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Тема. Звертання. Розділові знаки при звертанні 
Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про звертання, його 

види, правила написання; формувати вміння визначати звертання в 
реченнях,розставляти розділові знаки; розвивати творчі вміння 
розширювати речення шляхом самостійного введення в них слів-
звертань, конструювати речення за опорними словами; виховувати 
любов до рідного краю. 

Правопис: кома і знак оклику при звертанні.  
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок. Урок-подорож. 
Обладнання: картки для індивідуальної роботи, підручник, ілюстрації до 

казок, таблиці з теми 
 

Скільки є в нас, любі друзі, для звертання ніжних слів. 
 Д. Білоус. 

  
Хід уроку 

 
I.Організаційний момент 
 -  Доброго дня, любі діти! 
 Мені дуже приємно бачити Вас. Сподіваюся, що ви сьогодні добре і 
старанно підготувалися до уроку. Скажіть, будь ласка, з чого було 
розпочато урок?                      (з привітання, у якому є звертання) 
  
У вас є можливість привітати один одного, використовуючи звертання. І 
це зроблять ті, у кого на парті лежать слова для привітання. 
  -А яку роль у мовленні відіграє звертання? 
 Звертання відіграє важливу роль у нашому повсякденному мовленні, без 
нього було б важко спілкуватися. Погодьтеся, що встановлення контакту з 
людиною передусім залежить від того, як ми до неї звернемося. Навряд чи 
зможе відмовити нам той, кого ми назвали добродієм. 
    Отже, у нас сьогодні, діти, урок-подорож до країни « Звертання» . А 
перепусткою до неї буде поезія відомого українського письменника 
Дмитра Білоуса 

( Учениця читає поезію Дмитра Білоуса) 
II. Оголошення теми, мети, завдань уроку. 



Мотивація навчальної діяльності 
   
   
 
III. Актуалізація опорних знань 

- Розпочинаємо нашу подорож.  
 Перша зупинка - «Всезнайки». Для щасливої подорожі нам 

потрібно виконати всі заплановані завдання.  
 Гра « Мозковий  штурм» 

- Що  таке  звертання?  
-  Чим  відрізняється  звертання  від  інших  членів  речення? 
-  У  якому   відмінку  можуть  бути  звертання? 
- Де може стояти звертання? 
- Чим виражається звертання? 
- Як інтонаційно виділяється звертання? 
- Які звертання є риторичними? Для чого вони вживаються? 
- Як виділяються звертання на письмі? 
- Які є види звертань за будовою? Наведіть приклади. 

 
             Друга зупинка  - Зупинка «Умільці»  
  
1.Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Визначте в реченнях 
звертання, зверніть увагу на його місце в кожному реченні. Поясніть 
розділові знаки при звертаннях.  Якою частиною мови виражене 
звертання? Які звертання є риторичними? 
 
Ясні зорі, тихі води - то земля твоя, мій сину. 
Мир і любов, Україно, неси, сяй для планети, як сонце краси. 
Прекрасні квіти пести, охороняй,юначе! ( І. Драч).  
Цвітіть, сади! Лани, ростіть! ( М. Рильський).  
 
  
 2. Робота біля дошки. Записати речення. Пояснити розділові знаки. 
Зробити синтаксичний розбір другого речення 

 
 

Україно, ти для мене диво. (В. Симоненко). 



Ти стоїш на узбіччі дороги, калино. (Є. Гуцало). 
          Чом ти , чоловіче,зажурився ? ( І. Яворський).  

 
 

 
 3.Поставити  іменники  у  Кл.в.  й  записати  у  три  колонки: 

1)із  закінченням  -є 
2)із  закінченням  -у,  -ю; 
3)із  закінченням  -о. 

Сестриця,  чайка,  вовк, Уляна,  вчитель,  охоронець,  жінка,  Андрій,  
їжак,  дядько,  хлопець,  Інна. 
 
  
Гра «Конструктор». 

Зобразіть схематично речення із звертаннями вправи 171 ( вправу не 
переписуємо, лише будуємо схему, біля дошки) 
Вибірковий диктант. 

Прослухайте речення. Випишіть, розподіляючи у дві колонки, 
поширені і непоширені звертання. 

1.Повій, вітре тихесенький, з-за синього моря та принеси в Україну 
козацькую волю! (О. Кониський). 2. Мир і любов, Україно, неси, сяй для 
планети, як сонце краси. (І. Гончар). 3. Вкраїно дорога, я із твоїх долонь 
зійшла у білий світ. (Л. Забашта). 4. Вечірнє сонце, дякую за день! (Л. 
Костенко). 5. Сонце! Я тобі вдячний. (М. Коцюбинський).  

Фізхвилинка 
Встаньте, діти, посміхніться, 

  Землі нашій уклоніться   
  За щасливий день   вчорашній.  

  Всі до сонця потягніться,  
  Вліво, вправо нахиліться,  
  Веретенцем покрутіться.   
                                              

 Зупинка «Казкова». 
Доповніть речення звертаннями до персонажів українських 

народних казок, вивчених вами на уроках української літератури  
А що,……, як краще жити: правдою чи кривдою? « Про правду й 

кривду» 



Та як же мені,……., не плакати: ось пан дав тобі десяток варених 
яєць і казав, щоб ти посадила на них квочку. « Мудра дівчина» 

……., що нам робити з тобою? Чужі діти своїм батькам у поміч 
стають, а ти тільки дурно у нас хліб переводиш. « Ох» 

 
  Зупинка «Фантазери». 

Творча робота 
- Складіть і запишіть речення, у яких подані слова та 

словосполучення виступали б у ролі звертань. Укажіть 
звертання поширені і непоширені. 

   I варіант                                                       II варіант 
Україна, вулиці мого дитинства                 Друзі, рідна земля 
       -Як не гарно в чужій стороні, які б незабутні враження ми не 
отримали, подорожуючи, нам завжди хочеться повернутися додому. Про 
це говорять і речення, які ви щойно склали. Ми чудово впоралися із усіма 
завданнями.  

 
IY. Оцінювання знань учнів.  
 Зупинка «Контрольна» 

Виконання тестових завдань. 
1. Звертання 
а) називає того, до кого звертаються; 
 б) називає того, хто звертається; 
 в) виражає ставлення мовця до висловлюваного. 
 
2. У реченні звертання 
а) є головним членом речення;  
б) є другорядним членом речення; 
в) не є членом речення. 
 
3. Знайдіть правильно записане речення: 
а) Читаю знов твої листи, моя ти пташко, рідна, мила. (В.Сосюра) 
б) Читаю знов твої листи моя ти пташко рідна, мила. 
в) Читаю знов твої листи, моя ти пташко рідна мила. 

4. На письмі звертання виділяються 
а) лапками;  
б) тире; 
в) комами або знаком оклику залежно від інтонації. 

5. За будовою звертання бувають: 
а) прості і складні; 
б) односкладні і двоскладні; 



в) поширені і непоширені. 

6. Знайдіть речення із поширеним звертанням: 
а) Візьміть мене хмари на крила свої. ( О.Олесь ) 
б) Не шуміть ліси зелені! Спати йдіть вітри студені! (О.Маковей ) 
в) Не шуми ти луже. (В.Сосюра ) 

7. Знайдіть речення із звертанням: 
а) Відлетіли сірі гуси, в лісі осінь вже гуде (М. Стельмах); 
б) Мій дід теж Матвієм звався (М. Стельмах); 
в) Балакай, пане Свириде, побачиш, що з того вийде (Нар тв.). 

8. Знайдіть речення, в якому звертання стоїть в середині: 
а) Дзвінко бийте, ковалі! (П. Тичина); 
б) Мовчи, язичку, дістанеш паляничку (Нар тв.); 
в) Нарешті я догнав тебе, царівно! (І. Кочерга). 

9. Знайдіть речення, в якому звертання стоїть в кінці: 
а) Гей, рицарю жадібний, стережись! (М. Бажан); 
б)Розмахніться дужче, теслі! (П. Тичина); 
в) Коли б ти, нічко, швидше минала (Л. Українка). 

10. Знайдіть речення із непоширеним звертанням: 
а) Ви заграйте гори! Зашуміть діброви! (Ю.Шкрумеляк) 
б) Не бійся друже мій мого терпкого слова! ( О.Маковей) 
в) Не плач не журися молодий козаче. ( Нар. тв.) 

11. Знайдіть речення із звертанням: 
а) 3 добра й любові приходить щастя. (А.Мойсеєнко) 
б) Працею людина сильна і красива. (О.Гончар ) 
в) Благослови мати весну закликати! (Нар. тв.) 

12. Знайдіть неправильно записане речення: 
а) Ти ж куди, Оксано, проти ночі? (М.Стельмах) 
б) Ким хочеш бути хлопчику в житті? (М.Рильський) 
в) Не розлюблю тебе ніяк, моя вишнева Україно. ( В.Сосюра )  
 

 
V. Підсумок уроку 
Інтерактивна вправа «Мікрофон». 

- Поділіться враженнями від подорожі. Чи сподобалась вона 
вам? Що ви запам’ятали? Які знання отримали? 

 
 

VІ. Домашнє завдання 
Творча  гра   «Матеріал  у  номер» 
Хто  краще? Хто  швидше?  Хто  переконливіше? Хто  цікавіше? 



- Використовуючи  звертання,  напишіть  від  імені  юних  
охоронців  природи  лист-звернення  до  тих,  хто  забруднює  довкілля.  
Потрібно  дібрати  ті  аргументи, які  не  лише  присоромлять,  а  й  
переконають   людей,  що  таке  ставлення  до  природи принижує  їхню  
гідність. 
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