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49 

 

 

 

24/01 

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ 

 

Однорідні члени речення (зі сполучниковим, 

безсполучниковим, змішаним зв’язком). 

вивчити параграф 23, 

с.102-103, вправа 213 

(виписати речення з 

однорідними членами, 

підкреслити ОЧР, 

побудувати схеми) 

50 25/01 Смислові відношення між однорідними членами 

речення (єднальні, протиставні, розділові). 

вивчити параграф 23, с. 

103, 

вправа 220 

51 27/01  

Поширені і непоширені однорідні члени речення. 

повторити параграф 23, із 

вправи 217 виписати 

непоширені і поширені 

ОЧР. 

52 31/01 Речення з кількома рядами однорідних членів. 

Складання тексту для розміщення на шкільному 

веб- сайті про корисні для школярів лінгвістичні 

онлайн- словники (з використанням речень, 

ускладнених однорідними членами). 

повторити параграф 23, 

вправа 218 (списати, 

підкреслити ОЧР, 

побудувати схеми) 

53 01/02 Кома і крапка з комою між однорідними членами. вивчити параграф 25, 

виконати вправу з файла 

 

54 

 

03/02 
Кома і крапка з комою між однорідними членами. 

Читання вголос текстів різних стилів, що містять 

однорідні члени речення. 

повторити параграф 25, 

виконати тести з 

прикріпленого файла 

55 07/02 Однорідні й неоднорідні означення. вивчити параграф 24, 

вправа 226, 231 

56 08/02 Однорідні й неоднорідні означення. повторити параграф 24, 

виконати тести Посилання 

57 10/02 Урок мовленнєвого розвитку №11. Особливості 

будови опису місцевості. Усний твір-опис 

місцевості (вулиці, села, міста) на основі 

особистих спостережень і вражень у художньому 

стилі (за складним планом) з використанням 

речень, ускладнених однорідними членами 

речення. 

Скласти усний переказ на 

тему "Моя вулиця" за 

планом на с. 204. 

58 14/02 Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними 

членами (повторення й поглиблення). Двокрапка й 

тире при узагальнювальних словах у реченнях з 

однорідними членами. 

вивчити параграф 26, 

вправа 251 (ІІ) 

59 15/02 Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними 

членами (повторення й поглиблення). Двокрапка й 

тире при узагальнювальних словах у реченнях з 

однорідними членами. 

Повторити параграф 26, 

виконати тести з 

прикріпленого файла 

60 17/02 Урок мовленнєвого розвитку №12. Ділові папери. 

План роботи. 

опрацювати с.195-196, 

вправа 411. 

61 21/02 Узагальнення й систематизація вивченого з теми 

«Речення з однорідними членами». 

повторити параграфи 23-

27, вправа 266. 

 

62 

 

22/02 
Контрольна робота №3 з мовнї теми «Речення з 

однорідними членами» (тестування). 

повторити основні поняття 

з теми "Речення з 

однорідними членами" 

63 24/02 Урок корекції знань учнів. Речення з однорідними 

членами 

виконати тести Посилання 

 

 

64 

 

 

 

РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ 

СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, 

РЕЧЕННЯМИ) 

 

 

 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3381013
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2982667


 

 

28/02 

Звертання непоширені й поширені. Риторичне 

звертання. 

вивчити параграф 28, 

виконати тести Посилання 

65 01/03 Розділові знаки при звертанні. повторити параграф 28, 

вправа 277 

66 03/03 Вставні слова (словосполучення, речення). Групи 

вставних слів і словосполучень за значенням. 

вивчити параграф 29, 

вправа 288 

67 07/03 Розділові знаки при вставних словах 

(словосполученнях, реченнях). 

повторити параграф 29, 

виконати тести Посилання 

68 08/03 Розділові знаки при вставних словах 

(словосполученнях, реченнях). 

повторити параграф 29, 

виконати тести з 

прикріпленого файла 

69 10/03 Урок мовленнєвого розвитку №13. Складання та 

розігрування діалогу-розпитування або домовляння 

(телефонної розмови) з використанням вставних 

слів (словосполучень, речень). 

скласти діалог на задану 

тему з використанням 

вставних слів 

70 14/03 Розділові знаки при звертанні і вставних словах. повторити параграфи 28-

29, вправа 255 

71 15/03 Уроки мовленнєвого розвитку №14-15. 

Контрольний стислий письмовий переказ 

розповідного тексту з елементами опису місцевості 

в художньому стилі (за складним планом). 

повторити параграф 28-30, 

скласти складний план 

переказу 

72 17/03 Уроки мовленнєвого розвитку №14-15. 

Контрольний стислий письмовий переказ 

розповідного тексту з елементами опису місцевості 

в художньому стилі (за складним планом). 

відредагувати чернетку і 

закінчити роботу 

73 21/03 Узагальнення й систематизація вивченого з теми 

«Речення зі звертаннями, вставними словами 

(словосполученнями, реченнями)». 

повторити тему, виконати 

тести на с. 140-141 

74 22/03 Контрольна робота №4 з мовної теми «Речення зі 

звертаннями, вставними словами 

(словосполученнями, реченнями)» (тестування). 

повторити параграфи 28, 

29 

75 24/03 Урок корекції знань учнів. Речення зі 

звертаннями, вставними словами 

(словосполученнями, реченнями) 

придумати 6 запитань 

тестового характеру з теми 

"Звертання, вставні слова" 

 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1671864
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8741135

