Тема. Звертання. Поширені й непоширені звертання. Розділові знаки

при звертаннях

Завдання 1. Поставити іменники у Кличному відмінку й записати у три колонки:
1)із закінченням -е, -є
2)із закінченням -у, -ю;
3)із закінченням -о.

Сестриця, чайка, вовк, Уляна, вчитель, охоронець, жінка, Андрій,
їжак, дядько, хлопець, Інна.

Завдання 2. Випишіть у І стовпчик непоширені звертання, а в ІІ – поширені.
Ясні зорі, тихі води – то земля твоя, мій сину.
Мир і любов, Україно, неси, сяй для планети.
Біла хата, писанка яскрава! Хто тебе таку намалював?
Стара батьківська хатино, завжди для тебе я – мала дитина.
Чом ти , березо, така журлива?
Здрастуй, сонце, і здрастуй, вітре! Здрастуй, свіжосте нив!

Завдання 3. Запишіть речення. Розставте розділові знаки.
1. Скільки є в нас любі друзі для звертання ніжних слів!
2. Гарна ти матусю люба дуже я тебе люблю!
3. Це ти зринаєш сьогодні вві сні моя зоряна батьківська хато.
4. Тату скрипочку купіть!
5. Лебедю лебедю птице високого злету де ж свої крилечка ти по світах
натрудив?
Укажіть речення з поширеними звертаннями.

Завдання 4. Творче моделювання. Тест. Із записаних прикладів речень
відшукайте те речення, яке відповідає певній схемі. Поясніть пунктуацію.
1. Зв, _______ !
2. _____, Зв, _____.
3. _____, Зв.
4. Зв! _____!
А. Моя Україно! Як я тебе любив!
Б. Україно, я для тебе на світі живу!
В. Живи, Україно, живи для сили і краси.
Г. Ти у світі одна, Батьківщино моя

Завдання 5. (усно) Прочитайте речення, на місці крапок уставляючи вибране з
довідки звертання. Пояснити розділові знаки.
Ой чому ти не літаєш … ? Ой чому ти не гуляєш …?
Чи слово виросло з любові? Світися … в батьківському слові!
Зашуми … високими травами про тяжіння земне до великої правди!
Не загублю тебе я …! Волошково, барвінково, терново повік ти будеш у мені
цвісти.
…! Які ви дорогі мені!
Довідка.
Орле сивокрилий; хлопче чорнобривий. Правдо. Наша пісне. Рідна мово. Згадки
з дитячих ранніх літ.

Домашнє завдання
Повторити теми «Однорідні члени речення», «Звертання».
Відпочити!!!
Веселого Великодня в родинному колі!

