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агата і милозвучна українська мова. Нині — одC
на з найбагатших мов світу. Вона, як неповторC
ний самоцвіт, виграє барвами веселки, має своє
звучання, свою вагомість, свою красу і силу.
Збагнути таємниці мови, прочитати історію слів, а
звідси і предметів та явищ може тільки той, хто добре
знає мову.
Глибокі знання з рідної мови, досконале володіння
нею — одна з важливих ознак високої культури й
освіченості людини.
Для зацікавлення учнів процесом навчання мови і
створення проблемних ситуацій на уроці ефективно
використовувати дидактичні й лінгвістичні ігри, шаC
ради, ребуси, лото, кросворди, які значною мірою
впливають на розвиток творчих здібностей учнів,
збагачення їхнього словникового запасу. Робота на
уроці в цікавій розважальній формі досягає високої
результативності.
Щире захоплення красою і значущістю слова доC
поможе учням сформувати не тільки лінгвістичні
знання з фонетики, орфоепії, а й сприятиме розвитC
кові навичок правильного письма і говоріння. Цей ігроC
вий матеріал привчатиме учнів працювати зі словниC
ками, формуватиме багатий словниковий запас, розC
виватиме логічне мислення, ініціативу, допитливість.
Пропонуємо лінгводидактичні ігри, які можна
використовувати на уроках української мови в 5 класі.
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ФОНЕТИКА. ГРАФІКА
ЗАМІНІТЬ ЗВУК
(гра)
Учасники гри одержують по одній картці із запиC
саними на ній двома словами (усього виготовляється
4C5 варіантів таких карток).
Протягом певного часу (3C5 хв) учні добирають і заC
писують якнайбільше слів, що відрізняються від подаC
ного на картці лише першим звуком (наприклад: миK
ти — шити, лити, пити, вити, бити, рити і т.д.).
Через 3C5 хв ведучий називає слово, що було в
картці, а учасники гри — кількість дібраних слів (а
пізніше й самі слова).
Кожному учасникові гри записується стільки очок,
скільки він дібрав слів. Тому, хто записав найбільше
слів на певний варіант, зараховується додатково два
очки.
Потім роздають картки з іншими словами. Виграє
той, хто після другого туру матиме найбільше очок.
Слова для карток:
1. Саша (Паша, Даша, Маша, каша, наша, ваша…).
2. Мила (сила, вила, шила, рила, жила, била, нила…).
3. Мак (рак, так, лак, бак, гак, Жак…). 4. Майка (лайK
ка, байка, чайка, сайка, гайка…). 5. Лук (бук, гук, жук,
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сук…). 6. Рік (сік, вік, тік, лік, бік, пік…). 7. Пий
(ший, лий, вий, мий, бий…). 8. Кама (мама, сама, гама,
лама, рама…). 9. Ніл (піл, віл, діл, кіл…). 10. Роза (поK
за, коза, доза, лоза…).
ДОПОМОЖІТЬ
(завданняCжарти)
Допоможіть дістатися кішці до мишки, козі — до
ріпи, вовку — до кози. Для цього змінюйте в кожному
наступному слові один звук так, щоб утворилося нове
слово. Слова записуйте в горизонтальні ряди клітинок
знизу вверх.
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УТВОРІТЬ НОВЕ СЛОВО
(гра)
Ведучий називає або записує на дошці слово. УчасC
ники гри, додаючи або віднімаючи на початку чи в
кінці слова один звук (голосний або приголосний),
утворюють слово з новим значенням. Виграє той, хто
першим назве слово.
Слова для гри:
1. Лук, линок, буря, міх, буква, їжа, база, пар, суд,
кобза, лин, мак, лан, лак, резина. 2. Тире, коса, баштан,
вжити, горе, окомір, опора, хорт, дзвін, отара, курок.
ВІДГАДАЙТЕ
(гра)
Ведучий бере картку з написаним на ній словом
(наприклад, рік) і пропонує учасникам гри відгадати
його. Він указує на те, зі скількох звуків складається
слово, як воно звучить, якщо змінити перший звук
(сік) і другий звук (рак). Виграє той, хто першим відгаC
дає слово.

Педагогічний досвід
Матеріал для гри:
Рука (мука, ріка), лад (сад, лід), день (пень, дань),
соло (коло, сало), мир (вир, мур), воля (доля, Валя) і т.д.
ГОЛОСНІ І ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ
ЧИЄ СЛОВО ДОВШЕ?
(гра)
Учасники гри по черзі називають слова. Кожне наC
ступне слово повинно починатися на той же звук, що й
попереднє, але мати на один звук більше. Наприклад:
голосний а (а, ар, ара, арка, аванс, ангіна, алгебра, арK
гумент, авторитет, асортимент і т.д.), приголосC
ний в (в, ви, віл, ваза, вітка, ворона, водопад, вовкодав,
водокачка, водопровід, відповідний, відмежований і
т.д.). Виграє той, хто назве найдовше слово, що почиC
нається на той або інший звук.
ЗАВДАННЯCЖАРТИ
1. Змінивши один приголосний звук на інший, пеC
ретворіть свійську тварину, що відзначається впертісC
тю, на птаха.
2. Змінивши один голосний звук на інший, переC
творіть дику тваринуCссавця на птаха.
3. Перегрупувавши звуки, перетворіть невеликий
ліс на птаха.
СЛОВАCПЕРЕВЕРТНІ
Перегрупувавши голосні і приголосні звуки, утвоC
ріть нові слова від таких слів: рис, літо, пілот, рамка,
ікра, ручка, городи.
СКОРОМОВКИ
Ведучий зачитує скоромовку або пише її на таблиці.
Кожний учасник гри тричі швидко повторює скоромовC
ку. Ті, хто ні разу не обмовиться, одержують три очки.
1. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак пісню:
«Так, як ти, не вмію я, ти не вмієш так, як я». 2. ХоK
дить перепел між полукіпками зі своїми перепеленяK
тами. 3. Наша перепеличка, мала та невеличка, під поK
лукіпками розпідпадьомкалась. 4. Кипить окріп при
Прокопові, як і при Прокописі. 5. На семеро саней по сеK
меро в сани посідали самі. 6. Три дроворуби на трьох
дворах дрова рубають. 7. Цить, не плач, спечем калач,
медом помажем, тобі покажем, самі з’їмо, тобі не даK
мо. 8. Турок курить люльку, а курка клює крупку; не
кури, турку, люльки, не клюй, курко, крупки.
ЗАГАДКИCЖАРТИ
1. Чого немає у вола, а є в корови, кози, коня? 2. Що
стоїть посеред Одеси? 3. Гора й долина. Що між ниK
ми? 4. Що серед землі стоїть? 5. Чого немає в дині, а є
в гарбузах і огірках? 6. Чого немає у воді, а є в морях,
озерах, ріках? 7. Чим відрізняється кафе від кофе?
ВПИШІТЬ СЛОВА
Впишіть у квадрати слова, що складаються з чотиC
рьох звуків, так, щоб їх можна було прочитати у верC
тикальному і горизонтальному напрямках.
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ПІРАМІДА
На двох гранях піраміди запишіть словаCіменники,
замінивши рисочки буквами. На одній грані слова поC

винні починатися і закінчуватися голосним звуком а,
на другій — приголосним т. У кожному наступному
рядку слово повинно мати на одну букву більше, ніж у
попередньому.
Складіть самостійно такі піраміди на звуки о і к.
ɚ–ɚ
ɚ--ɚ
ɚ---ɚ
ɚ----ɚ
ɚ-----ɚ
ɚ------ɚ
ɚ-------ɚ

2.

ɬ–ɬ
ɬ--ɬ
ɬ---ɬ
ɬ----ɬ
ɬ-----ɬ
ɬ------ɬ
ɬ-------ɬ

СКЛАДІТЬ МЕТАГРАМИ
Метаграми — це загадки, у яких слова відгадуC
ються шляхом заміни в них однієї букви іншою.
Складіть метаграми на слова: куб — чуб, глідK слід,
липа — лапа, квас — клас.
СХОДИ
Впишіть слова в клітинки цих сходів. Слова треба
добирати такі, щоб у кожному наступному було на одC
ну букву більше, ніж у попередньому. Усі слова в перC
ших сходах повинні починатися голосним звуком о, у
других — приголосним д.
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Самостійно складіть такі ж сходи на звуки а і п.
МЕТАГРАМИ
1. Він у бурю, в хуртовину
виростає біля тину.
Коли ж букву замінити, —
можна буде в ньому жити.
2. Коли я з д — росту на гілці,
Коли ж із т — пливу по річці.
3. З и я плаваю у морі,
З і — ловлю мишей в коморі.
ЛОГОГРИФИ
Логогрифи — це загадки, за умовами яких з певноC
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Педагогічний досвід
го слова шляхом додавання або відкидання звука (чи
складу) утворюється нове слово.
1. Люблять нас усі збирати
після дощика в ліску,
а як букву г відняти,
будем плавати в ставку.
2. Дроворуби його мають,
ним колоди розбивають;
якщо букву пропустити,
в річці слід його ловити.
УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ
ЗАПИШІТЬ В АЛФАВІТНОМУ ПОРЯДКУ
(граCестафета)
Учасники гри поділені на 2C3 однакові за складом
групи. Кожна група має картку із записаними на ній
словами й аркуш паперу. Члени кожної групи передаC
ють один одному аркуш паперу і картку та виписують
з неї по одному слову, ставлячи слова в алфавітному
порядку. Перемагає та група, яка першою виконає
завдання.
Слова для гри:
Тінь, яблуко, виноград, юннат, бригада, прапор,
фаза, арка, цемент, гараж, шершень, наука, домна,
робітник, учитель, сокіл, етажерка, жовтень,
єдність, їжак, клас, орден, йод, зима, хлопець, чавун,
медаль, людина, історія, щоденник.
ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ АЛФАВІТ
(гра)
Ведучий по черзі підходить до учасників гри і наC
зиває ту чи іншу букву. Учень, біля якого зупинився
ведучий, продовжує алфавіт. Той, хто продовжує алC
фавіт правильно, стає ведучим. Учень, який не зумів в
алфавітному порядку назвати букви, виходить із гри.
Перемагає учасник, який жодного разу не помилився.
Гру можна ускладнити, пропонуючи називати букC
ви алфавіту у зворотному порядку (наприклад: и — зе,
же, є, е і т. д.).
ВПИШІТЬ СЛОВА
І. Впишіть у вертикальні ряди клітинок слова, що
означають назви людей за професією, в алфавітному
порядку (так, щоб середнє слово починалося буквою о).
ІІ. Впишіть у вертикальні ряди клітинок в алфавітC
ному порядку іменники, що означають назви птахів.
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ХТО ШВИДШЕ!
(гра)
Учасники гри записують до зошитів самостійно
дібрані слова так, щоб другі або треті букви в них
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йшли в алфавітному порядку (наприклад: палац,
зброя, автомобіль і т.д.). Гру можна ускладнити, назиC
ваючи букви врозбивку (наприклад: же — ужиток,
азарт). Виграє учень, який першим запише слова.
ЗНАЙДІТЬ ПОМИЛКИ
Учні одержали завдання записати в алфавітному
порядку прізвища видатних українських письменниC
ків і акторів.
Сашко записав ці прізвища в такій послідовності:
П.А. Грабовський, М.К. Заньковецька, І.Я. Франко,
І.П. Котляревський, Г.Ф. КвіткаKОснов’яненко,
М.Л. Кропивницький, М.М. Коцюбинський, О.Ю. КоK
билянська, Леся Українка, Панас Мирний, І.К. ТобіK
левич (КарпенкоKКарий), П.К. Тобілевич (СаксагансьK
кий), М.К. Тобілевич (Садовський), Т.Г. Шевченко.
Які помилок припустився Сашко? Знайдіть їх і
правильно запишіть список прізвищ.
ЗАГАДКИ
1. Якого звука немає в словах віршів Т.Г. Шевченка
«Заповіт», «Якби ви знали, паничі…» Чим це поясC
нюється? 2. Який сполучник треба поставити між двоC
ма п’ятими буквами алфавіту, щоб утворити назву
людини похилого віку? 3. Яке трискладове слово
об’єднує 32 букви?
ЗВУКИ І БУКВИ
ХТО БІЛЬШЕ!
(гра)
Ведучий називає звук. Учасники гри повинні за
певний час (3 хв) записати якнайбільше слів, до склаC
ду яких входить цей звук. Для гри використовуються
звуки [нN], [лN], [йе], [й], [цN], [дзN], [дж], [ф] та ін. (напр.:
дз — дзвін, дзиґа, дзеркало і т.д.)
Переможцем виходить той, хто дібрав найбільше
слів із пропонованим звуком.
Можливий і такий варіант гри: учасники повинні
записати за певний час якнайбільше слів, що починаC
ються трьома приголосними (страх, справа, вправа,
втрата і т. ін.).
СКІЛЬКИ ЗВУКІВ?
(гра)
Кожному учасникові гри наперед зараховують
п’ять очок. Ведучий зачитує слова, учні записують їх у
три колонки: 1) слова, у яких звуків більше, ніж букв;
2) слова, у яких букв більше, ніж звуків; 3) слова, що маC
ють однакову кількість букв і звуків. Потім учасники
гри міняються зошитами і перевіряють записи. За кожC
ну помилку знімається одне очко. Перемагає той, у кого
після останнього туру залишиться найбільше очок.
Слова для гри:
Ім’я, її, джміль, їсть, люди, льон, ґедзь, п’ять,
льох, армія, з’єднання, юний, б’ють, щиро, бджола.
ЗАВДАННЯ
1. Не змінюючи кількості букв, додайте до слів іду,
а, ар один звук, щоб утворилися нові слова.
2. Запишіть п’ять слів, у яких три звуки передаC
ються п’ятьма буквами, та п’ять слів, у яких чотири
звуки передаються трьома буквами.
3. Знайдіть звук, спільний для слів: а) юрист, м’яч,
в’їзд, портьєра, пір’я; б) атом, в’яз, змія, ява, теля;
в) в’юн, ллють, луг, кенгуру, люди, б’ють.
4. Змінивши один звук, перетворіть рослину на коC
маху, що нагадує бджолу.
5. Із звуків слова космонавт утворіть якнайбільше
слів.

Педагогічний досвід
6. Відкинувши один звук, перетворіть маленьку коC
маху на морського рака.
7. Знайдіть слова, які б мали такі значення під час
читання:
зліва направо:
а) листяне дерево
б) гул голосів
в) площа для
сільськогосподарських робіт
г) розряд речей за якістю
д) злак
е) синонім прислівника
тепер

справа наліво:
геометрична фігура
чарівник
домашня тварина
канат
молочний продукт
синонім прислівника
тепер

ЛАНЦЮЖОК
(гра)
Ведучий називає слово. Учасники гри повинні проC
тягом певного часу (2C3 хв) записати якомога більше
слів так, щоб кожне наступне слово починалося двома
звуками попереднього (вітчизна — надія — ялина —
намет — етажерка — карабін — інженер — ерудиція
— явір і т.ін.). Виграє той, хто за цей час правильно наC
пише найбільше таких слів.
ХТО ВІН?
Із букв першої колонки утворіть прізвище видатC
ного російського винахідника, із букв другої — назву
його винаходу. Записавши ці слова в колонки, впиC
шіть між них букви так, щоб утворилися слова з п’яти
букв — іменники.
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НАЗВІТЬ СЛОВА
1. СловоCіменник з чотирьох букв, що означає веC
ликий водяний простір, а без першої букви — дієслово
третьої особи однини на означення польових робіт.
2. Слово з чотирьох букв і звуків, що є синонімом до
іменника незалежність. Без першого звука — коротке
жіноче ім’я. 3. Комаха, що нагадує бджолу. Без першоC
го злитого звука, позначуваного двома буквами, — меC
телик, гусінь якого псує шерстяні речі. 4. Одне слово
складається з трьох звуків, позначених трьома букваC
ми, і означає рух; друге слово складається з тих же
трьох і ще одного звука, на письмі позначається трьоC
ма буквами і теж означає рух.
ВПИШІТЬ СЛОВА
У горизонтальні рядки квадрата впишіть букви
так, щоб можна було прочитати словаCіменники, до
складу яких входять три звуки о.
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ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ
УТВОРІТЬ НОВЕ СЛОВО
1. Лука, млинок, буряк, сміх, буквар, їжак, базар,
пара, осуд, кобзар, клин, смак, улан, злак, дрезина.
2. Тир, оса, башта, жити, оре, комір, пара, хор, він,
тара, урок.
ЗАВДАННЯCЖАРТИ
1. Осел — орел. 2. Лань — лунь. 3. Лісок — сокіл.
ЗАГАДКИCЖАРТИ
1 — приголосний звук «к».
2 — е; 3 — й; 4 — м; 5 — г, р; 6 — р; 7 — а.
ВПИШІТЬ СЛОВА
Кров
Роса
Осел
Валя

Рука
Удав
Кава
Араб

ПІРАМІДА
Ада, арфа, атака, анкета, алгебра, антилопа,
апаратура.
Тут, торт, томат, трепет, танкіст, трафаK
рет, транспорт.
МЕТАГРАМИ
1. Замет — намет.
2. Плід — пліт.
3. Кат — кіт.
ЛОГОГРИФИ
1. Гриби — риби. 2. Клин — лин.
ВПИШІТЬ СЛОВА
1. Кухар, лікар, муляр, водій, оленяр, пекар, рибак,
скляр, токар.
2. Нанду, орлан, павич, галка, сокіл.
ЗАГАДКИ
1. Звука ф, який уживається переважно в словах
іншомовного походження. 2. Д — і — д. 3. Азбука.
СКІЛЬКИ ЗВУКІВ
1. Ім’я, її, армія, юний, щиро.
2. Джміль, льон, ґедзь, льох, бджола.
3. Їсть, люди, п’ять, з’єднання, б’ють.
ЗАВДАННЯ
1. Їду, я, яр.
2. Ллють, дзьоб, ґудзь, день, ссуть; в’яз, кущ, ява,
щур, яма.
3. а) — й; б) — а; в) — у.
4. Хміль — джміль.
5. Коса, сом, мак, скат, сват, авто, нота, смак.
6. Комар — омар.
7. Бук, гам, тік, сорт, рис, зараз.
(Куб, маг, кіт, трос, сир, зараз).
ХТО ВІН?
Попов — радіо.
Пекар, отара, парад, овочі, вікно.
НАЗВІТЬ СЛОВА
1. Море — оре.
2. Воля — Оля.
3. Джміль — міль.
4. Іду — їду.
ВПИШІТЬ СЛОВА
Водовоз, колосок, колобок, хоровод, поворот, молоK
ток.
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