
 

Предмет  

українська мова 

Клас 5 Тема: Тематичне речення в мікротемі.  

           Мовні   засоби зв`язку речень у тексті. 

Аспект СР     
Епіграф до уроку: 

Раціональне харчування і фізична активність 

плюс відсутність шкідливих звичок - це формула 

здорового способу життя. 

 

      Текст №1 

           Як Суворов дужим став 

   Славетний полководець О.В.Суворов у свої 

сімдесят років вражав молодих воїнів, з якими 

ділив труднощі походів, міцним здоров`ям та 

залізною витривалістю. І ніхто з них не 

здогадувався, що в дитинстві їхній командир буз 

кволим та надзвичайно хворобливим. Саме через 

це його батько, генерал, уже було втратив надію 

побачити свого сина військовим. Та хлопчик 

захоплювався книжками про військові подвиги, 

видатних полководців. І він поставив перед 

собою мету – стати воїном! 

    Для цього Суворов наполегливо почав 

гартувати свою волю й тіло: в будь-яку погоду 

їздив верхи, плавав, займався фізичними 

вправами. 

     Щоденні заняття загартували організм 

хлопчика, хвороби назавжди відступили від 

нього. 

      І ось настав день, коли здійснилася мрія 

Суворова: він став солдатом гвардійського 

полку. І було йому на той час п`ятнадцять років. 

  

Текст № 2 

               Ранкова зарядка 

  Як привчити дитину до ранкової зарядки? 

  Прищеплювати любов до вправ і ранкової 

зарядки потрібно починати якомога 

раніше. Ще новонародженим малюкам мами 

роблять гімнастику, яка допомагає краще 

розвиватися ручкам і ніжкам дитини, тренує 

координацію рухів. 

   Найкраще виконувати ранкову зарядку в 

ігровій формі. Не просто походити на п'ятах, а 

походити,як лисичка, як ведмедик, пострибати, 

як зайчик. Батьки повинні кожну вправу 

показувати, виконувати весело, з азартом, щоб 

зацікавити малюка. 

    Для ранкової зарядки з малюками існує 

безліч ігрових віршиків, пісеньок. Вони 

допомагають дитині краще засвоїти вправи, 

роблять ранкову зарядку веселішою, цікавішою.  

 Гарному настрою сприяє і весела, бадьора   

музика. 

     

Тема СР: сприяти накопиченню знань про 

здоровий спосіб життя, виховувати любов до 

нього, формувати вміння і навички 

загартовувати себе, захищати свій організм від 

несприятливих впливів навколишнього 

середовища, зберігати моральне, психічне і 

фізичне здоров'я, формувати вміння робити 

висновки, розумно аналізувати нескладні 

життєві ситуації з користю для здоров`я, 

закріплювати  нормативні правила поведінки в 

соціумі, уникаючи шкідливих звичок. 

 

 

 

Група «Історики» підготувала матеріал про 

О.В.Суворова. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Суворов очима англійців)))  

 
 

 

 

 

 

Група «Вартові здоров`я» підготувала 

матеріал, що допоможе обрати шлях до 

здорового способу життя. 

 

Здоровий спосіб життя - це спосіб життя, 

заснований на принципах моральності, 

раціонально організований, активний, 

трудовий, що гартує і в той же час захищає від 

несприятливих впливів навколишнього 

середовища, що дозволяє до глибокої старості 

зберігати моральне, психічне і фізичне здоров'я. 

 

а)Фізична культура сприяє формуванню 

здорового способу життя; 

 
 

 

 

   Підтримувати інтерес дитини до занять 

ранковою зарядкою потрібно і тоді, коли дитина 

підростає. Ускладнюються вправи, збільшується 

кількість повторень і тривалість зарядки. Однак 

слід пам'ятати, що навантаження має бути 

посильним для дитини. 

 

Фізкультхвилинка 

Ми берізки і кленці. 

В нас маленькі стовбурці.(Встати) 

Ми в стрункі стаєм рядки, 

Виправляєм гілочки.(Руки поставили перед 

собою) 

Ледь зіп`ялись з корінців, 

Дістаємо промінців.(Руки підняти вгору) 

Ми стискаєм їх вогонь 

У теплі своїх долонь.(Стискають кулачки) 

Хилять свіжі вітерці 

Вліво-вправо стовбурці.(Нахили тулуба) 

Ще й верхівки кожен ряд 

Нахиля вперед-назад.(Вправи для шиї) 

 

 



б) раціональне харчування та відпочинок на 

лоні прирди –це теж  фактори здорового 

способу життя; 

 

 

Коментарі 

   Слухаючи повідомлення представників групи 

«Історики», учні записують риси характеру, що, 

на їх думку, притаманні О.Суворову, роблять 

висновок, чому саме таким в уявленні англійців 

був полководець. 

    Слухаючи повідомлення представників групи 

«Вартові здоров'я», 5-класники складають 

«інформаційне гроно» до слова «здоров'я». 

     Повідомлення представників групи «Соціальна 

реклама» в усній формі доповнюють своїм 

баченням життєвого вибору. 

    Працюючи на текстом №1, використовують 

технологічну картку, підготовлену групою 

«Мовознавці», а теж таблицю «Мовні засоби 

зв`язку». Особливу увагу приділяють 

тематичному реченню, тематичному слову, 

визначають мовні засоби зв`язку речень у тексті. 

   Текст № 2 для самостійного опрацювання. 

Завдання, які стоять перед учнями: назвати 

мікротеми, тематичні речення, тематичні слова, 

мовні засоби зв`язку речень у тексті. 

 

    Міні-дискусія. 

Чи потрібно робити ранкову зарядку, 

фізкульхвилинку? 

 

  Метод «Прес». 

Здоровий спосіб життя – основа довголіття… 

 Учні відповідають, використовують схему 

методу «Прес»: 

Я думаю…Тому що…Наприклад…Отже… 

 

Домашнє завдання. Написати твір-мініатюру за 

схемою. 

Тема. Найбільше багатство - здоров'я 

І мікротема. Найбільше багатство. 

Перше тематичне речення.Я вважаю, що кожна 

людина заслуговує на багатство, а найбільше 

багатство - це здоров'я. 

Тематичне слово «здоров'я». 

ІІ мікротема. Ранкова зарядка. 

Друге тематичне речення.Щоб бути здоровим, 

необхідно кожного дня робити ранкову зарядку. 

Тематичне слово «зарядка». 

ІІІ мікротема. Здоров'я не купиш. 

Третє тематичне речення.Ось чому здоров'я за 

гроші не купиш. 

Тематичне слово «за гроші». 

 

 

 

в)відсутність шкідливих звичок – запорука 

довголіття. 

Відеоролик «Шкідливі звички». 

www.youtube.com 

 

 

Група «Соціальна реклама» підготувала 

відеоролик «Вибір»( Здоровий спосіб життя) 

www.youtube.com   

 

Ми господарі свого життя, саме від нас 

залежить те, яким вого буде! 

 
  

 

Група «Мовознавці» склала технологічну 

картку аналізу тексту 



 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

Заголовок  

Тема, основна думка  

Стиль, тип 

мовлення 

 

Функція (вплив, 

інформативність, 

естетична насолода) 

  

 

Наявність мікротем 

(план) 

 

Структурні 

елементи( зачин, 

розвиток дії, 

кінцівка) 

 

Спеціальні засоби 

зв`язку між 

частинами( повтори, 

синоніми, сполучни- 

ки, спільнокореневі 

слова) 

 

Повчальний 

характер 

 

                              
Таблиця 

ЗАСОБИ ЗВ`ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У 

ТЕКСТІ 

 

• Близькі за змістом слова 

(займенники, 

     прислівники, числівники) 

• Сполучники та частки 

• Повторення слів 

• Слова, що вказують на 

послідовність розгортання сюжету 
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