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ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

Одне з головних завдань вивчення рідної мови в школі - навчити дітей 
вільно користуватися всіма багатствами виражальних засобів рідної мови, що 
передбачає активне використання даних лінгвістичної науки про 
функціонально-комунікативні властивості мовних одиниць, і фразеологічних 
зокрема. 

Збагачення фразеологічного запасу і вдосконалення вмінь активно 
використовувати його - важливе завдання розвитку мовлення учнів. Діти 
повинні усвідомити значення фразеологізмів, точність і доречність уживання 
кожного з них, можливі сфери використання. 

Виконуючи настанови навчальної програми, вчителі мають якнайбільше 
уваги приділяти розвиткові мовлення учнів, розширенню їхнього загального і 
мовного кругозору. Істотну роль тут відіграє робота з фразеологізмами, 
ознайомлення з фразеологічним багатством української мови, вироблення 
навичок користування цими виражальними засобами. Проте не можна, на 
жаль, сказати, що роботі над фразеологією приділяється достатня увага на 
уроках у більшості наших початкових і середніх шкіл. 

Аналіз стану викладання і засвоєння учнями фразеології в школі 
свідчить, що більшість учнів не може розкрити значення фразеологізмів, 
перекручує їх структуру, не відчуває стилістичного забарвлення 
фразеологізмів. У своїй продуктивній мовленнєвій діяльності учні рідко 
вживають фразеологізми, а якщо і вживають, то роблять при цьому 
мовленнєві і граматичні помилки. 

Проблемою збагачення мовлення учнів займалися вчені-психологи 
Л.І.Айдарова, Л.С.Виготський, М.І.Жинкін, Д.Б.Ельконін, Г.С.Костюк, 
І.О.Синиця. Педагогічні та методичні основи роботи над удосконаленням 
усного та писемного мовлення, збагаченням словникового запасу учнів 
визначили Ф.І.Буслаєв, Я.А.Коменський, К.Д.Ушинський, І.І.Срезневський, 
В.О.Сухомлинський. У їхніх працях виразно намітився методичний аспект 
опрацювання фразеології. 

Важливість проблеми розвитку мовлення учнів засобами фразеології 
вперше в методичній літературі розкрив Ф.І.Буслаєв у праці “О 
преподавании отечественного языка”, де зауважив, що  необхідно викликати 
бажання  правильно і витончено говорити, збагатити пам’ять значним 
запасом виразів. Для цього необхідна фразеологія, в якій звертається увага не 
тільки на зовнішню форму, але й на зміст. 

І.І.Срезневський, аналізуючи особливості вивчення рідної мови у 
дитячому віці, зробив висновок про те, що дитина відчуває гостру потребу не 
у словах, а у виразах.  

В.О.Сухомлинський підкреслював, що робота з фразеологізмами 
повинна бути постійною й безперервною: потрібно на кожному уроці 
записувати по 2-3 нових фразеологічних зворотів, які б збагачували мову 



школярів. 
Сучасна методика збагачення мовлення учнів українською фразеологією 

будується на основі здобутків українського і російського  теоретичного 
мовознавства (праці С.І.Абакумова, М.Т.Баранова, О.М.Біляєва, 
В.О.Богородицького, Ф.І.Буслаєва, Є.М.Дмитровського, В.І.Масальського, 
В.Я.Мельничайка, С.І.Олійника, М.І.Пентилюк, О.О.Потебні, Л.І.Скрипника, 
І.І.Срезневського, М.Г.Стельмаховича, Г.М.Удовиченка, В.Д.Ужченка, 
К.Д.Ушинського, С.Х.Чавдарова, П.Ф.Фортунатова, О.О.Шахматова та ін.) і 
передового педагогічного досвіду. 

Принципи відбору лексичного та фразеологічного матеріалу для 
засвоєння учнями різного шкільного віку розробили Л.В.Агапова, 
М.Т.Баранов, В.Ф.Гутеньов, І.С.Олійник, М.І.Пентилюк, Д.Д.Проценко, 
Д.Е.Розенталь, О.В.Текучов, В.П.Ткаченко, О.М.Хорошковська, 
М.М.Шанський. 

Незважаючи  на значні досягнення в останні десятиріччя у методиці 
навчання української мови в школі, теорія і практика роботи над збагаченням 
мовлення учнів фразеологізмами потребує глибшого аналізу. Крім того, 
відсутні рекомендації з методики роботи з фразеології для кожного класу, що 
негативно впливає на формування мовленнєвих навичок школярів. 

Спостереження за особливостями усного і писемного мовлення 
школярів, бесіди, анкетування учителів, результати проведеного зрізу знань 
учнів з фразеології свідчать про обмежене вживання фразеологізмів у 
мовленні молодших школярів. Актуальність питання розвитку мовлення та 
збагачення словникового запасу молодших школярів, зокрема фразеологією, 
зумовило вибір теми дослідження.  

Мета дослідження полягає у визначенні орієнтовного мінімуму 
фразеологічних одиниць для учнів початкових класів; розробці ефективної 
системи роботи з фразеологізмами. 

У цій статті ми проаналізуємо підручники з  мови і читання для 
початкових класів з метою визначення наявності матеріалу для роботи з 
фразеологізмами. 

Фразеологія як самостійний розділ лексикології вперше був введений в 
науку швейцарським стилістом Ш.Баллі. У вітчизняній науці цією 
проблемою займався видатний мовознавець О.О.Шахматов. Він виділив в 
окрему групу неподільні словосполучення. Але питання про систематичне 
вивчення фразеології як лінгвістичної дисципліни вперше було поставлене в 
кінці 20-х років ХХ ст. професором Є.Д.Поливановим. Він вважав, що 
фразеологію треба виділити у самостійний розділ мовознавчої науки, який 
займає відособлену позицію у лінгвістичній літературі подібно до фонетики, 
морфології та ін. 

Аналіз підручників з мови і читання для початкових класів засвідчує, що 
в них представлені деякою мірою фразеологічні одиниці. Так, у підручнику 
Білецької М.А., Вашуленка М.С. Рідна мова. 2 клас [1] під час вивчення теми 
“Речення” вміщено вислови ні за холодну воду не візьметься, палець об 
палець не вдарить (вправа 119), на основі яких дітям пропонується 



визначити, про яку  людину йде мова. Такі ж завдання запропоновані у 
вправах 132 та 138 виконати з висловами наламати дров, доклали рук, на 
головах ходять, не паси задніх, не роби з мухи слона. Однак ці вправи 
пропонуються як додаткові, необов’язкові для опрацювання, тобто якщо 
вчитель матиме час і зверне на них увагу чи учень самостійно виявить 
бажання їх виконати. 

Виділення в програмі з рідної мови для 3 класу невеликого розділу, 
присвяченого вивченню лексичного значення слова, сприяє  
цілеспрямованому практичному ознайомленню учнів з такими основними  
лексикологічними поняттями, як “пряме і переносне значення слів”, 
“багатозначність слів”, “омоніми”(без уживання терміна), “синоніми”, 
“антоніми”. 

При вивченні теми “Синоніми” програмою передбачається засвоєння 
учнями фразеологізмів (без вживання терміна). Підручник М.С.Вашуленка та 
О.І.Мельничайко Рідна мова. 3 клас[3] передбачає ознайомлення з 
фразеологізмами, які можна класифікувати за такими групами: 

1) фразеологічні зрощення - байдики бити; пекти раків; 
2) фразеологічні єдності - двох слів докупи не зв’яже; і за холодну воду 

не візьметься; взяти ноги на плечі; набрати води в рот; викинути з голови, 
вертітися під ногами; замилювати очі; кидати слова на вітер; знати на 
зубок;  дивитися крізь пальці; збитися з ніг; ніг під собою не чути; 

3) фразеологічні вислови - словами міста завойовує; а на ділі жаби 
боїться;  каші маслом не зіпсуєш; ніколи сліз не проливає. 

На нашу думку, знайомства з фразеологізмами лише при опрацюванні 
теми “Синоніми” недостатньо для того, щоб діти запам’ятали їх значення чи 
ввели їх до активного словника.  До того ж ототожнення фразеологізмів і 
синонімів не правомірне, оскільки не завжди можна передати їх значення 
одним словом. Наприклад: вислови двох слів до купи не зв’яже, кидати слова 
на вітер, знати на зубок, дивитися крізь пальці - не можна замінити одним 
словом-синонімом. Такі вислови, як  словами міста завойовує, а на ділі жаби 
боїться; ніколи сліз не проливає; каші маслом не зіпсуєш не є ідіомами і 
пояснити їх через підбір синонімів неможливо. Тому вважаємо недостатньо 
продуманим підбір матеріалу з даної теми у підручнику М.С.Вашуленка та 
О.І.Мельничайко Рідна мова. 3 клас[3]. 

З окремими фразеологізмами діти зустрічаються під час читання 
художніх творів, починаючи з 2 класу.  

Вміщені у підручниках з читання ідіоми можна класифікувати так: 
фразеологічні зрощення:  ні в сих ні в тих; нехай тобі біс; цур тобі; ще б 

пак; кишка тонка; мало каші з’їв; голод не тітка; пошитися у дурні; піти 
прахом; вряди годи; гарбуза дати; березова каша; ні з того ні з сього; як на 
те; як на гріх; правити нікчемні баляндраси. 

фразеологічні єдності: міняти шило на мило; проміняв бики на воли; 
пасти очима; ані пари із дзьобів; легкий хліб; завидки беруть; легкий розум; 
тяжкий хліб; ані пари з вуст; Бог з тобою; світ за очі; битий шлях;  хоч 



сядь та й плач; розуму не спали; рука руку миє; наче у воду опущені; 
дивитися в корінь;  куди очі дивляться; впіймати Бога за бороду; очі мої б 
тебе не бачили; спасти на думку; було; як не своє; куди очі світять; відняти 
мову; з легким серцем; у живі очі; гнути спину; переповнилась чаша 
терпіння; іти з Богом; на заячий  скік; як горох при дорозі; як вода змила. 

Незважаючи на значну кількість фразеологізмів, вміщених у читанках 
для початкових класів, до жодного з них не подано пояснень і діти мають 
засвоїти їх значення зі слів учителя чи контексту. Та оскільки в більшості 
випадків ці вислови не повторюються в наступних творах, то, почувши їх 
лише один раз, учні не запам’ятовують і не вживають у своєму мовленні. 

У програмі середньої загальноосвітньої школи (1-4 класи) [5; 6] 
особлива увага звертається на засвоєння лексичного багатства української 
мови і вироблення практичних навичок користування ним у повсякденному 
житті. 

Збагачення мовлення школярів фразеологізмами сприяє точному 
розумінню різних відтінків значення висловів, привчає дітей вдумуватися у 
його зміст, семантично правильно будувати речення. 

Складність цієї роботи не тільки в обмеженості словника дитини, а й у 
його бідності та відсутності звички користуватися багатством мови. 

Для вивчення стану засвоєння молодшими школярами фразеологічних 
одиниць учням 4 класу  були запропоновані такі завдання: 

1. Якому вислову відповідає  синонім (вказати стрілочками) 
Байдики бити  
Накивати п’ятами  
Дрижаків упіймати 
Пекти раків 
Тримати язик за зубами 
Робити з мухи слона 
Ведмідь на вухо наступив 
Знайти спільну мову 
Гави ловити 
Вилетіло з голови 

втекти  
червоніти 
забути 
неуважний  
зрозуміти 
глухий 
перебільшувати  
мовчати 
тремтіти 
ледарювати 

2. Пояснити значення висловів:  
рукою подати; пасти задніх; за тридев’ять земель; хоч око виколи; мало 

каші з’їв; розбити глека; водити за носа; зарубати на носі;  
3. Скласти речення з  2 висловами на вибір. 
Із 28 опитаних учнів жоден не виконав усі завдання правильно. До 

поданих фразеологізмів  визначили  відповідні близькі за значенням слова 7 
респондентів. Учні не зуміли підібрати потрібних синонімів до таких 
фразеологізмів: 

знайти спільну мову – 10 учнів ; 
дрижаків упіймати – 10  учнів ; 
робити з мухи слона – 11 учнів ; 
тримати язик за зубами – 7 учнів ; 
ведмідь на вухо наступив – 6 учнів ;  



вилетіло з голови – 4 учнів ; 
накивати п’ятами – 4 учнів ; 
ґави ловити – 3 учнів ; 
Повністю самостійно підібрали пояснення до фразеологізмів 4 

респонденти. Утруднення виявили при поясненні таких висловів: 
пасти задніх – 18 учнів, 
водити за носа – 17 учнів, 
хоч око виколи – 13 учнів, 
зарубати на носі – 14 учнів, 
мало каші з’їв – 8 учнів, 
розбити глека – 11 учнів, 
за тридев’ять земель – 4 учні. 
Значна частина учнів розуміє значення фразеологізму із його складових. 

Так, вислів пасти задніх діти пояснюють:  той, хто позаду, нічого не робити 
та пов’язують із випасом худоби. Вислів водити за носа пояснюють:  ходити 
один за одним, ходити з кимось, водити рукою, тягнути за ніс. Фразеологізм 
хоч око виколи діти розуміють,  як боятися або вночі.  Зарубати на носі 
пояснюють, як вбити, вдарити в ніс, сваритися. Вислів розбити глека 
розуміють, як кинути глечик, злякатися. Значення вислову мало каші з’їв 
розуміють, як мало їсти, бути маленьким, не хотіти їсти, мало їсти вранці. 
Фразеологізм за тридев’ять земель асоціюється у дітей з казками. 

Завдання на складання речень з фразеологізмами правильно виконали 14 
учнів. Цей етап дослідження показав, що добре відомі учням значення 
фразеологізмів байдики бити, ловити гав, оскільки найбільша кількість учнів 
склали речення саме з цими висловами: Юра, на уроці гав не лови. Сьогодні я 
на уроці бив байдики.  Це пояснюється тим,  що учні часто чують ці вирази з 
уст учителя і засвоїли їх значення. Наступним за частотою вживання є вислів 
тримати язик за зубами (Сьогодні в нашому класі ніхто не тримав язик за 
зубами. Тіма, тримай язик за зубами.). Значення цього фразеологізму діти 
також могли часто почути  від учителя. Лише 7 % учні використали у 
реченнях фразеологізм знайти спільну мову:   Ми з учителем сьогодні 
знайшли спільну мову.  

Найчастіше у реченні молодші школярі вживають фразеологізми у 
значенні їх складових чи замінюють синонімом. Наприклад:  

Я своєму товаришу рукою подаю ручку. 
Настя йшла позаду. 
Мало каші з’їв Юрко. 
Під час складання речень виявилось, що 21,5 % учнів зовсім не 

використали фразеологізмів чи їх синонімів. 
Результати проведеного дослідження подані в таблиці:  
 

Розуміння фразеологічних одиниць Кількість 
учнів 

(у %) 
Самостійно пояснюють значення 14,3 



фразеологізмів і вживають їх у мовленні 
Самостійно пояснюють лише частину 

висловів, можуть ввести їх у речення 
25  

Можуть пояснити але у мовленні не 
вживають 

39,2  

Не розуміють значення висловів  21,5 
 
Отже, проведене нами опитування та анкетування засвідчило 

недостатність роботи над фразеологізмами у молодших класах. Сподівання 
на самостійне засвоєння учнями висловів під час читання художньої 
літератури не виправдане, тому учителеві слід систематично звертати  увагу 
на збагачення мовлення учнів, в тому числі й фразеологізмами. 

Проблема засвоєння фразеологізмів учнями початкових класів потребує 
подальшого дослідження, зокрема укладання словника-мінімуму 
фразеологічних одиниць з тлумаченням їх значення, визначення системи та 
методики роботи з фразеологізмами. 
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