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Ярмаркова метушня 

Тиждень 19 “Ярмаркуємо”, урок 91 

Уривок із казки Зірки Мензатюк “Ярмарок”. 

Однина та множина, роди іменників. 

Обладнання і матеріали: 

 підручник “Українська мова та читання” (автор Г. Остапенко), с. 20–21; 

 роздруківка картини Ч. Висоцького “Зимовий ярмарок”; 

 роздруківка “Історична скарбничка”; 

 роздруківка “Однина — множина”; 

 роздруківка “Діалог”; 

 роздруківка “Ярмаркова скоромовка”; 

 “Тренажер із правопису”, № 2, с. 8. 

 

УВЕДЕННЯ В ТЕМУ 

1. Настроєве привітання “Ті, хто…”. 

 Пропоную тим, хто сьогодні добре виспався, нявкнути; тим, хто сьогодні смачно 

поснідав, хрюкнути; тим, хто прийшов до школи із задоволенням, потупати ніжками; 

тим, у кого в школі є друг, плеснути в долоньки.  

Запитання до дітей: 

 Розкажіть одне одному, чи були ви колись на ярмарку. Чи сподобалося? Чому? 

 Що найбільше запам’яталося? 

 Що здивувало? Чи комфортно вам було? 

 

2. Розгляньте картину Чарльза Висоцького “Зимовий ярмарок”. 

 Складіть про картину речення, у якому слово ярмарок було підметом. 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (роздруківка “Історична скарбничка”). 

Ярмарок (від. нім. Jahrmarkt, букв. — щорічний торг) — торги, що регулярно 

відбуваються у визначений час у певному місці, на які з’їжджаються люди для продажу 

та купівлі товарів, укладання торгових угод. Перші згадки про існування ярмарків 

в українських містах датуються 15 ст. — Львів (1472), Луцьк (1497), Дубно (1498), 

Київ (поч. 16 ст.). 

Задовго до світанку селяни пішки або на возах вибиралися із сіл і довгою чередою 

простували до місця, де мав відбуватися ярмарок. Ярмаркувати їхали, як на велике свято, — 

гарно вдягнені, з добрим настроєм. Тривали торги по кілька днів і були місцем знайомства 

людей з різних, часом віддалених місцевостей. Кожний ярмарок був не лише торжищем, 

а й місцем для розваг. Колоритні сценки, сповнені народних дотепів, жартів, купівлі-продажу 

доповнювалися гуртовим співом молоді, іграми та забавами, троїстою музикою, грою 
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кобзарів та лірників. Зокрема, тут завжди можна було послухати мандрівних артистів, 

а то й самому поспівати й потанцювати в гурті при нагоді. 

Синоніми до слова ярмарок — торговиця, ринок, базар. 

 

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ 

1. Читання уривка з казки Зірки Мензатюк “Ярмарок” (завдання 2, с. 20–21 підручника) 

самостійно (мовчки або пошепки). 

 Випишіть виділені слова, подивіться, що вони означають, у “Тлумачку” й поділіть 

їх на склади. 

2. Обговорення прочитаного. 

Запитання до дітей: 

 Як у творі описана ярмаркова метушня? 

 Які дієслова передають нестримний рух і галас? 

 Які лісові мешканці приїхали на ярмарок? 

 Чого немає на ярмарку? Прочитай про це й запропонуй свої ідеї. 

 Як ти гадаєш, що могли б продавати на ярмарку їжак, лисиця, ведмідь, порося, заєць? 

 Якби в тебе була можливість обрати тематику ярмарку, яка це була б тема? Якою була 

б назва твого ярмарку? (Наприклад: “Чарівники і чарівниці”, “Сміх та й годі”, 

“Солодка країна” тощо.) 

3. Завдання № 5, с. 21. 

 

РОБОТА З ТРЕНАЖЕРОМ ІЗ ПРАВОПИСУ 

1. “Тренажер із правопису”, № 2, с. 8. 

 

ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ 

1. Виконайте вправу “Однина — множина”. Запишіть іменники першого рядка 

у множині, а іменники другого рядка — в однині. 

2. Робота в парах. Вправа “Діалог”. 

В українській мові є іменники, що вживаються тільки в однині: 

олія, масло, молоко, борошно, цукор, сіль, знання, дітвора, мудрість, молодь, добро, 

золото, давнина, честь. 

Є також іменники, що вживаються тільки у множині: 

ножиці, ворота, двері, сани, штани, іменини, гроші, окуляри, дрова, граблі, Карпати, 

канікули, Суми, Черкаси, Чернівці, Афіни. 
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Розіграйте діалог між покупцем і продавцем на ярмарку, використовуючи подані слова. 

Покупець: 

Продавець: 

3. Вправа “Ярмаркова скоромовка”. Прочитай і повтори кілька разів у швидкому темпі. 

 

РЕФЛЕКСІЯ 

Вправа “Думка в подарунок”. 

Усі по черзі промовляють по одному реченню про свої враження від уроку. 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

1. Виконати завдання № 6 на с. 21 підручника. 

 

 

Урок підготувала й провела Ольга Коваленко, 

школа “Соняшник”, м. Київ 
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