
                     Урок української мови в початковій школі 

Урок української мови — це не просто звичайний рядовий урок, це щастя 

донести до дітей красу і багатство, неповторність і мелодійність, самобутність і 

чарівність рідної мови, яка віками процвітала тут, на нашій українській землі, яка 

звучала з уст наших предків в піснях, казках, билинах, притчах… 

 На цьому уроці вчитель не може тільки розказувати про правопис чи частини 

мови, писати диктанти, ні!  

Це повинен бути урок-казка, де мають місце і хвилинки поезії, щоб діти відчули 

багатство і щирість, ритм і мелодику рідної мови та побачили красу рідного краю 

через влучне слово, його традиції, історію, пісні…  

Це повинні бути і уривки з прозових творів, щоб діти побачили багатство і 

велич української мови, динаміку розвитку; 

 Це має бути творчість вчителя і кожної дитини, щоб діти прагнули знати її 

досконало і впевнено, щоб кожна дитина захотіла щораз більше дізнатися про 

свою найдорожчу, таку древню і дивовижно сучасну, світанкову і веселкову рідну 

мову.  

Щоб на кожному уроці діти збагачували свій словниковий запас новими 

словами, народними прислів’ями, приказками, загадками, порівняннями, на уроці 

української мови діти повинні зануритись в красу рідного слова, відчути його 

значимість, вартість, багатозначність і навчились користуватись словом уміло і 

творчо.  

Тут головне пробудити в дітей бажання вивчати українську мову, прищепити їм 

вікову людську любов до слова, щоб вони прийняли її всім серцем і трепетно 

несли через віки, через усі лихоліття своє українське слово. Щоб навчилися гарно 

і переконливо розмовляти, відчуваючи красу і велич мови. Щоб розмовляли 

українською мовою не тільки досконало, але й вишукано.  

Тому дуже важливо, щоб на кожному уроці звучала правильна і красива мова, 

чарівна і неповторна українська пісня, усна народна творчість. Щоб мова стала не 

тільки предметом вивчення, але й душею кожної дитини. 

                                                                                        Надія Красоткіна 

Надія Красоткіна  подарувала  нам і продовжує дарувати  свої вірші про мову, 

які можуть стати в нагоді вчителю у підручниках з української, щоб 

урізноманітнити і збагатити урок.  
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