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ГРА-КОНКУРС ДЛЯ ЗНАВЦІВ МОВИ
«ЧАРІВНІ СЛОВА ВІДКРИВАЮТЬ СЕРЦЯ»
О. Ю. Гузовська, учитель української мови та літератури вищої категорії,
Харківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І–ІІІ ст. № 9, м. Харків
Мета: сприяти розширенню словникового запасу
учнів, викликати бажання вивчати українську мову,
розвивати творчі здібності учнів, уміння спостерігати;
формувати навички колективного пошуку істини, виховувати любов до мови свого народу.

«Мужай, прекрасна наша мова»
М. Рильський
«Ну що б, здавалося, слова?
Слова та голос — більш нічого,
А серце б’ється, ожива,
Як їх почує...
Т. Шевченко

ПЕРЕБІГ ЗАХОДУ
Звучить українська мелодія, на сцену виходять ведучі в українському вбранні.
Як гул століть, як шум віків,
Як бурі подих — рідна мова.
Вишневих ніжність пелюстків,
Сурма походу світанкова,
Неволі стогін, волі спів,
Життя духовного основа.

2-га учениця
О мово рідна! Золота колиско,
В яких світах би не бувала я, —
З тобою серцем, і по-українськи
Я вимовляю мамине ім’я.

Мова — державна перлина,
Нею завжди дорожіть;
Без мови немає країни —
Мову, як матір, любіть.

У ч и т е л ь. І мова наша вознеслася над віками,
бо її зберіг народ, обстоювали кращі сини й доньки славної України, боролися, як сказав поет,
«предки невідомі і гинули за мову на вогні». У ці
дні ми вшановуємо, як і увесь світ, нашу рідну
мову — солов’їну, калинову, багату, дзвінку, ніжну й завзяту. Сьогодні, вшановуючи нашу мову,
ми проведемо гру-конкурс для знавців рідної мови
«Чарівні слова відкривають серця».
На сцену запрошуємо дві команди.

Обладнання: плакати з написами:

1-й учень

4-та учениця

1-ша рубрика «Розминка»
Дайте відповіді на питання.
1. Що необхідно зробити, щоб повільна дія «всипати» швидко закінчилася? (Змінити наголос —
всипати)
2. Що стоїть між стелею і підлогою? (Буква і)
3. На яке питання не можна відповісти «Ні». (Ти
мене чуєш?)
4. Чи можна з кози зробити козака? (Так. Коза + к =
козак)
5. Чого багато має золото, менше озеро, ще менше море і зовсім не має ріка? (Букву о)
6. Що розташовано всередині школи? (Буква о)
7. Чим закінчується весна і зима? (Буквою а)
8. На яке питання не можна відповісти «Так». (Ти
спиш?)
9. Що треба зробити, щоб майка злетіла? (Змінити першу букву: майка — чайка)
10. Що мають береза, дуб, бук, яблуня, але не мають ні вишня, ні клен? (Букву б).
2-га рубрика «Кмітливість»
Відгадайте загадки.

3-й учень

1. Я один в сім’ї такий.
Кажуть, надто вже м’який.
Хоч мовчун та дивак.
У слові я не зайвий знак. (М’який знак)

Мова — то чиста криниця,
Де б’є, мов сльоза, джерело.
Мова — це наша світлиця,
Вона, як добірне зерно.

Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота
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2. Ми, звичайно, не хитруєм;
Нас і бачать, нас і чують.
Це зовсім не дивина.
Відрізняємось ми чим?
Літер дві, а звук один. ([Дж], [дз])
3. Маленьке, менше від мачинки,
Ні з ким не стану на борню,
А при читанні, коли треба,
Й людини мову зупиню. (Крапка)
4. Злита з хвостиком ця крапка,
Невелика, власне лапка,
Робить паузу, усім знайома.
Як вона зоветься? (Кома)














3-тя рубрика «Літературний конкурс»
Закінчіть прислів’я.
Хто рано посіє,.. (той рано й пожне).
Зробив діло —… (гуляй сміло).
Наша сила —... (сім’я єдина).
Маленька праця краща за... (велике безділля).
Праця чоловіка годує,.. (а лінь марнує).
Хто співає,.. (у того й робота скоро минає).
Рідна мова дорога людині,.. (як саме життя).
Хто хоче багато знати,.. (тому треба мало спати).
Ти наше диво калинове,.. (кохана українська мова).
Слово без думки... (як колос без зерна).
Нема в тебе хліба м’якого,.. (зате є в тебе слово ніжне).
Доброму слову душа радіє,.. (лихе слово б’є, як кілок по голові).
4-та рубрика «Гра з глядачами»

Хто занадто довго думає
про те, щоб робити
добро, тому немає часу
бути добрим.
Рабіндранат Тагор
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1. На неї птах сідає,
Вона його гойдає,
А звук ви замініть —
Звірятком стане вмить.
(Гілка — білка)

3. Тече собі, хвилюється,
Навколишнім милується.
А Р на Н змінити —
То темно буде жити.
(Річка — нічка)

2. К — відняти, СОБ — додати —
Стане гавкати й скавчати.
СОБ на К як замінити —
Буде на водоймах жити.
(Собачка — качка)

4. Не знайти без мене ходу
Через прірву, через воду,
З О я зовсім інше слово
Житло людям дать готове.
(Міст — місто)








5-та рубрика «Перлини народної мудрості»
Поясніть значення крилатих висловів (фразеологізмів).
Розбити глека — … (посваритися).
Ахіллесова п’ята — … (вразливе місце).
Накивати п’ятами — … (втекти).
Іскра Божа — … (талант, здібності).
Буря в склянці води — … (нервування з незначного приводу).
Гордіїв вузол — … (заплутана справа).
6-та рубрика «Чорна скринька»
1. У чорній скриньці лежать два «яблука».
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Перше «яблуко» було завезено до Росії
у ХVII столітті з Голландії за наказом царя Петра
І, а до Голландії воно потрапило з Америки. Його
називали «зелене», або «чортове», яблуко.
Друге «яблуко» було завезено з Північної Америки. Французи та італійці називали його «яблуком кохання», «золотим яблуком». Перша згадка
про це «яблуко» в Україні датована 1781 р. (його
вирощували в приватних садах багатії). Що ж лежить у скриньці?
(Перше «яблуко» — картопля — «пом де тор»
(фр.) — «земляне яблуко». Друге «яблуко» — помідор —
«пом д’ор (фр.) — «золоте яблуко»).
2. Предмет, що по-різному називається українською та російською мовами, хоч обидва слова походять від одного давньоруського кореня.
З’явилося це слово в давньоіндійській мові, звучало приблизно як «шаккара» і означало «пісок».
Згодом воно потрапило до Персії, потім — до Аравії, звідти — до північної Африки, потім — до
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Іспанії, Італії. Згодом його було запозичено німцями. Від німців слово потрапило до поляків,
а вже від поляків запозичили ми. Що ж у ящику?
(Українською мовою — цукор, російською мовою —
сахар. До української мови слово потрапило через польську (цукер), яка його запозичило з Аравії (суккар).)
Підбиття підсумків. Визначення переможців
Заключне слово вчителя
Ми багато сьогодні почули цікавого про слово, українську мову. Та це тільки мізерна крапля
у великому мовному океані, подорож яким має
тривати все ваше життя. Тож успіхів вам!
Завершити нашу зустріч хочу словами Олександра Підсухи:
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Нас далеко чути, нас далеко видно,
Дмуть вітри історії в наші паруси.
Розвивайся й далі, мово наша рідна,
І про нас нащадкам вісточку неси.
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