
Пунктуац�йний
практикум

      Вона нічого не коштує, але створює багато чого. Вона збагачує
тих, хто її одержує, не збіднює тих, хто її дарує. Вона триває мить,
а у пам’яті лишається надовго.  Водночас її не можна ні купити, ні
випросити, ні позичити, ні вкрасти, бо вона цінність, яка не
принесе жодної користі, якщо не йтиме від чистого серця.



ЧУЖЕ МОВЛЕННЯ

пряма
мова

слова автора
лапки

д�алог
слова автора
репліки
тире

непряма
мова

складне речення
увага на дієслова,
займенники



.

ПУНКТОГРАМИ

Сковорода навчав нащадків: “Будьте
обачливими у виборі друзів”. “Дружба —
найнеобхідніше для життя”, — писав
Арістотель. Далі він роз’яснював: “Дружба
не тільки неоціненна, але й прекрасна”.
“Дружба не тільки додає втіхи й чарівності
життю, — доводив Плутарх, — але й
зменшує страждання”.



1. «Книги – морська глибина » - так писав    
 І. Франко.
2. Хворий відповів «дякую, мені вже набагато
краще».
3. Світить нам у віки пророцтво Тараса: «Не
вмирає душа наша, не вмирає воля».
4. Як ти себе почуваєш – Запитав лікар
хворого.            
5. «Книги – це ріки, що напувають Всесвіт».

Злови помилку



1. «Вивчайте історію свого краю», - говорила вчителька. 
2. І. Франко  писав: «Наша ціль - людське щастя і воля».
3. «Ти любиш давитись на небо?» - запитав батько 
 сина.
4. «Оберігайте природу рідного краю!» - закликав гід.
5. Леся  запитала: «Ти бачив мальовничі й чарівні   
 Карпати?» 
6. Дмитрик відповів: «Я дуже хочу побувати там».

Трансформац�я



гуморески
байки 

анекдоти

Вдарив батько спересердя хлопчика малого.
Той поплакав, переплакав та й питає в нього:       
— Тебе, татку, бив твій татко?
— Бив, та ще й немало.
— Ну, а татка твого били?
— Теж перепадало. 
 І сказало хлопченятко, заломивши ручки:
— Тепер ясно, звідки в тебе хуліганські штучки!

"

Буйні предки
   ЖАНРИ



Мамо привіт! Добрий день Марійко! Як справи у
школі? Усе гаразд мамо. Що нового ти дізналася
сьогодні на уроках Марійко? Про дятла мамо. А що ж
саме розповідали про дятла Марійко? Що дятел лікує
дерева в лісі, що називають дятла лікарем лісу, що
дятел дістає  з-під кори дерев комах. А де ж Марійко
живе дятел? Мамо а дятел живе у лісі.

Редагування



.

СТРУКТУРА
ДІАЛОГУ

1  В�тання

2   Розмова

3  Прощання,
     побажання



- Ти любиш дивитися телевізор?
- ……….
- Чому ти стільки часу присвячуєш цьому заняттю? Тобі це щось
дає?
- ………..
- Чи дивишся ти будь-які програми, чиє в тебе улюблені?
- ………..
- Що тебе приваблює в цих передачах?
- ……..
- Телевізор не заважає тобі вчитись, спілкуватися з друзями?
- …….

Телев�зор у твоєму житт�



Станьте супергероями,  
перебуваючи та навчаючись удома

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ

Ваша вчителька укрмови
Н�на Олександр�вна


