
Урок  11 – 12 

Тема: Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів. 

Уживання слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення. 

Мета: ознайомити учнів із основними групами фразеологізмів; збагатити мову учнів 

фразеологізмами; розвивати уважне ставлення до мови, до її якостей; формувати мовленнєвої 

культури, раціональної мовленнєвої поведінки; виховувати навички самоосвіти і 

самовдосконалення; розвивати логічне і критичне мислення, творчу  уяву; формувати мовний 

смак, мовне чуття і мовну стійкість. 

Обладнання: презентація 

Тип: дистанційний 

Матеріали до уроку 

І. Організаційний момент 

1.Привітання 

2. Перевірка готовності до уроку 

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок 

1.Перевірка д. з. 

2. Бесіда 

- Що називаємо  фразеологізмом? 

-Наведіть приклади  фразеологізмів. 

- Поясніть значення і різницю між словосполученнями: 

Сказати слово, слово в слово; бере ручку, бере за живе; вода потекла, як вода змила; високий сміх, 

на сміх брати. 

III. Повідомлення теми та мети уроку 

Сьогодні ми з вами розглядаємо цікаве явище у нашій мові – фразеологізми. Наше завдання – 

визначити  основні групи фразеологізмів,  дослідити їх роль у мовленні, вдосконалювати навички 

пояснювати значення фразеологізмів, добирати фразеологічні синоніми,антоніми, доречно їх 

уживати у власному мовленні. 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

1.Теоретичні питання 

З лексикою української мови нерозривно пов’язана фразеологія.  

Фразеологією називають 1) розділ мовознавства, що вивчає фразеологізми; 2) сукупність 

фразеологізмів у мові. Адже слова в мові вживаються не ізольовано, а в реченні, утворюючи іноді 

стійкі словосполучення, що сприймаються як єдине ціле, тобто як певний мовний зворот. 



Фразеологізмом називається стійке сполучення слів, побудоване за моделлю словосполучення чи 

речення, що виражає єдине поняття, лексично неподільне і відтворюване в мовленні. 

Фразеологічними словосполученнями є, наприклад, гіркий хліб (нелегке життя), пекти раки 

(червоніти), собака на сіні (скупий), море по коліна (нічого не страшно).  

До фразеології належать і крилаті слова — влучні вирази видатних людей, українських, російських 

та зарубіжних письменників, переклади античних та інших стародавніх висловів: Світ ловив мене, 

та не спіймав. (Г.Сковорода). Борітеся — поборете (Т. Шевченко). Пропаща сила (Панас Мирний). 

Бути чи не бути (В. Шекспір).  

Фразеологізми є експресивним засобом мови, ними можна влучно й дотепно висловити думку, 

дати оцінку. Фразеологізми мають різне стилістичне забарвлення. 

Розмовні і просторічні фразеологізми  вживаються у побутовому спілкуванні й художній літературі, 

фольклорні фразеологізми в усній народній творчості, книжні фразеологізми у наукових і 

публіцистичних текстах, рідше — у художніх, нейтральні фразеологізми в усіх стилях . 

2. Робота з таблицею 

 

V. Закріплення нового матеріалу 

1.Знайдіть у наведених реченнях фразеологізми і поясніть значення їх. Два-три речення 

запишіть. 

1. І ця тиха, довірлива розповідь перевернула чоловікові душу. 2. Підемо: Чи тепер тобі вже не з 

руки? 3. Вони обоє рябоє. 4. З вами хоч на край світу. 5. І знову така тиша довкола, хоч мак сій (Із 

тв. М. Стельмаха). 

2. Перепишіть, дібравши до поданих фразеологізмів звичайні синоніми.  

Море по коліна, пальцем у небо попасти, не спускати ока, поставити крапку над і, чужими 

руками жар загрібати. 



3. Користуючись фразеологічним словником української мови, поясніть значення поданих 

фразеологічних зворотів, з’ясуйте стиль уживання.  

Бабине літо, показати клас, горобина ніч, лебедина пісня, біла пляма. 

4. Редагування фразеологізмів  

 Відредагуйте  вислови. 

 Прийняти міри – 

 Заключати договір –  

 Кидатися у вічі - 

 Згідно плану –   

 Приймати участь – 

5. «Фразеологічний аукціон». У фразеологічні одиниці вставте пропущені слова (користуйтесь 

довідкою). Поясніть значення фразеологізмів(дид.мат.). 

     Гострити …; сам собі …; … на … не попадає; викинути з …;  втрачати …; … з’їсти; прихилити 

…; ламати …;  не по …;  на … ходити;  крізь … цідити. 

Довідка: зуб, голова (малюнки). 

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ  

1. Зробити конспект  

2. Виконати вправи, які виділені  

Завдання надіслати на мою пошту julia.n95@ukr.net 


