
 

Урок 9-10 

Дата: 02.11.2020 

Група № 22 

Тема: Число іменників. Іменники. Що мають лише форму однини або 

множини 

Мета: Поглибити знання учнів про категорію числа іменників, 

розглянути групи іменників, що мають форму тільки однини або тільки 

множини; розвивати логічне мислення, творчі здібності учнів; виховувати 

любов до рідного слова. 

 

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. 

Хід уроку: 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Вивчення нового матеріалу. 

Слово викладача:  

Для розрізнення кількісних ознак є дві числові форми — однина і 

множина (зошит — зошити, поле — поля). Є іменники, які мають лише 

одну форму числа. За наявністю форм числа іменники поділяються на три 

групи:  

 іменники, що мають форму однини і множини;  

 іменники, що вживаються тільки в однині;  

 іменники, що вживаються тільки в множині.  

Тільки однина Тільки множина 

1. Збірні іменники : гілля, 

дітвора, дрібнота, коріння, 

студентство. 

2. Назви абстрактних понять: 

геройство, добро, мир, слава. 

3. Речовинні: бензин , молоко, 

цукор,чай 

4. Власні назви : Дніпро Україна, 

1. Назви сукупності людей, істот , 

предметів: гроші, діти, фінанси. 

2. Назви часових понять, ігор, 

звичаїв, обрядів: дебати, іменини, 

посиденьки, пустощі, шахи. 

3. Речовинні: вершки , висівки, 

дріжді, макарони. 

4. Власні назви : Альпи, Карпати, 



Чигирин. 

 

 

 

Суми 

5. Назви предметів парної чи 

семитричної  будови: граблі, 

ковзани, куранти, окуляри, сіни 

6. Емоційні переживання : завидки, 

хитрощі, веселощі. 

 

 

 

ІІІ .  Закріплення вивченого  нового матеріалу. 

Розподілить  іменники у три колонки: 1 - іменники, що мають форми 

однини і множини; 2- іменники, що мають тільки форми однини; 3 - 

іменники, що мають тільки форму множини. 

однини і множини однини множина 

   

 

Спагеті, паство, долина, штани, молоко, вітер, ворота, Полтава, 

совість, книга, малювання, Чернівці, канікули, банкомат. 

З одним словом другої колонки та одним словом третьої ( на вибір) складіть 

речення з однорідними членами. 

Проблемна ситуація. 

Поставте в однині такі іменники 

Морози, землі, місяці, ножиці.  

Який іменник не можна поставити в однині? 

Запишіть у дві колонки: 

- ті, що вживаються тільки у формі однини; 

- ті, що вживаються тільки у формі множини. 

 

 

Радощі ,врода, пестощі, Київ , пахощі,  Дніпро, Карпати,  ворота,  ножиці  

сміливість , граблі,   чорнило, окуляри,  білило, коноплі ,  гіпс, сходи, 



мед, сани, малювання, сіни , ясла. 

 

Зараз пропоную вам відгадати загадки і визначити число іменників , 

записуємо відповідь та число 

Загадки 

 У зимову веселу пору ми кращі друзі дітвори. 

Возять діти нас на гору, ми веземо їх з гори.  

 Хто входить і виходить, той перший нам руку подає. 

Ми стоїмо завжди при вході, нас у хаті кілька є.  

 Рідке, а не вода, біле, а не сніг.  

 (Учні запитують слова – відгадки, визначають число іменників і роблять 

висновок, що в українській мов є іменники, які вживаються тільки в однині або 

тільки у множині.) 

 «Готуючись до ЗНО». 

Визначити рядок , де всі слова вживаються тільки в однині 

А) сміливість, сходи, двері 

Б) козацтво, солома, борошно, 

В) надра, гроші, Марс, 

ІV.  Домашнє завдання            
 

Записати іменники в дві колонки: 1) ті, що вживаються тільки у формі 

однини; 2) ті, що вживаються лише в множини. 

 Молодь, лічба, ножиці, граблі, канікули, сміливість, ворота, дрова, ходьба, 

читання, макарони, гроші, канікули, жнива , харчі, доброта. 

Скласти 5 речень з використанням цих слів. 

 

 



Завдання – кросворд «Сховане слово».  

Заповніть клітинки іменниками, що відповідають поданим нижче 

визначенням. У виділеному рядку ви прочитаєте назву числа, у якому вони 

вживаються 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Кольорова рідина, що використовується для письма.  

2. Один з видів пересування людини.  

3. Рідина, що виготовляється з нафти та є життєво необхідною для 

машин. 

4. Хімічний елемент, що входить до складу води. 

5. Назва спортивної гри з м’ячем. 

6. Назва однієї з планет Сонячної системи. 

 

 

Фото зошитів  висилати на ел.пошту irinanikolaevna1977@ukr.net 

Питання Viber, Telegram, WhatsApp 0999707381 
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