
Тема. Мово моя, ти чарівна зірниця . Калинова рідна мова (свято). 

Мета. показати учням красу та багатство української мови, викликати 

бажання вивчати її, збагачувати свій словниковий запас; розвивати навички 

виразного читання віршів про мову; виховувати любов і повагу до своєї 

Батьківщини, свого народу, рідної мови. 

Обладнання: вислови про мову, виставка літератури, вишиті рушники. 

           

Вислови про мову:  

О мова рідна! Їй гаряче 

віддав я серце недарма.  

Без мови рідної, юначе, 

й народу нашого нема. 

В.Сосюра 

            Мова - коштовний скарб народу. 

                              І.Франко 

Хід заходу 

Звучить пісня про Україну. На фоні мелодії звучать слова: 

1. Добрий день вам, добрі люди!  

Хай вам щастя-доля буде,  

Не на день і не на рік,  

А на довгий - довгий вік. 

 

2. У нашій світлиці сьогодні тепло і світло, то ж давайте поговоримо про 

нашу рідну мову. 

 

3. 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! 

 

4. Мова 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. 

 

5. Мій друже, брате,  

Звертаюсь сьогодні до тебе 

Мовою землі твоєї, 

Мовою матері твоєї, 

Народу твого мовою. 

 

6. Вся історія народу — в мові, 

Мова — душа народу. 

Позбавити народ рідної мови — 

Це означає вбити народ. 

 

7. Зневажати мову мамину — біда, 

Котра пустими зробить наші душі 

І ми нащадкам зможем передать 

Лиш те, що корені калині сушить. 

Зневажати мову — зрадити себе, 

А зрадників хто може поважати? 

І стане чорним небо голубе, 

Вмиратиме у муках рідна мова. 

 

8. О, не згуби свого народу,  

Безсмертна мово, рідна і терпка,  

Ти є душа співучого народу  

Що був і є, і буде у віках. 

 



9. Вона нам рідна, як мама і тато, як та земля, на якій ви зростаєте. Бо це 

мова, яку ми всі чуємо змалку, якою ми промовили перші слова. Ця мова 

зрозуміла і рідна всім нам. Бо без мови немає народу. І так само, як у кожної 

людини є одна мама, так і мова рідна лише одна. Людина може знати дві, три 

і більше мов, але рідною залишається материнська мова. 

 

10. Рідна мова. І чується лагідний, теплий голос матері, яким вона будить нас 

уранці. Хіба ще хтось вміє промовляти такі слова, як наші українські мами? 

Адже цілий світ визначає, що українська мова – чудова, мелодійна, багата. 

 

11. Як хочеш, друже, шану всюди мати, 

Навчися рідну мову шанувати. 

Вона - твоє обличчя, твоя доля. 

На це була свята Господня воля. 

Ще в давнину признав її весь світ, 

Та скніла у неволі тьму століть. 

Тепер вона розкута і підмоги 

Від нас чекає, щоб звестись на ноги. 

 

12. Українська мова промениста, 

Доступна й лагідна, весела і дзвінка. 

Багата, як земля, джерельно  - чиста, 

І тепла, наче мамина рука. 

Я вчуся нею гарно розмовляти, 

Читаю вірші і пишу слова, 

Бо рідну мову треба добре знати. 

Вона чудова, ніжна і жива. 

 

13. Яка ж багата рідна мова! 

Увесь чарівний світ у ній! 

Вона барвиста і чудова, 

І нищити її не смій! 

 

14. Вона про все тобі розкаже, 

Чарівних слів тебе навчить, 

Усе розкриє і покаже, 

Як правильно у світі жить. 

 

15. В ній стільки слів, що й не збагнути! 



І приказок, і порівнянь. 

А мову знаючи, здобути 

Ти зможеш просто безліч знань. 

 

16. То ж мову вчи і прислухайся 

До того, як вона звучить. 

І розмовляти так старайся, 

Щоб всім її хотілось вчить. 

 

17. Вона ж у нас така багата, 

Така чарівна, як весна! 

І нею можна все сказати, 

І найрідніша нам вона. 

 

18. Бо вона ж така багата, 

Українська мова! 

Неповторна і крилата, 

І така чудова! 

 

19. І цвіте у ній кохання,  

Рушники з квітками 

Мрії наші і бажання,  

Верби над ставками. 

 

20.  Найрідніше, сокровенне, 

Найдорожче в світі. 

І святкове, і буденне, 

В ній батьки і діти. 

 

21. Не цурайтесь мови, люди,  

Не цурайтесь роду. 

Як зачахне рідне слово, - 

Не буде народу... 

 

22. Слова летять у душу як лебідки 

І пахнуть п’янко житом і росою, 

Калиною, цілющою травою, 

Вербички юної дівочою красою. 

 



23. Доню, моя доню, 

Синьоока зірко, 

У житті буває 

Солодко і гірко. 

Як би не манили 

Твої очі зваби, 

Не посмій вчинити 

Батьківщині зради. 

 

24. Не посмій забути  

Маминої мови. 

Нею квітне поле, 

І гудуть діброви. 

Можеш призабути, 

Запах рути-м’яти, 

Але рідну мову. 

Мусиш пам’ятати. 

25. Можеш не впізнати 

Голосу діброви, 

Та не смій зректися 

Маминої мови. 

Бо як відречешся, 

Кине тебе пісня, 

Будеш ти без неї 

Наче вишня пізня. 

 

26. Любіть свою мову й ніколи 

її не забудьте в житті. 

А хто свою мову забуде, 

Той серце забуде своє. 

 

27. Вона, як зоря пурпурова, 

Що сяє з небесних висот, 

І там, де звучить рідна мова, 

Живе український народ. 

 

28. Ну де ще є така чарівна пісня? 

Серед яких на світі мов? 

То серце від журби неначе стисне, 



А то повіє радість і любов. 

 

29. Пісня українська! 

Хто не був зачарований нею? 

Вона натхненна, мелодійна, 

Безмежна широтою і красою образів. 

Пісні лунають над широкими ланами 

І високими горами. 

 

Виконується українська народна пісня 

 

30. Слово рідне! Шум дерев! 

Музика зір блакитнооких, 

Шовковий спів степів широких, 

Дніпра між них левиний рев. 

 

31. Із слова починається людина, 

Із мови починається людина, 

Моя ласкава, мамина, єдина — 

Щебече соловейко на весь світ. 

 

32. Бентежна, тополина, калинова 

Не випита, не вибрана до дна — 

Це наша українська рідна мова, 

Немов бандури вічної струна. 

 

33. Моя земля – це гори темнолиці, 

Навчили мови рідної мене 

І підняли мене немовби птицю, 

Під склепіння неба тихе і ясне. 

Може, десь земля є краща й вища, 

А над нею небо золоте, 

Та мені найкраща та, де вишня, 

Там, де вишня мамина цвіте. 

 

34. Яка багата і чудова українська мова. Вона, мов кринична вода, яку 

черпаєш, а їй немає ні кінця, ні краю. 

 

35. Мова українська - це і степ широкий, 



Це сади вишневі і гаї, ліси. 

Мова українська - океан глибокий 

Мудрості народу - вічної краси. 

 

36. Мова українська - берегиня наша, 

Пісня материнська, голос немовлят. 

Мова українська - це достатку чаша 

І найбільше свято із відомих свят. 

 

37. Мово наша рідна, йди широким кроком 

Впевнено і гордо в світле майбуття. 

Не лякайся, мила, цих тривожних років. 

Ти для нас - єдина і на все життя. 

 

38. Ми – українці – велика родина, 

Мова і пісня у нас солов’їна. 

Квітне в садочках червона калина, 

Рідна земля для нас всіх Україна. 

 

39. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова! 

У барвінки зодягайся, українське слово. 

Колосися житом в полі, піснею в оселі, 

Щоб на все життя з тобою ми запам’ятали, 

Як з дитячої колиски мову покохали. 

 

 40. Учися, мій друже, відмінником будь, 

Люби і поля, і діброви! 

І де б ти не був, де б не жив, не забудь 

Своєї вкраїнської мови. 

41. Вивчайте мову українську, 

Дзвінкоголосу, ніжну, чарівну, 

Прекрасну, милу і чудову, 

Як материнську пісню колискову. 

 

42. Вже кінчилось свято 

І прощатись нам пора. 

Ми бажаємо Вітчизні    

Разом. Щастя, миру, добра. 

 


