати водою ґрунт,зупиняли піскові заноси. Недарма 

кажуть: там, де росте верба, житиме й річка. 



           Погляньмо на наші річки, - там, де ростуть верби, вони 

тримаються своїх сталих кордонів і, навпаки, оголені береги 

поступово руйнуються, підмиваються водою, рихліють, од чого 

русло міліє, замулюються природні джерельця, без яких будь – 

яка річка хиріє і поступово вмирає. 

                 Мудрість народна зафіксувала ще одну характерну 

здатність верби – очищувати воду річок та озер від всіляких 

шкідливих домішок. Де срібліє вербиця, там здорова водиця, - 

говорить народне прислів’я. Ось чому люди брали ( й сьогодні 

беруть) воду для пиття у річці під вербою. Саме в таких місцях 

водиться й риба. Це відомо усім рибалкам, - риба теж любить 

чисту воду. 

                                                           (За В.Скуратівським) ( 170 сл.) 

 

Орієнтовний план 

1. Сумне дерево.                               

2. Берегова сторожа. 

3. Де срібліє вербиця, там здорова водиця. 

 

 

 

18.05 

Річна підсумкова контрольна робота 

https://naurok.com.ua/test/start/363991 
                                     

Аудіодиктант  

Ранок  
https://www.youtube.com/watch?v=9t0HYYRt9LM 

 

 

https://naurok.com.ua/test/start/363991
https://www.youtube.com/watch?v=9t0HYYRt9LM


19.05 

Повторення вивченого навчального матеріалу в 6 класі. 

1. Словниковий диктант. Буквосполучення "Дз", "Дж". 

https://www.youtube.com/watch?v=QO8h7TC7uS8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Qlj

k5zVsyh8LVFlkRZ79K-fwoKPZRe8XOImAfvZ7PK1cev7xnQ5YGZK8 

Тест      Повторення вивченого з розділу "Лексикологія" 

                                         https://naurok.com.ua/test/start/383910 

 

 

20.05 

                 Словниковий диктант. Написання складних слів  

https://www.youtube.com/watch?v=ZC-zHCT-mGw 

Повторення та узагальнення вивченого про іменник 

                         Тест     https://naurok.com.ua/test/start/32208 

                                                   https://naurok.com.ua/test/start/31809 

 

21.05 

Іменник. Відмінки іменників, відмінювання іменників,  

поділ іменників на відміни і групи 

Тест https://naurok.com.ua/test/start/27381 

Іменник. Загальне значення, назви істот і неістот,  

загальні і власні назви, рід і число іменників 

Тест        https://naurok.com.ua/test/start/27364 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QO8h7TC7uS8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Qljk5zVsyh8LVFlkRZ79K-fwoKPZRe8XOImAfvZ7PK1cev7xnQ5YGZK8
https://www.youtube.com/watch?v=QO8h7TC7uS8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Qljk5zVsyh8LVFlkRZ79K-fwoKPZRe8XOImAfvZ7PK1cev7xnQ5YGZK8
https://naurok.com.ua/test/start/383910
https://www.youtube.com/watch?v=ZC-zHCT-mGw
https://naurok.com.ua/test/start/32208
https://naurok.com.ua/test/start/31809
https://naurok.com.ua/test/start/27381
https://naurok.com.ua/test/start/27364


25.05 

Узагальнення й систематизація з теми "Прикметник" 

https://www.youtube.com/watch?v=52nNwyLHC9w 

Повторення та узагальнення вивченого про прикметник 

Тест  https://naurok.com.ua/test/start/261323 

Прикметник: правопис суфіксів і ступенів порівняння,  

перехід в іменник 

Тест https://naurok.com.ua/test/start/38626 

 

26.05 

Аудіодиктант. Проліски. 

https://www.youtube.com/watch?v=CfLbuf4f3ow 

Повторення вивченого з теми "Займенник". 

Розряди займенників за значенням. 

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

Тест https://naurok.com.ua/test/start/348795 

27.05 

Повторення та узагальнення вивченого про дієслово 

Тест https://naurok.com.ua/test/start/199955 

НАЙСПРИТНІШИЙ  

                             Тест   https://naurok.com.ua/test/start/11596 

 

https://www.youtube.com/watch?v=52nNwyLHC9w
https://naurok.com.ua/test/start/261323
https://naurok.com.ua/test/start/38626
https://www.youtube.com/watch?v=CfLbuf4f3ow
https://www.youtube.com/watch?v=ZViSG_Is_Cs
https://naurok.com.ua/test/start/348795
https://naurok.com.ua/test/start/199955
https://naurok.com.ua/test/start/11596


28.05 

Узагальнення і систематизація вивченого з теми "Числівник" 

Числівник Тренувальні вправи 

                                       https://www.youtube.com/watch?v=w6kS1YJA2OM 

Тест      https://naurok.com.ua/test/start/225563 

"Узгодження числівників з іменниками. Правильне вживання 

числівників на позначення дат і часу. Узагальнення і 

систематизація вивченого про числівник." 

                              Тест   https://naurok.com.ua/test/start/222087 
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