
Предмет: Українська мова 6 клас

Вчителі: Хоменко Віра Федорівна
Урок 13 

Тема: Числівник. Узагальнення вивченого.
 Розвиток мовлення (письмовий твір-оповідання на

основі спостереження).

І. Пригадай! Ти це знаєш!!

1)   Пригадай, яка частина мови називається числівником. 
2)   §57, повторити. 
3)    §58,  впр.  495.  Розглянути  таблицю,  навести  приклади  до  кожного
визначення.

ІІ. Зрозумій! Це просто!!!

           
1. Підручник: §58 , стор 185-186, виконай впр. 499 (письмово).

ІІІ. Переконайся, ти навчився!
1. Стор. 246 (підручника), впр. 615 (усно).
2. Стор. 246 (підручника), впр. 616 – завд. І – усно. 

ІV. Виконай, у тебе це вийде!!!
1. Стор. 246 (підручника). Впр. 616 – завд. ІІ – напишіть у робочих зошитах

твір-оповідання про одну із подій, свідком якої ви були (поїздка до моря,
шкільне свято, екскурсія на підприємство, відвідування музею тощо…)

Числівник – повнозначна частина мови, яка
виражає кількість предметів та порядок їх
при лічбі в граматичних формах відмінка, а
іноді  й  роду  і  числа:  п’ять,  четверо,
четвертий .



Предмет: Українська мова       6 клас
Дата:
Вчитель: Хоменко Віра Федорівна
Урок 14

Тема: Контрольна робота. Числівник.

І. Пригадай! Ти це знаєш!!

1)   Пригадай, яка частина мови називається числівником. 
2)   §57, повторити. 
3)   §58, впр. 495. Розглянути таблицю, навести приклади

до                                              кожного визначення.

ІІ. Зрозумій! Це просто!!!

           
ІІІ. Виконай, у тебе це вийде!!!

Тест:

1. Вкажіть рядок, в якому є числівник:

а). двійка;                         б). вдвох;

в). два;                              г). подвоєння.

2. У якому рядку всі числівники порядкові:

а). двоє, троє, четверо, восьмеро;              б). вісім, одна десята, другий, перший;

в). одна восьма, дванадцять, п’ятнадцять, дві треті;               

г). восьмий, сто двадцять перший, перший, сорок четвертий.

3. Визначте дробовий числівник:

а). дев’яносто;                                                 б). дев’ятеро;

Числівник – повнозначна частина мови, яка
виражає кількість предметів та порядок їх
при лічбі в граматичних формах відмінка, а
іноді  й  роду  і  числа:  п’ять,  четверо,
четвертий .



в). дев’ять цілих і шість десятих;                  г). дев’ятнадцятий.

4. Неправильно вжито числівник у рядку:

а). десять хвилин на третю;                                 б). п’ять тридцять;

в). за чверть третя;                                                г). двадцять хвилин на шосту.

5. Помилково вжито числівник з іменником у словосполученні:

а). три учня;                                         б). семеро друзів;

в). півтора аркуша;                              г). сто гривень.

6. У якому рядку всі числівники кількісні:

а). дванадцять, четверо, одна восьма;            б). вісім, одна десята, другий,
перший;

в). восьмий, сто двадцять перший, перший. одинадцятий;        

г). двадцятеро, п’ять цілих і вісім десятих, сто.

7. Неправильно вжито числівник на позначення часу у рядку:

а).  нарада почалася о чотирнадцятій;          б).  зустріч  призначено на п’яту
тридцять;

в). вистава закінчилась за чверть на десяту;         г). зараз без десяти третя.

8. Поставити в родовий, орудний і місцевий відмінки такі числівники:

а). 3251;                                         б). 348;

в). 133;                                           г). 945.

9.  Утворить  словосполучення,  записавши  числівники  словами  та
поставивши іменники у потрібному відмінку:

а). 2 (олівець);                                         б). 259 (школа);

в). 7000 (жінка);                                      г). 2/3 (гектар).

10. Розібрати числівник як частину мови:

а). П’ять п’ятаків, на кожному п’ятаку ще по п’ятаку.

б). Слухаю першого грому удари, наче найкращу симфонію світу.

в). Дрова рубали два дроворуби.



Бажаю успіхів!


