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                                                            Хід уроку 

І. Самовизначення й  мотивація учнів  до  навчальної  діяльності   на 
особистому рівні. (5 хв) 

 
 

1. Привітання, побажання хорошого настрою. 

Учитель. 

- Діти, сьогодні до нас на урок завітало багато гостей, тому що вчителі  

цікавляться, як  вивчають українську мову в нашій школі за програмою «Росток». 

Давайте привітаємося з гостями. 
                                               (Учні вітаються)   

2. Висловлювання очікувань учнів та вчителів. 

 

- Та  побажаємо  усім приємного перебування в нас у класі  й отримання  

позитивних емоцій.  

 

 

- А ми розпочинаємо урок української мови, знаючи що: 
                         (Закінчіть хором мої речення) 

Щоб розумним і мудрим стати, треба рідну мову………..   (знати); 

а щоб вміти говорити, треба рідну мову…………………....(вчити); 

знає кожен з нас чудово – не прожити нам без……………..(мови). 

І там, де звучить рідна мова, живе……………………………(український народ).  

 

2. Повідомлення про щось незвичайне, несподіване для учнів. 

 

- Давайте уявимо нашу мову  красивою, доброю україночкою. І  допоможе  нам у цьому 

наша Даночка, адже у неї це дуже переконливо  виходить. Передай нам, будь ласка,  хоча б 

частину думок мови.  

Інсценізація. (Дівчинка-мова звертається до дітей уривком вірша  «Мова») 

Я ваша мова, рідна мова. 

З роси й води, з квіток і джерела. 

Така, як зірка ніжна світанкова. 

На цій святій землі завжди жила. 

Сама земля мене таку зростила. 

Чарівну, мудру, світлу, осяйну. 

Дала мені могутні диво-крила, 

Вдягла в слова, як у квітки весну. 

…………………………. 

Я ваша мова,  рідна мова! 

І поки я жива – народ живе. 
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Із глибини віків несу я кожне слово. 

 І хай воно вам до сердець пливе. 

Щоб  ви всі патріотами  зростали, 

Любили край свій рідний й берегли. 

Щоб ви усі на захист  мови стали 

І розмовляти правильно могли. 

А один із секретів цього уміння  -  знання про  відмінки та  уміння змінювати слова.  

Хочу звернутися до всіх. 

                                                      (Читає свою рекламу) 

- Рекламуючи цю тему, я думаю, що це дасть можливість кожному  звернути увагу на 

правильне уміння говорити й писати українською мовою. Тільки тоді можна відчути багатство 

нашої рідної мови, її красу і мелодійність. Нехай реклама допоможе усім ще  більше полюбити 

нашу рідну мову  й  вивчати її. 

 
                                            (Роздає рекламу вчителям) 

 

3. Розв’язування особистісної життєвої  ситуації. 

 

Учитель. 

- Діти, а  ви також робили багато цікавих робіт,  вивчаючи тему відмінювання 

іменників! Пропоную і вам  продемонструвати свої творчі роботи нашим гостям і 

розказати про те,   як ви фантазували,  щоб у цікавій формі вивчити відмінки,  

навчити їх розрізняти та  запам’ятати окремі особливості  змінювання іменників. 

 
                                                     (Відповіді учнів) 

 

 

- Так давайте собі поставимо за мету на уроці «Повторити  й закріпити 

вивчений матеріал  про відмінювання  іменників на основі творчої 

діяльності».  

 

                             (Вивішується тема уроку) 
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ІІ. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності (10 хв).  

 

1. Озвучення учнями вивченого матеріалу  в словесній і знаково-символічній системі. 

1) Учитель 

(Бере мікрофон і підходить до кожної команди) 

 

- Але спочатку давайте коротко пригадаємо деяку інформацію про іменники, 

закінчивши  речення одним словом. 

 

 

(Зачитує  з листочка, і дає мікрофон, а учні вирішують, хто буде відповідати й озвучують 

відповідь) 

 

 Іменники означають назву………. (предмета, явища, події тощо) 

 

 Іменники відповідають на питання ……. (хто? що?) 

 

 

 Іменники змінюються  за …….. ( числами, питаннями) 

 

 Зміна іменників за питаннями  називається ………….(відмінюванням). 

 

 

 В українські мові  відмінків є  ………… 

 

 

 Назвіть відмінок і питання, на які відповідають іменники у ньому. 

 

 

 Початкова форма іменників  це ………………. (називний відмінок). 

 

 

                                 (Вчитель фіксує допущені помилки учнями) 

 

2) Учитель.  Обмін враженнями від творчих робіт 

            

- А тепер  поділіться  враженнями від своїх творчих робіт, які  виконували 

для вивчення  назви відмінків, їх запам’ятовування.  

 

                               (Вчитель підходить до виставки дитячих робіт) 
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А)  Учениця  представляє свою творчу роботу: щоб швидше  запам’ятати назви відмінків, я 

придумала таку казку:…. 

До уроку інформатики я спробувала  цю роботу зробити так, щоб показати однокласникам на 

плазмовому екрані  необхідність вивчення теми «Відмінювання іменників».) 

                                (Демонстрація на плазмовому екрані) 

Б) Інші учні представляють свої творчі роботи.  

(Хмаринки, казки у малюнках; лепбуки) 

 

3.Виконання учнями завдання,  подібного до тих, що вже виконувалися раніше. 

 

                                    (Робота в  командах) 

 

- Раз ви так старалися у вивченні відмінювання іменників, то я вам пропоную у 

поданих реченнях правильно записати  слово мова та визначити  у яких відмінках 

воно буде стояти.    

                                                                 (Командам роздаються  речення і  виконують завдання) 

 

1.Українська ________ звучить мелодійно.  2. Українці гордяться  своєю солов’їною 

__________. 3. Ми вдячні рідній ________ за можливість відчувати себе українцями. 4. Без 

української ______________ нема України. 5. Я люблю нашу рідну _________. 

 

 6. ________, яка ж ти ніжна, мила й чарівна! 

7. ________________________________________________________. 

 

                                                                    

Учитель 

- Яку частину  слова мова  вам довелося  змінювати і чому? Виділіть 

закінчення. 

(Для зв`язку з іншими словами в реченні ) 

(Для зв`язку з іншими словами в реченні іменникам доводиться  змінювати 

закінчення.)  

 

-  Чи змінювалося значення цього слова?      

            
      (Ні. Змінилася лише його форма) 

 

- Як називається зміна закінчень іменників? 

(Зміна закінчень іменників в українській мові називається відмінюванням або 

змінюванням за відмінками. ) 
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    -   Як ви визначали відмінок слова мова? 

 

(Ставили питання від того слова, з яким  воно  зв’язане) 

 

-  Чи важко вам було визначати відмінки іменників? Чому? 

   -    Що вам допомогло визначати відмінки іменників? За якими ознаками ви це 

робили? 

- Знайдіть відсутній відмінок  цього слова у поданих реченнях.  Складіть і 

запишіть   речення зі словом мова у цьому відмінку.  

 

                                      (Учні зачитують речення) 

- Яке із прочитаних  речень вас найбільше сподобалося і чому? 

- Яка роль у нашому мовленні  уміннями змінювати слова в реченнях? 

 

                                                          (Відповіді учнів) 

(Зв’язуючи правильно слова у реченнях, ми  вчимося гарно і переконливо розмовляти й разом з 

тим відчувати красу і мелодійність  нашої рідної мови.  А щоб правильно,  грамотно 

розмовляти українською мовою, ми повинні знати таку мовну закономірність як правила 

відмінювання іменників. Знання цієї закономірності та її дотримання роблять наше мовлення 

різноманітнішим, милозвучнішим. Ми повинні розмовляли українською мовою не тільки  

правильно, досконало, але й красиво, вишукано.)   

 

 

Учитель  

4.  Постановка додаткових запитань  та фіксація своїх утруднень через. 
 Виконання  завдань з допомогою «еталону» (довідника) та фіксація своїх утруднень. 
 

         (Комп’ютерні презентації про відмінки та орфограми при відмінюванні.) 

 

- А тепер перевірте себе чи добре ви знаєте іншу вивчену інформацію про 

відмінки: виконайте такі тестові завдання. 

 відмінки іменників та їх запитання; 

 особливості відмінювання іменників в окремих відмінках. 

-   

(Відповіді учнів у режимі бліц-турнір за питаннями презентацій.) 
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ІІІ. Локалізація утруднення (місце і причини труднощів). (2хв).  

А) Аналіз учнівських  відповідей на основі схем довідника. 

- Які завдання вам було легко виконувати? 

- Які завдання ще  викликають у вас труднощі? 

Б) Фіксація учнівських  утруднень. 

- А тепер давайте зафіксуємо, звернемо увагу на ті  труднощі, які виникли у вас  

під час виконання завдань. 

(Учитель вивішує на дошці утруднення у вигляді схем-символів) 

 

-  У якому відмінку виникли труднощі в змінюванні іменників? 

 

- Які знання вам потрібно ще  удосконалити? 

 

- Який складемо план наших дій для виходу з цього утруднення?  

 

 

ІV. Складання плану виходу  з труднощів. (Побудова проекту виходу з утруднення.) 

5 хв 

1. Пошук шляхів виходу з утруднень 
 

- Які можна обирати шляхи для  удосконалення знань та умінь про 

відмінювання іменників? 

 

(Пропонування учням  (побудова) алгоритму виправлення помилок. Наприклад: 

 

Запам’ятовування  назв  відмінків та їх особливостей за допомогою  

проєктної діяльності. 
 

-  От я запропонувала кільком учням підготувати для вас мовну казку про 

відмінки Подивіться їх проєктну роботу, придивіться уважно  до відмінків, 

зверніть увагу на їх особливості. 

 

                                               Інсценізація казки про відмінки. 

Мова 

Якось до мене в гостину завітала вся родина, 

мов пелюстки у барвінку розмістилися відмінки. 

                            (Виходять відмінки) 

Місця вистачило всім, а було їх рівно сім! 

(рукою показує на них і називає їх) 

 називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий. Ну а  кличний, (оглядається) -  

забарився на зустріч. 
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Чому відмінки мають такі назву, нехай самі про це розкажуть. 

                            (Відмінки представляють себе) 

Називний питає: хто ти? що ти? 

Хоче він про наслідки роботи 

і про тебе чути лиш похвали, 

щоб тебе як приклад називали. 

 

Родовий доскіпує свого — 

хоче знати він: кого? чого? 

І про тебе знать, якого роду, 

що немає роду переводу. 

 

Все давальний дасть — не жаль йому, 

але хоче знать: кому? чому? 

Знать про тебе, гожого на вроду, 

що даєш і ти свому народу? 

У знахідного свої потреби: 

він — кого? і що? — питає в тебе. 

І кого всі ми за друзів маєм, 

і що друзі роблять нам навзаєм? 

 

А орудний хоче знать: ким? чим? 

У труді орудуй разом з ним. 

Хоче знать: що здатний ти утнути? 

Чим ти сильний? Ким ти хочеш бути? 

А місцевий — де? В якому місці? 

Хоче знати — у селі чи в місті? 

Мова.  

- А про Кличний  я скажу, що він закликає всіх навколо: 

 

Знахідний: Люблю я називний і родовий відмінки. У нас з ними навіть однὰкові питання. А ви 

знаєте як нас розрізняти? 

Давальний -- назва відмінку походить від слова "давати". Найтиповіше значення -- назва особи, якій 

щось дають. Прийменників я не люблю. 

Місцевий -- вказує на місце. Без прийменників в, у, на, при  не обходиться.  

 Отже, іменники  у давальному  і місцевому відмінках  розрізняйте за присутністю чи відсутністю  

прийменника. 

                                 Фізкультхвилинка 
- Давайте в командах  з відмінками, відпочинемо. 
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V.  Узагальнення труднощів у зовнішньому мовленні. (2 хв) 
 

1. Інтерактивно-генетичний метод. 
  «Навчаючи -навчаюсь». 

Творча гра  для створення інтелект-карти. 
 

Р, Д, М, О відмінки по черзі звертаються до учнів: 

 
- А  ви зможете розказати наші «секрети»?  Давайте разом складемо цілу  

мовну карту  відмінювання іменників. 
 

(Відмінки і діти  розкривають свої секрети, які потрібно знати, щоб правильно говорити і 

писати та створюють інтелект-карту на дошці)  

2. Робота зі словами. 
 

- Доберіть до наших правил іменники  з мовної  галявини та розкажіть це 
правило. 

 
 
         (Учні разом з відмінками вибирають слова та озвучують правило) 
 

3. Провідміняйте вибране вами слово, та з одним із них складіть  речення. 
 

Учитель. 

 

- Молодці, у нас вийшла загальна карта знань про відмінювання іменників та 

ви знаєте про відмінювання слів в окремих відмінках. 

 

-  Тепер ви, мабуть, зможете  допомогти й іншим, хто потребує допомоги. 
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VІ. Самостійна робота із самоперевіркою за зразком (еталоном). (5 хв) 
 
 
Інтерактивніий метод: виконання творчих завдань 

 

А давайте уявимо, що герой із нашої улюбленої книжки В’ячеслава Купрієнка «Мишасько 

і розгардіяш», яку ми колективно читаємо й обговорюємо, попав у цікаву ситуацію. Одного 

разу  він прислухався до розмови  рідних і звернув увагу як слово мишка змінюється. Попросив 

у дідуся пояснити це мовне явище. Дідусь розповів йому про необхідність змінювання 

іменників. Згодом він підготував для Мишаськи  завдання і залишив на столі для майбутньої 

бесіди. Але Мишасько такий допитливий, що побачивши цікаві записи, став їх виконувати, але 

йому  не вдавалося справитися із такими завданнями. Спробуйте йому допомогти. До речі, це 

буде нагода вам придумати вдома нову  історію – «Як Мишасько досліджував змінювання 

слів». 

                                            (Прикріпити на дошку  малюнок) 

 

                           Завдання на листках 

1. Дописати пропущені відмінки та перевірити правильність запитань. 

2.  Дописати розрізнення відмінків. 

3.  У розгалуженні від Родового відмінка дописати правили відмінювання. 

4. У розгалуженні від Орудного відмінка дописати правили відмінювання іменників 

жіночого роду. 

5. У розгалуженні від Орудного відмінка дописати правили відмінювання іменників 

чоловічого роду. 

6.  У розгалуженні від Давального і Місцевого відмінків дописати правили відмінювання. 

(Відмінки ходять між командами і, при потребі, допомагають. 

По завершенню команди озвучують виконану роботу ) 

 . Усно провідміняйте слово  мишка, називаючи лише один відмінок за вибором.  

VІІ. Включення в систему знань і повторення. (5 хв) 
 

                      

Прочитайте текст,  дописуючи в іменниках пропущені закінчення.  
 
Рідна  мов__  для  кожного  народ__  –  найкоштовніший  скарб.  Без мов__ 

немає  і  народ__.   Рідна мов__  –  це невід’ємна  частка  Батьківщин__,  голос 

народ__. 
Мов__   виткана  червоною  калин___  і  синім  барвінк____,  вишневим 

цвіт____ та запашною м’ят___.   Рідна мов__ починається з маминої пісн_, з 

батьківського слов__. 

Тож  бережімо рідну мов__,  дбаймо про її чистот__ і  крас__. 
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VІІI. Рефлексія діяльності. (3хв) 

 

Поєднання змісту уроку з особистим  життєвим досвідом. Виявлення особистого 
ставлення. 

 

- Як ви думаєте, чи допомагає творча або проєктна діяльність  ефективніше 

повторити і закріпити  відмінювання іменників? 

 

- Які знання й уміння вам сьогодні на уроці  вдалося удосконалити? 

 

-  Які завдання ви вже краще навчилися виконувати? 

 

- Який  вид роботи найбільше сподобалося виконувати? Що вразило на уроці? 

 

- Кому  б хотіли подякувати  на уроці і  за що або кого хотіли б  похвалити? 

 

-  Чи важливо  для культури мовлення вчитися  правильно відмінювати  

іменники? 

 

 (Щоб правильно говорити і писати українською мовою?                                                                                                                                                                                         

Заключне слово вчителя. 

- Діти, спасибі за вашу творчість.  На уроці було цікаво з вами спілкуватися, 

слухати ваші відповіді.  Прагніть і далі досконало  знати  українську мову.  Щоб 

кожен із вас захотів щораз більше й більше дізнатися про свою, таку древню і 

дивовижну,  світанкову і веселкову, найдорожчу  рідну мову. 

Хочу закінчити урок звертанням поетеси Надії Красоткіної. 
 

Дорогі українці!  

Кожен з нас живе у квітучому краю і ми звемо його - Україна. Прислухайся до 

нашої світлої мови, до її надзвичайно чистого і мелодійного звучання. Захопися і 

насолоджуйся її багатогранною і вражаючою красою.  Вдумайся в глибинний 

зміст кожного слова. 

 Розвивай свій інтелект через силу слова, адже по тому, як ти розмовляєш, люди 

оцінюють твій розум,  культуру,  виховання. Твоя мова — це дзеркало твоєї душі, 

її перлина... Прикипи душею до української мови і вивчай, полюби всім серцем, 

розмовляй нею правильно, вишукано, так, щоб кожному хотілося її знати.   

- Так давайте заспіваємо пісню про українську мову, віддаючи їй славу та проведемо 

флешмоб. 
(Діти виходять перед партами і співають під фонограму, а потім проводять флешмоб) 

1.   Пісня про українську мову. 

2. Флешмоб  (рухи з прапорцями, стрічками під музику пісні «Гімн  українській мові») 
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