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Тема: Систематизація, узагальнення знань, умінь, навичок по 

темі «Речення». 
 

Мета: систематизувати та узагальнити знання учнів по темі «Речення», 

вдосконалювати вміння правильно структурувати й записувати різні за 

метою висловлювання речення, правильно їх інтонувати, визначати 

головні члени речення, коригувати мовлення, увагу; виховувати інтерес до 

навчання  

 

Тип уроку: урок-конкурс. 

 

Обладнання: мультимедійна презентація, опорні схеми, друкований посібник, 

індивідуальні картки «Члени речення», слова для утворення речень, 

медалі, дидактична гра, створена засобами онлайнового сервісу 

LearningApps.org (електронний ресурс:  http://learningapps.org/ 

display?v=p0xqm661k01&preview=1);  розрізна та малюнкова абетка, 

предметні малюнки (для індивідуальної роботи) 

    

Хід уроку 
І. Організаційний момент 

Треба дружно привітатись: 

- Добрий день! 

Дружно й голосно сказати: 

- Добрий день! 

Вліво, вправо поверніться, 

До гостей всі посміхніться. 

- Добрий день! 

 

ІІ. Нервово-психічна підготовка 
1. Артикуляційні і дихальні вправи 

2. Пора року, погода (слайд 1) 

 

ІІІ Основна частина уроку 
Урок сьогодні, діти, незвичайний: 

По темі «Речення слід підсумок зробити, 

Тому берімось до завдань негайно 

Все вивчене нам треба повторити 

– Урок проведемо у вигляді конкурсу на кращого            

знавця української мови: повторимо вивчені правила, 

виконаємо багато цікавих завдань і під кінець уроку 

визначимо переможців. (слайд 2) 
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Під час конкурсу у класі     

Треба дружно працювати   

Щоб змогти на всі питання  

Відповіді повні дати (слайд 3) 

 

 

1. Конкурс ерудитів  (слайд 4) 

Дидактична гра «Я почну, а ти продовжуй»  

 Речення складається із…      слів  

 Речення виражає … закінчену думку  

 Слова в реченні… пов’язані між собою  

 Перше слово в реченні пишемо…    з великої букви  

 Речення, в якому про щось або про когось 

розповідається…   називається розповідним 

 

2. Конкурс уважних (слайд 5) 

Гра “Впіймай речення”           
 Бабуся сидить коло вікна.           

 Білка стрибнула на гілку.  

 Пишним золоті Леся зранку  

 Теплий вітер жене хмари.       

 Дощ чудові пливе у норі  

 Падають вчора зеленим знайшов за  

 

3. Конкурс читців (слайд 6) 

Прочитайте речення з відповідною інтонацією: 

Навесні прилітають пташки.  

Навесні прилітають пташки?  

Навесні прилітають пташки!  

 

4. Конкурс кмітливих (слайд 7) 

Підберіть речення до малюнка  

Дидактична гра на Інтернет-ресурсі 

(електронний ресурс: http://learningapps.org/ 

display?v=p0xqm661k01 ) 

 

 

5. Конкурс контролерів (слайд 8) 

Поділіться на пари і перевірте один в одного домашнє 

завдання   

 

Індивідуальна робота з Назаренко Л. 

Повторення вивчених букв за допомогою малюнкової 

абетки. 
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6. Конкурс каліграфічний (слайд 9) 

 – Щоб перемогти в цьому конкурсі, потрібно в 

зошитах писати акуратно, чітко, правильно з’єднувати 

букви в словах. Яку букву будемо писати, ви дізнаєтесь, 

якщо відгадаєте загадку. 

Тепло дивиться на нас, 

Особливо в літній час. 

Це без нього ніч чорніє, 

А при ньому день біліє.  

(Сонце) 

– Напишіть в зошитах букву С та буквосполучення. 

 

Індивідуальна робота з Назаренко Л.:  

написання зразків в зошиті 

  

Фізкультхвилинка (слайд 10) 

Відеозапис 

 

 

 

 

 

 

 

7. Конкурс сортувальників (слайд 11) 

Випишіть поширені речення 

Прийшла весна. Повіває легенький вітерець. 

Прилетіли пташки.  

Зацвіли дерева. У полі загуркотіли трактори.  

 

8. Конкурс складачів (слайд 1)

З поданих слів складіть речення. Запишіть в зошит  

трава луках на зазеленіла навесні  

біля зібралися школи учні  

рясно вчасно посієш вродить  

збирають працьовиті мед бджоли 

 

Позначте в реченнях підмет і присудок, викладіть з карток схему. 

 

Індивідуальна робота з Назаренко Л.:  

утворення і запис буквосполучень. 

 

 



Зняття напруги 
9. Конкурс дотепних (слайди 13-16) 

– Які слова зашифровані в ребусах? Складіть з ними речення 

    
 

IV. Підсумок уроку. Нагородження учнів медалями (слайд 17)  

 

 
 

 

 


