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Ïðåäêè ñëîâî ðіäíå, ÷èñòå,
íà÷å ñêàðá çàïîâіëè íàì.
І âåäå âîíî, âðî÷èñòå,
ëіê âіêàì, ÿê ëіê õâèëèíàì.

Ñëîâî ðіäíå — íàøà äîëÿ,
õëіá, îäåæà, ðóõ і äіÿ.
Íàøå ïîëå, íàøà âîëÿ,
íàøå ùàñòÿ і íàäіÿ.

Âîëîäèìèð Ëó÷óê

Ãðàþòü áäæîëè ó êîëîññі, 
äèõà ïîëóìіíü іç ãîðíà.
Ó çåìíîìó ñòîãîëîññі
êîæíà ìîâà — íåïîâòîðíà.

Ïðåäêè ñëîâî ðіäíå ÷èñòå
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ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 2 КЛАСІ
1.1. Прочитай текст. Про що в ньому розповідається? Як 
його можна назвати?
Â îäíîìó áóäèíêó, ùî çâàâñÿ àëôàâіò, æèëè ñîáі 

áóêâè. І ïàíóâàâ òàì ìèð і ñïîêіé. Іç ÷àñîì áóêâè 
ïî÷àëè çíàéîìèòèñÿ îäíà ç îäíîþ і õîäèòè â ãîñòі 
äî ñóñіäіâ. Òàê âèíèêëè ñіì’ї, ùî â Öàðñòâі ëіòåð
çâóòüñÿ ñêëàäàìè. À êîëè ùå é áóêâåíі ðîäèíè ïî-
÷àëè îá’єäíóâàòèñÿ, ç’ÿâèëèñÿ ñëîâà. Їõ áóëî äóæå

ó ù ó ð

áàãàòî, і âñі âîíè áóëè ðіçíі. І ðîçáðåëèñÿ ñëîâà ïî
ñâіòó, і ñòàëè æèòè ñåðåä ëþäåé, âіðíî ñëóæèòè
їì. Âîíè ðîçóìіëè, ùî áåç ëþäèíè íåìàє ñëîâà, ÿê
і ëþäèíè áåç ñëîâà.

Çà Ôåäîðîì Øåâ÷óêîì

2. Спиши останнє речення. Як ти розумієш думку, ви-
словлену в ньому?

2.1. Прочитай виразно вірш.

ÐІÄÍÈÉ ÊÐÀÉ

Ó âñіõ ëþäåé îäíà ñâÿòèíÿ,
êóäè íå ãëÿíü, äå íå ñïèòàé.
Ðіäíіøå їì ñâîÿ ïóñòèíÿ,
àíіæ çåìíèé â ïóñòèíі ðàé.
Їì êðàñèòü âñå їõ ðіäíèé êðàé.
Íåìà áåç êîðåíÿ ðîñëèíè,
à íàñ, ëþäåé, áåç Áàòüêіâùèíè.

Ìèêîëà ×åðíÿâñüêèé

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГГОО УУ 2 КЛАСІ
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2. Запиши слово, яке утворюють перші букви кожного ряд-
ка. З якої букви пишеться це слово? Розкажи правило.
3. Склади та запиши речення з виділеним словом.

3.1. Склади 2–3 речення за малюнком.

2. Запиши складені речення. Підкресли слова, що відпо-
відають на питання х т о?  та  що?.

4.1. Прочитай жартівливі вірші Ігоря Січовика, додавши 
потрібне слово з дужок.
ß ïî ìåä äî âóëèêà ïіøëà,
òàì ìåíå óæàëèëà... (ñîðîêà, áäæîëà, êîçà).
Äî çåìëі çіãíóëàñü ãіëî÷êà,
ÿê ïî íіé ïðîáіãëà... (êîðîâà, òіíü, áіëî÷êà).

2. Спиши. Підкресли слова, що називають дії. На які пи-
тання вони відповідають?

5.1. Прочитай вірш. До чого закликає поетеса?
Âîäîãðàé, Ïàì’ÿòàé,
ïîëіâ ðîçìàé íå çàáóâàé
Çåëåí ãàé, áàòüêіâñüêó
ëіùèíà... ñòåæèíó.
Âñå öå ðіäíèé, Ïðèêðàøàé,
ëþáèé êðàé — øàíóé, ëþáè
íàøà Áàòüêіâùèíà. äіì ñâіé — Áàòüêіâùèíó.

Âàðâàðà Ãðèíüêî
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2. Спиши спонукальні речення.
3. Знайди у вірші слова, що мають такі значення: а) фон-
тан; б) що-небудь буйно розквітле, зелене; в) дорогий, 
близький серцю. Склади усно з одним із цих слів речення.

6.1. Прочитай виразно текст. Яку його особливість ти по -
мітив/помітила?
Íàçàð÷èê íàìàëþâàâ íåîñÿæíèé íåáîêðàé, íіæ -

íî-æîâòó íèâó, íàäïèñàâ: «Íàøà íåíüêà-Óêðàїíà — 
íàéìèëіøà, íàéðіäíіøà, íàéïðåêðàñíіøà».

Îëåêñàíäð Âèæåíêî

2. Спиши групу слів, близьких за значенням. Доповни її 
словом із тексту.
Íåîãëÿäíèé, íåîçîðèé, áåçìåæíèé, áåçêðàїé.

3. Яким би ти зобразив/зобразила своє місто (село)? 
Опиши кількома реченнями свій малюнок. Якими слова-
ми ти б його підписав/підписала?

7.1. Прочитай текст.
Íà ñòîëі ó â÷èòåëÿ æóðíàë. Íå øóêàéòå ðîäè÷іâ 

öüîãî ñëîâà ñåðåä íàøèõ ñëіâ, áî âîíî çàïîçè÷åíå.
Óòâîðåíå âîíî âіä ôðàíöóçüêîãî ñëîâà «æóð», òîáòî
«äåíü». Âèõîäèòü, ùî æóðíàë — öå ùîäåííèê, 
â ÿêîìó ùîäíÿ çàïèñóþòü âàøі äîáðі é íå äóæå 
äîá ðі äіëà. Çà õîðîøó îöіíêó âäîìà ïîõâàëÿòü, çà
ïîãàíó — ïåðåïàäå íà ãîðіõè.

Àëëà Êîâàëü

2. Назви слова з протилежним значенням. До кожного
з них добери слова, близькі за значенням.
3. Що означає вислів «перепаде на горіхи». Обери пра-
вильну відповідь:
— отримає гроші на ласощі;
— буде покараний за якусь провину;
— отримає нагороду — прогулянку в лісі.

8.1. Прочитай і відгадай загадки.
Áіëà ëàòêà, ÷îðíà ëàòêà ïî äåðåâàõ ñêà÷å.
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×åðâîíÿñòó øóáêó ìàє,
ïî ãіëêàõ âîíà ñòðèáàє.
Õî÷ ìàëà ñàìà íà çðіñò,
òà âåëèêèé ìàє õâіñò.

2. Випиши слова з протилежним значенням. 

9.1. Прочитай скоромовку. Стеж за вимовою звуків [г] і [ґ]. 
Потренуйся вимовляти скоромовку швидко й чітко.

Äâà ґàçäè і äâі ґàçäèíі 
ãàðàçä ґàçäóâàëè,  
їì ґàçäóєòüñÿ é äîíèíі,
áî — ãàðàçäóâàëè.

 Îëåã Îðà÷

2. Добери до виділених слів близькі за значенням. За   -
пиши.

10.1. Прочитай прислів’я. Чого вони навчають?

 Спиши, вставлячи, де потрібно, апостроф.

11.1. Добери до поданих зліва слів слова – назви ознак, 
у яких є м’які приголосні. 
ðó÷êà êóëüêîâà, ñèíÿ, íîâà, ôіîëåòîâà
êíèæêà öіêàâà, ñòàðà, ðіäêіñíà, íîâåíüêà
äîðîãà äîâãà, êðàñèâà, ïîëüîâà, áëèæíÿ

2. Запиши сполучення слів за зразком. Підкресли в сло-
вах — назвах ознак букви, що позначають м’які приголосні.
Çðàçîê . Äåíü (ÿêèé?) ëіòíіé.



8888

12.1. Прочитай і відгадай загадку
Ігоря Січовика.
Âè ïèòàєòå, çâіäêіëü
âçÿâñÿ â íàñ «àâòîìîáіëü»?
Íîãè, ãðèâó, î÷і êàðі —
ìè êóïèëè íà áàçàðі.

2. Запиши слово-відгадку. Склади
його звуко-складову модель.
3. Назви в загадці слова, які не можна переносити.
4. Склади та запиши речення з виділеним словом. 

13.1. Прочитай вірш. Випиши слова з подовженими при-
голосними звуками.

Ç ãðÿäêè çàєöü âèêèäàâ áî êîðіííÿ і êàìіííÿ
êàìåíі é êîðіííÿ, âèãëóøàòü íàñіííÿ.

Ìèõàéëî Ñòåëüìàõ

2. Запиши 4–5 слів з іншими подовженими при          го    лос -
ними.

14.1. Прочитай жарт. Чи правильно хлопчик виконав зав  -
дання?
— Âіòþ, ñêàæè ìåíі îäíå ñëîâî, ó ÿêîìó çâóê

«î» ïîâòîðþєòüñÿ êіëüêà ðàçіâ.
— Ã-î-î-î-î-î-î-ë!

2. Добери 5 слів з кількома однаковими голосними зву-
ками. Запиши їх, поділивши на склади.

15.1. Відгадай ребуси. Запиши відгадки.

45123 321456



9999

2. Склади та запиши речення із словами-відгадками.
3. У якій казці друга відгадка утворилася не з ракети, а з 
гарбуза? Запиши її назву й автора? Які ще перетворення 
відбувалися в цій казці?

16.1. Прочитай скоромовку Ігоря Січовика. Який звук най-
частіше повторюється?

Äå íå їäå, — Äå äіä?
äå íå éäå,  — Äå äðіò?
âñå äîïèòóєòüñÿ: — Äå Äìèòðî?
— Äå äіì? — Äå Äíіïðî?
— Äå äèì?

2. Спиши питальні речення. Підкресли слова, які відпо-
відають на питання хто?  і  що?.

17.1. Прочитайте жарт в особах.
— Íàäіéêî, ùî ìè áà÷èìî íàä ãîëîâîþ â ÿñíó 

ïîãîäó?
— Áëàêèòíå íåáî.
— À êîëè éäå äîù?
— Ïàðàñîëüêó.

2. Назви слова, які не можна переносити.
3. Запиши виділені слова. Поділи їх для переносу по- 
       різ         ному.

18.1. Прочитай вірш. Добери до нього назву.
Óêðàїíà — ðіäíèé êðàé.
Ïîëå. Ðі÷êà. Çåëåí ãàé.
Ëþáî ñòåæêîþ іòè —
æèâåìî òóò ÿ і òè!

Àíàòîëіé Êàìіí÷óê

2. Як ти розумієш слова рідний край? Що ще може бути 
рідним людині?
3. Спиши вірш. Підкресли слова, які не можна пе       реносити.
4. Знайди слова, що називають предмет, ознаку, дію.
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19.1. Прочитай і відгадай загадку Ігоря Січовика.
ß áåç äіëà íå ëåæó —
êîãî õî÷åòå çäðóæó,
ùîá æèëè ó ìèðі
ñêëî, ïëàñòìàñà é øêіðà,
öåëîôàí, õóòðî é áåòîí,
ïіíîïëàñò, ïàïіð, êàðòîí.
Âñіõ çäðóæó ÿ, êðіì ëþäåé.
Çðîçóìіëî, õòî ÿ?

2. Випиши слова, які може «здружити» відгадка. Що 
називають ці слова? На яке питання вони відповіда-
ють?

20.1. Прочитай слова. Чим цікаві українські прізвища?
Поясни написання слів.
Îêñàíà Äîáðèäåíü, Àíäðіé Ïàíіáóäüëàñêà, Îëÿ

Áіëåíüêà, Âіêòîð Ìîòîðíèé, Òàðàñ Áóáëèê, Ëіçà
Ñèðîїæêà.

2. Які з наведених слів можуть писатися з малої букви?
Поясни коли.

21.1. Запиши співзвучні слова парами. Визнач, на які пи-
тання відповідають слова кожної пари.
Ç ð à ç î ê. Ìàðіÿ (õòî?) — ìðіÿ (ùî?).

Ëàòàòòÿ, ÿëèíêà, áàãàòòÿ, Ïåòðèê, âîâê, êîëî-
ññÿ, ñâåòðèê, Ìàðèíêà, øîâê, âîëîññÿ.

2. Підкресли букви, що позначають подовжені м’які
при        голосні.

22.1. Прочитай групи слів. Знайди в кожній групі «зайве» 
слово. Поясни свій вибір.
1) Íåíüêà, ìàìà, ñåñòðà, ìàòóñÿ. 2) Æіíêà,

êóðêà, ñåñòðà, ëіêàðêà. 3) Ñðіáíèé, çàëіçíèé, çî-
ëîòî, äåðåâ’ÿíèé.

2. З виділеними словами склади та запиши речення.
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23.1. Склади порівняння.

Äîâãîíîãèé,
Äîâãîøèїé,
Äóæèé, 
Äðÿïó÷èé,
Êîëþ÷èé,
Ìîêðèé,

ÿê æèðàôà.
ÿê êіò.
ÿê їæàê.
ÿê âåäìіäü.
ÿê êóðêà.
ÿê æóðàâåëü.

2. Які слова називають предмет, а які — ознаку?
3. Запиши два порівняння (на вибір).

24.1. Прочитай текст. Добери до нього назву.
Êіíåöü êâіòíÿ.
Êîòèòüñÿ êðóòîáåðåãèé êðàñåíü-Äíіïðî. Êâіòóє 

êàëèíà.
Êðàñà!

Îëåêñàíäð Âèæåíêî

2. Які слова в тексті називають предмет, які — ознаку, 
а які — дію?

25.1. Читай і став до слів питання.
Á’þ, ðîçіá’þ, ï’þòü, âèï’þòü, â’ÿæå, ðîçâ’ÿæå,

ì’ÿëà, ðîçіì’ÿëà.

2. Що спільного мають наведені слова? Розкажи прави-
ло, за яким вони пишуться.
3. Яке з поданих слів поєднується зі словом задача?
Склади та запиши із цими словами речення.

26.1. Випиши слова, які називають дію.
×îðíèé, ÷îðíîòà, ÷îðíіøàòè; áіëèé, áіëåíüêèé,

áіëіøàòè; ñèíіé, ñèíåöü, ñèíіòè; ÷åðâîíèé, ÷åðâî-
íåíüêèé, ÷åðâîíіòè, ïî÷åðâîíіòè; ìîêðèé, íàìîê-
íóòè, ìîêðîòà; ðàäіñòü, ðàäèé, ðàäіòè; àñôàëüò, àñ-
ôàëüòíèé, çààñôàëüòóâàòè.

2. Склади та запиши речення з виділеним словом.
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27.1. Прочитай виразно скоромовку. Спиши.
Ñåìåí ñіíî âіç — íå äîâіç:
ëèøèâ ñàíè — óçÿâ âіç.

2. Що позначають виділені слова? На які питання вони
відповідають?

28.1. Прочитайте текст в особах.

ÄßÒÅË І ÒÅÒÅÐÅÂ

— Äîáðèäåíü, Òåòåðåâå! Äå ëіòàëè, äå ñïàëè?
— Ëіòàâ ÿ «íàä», ñïàâ «ïіä».
— Ùî öå çà ðåáóñ, òàêèé: òî «íàä», òî «ïіä»?
— Öå íå ðåáóñ, à ñíіã. Ëіòàâ íàä ñíіãîì, íî÷óâàâ 

ïіä ñíіãîì.
— Òè áà, ÿêå â òåáå æèòòÿ âåñåëå. À ÿ, áіäîëàõà, 

âñå «â» òà «â». Ëіòàþ â ñíіãó, ñòðèáàþ â ÿëèíêàõ, 
íî÷óþ â äóïëі. Ñó-óìíî!

Çà Ìèêîëîþ Ñëàäêîâèì

2. Які службові слова використали Дятел і Тетерев? Які
ще службові слова ти знаєш?
3. Склади та запиши 2–3 речення про свою кімнату, ви-
користовуючи в кожному з них службове слово.

29.1. Прочитай вислови. Поясни їхній зміст (за потреби
звертайся до довідки).
ßê çà êàì’ÿíîþ ñòіíîþ; ÿê ãîðîõîì îá ñòіíó; ãî-

ðîáöі öâіðіíüêàþòü â ãîëîâі; çóá íà çóá íå ïîïàäàє;
êðèãè ñåðåä çèìè íå âèïðîñèø.

Äëÿ  ä îâ іäêè . Õòî-íåáóäü íåñåðéîçíèé, ëåã-
êîâàæíèé; õòî-íåáóäü äóæå ñêóïèé; çàõèùåíèé âіä
óñüîãî; íіùî íå äіє, íå âïëèâàє; õòî-íåáóäü äóæå
òðåìòèòü âіä âåëèêîãî õîëîäó àáî ç ïåðåëÿêó.

2. Спиши вирази. Підкресли службові слова. 
3. Знайди слово, що відповідає схемі. Склади та запиши
з ним питальне речення.
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РЕЧЕННЯ
Види речень за метою висловлювання

30.1. Прочитай. У кінці речень знижуй голос і роби паузу.
Âêðèâàєòüñÿ áàãðÿíöåì êëåí. Âіí 

íіáè ñóìóє, ùî íàäіéøîâ æîâòåíü.
Іíîäі òèõî ç êëåíà ïàäàє ðіçüáëåíèé 
ëèñò. Çîëîòà áåðåçêà òåæ æóðèòüñÿ,
ùî ñêîðî ïðèéäóòü õîëîäè.

Çà Îëåêñàíäðîì Êîïèëåíêîì

2. Назви слова – назви дій, близькі за 
значенням.
3. Яке значення має слово багря-
нець? Обери правильну відповідь:
— оранжевий, жовтогарячий колір;
— густо-червоний, пурпуровий колір;
— лимонний колір.
4. Склади та запиши два речення за малюнком.

31.1. Прочитай.
Ìіé òàòî ... êðàíіâíèêîì. Âіí áóäóє êðàñèâі ... . 

Ìåíі äóæå ïîäîáàєòüñÿ öÿ ïðîôåñіÿ. ß õî÷ó ñòàòè ... , 
ÿê ìіé òàòóñü.

2. Які групи слів не є реченнями? Чому? Що потрібно 
зробити, щоб вони стали реченнями? 
3. Запиши речення, доповнивши їх потрібними словами.

РЕЧЕННЯ
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Ðå÷åííÿ âèðàæàє çàêіí÷åíó äóìêó.

32.1. Прочитай пари речень з відповідною інтонацією.
1. Áàáóñÿ ïîøèëà äëÿ âíó÷êè ÷åðâîíó øàïî÷êó.

Äіâ÷èíêà äîðîãîþ ðâàëà äëÿ áàáóñі êâіòè. 2. À ÷è 
äàëåêî æèâå áàáóñÿ? Áàáóñþ, à ÷îìó â òåáå òàêі âå-
ëèêі âóõà? 3. Ñìèêíè çà ìîòóçî÷êó, êëÿìêà é âіä-
÷èíèòüñÿ. Âіäíåñè їé öåé ïèðіã і ãîðùèê ìàñëà.

2. Які речення містять запитання? У яких реченнях щось 
повідомляють? Які речення спонукають до дії?

Çà ìåòîþ âèñëîâëþâàííÿ ðå÷åííÿ áóâàþòü
ðîçïîâіäíèìè, ïèòàëüíèìè é ñïîíóêàëüíèìè.

Ðå÷åííÿ, ó ÿêîìó ïðî ùîñü ðîçïîâіäàþòü, ïîâі-
äîìëÿþòü, íàçèâàєòüñÿ ðîçïîâіäíèì: Âіòåð òèõî
êîëèøå äåðåâà.

Ðå÷åííÿ, ó ÿêîìó ïðî ùîñü çàïèòóþòü, íàçè-
âàєòüñÿ ïèòàëüíèì: ×è äîâãî éòèìå äîù?

Ðå÷åííÿ, ÿêå ìіñòèòü ïðîõàííÿ, íàêàç, íàçè-
âàєòüñÿ ñïîíóêàëüíèì: Ðîçãîðíіòü ïіäðó÷íèêè!

33.1. Склади та запиши речення зі слів. Визнач вид кож-
ного речення за метою висловлювання.
1. Çàäà÷ó, ìåíі, ðîçâ’ÿçàòè, äîïîìîæè.
2. Ñàäîê, äî, ðі÷êè, ñïóñêàâñÿ, âèøíåâèé.
3. Õіáà, ïðèїõàëè, âæå, âîíè, à.

2. Поділи виділене слово для переносу по-різному.

34.1. Склади та запиши зі словом розказати три речення:и
розповідне, питальне та спонукальне. Які розділові знаки
ти поставиш у кінці кожного речення?

35.1. Прочитай скоромовку. Правильно вимовляй звук [ґ].
Ґàâà ґàâó çàïèòàëà:
— Òè íà ґàíîê íå ëіòàëà?
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— Íå ëіòàëà ÿ íà ґàíîê.
— Òî é ïðîґàâèëà ñíіäàíîê.

2. Назви питальне речення.
3. Поясни значення виділеного слова.

36.1. Прочитай. Визнач межі речень.
Ìè øâèäêî ïðèїõàëè â ñåëî Î÷åðåòíå îñü і äі-

äîâà õàòà íà ïîäâіð’ї ðîñëà ãóñòà íèçåíüêà òðàâà,
ÿêà çâåòüñÿ ñïîðèø áіëà õàòà áóëà âêðèòà æîâòîþ 
ñîëîìîþ áіëÿ ïîðîãà ðîñëà ñòàðà-ñòàðà ÿáëóíÿ.

Çà Єâãåíîì Êðàâ÷åíêîì

2. Спиши текст. Перше слово в кожному реченні пиши з 
великої букви. У кінці кожного речення став крапку.

Окличні речення
37.1. Прочитай речення, вставляючи з довідки потрібні 
за змістом слова.
1. Âåòåðèíàð òâàðèí ... — çà çäîðîâ’ÿì їõ ñëіä-

êóє. 2. Êîìïîçèòîð çíîâó é çíîâó ïèøå ... ÷óäîâó! 
3. Äèðèãåíò êåðóє õîðîì, íàì ... ç íèì íå ñîðîì! 
4. Õîêåїñò âіäìіííî ãðàє — ï’ÿòó ... çàáèâàє! (Ç òâî-
ðіâ Êëèìà ×óðþìîâà).

Äëÿ  ä îâ іäêè . Ìóçèêó, ñïіâàòè, øàéáó, ëіêóє.

2. Поясни написання виділених слів. Наведи приклади 
слів на це правило.
3. Які речення потрібно читати зі звичайною інтонацією, 
а які — з особливим почуттям?

Ó ðå÷åííÿõ ìîæóòü âèðàæàòèñÿ ðіçíі ïî÷óò òÿ: 
ðàäіñòü, çäèâóâàííÿ, ñòðàõ, çàõîïëåííÿ, íåçà-
äîâîëåííÿ òîùî. Òàêі ðå÷åííÿ íàçèâàþòüñÿ
îêëè÷íèìè. Ó êіíöі їõ ñòàâèòüñÿ çíàê îêëèêó (!): 
ßê õîðîøå ãóëÿòè â çèìîâîìó ëіñі! ßêèé òè 
ìîëîäåöü!
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38.1. Підготуйся до виразного читання тексту. Правильно 
«керувати» голосом тобі допоможуть розділові знаки.
Îõ, і õîðîøå âçèìêó íà ñàíêàõ ç ãîðè ñïóñêà-

òèñÿ! Îõ, і âåñåëî æ!
Ñіäàє Îëÿ â ñàíî÷êè, à Òîëÿ її ççàäó òіëüêè — 

øòîâõ! І ïîëåòіëà Îëÿ ç ãîðè.
À ïîòіì ñіäàє Òîëÿ. Îëÿ éîãî — øòîâõ!
— Áåðåæèñü, áåðåæèñü! Ïðàâóé, Òîëþ, ïðàâóé! — 

êðè÷èòü Îëÿ.
Íå âïðàâóâàâ Òîëÿ: ñàíêè âáіê! Òîëÿ òіëüêè — 

áåðêèöü ó íàìåò!
— Çäîðîâî çàáèâñÿ? — ïèòàє äіäóñü.
— Òà íі, äіäóñþ, ñíіã æå íå òâåðäèé.

Çà Îñòàïîì Âèøíåþ

2. Які речення містять попередження про небезпеку? Як 
вони вимовляються? На що вказує знак оклику в кінці 
речень? Які це речення за інтонацією?
3. Спиши два останні речення. Які вони за метою 
висловлювання?
4. Яке значення має слово беркиць? Обери правильну 
відповідь:
— повзти на колінах;
— впасти, перекинувшись;
— лягти, розкинувши руки.

39.1. Спиши текст, вставляючи у словах пропущені букви. 
Поясни розділові знаки в кінці речень.
ß õîäæó âóëèöÿìè â..ëèêîãî ñ..ëà і ä..âóþñÿ.

ßêèé âіí ãàðíèé, ìіé Êðèâèí! ßêà âîíà ÷óäîâà — 
íàøà ø..ðîêà âóëèöÿ! ßêі õîðîøі, äîáðі, ïðàö..î  -
âèòі ëþäè æ..âóòü òóò!

Çà Ñåðãієì Êîçàêîì

2. Встанови зв’язок між словами в останньому реченні.
3. Склади та запиши окличне речення про своє місто 
(село) і свою вулицю.
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40.1. Прочитай. Які речення містять повідомлення, а які — 
питання? Які з них потрібно вимовляти з особливим 
почуттям?
Íó é ëîâêî ãðàє Àíäðіéêî íà ïèùèêó
Âè íіêîëè íå ÷óëè, ÿê âіí ãðàє
Ïèùèê ó íüîãî ÿê æèâèé
À ïîäóìàòè òіëüêè — çâè÷àéíèé ïèùèê іç ñòðó÷-

êà æîâòîї àêàöії
Çà Îëåñåì Äîí÷åíêîì

2. Спиши. Постав у кінці речень відповідні розділові знаки.

Звертання
41.1. Прочитай. Чи становлять подані речення текст? 
Обґрунтуй свою думку. 
Àíó, äіòëàøíÿ, íàëіòàé! Çàõîäüòå, áóäü ëàñêà. 

Çàñïіâàéòå, Ëþáöþ і Ìàòâіéêó, íà ïðîùàííÿ. Äî-
áðèäåíü âàì, ëþáà ãîñïîäèíå, ç âåñíîþ âàñ! Âè, òàòó, 
íå òóðáóéòåñÿ! Âіçüìè îñü ãðóøå÷îê òà ñëèâî÷îê çà 
òå, ùî ãàðíî ñïіâàâ.

Ñåðãіé Êîçàê

2. У яких реченнях названо того, до кого звертаються?

Çâåðòàííÿ — öå ñëîâî ÷è ñïîëó÷åííÿ ñëіâ, 
ÿêèìè ìè íàçèâàєìî òîãî, äî êîãî çâåðòà  -
єìîñÿ.

Â óñíîìó ìîâëåííі çâåðòàííÿ âèäіëÿєòüñÿ іí-
òîíàöієþ, à íà ïèñüìі êîìîþ (êîìàìè). Íàïðè-
êëàä: Ìàêñèìêó, õî÷åø ïîáà÷èòè ñîëîâ’ÿòîê? 
Ñіäàéòå, ëþáі ãîñòі, äî ñòîëó! Ùî òðàïèëîñÿ,
äîíþ?

42.1. Прочитай речення з української народної казки «Ли-
сичка-сестричка і вовк-панібрат», додавши замість кра-
пок з довідки звернення.
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1. Çäîðîâà áóëà, ... ! 2. Ëîâèñÿ, ..., âåëèêà é ìà-
ëåíüêà! 3. ... , ïіäâåçè ìåíå! 4. Ìåðçíè, ìåðçíè, ... !
5. Äèâіòüñÿ, ... , ÿêà çäîðîâà ëèñèöÿ ëåæèòü!

Äëÿ äîâ іäêè.  Ëèñè÷êî-ñåñòðè÷êî, ðèáêî, âîâ-
÷èêó-áðàòèêó, âîâ÷èé õâîñòå, õëîïöі.

2. Запиши речення. Підкресли звертання. Поясни розді-
лові знаки.
3. Назви слова з протилежним значенням.

43.1. Розглянь малюнки. Пригадай, яка це казка. Склади 
кілька речень за малюнками. У реченнях використовуй
звертання.

2. Запиши два речення із звертанням.

44.1. Прочитай речення, вставляючи з дужок звертання.
1. (Îëåíêà, Îëåíêî), äî òåáå ïðèéøëè äðóçі.

2. Íåìàє êðàùîãî òîâàðèøà çà òåáå, (Єâãåí, Єâãåíå)!
3. Ùî ç òîáîþ ñòàëîñÿ, (äèòèíà ìîÿ, äèòèíî ìîÿ)? 
4. (Ëþáà áàáóñþ, ëþáà áàáóñÿ), âіòàþ òåáå çі ñâÿòîì!

2. Запиши два речення (на вибір). Підкресли звертання.

45.1. Прочитай жарт.
— Òàòóíþ ìåíі òàê ÷àñòî ñíèòüñÿ, ùî ÿ êîñìî-

íàâò Ùî òðåáà çðîáèòè, ùîá ñòàòè êîñìîíàâòîì
— Òðåáà ìåíøå ñïàòè ñèíó

2. Запиши, вставляючи пропущені розділові знаки. Під-
кресли звертання.
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46.1. Прочитай вірш Яна Райніса. Назви звертання.
Ëèñèöÿ êàæå: ó âëàñíó íîðó?
— Ìèëèé êðîòå, — Òîìó, ëèñè÷êî äîðîãà,
à âèïîâçè íàãîðó! òóò ìіðêóâàííÿ ïðîñòі,
Ñêàæè, ÷îìó âóçåíüêèé ùîá òè íіêîëè íå çìîãëà
âõіä çðîáèâ ïðèéòè äî ìåíå â ãîñòі!

Ïåðåêëàä Ñòåïàíà Æóïàíèíà

2. Спиши спонукальне та питальне речення. Підкресли 
звертання. Поясни розділові знаки в кінці речень.

Члени речення.
Головні та другорядні члени речення

47.1. Прочитай речення. Постав до них якомога більше 
питань.
Àíäðіéêî ñêëàäàє ðå÷і íà ïèñüìîâîìó ñòîëі. Óâå-

÷åðі õëîï÷èê ç äðóçÿìè éäå íà öèðêîâó âèñòàâó.

Ñëîâà â ðå÷åííі, äî ÿêèõ ìîæíà ïîñòàâèòè 
ïèòàííÿ, íàçèâàþòüñÿ ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ.

48.1. Прочитай вірш.
Ìàëþє Ìàðèíà ìàëèíó,
Ãàëèíà ìàëþє êàëèíó.
Ðîñòå ó Ãàëèíè ìàëèíà,
öâіòå ó Ìàðèíè êàëèíà.

Âàñèëü Êðàâ÷óê

2. Про кого або про що йдеться в кожному реченні? Дай 
відповідь одним словом. Постав до цього слова питання 
х т о? або  що?.  Це слово називається підметом.
3. Що говориться про підмет? Постав до цього слова пи-
тання. Це слово називається присудком.
4. Спиши речення. Підкресли підмет однією рискою, при-
судок — двома.
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Ïіäìåò âêàçóє, ïðî êîãî àáî ïðî ùî ãîâî-
ðèòüñÿ â ðå÷åííі, і âіäïîâіäàє íà ïèòàííÿ  õ ò î?
àáî ù î?.

Ïðèñóäîê âêàçóє, ùî ãîâîðèòüñÿ ïðî ïіäìåò,
і âіäïîâіäàє íà ïèòàííÿ  ù î  ð î á è ò ü?  ù î  ç ð î     -
á è â? ù î  ð î á ë ÿ ò ü? ÿ ê è ì  є  ï і ä ì å ò? õ ò î
â і í  ò à ê è é?  òà іíøі. 

Ïіäìåò і ïðèñóäîê — öå ãîëîâíі ÷ëåíè ðå-
÷åííÿ. Óñі іíøі ÷ëåíè ðå÷åííÿ íàçèâàþòüñÿ äðó-
ãîðÿäíèìè. Íàïðèêëàä: ÄíіÄ ïîãîæі òà ÿñíі. Ðіç-
íîêîëüîðîâі ìåòåëèêè êðóæëÿþòüðó  íàä òðàâàìè. 

49.1. Прочитай текст, вставляючи з довідки потрібні
слова.
Øèøêàðі ... ÿéöÿ âçèìêó. Ïòàõè ... ç ïàëè÷îê

òåïëåíüêå ãíіçäî. ... íå ïðîäóâàє éîãî. Ðîçëîãå ...
çàõèùàє ãíіçäî âіä äîùó é ñíіãó. Ó òàêіé «êâàð-
òèðі» ïòàøåíÿòà ... áåçïå÷íî.

Çà Àíàòîëієì Äàâèäîâèì

Ä ë ÿ  ä î â і ä ê è. Âіòåð, âèñèäæóþòü, ïî÷óâàþòü -
ñÿ, áóäóþòü, ãіëëÿ,

2. Спиши. Визнач, якими членами речення є вставлені 
слова.

50.1. Склади та запиши речення з «розсипаних» слів.
1. Íàì, ðîçêàæè, öіêàâó, áàáóñþ, êàçêó.
2. Âåðáëþä, ñåðåä, іäå, ïіñêіâ.
3. Êіò, äðіìàє, íà, ÷îðíèé, îñëîíі.
4. Î, ìàìà, ç, ãîäèíі, ðîáîòè, êîòðіé, ïðèõîäèòü.
5. Òè, íà, ÷îìó, çàïіçíèâñÿ, ñüîãîäíі, óðîê.

2. У розповідних реченнях підкресли підмет і присудок.
3. Поясни розділові знаки в спонукальному реченні. 

51. Склади та запиши речення за схемами. Підкресли
підмет і присудок.
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...                  .
          ...         .
                ... .

52.1. Прочитай прислів’я. Як ти їх розумієш?

2. Спиши. Підкресли підмет і присудок.

53.1. Прочитай і спиши текст.
Çіâ’ÿëî і ïîëåòіëî ç äåðåâ ëèñòÿ. Ñóìíî çàøåëåñ-

òіëà ïîæîâêëà êóêóðóäçà. Äóæå âêîðîòèëèñÿ äíі. 
Îñòóäèëèñÿ íî÷і.

Çà Âàñèëåì Äóìàíñüêèì

2. Підкресли головні члени речення. Постав від них пи-
тання до інших другорядних членів речення.

54.1. Прочитай текст, вставляючи з довідки пропущені 
другорядні члени речення.
Íàñòàє ... âå÷іð. Ñîíöå êèäàє íà ... ... ïðîìіííÿ.

Ó öåé ÷àñ âèëіòàþòü õðóùі. Ç ... äçèæ÷àííÿì âîíè 
ïåðåëіòàþòü ç îäíîãî ... íà іíøå.

Ä ë ÿ  ä î â і ä ê è. Ëіñ, òðàâíåâèé, äåðåâà, ïðî-
ùàëüíå, âåñåëèì.

2. У перших трьох реченнях визнач підмет і присудок.

55.1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок.
Íà ãàëÿâèíі ñòîїòü ãîäіâíèöÿ. Áіëÿ íåї ëîñü 

ïîðÿäêóє. Âіí íåêâàïëèâî æóє áåðåçîâèé âіíèê. 
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Іç-çà êóùà êіçêè âèãëÿäàþòü. Âîíè íåòåðïëÿ÷å ïå-
ðåáèðàþòü íіæêàìè. Ðàïòîì íåïîäàëіê ùîñü òðіñ-
íóëî. Êіçîê íåìîâ âіòðîì çäóëî.

Çà Àíàòîëієì Äàâèäîâèì

2. Спиши перші три речення. Назви в них другорядні 
члени. 
3. Як ти розумієш виділений вислів? Які з поданих нижче 
висловів близькі до нього за значенням?
ßê íà êîëþ÷êàõ; ÿê êîðîâà ÿçèêîì çëèçàëà; ÿê

ó òóìàíі; ÿê êðіçü çåìëþ ïðîâàëèâñÿ.

56.1. Прочитай текст, доповнюючи речення другоряд-
ними членами з довідки.
Ñîíå÷êî ... ñâіòèòü. Ç äåðåâ ... âіòåðåöü çáèâàє 

ñíіæèíêè. Äåñü ... ñòóêàє äÿòåë. ... ïîïèñêóþòü ïî-
âçèêè. Ñèíè÷êè öâіðіíüêàþòü.

Ä ë ÿ  ä î â і ä ê è. Ëåãåíüêèé, ÿñíî, äіëîâèòî, âå-
ñåëî.

2. Назви звуки у виділеному слові.

57.1. Спиши вірш, вставляючи з довідки назви професій. 
... âèâ÷àє íåáî â òåëåñêîï ùîíî÷і.
Îòæå, Âñåñâіò áà÷èòü âіí íà âëàñíі î÷і.
... íàä êðåñëåííÿì ìіðêóє.
Çîðåëіò íîâèé âіí êîíñòðóþє.

Êëèì ×óðþìîâ

Äëÿ äîâ іäêè. Іíæåíåð, àñòðîíîì.

2. Підкресли підмет і присудок.
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ТЕКСТ
Що таке текст

58.1. Прочитай речення. Чи пов’язані вони за змістом? 
З яких речень можна утворити текст?
ßê æå ìåíі íå ïëàêàòè, ïіâíèêó? Îòî âæå їõ ÷åò-

âåðî â ðóêàâè÷öі ñèäèòü. Ðîñëà äіäîâà ðіïêà, ðîñëà! 
Áóëà â ìåíå õàòêà ëóáîâà, à â ëèñèöі ëüîäÿíà. À êîëè 
ïðèéøëà îñіíü, äіä ïіøîâ ðіïêó ðâàòè. Ìèøåíÿòà
áóëî òіëüêè é çíàþòü, ùî òàíöþþòü òà ñïіâàþòü. 
Íàñòàëà âåñíà, õàòêà â ëèñèöі ðîçòàíóëà. Íàâ÷èâ 
ñîëîâåé âîâêà ñïіâàòè. Ïîïðîñèëàñÿ âîíà äî ìåíå, 
і ìåíå æ âèãíàëà. Îò çàìіñèâ ïіâíèê òіñòî, ïðèíіñ 
äðîâà òà é ðîçïàëèâ ó ïå÷і. Îñü іäó òåïåð, ñàì íå 
çíàþ êóäè.

2. Що потрібно зробити, щоб утворився текст? Прочитай 
виправлений текст.
3. Продовж розповідь кількома реченнями.

Òåêñò — öå êіëüêà ðå÷åíü, ÿêі îá’єäíàíі çà 
çìіñòîì.

Òåìà òåêñòó — öå òå, ïðî ùî ðîçïîâіäàєòüñÿ 
â íüîìó. Ìåòà òåêñòó — öå òå, ÷îãî âіí ó÷èòü, 
äëÿ ÷îãî ñòâîðåíèé.

ТЕКСТ
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59.1. Прочитай. Визнач тему й мету тексту.
Äåõòî äóìàє: «Íàâіùî ïòàõіâ ïіäãîäîâóâàòè, ïðè-

âàáëþâàòè? Їõ і òàê ñèëà-ñèëåííà». Òàê ìіðêóâàòè 
Ä

ìîæóòü òіëüêè ëіíèâі, íåöіêàâі, íåîñâі÷åíі ëþäè.
Çâіäêè їì çíàòè, ùî â çàïîâіäíèêàõ öèì ñïåöіàëüíî 
çàéìàþòüñÿ äîðîñëі ëþäè. Âîíè ðîáëÿòü ÿòêè äëÿ
êà÷îê, áóäèíî÷êè äëÿ ãîãîëіâ, ìàéñòðóþòü ñèíè÷-
íèêè òîùî.

Çà Ãåííàäієì Òðóôàíîâèì

2. Як можна відповісти на поставлене в тексті запитан-
ня? Запиши свою відповідь.

60.1. Прочитай речення. Доповни одне з них кількома
реченнями так, щоб утворився текст.
1. Çàäçâîíèâ òåëåôîí.
2. Ì’ÿ÷ âëåòіâ ó âîðîòà.
3. Áіëÿ ïîãðåáà ñòîÿâ Ìóð÷èê.

2. Запиши текст. Визнач його зачин, основну частину й
кінцівку.

61.1. Прочитай текст. Про кого в ньому розповідається?
Âіâñÿíêà — çâè÷àéíà ìàëåíü-

 êà ïòàøèíà, ç ãîðîáöÿ çàâ -
áіëüøêè. Ó íåї íå ëèøå ãîëîâà, 
à é ãîðëå÷êî òà ÷åðåâöå æîâòî-
ãàðÿ÷îãî êîëüîðó — ÿê ó ñòèã-
ëîãî âіâñà. ×åðåç öå, ìàáóòü,
і íàçâàëè її âіâñÿíêîþ.

Ùîïðàâäà, äåõòî ââàæàє,
ùî öÿ ïòàøêà íàçèâàєòüñÿ òàê

òîìó, ùî äóæå ïîëþáëÿє âіâñÿíі çåðíà. Ñêðіçü âè-
øóêóє çåðíèíêè: íà ïîëÿõ, íà ïóòіâöÿõ, áіëÿ çåðíî-
âèõ ñêëàäіâ.

Çà Ìèêîëîþ Ëєäåíöîâèì

2. Спиши речення, які містять опис пташки.

62.1. Прочитай прислів’я. Визнач їхню тему.
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2. Спиши прислів’я. Побудуй звуко-складову модель виді-
леного сло    ва.

Типи текстів. Розповідь, опис, міркування
63.1. Прочитай текст. Визнач його тему.
Ñîáàêà ñâіéñüêèé íàëåæèòü äî ññàâöіâ. Ïîõîäèòü

âіä âîâêà, ìîæëèâî, øàêàëà. Âèñîòà ðіçíà — âіä 
ï’ÿòíàäöÿòè ñàíòèìåòðіâ äî îäíîãî ìåòðà, ìàñà — 
âіä øåñòèñîò ãðàìіâ äî äåâ’ÿíîñòà êіëîãðàìіâ. Íà 
ïåðåäíіõ ëàïàõ ïî ï’ÿòü ïàëüöіâ, íà çàäíіõ — ïî ÷î-
òèðè. Ìàє 42 çóáè, ç ÿêèõ íàéáіëüø ðîçâèíåíі іêëà. 
Ó ñîáàê ñâіéñüêèõ òîíêèé íþõ, ãîñòðèé ñëóõ і çіð.

2. Де може бути надрукований цей текст — у довіднику 
про тварин чи в збірнику оповідань? Чому ти так думаєш?

64.1. Прочитай розповідь учня про свого домашнього 
улюбленця. Який це текст — розповідь, опис чи мірку-
вання? Де може бути надрукований цей текст — у підруч-
нику чи в довіднику про тварин?
Ó ìåíå є êîøåíÿ Ïîí÷èê. Âîíî ðóäå-ðóäå, âіä 

õâîñ   òà äî ìîðäî÷êè. Ó Ïîí÷èêà î÷і ÿê ìàëåíüêі ґó-
äçèêè, çåëåíі é áëèñêó÷і. Ìîðäî÷êà ìàëåíüêà
é êóìåäíà. Øåðñòü ó Ïîí÷èêà êîøëàòåíüêà, ëàïêè 
ìà     ëåíüêі é áіëåíüêі, à õâîñòèê òîíåíüêèé. Ïîí÷èê 
ìàëåíüêèé і äóæå òîâñòåíüêèé.
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Ìіé óëþáëåíåöü — äóæå ðî-
çóìíå êîøåíÿ. Âіí ëþáèòü ãðà-
òèñÿ, íàïðèêëàä ïåðåêèäàòèñÿ íà
äèâàíі. Âіí çàâæäè ðîçóìіє ìåíå.

Êîëè ÿ äèâëþñÿ íà ìîãî
ãàðíåíüêîãî Ïîí÷èêà, ìåíі õî-
÷åòüñÿ âçÿòè éîãî, îáіéíÿòè òà
ðîçöіëóâàòè.

2. Порівняй опис кошеняти та фото. Що 
ти помітив/помітила?
3. Розкажи про свого домашнього
улюбленця.

65.1. Прочитай текст. З якою метою його створено?

ÎÁ’ßÂÀ

Çàãóáèëîñÿ öóöåíÿ. Ïðèêìåòè: âіê — ÷îòèðè ìі-
ñÿöі, ïîðîäà — ïóäåëü, êîëіð — ÷îðíèé, îäíå âóõî 
ç áіëîþ ïëÿìîþ. Õòî çíàéäå, çàòåëåôîíóéòå, áóäü
ëàñêà, çà íîìåðîì 488-70-77.

2. Склади за зразком об’яву про іншу тварину.

66.1. Прочитай. Доповни дві останні групи слів відповід-
ними назвами ознак.
1. Çðіñò — âèñîêèé, ñåðåäíіé, íèçüêèé.
2. Îáëè÷÷ÿ — ïðîäîâãóâàòå, îâàëüíå, êðóãëå.
3. Ãóáè (âóñòà) — íîðìàëüíі, âåëèêі, âóçüêі.
4. Âîëîññÿ – êàøòàíîâå, ðóñÿâå, ... .
5. Î÷і — âåëèêі, ãàðíі ... .

2. Змалюй словами портрет свого друга (подруги). Ви-
користовуй у розповіді слова – назви ознак. 

67.1. Прочитай жарт. Чи є цей текст розповіддю? До   веди.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

Çàãóáèâñÿ òðåòüîêëàñíèê Íåñòîð Ãðóøêà. Îñîá-
ëèâі ïðèêìåòè: ðóêè íåìèòі, øòàíè çіì’ÿòі, âîëîññÿ
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ðîçêóéîâäæåíå, ñèíåöü ïіä îêîì, ó ïîðòôåëі íåìàє 
æîäíîãî ïіäðó÷íèêà.

ßêùî õòî çíàéøîâ, ïðîñèìî íå òóðáóâàòèñÿ і äî 
íàñ íå ïðèâîäèòè.

Äèðåêòîð øêîëè № 161

2. Чому, на твою думку, директор не хоче повертати 
в школу цього учня?
3. Назви слова, що називають предмети, ознаки та дії.

68.1. Прочитай речення. Про що в них розповідається? 
Які речення є зайвими в тексті? Доведи це. Прочитай ви-
правлений текст.
Íà ñòîëі ñòîÿâ áðóäíèé ïîñóä. Áðóäíå îáëè÷÷ÿ 

і ðóêè ñïðàâëÿþòü íåïðèєìíå âðàæåííÿ. Íàéñèì-
ïàòè÷íіøà ëþäèíà â áðóäíîìó âèãëÿäі âèäàєòüñÿ 
íåïðèâàáëèâîþ. Àëå ãîëîâíå, ùî áðóä íå ëèøå íå-
êðàñèâèé, à é íåáåçïå÷íèé. Âëàäèê íå ïîìèâ ðóêè 
ïіñëÿ ãðè ó ôóòáîë. Òîìó ïîòðіáíî ìèòè ðóêè ïіñëÿ 
їæі, ïðîãóëÿíêè òîùî. Öÿ äðіáíèöÿ äîïîìîæå çáå-
ðåãòè çäîðîâ’ÿ.

2. Запиши речення, яке містить головну думку тексту.

69.1. Прочитай опис гри «Риба-кит».
Ó ïðîñòîðіé êіìíàòі ïîñòàâòå ñòіëüöі, ñÿäüòå 

ëàäêîì.
Êіìíàòà — öå «ìîðå». À êîæåí, õòî ñèäèòü íà 

ñòіëüöі, — ÿêà-íåáóäü «ìîðñüêà ðèáêà»: îñåëåäåöü,
ïіêøà, òðіñêà... Òіëüêè áіäîëàõà «êèò» áåç ìіñöÿ. 
Ïëàâàє âіí ìіæ ðèáîê і îäíó ïî îäíіé çà ñîáîþ êëè÷å. 
Íåâäîâçі âæå öіëèé òàáóíåöü çà íèì óâèâàєòüñÿ.

Àæ îñü êèò ãóêàє: «Íà ìîðі áóðÿ!»
Âñі øóã äî ñòіëüöіâ. À õòî ïðîґàâèâ ìіñöå — çà 

êèòà ñòàє.
Àíàòîëіé Ãðèãîðóê

2. Перекажи правила гри.
3. У які ігри ти любиш грати з друзями? Розкажи правила 
однієї з них.
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70.1. Прочитай речення розташуй їх так, щоб вийшов
текст. Визнач зачин, основну частину й кінцівку тексту.
Çàöâіðіíüêàëè ãîðîáöі.
Çі ñòðіõè çâèñàþòü ñðіáíі áóðóëüêè.
Óñå ãîâîðèëî ïðî íàáëèæåííÿ âåñíè.
Çà âіêíîì ïîìåíøàëî ñíіãó.
Óäåíü їõ âèäîїòü ùå íå ãàðÿ÷å ñîíöå, âîíè ñòà-

íóòü ìàëåíüêèìè і ãîñòðåíüêèìè.
Çà Ñåðãієì Êîçàêîì

2. Запиши текст. Поділи для переносу виділені слова. 
Назви слова, які не можна переносити.

Заголовок тексту
71.1. Прочитай виразно вірш.

Çíàéøîâ ìóðàøêà ãàðíó áàäèëèíó.
Âåçå-âåçå... âåçå-âåçå...
І òàê, і ñÿê, і âãîðó, і â äîëèíó! —
òàêà âàæêà, íіÿê íå äîïîâçå.
Ïðèéøëà íà ïîìі÷ ðіçíà êîìàøèíà,
ùå é êîíèêà ãóêíóëè ñòðèáóíöÿ.
Òðè äíі, òðè íî÷і öàðñòâî ìóðàøèíå
ðóáàëî áàäèëèíêó íà äðîâöÿ.

Ëіíà Êîñòåíêî

2. Прочитай заголовки. Який з них ти вважаєш найвдалі-
шим? Який, на твою думку, належить авторові? 
Ïîìі÷ êîìàõ. Ñïðàâæíі äðóçі. Ìóðàøêè äóìà-

þòü ïðî çèìó. Âàæêà áàäèëèíà.

Çàãîëîâîê êîðîòêî ïîçíà÷àє òå, ïðî ùî ðîç-
ïîâіäàєòüñÿ â òåêñòі. Çàãîëîâêîì ìîæå áóòè:

 ñëîâî («Îñіíü», «Äîïîìіã»);
 ñïîëó÷åííÿ ñëіâ («Ìàëåíüêі ïîìі÷íèêè», 
«Îãіðîê і êàïóñòà»);

 ðå÷åííÿ («Áåðåçà ïëà÷å», «Âіäëіòàþòü 
æóðàâëі»).
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72.1. Прочитай текст. Визнач його тему. Добери до тек-
сту заголовок. Запиши.
Íà ñîíöі äðіìàëà êіøêà. Áіëÿ íåї áàâèëîñÿ òðіéêî 

êîøåíÿò. Âîíè ðàç ïî ðàç ì’ÿêèìè êëóáî÷êàìè øòîâ-
õàëèñÿ äî ìàòåðі. Êіøêà ëèçàëà їõ òîíêèì ÿçèêîì. 
Äëÿ íåї âîíè, ðіçíîìàñòі, áóëè îäíàêîâі — ðіäíі. 

Çà Âàñèëåì Äóìàíñüêèì

2. Спиши перші три речення. Назви слова, які замінюють 
слово кішка.
3. До виділених слів добери близькі за значенням.

73.1. Прочитай текст. Визнач його тему й мету.
Íàïåâíî, êîæåí çóñòðі÷àâ â ëіñі áëàêèòíèé äçâі-

íî÷îê. Öÿ êâіòêà є ëіñîâèì ãîòåëåì äëÿ êîìàõ. Äçâі-
íî÷îê íà íі÷ íå çàêðèâàє ñâîþ êâіòêó, і òóäè çàïî-
âçàþòü âñі, õòî õî÷å â òåïëі ïåðåíî÷óâàòè. Óäåíü 
ëіñîâèé äçâіíî÷îê ðÿòóє êîìàõ âіä íåãîäè.

Ïåðø íіæ çіðâàòè öþ êðàñèâó і äîáðó êâіòêó, 
ïîäóìàé, ùî öå ÷èÿñü äîìіâêà.

Ç æóðíàëó «Áàðâіíîê»

2. Прочитай заголовки. Обери найвлучніший.
Ëіñîâèé ãîòåëü. Äçâіíî÷îê. Ãîñòèííà êâіòêà.

3. Які квіти, що ростуть у лісі, ти знаєш? Опиши їх.

74.1. Прочитай текст. Про що в ньому йдеться? Добери 
заголовок до тексту.
Óâå÷åðі Іâàñü іøîâ ç äіäóñåì íà ìàÿê. Äіäóñü ðå-

òåëüíî âñå ïåðåâіðÿâ, ïîòіì âîíè ñïóñêàëèñÿ ñõіäöÿìè 
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áàøòè і éøëè äîäîìó. Òåïåð òіëüêè ìàÿê ïàíóâàâ 
íàä ìîðåì. Âіí âêàçóâàâ äîðîãó íі÷íèì êîðàáëÿì.

Çà Âàñèëåì Ãðіí÷àêîì

2. Запиши заголовок, спиши текст. У двох останніх ре-
ченнях підкресли головні члени.

Абзац
75.1. Прочитай текст.
Âåðáîâà ëîçà — ìіöíà é ãíó÷êà. Îò і ïëåòóòü

ç íåї õòî êîøèêè, õòî âàëіçêè, õòî ïîëèöі íà êíèæêè,
õòî àáàæóðè, à õòî — êðіñëà, ñòîëè òà êàíàïè.

Íå âñі âåðáîâі ïðóòèêè äëÿ öüîãî ïðèäàòíі.
Ãîäÿòüñÿ ëèøå ðіâíі ÷èñòі ëîçèíêè, áåç ïàãіíöіâ.
Ç íèõ ïîâèííà ëåãêî çäèðàòèñÿ êîðà. І çàâòîâøêè 
âîíè ìàþòü áóòè îäíàêîâі.

Çäàâíà óêðàїíñüêі íàðîäíі ìàéñòðè ñëàâëÿòüñÿ
âèðîáàìè ç ëîçè.

Çà Ìàðієþ Ãàðàєâîþ

2. На скільки частин поділено текст? Про що розповіда-
ється в кожній частині?

Àáçàö — öå ÷àñòèíà òåêñòó. Àáçàö ñêëàäà-
єòüñÿ ç îäíîãî àáî êіëüêîõ ðå÷åíü, ïîâ’ÿçàíèõ çà 
çìіñòîì. Êîæíèé àáçàö ïî÷èíàєòüñÿ ç íîâîãî 
ðÿäêà.

76.1. Перестав абзаци так, щоб вийшов текст. Прочитай.
Яке завдання цього тексту — описати предмет чи розпо-
вісти про щось?

ÇÀЄÖÜ І ×ÅÐÅÏÀÕÀ

×åðåïàõà ðóøèëà â äîðîãó, à çàєöü ëіã ïіä êó-
ùåì і ñìієòüñÿ: «Ïîñïіøàé, ïîñïіøàé, ÷åðåïàõî, óñå 
îäíî ÿ òåáå îáæåíó». Àëå ïîêè âіí òàê íàñìіõàâñÿ, 
÷åðåïàõà îáіéøëà ãàëÿâèíó. Êèíóâñÿ çàєöü çà íåþ,
àëå ïіçíî.
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Çàñïåðå÷àëèñÿ îäíîãî ðàçó çàєöü і ÷åðåïàõà, õòî 
øâèäøå ëіñîâó ãàëÿâèíó îááіæèòü.

Áіãàòè âіí âìіâ, àëå íå çíàâ òîãî, ùî ëåæà÷è íà 
îäíîìó ìіñöі é âіä ÷åðåïàõè âіäñòàòè ìîæíà.

2. Перекажи текст своїми словами.
3. Спиши речення, що містить головну думку тексту.

77.1. Прочитай виразно текст. Добери до нього за    головок.
ß ñòðèáíóâ íà êóïó ñîëîìè. Ìàìî ðіäíà, êóäè ÿ 

çàáðàâñÿ! Îöå âèñîòà! Âèäíî çâіäñè íàøå ñåëî, ñòà-
âîê. Ãðåáëþ. І ñòåï âèäíî íàâêðóãè — äî ñàìîãî, 
çäàєòüñÿ, ×îðíîãî ìîðÿ! Òóò âіä÷óâàєø ñåáå ïòàõîì.

ß á ùå äèâèâñÿ íà ñåëî é ñòåïè, òà õî÷åòüñÿ 
і âíèç ïîêîòèòèñÿ. Öå ïðîñòî áëàæåíñòâî — ïàäàòè 
é ïіðíàòè â ïóõêó ñîëîìó!

Çà Âіêòîðîì Áëèçíåöåì

2. Що викликало захоплення у хлопчика? Як потрібно 
читати окличні речення?
3. Поясни написання виділеного слова.

78.1. Прочитай текст. На які частини його можна поділити?

ÌÅÄÎÂІ ÑÍÈ

Âå÷іðíüîї ïîðè íà ïàãîðáі ñèäіëà âåäìåäèöÿ çі 
ñâîїì ñèíî÷êîì Ìèøêîì. Âîíè äèâèëèñÿ íà çîðі, 
і ìàìà ðîçêàçóâàëà ñèíîâі êàçêó ïðî Âåëèêó é Ìàëó 
Âåäìåäèöü. Âåäìåæà ðàäіëî, ùî éîãî ìàìà ñõîæà 
íà òó äàëåêó Âåëèêó Âåäìåäèöþ, à âіí — íà ñâîþ 
ìàëåíüêó ñåñòðè÷êó. Ðàïòîì íàëåòіâ âіòåð і âèêîòèâ 
íà çîðÿíå íåáî âåëèêó õìàðó. Ç äîëèíè äèõíóëî êî-
ëþ÷èì õîëîäîì. ×åðåç êіëüêà äíіâ çàãóëÿëà â ëіñі 
õóðäåëèöÿ. Ñíіã ïðèñèïàâ çåìëþ. Àëå âåäìåäèöÿ
і її ìàëåíüêèé ñèíî÷îê Ìèøêî âæå ñïàëè â çàòèø-
íіì áàðëîçі, äèâëÿ÷èñü ìàëèíîâі é ìåäîâі ñíè.

Çà Ñòàíіñëàâîì Øàïîâàëîâèì

2. Спиши текст, поділивши на абзаци.
3. У третьому реченні підкресли головні члени.
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79.1. Прочитай текст. Про що в ньому розповідається?
Хто є його автором?
Âіä ìàòåðі ïî÷óâ ñëîâà:

Ñîíöå çàõîäèòü,
Ãîðè ÷îðíіþòü,
Ïòàøå÷êà òèõíå,
Ïîëå íіìіє...

ß ùå íà çíàâ òîäі, ùî öå âіðø Òàðàñà Ãðèãîðî-
âè÷à Øåâ÷åíêà. ß áóâ ìàëåíüêèé, íå âìіâ íі ÷èòàòè, 
íі ïèñàòè. Àëå êðàñà ïîåçії âðàçèëà ìåíå. Ìåíі ÷ó-
ëàñÿ â öèõ ñëîâàõ ìóçèêà.

Òåïåð Øåâ÷åíêîâі ñëîâà íàãàäóþòü ïðî äèòèí-
ñòâî. Ç ðіäíîãî ñëîâà, ç ïðåêðàñíîї íàøîї óêðàїí-
ñüêîї ìîâè ïî÷èíàєòüñÿ äëÿ ìåíå Âіò÷èçíà.

Çà Âàñèëåì Ñóõîìëèíñüêèì

2. Які вірші прочитала мама синові? Що почув хлопчик 
у віршах Шевченка? Прочитай ще раз ці рядки. Вслухай-
ся в їхнє звучання.
3. Правильно розстав частини плану. Запиши план. 

Ïëàí

1. Іç ÷îãî ïî÷èíàєòüñÿ Âіò÷èçíà?
2. Ñëîâà, ïî÷óòі âіä ìàòåðі.
3. Ó öèõ ñëîâàõ ÷óëàñÿ ìóçèêà.

4. Спиши речення, що відповідають останньому пункту 
плану. Підкресли слово, близьке за значенням до слова 
Батьківщина.

80.1. Прочитай текст. Визнач його частини.
ÊÀÇÊÀ ÏÐÎ ÐІÏÊÓ ÒÀ ÂÍÓ×ÊÓ

Ó áàáóñі òà äіäóñÿ âèðîñëà ðіïêà. Îñü òàêà — çà-
âøèðøêè! Îñü òàêà — çàââèøêè!

— Íóìî ðіïêó ðâàòè, — êëè÷å äіäóñü áàáóñþ, — 
áî ñàì íå çäóæàþ.

Òÿãíå, òÿãíå áàáóñÿ — ïîïåðåê çàáîëіâ, à ðіïêà — 
àíі ðóø!
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Çáіãëèñÿ ïîìі÷íèêè. І ñîáà÷êà òÿãëà! І êèöüêà 
äîïîìàãàëà! І ìèøêà àæ óïðіëà!

À ðіïêà é íå ïîâîðóõíóëàñÿ. ×îìó? Áî íå ñõî-
òіëà òó ðіïêó ðâàòè âíó÷êà. Âîíà áóëà áіëîðó÷êà.

Þðіé ßðìèø

2. Склади та запиши план тексту.

81.1. Прочитай текст. Поділи його на абзаци й спиши.
Öâіòóòü ñîíÿøíèêè ÿê ìàëåíüêі ñîíå÷êà. Îñü íà 

ïàõó÷і êðóãè îïóñòèëèñÿ áäæîëè. Âîíè çàãëÿäàþòü
ó êîæíó êâіòî÷êó, ïðÿäóòü ëàïêàìè. Ëåñèêó öіêàâî 
äèâèòèñÿ íà âåñåëó áäæîëèíó ðîáîòó. Òåïåð âіí íå 
ïðîìèíå æîäíîї ñîíÿøíèêîâîї êîðîíè, ùîá íå ïðè-
äèâèòèñÿ äî íåї.

Çà ßðåìîþ Ãîÿíîì

2. Встанови зв’язок між словами в другому реченні.
3. Підкресли слова, які замінюють у тесті слово с     о-
няшники.

Зв‛язок між реченнями в тексті
82.1. Прочитай речення. Розташуй їх так, щоб вийшов 
текст.

Çäàєòüñÿ, ùî âîíè íіêîëè é íå âіäïî÷èâàþòü.
Íàä íèìè, ìîâ ÷îðíі ñòðіëè, ãàñàþòü ëàñòіâêè.
Áóéíî ïіäíіìàþòüñÿ õëіáà, òðàâè.

Çà Îëåêñàíäðîì Êîïèëåíêîì

2. Запиши текст. Підкресли слова, які зв’язують речення 
між собою.
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Ðå÷åííÿ â òåêñòі çâ’ÿçóþòüñÿ çà äîïîìîãîþ 
ïîâòîðþâàíèõ і áëèçüêèõ çà çíà÷åííÿì ñëіâ, à 
òàêîæ ñëіâ âіí, âîíà, öåé, öÿ, òå, òàì, òîäі òîùî.
Íàïðèêëàä:

Íà ëóêàõ âèðîñëà æîâòà êóëüáàáêà. Îò
âîíà îäöâіëà, ó íåї ç’ÿâèëàñÿ áіëàї øàïî÷êà. Ó øà-
ïî÷öі áàãàòî ïóøèíîê. Ñòåáëèíêà é ïðîìîâëÿє
äî ïóøèíîê... (Çà Âàñèëåì Ñóõîìëèíñüêèì).

83.1. Прочитай текст, доповнюючи його словами з пра-
вого стовпчика й уникаючи повторення слів.

Êâіòóє êàëèíà. Ñîëîâåéêî çâèâ
íà ... ãíіçäî. ... òüîõêàє.
À êàëèíà öâіòå é çàãëÿäàє ó
âіêíî. ... òüîõêàє, ïîêè êàëèíà
íå ïåðåöâіòå.

Çà Áîðèñîì Õàð÷óêîì

êàëèíі — íіé

ñîëîâåéêà — âіí

2. Чи складають речення текст? Як 
його можна назвати?
3. Спиши перші два речення. Під-
кресли слова, які їх зв’язують.

84.1. Прочитай текст.
ÕÀÒÊÀ, Ó ßÊІÉ ÍІÕÒÎ

ÍÅ ÑÏÈÒÜ
Íàä êіìíàòîþ õëîï÷èêà

æèâ ïåñèê, ÿêèé öіëó íі÷ ãàâ-
êàâ, і õëîï÷èê íå ìіã çàñíóòè.

Íàä ïåñèêîì æèëà êèöÿ,
ÿêà öіëó íі÷ íÿâ÷àëà, і ïåñèê
íå ìіã çàñíóòè.

Íàä êèöåþ æèëà ñіðà
ìèøêà, ÿêà öіëó íі÷ ãðèçëà
äіðêó â ïіäëîçі, і êèöÿ íå ìîãëà
çàñíóòè.
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À íàä ñіðîþ ìèøêîþ áóâ çàëіçíèé äàõ, ïî ÿêîìó 
ùîíî÷і áóáîíіâ äîùèê, і ìèøêà íå ìîãëà çàñíóòè.

Îñü òàêà öå áóëà õàòêà, ó ÿêіé íіõòî âíî÷і íå 
ñïàâ. Áî íàä êіìíàòêîþ õëîï÷èêà æèâ ïåñèê...

ßðîñëàâ Ïàâëþê

2. Яким словом зв’язане перше речення з другим, друге 
з третім і так далі?
3. Розглянь малюнок. Розкажи кількома реченнями про 
мешканців незвичайної хатки.

85.1.Прочитай речення. Як їх потрібно 
розмістити, щоб вони утворювали 
текст?
Íàçàð їõ ãîäóє îäèí ðàç íà äåíü. 

Òàì æèâóòü çîëîòі ðèáêè, âåðõіâêè,
êîìåòè é ìå÷îíîñöі. Ó Íàçàðà âäîìà 
є âåëèêèé àêâàðіóì.

2. Спиши речення у правильній 
послідовності.
3. Підкресли слова, яких вжито для 
зв’язку речень у тексті.
4. Продовж усно розповідь. Який текст 
у тебе вийшов — розповідь чи опис?

86.1. Прочитай вірш. Визнач його мету.

ÐІÄÍÈÉ ÄІÌ

Õàé æèâå íàø ðіäíèé äіì!
Òåïëî é çàòèøíî ó íіì.
Òóò і òàòî, òóò і íåíüêà,
і áàáóñåíüêà ðіäíåíüêà,
і âåñåëèé íàø äіäóñü
êðóòèòü ïèøíèé ðóñèé âóñ.

Єâãåí Æåëåçíÿêîâ

2. Спиши вірш. Підкресли слова, яких вжито для зв’язку 
речень у тексті.
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87.1. Прочитай текст. Як його було виправлено? Чи по-
годжуєшся ти із зробленими замінами? 
Øèøêàðі âèâîäÿòü ïòàøåíÿò óçèìêó. Ó öåé ÷àñ

âîíè
øèøêàðіøèøêàðі ìàþòü íàéáіëüøå їæі.

Øèøêàðі õàð÷óþòüñÿ íàñіííÿì ÿëèíè, ñîñíè.
Âîíî                                І

ÍàñіííÿÍàñіííÿ âèçðіâàє âîñåíè. ÍàñіííÿÍàñіííÿ òðèìàєòüñÿ àæ äî
                         ïòàõіâ
âåñíè. ×åðåç òå øèøêàðіâøèøêàðіâ íàçâàëè øèøêàðÿìè.

2. Запиши виправлений текст. Підкресли слова, за допо-
могою яких було вдосконалено текст.

88.1. Перестав абзаци так, щоб утворився текст. Прочи-
тай. Добери заголовок до тексту.
І òóò Æóê çäîãàäàâñÿ. Âіí óçÿâ ïåíçëèê і ðîç-

ôàðáóâàâ ÷îðíèìè öÿòêàìè âñþ ñïèíó Ñîíå÷êà.
І âіä öüîãî ñòàëî Ñîíå÷êî ùå îøàòíіøèì. 

Ïîáà÷èâ її Æóê і âèãóêíóâ:
— Ñîíå÷êó, ó òåáå íà ñïèíі ÷îðíà öÿòêà!
Äóæå çàñìóòèëîñÿ Ñîíå÷êî:
— Ùî æ ìåíі òåïåð ðîáèòè?
Ëþáèëî Ñîíå÷êî çàãîðàòè íà ñîíöі. І îäíîãî ðàçó 

âîíî òàê äîâãî çàãîðàëî, ùî çàäèìèëàñÿ éîãî ãëà-
äåíüêà ÷åðâîíà ñïèíêà і ç’ÿâèëàñÿ íà íіé êðóãëà
÷îðíà öÿòî÷êà.

Çà Іðèíîþ Ïèâîâàðîâîþ

2. Назви питальне речення та речення із звертанням.
3. Спиши перше речення. Визнач у ньому члени речення.

89.1. Прочитай лист.
Ïðèâіò, Îëåíêî!

ß äóæå ñêó÷àþ çà òîáîþ.
Ó÷îðà ìè ç êëàñîì õîäèëè â öèðê. Âðàæåííÿ —

íåéìîâіðíі! Íàéáіëüøå ìåíі ñïîäîáàâñÿ êàíàòîõî-
äåöü. ×îãî âіí òіëüêè íå ðîáèâ íà êàíàòі — і õîäèâ,
і ñòðèáàâ, і òàíöþâàâ, і íàâіòü їçäèâ íà âåëîñèïåäі!
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Êîëè òè ïðèїäåø äî Êèєâà, ìè îáîâ’ÿçêîâî ïіäå ìî 
â öèðê ðàçîì.

Äóæå ÷åêàþ íàøîї çóñòðі÷і íà êàíіêóëàõ.
Òâîÿ ïîäðóãà Þëÿ

2. Розглянь малюнок. Доповни лист розповіддю про ви-
ступи дресирувальника, клоуна або жонглера (на вибір).

90.1. Напиши лист другові/подрузі з розповіддю про улю-
блену телепередачу або улюбленого блогера.

91.1. Прочитай два варіанти тексту. Запиши той, який 
тобі здається кращим. Поясни свій вибір.
Іâàñåâі äóæå ïîäîáà-

ëîñÿ ëàçèòè ïî ñêåëÿõ. 
Òàì, ó ñêåëÿõ, ãíіçäèëè-
ñÿ ÷àéêè. Іâàñü çàëàçèâ 
àæ íà âåðøèíó ñêåëі 
і íà ñêåëі çäіéìàâ ãàëàñ. 
×àéêè ç âåðåñêîì øó-
ãàëè íàä ñêåëÿìè. ×àéêè 
ëàäíі áóëè ñêèíóòè Іâàñÿ 
çі ñêåëі â ìîðå.

Іâàñåâі äóæå ïîäîáà-
ëîñÿ ëàçèòè ïî ñêåëÿõ,
äå ãíіçäèëèñÿ ÷àéêè. Âіí
âèäèðàâñÿ àæ íà âåð-
øèíó і çäіéìàâ ãàëàñ.
×àéêè ç âåðåñêîì øó-
ãàëè íàä ñêåëÿìè, ëàäíі
ñêèíóòè éîãî â ìîðå.

Âàñèëü Ãðіí÷àê
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2. Які слова в тексті мають такі значення: а) швидко злі-
тати вгору або стрімко опускатися вниз; б) готовий до 
певних дій, охочий що-небудь зробити?

92.1. Попрацюй над вдосконаленням тексту. Заміни сло -
ва, що повторюються, і тоді ти прочитаєш вірш, який на-
писав Петро Мостовий.

Éøîâ Àíäðіéêî äî ñåëà,
ïîðó÷ Àíäðіéêà òіíü іøëà.
Àíäðіéêî òіíü ñïіéìàòü õîòіâ —
òіëüêè íîãè íàòîìèâ.
Òіíü âåðòіëàñü, âèõèëÿëàñü,
àëå â ðóêè íå äàâàëàñü.
Òàê Àíäðіéêà é äîâåëà
àæ äî ñàìîãî ñåëà.

Äëÿ  äîâ іäêè . Íüîãî, âіí, її, õëîï÷èíó.

2. Запиши виправлені перші чотири рядки.
3. У першому реченні підкресли головні слова. Усно вста -
нови зв’язок між словами.

93.1. Прочитай текст. Про що ти дізнався/дізналася? Ви-
знач, який це текст — розповідь, опис чи міркування.
Äîíåäàâíà áіëі ëåëåêè áóëè îêðàñîþ áàãàòüîõ

ìіñò і ñåëèù. À íèíі їõ çàëèøèëîñÿ äóæå ìàëî.
Ó Íіìå÷÷èíі åíòóçіàñòè âæå çàêóïîâóþòü ÿéöÿ
ëåëåê ó Ïіâíі÷íіé Àôðèöі і âèâîäÿòü ïòàøåíÿò
â іíêóáàòîðàõ. ×îìó âîíè öèì çàéìàþòüñÿ? Òîìó 
ùî ëþäÿì áðàêóє ëåëåê. Âîíè ëàäíі ïіòè íà âñå, àáè 
çáåðåãòè öèõ äèâîâèæíèõ ïòàõіâ, íå äàòè їì çíèê-
íóòè íàçàâæäè.

Çà Ãåííàäієì Òðóôàíîâèì

2. Хто або що в природі, на твою думку, також потребує 
захисту?
3. Визнач слова, яких вжито для зв’язку речень у тексті.
4. Випиши питальне речення. Запиши відповідь на нього.
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СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА
Значення слова.

Однозначні та багатозначні слова
94.1. Прочитай текст. Визнач його тему. Добери заго    -
ловок.
Êîðіíü âіäіãðàє äóæå âàæëèâó 

ðîëü ó æèòòі ðîñëèíè. Âіí óòðèìóє 
ðîñëèíó â çåìëі, «äîáóâàє» äëÿ íåї 
âîäó òà ìіíåðàëüíі ñîëі. Ùî ñèëü-
íіøèé êîðіíü, òî áіëüøå «їæі» âіí 
ìîæå äіñòàòè äëÿ ñòåá ëà і ëèñòÿ. 
Êîðіíü óìіє çáåðіãàòè ïîæèâíі 
ðå÷îâèíè. Òàêèé çíàéîìèé íàì 
êîðіíü ìîðêâè є ñïðàâæíüîþ êî-
ìîðîþ âіòàìіíіâ.

2. Що дає корінь рослині?
3. Які ти знаєш корені, не пов’язані з рослинами?

Ñëîâî ìîæå ìàòè êіëüêà çíà÷åíü. Íàïðèêëàä:
Ðó÷êà. 1. Ìàëåíüêà ðóêà. 2. ×àñòèíà ïðåä-

ìåòà, çà ÿêó éîãî òðèìàþòü ÷è áåðóòü ðóêîþ. 
3. Ïðèëàä äëÿ ïèñàííÿ.

СЛЛООВВОО ЗЗННААЧЕННЯ СЛОВА
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95.1. Прочитай і відгадай загадку Віри Куліш-Галь       -
чинської.

Âñå áіæèòü áåç ðóê, áåç íіã,
ïîñïіøàє áåç äîðіã.
Òіëüêè ñîíöå ïðèïå÷å —
÷àñòêà â íåáî óòå÷å.
І âåëèêà é íåâåëè÷êà
óãàäàëè äіòè? ...

2. Прочитай статтю зі словника, яка розтлумачує значення
слова бігти. У якому значенні вжито це слово в загадці?
Áіãòè. 1. Ðóõàòèñü, øâèäêî ïåðåñòàâëÿþ÷è 

íîãè. 2. Ïðîñòÿãàòèñÿ â äàëå÷іíü äîâãîþ ñìóãîþ. 
3. Øâèäêî íåñòèñÿ â ïîâіòðі (ïðî õìàðè, äèì і ò. іí.).
4. Øâèäêî ìèíàòè, ïðîõîäèòè, çáіãàòè â ÷àñі.

3. Склади та запиши чотири речення із цим словом, вжи-
тим у різних значеннях.

96.1. Прочитай вірш. Поясни його назву.

ÒÀÐÀÑÈÊ ÒÅÆ ÏÎÏÐÀÖÞÂÀÂ

Ðâå Ìàðèíêà ó òîðáèíêó
çâіðîáіé і ìàòåðèíêó.
Îëÿ, Òîëÿ, Øóðà, Íàòà
âæå ñíіïîê íàðâàëè ì’ÿòè.
Êëàâà, Áîðÿ і Ñåðãіé
ðâóòü ðîìàøêó é äåðåâіé.
Ðâóòü çàâçÿòî, ðâóòü äî ñïåêè —
áóäóòü ëіêè äëÿ àïòåêè...
À Òàðàñèê íà äóáî÷êó
ðâå ñîáі... øòàíöі é ñîðî÷êó.

 Ìèêîëà Òîìåíêî

2. Знайди у вірші слово, вжите в різних значеннях.
3. Запиши у два рядки назви рослин та імена дітей за 
алфавітом. 

97.1. Прочитай текст. Які розділові знаки вказують на те, 
з якою інтонацією його слід читати?
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Øóðèê óñå âіääàâ áè, ëèøå áóòè á òàêèì, ÿê Іãîð 
Äìèòðóõà! Î, Іãîð Äìèòðóõà — òî âåëèêà ëþäèíà! 
ßê êàæóòü õëîïöі — ìîëîòîê! Ç òàêèõ âèðîñòàþòü 
ïîëêîâîäöі, ãåðîї і ÷åìïіîíè.

Âñåâîëîä Íåñòàéêî

2. Знайди в тексті слово, що має такі значення: а) ручне 
знаряддя — металевий або дерев’яний брусок, наса-
джений на держак; б) молодець, молодчина. У якому 
значенні використав його Всеволод Нестайко? Склади 
речення із цим словом, вживши його в іншому значенні.

98.1. Прочитай і спиши вірш.
Âіòÿ — ñâіòëà ãîëîâà. Âè éîìó íå çàâàæàéòå.
Âіòÿ â÷èòü íîâі ñëîâà. Âè áåç íüîãî ïîãóëÿéòå.

Ãàííà ×óáà÷

2. Підкресли у вірші слово, яке має такі значення: а) час-
тина тіла людини, у якій міститься мозок; б) розумна лю-
дина; в) керівник установи, організації тощо. У якому зна-
ченні вжито це слово у вірші?
3. У другому реченні підкресли головні та другорядні 
члени.
4. Назви спонукальні речення.

Пряме і переносне значення слова
99.1. Прочитай вірш.

Òîíå â êâіòàõ, ó ñàäàõ
íàøà âóëèöÿ.
Õòî õî÷ ðàç ïðîéäå ïî íіé —
çàìèëóєòüñÿ.

Ñòåïàí Æóïàíèí

2. У якому значенні вжито слово тоне — у прямому чи 
переносному? Склади та запиши речення із цим словом 
в іншому значенні.
3. На якій вулиці ти живеш? Чи знаєш ти, чому вона так 
називається? Що можеш розповісти про свою вулицю?
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100.1. Прочитай текст. Добери заголовок. У прямому чи
переносному значенні вжито виділені слова?
À ðі÷êà ïîñïіøàëà, ìåòóøèëàñÿ íà ïîðîãàõ,

îáìèíàëà ïåðåïîíè і êâàïèëàñÿ âïåðåä. Âîíà íå
äóìàëà, ùî її ìîæå ïîãëèíóòè îêåàí. Äîáðå áóëî
ëàùèòèñÿ äî áåðåãіâ, âèáëèñêóâàòè ïіä ñîíöåì òà 
ìіñÿöåì. Ðі÷êà ëþáèëà, êîëè її ÷åðïàëè âіäðàìè,
õâèëþâàëè ÷îâíàìè.

Çà Âàñèëåì Äóìàíñüêèì

2. Склади усно кілька речень, вживши виділені слова 
в прямому значенні (на вибір).
3. Знайди в тексті слово, що має таке значення: кам’янисте 
підвищення дна, яке порушує спокійну течію річки.

101. Прочитай жарт.
— Êðîïèâà êóñàєòüñÿ? – çàïèòàëà Êàòðóñÿ ìàìó.
— Êóñàєòüñÿ.
— І ãàâêàє?

2. Як слово вжито в переносному значенні? Склади й за-
пиши із цим словом речення, вживши в прямому значенні.

102.1. Вгадай слова за описом їхнього прямого та пере-
носного значень.
1. Õèæèé ïòàõ іç ÷îðíèì àáî ñіðèì ïіð’ÿì. 2. (ïå-

ðåíîñíå) Íåóâàæíà, íåðîçòîðîïíà ëþäèíà; ðîççÿâà.
1. Îïàäè ó âèãëÿäі ÷àñòèíîê ëüîäó. 2. (ïåðå-

íîñíå) Âåëèêà êіëüêіñòü.
1. Çàìåðçëà âîäà. 2. (ïåðåíîñíå) Ùîñü õîëîäíå,

ïîçáàâëåíå äóøåâíîї òåïëîòè.
Äëÿ  ä î â і äêè . Ґàâà, ãðàä, ëіä.

2. Як ти розумієш вислови «ловити ґави», «град сліз», 
«лід у словах», «лід у погляді»?

103.1. Прочитай і відгадай загадку Марії Пономаренко.
Êîëè öå áóâàє,
ùî êëåí çàïàëàє?
À ïðèõîïèâ ìîðîçåöü
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òà ïîâіÿâ âіòåðåöü,
âåñü âîãîíü íà çåìëþ âïàâ,
çîâñіì êëåí áåç ëèñòÿ ñòàâ.

2. Спиши загадку. Підкресли слова, вжиті в переносному 
значенні.

Слова, близькі за значенням (синоніми)
104.1. Прочитай слова. У які групи за значенням ти мо-
жеш їх об’єднати?
Ìèëîçâó÷íèé, ÿñíî-ñèíіé, íèçüêèé, áëàêèò-

íèé, íåâèñîêèé, ëàçóðîâèé, áëàãîçâó÷íèé, ìàëèé, 
ìåëîäіéíèé.

2. Запиши в окремі рядки слова, близькі за значенням.

Ñëîâà, áëèçüêі çà çíà÷åííÿì, íàçèâàþòüñÿ
ñèíîíіìàìè. Íàïðèêëàä: ðîçìîâëÿòè, ãîâîðèòè; 
îáëè÷÷ÿ, ëèöå; çàâçÿòèé, íàïîëåãëèâèé.

105.1. Заміни виділені слова близькими за значенням. 
Запиши утворені сполучення слів.
Õîðîáðèé õëîï÷èê, íåëåãêå çàâäàííÿ, âèñîêî 

ïіäñêàêóâàòè, êóìåäíå öóöåíÿ, ïóñòà êіìíàòà, ïіé-
ìàòè õðóùà.

2. Склади та запиши речення з одним з утворених спо-
лучень слів.

106.1. Відгадай ребуси.
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2. Запиши слова-відгадки. Що ти можеш сказати про
значення цих слів?

107.1. Прочитай і відгадай загадку.
Ç íåáîêðàþ, ç-çà äіáðîâè
âèéøëè êðàëі ÷îðíîáðîâі,
ïðèíåñëè âîäèöі æáàí,
ïîëèëè âåëèêèé ëàí.

2. Доповни синоніми словами із за-
гадки. Запиши одну групу слів (на
вибір). 
Âèäíîêîëî, îáðіé, ãîðèçîíò,

íåáîñõèë, ... .
Ãëåê, ãëå÷èê, ãëàäóùèê, ... .
Ïîëå, íèâà, ... .

108.1. Прочитай. Якою є ця розповідь — художньою чи
науковою? Обґрунтуй свою думку.
Ãóñòі òóìàíè çëèçóâàëè ñíіãè, ìîâáè ìîðîçèâî.

Äî ñàìîãî ñèíüîãî ìîðÿ çàõëþïîòіëè ñòðóìêè.
Äіòè åíåðãіéíî êîëóïàëè ëіä. Âîíè æàäàëè

øâèäøå ïðîãíàòè çèìó, áî íàáðèäëà âîíà ñâîїìè
çàâіðþõàìè òà ìîðîçàìè.

Çà Âàñèëåì Äóìàíñüêèì

2. У першому абзаці знайди слово, вжите в переносному
значенні.
3. Знайди в тексті синоніми до слів: завзято, крига, по-
литися, ручаї, дітлахи, хотіти, надокучити, віхоли.
4. Спиши другий абзац, замінюючи виділені слова си  -
нонімами.

109.1. Прочитай. Який це текст — розповідь, опис чи 
міркування?
Ñíіã âèïàâ íåñïîäіâàíî. Ëàïàòèé-ïðåëàïàòèé.

Òðè äíі éøîâ, à ïîòіì ïåðåñòàâ. Óñìіõíóëîñÿ ñîíöå. 
Îñü-îñü ñòðóìî÷êè çàäçþð÷àòü. Òà ìîðîçè ïåðåìîã-
ëè. Óíî÷і çíîâ ïîðîøà âñå ëåãåíüêî ïðèòðóñèëà.
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Ó÷íі éøëè äî øêîëè ñíіãîâîþ êîâäðîþ, ñëіäàìè 
ìåðåæèëè її áіëèçíó.

Çà Àíàòîëієì Äàâèäîâèì

2. В одному чи різних значеннях вжито виділені слова?
3. Назви слова, вжиті в переносному значенні.
4. Спиши текст. У першому, четвертому та п’ятому ре-
ченнях підкресли головні члени.

110.1. Прочитай вірш. Добери назву.
Ùå â êîëèñöі íåìîâëÿ
ñëîâî «ìàìà» âèìîâëÿ.
Íàéäîðîæ÷å â ñâіòі ñëîâî
òàê çâó÷èòü ó ðіäíіé ìîâі:
ìàòè, ìàòіíêà, ìàòóñÿ,
ìàìà, ìàìîíüêà, ìàìóñÿ!
Íàçèâàþ òåáå ÿ,
ðіäíà íåíå÷êî ìîÿ!

Âàðâàðà Ãðèíüêî

2. Знайди у вірші слова, близькі за значенням.
3. Яке слово з тексту є синонімом слів дитина, малюк?

111.1. Відгадай ребуси.

2. Намалюй відгадки. Перший малюнок спробуй зробити 
кумедним. Скільки кольорових олівців тобі знадобиться 
для другого малюнка?
3. Які слова, близькі за значенням до відгадок, ти зна-
єш? Зроби під кожним малюнком два підписи.
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112.1. Прочитай привітання. Підготуйся його переказати.
Ëþáèé äіäóñþ!

Âіòàєìî òåáå ç äíåì íàðîäæåííÿ. Ìè äóæå ëþ-
áèìî òåáå çà ðîçóì, ïðàöüîâèòіñòü, äîáðîòó, óâàæ-
íіñòü. Áàæàєìî òîáі äîâãèõ ðîêіâ æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ,
óñïіõіâ ó âñіõ ñïðàâàõ. Îáіöÿєìî çàâæäè áóòè òâî-
їìè íàéïåðøèìè ïîìі÷íèêàìè.

Òâîї îíóêè Ëþäà òà Ðîìàí
2. Які слова привітання ти міг/могла би сказати своєму
дідусеві чи татові в їхній день народження?
3. Добери синоніми до виділених слів.

113.1. Прочитай слова. Випиши синоніми.
Âіòàòè, áàæàòè, ïîçäîðîâëÿòè, íàäіéíі, ìðії,

îöіíêà, áàæàííÿ, çè÷èòè, âіðíі, õîðîøèé, óñïіõ, ïå-
ðåìîãà, äðóçі, ãàðíèé, çäіéñíåííÿ.

2. Склади та запиши привітання другові/подрузі з днем
народження, використовуючи подані слова.

114.1. Прочитай текст, вибираючи одне із слів у дужках.
Які із слів у дужках є синонімами?
Æàáà (æèâèòüñÿ, õàð÷óєòüñÿ) êîìàõàìè. (Æàáà,

âîíà) «ñòðіëÿє» â (êîìàõ, íèõ) ÿçèêîì. Âіäáóâàєòüñÿ 
öå (øâèäêî, ìèòòєâî, áëèñêàâè÷íî). (Ðîçãóáëåíà,
ïðèãîëîìøåíà) êîìàõà ïðèëèïàє äî êëåéêîãî ÿçèêà
æàáè. Ëåòіëà ìóõà — і íåìà (ìóõè, її). À æàáà (÷å-
êàє, ÷àòóє) íà іíøó.

Çà Þðієì Äìèòðієâèì

2. Спиши текст, розкриваючи дужки.

Слова, протилежні за значенням (антоніми)
115.1. Які з поданих слів мають протилежне значення? 
Запиши їх парами за зразком. 
Çðàçîê. Ïîãàíèé — ÷óäîâèé.
Áðóäíèé, òâåðäèé, ëåäà÷èé, ÷èñòèé, ñèëüíèé,

ïðàöüîâèòèé, ñëàáêèé, ì’ÿêèé.
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2. Зі словом, у якому звуків більше, ніж букв, усно склади 
речення.

Ñëîâà, ïðîòèëåæíі çà çíà÷åííÿì, íàçèâà-
þòüñÿ àíòîíіìàìè. Íàïðèêëàä: ñòàðèé — íî-
âèé, óâіéòè — âèéòè, ïåðåìîãà — ïîðàçêà.

 
116.1. Прочитайте текст в особах.
— Ïîâåðòàþòüñÿ ç âèðіþ âåñåëèêè íàøі, — ðîç-

ãëàäæóє âóñà äіä.
— À ÷îìó âåñåëèêè? — äèâèòüñÿ íà äіäà Òàðà-

ñèê. — Æóðàâëі!
— Íі, çàðàç, íàâåñíі, çâóòü ëþäè æóðàâëіâ âåñå-

ëèêàìè, áî ïîâåðòàþòüñÿ ïòàõè äîäîìó. Âîíè ðàäі-
þòü, ùî çäîëàëè äàëåêó äîðîãó, ùî çíîâó â ðіäíèõ 
êðàÿõ. À âîñåíè çâàòèìóòüñÿ ïòàõè æóðàâëÿìè. 
Ðîçñòàþòüñÿ òîäі ç áàòüêіâùèíîþ і æóðÿòüñÿ âіä 
òîãî, ùî ìóñÿòü ëåòіòè íà ÷óæèíó.

Ñòîÿòü ñòàðèé і ìàëèé, äèâëÿòüñÿ â íåáî.
Çà Âàñèëåì ×óõëіáîì

2. Назви синоніми.
3. Добери антоніми до виділених слів. Запиши слова па-
рами. Що вони називають — предмет, ознаку чи дію?

117.1. Прочитай прислів’я. Поміркуй над їхнім змістом.
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2. Спиши. Підкресли слова, протилежні за значенням.
На які питання вони відповідають?

118.1. Відгадай загадку Ігоря Січовика. Запиши відповідь.
Âîñåíè ó âèðіé âіäëåòіëî 35 ÷îðíîãóçіâ. À íà-

âåñíі ç âèðіþ ïîâåðíóëîñÿ 27 ëåëåê. Ñêіëüêè ÷îðíî-
ãóçіâ ïîâåðíóëîñÿ äî ðіäíîãî êðàþ?

2. Назви антоніми та синоніми.

119.1. Прочитай і відгадай загадку.
Õî÷ íå ñîëîäêèé, òà äóæå ñìà÷íèé.
Õî÷ і äåøåâèé, ïðîòå äîðîãèé.
Ñÿäåì îáіäàòè — âіí íà ñòîëі.
Ëþáëÿòü éîãî і äîðîñëі, é ìàëі.

2. Спиши загадку. Підкресли антоніми.
3. Добери слова – назви ознак до відгадки.

120.1. Розмісти абзаци так, щоб вийшов текст.
Êîíâàëіÿ öâіòå íåäîâãî. 

Íåçàáàðîì çàìіñòü äçâіíî÷êіâ
íà ñòåáëèíöі ç’ÿâèòüñÿ ïëіä.
Âіí ñïî÷àòêó çåëåíèé, à ïîòіì 
÷åðâîíèé.

Ó çàòіíêó äåðåâ, ñåðåä ãóñ-
òîãî ëèñòÿ, õîâàþòüñÿ áіëі áà-
ëàáîí÷èêè íà òîíåíüêіé íіæöі.
Âîíè îõîðîíÿþòüñÿ äâîìà øè-
ðîêèìè ëèñòêàìè.

Êîíâàëіÿ — êâіòêà òðàâíÿ.
Çà Þðієì Äìèòðієâèì

2. Підкресли слова, вжиті в переносному значенні.
3. Добери антоніми до виділених слів.

121.1. Прочитай. Який це текст — розповідь, опис чи мір-
кування? Добери до нього заголовок.
Ñíіã ùîéíî çіéøîâ, à íà îñîííі âæå ç’ÿâèëèñÿ

æîâòі êâіòî÷êè íà ãîëèõ ñòåáëèíêàõ — ìàòè-é-
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ìà÷óõà. Ëèñòêè íà âèãëÿä çâè÷àéíіñіíüêі. À êîëè 
òîðêíåøñÿ їõ, òî çðîçóìієø, ùî öå íå çîâñіì òàê. 
Îäèí áіê ó ëèñòî÷êіâ òåïëèé, áî âêðèòèé ì’ÿêèì 
ïóøêîì, à äðóãèé — õîëîäíèé, áî ãëàäåíüêèé. Òå-
ïëèé áіê — ìàòè, õîëîäíèé — ìà÷óõà.

Çà Þðієì Äìèòðієâèì

2. Спиши речення, у яких є слова з протилежним значен-
ням. Підкресли ці слова.
3. Яке слово в тексті має таке значення — «незатінене 
місце, що освітлюється та обігрівається сонцем»?

122.1. Прочитай і відгадай загадку Володимира Верхо    -
веня.

ßê ìîâ÷àòü – âîíà íіìà,
ÿê êðè÷àòü — êðè÷èòü âîíà,
ìîâ ïàïóãà, çà âñіìà
âñå ïîâòîðþє ... .

2. Спиши загадку. Підкресли слова, що мають протилеж-
не значення.
3. Прочитай слова. Що їх об’єднує? Доповни групу інши-
ми словами.
Ãàëàñóâàòè, øåïîòіòè, ðîçïîâіäàòè, áóðìîòàòè.

123.1. Прочитай текст. Визнач його тему й мету.
Ïèñüìåííèêè-êàçêàðі âіäêðèâàþòü âåëèêèé 

ñâіò. Çàçèðíåø ó íüîãî — îé ëåëå! Óñå, іç ÷èì äî-
âåäåòüñÿ òîáі ó ñâîєìó æèòòі ñòèêàòèñÿ, áîðîòèñÿ, 
äðóæèòè, óñå, ùî â æèòòі є ãàðíîãî і ïîòâîðíîãî, 
äîáðîãî і çëîãî, âåñåëîãî і ñóìíîãî, ó òîìó ñâіòîâі 
õîäèòü і áіãàє, ïëàâàє і ëіòàє, íіæèòü і êóñàє, çàïðî-
øóє і ëÿêàє... І òàê òåáå òÿãíå â öåé ñâіò.

Çà Âàëåíòèíîì Áè÷êîì

2. Випиши з тексту слова, що мають протилежне значення.
3. Склади невелику розповідь про улюблену казку.
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124.1. Спиши текст. Підкресли слова з протилежним зна-
ченням.
Ñèäæó íà ñàìîìó âåðõó äåðåâ’ÿíîї áàøòè і ñïі-

âàþ. Ñïî÷àòêó òèõåíüêî, ïîòіì ãîëîñíіøå é çîâñіì
ãîëîñíî. Íіõòî ìåíі íå çàâàæàє. Ñïіâàєòüñÿ ëåãêî,
ÿê òîìó æàéâîðîíîâі â ñòåïó. Àëå æàéâіð âèäçâî-
íþє îäíó é òó ñàìó ïіñíþ. Ó ìåíå æ їõ áàãàòî. І âå-
ñåëèõ, і ñóìíèõ.

Çà Ñåðãієì Êîçàêîì

2. Добери до виділених слів антоніми. Зі словами однієї 
пари склади усно речення.

125.1. У загадках «переплуталися» слова. Прочитай за-
гадки, замінюючи виділені слова антонімами.

1. Äóæå òîíêі íîãè ìàþ,
 ëåäâå їõ ïåðåñòàâëÿþ.
 Ñàì íèçüêèé ÿ íà çðіñò.
 Çàìіñòü íîñà â ìåíå õâіñò.

2. Â õîëîäíèõ êðàÿõ ïðîæèâàє,
 ñëàáêі êîðîòêі íîãè ìàє.
 Є ùå êðèëà — íå ëåòèòü,
 ïðîòå ïîâіëüíî âіí áіæèòü.

2. Запиши одну з виправлених загадок (на вибір).

Повторення вивченого про значення слова
126.1. Заміни виділені слова синонімами. Запиши утво-
рені сполучення слів.
Ñèäіòè â õîëîäêó, ïëåñêàòèñÿ ó âîäі, íåàêó-

ðàòíî íàïèñàòè, ïîòðіáíèé äëÿ çäîðîâ’ÿ, ïîâîäè-
òèñÿ ґðå÷íî, íåáàëàêó÷èé ÷îëîâіê.

Ä ë ÿ  ä î â і ä ê è. Çàòіíîê, íåîáõіäíèé, õëþïàòè -
ñÿ, íåîõàéíî, ââі÷ëèâî, ìîâ÷àçíèé.

2. Склади та запиши речення з двома утвореними сполу-
ченнями слів (на вибір). Підкресли головні члени речення.
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127.1. Прочитай. Доведи, що речення утворюють текст. 
Яка його тема?
Ñîíöå òіëüêè-íî âñòàëî і ÷åðâîíî çèðèòü êðіçü 

çåëåíі âії äåðåâ. Ìè éäåìî ç òàòîì ïî ìîëîêî. Òàòî 
íåñå êîñó, ÿ — ðÿäíèíó.

Ñâіæå ïîâіòðÿ ïàõíå ëіòíіì ðàíêîì. Ïðîìіííÿ
áëàãîñëîâëÿє ïóòü. Ïîïåðåä íàñ êðîêóþòü äîâæå-
ëåçíі õóäþùі òіíі. Òàòî âèñîêèé, òîìó ãîëîâà éîãî 
âæå ìàéæå «çàãëÿäàє» çà êîñîãіð. ß ìàëèé, îäíàê 
òàêîæ âåëåòåíü, — ìîÿ òіíü ðîçòÿãíóëàñÿ íà ïіâ 
äîðîãè.

Çà Âàñèëåì Äóìàíñüêèì

2. Знайди в тексті слова, вжиті в переносному значенні.
3. Назви слова з протилежним значенням. Склади та за-
пиши з ними речення.
4. Випиши з тексту синоніми до слів: шлях, ідуть, загля-
дає, дивиться.

128.1. Прочитай жартівливий вірш.
Òâіé äðóã òîáі âіääàñòü óñå:
і ñâіé êâèòîê íà êàðóñåëü,
і öâÿõ, і ґóäçèê, і ëіòàê,
òà íå çà ùîñü – à ïðîñòî òàê.
І òè íі÷îãî íå æàëіé –
íіêîëè і íіòðîõè!
І íàâіòü ì’ÿ÷ ôóòáîëüíèé ñâіé
âіääàé, ÿê äðóã ïîïðîñèòü.
І ïîñìіõíåòüñÿ äðóã òîáі
– àæ ñõî÷åòüñÿ ñïіâàòè.
І òè ïîäóìàєø òîäі:
«ßê ãàðíî – äàðóâàòè!..»

Àíàòîëіé Êîñòåöüêèé

2. Вислов свою думку щодо поводження з друзями. Які 
правила товаришування можеш запропонувати ти?
3. Добери антоніми до виділених слів. Запиши слова 
парами.
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129.1. Відгадай ребуси. Запиши відгадки. Що ти можеш
сказати про значення цих слів?

2. Склади та запиши речення із словом-відгадкою, у яко-
му букв більше, ніж звуків.

130.1. Прочитай усмішку.
— Ìàðіéêî, ÷îìó òè âñі öóêåðêè ïîїëà ñüî-

ãîäíі? — ðîçñåðäèëàñÿ ìàòè, çàãëÿíóâøè â áó-
ôåò. — ß æ ïðîñèëà òåáå çàëèøèòè ùå é íà çàâòðà.

— Ìàìóñþ, òè æ â÷èëà ìåíå íå çàëèøàòè íà 
çàâ òðà òå, ùî ìîæíà çðîáèòè ñüîãîäíі.

2. Спиши жарт, замінюючи виділені слова синонімами.
Ä ë ÿ  ä î â і ä ê è .  Ñêóøòóâàëà, ðîçäðàòóâàëàñÿ,

íåíÿ, áëàãàëà.
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БУДОВА СЛОВА

Корінь слова. Споріднені слова
131.1. Прочитай слова. Поясни їхнє значення.
Ãîëîñ, ãîëîñîê, áåçãîëîñèé, ãîëîñíèé, ãîëîñíî.

2. Що спільного у значенні цих слів? Підкресли в них 
спільну буквену частину.

Ñëîâà, ùî ìàþòü ñïіëüíå çíà÷åííÿ é ñïіëüíó 
áóêâåíó ÷àñòèíó, íàçèâàþòüñÿ ñïîðіäíåíèìè: 
äóá, äóáî÷îê, äóáîâèé, ïіääóáíèê.

Ñïіëüíà ÷àñòèíà ñïîðіäíåíèõ ñëіâ – öå êî-
ðіíü ñëîâà. Òîìó âîíè ùå íàçèâàþòüñÿ ñïіëüíî   -
êîðåíåâèìè.

Êîðіíü ñëîâà ïîçíà÷àþòü òàê: íі÷, íі÷åíüêà,
íі÷íèé, íі÷íèê.

132. Добери слова відповідно до тлумачення та фото.
1. Ëþäèíà, ÿêà ëîâèòü ðèáó. 2. Ïòàõ ç ÿñêðà-

âèì îïåðåííÿì і äîâãèì äçüîáîì, ùî ìåøêàє íà 
óçáåðåææі âîäîéì і æèâèòüñÿ äðіáíîþ ðèáîþ. 
3. Îäíà ðèáà, ïåðåâàæíî âåëèêà. 4. Ìàëåíüêà ðèáà. 
5. Ëîâèòè ðèáó. 6. Âèãîòîâëåíèé ç ðèáè.

і і
і і

БУДОВА СЛОВА
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2. Що об’єднує всі дібрані тобою слова? Чому, на твою 
думку, пташка отримала таку назву?
3. Запиши споріднені слова. Познач корінь.

133.1. Запиши спільнокореневі слова групами. Познач 
корінь.
Áåòîí, ëіêàðñüêèé, ïðàöüîâèòèé, áåòîíîâèé,

ïðàöÿ, ëіêè, ïðàöþâàòè, ëіêàð, ëіêàðíÿ, ïðàöіâíèê,
áåòîíóâàòè, âèëіêóâàòè.

2. Які з поданих слів називають предмети, які – ознаки, 
а які — дії?

134.1. Прочитай та спиши вірш. Яке слово вжито в пере-
носному значенні?

ÄÈÌÎÊ

Äèìіâ çàäèìëåíèé äèìàð.
êîòèâñÿ ñèâèé äèì äî õìàð.
Òà ïðèëåòіâ ëàñêàâèé âіòåð,
âіä õìàð і äèìó íåáî âèòåð.

Єâãåí Êóöàëî

2. Познач корінь у спільнокореневих словах.

135.1. Прочитай текст. Який із заголовків відображає 
його тему: «Гарні вишиванки», «Народне мистецтво»,
«Як з’явилася вишивка», «Любе сонечко»?
...Äàâíî-ïðåäàâíî, ó ÷àñè òàêі äàëåêі, ùî é

çåìëÿ áóëà ìîëîäøà, і ðі÷êè ãëèáøі, і ëіñè ãóñòіøі, 
ëþäÿì íå ðàç ðîáèëîñÿ ñòðàøíî ñåðåä äèêèõ ïðàëі-
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ñіâ. І òîäі âîíè ïðèäóìàëè ÷àðіâíі çíàêè, ùîá îä-
ãàíÿòè ðóñàëîê, íå ïіäïóñêàòè õâîðîáè, à ëþáå ñî-
íå÷êî çàêëèêàòè, áî іç ñîíå÷êîì äàâíіì ëþäÿì áóëî 
ÿê äèòèíі ç ìàìîþ. Âèøèëè òі çíàêè íà ðóøíè-
êàõ òà é îáâіøàëè íèìè âіêíà-äâåðі. Âèøèëè é ñîáі 
íà ñîðî÷êàõ. І òîäі ñîðî÷êè ñòàëè òàêі ãàðíі, ùî їõ
і äîñі âèøèâàþòü.

Çà Çіðêîþ Ìåíçàòþê

2. До виділених слів добери та запиши спільнокореневі. 
Усно постав до слів питання.

136.1. Спиши вірш.
Çèìà ìîðîçÿíà íàäâîðі. Çîðіþòü â íåáі ÿñíі çîðі.
Çàìåòè áіëі íà çåìëі. Çàñíóëè çàé÷èêè ìàëі.

Íàòàëÿ Çàáіëà

2. У спільнокореневих словах познач корінь.
3. Підкресли головні й другорядні члени в третьому
й чет   вертому реченнях.
4. До виділених слів добери споріднені.

137.1. Прочитай текст.
— Äіäó, à ÷îìó ïіâåíü çàêðèâàє î÷і, êîëè ñïіâàє?
— Áî âіí óñі ïіñíі áåç íîò çíàє íàïàì’ÿòü. Î, öå 

ñïіâàêà íà âñå ñåëî. Òè òіëüêè ïðèñëóõàéñÿ äî éîãî 
ïіñíі. Õî÷ âîíà і êðèêëèâà, àëå ëþäÿì äî äóøі. Áî 
ÿê ïðîñïіâàє ïіâåíü çà íі÷ òðåòіé ðàç, òî âæå é ñâі-
òàє, ñîíöå ñõîäèòü, äî ïðàöі ïîðà.

ßðåìà Ãîÿí

2. Випиши споріднені слова. Познач у них корінь.
3. До виділених слів добери та запиши споріднені.

138.1. Запиши спільнокореневі слова парами за зразком. 
Першим став слово, що називає предмет, другим — 
ознаку.
Ç ð à ç î ê. Çîëîòî — çîëîòèé.
Ðàäіñòü, íåáåñíèé, àáðèêîñ, ÷åðåøíÿ, ÷åðåøíå-

âèé, õîëîä, àáðèêîñîâèé, ñåëî, ðàäіñíèé, íåáî.
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2. До слова, що залишилося, усно добери слово – назву
ознаки.

139.1. Прочитай і відгадай загадку
Марії Пономаренко.

Õòî ëіòàє íàä ëóæêîì,
íà÷å âåðòîëіò,
çà ïàëüíå áåðå íåêòàð
é çíîâó ó ïîëіò?

2. У споріднених словах познач корінь. Чи знаєш ти інші
слова із цим коренем? Запиши їх.

140.1. Прочитай вірш. Добери заголовок.
Òîìó âåñåëèêàìè çâóòüñÿ æóðàâëі,
ùî ïðèëіòàþòü äî âåñåëîї çåìëі,
ùî òåïëèé äåíü ïðèíîñÿòü íà êðèëі
і çàëèøàþòü â íàøîìó ñåëі.

Ëèø íàâåñíі âåñåëèêè âîíè,
à æóðàâëÿìè çâóòüñÿ âîñåíè,
áî æóðÿòüñÿ, ó âèðіé ëåòþ÷è,
áî íå çàìіíèø ðіäíèé êðàé íі÷èì.

Ãðèãîðіé Ïàëàìàð÷óê

2. Спиши вірш. Познач корінь у спільнокореневих словах.
3. До який слів вірша ти можеш дібрати спільнокореневі 
слова?
4. Назви антоніми до виділених слів. На які питання вони 
відповідають?

141.1. Прочитай вірш.
Âèøèâàþ âèøèâàíî÷êó
ÿ äëÿ áðàòèêà Іâàíî÷êà.
Âîíà áóäå âñÿ ó âèøåíüêàõ,
ÿãіäêàìè ðÿñíî âèøèòà.
Âñÿ ó êâіòàõ âèøèâàíî÷êà —
ïîäàðóíîê äëÿ Іâàíî÷êà.

Âàðâàðà Ãðèíüêî
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2. Чи є спільнокореневими виділені слова? Доведи.
3. До слів, що називають предмети, добери спіль     но-
кореневі.

142.1. Спиши. У кожному рядку підкресли «зайве» слово. 
Поясни свій вибір.
Ñèð, ñèðèé, ñèðîê, ñèðíèé.
×àé, ÷àéêà, ÷àéíè÷îê, ÷àéíèê.
Áàíê, áàíêіð, áàíêà, áàíêіâñüêèé.
Êèøåíÿ, êèøåíüêà, êèøêàòè, êèøåíüêîâèé.

2. До «зайвих» слів усно добери споріднені.
3. Яке слово має таке значення: промовляти «киш», від-
ганяючи птахів?

143.1. Прочитай скоромовку. Потренуйся вимовляти її 
швидко й чітко.

Ñèíêó, ïðèíåñè ñèíüêó,
ïðèíåñè ñèíüêó, Âàñèëüêó.

2. Назви корені виділених слів. Чи є ці слова споріднени-
ми? Обґрунтуй свою думку.
3. Спиши скоромовку. Підкресли звертання.

144.1. Прочитай вірші, вставляючи назви людей за фахом.
... íàì ïðèíіñ
äâі ïîñèëêè òà ùå é ëèñò.
... åñêіç ìàëþє,
ìîäíі ñóêíі íàì ìàéñòðóє.
... ïіä êóïîëîì íà äðîòі áàëàíñóє
і îäíî÷àñíî êóëÿìè æîíãëþє.
... âіäøóêóþ ïðàâäè êðàïëèíè —
іñòîðіþ ïèøå ñâîєї êðàїíè.

Êëèì ×óðþìîâ

Ä ë ÿ  ä î â і ä ê è. Ìîäåëüєð, ëèñòîíîøà, іñòî-
ðèê, æîíãëåð.

2. Спиши 2 вірші (на вибір). Познач корінь у споріднених 
словах.
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Закінчення слова
145.1. Прочитай сполучення слів. Яка частина зміню-
ється в словах першої групи?

1. Äèâîâèæíå ìîðå , ðàäіòè (÷ î ì ó?) ìîðþ, ìè-
ëóâàòèñÿ (÷ è ì?) ìîðåì , æèòè (ä å?) áіëÿ ìîðÿ. 

2. Êðàñèâà , їæà (ä ë ÿ  ê î ã î?) äëÿ ,

ãîäóâàòè (ê î ã î?) , ãóëÿòè (ç  ê è ì?) ç .

2. Спиши сполучення слів другої групи, замінюючи ма-
люнки словами. Виділи змінювану частину слова за 
зразком.

Çàêіí÷åííÿ — öå çìіíþâàíà ÷àñòèíà ñëîâà,
ÿêà ñëóæèòü äëÿ çâ’ÿçêó ñëіâ ó ðå÷åííі. Íàïðè-
êëàä: ìîëîäøà ñåñòðà éä å äî øêîëè . Äіò è
áіãàþòü çà øêîëîþ .

Ùîá çíàéòè çàêіí÷åííÿ, ïîòðіáíî çìіíèòè
ñëîâî çà ïèòàííÿìè: ( ù î ?) øêîëà , ( ÷ î ã î ?)
øêîëè, ( ÷ èì?) øêîëîþ, (ó  ÷îìó?) ó øêîë і .

146.1. Прочитай речення, вставляючи слово клас з від-с
повідним закінченням.
1. Ó íàøîìó ... äіâ÷àòîê ìåíøå, íіæ õëîï÷èêіâ.

2. Áàãàòî äіòåé ç íàøîãî ... çàéìàþòüñÿ ñïîðòîì.
3. Ç âіêíà íàøîãî ... âèäíî ñïîðòìàéäàí÷èê. 4. Ó÷è-
òåëі çàäîâîëåíі íàøèì ... . 5. Ïî ... íà ïåðåð âі áі-
ãàëî êóìåäíå êîøåíÿ.

2. У якому значенні вжито в реченнях слово клас: 
а) група дітей, що разом навчаються; б) навчальна кім-
ната?

å 
åì 

à à å è
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3. Спиши останнє речення. У словах, що називають 
предмети й ознаки, познач закінчення.

147.1. Прочитай прислів’я. Як ти їх розумієш?

2. Спиши прислів’я. У словах, що є назвами предметів, 
познач закінчення.
3. Знайди та запиши ще одне прислів’я на цю тему.

148.1. Прочитай текст, змінюючи закінчення слів у дужках.
Ó (êóõíÿ) ç (êðàí) êàïàє âîäà. Ñèíè÷êà ïðèëå-

òèòü, â÷åïèòüñÿ çà (êðàí), ñèäèòü óíèç (ãîëîâà) і 
ï’є (âîäà). Íàïèâøèñü, ïðîäîâæóє ñâîї ìàíäðè ïî 
(êâàðòèðà).

Çà Îëåêñàíäðîì Êîïèëåíêîì

2. Спиши текст, розкриваючи дужки. У словах з дужок 
познач закінчення.

149.1. Прочитай скоромовку. Потренуйся вимовляти її 
швидко й чітко.

Áîñèé õëîïåöü
ñіíî êîñèòü —
ðîñà ðîñèòü
íîãè áîñі.

2. Спиши. Познач у виділених словах корінь і закінчення. 
Що називають ці слова — предмет, ознаку чи дію? Які
з виділених слів є формами одного й того самого слова, 
а які — спорідненими словами?
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150.1. Спиши, розкриваючи дужки. 
Áàáóñÿ òèöüíóëà (îíóê) ñâіæåíüêèé ïèðіæîê. 

Ìàëèé ïîâàæíî âèõîäèòü ç (äіä) çà ïîðіã. Ðàïòîì — 
äçüîá — і (ïèðіæîê) íåìàє. Ïіâåíü âèÿâèâñÿ ñïðèò-
íèì (çëîäіé). Óêðàâ ïèðіæîê і ñêëèêàє íà ñíіäàííÿ
âñþ êóðÿ÷ó (ãðîìàäà).

Çà ßðåìîþ Ãîÿíîì

2. Познач закінчення у словах з дужок.
3. Поділи виділені слова для переносу.

151. Спиши сполучення слів, вставляючи відповідні за-
кінчення. Познач закінчення.
Ðîçïîâіäàëè (ïðî  ùî? )  ïðî Óêðàїí.., çðîáèòè 

(ùî? )  ïîìèëê.., ðîçêàçàâ ( ê î ì ó ?) áðàòèê.., ïðî-
÷èòàâ (ùî ? )  êàçê.., çóñòðіòèñÿ (ä å ? )  íà âîêçàë..,
÷àé ( і ç  ÷èì? )  ç ëèìîí.., ïðàöþâàòè ( ê èì? )  øî-
ôåð.. .

Ñîíöå — ñîíö ÿ — ñîíöþ; íîâ èé — íîâ îãî —
íîâîìó; æèâå — æèâ åø — æèâ óòü — öå ðіçíі
ôîðìè îäíî é òîãî ñàìîãî ñëîâà. Ôîðìè ñëîâà
âіäðіçíÿþòüñÿ ëèøå çàêіí÷åííÿì.

152.1. Склади із слів речення. Якщо потрібно, змінюй за-
кінчення у словах.
1. Âіä÷èíåíå, Àíäðіéêî, ó, äèâèâñÿ, âіêíî.
2. Áіëÿ, âіäöâіòàâ, âіêíî, áóçîê.
3. Ëèñòÿ, ïðÿìî, õàòà, â, ëіçëî.
4. Âåñåëі, ñòðèáàëè, íàâïðîòè, âіêíî, ãîðîáöі.
5. Òàê, íà, âóëèöÿ, õî÷åòüñÿ.

2. Запиши речення. Виділи закінчення слів, які ти змінив.

Ñëîâà ìîæóòü ìàòè íóëüîâå çàêіí÷åííÿ. Âîíî
ïîçíà÷àєòüñÿ òàê: ñàä  , êèò   , ìåä  .

å ÿ  
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153.1. Прочитай і відгадай загадку Марії Пономаренко.
Õî÷ íå ïòàõ, à êðèëà ìàє.
Ïîïіä õìàðàìè ëіòàє.

2. Спиши загадку. Запиши відгадку. У виділених словах 
та у відгадці познач закінчення. Які слова мають нульове 
закінчення?

154.1. Прочитай речення, ставлячи слова у відповідній 
формі.
Îäíîãî (ðàç) ÿ ïîáà÷èâ â (Àíþòà) äçåðêàëüöå 

â (ïîðòôåëü). Óÿâëÿєòå, іç (äçåðêàëüöå) õîäèòü, ìîâ 
ïàâà ÿêàñü!

— Íàâіùî òîáі äçåðêàëüöå?
— Âîíî äîïîìàãàє ìåíі âèðîáèòè (ïðàâèëüíà) 

àðòèêóëÿöіþ.
— Ùî-ùî? — íå çðîçóìіâ ÿ.
— Àðòèêóëÿöіÿ — öå ðîáîòà ãóá і (ÿçèê), êîëè 

òè ãîâîðèø. ß, íàïðèêëàä, õî÷ó âіëüíî âîëîäіòè
àíãëіéñüêîþ (ìîâà), à äëÿ öüîãî òðåáà ïðàâèëüíî 
âñі (çâóê) âèìîâëÿòè. Çà äîïîìîãîþ (äçåðêàëüöå) 
ÿ ñòåæó çà ñâîєþ (àðòèêóëÿöіÿ).

Çà Âîëîäèìèðîì ×èñòÿêîâèì

2. Назви закінчення в словах, які ти змінив/змінила.
3. Випиши слова дзеркальце, артикуляція у різних фор-я
мах разом з виділеними словами. Познач у словах, що 
називають предмети, закінчення.

155.1. Прочитай і відгадай загадку.
Íà îäíіì êіíöі äèâàê,
à íà äðóãîìó — ÷åðâ’ÿê.
Óâåñü äåíü íà ÷åðâ’ÿêà
âñі íàäії â äèâàêà.

2. Спиши. Познач закінчення у виділених словах і у від    -
гадці. 
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