
 
Предмет  

українська мова 

Клас 5 Тема: Типи мовлення(повторення). Тексти 

різних типів – розповідь, опис, роздум.  

Особливості побудови розповіді. 

Аспект СР  
Урок-гра «Віртуальна подорож  у райську 

долину квітів». 

 
Епіграф до уроку: 
             Все на світі має свою душу. 

                        Богдан-Ігор Антонич 
 
Текст №1 

 
                             Ромашка 
       Ця проста та нехитра квіточка росте усюди: у 
садочках та палісадниках, у парках та на городі. 
Навіть інколи зненацька з’явиться посеред 
шумної міської вулиці, нагадавши перехожим про 
красу природи. А справжній дім та родина 
ромашки – у великому різнотрав’ї українського 
поля. 
      Маленька ромашка не впадає в око великими  
розмірами, не має пишних «вогняних» пелюсток. 
Її не одразу помітиш серед пишних лілей, троянд, 
жоржин та орхідей. Але проста, скромна краса 
ромашки все одно незрівнянна. Недарма в 
літературі ця квітка є символом доброти, юності 
та скромності. 
    Кругла серединка квіточки радує око яскраво-
жовтим кольором. А прямі пелюстки, які 
оточують її по колу, біленькі та ніжні-ніжні. 
Ромашка, неначе маленьке сонечко, вбране у білі 
шати, усміхається до всіх навкруги. 
 

Текст №2 

                                  Ромашка 
        У неділю ми з батьками пішли гуляти в парк. 
Була та чарівна  пора весни, коли дерева вже 
вкрилися зеленню, зацвів бузок, каштани. 
Назустріч нам йшли дівчата, їх сміх привернув 
нашу увагу. Вони зупинилися неподалік, 
вгледівши у зеленій траві ромашки, не 
роздумуючи, кинулись їх зривати. Тільки й чути 
було їхні вигуки: «Любить, не любить, любить, не 
любить…» 
      Нам стало прикро, що дівчатка не зрозуміли 
головного: це вони не люблять…Не люблять 
красу світу, що дарована нам усім природою. 
 
Текст №3 

  
    Уривок тексту для учнів І групи 

Був сонячний ранок. У райській долині квіти 
чекали на прихід Господа. Хоч тоді квітам ще 

Тема СР: сприяти накопиченню екологічних 
знань, виховувати любов до природи, 
прагнення берегти, примножувати її, 
формувати вміння і навички діяльності в 
природі, уміння осмислювати екологічні 
явища, робити висновки про стан природи, 
розумно взаємодіяти з нею, аналізувати 
нескладниі екологічні ситуації, закріплювати  
нормативні правила поведінки в 
навколишньому середовищі.  
 
Група «Природознавці» підготувала матеріал 
про взаємодію людини і природи. 
 

 
 
 
Група «Мовознавці» підготувала матеріал 
про типи мовлення 
Типи мовлення 

В українській мові існує три типи мовлення: 
опис, розповідь, роздум. Кожна людина 
впродовж свого життя перебуває в різних 
ситуаціях і користується різними типами 
мовлення. 

 



Розповідь 

– повідомлення про певні події, що 
відтворюються в часі. Загальна структура 
розповіді наступна: початок, розвиток, кінець 
події. До такого тексту можна поставити 
запитання  «Що відбулося?» Він розкриває 
тісно зв'язані між собою події, явища, дії , 
які  відбувалися в минулому або відбуваються 
в теперішньому часі. Даний тип тексту 
представляє світ у подіях і діях, наприклад : 
В осінні дні більшість птахів стає 
мандрівниками. Вони летять у теплі краї - у 
вирій. Летять без компаса, але ніколи не 
збиваються зі шляху. Ці перельоти тривають 
уже тисячі років. 

 

Опис 

– розповідь про властивості, ознаки певного 
предмета або явища. В ньому подається 
характеристика людини, предмету, явища 
природи шляхом перерахунку їх суттєвих 
ознак. Головне в описі – надати читачу повне, 
конкретне або цікаве уявлення про головний 
об’єкт. Описи бувають пейзажні, портретні, 
інтер’єру, характеристики явищ, предметів, 
людини, наприклад : 

Окрасою квіткової клумби стане маргаритка. 
Дикі маргаритки мають дрібні білі квіти, що 
здалека виглядають, як перлини. 

 

Роздум 

– висловлювання про причини якостей, ознак, 
подій. У роздумі обов’язково присутні три 
частини: теза, докази, висновок. Чисті описи, 
роздуми, розповіді використовуються рідко. У 

дозволя- лося вільно рухатися по долині, цього 
ранку вони стояли непорушно у сподіванні ласки 
Божої. 

Підійшов Господь. Першим помітив пролісок. 
Він зустрів його поглядом синіх оченят, в яких 
було стільки надії. Господь ласкаво доторкнувся 
до квітки,промовив: 

-Будеш ранньою весняною квіткою. Виростай 
першою, оповіщай прихід весни! 

 
Уривок тексту для учнів ІІ групи 

Почувши Господню мову, фіалочка подумала: 
"Щасливий пролісок, він приноситиме радісну 
звістку. Так приємно дарувати радість усім 
навкруги!" 

За такі хороші думки Господь нагородив 
фіалочку ніжними пахощами. Відтоді вона стала 
першою пахучою весняною квіткою.  

Біла лілея зустріла Господа з побожно 
схиленою голівкою, ледве чутно шепочучи слова 
молитви-привітання. Так і зосталася вона назавжди 
побожною квіткою. З того часу люди несуть лілеї у 
Божий храм і кладуть їх перед вівтарем Божої 
Матері. 

 
Уривок тексту для учнів ІІІ групи 

Пішов Господь далі долиною. Горицвіт, 
шавлія, м'ята, подорожник, звіробій, 
золототисячник, валеріана і багато інших гуртом 
припали до ніг Милосердного. Господь 
поблагословив їх і промовив: 

- Допомагайте людям у біді! Ростіть, 
всмоктуйте соки землі, ловіть сонячне проміння! 
Збирайте ліки у своїх листочках, у корінцях, у 
насінні! Кожен з вас буде мати в собі ліки від 
якоїсь хвороби. 

 

Уривок тексту для учнів ІV групи 

Обійшов Господь усю широку долину, не 
минув ні однієї квітки. Здавалося, всіх наділив 
призначенням. Аж ось біля самої вихідної брами 
ступив на тверде зелене листя. 

- Чого це ти, барвінку, так низенько розіслався 
по вологій улоговині? 

- Стелюся, Боже, килимом Тобі під ноги, щоб 
перейшов по сухому. 

- Ніжне серце маєш, рослино моя! За це всі й 
усюди тебе любитимуть, молоді дівчата будуть 
тебе садити і плекати, пісні про тебе співатимуть. 
Не завмирай на зиму і під снігом залишайся 
свіжим! Весели всіх навкруги зеленим листом! Так 
і до наших часів квіти виконують завдання, що їх 
того ранку поклав на них Господь Створитель. 

 
 



текстах найчастіше зустрічається, що описи 
входять до змісту розповіді або зв’язані з 
роздумом, або роздум може доповнювати 
розповідь, наприклад : 

Чому люди стали такими жорстокими? Без 
роздумувань здатні зірвати квітку, знищити 
ліс. Інколи закрадається думка, що вони зовсім 
не думають про майбутнє тих, хто житиме 
після них. 

 

 

Група «Юристи» підготувала матеріал про 
причини екологічного лиха на Україні. 

Група «Художники» підготувала малюнки на 
екологічну тему. 

 

 

Відеоролик «Ніжний аромат весни». 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Qhqvl1g19AM 
 

 
Коментарі 

    Слухаючи повідомлення представників групи 
«Природознавців», учні складають план. Із 
повідомлення представників групи «Юристів» 
вибирають і записують основні факти про те, що 
стало причиною екологічної катастрофи на 
Україні, після чого проводимо міні-дискусію на 
тему: «Чи можна вплинути на стан екології в 
Україні?» 
   Працюючи над текстом №1, учні визначають тип 
мовлення, називають мовні засоби зв`язку речень у 
тексті. 
   Працюючи над текстом № 2, визначають 
мікротеми, називають «відоме» й «нове» в 
реченнях тексту. 
  Текст № 3, над яким учні працюють у групах, 
надаємо учням у неправильному порядку 
розташування речень. Завдання для груп : 
розташувати речення в потрібному порядку, аби 
вийшов зв`язний текст, дібрати заголовок. На 
основі тексту № 3 визначаємо особливості будови 
розповіді. 
 "Вiдомим" у реченнях розповiдi є назва предмета 
(особи), що виконує дiї. "Новим" є назви виконаної 
або виконуваної предметом (особою) дiї.Дуже 
часто (хоч i не обов’язково) в реченнях розповiдi є 
слова, що вказують на послiдовнiсть виконання 
предметом (або кiлькома предметами) дiй. Це такi 
слова, як спочатку, потiм, пiсля того, пiзнiше, за 
годину, наступного дня тощо. 
  Заохоченням до наступної форми роботи на 
уроці, а саме: написання творчої роботи на тему 
«Все на світі має свою душу» - стане перегляд 
відеоролика «Ніжний аромат весни». 
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