
Узагальнення й 
систематизація
 вивченого 
з теми «Дієслово»



МЕТА:

навчитися усвідомлювати загальне 
значення дієслова, його 
морфологічні ознаки, синтаксичну 
роль;  

• знаходити дієслово в реченні;
• визначати його граматичні ознаки, 

синтаксичну роль.



Хто тебе так щиро любить,
І вбирає, і голубить,

І кладе у постіль спати?
Мати.

Хто стеріг тебе від злого?
Відмовляв собі усього,

Щоб тобі віддати?
Мати.

Хто тебе узяв за руку
І до школи у науку

Вів, щоб розуму навчати?
Мати.









- Чому ми почали урок віршем про матір? 
- Які асоціації викликало слово МАТИ після прослуховування пісень? 
  

Подумай! Ти це знаєш!

Добери  до цього слова прикметники (епітети).

Добери дієслова.

Вислови свої почуття до матері реченням, уживши іменники, 

прикметники, дієслова (названі слова).

-  Яким словосполученням можна об’єднати іменники, 

 прикметники, дієслова?

-  Як називається розділ науки, що вивчає частини мови? 

-  Яку частину мови називають дієсловом? 
ДІЄСЛОВО — самостійна частина мови, що називає дію або стан 
предмета і відповідає на питання що робити? що зробити? що 
роблять? що зроблять? що зробили? тощо.



Пригадай!
Які з названих граматичних ознак 

властиві дієслову?

Час 
Рід 

Відмінок

Який? 

Розряд за значенням 
І і ІІ дієвідміни

Присудок 
Що робити? 
Що зробити?

Ступінь порівняння

Особа Число



З-поміж поданих слів виписати дієслова

Відповідь 

Єдиний, аналізувати, існування, 
вірити, досягнення, боронити, 
відвертість, заспокоїтися, рішучий,  
гордість,  бажаний,  потерпати.

Аналізувати, вірити, боронити, 
заспокоїтися, потерпати.



Назвати часи дієслів.

Минулий, теперішній, майбутній

Пригадай! Ти це знаєш!



ЧИСЛО, РІД (ОДН.) 
 

МИНУЛИЙ ЧАС
 

ЩО РОБИВ? (НДВ) 
ЩО ЗРОБИВ? (ДВ)

 
 
 
 
 

 
  МОМЕНТ МОВЛЕННЯ 

 
ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС

 
ЩО РОБЛЮ? (НДВ)   

 ЧИСЛО, ОСОБА 
 
 
 

ЧИСЛО, ОСОБА
 

МАЙБУТНІЙ ЧАС
 

ЩО РОБЛЮ?(ДВ), 
ЩО РОБИТИМУ?(НДВ)

 ЩО БУДУ РОБИТИ? (НДВ)

Яку дію означають дієслова
                                 минулого часу,                   

                      теперішнього часу,
                                  майбутнього часу?



Цифровий диктант

Закодувати дієслова за допомогою цифр:  

                               

                               

                               

    1-минулий час,  

                

          2-теперішній час,              

3-майбутній час.

Буду дякувати, говорю, читатиму,           

приходила,  відповідають, брав,                 

    

буду пам’ятати, зробив, учитимусь. 

323

121

313



Виписати з речень дієслова, указати час, особу, 
число, рід(якщо є).
            1.  І рідне слово, що навчила мати,
                  Усім народам як найкращий дар(А.Малишко).
              2. Я вас люблю великою любов’ю,
                  Моя старенька мамо, тату мій (Дм.Павличко).

 Навчила – мин. час, ІІІ особа, 
одн., ж.р.
 Люблю – тепер. час, І особа, 
одн.

Доза допомоги    
Особу й число можемо визначити лише в дієсловах 

теперішнього та майбутнього часу, рід – у 
дієсловах минулого часу.



- На скільки дієвідмін розподіляються дієслова?

ДІЄВІДМІНИ

Пригадай! Ти це знаєш!

- Які дієслова належать до першої, другої 
дієвідміни?



Розподільне списування. Запишіть слова в 2 колонки за дієвідмінами
Обігріє, чарує, гладить, осушить, любить, укоротити, іде, бавить, іскрить.

       І                                                                      ІІ  
 Обігріє                                                  гладить
 чарує                                                              осушить
    іде                                                                любить
                                                                         укоротити
                                                                         бавить
                                                                         іскрить

Ключ . Закінчити речення, склавши перші букви

               У моєї мами ….

Доза допомоги    
Звернути увагу: 1. Поставити дієслова в ІІІ особу множини (вони). 
                               2. Звернути увагу на час, ставити в тому ж часі.

очі голубі.



СПОСІБ
Прочитати записані групи слів:

весна прийшла                    весна прийшла б                    весно, прийди
з’являться проліски       з’явилися б листочки            з’явіться, листочки
мама посміхається         мама посміхнулась би          мамо, посміхніться

Яку дію виконує кожна група слів?
 дійсну, реальну        можливу за певних умов                яка означає наказ,        

                                         прохання, спонукання до дії

 Дійсний                   Умовний             Наказовий



Виконай! Ти це зможеш!

 Замінити неозначену форму дієсловом:
              1 – умовного способу;
              2 – дійсного способу;
              3 – наказового способу.
   1) (Полетіти) я до мами, коли б крильця мала (Нар. тв.).
   2) Мати… Це перше слово, яке з радісною усмішкою 

(вимовляти) дитина (Із журналу).
   3) Мамо люба, (глянути), як сяють зорі золоті 

(Б.Грінченко).



ВИД ДІЄСЛОВА
           

   ДОКОНАНИЙ
                         

  НЕДОКОНАНИЙ

Питання що зробити? 
що зробив? 
що  зроблю?

що робить? що робив? що роблю? 
що робитиму? 
що буду робити?

Яку дію 
означає

завершену, 
обмежену в часі дію

незавершену, 
не обмежену в часі дію

Які форми 
часу має

минулий майбутній минулий теперішній майбутній

Приклади прочитав прочитаю читав читаю буду читати, 
читатиму

Запам’ятай!



Указати стрілочкою, якого виду дієслово.
Доза допомоги. Звернути увагу на запитання.

        ДОКОНАНИЙ                НЕДОКОНАНИЙ
сказала

вклонімося
молилася

згадаю
мандрувати

вимовляє



Вправа 
Доповнити прислів’я дієсловами з довідки, 

визначити їх синтаксичну роль.
• Мати сама не    …          а дітей нагодує.
• Яка рука по голові        …         та й за чуба 

тягне.
• На світі все          …        крім рідної неньки.
• Жити – матір’ю … 

Довідка: гладить, з’їсть, 

знайдеш, дорожити.

Синтаксична роль дієслів з довідки – присудок.
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ:

1. Самостійна частина 
мови.

2. Вид дієслова, що 
вказує на дію, яка 
закінчилась або 
завершиться.

3. Час дієслова, який 
означає дію, що 
відбуватиметься.

4. Член речення, яким 
найчастіше виступає 
дієслово.

5. Член речення, яким 
іноді буває дієслово.
6. Час, який означає 
дію, що відбулася.

7. Спосіб дієслова, який 
указує на дію, що дійсно 
відбулася, відбувається 
чи відбудеться.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. На 
скільки дієвідмін 
поділяються дієслова 
за особовими 
закінченнями?

2. Вид дієслова, що 
вказує на незавершену 
дію.

3. Спосіб дієслова, 
який указує на дію, 
котру хтось наказує, 
просить чи закликає 
зробити.

4. Спосіб дієслова, 
який указує на дію, 
котра могла би 
відбутися за певних 
умов.

5. Час, що вказує на 
дію, яка 
відбувається.

Мама може тобою пишатися!
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