
6 клас 

українська мова 

 

27.04 

Аудіодиктант. Лелеки 

 

                                                     https://www.youtube.com/watch?v=iS-JP9BZfQA 

 

 

28.04 

Переказ тексту розповідного характеру з елементами опису 

природи 

 

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? 

 

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. 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=iS-JP9BZfQA


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. 

 

 

 

29.04 

Правопис заперечних займенників. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A6fKbejUoEA&t=136s 

Опрацювати матеріал підручника  224 -227 

Виконати вправу 525 

Виконати тест 
https://naurok.com.ua/test/start/171548 

https://naurok.com.ua/test/start/152425 

 

30.04 

Написання займенників із прийменниками окремо. 

1. Написання займенників із прийменниками окремо. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jvdvmbuZy7s 
https://www.youtube.com/watch?v=A3ptXC2C_Fc 

 

2. Опрацювати матеріал підручника  

https://www.youtube.com/watch?v=A6fKbejUoEA&t=136s
https://naurok.com.ua/test/start/171548
https://naurok.com.ua/test/start/152425
https://www.youtube.com/watch?v=jvdvmbuZy7s
https://www.youtube.com/watch?v=A3ptXC2C_Fc


3. Виконати завдання  

Записати займенники у три колонки: 

1) займенники, що пишуться з частками разом; 

2) через дефіс; 

3) окремо. 

           Користуючись теоретичним матеріалом таблиці, обґрунтувати 

написання заперечних і неозначених займенників. Підкреслити орфограми. 

(Ні)хто, ні(в)кого, де(з)чим, кимо(сь), чий(небудь), будь(з)чим, бу-дь(до)кого, 

(будь)кого, хтозна(з)ким, хтозна(до)чого, (хтозна)чий, хто-зна(від)чого, 

казна(з)чим, (аби)хто, аби(з)чим, (аби)чий, чим(небудь), (аби)якого, 

який(небудь), (аби)що, аби(до)чого, (де)хто, (де)який, (де)чим, де(з)ким, 

(де)котрий, (де)яким, (де)кого, ні(до)кого, ні(з)ким, ні(з)яким, (ні)кого, 

(ні)чим, (ні)скільки, ні(з)чим, ні(за)ким, (будь)хто. 

               Записати займенники хтозна-хто, хто-небудь, дещо в родовому, 

орудному й місцевому відмінках з прийменниками. Назвати орфограми. 

Зразок. Будь-хто — будь до кого, до будь-кого (Р. в.); будь з ким (Ор. в.); 

будь на кому, на будь-кому (М. в.). 

         Назвати кількість букв і звуків у займенниках у називному 

відмінку. У яких словах є невідповідність між буквами і звуками? 

 

04.05 – 05.05 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми 
«Займенник». 

 

1. Займенник Узагальнення  

 

https://www.youtube.com/watch?v=i50PeOg_Ss4 

 

2. Опрацювати матеріал підручника  

 

3. Виконати завдання  

Експрес-опитування 

1. Розділ науки про мову, у якому вивчаються частини мови. 

2. Яка частина мови називається займенником? 

3. Назвіть розряди займенників  

4. Як змінюються займенники?  

5. Чому займенник має таку назву?  

6. Перелічіть присвійні займенники 

7. Які питальні займенники не мають форми множини? 

https://www.youtube.com/watch?v=i50PeOg_Ss4


8. Як пишуться займенники із частками будь-, -небудь, казна-, хтозна-?  

9. Яка синтаксична роль займенників?  

(відповідь (звуковий) прислати через вайбер, натиснувши мікрофон) 

 

4. Відновіть текст, додавши потрібні займенники із довідки. Запишіть 

текст у зошити. (Її, ви, яку, вам). Займенники підкресліть. 

 

... зараз будете в країні, 

... на карті не знайти, 

... мешканці ... віднині, 

І ... ... шляхами йти. 

 

5. Займенник – це дуже цікава частина мови, Жарти – загадки зможе 

той розгадати, хто добре знає особові займенники. 

- Який займенник складається з однієї букви?  

- Які два займенники псують дороги? 

- Який займенник жіночого роду став спортивним терміном? 

- Що треба зробити з руками, щоб утворилися три особові займенники?             

- До якого займенника слід додати одну букву, щоб він перетворився на 

провалля?  

- Додавши до займенника одну букву, перетворіть його на частину суші, 

що врізається в море.  

- Додавши до займенника І особи одну букву, перетворіть його на антонім 

до слова « війна».  

- Я – спереду, я – вкінці,  а посередині назва породи коня ( маленького). 

Разом буде назва країни.  

6. скласти прислів’я і записати його в зошит, пояснити його 

значення, визначити усно особу,число та відмінок займенників.   
7. 1) як, з, водою , риба,з, тобою , Ми . 

8. 2)  наше, в, сонце, І, загляне, віконце. 

9. 3)  горіхи, наші, не, Ці, зуби, на. 

10. 4)  жаба, болото, Кожна, своє, хвалить. 

11. 5)    золота, краща, клітка, Не, йому, вітка, потрібна, солов’ю, зеленая. 

 
7. Виконати тест 

 

https://naurok.com.ua/test/start/211276 

 

 

 

https://naurok.com.ua/test/start/211276


06.05 

Контрольна робота. Займенник (тестування). 

 

1. Зворотний займенник себе вказує на відношення до діючої особи. Він не має 

форми: 

а) знахідного відмінку; 

б) називного відмінка; 

в) місцевого відмінку. 

 

2. Додаванням часток  аби-, де-, -сь, будь-, -небудь, казна-, хтозна- до питальних 

займенників утворюються: 

а) означені займенники; 

б) неозначені займенники; 

в) заперечні займенники. 

 

3. За значенням граматичними ознаками займенники поділяються на: 

а) шість розрядів; 

б) дев’ять розрядів; 

в) сім розрядів. 

 

4. Окремо з ні пишуться такі заперечні займенники: 

а) ні/хто, ні/чим, ні/якому, ні/чийому; 

б) ні/про/що, ні/перед/чим, ні/від/кого, ні/до/якого; 

в) ні/чим, ні/кому, ні/якому, ні/кого. 

 

5. Визначити рядок, у якому всі займенники відмінюються, як прикметники: 

а) котрий, твій, я, інший; 

б) себе, хтось, вони, ніхто; 

в) цей, мій, самий, той. 

 

6. Визначити рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс: 

а) ні/хто, казна/який, аби/який, де/що; 

б) аби/хто, будь/чий, котрий/сь, де/хто; 

в) казна/що, будь/який, хтозна/що, невідь/який. 

 

7. Визначити речення, у якому немає займенників: 

а) У всякім подвір’ї – свої повір’я (Нар. творчість). 

б) Хвилина годину береже (Нар. творчість). 

в) Хороший товар сам себе хвалить (Нар. творчість). 



 

8. Визначити рядок, у якому всі займенники відмінюються, як приметники 

твердої групи: 

а) їхній, який, ніякий. 

б) я, воно, що. 

в) всякий, інший, жодний. 

9. За родами, числами, відмінками відмінюються займенники: 

а) особові; 

б) неозначені і заперечні; 

в) присвійні, вказівні, означальні. 

 

10. Займенники я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони є: 

а) вказівними; 

б) означальними; 

в) особовими. 

 

 11. Якому рядку всі займенники вказівні: 

а) ця, якою, чиїх, ніякі; 

б) цій, те, таку, тим;                                                                  

в) кожному, твоєму, мій, їхнього. 

 

12. У якому рядку всі займенники присвійні: 

а) твоїм, вашого, моїми, своїми; 

б) самих, вся, чиїсь, стільки;                                                    

в) їхня, моє, твоя, собою. 

 

13. На питання хто? що? який? чий? скільки? відповідають: 
а) іменники; 

б) прикметники; 

в) займенники. 

 

14. Займенникам властиві граматичні категорії: 

а) роду та відмінка; 

б) роду, числа (вибірково) і відмінка; 

в) числа й відмінка. 

 

15. У непрямих відмінках іншу, ніж у називному основу мають: 



а) особові займенники; 

б) присвійні займенники; 

в) означальні займенники. 

 

16. Заперечні займенники утворюються додаванням префікса ні, до: 

а) питальних займенників; 

б) неозначених займенників; 

в) вказівних займенників. 

 

17. Через дефіс пишуться такі займенники: 

а) хто/сь, де/який, аби/чий, котрий/сь; 

б) аби/що, де/кого, котрого/сь, що/сь; 

в) казна/хто, будь/кого, що/небудь, хтозна/стільки. 

 

18. Визначити речення, у якому є займенники: 

а) 3 малого джерела велика річка починається (Нар. творчість); 

б) Цибуля від семи недуг лікує (Нар. творчість); 

в) Кожний собі щастя кує (Нар. творчість). 

 

19. Визначити рядок, у якому всі займенники стоять у формі орудного 

відмінка: 

а) нею, ніким, вона, себе; 

б) казна-чим, хтозна-яким, мною, чим; 

в) ніхто, чим, ким, я. 

 

20. Визначити рядок, у якому всі займенники стоять у формі давального 

відмінка. 

а) мені, він, якийсь, щось; 

б) вона, тобі, моїй, нічого; 

в) їй, якомусь, ніякому, йому. 

 

21. У якому рядку допущено помилку у формі вживання займенника: 

а) Дякую Вас. 

б) Котра година? 

в) Пробачте мені. 

 

22. Займенники стільки і скільки змінюються: 

а) лише за відмінками; 

б) за числами; 

в) за родами і відмінками. 



 

23. Заперечні займенники творяться від питальних: 

а) суфіксальним способом; 

б) префіксальним способом; 

в) суфіксально-префіксальним способом. 

 

24. У реченні “Українська пісня може кожне серце полонить” – займенник 

виконує роль: 

а) підмет; 

б) присудок;  

в) означення. 

 

 

07.05 

Аудіодиктант. Видіння казки 

 

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

 

 

 

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

