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ТВОРИ ПРО УКРАЇНСЬКУ МОВУ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ

НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

(на матеріалах читанок для початкової школи)

Новосельська Надія Тадеївна 

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що роль рідної української

мови як важливого чинника виховання національної свідомості учнів початкової

школи  суттєво  зростає  в  нових  умовах  розбудови  державності  в  Україні.

Ставлення до мови – це вияв громадянської позиції людини, її самоідентифікації.

Національна  доктрина  розвитку  освіти  України  наголошує  на  вихованню

“шанобливого  ставлення  до  національних  святинь  та  української   мови”  [1].

Використання творів про рідну українську мову на уроках літературного читання

сприятиме  вихованню  в  молодших  школярів  почуття  любові  до  рідного

українського слова, формуванню в них національної самосвідомості. 

Вдало  підібрані  твори  слугуватимуть  усвідомленню  рідної  мови  учнями

початкових класів як могутнього знаряддя пізнання національної культури, історії

і традицій. У якості дидактичного матеріалу виступають вірші, вміщені в читанки

для учнів 2-4 класів, в яких розкривається краса та багатство української мови.  

  “Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова 

І в голосі яснім ім’я твоє просяє, наче зірка світанкова.

З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу далечизна, 

та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся Вітчизна.

У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, 

Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова” [2, с.121].

Визначте у вірші порівняння, епітети, метафори. Доберіть епітети до слова

зірка, синоніми до слова родинного. Уявіть себе пташкою, яка вилетіла з рідного

гнізда і полетіла в далекі краї. Опишіть свої пригоди і враження. Складіть твір-

міркування на тему: “Якщо в серці рідна мова”.

  “Мова в кожного народу неповторна і – своя; 

В ній гримлять громи в негоду, в тиші – трелі солов’я.



На своїй природній мові і потоки гомонять;

Зелен-клени у діброві по-кленовому шумлять.

Солов’їну, барвінкову, колосисту – на віки – 

українську рідну мову в дар дали мені батьки.

Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас, – 

бо ж єдина – так, як мати – мова в кожного із нас!” [2, с.130].

Знайдіть у вірші епітети, метафори, слова-синоніми, спільнокореневі слова.

Прочитайте вірш в особах. Продовжте речення: мова солов’їна, оскільки …; мова

барвінкова, бо…; мова колосиста, тому що… Напишіть твір-есе на тему: “Мова в

кожного народу неповторна  і своя”. Доведіть: мова єдина, як мати. 

  “Послухай, як струмок дзвенить, як гомонить ліщина. 

З тобою всюди кожну мить говорить Україна.

Послухай, як трава росте, напоєна дощами,

І як веде розмову степ з тобою колосками.

Послухай, як вода шумить – Дніпро до моря лине, – 

З тобою всюди кожну мить говорить Україна” [2, с.100].

Напишіть  продовження  вірша:  “Послухай,  як…”.  Відшукайте  в  творі

метафори.  Уявіть  себе  річкою,  складіть  твір-розповідь  від  її  імені.  Підготуйте

метафоричні словосполучення, які б розкривали красу рідного краю. 

  “У сльоту і в час негоди, і в погоду, друже мій, 

серцем слухати зумій звуки рідної природи, 

звуки – дивні голоси незвичайної краси.

Чуєш, друже мій, розмови? – з вітром листя гомонить, 

з сонцем – ниви і діброви, і з озерами – блакить.

Розмовляють доли, води… Стань, послухай, роздивись.

Мову рідної природи розуміти серцем вчись” [2, с.116].

Продовжте  думку:  “Потрібно  слухати  мову  природи,  щоб…”.  На  основі

вірша напишіть твір-розповідь на одну з тем:  “Гомін листя з вітром” , “Розмова

діброви з сонцем”. Складіть твір-опис “Краса рідної природи”. Підготуйте діалог

озера з небом. Продумайте твір-роздум “Мову природи слід розуміти серцем”.  



  “Мово рідна, слово рідне, – хто вас забуває, 

той у грудях не серденько, тільки камінь має! 

Як ту мову мож забути, котрою учила

Нас всіх ненька говорити, ненька наша мила?!

Ой, тому плекайте, діти, рідненькую мову

І учіться говорити своїм рідним словом” [2, с.129].

Відшукайте у вірші звертання, порівняння, протиставлення, спільнокореневі

слова. Як ви розумієте вислів:  “той у грудях не серденько, тільки камінь має”.

Прочитайте  розповідне,  питальне,  окличне  речення  з  відповідною  інтонацією.

Доберіть синоніми до слів плекайте, ненька, говорити.  

  “Як прислів’я чудове, йде від роду до роду, 

що народ – зодчий мови, мова – зодчий народу.

Ти постаєш в ясній обнові, як пісня, линеш, рідне слово. 

Ти наше диво калинове, кохана материнська мово!” [5, с.201].

Визначте  в  тексті  епітети,  порівняння,  звертання,  метафори.  Доберіть

порівняння до рідної мови: “Ти як… ласкава, як… красива, як… пурпурова, як…

коштовна”. Складіть твір-міркування: “Народ – зодчий мови”.

 “Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово, 

у барвінки зодягайся, моє щире слово.

Колосися житом в полі, піснею в оселі, 

щоб зростали наші діти мудрі і веселі.

Щоб на все життя з тобою ми запам’ятали, 

як з колиски дорогої мовоньку кохали” [3, с.24].

Перекажіть  зміст  вірша  від  імені  мови  так,  ніби  події  вже  відбулися,

використовуючи епітети й метафори. За допомогою яких словосполучень автор

передає персоніфікацію образу мови. Зачитайте спонукальні речення.

 “З коріння розростається малина лісова. 

Від кореня зростають новесенькі слова:

сад, садити, садівник, ліс, лісочок і лісник, 

будувати й будівник, квітка, квіточка, квітник.



Квітнуть в цьому квітнику слово-мама, слово-татко

і маленьке словенятко” [3, с.34]. 

Зачитайте спільнокореневі слова. До поданих слів сонце, зима, весна, річка,

мама доберіть спільнокореневі. Складіть з них казку.

 Під парканом бачать діти цуценятко ледь живе. 

Що робити з ним? Де діти? Каже Гриць: “Хай в нас живе.

Я зроблю для нього буду й доглядати його буду” [3, с.46].

Чим схожі й чим відрізняються виділені слова. Підберіть пари слів однакових

за звучанням і різними за значенням. Складіть з них віршовані строфи.

 “Як парость виноградної лози, плекайте мову. 

Пильно й ненастанно політь бур’ян. 

Чистіша від сльози вона хай буде. 

Вірно і слухняно нехай вона щоразу служить вам

Хоч і живе своїм життям” [6, с.5].

Опишіть,  як  потрібно  піклуватися  про  чистоту  мови.  Знайдіть  у  вірші

порівняння, метафори. Складіть твір-есе “Мова живе своїм життям”.

“Ой яка чудова українська мова! Та не в тому справа, що така багата. 

Помагало слово нам у боротьбі. Кликало на битву проти супостата, 

то звучало сміхом на полях плаката, і за все це, мово, дякуєм тобі” [6, с.5].

Продовжте речення:  “Я дякую мові  за  те,  що…”.  Напишіть  твір  на  тему:

“Роль слова в житті  народу”.  Складіть вірш про мову, використовуючи подані

слова: багата, тепла, батьківська, материнська, казкова, фіалкова.

  “Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води…

В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, 

красу її, вічно живу і нову, і мову її солов’їну” [6, с.3].

Знайдіть  у  вірші  порівняння,  епітети,  метафори.  Випишіть  слова  та

словосполучення протилежні за змістом. Продовжте речення: “Я люблю Україну,

як…”. Підберіть  синоніми та  епітети до слова  Україна.  За  поданою кінцівкою

складіть твір-роздум “Я завжди любитиму свою Україну”. 



  “Як нема без зірок небозводу, як блакиті без сонця нема, 

так і мови нема без народу, і народу без мови нема” [4, с.6].

Зачитайте порівняння. Складіть твір-роздум: “Немає народу без мови”.

 “Наче з поля чи з лугівки – у розповні літа 

чую голос перепілки з чебреців чи жита.

То говорить поле хлібне, луг, трава шовкова…

Найдзвінкіше слово рідне, найрідніша мова” [5, с.82].

Уявіть, про що можуть говорити хлібне поле, луг, шовкова трава. Складіть

розповідь  від  їхнього  імені.  Підберіть  епітети,  метафори,  які  характеризують

українську мову. Напишіть твір-мініатюру “Квітни, мово наша рідна”. 

Систематичне використання творів, які розкривають красу рідного слова, як

мовного  дидактичного  матеріалу  на  уроках  літературного  читання,  сприятиме

вихованню  національної  свідомості  молодших  школярів.  У  процесі  виконання

завдань учні початкових класів усвідомлюватимуть, що рідна українська мова –

одна з найголовніших ознак нації, основа її духовного розвитку.
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