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Передмова
Ідеї інтегрованого навчання сьогодні надзвичайно актуальні, оскільки
сприяють успішній реалізації нових освітніх завдань, які ставить перед
вчителем Концепція нової української школи. Головна мета інтегрованого
навчання - допомогти дітям виробити цілісне бачення світу та самого себе,
розвивати компетентності, зайняти певну позицію щодо природи й суспільства.
Цей підхід має на меті інформаційне й емоційне збагачення сприймання,
мислення й почуттів учнів за рахунок використання цікавого матеріалу, що дає
змогу різнобічно пізнати якесь явище, поняття, досягти цілісності знань.
У посібнику представлено інтегрований підхід до вивчення української
мови та географії. Пропонується цілісна робота з текстом як унормованою
змістовою, синтаксичною, орфографічною єдністю. Тексти географічного
характеру містять виучувані у 8 класі мовні поняття, спонукають учнів
зацікавитися фактами про незвичайні куточки Землі та дивовижні природні
явища, спонукають до знаходження причиново-наслідкових зав’язків. Такий
вид роботи формуватиме в учнів цілісний світогляд про навколишній світ,
активізуватиме пізнавальну діяльність учнів. Пропонована робота з текстом
може застосовуватись учителем у межах предметів українська мова, географія.
Деякі завдання також передбачені для формування самостійної роботи з
додатковими джерелами інформації. Пропонуються дослідження й
експерименти географічного та мовного характеру, інтерактивні методи
навчання.
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Інтегроване навчання: методичний аспект
Інтеграція – це процес пристосування й об’єднання розрізнених елементів
у єдине ціле при умові їх цільової та функціональної однотипності.
Інтегроване навчання – це навчання, яке ґрунтується на комплексному
підході. Освіта розглядається через призму загальної картини, а не ділиться на
окремі дисципліни. Предметні межі (роздільники) зникають, коли вчителі
заохочують учнів робити зв’язок між дисциплінами й спиратися на знання й
навички з кількох предметних областей. Одним із напрямів методичного
збагачення уроків є проведення їх на основі інтеграції змісту. Доцільність
інтегрованих уроків випливає із завдань інтеграції знань, умінь і навичок учнів
з основ наук.
Інтеграційний підхід до навчального процесу може бути організований
різними методами, результатом, у будь-якому випадку, має бути єдиний
цілісний курс, який зводиться не лише до суми властивостей об’єднаних курсів,
а має вищу ефективність функціонування й витримує всі вимоги до сучасного
процесу освіти. Тому важливим на цьому етапі розробки науково-методичної
проблеми є пошук такої інноваційної моделі, використання якої у навчальновиховному, методичному процесах підвищить ефективність результатів
вивчення.
Така модель здатна реалізувати різні освітні функції: узагальнити та
систематизувати різні частини змісту курсів, уникаючи дублювання матеріалу,
показати зв’язки освітніх процесів із процесами суспільного розвитку.
Інтегрований урок інтердисциплінарний за змістом. Його сутність: на
базі однієї дисципліни інша дисципліна виступає в ролі допоміжної; уроки, у
яких внесок дисциплін з однієї освітньої області однаковий; навчальні
дисципліни ґрунтуються навколо певної навчальної проблеми, законів розвитку
природи, понять тощо; уроки, на яких наступна навчальна тема випливає з
попередньої.
Інтегровані уроки проводяться в системі. Але в них вводяться додаткові
ігрові форми,
проблемні ситуації. Інтегровані курси характеризуються
блоковою подачею матеріалу, але вищого порядку; курс може будуватися на
основі об’єднання декількох начальних предметів навколо певної стрижневої
теми або головних понять і реалізовуватися в класно-визначеній формі
навчання.
Проблема інтердисциплінарного підходу в навчанні та вихованні важлива
й сучасна як для теорії, так і для практики, її актуальність зумовлена змінами в
сфері науки й виробництва, новими соціальними запитаннями.
Інтегроване навчання – це підхід, що базується на розумінні цілісної
картини, навчання розглядається скоріше крізь призму всієї ідеї, ніж розділене
окремими дисциплінами. Кордони між предметами зникають, коли вчителі
спонукають учнів створювати зв’язки між дисциплінами та спиратися на зміст
та вміння з різних предметних областей. Для того щоб впровадити їхні знання
та навички з різних дисциплін та мислити критично, тоді як усі ці дисципліни
підходять одна одній, учням потрібні нічим не обмежені можливості. Користь
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інтегрованого навчання: розуміння призначення предмету в різних ситуаціях,
глибоке розуміння теми завдяки дослідженню багатьох перспектив, уміння
бачити зв’язки усіх сфер життя. Інтегрований підхід має більшу цінність у
тому, що предмети, ідеї, навички, співіснують із зовнішнім світом. У дитини
виробляються навички системного мислення. Уміння бачити всі аспекти життя
врешті стає системною звичкою, яка буде підтримкою учням протягом усього
їхнього життя. Усі вони призначені для виховання у дітей цілісного розуміння
світу.
Методичними принципами об’єднання предметів є: опора на знання з
багатьох предметів; взаємозв’язок у змісті окремих дисциплін; зближення
однорідних предметів; розвиток загальних рис для низки предметів.
Інтеграція предметів зазвичай відома як мультидисциплінарне
перехресне навчання: учням надається можливість поєднувати зміст двох або
більше навчальних дисциплін в межах однієї теми. Інтеграція навичок –
стратегія, спрямована на допомогу дітям у навчанні. Вони фокусуються на
розвитку тих навичок, які можуть бути застосовані до предметів та напрямів
навчання. До них відносяться: критичне мислення та вирішення задач,
соціально-комунікаційні навички, організація, викладення ідей у логічній
послідовності, планування того, як краще висловити свою ідею, використання
вивченої інформації у нових ситуаціях, наприклад, навички дослідження,
розуміння прочитаного, навички вимірювання. Ці навички навчання, що
лишаються протягом усього життя людини, є ключами доступу та взаємодії з
усім навчальним планом та корисні у повсякденному житті, підкріпляють
навчальні підходи ХХІ століття.
Інтеграція напрямів дає можливість сформувати зв’язки в межах
однієї предметної області, може стати логічним початком для інтегрованого
навчання, оскільки напрями в межах предмету вже пов’язані в межах
дисципліни.
Послідовна інтеграція. Учитель створює для учнів можливості
дослідження зав’язків між послідовними темами навчання. Це робиться
завдяки розміщенню тем у послідовному відповідному порядку та створенню
містків між темами без їхнього розділення та різкого завершення.
Перспективна інтеграція передбачає вивчення теми з різних точок зору. Коли
учні вивчають теми з різних перспектив, вони стають більш чутливими до
людей, до світу. Для учнів важливим першим кроком є визнання того, що їхню
власну точку зору формують попередні знання, досвід, структура сім’ї та інші
фактори.
Учителі повинні заохочувати учнів до різних точок зору на будь-яку
запропоновану тему. Учні повинні усвідомити, що бачення світу інших людей,
навіть тих, що відрізняється від їхніх, має цінність. Отже, інтегроване навчання
– це дієвий
інструмент, який дозволяє щколярам цілісно сприймати
навколишній світ.
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Я дивлюся на світ здивовано,
І дивіння моє - здивування,
Все одивлене, все одивоване,
Дива дивові дивування.
І. Драч
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Словосполучення
Баган – місто тисячі храмів
Древнє бірманське місто Баган навряд чи виявите на мапі М'янми.
Столиця колись великого Паганського царства нині являє собою велику
археологічну зону з розкиданими по її території тисячами великих і малих
храмів, пагод і монастирів, що приваблюють туристів з усього світу. Паганське
царство існувало в західній частині Бірми в XI-XIII століттях, встигнувши за
трьохвікову історію пройти шлях від процвітання і контролю території майже
всієї сучасної М’янми до численних воєн і внутрішніх чвар, що поступово
призвели до згасання колишньої величі, занепаду й розпаду.
Від колишнього центру культури і релігії залишилася покинута жителями
область площею близько 40 кв. кілометрів з тисячами буддистських храмів,
ступ і пагод, що збереглися, незважаючи на кілька потужних землетрусів.
Спочатку храмів налічувалося понад 4500, зараз збереглося близько 2230,
досить багато пагод лежать в руїнах, майже 600 змила річка Іраваді під час
великого літньої повені.
З 1962 по 2008 роки М'янма (Бірма) перебувала під управлінням
військових, що внесло свою ложку дьогтю в збереження регіону й призвело до
того, що руїни Багана не перебувають під охороною ЮНЕСКО. Кожен з
автентичних великих храмів характеризувався унікальним архітектурним
стилем і деталями.
Найбільший храм Багана - Дамаянджи. Він нагадує майямську піраміду.
Храм Хтіломінло, чию назву можна перекласти як "благословення трьох
світів", був побудований в 1218 році королем на тому самому місці, де серед
п'яти братів його вибрали принцом. Кожна сторона храму Ананди становить 53
метри в довжину і 51 метр у висоту. Стіни покриті письменами - життєписами
Будди. У центрі піднімаються чотири статуї Будди, висотою 9,5 метрів кожна.
На п'єдесталі західного порталу видно відбитки стоп Будди.
До наших днів в зачарованому місті-примарі збереглися тільки ступи і
храми, які пам'ятають велич Пагана.
__________________________________________________________________
Аналіз змісту тексту
- Чим приваблює туристів бірманське місто Баган?
-Покажіть на карті світу М'янму. На якому материку вона розміщена?
-Який клімат переважає в цій зоні?
- Чому його називають «містом тисячі храмів» ?
- Назвіть найвідоміші храми Багана.
- Чому зараз це місто-примара?
- Чим особлива така архітектура? Чим відрізняється від української?
- Доведіть належність даного тексту до певного стилю. Визначте його стильові
та граматичні особливості.
- Визначте головну думку, доберіть інший заголовок.
-Який зміст вкладає автор у текст?
____ _____________________________________________________________
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Слововживання
- Користуючись словником іншомовних слів, поясніть значення слова «пагода».
Па́года — буддистська чи індуїстська споруда культового призначення. У
різних країнах до пагод відносять різні типи споруд. У Таїланді, М'янмі, ШріЛанці, Лаосі, Камбоджі пагодами називають буддистські ступи, які є місцем
зберігання священних реліквій або меморіальними комплексами.
- Яке із значень слова «ступа» відповідає тому, про яке йде мова в тексті?
Сту́па — посудина для подрібнення продуктів.
Ступа́ — один з кінських алюрів. (Алю́ри — види поступального руху коня)
Сту́па — «верхівка, купа землі, каміння»; первісне значення — споруда на
могилі царя або вождя) — в буддистській архітектурі монументальна культова
споруда для зберігання реліквій.
Ступа́ — хода, манера ходити, ступати.
- Слово «ступа» належить до синонімів, антонімів, омонімів чи паронімів?
- Назвіть запозичені слова, вжиті в тексті.
- Поясніть лексичне значення слова «стиль».
- Поясніть сферу вживання слів «привело» і «призвело». Чи правильно
вживається слово «призвело» в третьому абзаці?
- Знайдіть фразеологізм, ужитий у тексті. Поясніть його значення.
- Доберіть синоніми до слів «автентичний», «чвари».(Автентичний справжній, дійсний, істинний. Чвари – суперечки, сварки.)
Завдання з теми
- Випишіть з тексту 6 словосполучень. Виконайте розбір словосполучень:
намалюйте схеми, визначте головне й залежне слово у виписаних
словосполученнях, визначте їх вид за способом вираження головного слова та
за будовою.
- Визначте вид словосполучення за способом вираження головного слова:
«ложку дьогтю», «п'яти братів», « покинута жителями», «налічувалося
спочатку», «прийнятий у країні».
- Поясніть, як здійснюється змістовий та граматичний зв’язок слів у
словосполученні?
- Чи є словосполученнями такі сполучення слів: «її території», «під час
повені», «пройти шлях», «залишилася покинута», «занепаду й розпаду»,
«досить багато», «усе сідало», «храму Ананди».
____________________________________________________________________
Експеримент
Замініть
словоспосполучення
«іменник+іменник»
формулою
«прикметник+іменник»: центр культури і релігії, велич Пагана, життєписи
Будди, контролю території, сторона храму.
- Зробіть висновок, чи завжди це доречно зробити і чи впливає така заміна на
розуміння тексту?
____________________________________________________________________
Повторюємо
- Які речення переважають у тексті – прості чи складні?
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- Запишіть числівники словами, визначте відмінок кожного.
- Визначте граматичну основу в реченні «У центрі піднімаються чотири
статуї Будди».
- Проаналізуйте речення третього абзацу. Чи правильно вживаються
прийменники у-в та сполучники і-й?
- Знайдіть у тексті слова, утворені таким же самим способом, як слово
«процвітання».
____________________________________________________________________
Дослідження
- Користуючись мережею Інтернет, розкажіть про країну М'янму: де вона
розміщена, яка її територія, склад населення, рівень життя. Коли й чому вона
перейменована?
- Що таке ЮНЕСКО? Які її повноваження?
____________________________________________________________________
Творче завдання . Інтерактивна вправа РАФТ
Створіть твір за стратегією РАФТ, використавши інформацію з тексту та
переглянувши ілюстрації.
Стратегія РАФТ передбачає 4 параметри розповіді: Р –роль: хто ти, від чийого
імені ти розповідаєш. А - аудиторія: для кого ти розповідаєш. Ф- форма: у якій
формі ти маєш створити текст (лист, казка, діалог, байка). Т – тема: про що ти
пишеш, яка ідея твого твору.
⚫ РОЛЬ: турист, який подорожує Баганом
⚫ АУДИТОРІЯ: батьки туриста
⚫ ФОРМА: розповідь, у якій турист передає своє захоплення «містом
тисячі храмів»
⚫ ТЕМА. Неймовірна краса Багана
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Види речень за метою висловлювання. Окличні речення
Межа між водними масами
Не таке вже рідкісне явище — видима межа між сполученими водними
масами: двома морями, морем і океаном, річкою і припливом! І тим не менш,
виглядає це завжди настільки незвично, що мимоволі задаєшся питанням: чому
їхні
води
не
змішуються?!
Місце зустрічі Північного моря і Балтійського моря біля міста Скаген,
Данія. Вода не змішується через різну щільність. Кажуть, що Атлантичний і
Тихий океани не змішують свої води. Дивина! У чому ж секрет появи такого
очевидного й неймовірного кордону між двома однаковими стихіями? У
місцях їхньої зустрічі різна щільність води та вміст солі в ній, а також напрямок
течій, кажуть вчені.
Такі чіткі межі можна побачити не тільки в місцях розмежування океанів,
але навіть морів і річок!
Місце злиття річки Уругвай та її притоки в
провінції Місьйонес, Аргентина. Одна з них очищається для потреб сільського
господарства, інша в сезон дощів стає майже червоною від глини.
Біля Аляскінської затоки є місце, де води двох водойм зустрічаються у
відкритому океані, але не змішуються. Явище відбувається на південнозахідному узбережжі Аляски. Це змішання вод Аляскінської затоки з
відкритими водами Тихого океану. Це відбувається тому, що з льодовиків
сходить тала свіжа вода і входить в океан. Через різницю в рівні солі і
щільності між ними створюється поверхневий натяг, що діє подібно до тонкої
стіни, що перешкоджає змішанню океанів.
Кордон окреслений тонким шаром піни. Це явище називається галокліна,
або шар стрибка солоності – перехідна межа між водами різної солоності. Тут
видно чітку межу між водами різної солоності. Щоб утворилися такі галокліни,
перепад солоності повинен бути приблизно п’ятикратним. Тобто вода з одного
боку повинна бути солоніша від іншої приблизно в п’ять разів.
____________________________________________________________________
Аналіз змісту тексту
- Що ви дізналися про моря й океани, які не змішують своїх вод?
- Що перешкоджає океанам та річкам змішувати свої води?
- Що таке щільність води? Від чого вона залежить?
- За якої умови утворюється галокліна? Дайте визначення цьому терміну.
- На якому фото галокліна найбільш виразна?
- Яка ілюстрація справила на вас найбільше враження? Чому?
____________________________________________________________________
Слововживання
Наведіть приклади з тексту:
- загальновживаної лексики:
-наукової лексики:
-запозиченої лексики:
-власне української лексики:
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-стилістично забарвленої лексики.
- Коли вживається слово «зустрічається», а коли «трапляється»?
- Синонімами до слова «секрет» є «таємниця», «таїна», «підспідок». Чи можна
замінити цими синонімами слово «секрет» у реченні: «У чому ж секрет появи
такого очевидного й неймовірного кордону між двома однаковими стихіями?»
Назвіть наукову лексику, яка вжита в тексті.
___________________________________________________________________
Завдання з теми
- Прочитайте текст уголос, дотримуючись відповідної інтонації.
- Які є речення за метою висловлювання? За інтонацією? Наведіть приклади
таких речень з тексту.
- Чи всі види речень за метою висловлювання є в тексті? Доповніть текст таким
реченням.
- Який розділовий знак передає на письмі окличну інтонацію? Питальну?
Розповідну?
- Пригадайте, які речення називаються риторичними. Складіть риторичне
речення. Введіть його в текст. Яку стилістичну функцію виконують такі
речення?
____________________________________________________________________
Експеримент
Уведіть у текст 2 спонукальні речення. Чи доречне буде таке введення? Чому?
Повторюємо
- Випишіть з тексту слова, утворені префіксальним способом, виконайте
словотвірний розбір кількох слів.
-Чому в словах «сходить», «створюється» вживається префікс с, а в слові
«змішується» - з ?
- До слів «приплив», «вода» доберіть форми слова та спільнокореневі слова.
Чим вони відрізняються?
- Слово «п’ятикратний» - числівник чи прикметник? Чому?
- Речення «Місце злиття річки Уругвай та її притоки в провінції Місьйонес»
односкладне чи двоскладне? Чому?
- У слові «притока» частинка при- - префікс чи частина кореня?
- Чи за однаковим правилом відбувається подвоєння в словах «змішання»,
«злиття» ?
- Визначте кількість звуків і букв у словах «щільність», «задаєшся».
____________________________________________________________________
Творче завдання
Уявіть, що ви птаха. Опишіть свої враження від споглядання такого
дивного явища, як видима межа між водами морів. Використайте у структурі
тексту речення, різні за метою висловлювання.
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Місце зустрічі Північного моря і Балтійського морів біля міста Скаген (Данія)

.

Злиття річки Уругвай та її притоки в провінції Місьйонес.
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Кордон Карибського моря (бірюзові води) та Атлантичного океану (сині води), Багамські острови

Способи

вираження головних членів речення

Кольорові гори в Китаї
Кольорові гори нагадують казкові пейзажі казкової країни, де Богхудожник, маючи веселий характер, розфарбував усе довкола.
Розташовані в китайській провінції Ганьсу, неподалік містечка Чжаньє. Їх
називають ландшафтами Денксія, або горами рожевих хмар. Сотні років тому
тут пролягав Шовковий шлях. Щодня тисячі мандрівників і торговців мусили
милуватися незвичайним пейзажем – геологічним утворенням з червоного
піску, яке переливалося на сонці безліччю відтінків. Кольорові гори зобов’язані
своїй красі різнорідним осадам, гігантському скупченню червоного пісковику
й багатовіковій ерозії грунту. Нашаровуючись і взаємодіючи одне з одним,
вони утворили химерної форми малюнки, які нагадують морські хвилі на
кожній горі, на кожному виступі. Отримані в підсумку «шари» були зігнуті
тектонічними плитами, тими ж, що відповідальні за формування гір Гімалаїв.
Вітер і дощ закінчили роботу, створюючи гірські формування дивних химерних
форм – стовпи, вежі, яри, долини й кам’яні водоспади, усі різних кольорів,
форм і розмірів.
До 2009 року гори були не надто популярні серед туристів. У 2009 році
вийшов фільм «Проста історія локшини», який заново зумів відкрити красу
цього місця. У містечко Чжаньє почали линути групи мандрівників, щоб
побачити разючі за красою скельні утворення химерних забарвлень. Гори
охороняються ЮНЕСКО.
____________________________________________________________________
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Аналіз змісту тексту
- Додатково перегляньте сайт m.yjbtube.com/watci. Дайте відповіді на питання:
- У який час сформувалися ландшафти Денксія? Що таке ерозія?
- Поясніть, як сформувалися гори Денксія.
- Чому їх називають горами рожевих хмар?
- Коли кольорові гори були внесені під захист ЮНЕСКО?
- Що таке Шовковий шлях?
- Де розміщені Гімалаї? Покажіть на карті.
- Як утворилися найбільші українські гори?
- Визначте стиль тексту, назвіть його ознаки.
- Передайте стисло основну думку тексту.
____________________________________________________________________
Слововживання
-Які мовні засоби є показниками емоційного забарвлення цього тексту?
- Слово «ерозія» може стосуватись різних галузей. Поясніть, що таке ерозія в
техніці, медицині тощо.
Ерозія (від лат. erosio — «роз'їдання», «витравлювання»):
•
•
•
•

Ерозія в геології — руйнування гірських порід вітром, текучими водами та
льодом.
Ерозія в техніці — руйнування поверхні металу механічними діями —
ударами, тертям або електричними розрядами.
Ерозія в медицині — поверхневий дефект епітелію.
Ерозія в космосі — руйнування поверхні планет, супутників і астероїдів
мікрометеоритами, впливом космічного і сонячного випромінювання.

- Поясніть значення слова «локшина». Висловіть гіпотезу : чому фільм має
таку назву. Який стосунок має локшина до гір Денксія?
Ло́кшина — різновид макаронних виробів, який являє собою довгі вузькі
смужки тіста. Виготовляється з (пшеничного, рисового) борошна, замішаного
на воді. Деякі сорти можуть вміщувати різноманітні домішки, наприклад, яйця
або
яєчний
порошок
(використовуються
локшинонарізні
машини
або преси, сушіння виконується нагрітим до 80—90 °C повітрям.)
- Назвіть іншомовні слова, використані в тексті.
____________________________________________________________________
Завдання з теми
- У кожному реченні визначте й підкресліть граматичну основу. Якими
частинами мови виражені підмети ? Знайдіть складені підмети.
- У яких реченнях підмет відсутній? Як називаються такі речення?
- Випишіть окремо речення із складеними іменними та дієслівними
присудками. Визначте спосіб вираження кожного із цих присудків.
- Чи є в тексті однорідні присудки?
- Чи однаковий вид присудка: «були зігнуті» й «будуть милувати»? Чому?
Повторюємо
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- Прочитайте речення: «Нашаровуючись і взаємодіючи одне з одним, вони
утворили химерної форми малюнки, які нагадують морські хвилі на кожній
горі, на кожному виступі». Поясніть, чому вживається словосполучення «одне
з одним», а не «один з одним» чи «одна з одною»?
-Знайдіть дієприслівники в тексті, визначте їх вид (доконаний, недоконаний).
-Визначте спосіб творення слів «утворення», «різнорідні», «розфарбувати».
____________________________________________________________________
Дослідження
- Дослідіть, чи трапляються подібні ландшафти в інших країнах.
____________________________________________________________________
Творче завдання
Створіть опис гір Денксія за ілюстраціями в художньому стилі,
використайте різні види присудків.
Складіть кілька речень за фото, використавши в кожному антоніми.
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Тире між підметом і присудком
(Текст містить помилки)
Фудзіяма – візитна карта Японії
Японія країна сонця, адже розміщена вона на крайньому сході Азії і її
жителі першими в регіоні зустрічають сонце. Сучасна Японія країна давньої
культури, яка вражає поєднанням рис традиційного побуту з надзвичайним
рівнем науково технічного розвитку що відкриває шлях у майбутнє. Сучасна
Японія це велитенські мегаполіси та швидкісні залізниці прокладені під
протоками це найновіша робото-техніка штучні острови та цілі міста науки –
технополіси.
Японський краєвид це старовинні парки у яких біля будійських храмів
ходять плямисті олені. Японія це тендітна вишня сакура, білі й рожеві квіти
якої розпускаються до появи листя й опадають за першого дощу. За будійським
повірям сакура нагадує людям про швидкоплинне життя, перше кохання та
далеку молодість. Японія країна землетрусів. Землетруси різної сили
відбуваються в середньому чотири поштовхи на день. Японія це країна з
найбільшою у світі тривалістю життя (81,5 р.) та з найнищою дитячою
смертністю.
Символ Японії гора Фудзіяма, один із п’ятнадцяти діючих вулканів
країни. Фудзіяма це вулкан правильної конічної форми. Вона найвища (її
висота 3776 м) і найкрасивіша гора в Японії. Це єдина природна пам'ятка, яку
прагнуть побачити й відвідати всі без винятку. Гора має симетричний конус
вулканічного походження. Останній раз Фудзі-сан вивергався в 1707 році, під
час якого токійські вулиці вкрив шар попелу. У ясну, безхмарну погоду її
можна побачити, не виїжджаючи за межі Токіо, хоча більшу частину року гора
закрита хмарами. Найбільш мальовничий вид постає в зимовий період або
ранньою весною, коли яскраво-біла снігова шапка надає Фудзіямі особливої
чарівності.
____________________________________________________________________
Аналіз змісту тексту
-Що нового ви дізналися про Японію? Чому, на вашу думку, Японія - це
країна з найбільшою у світі тривалістю життя та з найнижчою дитячою
смертністю?
-Чому Японію вважають островом?
- Чому сакура – символ швидкоплинності життя?
- Скориставшись ілюстраціями й текстом, опишіть кількома реченнями
найбільшу японську гору в науковому та художньому стилях.
- Чим вражає Фудзіяма на ілюстаціях?
____________________________________________________________________
Слововживання
Мегаполіс – велике місто або міська агломерація, яка є важливим
економічним, політичним і культурним центром для країни або регіону, а також
важливим центром регіональної або міжнародної інфраструктури, а також
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важливих технологій, таких як телебачення, зв'язок. Давньогрецький термін
означає «місто-мати».
Міська агломерація — зосередження міст та інших населених пунктів
на певній території.
- Що означає японська частка «сан» у словах, зокрема у «Фудзі-сан»?
____________________________________________________________________
Завдання з теми
- Випишіть з тексту речення, у яких пропущено тире між підметом і присудком,
розставте пропущені розділові знаки, аргументуйте правилами. Підкресліть
головні члени речення. Чим вони виражені?
- У яких реченнях є однорідні присудки? Чим вони виражені?
- Яким за способом вираження є присудок у кожному реченні: простий,
складений дієслівний, складений іменний?
- Чи змінює тире емоційне забарвлення речення?
____________________________________________________________________
Повторюємо
- Виправте орфографічні помилки , поясніть орфограми в цих словах.
- Визначте службові частини мови в першому абзаці.
- Чому слово «швидкоплинне» пишеться разом, а «яскраво-біла» через дефіс?
Яке ще слово в тексті пишеться через дефіс?
- Визначте спосіб творення слів «поєднання», «походження», «відвідати».
- Підкресліть члени речення «Символ Японії – гора Фудзіяма». Це речення
двоскладне чи односкладне; поширене чи непоширене?
____________________________________________________________________
Дослідження
-Дослідіть ментальність японців. Чим їхня культура відрізняється від
слов’янської?
____________________________________________________________________
Інтерактивна вправа «Питання – відповідь»
Пропонується кожному учневі написати одне питання, яке стосується
виучуваної теми, на листку паперу із зошита, зіжмакати папір й кинути іншому
учневі. Якщо хтось отримав кілька таких зіжмаканих листів, то кинути тим
учням, які не мають. Таким чином, кожен матиме питання, на яке має дати
вголос відповідь.
____________________________________________________________________
Творче завдання
Як ви вважаєте, яка пам’ятка (рукотворна чи природна) є візитною
карткою України? Напишіть коротке есе. У структуру твору введіть речення,
де вживатиметься тире між підметом і присудком. Для цього перегляньте відео
про
рукотворні
й
природні
чудеса
України
(https://www.youtube.com/watch?v=kDh6bdJpOGE;
https://www.youtube.com/watch?v=R795gjM3xj4;
https://www.youtube.com/watch?v=4i4RT1p3FFg).

20

21

22

Означення
Загублений світ гори Рорайма
Ви думаєте, це один із пейзажів планети Пандори, що з кінофільму
«Аватар»? А ні, це наша Земля. На фотографії гора Рорайма, розташована в
Південній Америці на стику Бразилії, Венесуели та Гайани. У хмарах гора
схожа на величезний корабель, що випливає з туману. Ще ранні дослідники
говорили про те, що десь в джунглях височить таємнича гора.
Гора Рорайма, так звана столова гора, висотою 400 м, стрімка з усіх боків.
Є одними з найдавніших геологічних утворень на Землі й датується приблизно
двома мільярдами років (епоха докембрію). Слово «тепуї» мовою індіанців
пемон, що населяють район Гран-Сабана, означає «будинок богів». Рорайма є
найвищою тепуєю Гайани. Вершина Рорайма – плато площею близько 30 км².
Висота гори майже 3 км.
Гора Рорайма формувалася з піщанику протягом 1,8 мільярда років.
Навколишнє середовище дуже багате різноманітною флорою і фауною. Клімат
тут дуже сприяє росту рослинності, тому великі плантації незвичайних рослин
будуть вельми цікаві для любителів туристичних походів. А ще ходять чутки,
що в річках цих земель можна знайти невеликі самородки золота. У районі
Рорайма беруть початок річки: Оріноко, Амазонка і Ессекібо. Над горою
постійно висить велика хмара.
Такі гори називають настільними, вони являють собою залишки
зруйнованих плато, бо є найдавнішими горами на землі. У світі багато гір, куди
приїжджають ті, хто любить катання на гірських лижах, але в умовах столових
гір це неможливо.
Майже щодня гора зрошується дощами, які змивають з її поверхні всі
поживні речовини для рослин, формуючи унікальну піщано-кам’янисту
поверхню. Рорайма також є місцем утворення приголомшливих водоспадів
(водоспад Анхель, який вважається найвищим, теж розташований на подібній
горі). На поверхні гори є кілька острівців для життєдіяльності флори, завдяки
чому там мешкає унікальний вид рослин м’ясоїдів.
До речі, цікавий факт – саме після експедиції на гору Рорайма,
знаменитий письменник Артур Конан-Дойль вирішив написати свій роман під
назвою «Загублений світ». Настільки сильне враження навколишня природа
справила на цього письменника.
І в наші дні великою популярністю користуються піші тури до підніжжя
гори Рорайма. Приголомшливі пейзажі, неймовірна рослинність і химерні
тварини – всю цю пишність можна спостерігати, зробивши невелику подорож
на гору Рорайма. Стоячи на північному краю мису, що називається Носом
Корабля, посеред рваних хмар, здається, ніби знаходишся на літальному
острові з фантастичного паралельного світу. Гора Рорайма – це справді
незабутній відпочинок і приємні враження. Гора Рорайма – чудове місце.
____________________________________________________________________
Аналіз змісту тексту
-Чому гора Рорайма постійно окутана хмарами?
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-Які річки беруть початок у районі гори?
- Які гори називають настільними?
- Поясніть, чому в районі столових гір катання на лижах неможливе.
- Чому, на вашу думку, індіанці назвали Рорайму «домом богів»?
- Поясніть, чому Рорайма є місцем утворення приголомшливих водоспадів.
- Прочитайте словникову статтю з Вікіпедії. До якого виду плато належить
вершина Рорайми ?
Тепуй — тип гори з плоскою вершиною, що зустрічається тільки на
Гвіанському нагір'ї в Південній Америці, особливо Венесуелі. Слово «тепуй»
означає «дім богів» мовою індіанців.
Плато - (від фр. — «таця»), полони́на — підвищена рівнина з плескатою або
слабохвилястою поверхнею, відмежована від навколишніх рівнинних просторів
уступами. Розрізняють плато:
•

структурні; вулканічні; денудаційні; нагірні.

Структурне плато — плато, броньоване стійким горизонтальним пластом,
який вийшов на поверхню завдяки видаленню денудацією більш податливих
пластів, які залягали вище.
Вулканічне, або лавове плато — велика піднята рівнина, що утворилася в
результаті виливу на земну поверхню великих мас лави.
Денудаційне плато — піднята денудаційна рівнина.
____________________________________________________________________
Слововживання
- Виправте лексичні помилки в останньому абзаці. У чому їх суть?
- Пригадайте, хто така Пандора? Перекажіть
історію виникнення
фразеологізму.
- Доберіть синоніми до слів «вельми», «унікальний», «спостерігати».
____________________________________________________________________
Завдання з теми
- Спочатку випишіть з тексту узгоджені означення, а потім неузгоджені разом із
членами речення, від яких вони залежать. Поставте до означень питання. Що
означають означення? Яку функцію в тексті виконують?
- Визначте, якими частинами мови означення виражені в тексті.
- До поданих словосполучень з узгодженими означеннями доберіть
словосполучення-синоніми з неузгодженими означеннями (де це можливо). Чи
відрізняються такі словосполучення смисловими відтінками?
____________________________________________________________________
Повторюємо
- Назвіть вставлене речення.
- Поширте однорідні члени в реченні «У районі Рорайми беруть початок річки:
Оріноко, Амазонка і Ессекібо». Поясніть вживання двокрапки.
- Визначте граматичні основи в двох останніх реченнях. Який вид присудка
використаний у цих реченнях?
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- Визначте речення, у якому узагальнювальне слово стоїть після однорідних
членів.
- Знайдіть речення з непрямою мовою. Перебудуйте на речення з прямою
мовою.
____________________________________________________________________
Дослідження
Підготуйте повідомлення про м’ясоїдні рослини. Чим вражають такі рослини?
____________________________________________________________________
Творче завдання
Чи є, на вашу думку, в Україні куточки природи, які можна назвати
«загубленим світом»? Створіть фантастичну розповідь на тему «Загублений
світ». Чи можливий текст без означень? Знайдіть їх у першому абзаці свого
твору.

.
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Прикладка
Великий Бар'єрний риф
Капітан Кук відкрив Великий Бар'єрний риф під час подорожі 1770 року,
у якій він досліджував води біля східного узбережжя країни Австралії. На
сьогодні весь Великий Бар'єрний риф оголошений морським парком, а також з
1981 року внесений організацією ЮНЕСКО в список "Світова спадщина".
Великий Бар`єрний риф - це ряд коралових островів і рифів,
розташованих в Кораловому морі, тягнеться майже на 2300 км уздовж північносхідного узбережжя Австралії. Великий Бар`єрний риф в Австралії є
найбільшою коралової структурою на землі, яка володіє величезною
різноманітністю флори-фауни, яка включає в себе велику кількість видів
черепах, птахів і молюсків. Саме тому багато людей вважає його одним з чудес
світу. Серед особливо популярних місць на Великому Бар`єрному рифі - острів
Леді Масгрейв, який притягує любителів пригод і водних видів спорту з усього
світу.
Острови Великого Бар'єрного рифу невипадково називають восьмим чудом
світу. Великий Бар'єрний риф утворює найбільшу рифову систему в світі
з найбільшою структурою, яка
сформована живими організмами планети. З
350 видів коралів, відомих у світі, 340 знаходяться на островах Великого Бар'єрного рифу!
____________________________________________________________________
Аналіз змісту тексту
- Де розташований Великий Бар'єрний риф?
- Як утворюються рифи? Яку небезпеку несуть для кораблів?
- Скільки видів коралів є у світі?
____________________________________________________________________
Інтерактивна вправа «ПРЕС»
-Використавши метод
«ПРЕС», дайте відповідь на питання: «Чому
Великий Бар'єрний риф називають восьмим чудом світу?»
На мою думку, …
Тому що …
Наприклад, …
Отже, …
____________________________________________________________________
Слововживання
- Риф – багатозначне слово чи омонім?
Риф - пасмо підводних чи невисоких надводних скель на мілководді, що
утворюються під час розмиву дна, берегів або внаслідок нагромадження решток
колоніальних коралів, молюсків тощо.
Риф — поперечний ряд отворів або петель на вітрилі, через які просувають
мотузку, щоб під час сильного вітру зменшити площу вітрила.
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Риф — спосіб мелодійної техніки року і джазу, особливо характерний
для свінгу, багаторазово повторювана групою інструментів коротка мелодійна
фраза.
____________________________________________________________________
Дослідження
- Прогляньте відео з ютубу (https://www.youtube.com/watch?v=GEgxI7nbsTI ;
https://www.youtube.com/watch?v=O2dXtQY6NHQ) й дайте відповідь на
питання: « Чому зараз кораловий риф відмирає?»
____________________________________________________________________
Завдання з теми
- Визначте й підкресліть прикладки та означувані ними слова. Як пишуться
прикладки з означуваними словами? (Окремо, через дефіс, у лапках.)
- Поясніть написання прикладок, ужитих у тексті.
- Підкресліть їх як члени речення.
- З’ясуйте число й відмінок означуваного слова та прикладки.
____________________________________________________________________
Повторюємо
- Чи правильно в тексті вжито відмінкові закінчення слова «риф»(зокрема, у
родовому відмінку?)
- Визначте граматичну основу речення «Саме тому багато людей вважає його
одним з чудес світу». Чим вона виражена?
- Провідміняйте числівник 340.
- Поясніть написання власних назв.
Підкресліть
усі
члени
речення
в
реченні:
«Острови Великого Бар'єрного рифа невипадково називають восьмим чудом
світу». Односкладне чи двоскладне це речення?
- Яке слово, ужите в тексті, стосується вислову «Кафе «Птах»? Що мається на
увазі? (сформована)
____________________________________________________________________
Творче завдання
Прочитайте інформацію сайту https://clout.com.ua/vely-ky-j-baryerny-j-ry-fgreat-barrier-reef-kurort-avstraliyi.html. Доповніть текст відомостями про
екосистему Великого Бар’єрного рифу. У
своїй
відповіді використайте прикладки.
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Обставина
Рожеві озера Хіллер та Ретба
На планеті Земля стільки дивовижних місць з абсолютно інопланетними
ландшафтами й не/реальними барвами, що, здається, і всього життя не/
вистачить, щоб їх відвідати. Одне з таких місць − озеро Хіллер. Це дуже гарний
природний феномен, який знаходиться біля західного узбережжя материка
Австралія на острові Міддл.
Острів Міддл покритий густими лісами з евкаліптів і є одним із сотні
дрібних островів архіпелагу Решерш. Якщо подивитися на нього з висоти, то
він завдяки своїй густій рослинності буде темно-зеленого кольору, і серед цієї
зелені рясніє рожева плямочка − озеро Хіллер. Саме така відмінна ознака
архіпелагу змушує пасажирів літаків витягати свої шиї, щоб побачити Хіллер з
висоти. Воно мілководне, довжина його становить близько 600 м, ширина −
250 м. Залежно від сезону, відтінок води може дещо змінюватися від більш
яскравого до більш темного, коралово-бордового кольору. Не/зважаючи на
колір озера, у Хіллер можна плавати, воно не/представляє ніякої небезпеки.
Одна із загадок озера Хіллер полягає в тому, що не/відоме його походження
рожевого кольору. Зазвичай солоним озерам з рожевим відтінком такий колір
надають мікроскопічні водорості, що живуть в дуже солоній воді і в процесі
своєї життєдіяльності виділяють червоний пігмент, але численні дослідження
не/показали присутності в озері Хіллер цих водоростей. Вчені досліджували
навіть дно в їхніх пошуках, але воно виявилося гладким, з камінчиками, і
ні/яких водоростей там так і не/знайшли. Припускають, що рожевий колір воді
надають якісь особливі мінерали. Хоча це теж тільки гіпотеза, ні/чим не
підтверджена. Питання, чому вода в озері Хіллер рожева − залишається
відкритим.
Острів Міддл і озеро Хіллер були відкриті під час експедиції
британського мореплавця Метью Фліндерса в 1802 році. Як кажуть, капітан
Фліндерс помітив озеро, піднявшись на вершину острова (після якого вона
стала називатися Пік Фліндерса).
На початку 20 століття в озері Хіллер почався видобуток солі. Для того
щоб заощадити на людській праці, використовувалися спеціальні машини для
видобутку солі, але все одно через невигідне розташування острова видобуток
став не/раціональним, і через шість років його припинили. І тільки в 1950 році
були проведено перші дослідження цього озера. З тих пір це місце відвідують
тільки туристи.
Рожеве озеро Хіллер не/єдине у своєму роді. Ще таке рожеве озеро
знаходиться в Сенегалі. Свою назву Ретба отримало через особливий колір
води. Такий колір викликаний великою кількістю ціанобактерій у воді:
поглинаючи сонячне світло, мікроорганізми виділяють пігмент, що забарвлює
воду. Особливо він помітний під час сухого сезону. Іншого органічного життя в
Ретба не/має – для водоростей і риби занадто висока концентрація солі у воді. Її
вміст досягає 40%. Сіль видобувають з дна цього озера вже протягом майже 50
років.
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____________________________________________________________________
Аналіз змісту тексту
- У чому загадка озера Хіллер? Де воно знаходиться?
- Коли й ким було відкрите озеро Хіллер?
- Що надає озерам рожевого кольору?
- Чи обов’язковою умовою рожевих озер має бути солоність?
- Опишіть дно озера Хіллер.
- Коли й ким було відкрите озеро Хіллер?
____________________________________________________________________
Інтерактивна вправа «Діаграма Вена»
- Заповніть діаграму Вена, порівнявши предмети опису в тексті – два кольорові
озера Хіллер та Ретба.

____________________________________________________________________
Слововживання
Архіпелаг - група островів, що лежать на невеликій віддалі один від одного й
об'єднуються в одне ціле.
Мінерал – природні тверді речовини (хімічні сполуки кристалічної будови),
що утворились внаслідок прояву геологічних процесів в земній корі чи
інших космічних тілах.
Пігмент – хімічна речовина, що в результаті вибіркового поглинання
змінює колір світла, яке відбивається від нього. На відміну від люмінесценції,
при цьому сам матеріал не випромінює світла.
Ціанобактерії тип бактерій, що отримують необхідну енергію
через фотосинтез.
Це
найбільша
та
найважливіша
за
впливом
на біосферу група живих організмів на Землі — 90% живої маси всієї біосфери.
____________________________________________________________________
Завдання з теми
- Заповніть таблицю прикладами. Зробіть висновок, обставин якого виду в
тексті найбільше.
Види обставин за значенням
Приклади
Способу дії
Місця
Часу
Причини
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Мети
Умови
Допустові
-Якими частинами мови виражені обставини?
- В останньому реченні передостаннього абзацу знайдіть поширену обставину.
До якого виду за значенням вона належить? (З тих пір, обставина часу.)
- Знайдіть обставини, виражені дієприслівниковими зворотами.
- Поясніть роль обставин у цьому тексті.
____________________________________________________________________
Повторюємо
- Знявши риску, запишіть слова з не, ні .
- Поясніть різницю в написанні «незважаючи» та «не зважаючи».
- Чи правильно вжито слово «більш» у реченні «Відтінок води може дещо
змінюватися від більш яскравого до більш темного». Поясніть, коли слід
писати «більш», а коли «більше»?
- Запишіть числівники словами, визначте їхній відмінок.
- Озвучте вставлене речення. Якими розділовими знаками його можна було ще
виділити в реченні?
- Зробіть розбір за будовою слів «водорості», «припинити», «помітний»,
«проведено». У яких з них нема закінчення? Чому?
____________________________________________________________________
Дослідження
Рожеве озеро є і в Україні. Проведіть дослідження, де знаходиться це озеро
й чому воно рожеве.
____________________________________________________________________
Творче завдання
Розгляньте ілюстрації рожевих озер. Доберіть прикметники-означення, які
починаються на кожну букву назв цих озер. Наприклад:
Х- хороше

Р

І - екзотичне

Е

Л- лагідне

Т

Л- ласкаве

Б

Е - екзотичне

А

Р - радісне
- Чи можна на букву л дібрати слово «лазурне»? (Ні, лазурний – блакитний,
голубий, небесний, синій)
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Озеро Хіллер
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Озеро Ретба
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Однорідні члени речення
Кам’яна могила
Офіційна наука вважає: Кам’яна могила – природне утворення з піску та
каменю, колишнє дно Сарматського моря. Знаходиться Кам’яна могила за 20 км
від міста Мелітополя. Це Запорізька область. Колишнє дно Сарматського моря
вкривало Причорноморську низовину. Сліди тут залишили чимало народів :
кіммерійці, скіфи, готи, хазари, сармати, половці. Одні змінювали інших, але
всі вони мали тут спільне святилище – Кам’яну могилу. 6.Деякі вчені вважають
: Кам’яна могила древніша, ніж піраміди в Єгипті. Їй більше 25 млн. років. Тут
знаходяться підземні катакомби, багато таємних проходів і пустот. В усі часи
тут зверталися до богів і проводили релігійні ритуали.
У печерах і гротах Кам’яної могили зосереджено більше трьох тисяч
наскельних малюнків від кам’яного віку до епохи бронзи й пізнішого часу.
Серед багатьох з них чітко простежуються зображення людини, диких і
свійських тварин. Як правило, їх видряпували шматками твердого каменю.
Подекуди первісні митці покривали ці малюнки червоними й чорними
мінеральними барвниками Печера Кози, гроти Бика (Мамонта) і Дракона,
двометрова кам'яна фігура людини-риби... І всюди – зображення Дерева
життя, символу родючості й вічності. Український учений Мозолевський під
час розкопок Кам’яної могили знайшов золоту скіфську пектораль.
____________________________________________________________________
Аналіз змісту тексту
- Чим незвичне природне утворення Кам’яна могила?
- Чи є в природі Сарматське море зараз?
- Виділіть у тексті наукову інформацію.
- Що таке катакомби? Де ще в Україні є катакомби?
- Що таке гроти?
- Які ви знаєте мінеральні барвники?
-Доповніть текст географічними відомостями про Кам’яну могилу, прочитавши
статтю з Вікіпедії.
___________________________________________________________________
Завдання з теми
- Визначте речення з однорідними членами. Якими членами речення є
однорідні члени?
-У якому реченні є узагальнювальне слово при однорідних членах?
Обгрунтуйте вживання розділових знаків.
- Зробіть висновок про те, якими членами речення бувають узагальнювальні
слова та однорідні члени речення, яких вони узагальнюють.
- Чи є серед однорідних членів поширені?
- Яким зв’язком (сполучниковим, безсполучниковим чи змішаним)
поєднуються між собою однорідні члени в реченнях тексту?
- Чи є однорідні члени в реченні «У печерах і гротах Кам’яної могили
зосереджено більше трьох тисяч наскельних малюнків від кам’яного віку до
епохи бронзи й пізнішого часу.»?
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____________________________________________________________________
Повторюємо
- Виконайте синтаксичний розбір речення «Тут знаходяться підземні
катакомби, багато таємних проходів і пустот». Чи можна в цьому реченні
після слова «знаходяться» поставити двокрапку? Чому?
- У слові «святилище» апостроф не ставиться. Наведіть приклади інших слів,
які пишуться за тим самим правилом. Сформулюйте його. ( Морквяний,
рутвяний, тьмяний, різдвяний, медвяний тощо).
- Поясніть вживання двокрапки в реченнях.
-Чому «людина-риба» пишеться через дефіс?
- Простим чи складним є речення «В усі часи тут зверталися до богів і
проводили релігійні ритуали» ?
-У якому реченні є вставне слово?
- Які речення можна легко перебудувати на пряму мову, лише поставивши
лапки?
- Зробіть фонетичний запис слів «простежуються», «вважають», визначте
кількість звуків і букв.
- Доберіть спільнокореневі слова до слова «запорізькі», виділіть корінь.
- Чи є в тексті помилка при переносі слів?
____________________________________________________________________
Дослідження
І група. Дослідіть версії вчених про утворення Кам’яної могили. Яка з них вам
здається найбільш вірогідною?
ІІ група. Підготуйте проект про народності, згадані в тексті.
ІІІ група. Підготуйте коротку розповідь про археолога Мозолевського та
знахідку всього його життя.
____________________________________________________________________
Інтерактивна вправа «Гаряче крісло»
У центрі класу ставлять крісло, учні стають навколо нього. Вчитель
ставить питання проблемного характеру. Наприклад : «Які пам’ятки
природного чи рукотворного походження є в Україні»? Учні за бажанням
сідають на стілець, дають стислу відповідь. Довго сидіти на стільчику не
можна, бо воно «гаряче». Таким чином, висловитись може більшість учнів
класу.
____________________________________________________________________
Творче завдання
Продовжте текст розповіддю про золоту скіфську пектораль. Введіть у
текст речення з однорідними членами.

37

38

Однорідні й неоднорідні означення
(Окремі розділові знаки пропущено)
Гейзер Флай у штаті Невада, США
Колись на місці цього гейзера знаходилося ранчо Fly (укр. Політ).
У 1916 в цих місцях пробурили свердловину для колодязя, але випадково
пробили геотермічну кишеню води. Вода по тріщинах почала шукати собі
дорогу наверх. Однак лише в 1964 році кипляча вода почала вилітати на
поверхню, створюючи унікальний незвичайний ландшафт. Розчинені мінерали,
з'являючись на поверхні, вступають у реакцію з наявними там речовинами,
взаємодіють з ними й набувають той чи інший колір і відтінок. Помаранчеві
темно-зелені червоні пісочні зелені коричневі кольори надають трьом
невеликим скелястим схилам і гейзеру, що викидає з їх вершин киплячу воду,
незвичайний унікальний і неповторний вигляд, який просто неймовірний
освітлений сонячними променями, що додають в ландшафт нові дивовижні
відтінки. Накопичуючись навколо джерела, мінерали тверднуть і починають
наростати один на одного, досить швидко формуючи три невеликі химерні
скелі, які з кожним роком значно збільшуються в розмірах. За останніми
даними, його висота майже 1,5 метри. Гейзер постійно викидає три потужні
водні струмені. Він змінив навколишню місцевість до того, що це місце можна
прийняти за поверхню іншої планети, настільки тут усе має незвичайний
вигляд. Інженерний прорахунок і природний геотермальний тиск злилися
воєдино й створили незвичайний пам'ятник природи.
Незважаючи на те, що цей дивовижний феномен прийнято вважати
гейзером, насправді його швидше можна назвати термальним джерелом,
оскільки вода тут б'є постійно (тоді як гейзер водяний струмінь викидає
періодично).
____________________________________________________________________
Аналіз змісту тексту
- З чим пов’язано виникнення гейзера Флай? У якій місцевості виникають
гейзери?
- Поясніть утворення скель навколо гейзера.
- Чому гейзер постійно росте?
- У чому відмінність гейзера від термального джерела? Чи є в Україні термальні
джерела? Де саме?
____________________________________________________________________
Інтерактивна вправа «Кубування»
Застосуйте метод «Кубування» до опрацьованого тексту.
«Кубування» - це метод навчання, що сприяє розвиткові основних операцій
мислення. Для реалізації цієї методики беремо куб, на кожному боці якого
зазначаємо операцію мислення відповідно до кількості позначок:
* - опишіть це;
** - порівняйте це;
*** - встановіть асоціації;
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**** - проаналізуйте це;
***** - знайдіть застосування цьому;
****** - запропонуйте аргументи «за» та «проти» цього.
Слововживання
Ранчо — один з найбільш поширених методів ведення сільського господарства,
що одержав широке поширення в країнах Західної півкулі в ході
колонізації Америки вихідцями з європейського континенту.
Геотерміка – галузь геофізики, що вивчає теплове поле Землі, яке формується
під впливом внутрішніх джерел тепла та сонячного випромінювання.
Термальний -1) те саме, що теплови́й; 2)пов’язаний з теплом вулканічних
надр.
Терма́льні во́ди; терма́льні джере́ла— теплі та гарячі підземні води й
джерела, що виходять на поверхню землі.
- Однозначне чи багатозначне слово «кишеня»? Поясніть значення цього слова,
вжитого в другому реченні.
- У реченні «Інженерний прорахунок і природний геотермальний тиск злилися
воєдино й створили незвичайний пам'ятник природи» правильно звучатиме
словосполучення «пам'ятник природи» чи «пам'ятник природі»?
-Поясніть різницю в значенні слів «водний» і «водяний»?
Водний -прикм. до вода ; 2) який містить воду ; 3) стосується до води; 4) який
живе, росте у воді.
Водяний – 1) який живе або росте у воді чи на її поверхні; 2) який діє за
допомогою води.
- Якщо обидва слова мають значення «який живе, росте у воді», то як
розрізнити, коли вживати слово «водний», а коли «водяний»?
____________________________________________________________________
Завдання з теми
- Розставте пропущені розділові знаки.
- Визначте неоднорідні означення.
- Які означення є однорідними? Знайдіть їх у тексті.
- Знайдіть інші однорідні члени.
____________________________________________________________________
Повторюємо
-Випишіть прикметники, визначте групу за значенням кожного з них.
-Які ще слова відповідають на питання «який»? Як відрізнити прикметники від
дієприкметників? Наведіть приклади з тексту.
- Випишіть дієслова з перших трьох речень, визначте їхній вид, час, особу чи
рід. У якому слові це зробити не можна? Чому?
-Знайдіть в тексті вставне слово. Яка його роль?
- Створіть словотвірне гніздо до слова «верх».
- Наведіть приклади простих і складних речень з тексту. Усно охарактеризуйте
кожне.
____________________________________________________________________
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Творче завдання
Подані групи прикметників та іменників введіть у речення. Доповніть
текст своїми реченнями. Визначте, які прикметники виконують роль
однорідних означень, а які – неоднорідних. Чому? Поясніть вживання
розділових знаків. Скористайтесь фото.
Нереальний, фантастичний, неземний (пейзаж)
Буйна, прозора, кришталева (вода).
Нові, яскраві (відтінки)

41

Вставні слова
Еолові форми рельєфу
Ярданги - це здебільшого пустельні форми рельєфу, які утворюються в
результаті геологічної роботи вітру. Усі форми рельєфу, які сформувалися за
допомогою вітру, називаються еоловими. Крім ярдангів, до еолових форм
земної поверхні також належать бархани, дюни та розсипи. Уже з легкістю
можна зрозуміти, що всі еолові форми рельєфу формуються здебільшого в
зонах з аридним кліматом, тобто в пустельних та напівпустельних регіонах.
Не є винятком і ярданги, які із усіх форм еолового рельєфу є найбільш
цікавими і видовищними. Для їх формування, на диво, потрібно декілька
важливих факторів, одним із яких є наявність сильного пустельного вітру, який
більшу частину року дме лише в одному єдиному напрямку. У результаті цього
утворюються високі гребені висотою в 1-5 метрів, а між ними залягають піщані
борони. Верхівки гребеня направлені в напрямку панівного вітру. Як не дивно,
але саме вітропіщаний потік має найбільшу силу. Такий вітер, уявіть собі,
здатний шліфувати камені, не те що піщані скелі. Тому саме такі вітри і
формують нижні частини гребенів ярдангів.
Всі еолові форми рельєфу не є довговічними. Наприклад, дюни можуть
існувати від 2 місяців до 2 років. Так само й бархани. Ярданги хоч і є більшими
довгожителями, але так само мають свій "строк давності". Ярданги існують від
2 років до 100-120 років, а потім просто руйнуються до свого підніжжя. Звісно,
є винятки, але на їх вік впливає не лише місцевий клімат, але й склад породи, з
якої вони складаються.
Ярданги зустрічаються в Арізоні (США), пустелях Австралії, в нагір'ї
Тібесті (Чад), в передгір'ях Атлаських гір (Марокко, Алжир) та в Нубійській
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пустелі (Єгипет, Судан). Є вони навіть на Марсі. Але це вже зовсім інша
історія...
____________________________________________________________________
Аналіз змісту тексту
-Назвіть пустелі світу.
- Покажіть на мапі світу всі країни, згадані в останній мікротемі тексту.
- Які є види вітру? Який вітер у нашій місцевості?
-Які фактори потрібні для утворення ярдангів?
- Чому ярданги поступово руйнуються?
- Яка інформація, прочитана в тексті, була для вас новою?
- Визначте стиль та тип мовлення тексту. Назвіть мовні особливості цього
стилю.
-У якій ситуації мовлення можна застосувати цей текст?
____________________________________________________________________
Інтерактивна вправа «Займи позицію»
«Займи позицію»: чи є в нашій місцевості форми рельєфу, які сформувались за
допомогою вітру?
Я вважаю, що …
Тому що …
Наприклад , …
Отже, …
____________________________________________________________________
Слововживання
- Поясніть різницю у значенні слів бархани, дюни та розсипи.
Барха́ни —
еолові
форми
рельєфу,
нанесені
вітром піщані,
інколи пилуваті чи глинисті рухливі горби серповидної
форми,
звернені
опуклістю проти вітру і не закріплені рослинністю.
Дю́на — пагорб навіяного вітром піску. Звичайно, термін «дюна»
застосовується до всіх піщаних скупчень, незалежно від зонально-кліматичних
умов. На відміну від розповсюджених у пустелях барханів, у дюни (в цьому
розумінні) випуклу форму мають не пологі, а круті схили, і «хвости»
розташовані ззаду дюни, по навітреній стороні. Пологий схил повернутий
назустріч вітру і має кут нахилу 8-20°, навітряний схил наближається до кута
натурального нахилу сухого (32-33°) або зволоженого (до 40°) піску. Висота
дюни від 5 до 30 м і більше.
Розсип - скупчення шматків (частинок) порід і мінералів, що утворилися в
процесі фізичного вивітрювання корінних порід і впливу на них природних
хімічних факторів з руйнуванням на окремості різної крупності або
перетворенням у глину чи, частіше, з переносом від місця залягання
материнських порід. Те ж саме, що й розсипні родовища.
-Прочитайте словникові статті до слова «гребінь». Яке із значень слова
«гребінь» відповідає тому, про яке йде мова в тексті?
Гребінь — довгаста пластинка з зубцями для розчісування або скріплення
волосся.
Гребінь, коньок, коник — місце сходження схилів даху
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Гребінь — верхній край, верхня частина, вершина чого-небудь (гірського
хребта, пагорба, хвилі).
Гребінь — частина ручної прядки, високий дерев'яний стояк із зубцями.
Гребінь, або шип — елемент фрезованої дошки (протилежність — паз).
Гребінь — довгастий плаский плюмаж.
Гребінь —вузька грядка землі, що нагортається плугом чи підгортальником.
Гребінь — скелет грона винограду.
- Слово «гребінь» належить до синонімів, антонімів, омонімів чи паронімів?
Доберіть синоніми до слів «панівний» (найбільш поширений, переважаючий)
____________________________________________________________________
Завдання з теми
- Знайдіть у тексті вставні слова, обґрунтуйте вживання розділових знаків.
- Визначте, до якої групи за значенням належить кожне вставне слово.
- Виконайте синтаксичний розбір одного речення (на вибір) із вставним словом.
Чому вставні слова не є членами речення?
- Складіть речення зі словом «на диво» так, щоб воно було членом речення.
____________________________________________________________________
Повторюємо
- Прочитайте речення « Крім ярдангів, до еолових форм земної поверхні також
належать бархани, дюни та розсипи». Визначте, до якої частини мови
належить кожне слово. Чим ускладнене це речення? Визначте відмінки
іменників.
- Який прикметник ужитий у складеній формі найвищого ступеня порівняння?
- Яке зі слів - «навітрений» чи «вітропіщаний» - утворено способом складання?
- Чи слова «впливає» та «упливає» матють однакове лексичне значення?
____________________________________________________________________
Творче завдання
У тексті сказано, що ярданги є на Марсі. Уявіть, що ви опинилися на цій
планеті. Опишіть свою уявну мандрівку Марсом, використавши свої знання
про цю планету. Якими ви уявляєте ярданги на Марсі? Використайте вставні
слова.
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Звертання
Незвичайні озера світу
- Уявляєш, друже Андрію, я вчора був дуже здивований.
- Чому, Віталію?
- Я випадково натрапив у ютубі на відео, у якому розповідалося про кольорові
озера. У світі є навіть дзеркальне озеро.
- От дивина. Хіба таке може бути? Ні, цього не може бути. Це якийсь фейк.
Червоне море, наскільки я знаю, насправді за кольором не червоне, а звичайне.
Одна лише назва.
- Ти що, дорогий… Вважаєш, що я тебе обманюю? Ти мій найкращий друг, я не
посмів би тобі казати неправду.
-І що ж ти чув і бачив?
-У кратерах вулкана Келіміту на острові Флорес в Індонезії розташовується три
кратерних озера. Озера Келіміту – абсолютно унікальні, єдині на планеті
водойми-хамелеони. Вони здатні повністю змінювати колір води. Зміна кольору
стається раз на декілька років. Наприклад, чорне озеро може стати червоним,
потім бірюзовим, потім зеленим. Колір озер залежить від переважаючих
мінеральних речовин, розчинених у їхніх водах. У місцевих племен ліо є
легенда, згідно з якою в озерах мешкають душі померлих. У червоному озері
живуть душі вбивць і грішників, праведники й люди похилого віку – у
бірюзовому, а молодь – у зеленому.
- Це неймовірно! Віталію, а дзеркальне озеро?
- Дзеркальне озеро – це насправді солончак Уюні – найбільше у світі висохле
соляне озеро площею 10 582 кв. км. Воно було утворено в результаті
трансформації доісторичних озер. За підрахунками, тут міститься понад 10
мільярдів тонн солі. Під час сильних дощів, коли солончак Уюні покривається
водою, поверхня цього озера перетворюється на справжнє дзеркало. Озеро
знаходиться в південно-західній Болівії. Це єдине озеро у світі, де не розумієш,
де ти стоїш – на землі чи на небі, бо земля і небо тут зливаються воєдино.
- Це все?
- Ні, озеро Нгакоро знаходиться в Новій Зеландії й має світло - зелене
забарвлення. Такий колір водойма набуває завдяки високому вмісту в ньому
сірки й окисів заліза.
- Ти мене заінтригував, мій друже.
- Це ще не все. Лагуна Колорадо – це дуже дрібне озеро площею 60 кв. км,
розташоване в південній частині болівійського плоскогір’я Альтіплано на
висоті 4278 м над рівнем моря. Колір цього озера може змінюватися від
криваво-червоного до фіолетового. Це залежить від часу доби й температури
повітря. Незвичайний відтінок води надають озеру водорості, що виробляють
каротин для захисту від ультрафіолетового випромінювання. Лагуна Колорадо
– улюблене місце проживання тисячі фламінго.
- Оце-то дива!..
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- Ще в Британській Колумбії є плямисте озеро Клілук. Найцікавіше, що
протягом усього року озеро змінює свій колір, а в посушливий період утворює
численні басейни з водою білого, зеленого й жовтого кольорів.
- О земле! Я хочу це побачити наяву!..
____________________________________________________________________
Аналіз змісту тексту
- У якій формі написано висловлювання?
- Чим незвичайні озера, про які йде мова в тексті?
- Чи однакові природні фактори сприяють тому, що вода в озерах різного
кольору?
–Що змінює колір водойм?
- Доповніть діалог відомостями з іншого тексту.
- Покажіть на карті країни, згадані в тексті.

____________________________________________________________________
Інтерактивна вправа «Шість капелюхів»
Застосовуючи методику «Шість капелюхів», побудуйте висловлювання.
Поділіться на 6 груп. Виберіть один з капелюхів: білий, жовтий, червоний,
чорний, зелений, синій.
•

Група, яка обрала білий капелюх, вибирає й озвучує лише факти, описані в
тексті.
Жовтий – описує позитивне, що є в змісті діалогу.
Червоний – передає емоції учасників діалогу і власні від прочитаного.
Чорний – оцінка ситуації з точки зору наявності недоліків, ризиків;
негативне мислення.
Зелений - провокативні та дослідницькі судження, дати волю думці,
мислити творчо, не за шаблоном.

Синій – управління процесом дискусії, підбиття підсумків і обговорення
користі та ефективності методу в конкретних умовах.
____________________________________________________________________
Завдання з теми
- Випишіть з тексту звертання. Які вони за будовою? У якому відмінку вжиті?
Проаналізуйте частину мови, якими виражені звертання.
- Чи є в тексті риторичні звертання? Зачитайте.
-Поставте у формі звертань слова: вовк, Юрій, колега Панас, Олександр
Андрійович, овес, жнець, Настя, Оля, Олька, директор Олег Савич.
- Чи може звертання бути виражене займенником? Складіть таке речення.
- У звертанні «О земле!» слово «о» - частка чи вигук?
____________________________________________________________________
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Слововживання
- Як правильно сказати: «існує легенда», чи «є легенда»,чи «побутує легенда»?
Поясніть, коли слід вживати слово «існувати».
Каротин - жиророзчинний помаранчево-жовтий пігмент.
Лагу́на — мілководна частина океану (моря), відділена від нього баром,
косою, кораловим рифом і часто з'єднана з ним вузькою протокою.
____________________________________________________________________
Повторюємо
- Чому «численні» пишеться з -нн-, а «чисельний» з -н-?
- Визначте рід імеників «фламінго», «Колорадо», «Келімуту», «Уюні». Яке
закінчення в цих словах?
- Знайдіть у тексті дієприкметники, визначте рід, число, відмінок та вид
кожного. Які з них входять у зворот?
- У словосполученні «душі померлих» слово «померлі» - яка частина мови?
- Визначте неповні речення.
Творче завдання
Створіть діалог про одне з озер, на якому ви побували, використайте
інформацію про його географічні особливості. За потреби зверніться до
Інтернету.Використайте у структурі діалогу поширені й непоширені звертання.
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Дослідження
Рожеве озеро є і в Україні. Проведіть дослідження, де знаходиться це озеро
й чому воно рожеве.

Означено-особові та неозначено-особові речення
Шоколадні пагорби
Шоколадні пагорби - візитна картка філіппінського острова Бохол. Мають
конічну форму й покриті травою, яка під час сухого сезону вигоряє й набуває
коричневого кольору. Виділяючись на тлі густої зеленої рослинності, з висоти
схожі на коробку шоколадних трюфелів. Це дало назву дивовижного місця. На
площі в 50 квадратних кілометрів розташовано від 1260 до 1776 пагорбів,
висота кожного з яких від 30 до 120 метрів.
Місце, звичайно, унікальне. У тому сенсі, що такого більше ніде не
зустрінеш. Пагорби виникли посеред рівної поверхні буквально з нізвідки.
Акуратненькі конуси простягаються на багато кілометрів. А між ними звичайне
сільське життя: рисові поля, будиночки, які здаються просто іграшковими,
дороги. Це все нагадує задзеркалля, в якому люди начебто живуть в країні
велетнів.
У жителів острова свої версії про походження загадкових пагорбів. В одній
з них йдеться про те, що пагорби - це камені, які багато днів кидали один в
одного, посварившись, велетні. Велетні в результаті помирилися, а величезні
камені так і залишилися на землі.
У більш романтичній версії йдеться про те, що камені - це сльози велетня
Арого. Сильний і безстрашний Арого полюбив просту дівчину. Після смерті
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дівчини дуже страждав і довго плакав, і сльози, які подали на землю,
перетворювалися в пагорби.
Унікальність цього місця не тільки й навіть не стільки в красі ландшафту.
До сих пір немає єдиної думки про походження цієї пам'ятки природи. За
однією з версій, височини є залишками вулканічної діяльності, покриті
вапняної корою. За другою - утворилися в результаті підйому коралових
покладів при впливі води й вивітрювання грунту. За третьою - були колись
дном океану з віковими вапняними відкладеннями, які в результаті зниження
рівня моря виявилися на суші. А вітер і вода за довгі століття додали їм форму
конусів.
Але навряд чи пагорби - справа рук людини. За підрахунками вчених, на
створення такої споруди вручну пішло б набагато більше сил, людських
ресурсів і будівельних матеріалів, ніж на спорудження єгипетських пірамід.
___________________________________________________________________
Аналіз змісту тексту
-Поясніть назву цього дивовижного місця.
-У якій частині світу знаходяться шоколадні пагорби? Покажіть на карті це
місце.
- Які версії вчених про походження шоколадних пагорбів?
- Чому спростовується версія про штучне походження шоколадних пагорбів?
___________________________________________________________________
Інтерактивна вправа «Літачок знань»
Кожен учень робить з листка паперу літачок. Учитель малює на дошці два
кола. В одному пише «Так», в іншому «Ні».
Учні по одному виходять до дошки. Учитель кожному каже тезу, яка
сформульована за змістом тексту. Учень кидає літачок у те коло, де написана
правильна відповідь «так» чи «ні». У кінці всі відповіді аналізуються.
Питання:
1. Пагорби простягаються на 70 км.
2. У тексті використано легенду.
3. Пагорби розміщені на Філіппінах.
4. Найвищий пагорб має висоту 130 м
5. Пагорби, за однією версією, були колись дном океану з віковими
вапняними відкладеннями.
6. Камені – результат дії смерчу.
7. Пагорби утворилися зі сміху Арого.
8. Між пагорбами люди садять рис.
____________________________________________________________________
Завдання з теми
-Випишіть з тексту означено-особові речення. Визначте в кожному дієсловоприсудок. З’ясуйте особу, число та спосіб дієслів-присудків.
- Знайдіть односкладні неозначено-особові речення. Підкресліть головний член,
з’ясуйте його морфологічне вираження.
- З’ясуйте особу, число та спосіб дієслів-присудків в односкладних реченнях.
52

- Перебудуйте неозначено-особові речення на означено-особові. Чи завжди це
можна зробити?
- Двоскладне чи односкладне речення: «А між ними звичайне сільське
життя»?
- Двоскладне чи односкладне речення :«Після смерті дівчини дуже страждав і
довго плакав»?
____________________________________________________________________
Повторюємо
- Чи є синонімами слова «страждав» і «плакав»?
- Чим ускладнено речення «За підрахунками вчених, на створення такої
споруди вручну пішло б набагато більше сил, людських ресурсів і будівельних
матеріалів, ніж на спорудження єгипетських пірамід»?
- Чи однакові за будовою є слова «вигоряє» й «набуває»?
- Назвіть прикладки, використані в тексті.
- Коли слово «набагато» буде писатися окремо, а коли разом? Наведіть
приклади.
- Поясніть вживання коми в реченні «Виділяючись на тлі густої зеленої
рослинності, з висоти схожі на коробку шоколадних трюфелів».
- Перебудуйте речення «Сильний і безстрашний Арого полюбив просту
дівчину» так, щоб означення стояли після означуваного слова. Що зміниться?
____________________________________________________________________
Творче завдання
Придумайте до фото якомога більше питань. Спробуйте створити свою
легенду про виникнення цього дивовижного ландшафту.
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Безособові речення
Каппадокія
Про загадкову, неймовірну й неосяжну долину Каппадокію можна
розповідати нескінченно. Щоб повною мірою охопити всю космічну красу й
відчути приголомшливу енергетику цього місця, створену спільними зусиллями
природи й людини, треба хоча б раз побачити її на власні очі. Розташована в
історичному регіоні Центральної Анатолії, колиски й могили відразу декількох
цивілізацій Малої Азії. Каппадокію визнано однією з найцінніших пам'яток
сучасної Туреччини.
Каппадокія - це п'єса, зіграна природою й людиною в чотири руки: вітер і
перепади температур створили психоделічні ландшафти, а люди пристосували
їх для життя. Після древніх вивержень вулканів атмосферними діями створено
заплутаний візерунок долин, ущелин, ярів і пагорбів. Завдяки кліматичним
факторам і процесу окислення з'явилися різнобарвності цього кам'яного
візерунка, що вражає своєю мальовничістю. Нерівні, зубчасті фіолетові плити,
гладкі охристі скелі, білі скелі з туфу, пагорби застиглого сірого попелу й чорні
базальтові стовпи. Усе це формує химерний малюнок, що відображає зміщення
геологічних пластів, якому піддалася ця місцевість.
Тут розумієш: людина - істота нірна: плоскогір'я зриті тунелями, скелі ще
тисячу років тому обзавелися вікнами й дверима й перетворилися в будинки,
церкви й сховища. Усередині все це нагадує житла з «Зоряних воєн», тільки
замість ретрофутуристичних меблів - фрески, килими і яскрава кераміка. Між
нагрітих сонцем пагорбів ростуть персики і виноград, вранці над ними
ширяють різнокольорові повітряні кулі, підсвічені першими променями сонця.
Завдяки проповідям апостола Петра, Каппадокію було охрещено однією з
перших. Каппадокія дала світу багато святих, мучеників і батьківкаппадокійців: Василя Великого, Григорія Нісського, Григорія Богослова.
Більш ніж 115 святих були родом з Каппадокії. Каппадокія - Батьківщина
просвітительки Грузії Ніни, Георгія Побідоносця.
___________________________________________________________________
Аналіз змісту тексту
- Доведіть або спростуйте тезу: «Цей текст належить до художнього стилю».
- Покажіть Анатолію на карті. Яка це країна ?
- Перекажіть, як вчені пояснюють утворення незвичайної долини.
- Підготуйте невеликий проект про святих, які жили в Каппадокії.
____________________________________________________________________
Слововживання
Охристий — землисто-жовтий , жовтий або червоно-брунатний.
Ретрофутуризм - термін, який позначає уявлення про майбутнє, які існували в
минулому, та їх наслідування в сучасності. Вперше термін було вжито у 1983
році редактором та митцем Ллойдом Джоном Данном щодо уявлень про
майбутнє до 1960 року Іншими словами, «майбутнє, якого ніколи не було».
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Психоделія - термін, у загальному випадку означає коло явищ, пов'язаних з
досягненням зміненого стану свідомості.
Туф –група гірських порід різного походження. Розрізняють вапняковий туф,
кам’янистий, вулканічний.
- Поясніть різницю у вживанні слів « нескінченно» й «нескінчено».
___________________________________________________________________
Завдання з теми
- Знайдіть безособові речення. З’ясуйте спосіб вираження головного члена в
кожному реченні.
- Зробіть висновок про стилістичну роль безособових речень у тексті ?
Реконструюйте запропоновані речення в односкладні безособові «Завдяки
кліматичним факторам і процесу окислення з'явилися різнобарвності цього
кам'яного візерунка, що вражає своєю мальовничістю» , «Між нагрітих
сонцем пагорбів ростуть персики і виноград». «Люди пристосували ландшафти
для життя».
- Перебудуйте, де можливо, безособові речення у двоскладні. Що змінилося у
сприйнятті вираженої кожним реченням думки?
___________________________________________________________________
Гра « Чи правда, що…»
- У словосполученні «тисячу років тому» є лексична помилка?
- Словосполучення «повною мірою» неправильно вжито в тексті, треба « у
повній мірі»?
- Слово «тунель» пишеться з –нн-?
- Слово «дверима» в орудному відмінку вжито неправильно, треба «дверми»?
- У слові «неосяжний» два префікси?
- У слові «меблі» немає роду?
- Речення «Між нагрітих сонцем пагорбів ростуть персики і виноград, вранці
над ними ширяють різнокольорові повітряні кулі, підсвічені першими
променями сонця» ускладнене однорідними членами й дієприслівниковим
зворотом»?
____________________________________________________________________
Повторюємо
- Повне чи неповне речення «Розташована в історичному регіоні Центральної
Анатолії, колиски й могили відразу декількох цивілізацій Малої Азії»?
- Визначте граматичні основи у складному реченні «Усередині все це нагадує
житла з «Зоряних воєн», тільки замість ретрофу Усередині все це нагадує
житла з «Зоряних воєн», тільки замість ретрофутуристичних меблів - фрески,
килими і яскрава кераміка. туристичних меблів - фрески, килими і яскрава
кераміка».
- Речення «Нерівні, зубчасті фіолетові плити, гладкі охристі скелі, білі скелі з
туфу, пагорби застиглого сірого попелу й чорні базальтові стовпи» - просте чи
складне? (Якщо складне, то скільки простих входить в це речення?
Односкладні вони чи двоскладні? Поширені чи непоширені? Повні чи
неповні?)
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- У якому випадку чергування і-й неправильне: «персики і виноград»,
«мучеників і батьків», «килими і яскрава кераміка».
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Називні речення
Покинуті цивілізації
Перу. Високі Анди. Мачу-Пікчу. Високо в горах на висоті 2450 м
знаходиться давнє місто. Воно оточене стіною й не схоже на твердиню, зате в
ньому є фонтани й басейни, зрошувальні канали, храми, дивні гранітні вівтарі
й ніяких натяків на те, як інки - народ, що не знав ні колеса, ні заліза, що не мав
писемності, зміг створити такий шедевр. Зараз тут по давніх вулицях бродять
лише примари минулого. Це місто прекрасне й величне, і ніяких ключів до
розгадки його тайн нема: ні надписів, ні малюнків. А вершина! Ще
загадковіше…Тут ми бачимо великий кам’яний зуб, граційно вінчаючий місто.
Вигляд з цієї точки породжує питання: як ці блоки підняли на таку висоту і
головне - як обточили, чому будівникам не знадобився цемент, чому інки
покинули місто. Стародавнє місто Мачу-Пікчу в 2007 році отримало звання Нового
чуда світу.
Тікаль. Ще одне місто-примара. Одне з найбільших міст держав індіанців майя.
Воно було побудоване ще в VII столітті до нашої ери, а в період розквіту чисельність
його населення доходила до 200 тисяч осіб. Історія Тікалі була сповнена драматичними
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моментами, і після численних воєн і повстань люди остаточно покинули його. Сталося це
наприкінці Х століття, і з тих пір Тікаль залишається містом-примарою.
Паленке. Знову загадки. Покинуте місто, що дивує своєю винятковістю і
винахідливістю. Знову майя. Як їм вдалося звести такі монументальні споруди у
важкодоступній сельві? Як вони доставляли сюди величезні камені? Археологи з'ясували,
що Паленке побудовано більше двох тисяч років тому, найбільшого процвітання досягло
в VI-X століттях. Але пізніше жителі покинули місто з невідомої причини, і воно було
поглинене сельвою.
Серед усіх будівель Паленке виділяється Храм написів, названий так через велику
кількість ієрогліфів. На фасадах будівлі видно залишки виразних барельєфів. У стіну
Храму замуровані плити з найдовшими написами майя, що складаються з 620 рельєфних
ієрогліфів. Храм стоїть на 20-метровій піраміді, а до вершини його ведуть сходи з 70
східцями. Близько до Храму написів розташовується Палац - комплекс з 12 будинків, що
був раніше зосередженням міського життя. Увінчаний палац п'ятиповерховою вежею з
обсерваторією, де правитель за зірками дізнавався волю богів. Тут до сих пір стоїть лава,
на якій сидів жрець-астроном. Будівля декорована рельєфами й зображеннями з життя
знаті Паленке. На сходах палацу на догоду богам приносилися людські жертви. Не дає
спокою дослідникам той факт, що сходи, що ведуть в обсерваторію, починаються тільки з
другого поверху вежі. Чому не з першого? І як жрець і правитель потрапляли на другий
поверх? Поки це так і залишається загадкою.
____________________________________________________________________
Аналіз змісту тексту
- Які мовні засоби впливають на емоційність цього тексту?
- Чим заінтригував текст?
- Яке з міст, описаних у тексті, найдавніше?
-На якій гірській системі розмішене Мачу-Пікчу?
- У якій місцевості, яких країнах знаходяться описані міста?
- Чому вчені не можуть розгадати таємниці Мачу-Пікчу?
____________________________________________________________________
Слововживання
Рельєф – опукле зображення на площині; сукупність нерівностей земної
поверхні, а також дна Світового океану.
Барельєф– вид рельєфної скульптури, прикраси на плоскій поверхні, коли
випукла частина зображення виступає над площиною фону не більш, ніж на
половину свого об’єму.
Обсерваторія – наукова установа, в якій за допомогою особливих інструментів
виконують астрономічні, магнітні, сейсмологічні, метеорологічні та інші
спостереження, а також обробляють одержані результати.
Жрець - Особа, що здійснювала богослужіння, жертвоприношення в
язичеських релігіях.2. Той, хто присвячує себе служінню чому-небудь.
Сельва – вологий тропічний ліс.
Твердиня -1) фортеця; 2) надійна опора, заслона, захист.
- Коли слід вживати слово «численні», а коли «чисельні»?
____________________________________________________________________
Завдання з теми
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- Випишіть окремо називні речення, визначте граматичні основи.
- Які з них поширені, а які непоширені?
- Поширте називні речення другорядними членами. Запишіть.
- Прочитайте. Які з поданих речень не є односкладними? Поясніть.
Перу. Анди. Мачу-Пікчу. Паленке. Знову загадки. Тікаль. Ще одне місто-примара.
- Чи буде називним реченням таке: « А вершина!»?
Перебудуйте частину тексту так, щоб були називні речення. «Це місто
прекрасне й величне, і ніяких ключів до розгадки його тайн нема: ні надписів, ні
малюнків. А на вершині ще загадковіше…Тут ми бачимо великий кам’яний зуб,
граційно вінчаючий місто».
____________________________________________________________________
Гра «Третє зайве»
1. А Знову загадки.Б Місто прекрасне й величне. В Стародавнє місто Мачу-Пікчу.
2. А Високі Анди. Б Знову майя. В Ще загадковіше.
____________________________________________________________________
Дослідження
Дослідіть, у яких країнах знаходяться описані в тексті покинуті людьми
цивілізації. Залишки яких давніх міст є в Україні? Вони більш давні за згадані в
тексті чи ні?
____________________________________________________________________
Експеримент
- Чи є однорідні члени в реченні «У III-VIII ст. місто Паленке мало велике політичне та
культурне значення для цивілізації майя». Заберіть сполучник «та» в реченні. Що
зміниться ? Зробіть висновок про вживання сполучників у реченнях, ускладнених
однорідними означеннями.
____________________________________________________________________
Гра « Чи правда, що…»
- слово «камінь» в родовому відмінку може мати закінчення і –я, і -ю?
-слово «пятиповерховий» - числівник?
-у реченні «Храм стоїть на 20-метровій піраміді, а до вершини його ведуть сходи з 70
східцями» допущена лексична помилка?
-слово «увінчаний» - дієприслівник і в реченні виступатиме обставиною?
- у слові «Паленке» немає закінчення7
- у вислові «жрець-астроном» слово «астроном» виступатиме означенням?
- у реченні «Поки це так і залишається загадкою» слово «це» - частка?
____________________________________________________________________
Творче завдання
- У тексті немає логічного завершення, тобто висновку. Придумайте його. Чи
можливо у висновку використати називне речення? Спробуйте це зробити.
- Підготуйте усно порівняльну характеристику міст, покинутих людьми. Якщо
вам бракуватиме інформації, скористайтесь послугами сайту «Ютуб».У своїй
розповіді використайте називні речення.
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Тікаль
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Мачу-Пікчу

Паленке
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Відокремлене означення
(Текст містить помилки)
Скала слон в Австралії
Скеля Улуру побудована не руками людини, а з'явилася завдяки
безмежній фантазії природи в Австралії. Вона по праву вважається однією з
найдивовижніших гігантських пам'яток на всій нашій планеті, а тому якщо
подивитися на фото скелі Улуру, зроблені з висоти пташиного польоту, скеля,
яка за найскромнішими підрахунками утворилася близько 700 мільйонів років
тому, схожа на справжнісінького слона. Правда, не стоїть і не поїдає
рослинність, а, померлий, він лежить посеред однієї з найспекотніших пустель
світу.
Одна частина геологів стверджує, що Улуру в Австралії - це моноліт і не
сприймає інших точок зору, а інша частина доводить, що скеля, створена
чарівницею природою, пов'язана глибоко під землею з горою, має дивну для
Австралії назву - Ольга. Назва дійсно дивна, втім, як і все на найменшому
материку.
Відкрита» скеля Улуру в Австралії була порівняно недавно - в 1892-му
році Ернестом Джайлсом, провівшому більшу половину свого життя в
подорожах по Австралійському континенті. Слово «відкрита», звичайно ж, має
певний підтекст: відкрита вона була давним-давно вихідцями з Європи,
населяючими Австралію. Про скелю, довжина якої становить трохи більше
трьох з половиною кілометрів, ширина трохи менше трьох, а висота 170 метрів,
австралійські аборигени знали вже давно. По-перше, так давно, що про їхню
історію нічого зараз невідомо. По-друге, скласти уявлення про те, як жили
племена біля скелі Улуру, можна тільки по малюнках, надряпаних на стінах.
До речі, скеля змінюється протягом дня: все залежить від того, де в
певний момент знаходиться сонце. Якщо світило приховано за хмарами, Улуру
постає перед мандрівником в коричневому кольорі з помаранчевим відтінком.
Помаранчевим відтінком скеля виділяється через величезній кількості оксиду
заліза, що міститься в її породі.
Але ось як тільки сонце з'являється з-за обрію, Улуру раптом стає темно лілового кольору. Чим вище піднімається сонце, тим ніжніші стають кольори
австралійської скелі. Приблизно в 10-30 ранку Улуру стає пурпуровою, потім
колір стає все більше насиченим, потім на короткий проміжок часу «лежачий
слон» стає червоним, і рівно в 12-00 скеля перетворюється на величезний
шматок «золота».
Усі, хто привіз додому частинку моноліту, пізнали, що таке справжня
біда. Тому, щоб позбутися прокляття, туристи відсилають свої страшні
«сувеніри» на батьківщину, в Австралію.
Подібних гігантських монолітів на Землі одинадцять:
1. Улуру, Австралія 2. Ель-капітан, США 3. Огастус, Австралія 4. Гібралтарська
скеля, Гібралтар 5. Цукрова голова, Бразилія 6. Вежа Диявола, США 7. Пеньяде-Берналь, Мексика 8. Сигирия, Шрі -Ланка 9. Моро, США 10. Стоун-маунтін,
США.
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____________________________________________________________________
Аналіз змісту тексту
-Доведіть або спростуйте тезу: «Цей текст належить до художнього стилю».
- Чому скеля Улуру є дивом світу?
-Назвіть розміри Улуру.
- Пригадайте формулу оксиду заліза.
-Чим ви поясните те, що камінь, взятий зі скелі як сувенір, приносить біду?
Дослідження
Дослідіть у мережі Інтернет , з чим насправді це пов’язано.
____________________________________________________________
Інтерактивна вправа «Питання – відповідь»
Пропонується кожному учневі написати одне питання, яке стосується тексту,
на листку паперу із зошита, зіжмакати папір й кинути іншому учневі. Якщо
хтось отримав кілька таких зіжмаканих листів, то кинути тим учням, які не
мають. Таким чином, кожен матиме питання, на яке має дати вголос відповідь.
________________________________________________________________
Слововживання
Аборигени
загальна
назва
будь-якої
тубільної
місцевої
популяції, етносу чи нації, яка володіла конкретною територією раніше за
прийшлі панівні популяції, етноси чи нації, і має соціальну систему, відмінну
від аналогічних систем сусідніх чи прийшлих-панівних популяцій, етносів і
націй. Корінне, споконвічне населення певної територї. Синоніми слова
«аборигени» : «автохтони», «тубільці», «туземці», «корінний народ».
- Про яке значення слова «моноліт» йде мова в тексті ?
Моноліт — геологічне утворення, що являє собою цілісну кам'яну брилу.
Моноліти, як правило, складаються з більш твердих порід, тому часто ерозія з
часом оголює їх в окремі геоморфологічні утворення. Також монолітами
називають висічені з цільного каменю споруди або його частини,
наприклад, пам'ятники. Назва походить від грецького слова « монолітос»,
похідного з двох слів —один» або «єдиний» «камінь».
Доберіть синоніми до слів «мандрівник»(мандрівець,подорожній,
подорожанин, странник, вояжер,пілігрим, обходтсвіт, «проміжок»(відрізок,
інтервал, шматок, урізок, ділянка; пеперва; простій; антракт). Спробуйте
замінити цими синонімами слово «мандрівник» у 4 абзаці. Зробіть висновок.
- Випишіть кілька слів іншомовного походження.
- Доберіть синоніми до слів «золотий», «червоний»
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Завдання з теми
- Виправте помилки. Які з них пов’язані з вживанням відокремлених означень?
-Якими частинами мови виражаються відокремлені означення?
- Знайдіть у тексті речення із відокремленими означеннями, підкресліть їх.
- Поясніть вживання розділових знаків.
- Визначте означення непоширені й поширені.
- Визначте члени речення, яких стосуються відокремлені означення. Якими
частинами мови вони виражені?
- Поширте інші речення тексту відокремленими означеннями.
____________________________________________________________________
Чи правда, що..
-слово «по праву» у тексті написане неправильно?
-у тексті є слово, яке стосується теми «Спрощення»?
-слово «вихідці» утворене суфіксальним способом?
-у першому абзаці є 2 прикметники, вжиті у найвищому ступені порівняння?
-у сполученні «пташиний політ» - пташиний – присвійний прикметник?
- сполучення «більше насичений» вжито правильно?
- уреченні «До речі, скеля змінюється протягом дня: все залежить від того, де в
певний момент знаходиться сонце» допущена орфографічна помилка?»
- у реченні «До речі, скеля змінюється протягом дня: все залежить від того, де
в певний момент знаходиться сонце» словосполучення «протягом дня» вжито
правильно?
-речення «Назва дійсно дивна, втім, як і все на найменшому материку» просте?
-слова «рослинність», «ніжніші» утворені однаковим способом?
-слово «батьківщина» в передостанньому абзаці має писатися з маленької
літери?
«Детективне агентство»: знайти в тексті мовну одиницю за описом:
-незмінюваний іменник у 1 абзаці;
- протиставний сполучник у перших трьох реченнях;
-означальний займенник у 2 абзаці;
- 2 синоніми до одного й того ж слова в 5 абзаці.
____________________________________________________________________
Гра «Посади пасажирів у поїзд»

Посадіть пасажирів у вагони поїзда. У перший вагон - 3 прислівники,
використані в тексті; у другий вагон – 3 вставні слова, у третій вагон – 3 власні
назви, у четвертий вагон – 3 прикладки.
____________________________________________________________________
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Дослідження
- Підготуйте проект про один з монолітів, згаданих у кінці статті. Складіть опис
цього моноліту в художньому стилі.
- Дослідіть, у якій частині материка розміщена скеля Улуру. Чим відрізняється
рельєф західної, центральної і східної частини Австралії?
____________________________________________________________________
Інтерактивна вправа «Шість капелюхів»
Застосовуючи методику «Шість капелюхів», побудуйте висловлювання.
Поділіться на 6 груп. Виберіть один з капелюхів: білий, жовтий, червоний,
чорний, зелений, синій.
•

Група, яка обрала білий капелюх, вибирає й озвучує лише факти, описані в
тексті.
Жовтий – описує позитивне, що є в змісті.
Червоний – передає емоції учасників діалогу і власні від прочитаного.
Чорний – оцінка ситуації з точки зору наявності недоліків, ризиків;
негативне мислення.
Зелений - провокативні та дослідницькі судження, дати волю думці,
мислити творчо, не за шаблоном.
Синій – управління процесом дискусії, підбиття підсумків і обговорення
користі та ефективності методу в конкретних умовах.

Інтерактивна вправа «Казка за 10 хвилин»
Учитель пише будь-яку фразу або декілька фраз на аркуші, потім згортає
листок, щоб не було видно написаного, та передає учню. На чистому аркуші
учень пише свою фразу, теж загортає аркуш та передає наступному учню.
Писати можна все, що завгодно, тільки треба пам’ятати, що всі фрази повинні
відповідати порядку поставлених питань.
Коли записана остання відповідь, аркуш розгортають та читають казку,
аналізують відповіді, продумують, як можна було б цікавіше відповісти на те
чи інше питання.
Фраза вчителя: «Скала Улуру перетворилася на справжнісінького слона».
Питання:
* Яким був на вигляд?
* Куди пішов?
* Кого зустрів?
* Що йому сказав?
* Що йому відповіли?
* Чим усе закінчилось?
* Що йому зробили?
* Чим усе закінчилось?
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* Яка була його реакція?
* Чим усе закінчилось?

Відокремлена обставина
Стежка велетнів
Важко повірити, але Стежка велетнів з’явилася на світ без участі людини.
Створюється враження, що встановив її тут якийсь гігант. Творіння древніх
гігантів або результат вулканічного виверження? Обидві ці версії пояснюють
феномен дивовижної дороги, розташованої неподалік від містечка Бушмілс в
Північній Ірландії. Вражає вона тим, що складається з 40 тисяч вертикальних
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колон з базальту. Прагнучи наздогнати героя шотландських міфів циклопа
Галла, що сховався на острові Стафф, як свідчать стародавні легенди, творцем
цієї дороги став гігант Фінн Маккул. Гігант вибудував дивовижну дорогу, що
досягла берегів острова, однак, злякавшись розмірів циклопа, змушений був
тікати назад. Галл, у свою чергу, по новозведеному шляху перебрався на землі
Ірландії. Маккул перетворився на дитя, внаслідок чого циклоп злякався
розмірів його батька й знову сховався на острові Стафф. Втікаючи, він знищив
практично всю дорогу. Сучасна наука дає нам більш зрозуміле пояснення цього
видовищного феномена. Вертикальні стовпи є наслідком виверження вулкана,
яке трапилося близько 50.000.000 років тому. Це продукт швидкого
охолодження лави, яка, тріскаючись, утворила базальтові стовпи, які в перерізі
являють собою майже ідеальні шестигранники. Сьогодні шлях велетня, або як її
називають – дорога гігантів, є найпривабливішим для туристів місцем в
Ірландії. З 1986 року ця місцевість зареєстрована як об’єкт всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО. Подібною пам’яткою природи є Фінгалова печера, що
знаходиться на шотландському острові Стаффа біля північно-західного
узбережжя Великобританії. Її стіни теж складені з базальтових колон.
Переважно у формі шестигранників.
____________________________________________________________________
Аналіз змісту тексту
- Ознаки яких стилів наявні в тексті?
- Поділіть текст на абзаци, виділивши таким чином мікротеми.
- Де знаходиться Стежка велетнів? Покажіть цю країну на карті.
- Поясніть, як утворився цей видовищний феномен.
- Розгляньте фото, зробіть висновок про клімат Ірландії.
- Водами яких водойм омивається Ірландія?
____________________________________________________________________
Слововживання
Цикло́пи,
кікло́пи —
персонажі
давньогрецькій
міфології,
сини Урана й Геї, велетні, що відзначалися надзвичайною силою і вправністю.
Вигляд, кількість і сила кіклопів в різних давньогрецьких міфографів значно
відрізнялися. З часів Гомера циклопів зазвичай зображували як велетнів, часто з
єдиним оком посеред лоба. У сучасній мові циклоп — синонім до слова
«коваль», «циклопічний» означає величезний, велетенський.
- Поясніть різницю у значенні слів «стародавні» і «старовинні». Ці слова синоніми, антоніми, омоніми, пароніми?
- Випишіть з тексту іншомовні слова, поясніть їхнє лексичне значення.
___________________________________________________________________
Експеримент
- Доберіть синоніми до слів «дивовижний», «дорога», «ідеальний». Замініть
синонімами ці слова в тексті. Чи можлива така заміна?
____________________________________________________________________
Завдання з теми
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- Знайдіть речення, ускладнені відокремленою обставиною, поясніть розділові
знаки. Які з цих речень ускладнені відокремленою обставиною, вираженою
одиничним дієприслівником?
- З’ясуйте, яке змістове навантаження мають відокремлені обставини?
- Виконайте синтаксичний розбір речення «Гігант вибудував дивовижну
дорогу, що досягла берегів острова, однак, злякавшись розмірів циклопа,
змушений був тікати назад».
- Доповніть речення «Сучасна наука дає нам більш зрозуміле пояснення цього
видовищного феномена» відокремленою обставиною.
- Які ще відокремлені члени є в тексті? Зачитайте речення, у яких вони
вживаються.
____________________________________________________________________
Повторюємо
- Випишіть з теми такі ж форми дієслова, як і слово «прагнучи». Як називається
ця форма?
- Зробіть фонетичний запис слів «являють», «місцевість», «творіння». Усно
охарактеризуйте звуки. Скільки складів у кожному слові?
- Випишіть з трьох перших речень дієслова, визначте вид, час, особу. У якому
слові час й особу визначити не можна? Чому?
- Які слова тексту утворені способом складання?
- Поясніть, чому в реченні «Втікаючи, він знищив практично всю дорогу»
ставиться кома. Перебудуйте речення так, щоб кома не ставилася.
- Наведіть приклади слів, у яких є така ж орфограма, як у слові «об’єкт».
____________________________________________________________________
Дослідження
Перегляньте
сайт
https://tripway.com/blog/ua/10-tsikavih-mists-yaki-vartovidvidati-v-irlandiyi/, розкажіть про місця, які варто відвідати в Ірландії. Чим
вразила архітектура країни?
____________________________________________________________________
Творче завдання
Складіть сенкан «Стежка велетня».
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Відокремлений додаток
Вежа диявола – базальтова гора в США
У заповідній зоні північно-східної частини Вайомінгу (США)
розташоване улюблене місце мандрівників - скеля Вежа диявола, яка по праву
вважається одним з найзагадковіших і таємничих місць на Землі. Скала
висотою в 386 метрів не поступається навіть найвищим хмарочосам НьюЙорка.
Вежа диявола утворилася 65 мільйонів років тому під впливом тиску, що
витіснив магму з надр землі, яка застигла у вигляді витончених колон. Довгий
час Вежа диявола в місцевого населення, крім побожного страху, не викликала
ніяких почуттів, вона вважалася створеною дияволом - звідси й назва. Зовнішні
породи скелі піддалися ерозії. Цим пояснюються фігурні стіни скелі.
Крім давнього походження, колоритності скелі надає незвичайне
розташування: вона знаходиться на плоскогір'ї і поруч немає навіть нічого
схожого на височину. Існують й інші, більш таємничі версії походження Вежі
диявола.
Згідно з однією з легенд індіанців, семеро місцевих дівчаток, які гуляли в
лісі, зазнали нападу ведмедя. Розлючена тварина гналася за дітьми, на мить не
відстаючи від них. Відчайдушні дівчатка видерлися на невеликий камінь і
почали молитися Великому духові про порятунок. Дух почув дівчаток і допоміг
їх біді: чудесним чином камінь почав рости. Ведмідь запекло намагався
піднятися на скелю, але не зумів. Зараз нагадуванням про цю легенду служать
сліди від пазурів лютого звіра. Гора росла вгору до тих пір, поки не вперлася в
небесну твердь. Тоді дівчатка перейшли з неї на небо й стали зірками Плеяди.
В 20-тому сторіччі людська наївність з приводу походження гори
перетворилася в неймовірні теорії про те, що скеля є місцем, де приземляються
або будуть приземлятися космічні кораблі прибульців. Теорії ці не зовсім
безпричинні – люди помічали на вершині Диявольської гори незрозумілі
світлові спалахи, а в місцевості де вона розташовується неодноразово бачили
об’єкти дуже схожі на НЛО. Цю версію навіть втілив у своїй популярній
кінострічці «Близькі контакти третього ступеня» відомий режисер Стівен
Спілберг.
У 1938-му році на скелю виліз професійний альпініст Джек Дюрранс.
Опріч нього, гору підкорив парашутист Джордж Хопкінс, зістрибнувши з
парашутом на її вершину. Замість радості, на нього чекала біда, тому що
чоловік не зміг спуститися з гори самостійно. Погані погодні умови виключали
варіанти порятунку силами авіації. Так скеля полонила горе-парашутиста.
Через цю новину вся Америка піднялася на вуха. Деякі компанії почали
використовувати плачевний стан парашутиста в рекламних цілях, скидаючи
йому продукцію під своїм брендом. Рятівником Хопкінса виявився Джек
Дюрранс, той самий, який був попереднім підкорювачем нещасливої скелі.
Джек з командою професійних альпіністів пішов на її штурм, і, незабаром
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люлька з ослабленим парашутистом була спущена на землю. Хопкінс
знаходився в полоні близько 7-ми днів.
У 1906 році чинний президент США Теодор Рузвельт розпорядився
заснувати парк в місцевості, що обгинає Вежу диявола. Так з'явився перший
Національний парк країни, а унікальна скеля утвердилася в якості
національного монумента.
____________________________________________________________________
Аналіз змісту тексту
- Як утворилася Вежа диявола?
- Чому скеля вважається унікальною?
- Чим пояснити фігурні стіни скелі?
- Вигадайте скелі іншу назву, беручи до уваги індіанську легенду.
- Стисло перекажіть легенду, використану в тексті.
- Який фразеологізм використано в тексті? Поясніть його значення.
____________________________________________________________________
Завдання з теми
- Знайдіть у тексті відокремлені додатки. Яке змістове навантаження вони
мають?
- Поясніть вживання розділових знаків при відокремлених додатках.
- Чи належать до відокремлених додатків наступні відокремлення:
* згідно з однією з легенд індіанців;
* опріч нього;
* той самий, який був попередником;
* замість радості.
____________________________________________________________________
Повторюємо
- Поясніть, як правильно сказати: «…знаходився в полоні близько 7-ми днів» чи
«біля 7-ми днів»?
- Якого відмінка – родового чи орудного - вимагає прийменник «згідно з»?
Вичленуйте з речення «Відчайдушні дівчатка видерлися на невеликий камінь і
почали молитися Великому духові про порятунок» словосполучення, визначте
головні й залежні слова.
- Яким членом речення виступатиме слово «парашутиста» в реченні «Так
скеля полонила горе-парашутиста».
____________________________________________________________________
Дослідження
Знайдіть в Інтернеті відомості про сузір’я Плеяди.
____________________________________________________________________
Інтерактивна вправа «Перевтілення»
Уявіть собі, що ви Джек Дюрранс - той самий, який був підкорювачем
нещасливої скелі, і ви поспішаєте на порятунок Джорджа Хопкінса. Опишіть,
які інструменти і яких людей ви візьмете з собою, опишіть ваші хвилювання й
перестороги.
____________________________________________________________________
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Творче завдання
Вигадайте свою версію походження Вежі диявола. У структурі тексту
використайте відокремлений додаток.
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Пряма мова
(Окремі розділові знаки пропущено)
Кипляча ріка
Ця історія для світової наукової спільноти починається не так давно. Тільки
уявіть собі, до 2011 року кипляча ріка Шанай-Тімпішка вважалася легендою
інків. До того, як перуанський дослідник Андреас Рузо пішов у джунглі
Амазонії писати дисертацію про джерела геотермальної енергії в Перу.
Я побачив дим. Пару, що піднімалася з-поміж дерев, і потім я побачив її. Я
одразу ж поліз за термометром. Середня температура в річці виявилася +86℃ пише
Андреас
Рузо,
першовідкривач
ріки
Шанай-Тімпішка.
Маленька експедиція знайшла 6 кілометрів окропу, захованих серед джунглів.
Вшир – як дві смуги автошляху. Найгарячіші ділянки річки Шанай-Тімпішки
буквально киплять: +98℃. Ріка несе смерть усьому живому, хто ризикне
зануритися в її води. За лічені секунди людина тут може отримати опік
третього ступеня. Але місцеві племена до дивного сусідства із киплячою рікою
звикли. Воду Шанай-Тімпішки використовують для приготування їжі,
лікувальних еліксирів та прання. Ріка існує незалежно від вулканів кажуть
вчені Вона не вулканічного й не магматичного походження. І до найближчого
вулкану 700 кілометрів. Я питав у вулканологів Як кипляча ріка може існувати?
Жоден не може знайти причину. Учені продовжують шукати джерела
незвичайних термальних характеристик водойми, оскільки для обігріву такої
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кількості води необхідно неймовірна кількість енергії. Поки вчені ламають
голови, Андреас із однодумцями намагаються зберегти природний феномен.
Перу – великий експортер деревини, і вирубка лісів ставить під загрозу саме
існування ріки, що кипить.
____________________________________________________________________
Аналіз змісту тексту
- У чому феномен річки Шанай-Тімпішка?
- Що в тексті сказано про місцезнаходження річки?
- Опишіть природні характеристики річки.
- Поділіть текст на мікротеми.
____________________________________________________________________
Слововживання
Еліксир-1) в уявленнях середньовічних алхіміків – фантастичний напій,
який міг продовжити людське життя; 2) рідина, яку застосовують у медицині та
косметології, і яка поряд з екстрактами чи настоями містить у своєму складі
низку лікарських, антисептичних, ароматичних та інших речовин.
-Знайдіть фразеологізм, використаний у тексті. Доберіть до нього фразеологічні
синоніми.
- Знайдіть просторічне слово у словах прямої мови. Замініть його літературним.
____________________________________________________________________
Завдання з теми
- Знайдіть у тексті речення з прямою мовою. Розставте розділові знаки.
- Визначте слова автора. Складіть схеми до цих речень.
- Перебудуйте речення з прямою мовою на діалог. Запишіть.
- Перебудуйте пряму мову на непряму. Який спосіб передачі чужого мовлення
в цьому випадку найдоречніший?
____________________________________________________________________
Інтерактивна вправа «Ментальна карта»
Створіть ментальну карту з теми «Пряма мова»
Ментальна карта - це діаграма, на якій відображають слова, ідеї, завдання або
інші елементи, розташовані радіально навколо основного слова або ідеї. Це
спосіб зображення процесу загального системного мислення за допомогою
схем.
___________________________________________________________________
Повторюємо
-Визначте, якою частиною мови виступають усі слова в першому й другому
реченні.
- Чи однаковим способом утворені слова «існування» й «вирубка»?
- Поясніть вживання коми перед і в останньому реченні.
- Чому слово «вищий» пишеться з буквою щ, а «ближчий» з жч?
____________________________________________________________________
Творче завдання
- О. Довженко описав ріку свого дитинства – Десну. Чи були у вашому
дитинстві якісь природні явища, які справили на вас незабутнє враження?
Опишіть це. Використайте пряму мову.
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- Опишіть річку, яка знаходиться у вашій місцевості.
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