
ПРОДОВЖУЄМО ПОДОРОЖУВАТИ У КОСМОСІ
УКРАЇНСЬКА МОВА 2 КЛАС

• Тема: дієслова антоніми

• Мета: вчити дітей збагачувати свій словниковий запас шляхом вживання
у мовленні синонімів і антонімів. Поглибити знання учнів про дієслово. 
Розвивати зв’язне мовлення, образне мислення. Виховувати любов до 
рідної мови





ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Які літери в українській мові позначають завжди два звуки ?

2. Скільки літер на письмі позначають голосні звуки?

3. Які слова не можна переносити з рядка в рядок?

4. Закінчіть речення:

В слові стільки складів скільки і ….

5.На які питання відповідають іменники ?

6.На що вказує прикметник?

7.Як називається частина мови, яка називає дію предмета?



ВІДРЕДАГУЙ ТЕКСТ

Перші земні істоти, які побували в космосі були собаки білка і 
стрілка. Під час польоту вони поводилися добре. А першим 
космонавтом був юрій гагарін. Єдиний природний супутник 
планети земля – місяць.



РОБОТА В ЗОШИТАХ 

Космонавт

РОБОТА ЗІ СЛОВОМ

Космонавти – сміливі люди.

ПІДБІР СИНОНІМІВ

Сміливі –



Сміливі – відважні – хоробрі – безстрашні 

СЛОВНИКОВИЙ ДИКТАНТ



• Герой, медаль, середа, до побачення, чернетка, ноутбук.



ПІДБІР ДІЄСЛІВ

• Ракета- летить, ….

• Космонавти – спостерігають…

• Командир – контролює, …

• Екіпаж – працює, …



Дієслова протилежні за значенням 







ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ 

Без Сонця не було б життя на нашій планеті. Сонце охолоджує і 
затемнює її. Завдяки Сонцю вмирають рослини, охолоджується вода в 
морях і океанах. 



ТЕСТ 
1. На які питання відповідають дієслова ?

А. що робить? що зробить? Б. які? Який? яке? В. хто? що?

2. З якими словами зв'язані дієслова?

А. з прикметниками Б. з іменниками 

3. Вибери дієслово:

А. праця Б. працює В. працьовитий 

4. Добери протилежне за значенням слово до дієслова «знайти»:

А. купити Б. тримати В. загубити

5. Добери близьке за значенням слово до дієслова «говорити»:

А.  мовчати Б. розмовляти В. знайомитися







РОБОТА З ДЕФОРМОВАНИМ ТЕКСТОМ

Блакитні простори, зелені ліси.

У космосі є ще багато чудес.

Ніде не знайдеш ти такої краси.

Земля це найкраще створіння небес.
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