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ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО  
В 2 КЛАСІ

Звуки і букви

1.     1.  Прочитай. Як ставиться поет до укра
їнської мови? З чим її порівнює?

        О мОвО мОя!

О місячне сяйво і спів солов’я,
Півонії, мальви, жоржини!
моря бриліантів, це —  
              мова моя,
Це — мова моєї вкраїни…
Це матері мова. я звуки твої
Люблю, наче очі дитини…
О мова вкраїнська!..
Хто любить її,
Той любить мою Україну.

             Володимир Сосюра

2.  Випиши з вірша назви квітів. Склади звукові моделі цих слів. 
Порівняй кількість звуків і букв. Поясни.

3.  Пригадай, скільки голосних звуків в українській мові. Якими 
буквами вони позначаються на письмі? Запиши.

2.  1.  Прочитай.

Їжак, дим, осінь, казка, сонце, диня, країна, 
олія, людина, Єгор, юнак.

2.  Випиши слова, в яких звуків більше, ніж букв. Поділи їх на 
склади. Визнач наголос.
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3.  Прочитай. Встав пропущені букви. Запиши.

и або і е або є
с..н
л..то
ж..то
ж..нка

ч..сто
ч..тко
дзв..нко
кв..т..

..кран

..нот
чита..
гуд..

за..ць
д..р..во
світл..
домашн..

4.  1.  Прочитай. Переклади українською. Запиши.

Тетрадь, карандаш, учебник, краски, кисточка.

2.  Підкресли букви, які позначають голосні звуки.

3.  З одним із слів склади речення.

5.  1.  Прочитай текст і поділи його на речення. Добери 
заголовок. Спиши, розстав розділові знаки.

Прийшов вересень діти пішли до школи Пет рик 
приніс колекцію метеликів Оленка засушила квіти 
і листя Андрійко показав дітям свій альбом з ма-
люнками.

2.  Поясни правопис виділених слів.

3.  Розкажи, чим тобі запам’яталися літні канікули.

6.     1.  Прочитай. Спиши. Підкресли букви, 
які позначають голосні звуки.

Осінь

ніби притомилось сонечко привітне,
У траві пожовклій молочай не квітне.
Облетіло літо листячком із клена,
Лиш ялинка в лісі сонячно-зелена.

 Богдан Чалий

2.  Знайди у тексті слово, в якому звуків більше, ніж букв.
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7.     1.  Спиши.

сонце гріє, вітер віє —
ні хмариночки ніде,
наше поле зеленіє,
бо на полі дощ іде.

        Платон Воронько

2.  Підкресли слова, в яких звуків більше, ніж букв.

3.  Побудуй звукову модель виділеного слова. Які два звуки по
значає буква щ?

8.  1.  Читай. Вимовляй правильно.

кущ
лящ
борщ
хрущ

щука
щітка
щока
щастя

горщик
ящірка
блищить
тріщина

2.  З одним із поданих слів склади і запиши речення.

9.  1.  Розглянь малюнки. Назви, що на них зображено.

2.  Побудуй звукові моделі слів. Скільки звуків? Скільки букв? 
Чому?

3.  Запиши слова. Поділи їх для переносу.

Слова переносяться по складах. Буквосполу
чення дж, дз при переносі слів не розриваються.

Пам’ятай!
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10.  1.  Прочитай. Спиши.

КвіТКа сОнЦя

на високому стеблі велика квітка з золотими пе-
люстками. вона схожа на сонце. Тому й називають 
квітку соняшником. спить уночі соняшник, схилив-
ши золоті пелюстки. Та як тільки сходить ранкова 
зірниця, пелюстки тремтять. То соняшник жде схо-
ду сонця. 

Василь Сухомлинський

2.  Підкресли букви, що позначають м’які приголосні звуки. Об
веди букви, які вказують на м’якість приголосних звуків.

3.  Пригадай і запиши всі букви, які позначають на письмі м’я
кість попереднього приголосного звука.

Російською: Українською:
спит

называют
спить

називають

Зверни увагу!

11.  Прочитай. Порівняй. Запиши українські слова.

Російською: Українською:
печь піч

голубь голуб
степь степ

любовь любов
верфь верф
восемь вісім
тушь туш

букварь буквар
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В українській мові у кінці слів після букв б, 
п, в, м, ф, ж, ч, ш, р ніколи не пишеться знак 
м’якшення.

Пам’ятай!

календа 5р

12.      Прочитай. Спиши. Вставляй, де потрібно, знак м’як
шення.

на стіні висит.. календар.. . 
надходит.. ніч.. . Оленка підбігла 
до календаря і зірвала ще один 
листок. Через тижден.. приїде ба-
буся. Залишилося лише сім.. днів. 
яка радіст.. !

13.     1.  Прочитай. Спиши.

сОн ПрО ЛьОн

малому Льоні нині приснився гарний сон,
За гаєм у долині зацвів синенько льон.
Прийшов до нього Льоня, поглянув з-під руки:
— Пошиє мама з льону синенькі сорочки.

Дмитро Мегелик

2.  Підкресли букви, що позначають м’які приголосні звуки.

3.  Зроби звукобуквений аналіз виділеного слова. Скільки зву
ків? Скільки букв? Як в українській мові позначається м’я
кість приголосного перед о?

4.  Запиши кілька слів із буквосполученням ьо.
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14.  1.  Прочитай. Спиши.

Йод, майонез, район, майор, гайок, бойовий, під-
йомний, серйозний, знайомитися, соловйов, вороб-
йов, муравйов, Йосип.

2.  Підкресли буквосполучення йо.

3.  З двома словами (на вибір) склади і запиши речення.

15.  1.  Прочитай. Встав пропущені букви. Спиши.

с..годні я знову іду зна..мою стежкою. Ліс наче 
намал..ваний. У сонячних променях різними кол.. -
рами виграє листя дерев. на зеленій траві блищать 
прозорі сл..зинки ранкової роси. а ось пен..к. За 
..го могутн..ю спиною причаївся маленький опен..к.

С л о в н и ч о к: причаї5вся — схова5вся

виграє5 — вибли5скує, перелива5ється.

2.  Виділені слова поділи для переносу.

При переносі слів буквосполучення ьо та йо 
не розриваються.

Пам’ятай!

3.  Розкажи, що тобі доводилося бачити в лісі.

16.  1.  Прочитай. Переклади українською. Запиши.

Кукла, клюв, отец, знакомый, бодрый, цветной, 
овод, юла.

2.  Перевір себе. Звернись до російськоукраїнського слов ника.
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Слова у словнику розташовані в алфавітно
му порядку. Щоб швидко знайти необхідне сло
во, треба добре знати алфавіт.

Пам’ятай!

російський алфавіт Український алфавіт

аа Бб вв Гг Дд Ее аа Бб вв Гг Ґґ Дд

а бэ вэ гэ дэ е а бе ве ге ґе де

Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Ее Єє Жж Зз Ии іі

ё жэ зэ и и 
(крат-

кое)

ка е є же зе и і

Лл мм нн Оо Пп рр Її Йй Кк Лл мм нн

эль эм эн о пэ эр ї йот ка ел ем ен

сс Тт Уу Фф Хх Цц Оо Пп рр сс Тт Уу

эс тэ у эф ха це о пе ер ес те у

Чч Шш Щщ ъ Ыы ь Фф Хх Цц Чч Шш Щщ

че ша ща твёр-
дый 
знак

ы мяг-
кий 
знак

еф ха це че ша ща

Ээ Юю яя ь Юю яя

э ю я знак 
м’як-

шен ня

ю я

кукуру 5дза           пшени 5ця

17.     1.  Прочитай. Запиши слова в алфавітному порядку.

Джерело, кукурудза, аґрус, шість, заєць, ґедзь, 
ведмідь, гайок, йорж, льотчик, пшениця, червень, 
учитель, ожина, бадьорість.

2.  Виділені слова поділи для переносу.
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18.     1.  Прочитай.

Огірочки я полю. 
із відерця їх поллю.
Хай ростуть маленькі
Для батька і неньки.

    Ольга Коваленко

2.  Розглянь звукову модель. Визнач, якому з виділених слів 
вона відповідає.

       
— • =: •

3.  Як позначається на письмі м’який подовжений звук?

19.  1.  Прочитай. Спиши. Підкресли букви, що позначають 
м’я кі подовжені звуки.

плаття
багаття
життя
суддя
приладдя

проміння
знання
коріння
колосся
волосся

вугілля
рілля
ллється
обличчя
збіжжя

С л о в н и ч о к: збі 5жжя — рослини та зерно хлібних злаків.

2.  Виділені слова поділи для переносу за зразком.

З р а з о к: гі-лля, гіл-ля.

20.  1.  Прочитай. Встав пропущені букви. Спиши.

яке корі..я, таке й насі..я.
Щоб набути умі..я, треба мати терпі..я.

2.  Поясни, як ти розумієш ці прислів’я.
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21.  1.  Прочитай. Спиши.

Голуб’ятко, п’єса, в’юн, м’ята, торф’яний, пір’їна, 
комп’ютер.

комп’ютер

2.  Підкресли букви, після яких пишеться апостроф. Обведи 
олівцем букви, перед якими ставиться апостроф.

3.  Пригадай правило вживання апострофа.

Апостроф ставиться після букв б, в, м, п, 
р, ф перед ї та є, ю, я, коли вони позначають 
два звуки.

Пам’ятай!

22.  1.  Склади речення із слів кожного рядка. Запиши.

свято, сім’ї, сьогодні, у, нашій
п’ять, Дем’янко, в’юнів, впіймав
духмяну, мар’янка, м’яту, полила
дружно, подвір’я, хлоп’ята, прибирали, шкільне

2.  Підкресли слова з апострофом.

3.  Виділене слово поділи для переносу.

При переносі слів апостроф не відокремлю
ється від попередньої букви. Наприклад: бур’-ян  
або бу-р’ян.

Пам’ятай!
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23.      Прочитай. Добери заголовок. Спиши, встав ляючи 
пропущені букви і там, де потрібно, апост роф.

Цікаво восени в лісі. Ось 
прилетіла сойка і сіла на 
пен..к. вона принесла в дз..-
бі жолуд.. . сховала його під 
корі..я і почала чистити 
пір..я. а скільки павути..я 
літає в повітрі! воно сяє сріб-
лом у сонячному промі..і.

24.     1.  Прочитай. Спиши, вставляючи пропущені букви  
і там, де потрібно, апостроф.

а у нас сьогодні св..ято. 
Дуже весело мені.
Зараз буду танцювати
в українському вбран..і.
У св..ятковій вишиванці,
у коралях і стрічках,
вийшла взута у сап..янці
на високих каблучках.

Іван Гнатюк

С л о в н и ч о к: сап’я5нці — чобітки5.

2.  Побудуй звукові моделі виділених слів.

25.  1.  Спиши, поділяючи слова для переносу різними спо
собами.

Польовий, знайомий, зіронька, копійка, знання, 
задзвенів, комп’ютер.

2.  З одним із слів (на вибір) склади речення.
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26.  1.  Прочитай. Добери заголовок.

У середині вересня стоять переважно 
теп лі сонячні дні. Ця пора називається ба-
биним літом. саме тоді павучки прядуть легеньку 
сріблясту павутину і натягують її між соснового 
гілля. війне лагідний вітерець, і в повітря злітають 
тисячі павутин. а на кожній із них свій пілот- 
павучок.

За Василем Чухлібом

2.  Спиши перше речення. Підкресли в словах однією рискою 
букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки; двома рис
ками — букви, що позначають глухі приголосні звуки.

27.  1.  Прочитай. Спиши.

Линуть птичі зграї.
Шелестять гаї.
Школа відчиняє
Двері нам свої.

 Максим Рильський

2.  Підкресли слова, в яких звуків більше, ніж букв.

3.  Зроби звукобуквений аналіз виділених слів у такому порядку:

1) Вимов слово вголос.

2) Назви послідовно звуки і побудуй звукову модель.

3) Поділи слово на склади.

4) Визнач наголошений склад і познач наголос.

5) Запиши слово буквами.

6) Назви голосні звуки і букви, якими вони позначені.

7) Назви приголосні звуки і букви, що їх позначають.

8) Полічи і запиши, скільки в слові звуків, скільки букв.
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28.     1.  Прочитай. Спиши.

Листок прикріпився, неначе значок. 
на голку пристроїв його їжачок.
Значок виставляє свої кольори:
Зелений зсередини, жовтий згори.

                        Богдана Бойко

2.  Підкресли слова, в яких звуків більше, ніж букв.

3.  Знайди у вірші слова з буквосполученнями ьо, йо. Наведи 
власні приклади слів з цими буквосполученнями.
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ТЕКСТ
§ 1. Текст. Тема і головна думка тексту

29.     1.  Прочитай.

Зайшов у трамвай старенький дідусь. Дідусь по-
дякував хлопчикові й сів. сашко схопився з місця. 
Їхав сашко з мамою трамваєм.

2.  Поміркуй, чи можна вважати цей запис текстом.

3.  Перестав речення так, щоб вийшов текст. Добери заголовок. 
Запиши.

4.  Пригадай з уроків російської мови, що ти знаєш про текст.

Текст — це група речень, які пов’язані між 
собою за змістом. До тексту завжди можна ді
брати заголовок.

Пам’ятай!

З латинської мови слово textum (текст) пере-
кладається як тканина, зв’язок.

Мовна скарбничка

30.  Прочитай.

на уроці української мови третьоклас-
ники прочитали текст.

КрИнИЧКа

У лузі — криничка. вона тут давно-давно. Хто її 
викопав — невідомо.

над криничкою верба схилилася. на гілці глиня-
ний кухлик висить.
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не минають люди кринички. Ось і Тетянка, Та-
расик та миколка ішли з лісу, гриби та ягоди не-
сли. Притомилися, то й звернули до кринички. 
верба подала їм кухлика, а криничка пригостила 
водицею. Чистою, прохолодною, на лугових травах 
настояною. як напилися, де й утома поділася.

Усіх щедро напуває криничка: 
і трактористів, і пастухів, і перехо-
жих. а води в ній не меншає.

Василь Чухліб

вчителька Олена Петрівна запитала в дітей:
— Про що цей текст?
— Цей текст про Тетянку, Тарасика і миколку,— 

відповів андрійко.
— а я думаю, що цей текст про криничку,— 

сказала Оксанка.

Поміркуй, хто з дітей відповів правильно.

Точна відповідь на запитання про що текст? 
дозволяє визначити його ТЕМУ.

Зверни увагу!

— яку основну думку хотів донести своїм чита-
чам автор, коли писав цей твір? — запитала вчи-
телька.

— я думаю, що автор хотів передати, як приєм-
но попити холодної води з кринички у літню спе-
ку,— сказав Юрко.

— я вважаю, що головна думка цього тексту пе-
редається словами: «Усіх щедро напуває криничка. 

крини 5ця
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а води в ній не меншає». Це означає, що той, хто 
робить добро іншим, сам стає щасливішим,— ска-
зав ігор.

Чию думку поділяєш ти?

Тема — це те, про що йдеться в тексті. 
Основ на думка тексту — це головне, що хотів 
сказати автор.

Пам’ятай!

31.  1.  Прочитай.

іду ліском. Дивлюся, чи 
не достигли на ліщині горіш-
ки. Глянув на стежку і поба-
чив лисичку. мордочка в неї 
гостра, хвіст довгий, пухнас-
тий. Дивлюсь на неї, а вона — на мене, ще й но-
сиком нюхає. я й кажу:

— може, ти їсти хочеш, лисичко-сестричко? на 
тобі пиріжок.

я тільки ступив до неї — вона плиг у кущі…
Ото тільки й бачили.

За Андрієм М’ястківським

2.  Добери з поданих заголовків той, який найбільше підходить 
до цього тексту. Поясни свій вибір.

Лисичка
Хитра лисичка
Зустріч у лісі

3.  Випиши з тексту речення, в якому описано лисичку.
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32.  1.  Прочитай.

Один маленький хлопчик грався. мати говорить: 
не кричи, татко хворий. а хлопчик не послухав, 
розсердився, ще й погане, образливе слово матері 
сказав.

Заплакала мати від образи. Хлопчикові стало со-
ромно, він і просить:

— мамо, забудьте образливе слово. Простіть.
— я прощаю, але не забуду,— говорить ма ти.— 

Легше ластівку в небі спіймати, ніж образу забути.

Василь Сухомлинський

2.  Визнач тему тексту. Добери заголовок.

3.  Випиши з тексту речення, яке містить основну думку.

33.      Прочитай. Добери заголовок. Встав про пущені бук
ви й апостроф. Спиши.

Прийшла Леся додому після уроків і вирішила 
допомогти матусі. Дівчинка винесла смі..я, вимила 
посуд, почистила взу..я. О п..ятій годині повернула-
ся мама. вона похвалила дон..ку.

§ 2. Будова тексту. Абзац. План

34.     1.  Пригадай з уроків російської мови, з яких час
тин складається текст. Прочитай. Порівняй.

Російською: Українською:
зачин

основная часть
концовка

за5чи5н
основна5 части5на

кінці5вка
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2.  Прочитай текст. Добери заголовок.

стояв чудовий осінній день. сергійко з татом 
працювали в саду.

раптом хлопчик помітив біля старої розлогої 
яблуні маленький пагонець, який намагався проби-
тися до сонця. сергійко вирішив йому допомогти. 
він пересадив пагонець на нове місце.

Пройшли роки. сергійко став дорослим. а малень-
кий пагонець перетворився на красуню- яблу ньку.

С л о в н и ч о к: па5гонець — (рос.) росто5к.

3.  Визнач частини тексту. Про що розповідається в зачині? Про 
що йдеться в основній частині?

4.  Спиши кінцівку тексту.

5.  Поясни вживання знаку м’якшення у виділених словах.

Складний за змістом текст може ділитися на 
абзаци.

Абзац включає одне або кілька речень, зв’я
заних між собою за змістом. Кожний абзац по
чинається з нового рядка.

Пам’ятай!

35.  1.  Прочитай.

ЛЕБЕДі

Одного разу я побачив на озері білих птахів. Це 
були лебеді. моя бабуся сказала, що вони плавають 
тут уже понад два тижні. Їм сподобалося це місце. 
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Тепер озеро — їхня домівка. я зро-
бив для птахів плаваючу годівнич-
ку. насипав туди зерна, накришив 
хліба. Та лебеді довго не наважува-
лися наблизитись до неї. але одно-
го разу один з них підплив і взяв 
хліб. минали дні. Лебеді звикли до 
мене. вони брали гостинці просто 
з рук.

2.  Поділи текст на абзаци за поданим планом. Запиши.

План

1. Лебеді на озері.
2. Годівничка.
3. Уже звикли.

36.  1.  Прочитай текст і запропонований план. Поміркуй, чи 
відповідає план тексту.

ЛяЩ 

Лящ живе у річках, озерах, 
водосховищах. Тримається на 
глибоких плесах з глинистим 
дном.

Довжина його тіла сягає 50–75 сантиметрів, 
маса — близько шести кілограмів.

Тіло довге, сплюснуте з боків. Голова мала. спи-
на темно-коричнева чи сірувата. Боки золотисто-ко-
ричневі. Плавці сірі.

Дорослі риби споживають личинок, комах, чер-
в’я ків, рачків, дрібних молюсків. (З журналу)

С л о в н и ч о к: пле 5со — спокійна, досить широка поверхня 
води (річки, ставу).
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План

1. Де водиться окунь?
2. Що він споживає?
3. Який вигляд має окунь?
4. Яка довжина його тіла, маса?

2.  Зміни запропонований план так, щоб він відповідав тексту. 
Запиши його.

3.  Розкажи про ляща за планом.

37.     1.  Прочитай. Знайди зачин, основну частину і кін
цівку тексту. Перестав частини так, щоб вийшов 
зв’язний текст.

Ой, яка красива квітка! Оля вже простягла руку, 
щоб зірвати її. Та раптом побачила на пелюстці 
краплинку роси. а в краплинці горить сонечко 
і блакитне небо.

вранці Оля йшла до школи. Біля 
дороги вона побачила ромашку.

Задивилась Оля на краплинку 
роси й не зірвала квітку. 

За Василем Сухомлинським

2.  Добери заголовок. Запиши зв’язний текст.

38.     1.  Прочитай.

ЖУравЛИК

восени Юрко і степанко знайшли в кущах ліщи-
ни журавля. У нього було поранене крило.

Хлопчики принесли журавлика додому. вони всю  
зиму лікували птаха, дбайливо доглядали за ним.

С л о в н и ч о к: дбайли 5во — виявляючи турботу.
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2.  Розглянь малюнки. Що на них зображено? Як, на твою думку, 
краще закінчити текст? Склади кінцівку за одним із малюнків.

 

3.  Склади і запиши план до тексту. Перекажи текст за планом.

39.  1.  Прочитай.

на уроці української мови діти перека-
зували текст.

ДрУЗі

Захворів одного разу Федько.
Після уроків до нього завітали ігор і максим. 

Однокласники принесли домашнє завдання. вони 
допомогли Федькові розв’язати задачу. Потім хлоп-
ці розповіли про шкільне життя.

Хороші друзі у Федька. Завжди допомагають 
один одному у важку хвилину.

Данилко переказав текст так:

ДрУЗі

Захворів одного разу Федько.
Після уроків до нього завітали друзі. Друзі при-

несли домашнє завдання. Друзі допомогли Федькові 
розв’язати задачу. Потім друзі розповіли про шкіль-
не життя.
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Хороші друзі у Федька. Завжди допомагають 
один одному у важку хвилину.

2.  Визнач, які недоліки є в переказі Данилка.

3.  Назви слова, які Данилко замінив словом друзі. Запиши їх.

40.  1.  Прочитай. Виправ помилки, пов’я зані з багаторазовим 
повторенням того самого слова. Запиши відредагова
ний текст.

ХОрОБрИЙ ЗаЄЦь

Біг зайчик по узліссю. раптом яструб каменем 
упав на зайчика. Зайчик перекинувся набік і задні-
ми ногами вдарив нападника. яструб відпустив зай-
чика. а зайчик скочив на ноги і зник у гущавині.

Слова для довідки: на нього, сіренький, здобич.

2.  Склади звукову модель виділеного слова.

41.   Розглянь малюнок. За поданим зачином і кінцівкою 
скла ди текст.

андрійко і сашко йшли лісовою стежкою. рап-
том вони побачили хатинку лісника.

Хлопці щиро подякували лісникові за гостин-
ність.
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42.     1.  Прочитай текст. Добери заголовок.

настала осінь. Лісові 
мешканці почали готувати-
ся до зими.

Цілий день білочка но-
сить горіхи, жолуді. сушить 
і складає їх у своєму дуплі.

З такими запасами не 
страшна звірятку зима.

2.  Визнач, який план найбільше відповідає змісту тексту. За
пиши його.

План

1. Осінь.
2. Білчині клопоти.
3. Зима не страшна.

План
1. Осінь.
2. Звірі готуються до зими.
3. Зима не страшна.

3.  Перекажи текст за планом і запиши його з пам’яті.

§ 3. Типи текстів

43.     1.  Пригадай з уроків російської мови, які типи тек
стів ти знаєш.

2.  Прочитай. Запам’ятай.

Російською: Українською:
повествование

описание
рассуждение

ро5зповідь
о5пис

міркува5ння
ро5здум
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3.  Прочитай подані тексти.

ПрО ГаЛКУ,  
яКа вміЛа рОЗмОвЛяТИ

не раз чув я розповіді про галок, які вимов-
ляють слова, як люди. але сам таких ніколи не 
 зустрічав. Та нещодавно трапилося й мені пере-
конатися, що такі є.

Був я на ярмарку. і раптом чую, що якесь дівча 
кричить: «Тьотю! Тьотю! я тут!» Що за люди, ду-
маю, чому покинули дитину? а воно все кричить. 
Причому тільки ці слова: «Тьотю! я тут!».

іду туди. аж бачу на стовпі галку, яка викрикує 
оті слова. і так чітко, ну просто як дівчатко років 
шести-семи.

я вирішив, що вона вилетіла в когось із клітки. 
і позаздрив тому вчителеві, який навчив галку ви-
мовляти ці слова. 

За Володимиром Перепелюком

ГаЛКИ 

Галки — дуже симпатичні 
пташки. Чорні, з сіреньким ко-
мірцем на шиї.

самі вони порівняно невели-
кі, завбільшки як голуб, але 
дзьоби мають досить масивні, 
товсті, міцні. ноги в них висо-
кі, розвинуті і такі чорні, ніби 
в чорних панчішках. 

   За Володимиром Перепелюком
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ЧИЇ сКарБИ?

У казках часто скарби знаходять у дуплах дерев.
мені здається, що тут не обійшлося без галок. 

Бо цим птахам страшенно подобаються різні блис-
кучі речі. в їхніх гніздах завжди можна знайти 
шматочки люстерка, ґудзики, сережки. Знаходили 
навіть годинники та золоті монети.

може, саме звідси й пішли казки, в яких герої 
знаходять у старих дуплистих деревах золото. 

За Володимиром Перепелюком
4.  Знайди текстопис.

5.  Визнач, який з текстів є розповіддю. Перекажи його.

6.  Спиши текстміркування.

7.  Знайди в бібліотеці книжку В. Перепелюка «Ось вони які…» 
та прочитай інші цікаві оповідання про птахів.

Розповідь — це текст, який повідомляє про 
якісь події.

Опис — це текст, у якому описано предмет.
Міркування (роздум) — це текст, у якому 

щось доводять, пояснюють, обговорюють.

Пам’ятай!

С л о в н и ч о к: скарби 5 — (рос.) сокровища

  дово5дять — (рос.) доказывается.

44.  1.  Прочитай.

на уроці української мови дітям запропонували 
описати полуницю. 
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сергійко й Оленка виконали завдання по-різному.
У нашому саду розцвіла полуниця. 

я кожного дня спостерігаю за нею. 
нарешті з’явилися перші червоні ягід-
ки. я зібрала їх у кухлик і пригости-
ла бабусю.

на столі лежать полуниці. Ось вели-
ка червона ягода. вона схожа на ма-
леньке яблучко. а ось ціла гілочка 
полуничок. У кожної ягідки червоне 
платтячко і зелений комірець. які вони 
гарні!

2.  Визнач, хто з дітей правильно виконав завдання. Доведи 
свою думку.

45.  1.  Розглянь малюнок. Прочитай. Доповни текст словами 
з довідки. Запиши.

Білочка — лісовий звір. У неї 
… шубка, довгий … хвіст. на 
вушках … китички. Оченята 
в цієї тваринки чорні й … . вона 
невелика і дуже … .

Слова для довідки: пухнастий, 
руда, чорні, спритна, блискучі.

2.  Визнач тип тексту. Доведи свою думку.
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46.     1.  Прочитай. Визнач тип тексту.

Бабуся принесла з лісу й посадила під вікном 
тонку гілочку. Доглядала її, поливала. вона при-
йнялася. але першої весни не зацвіла. Тільки зеле-
ніла.

Другої весни викинула білі китиці. Усі побачи-
ли, що це — калина. 

За Борисом Харчуком

2.  Добери заголовок. Спиши.

3.  Підкресли слова, в яких звуків більше, ніж букв.

РЕЧЕННЯ

§ 4. Речення. Види речень за метою 
висловлювання

47.     Прочитай. Поділи текст на речення. Спиши.

Позолотила осінь берізку засяяло деревце в со-
нячних променях кожен берізкою милується та ось 
повіяв легенький вітерець закружляли золоті лис-
точки і впали на землю.

48.  1.  Прочитай.

Одного осіннього дня лелеки зібралися у вирій.
З дерев злітає
вони довго кружляли над нашою хатою.
іде холодний осінній
Птахи прощалися зі своєю домівкою.

2.  Поміркуй, які рядки не є реченнями.

3.  Випиши речення.
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49.  1.  Прочитай виразно речення.

ми любимо природу.
Ти бережеш природу?
Люби і бережи природу рідного краю!

2.  Пригадай з уроків російської мови, які бувають речення за 
метою висловлювання.

3.  Прочитай. Запам’ятай.

Російською: Українською:
повествовательные

вопросительные
побудительные

розповідні 5
пита5льні

спонука5льні

Речення, в якому про когось або про щось 
розповідають, є розповідним. У кінці розповід
ного речення ставлять крапку (.).

Речення, в якому про когось або про щось 
запитують, є питальним. У кінці питального 
речення ставлять знак питання (?).

Речення, в якому спонукають до дії (наказу
ють, просять, закликають), є спонукальним. 
У кінці спонукального речення ставлять крап
ку (.) або знак оклику (!).

Пам’ятай!

50.  1.  Прочитай речення. Визнач, яким воно є за метою 
висловлювання.

Допомагайте взимку птахам.

2.  Перебудуй подане речення в розповідне. Запиши.
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51.  1.  Прочитай. Добери заголовок. Спиши.

сьогодні Тарасик і Тетянка 
були в лісі. Що вони там роби-
ли? Діти збирали жолуді. най-
більший жолудь вони посадили 
біля школи. рости, дубочку!

2.  Знайди у тексті питальне і спону
кальне речення.

3.  Поясни написання виділених слів.

52.     1.  Прочитай. Зі слів кожного рядка склади речен
ня. Запиши.

стрибнула, на, дерево, кішка, велике, швидко
поспішає, куди, вона
на, угледіла, пташку, розбійниця, гілці
а, помітив, кішку, і, горобчик, полетів

2.  Підкресли питальне речення.

§ 5. Окличні речення. Звертання 
(Восклицательные предложения. Обращение)

53.     1.  Прочитай речення. Скажи, якими вони є за ме
тою висловлювання. Який знак треба поставити 
в кінці кожного речення?

Що роблять у школі учні
Увечері сашко читає газети і книжки
старанно виконуй домашні завдання

2.  Спиши. Постав потрібні розділові знаки в кінці кожного 
 речення. Який розділовий знак у тебе стоїть в останньому 
реченні? Поясни чому.
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В українській мові, як і в російській, залеж
но від інтонації речення можуть бути оклични
ми (рос. восклицательными) або неокличними 
(рос. невосклицательными).

Якщо розповідні, питальні та спонукальні 
речення вимовляють з особливим почуттям (ра
дість, сум, здивування, захоплення, страх тощо), 
то вони є окличними. У кінці окличного речен
ня ставиться знак оклику. 

Наприклад: Ось і випав перший сніг! (пові-
домлення із захопленням).

невже ти не читав цієї книжки?! (запитання 
із здивуванням).

Допомагайте старшим! (заклик).

Пам’ятай!

54.  1.  Прочитай уголос кожне речення три чі: перший раз  
з розповідною інтонацією, другий — з питальною, 
третій — з окличною.

Цікавою була екскурсія до зоопарку.
Добре працювати гуртом.
скоро зимові канікули.

2.  Запиши окличні речення.

55.  1.  Прочитай. Скажи, яке це речення за метою ви слов
лювання. Перебудуй його в спонукальне.

Діти збирають лікарські рослини.

2.  Визнач, яке слово в спонукальному реченні називає тих, 
до кого звертаються. Пригадай з уроків російської мови, як 
називається таке слово.
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Російською: Українською:
обращение зверта5ння

Звертання — це слово або сполучення слів, що 
називає того, до кого звертаються. Під час ви
мови звертання виділяють голосом, а на пись
мі — комою або знаком оклику. Наприклад:

Галинко, прочитай це оповідання.
Давай, максиме, поставимо намет.
Любий друже! Шануй і бережи книжку.

Пам’ятай!

56.  Прочитай. Знайди звертання.

яК я КаЖУ в свОЄмУ саДУ

Калині кажу:
   — Тітко Калино!
Горіхові кажу:
   — Дядьку Горіше!
нагідці кажу:
   — сестро нагідко!
Барвінку кажу:
   — Брате Барвінку!
а хризантемі:
   — Панно!

                                   Галина Кирпа

57.   Прочитай. Знайди звертання. Спиши, вставляючи пропу
щені розділові знаки.

Бабусю я знову приїхав до тебе. Ким хочеш бути 
хлопчику в житті? я принесла тобі домашнє за-
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вдання ярославе. андрійку спасибі тобі за допомо-
гу! Біжи швидше струмочку до річки.

спасибі

58.     1.  Прочитай. Відгадай. Випиши окличні речення. 
Підкресли звертання.

У гайку кленовім,
у садку вишневім,
хто рясні обнови
роздає деревам?
— Одягай, кленочку,
золоту сорочку!
— Бери плаття, вишне,
кольорове, пишне!

           Інна Кульська

2.  Виділені слова поділи для переносу.

59.     1.  Прочитай. Спиши. Підкресли звертання.

Білі мухи налетіли.
все подвір’я стало біле.
не злічити білих мух,
що летять, неначе пух.
— Галю, Петрику, Кіндрате,
годі, ледарі, вам спати! —
і побігли до санчат
Галя, Петрик і Кіндрат.

            Максим Рильський

2.  Склади звукову модель виділеного слова.
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60.  Запиши подані слова у формі звертання за зразком.

Петро — Петре
Павло — 
марія — 
земля —
Дмитро — 
ігор —

Олена — Олено
Оксана — 
микола — 
мама — 
весна —
білка —

тато — тату
андрійко —
василько —
дідусь — дідусю
Олексій — 
край —

61.  1.  Прочитай. Усно склади речення з поданими звертан
нями.

Любий тату, шановна маріє Петрівно, дорога се-
стро, мій друже, бабусю рідненька, мила подруго.

2.  Одне із складених речень запиши. Поясни вжиті в ньому 
розділові знаки.

62.  1.  Прочитай. Поміркуй, що відповів дідусь на 
запитання хлопчика.

ДЛя ЧОГО КаЖУТь сПасИБі

ішли лісом два мандрівники — дідусь і хлопчик. 
Було жарко, мандрівникам хотілося пити.

нарешті вони прийшли до струмка. Тихо дзюр-
чала холодна вода. мандрівники нахилилися, напи-
лися. Дідусь сказав:

— спасибі тобі, струмок. Хлопчик усміхнувся.
— Чому ти усміхаєшся, хлопче? — запитав ді-

дусь.
— навіщо ви, дідусю, сказали струмкові спасибі? 

адже він не жива істота: не дізнається про вашу 
подяку, не почує ваших слів.

За Василем Сухомлинським
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2.  Випиши речення із звертаннями. 

3.  Знайди у тексті слово ввічливості. Які ще слова ввічливості 
ти знаєш?

4.  Прочитай. Спиши. Не забувай вживати слова ввічливості 
у своєму мовленні. 

Дякую, будь ласка, вибачте, до побачення, добро-
го ранку, на добраніч.

до поба 5ченнябудь ла 5ска на добра 5ніч

63.   Розглянь малюнки. Озвуч їх. Використовуй звертання 
і слова ввічливості.

64.  1.  Прочитай. Подумай, які розділові знаки треба поста  
вити в кінці кожного речення. Знайди речення із звер
танням.

стоять теплі осінні дні Діти гуляють у лісі як 
приємно повіває вітерець а скільки пташок сидить 
на дереві Чого це вони докупи злетілися Птахи зі-
бралися летіти у вирій До побачення пернаті друзі

2.  Добери заголовок. Спиши, ставлячи потрібні розділові  знаки.
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65.     1.  Прочитай. Слова, подані в дужках, постав у фор
мі звертання. Запиши. 

в джерелах слова — душі криниця.
а рідна мова — як чарівниця.
Звертання щире, душевне, щедре —
Василю, (Павло), (іван), (Петро)!
і так сердечно, і так ласкаво —
Наталю, Лесю, а чи (Любава)!
а найсвятіше душа приємле —
моя Вкраїно, кохана (земля),
ти, сивий Дніпре, і ти, (Дунай),—
миліших серцю звертань не знаю.

                       Дмитро Білоус

2.  Підкресли звертання.

3.  Поясни вживання великої букви у виділених словах.

§ 6. Члени речення.  
Головні та другорядні члени речення 

(Члены предложения.  
Главные и второстепенные  

члены предложения)

66.     1.  Прочитай речення. Побудуй його схему.

вранці учні зібралися на шкільному подвір’ї.

2.  Скороти речення відповідно до поданих схем:

_____  _____  __  _____  _____ .
_____  _____  __  _____ .
_____  _____ .
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3.  Запиши речення, яке відповідає останній схемі. Назви слово, 
яке означає, про кого говориться в реченні. Постав до нього 
питання. Підкресли це слово однією рискою. На яке питання 
відповідає друге слово в реченні? Підкресли це слово двома 
рисками.

Підкреслені слова — це головні члени речення  
пі 5дмет (рос. подлежащее) і при5судок (рос. сказуемое).

Підмет і присудок — це граматична основа 
речення.

Підмет — це головний член речення, який 
указує, про кого або про що говориться в ре
ченні і відповідає на питання хто? або що?

Присудок — це головний член речення, який 
указує на те, що говориться про підмет і відпо
відає на питання що робить? що зробить? що 
робив? та інші.

Пам’ятай!

67.  1.  Прочитай. Спиши.

сонце заходить.
Гори чорніють.
Пташечка тихне.
Поле німіє.

  Тарас Шевченко

2.  Підкресли в кожному реченні головні члени: підмет — од
нією рискою, присудок — двома.

3.  В якому реченні підмет відповідає на питання хто?



38

68.  1.  Спиши речення.

Дівчинка співає.

2.  Пошир подане речення за схемами:

_____  _____  _____ .
_____  _____  _____  _____ .
_____  _____  _____  _____  _____ .

3.  Запиши речення, яке відповідає останній схемі. Визнач в ньо
му підмет і присудок. Пригадай з уроків російської мови, як 
називають інші члени речення.

Російською: Українською:
Умовні  

позначення:

Главные члены 
предложения:
подлежащее
сказуемое

Головні члени 
речення:
підмет
присудок

          
          

второстепенные 
члены  
предложения

Другорядні 
члени  
речення

          

          

Пам’ятай!

69.  1.  Прочитай. Переклади українською мовою. Запиши.

Галя пошла в лес. Жучка побежала за ней. 
в лесу Галя заблудилась. Девочка долго искала до-
рогу. Жучка вывела Галю из лесу.

2.  У кожному реченні визнач головні члени, підкресли їх.
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70.  1.  Прочитай. Користуючись питаннями, доповни речення 
словами з довідки.

Біля великого озера в лісі стоїть дерев’яний  
(що?) … . У ньому живе (хто?) … . Його дідусь пра-
цює лісником. Тато й мама хлопчика також  
(що роб лять?) … ліс. (Який?) … василько завжди 
допомагає дорослим. 

За Володимиром Перепелюком

Слова для довідки: доглядають, василько, буди-
нок, маленький.

2.  У перших двох реченнях підкресли підмет і присудок.

3.  Виділене слово поділи для переносу.

71.     1.  Прочитай. Виправ плутанку: у 1 і 2 реченнях по
міняй місцями підмети, у 3 і 4 реченнях — при
судки.

Окунці печуться в пічці.
Пиріжки пірнають в річці.
в полі бджоли зацвіли.
ніжно вишні загули.

            Тетяна Лисенко

2.  Запиши виправлений текст. У кожному реченні підкресли го
ловні члени.
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СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

§ 7. Багатозначність слів.  
Пряме і переносне значення слова 

(Многозначность слов.  
Прямое и переносное значение слова)

72.     1.  Прочитай слова. Розглянь малюнки.

м’яч
ручка
вушко
телевізор

2.  Визнач, які з поданих слів мають одне значення. Які слова 
мають кілька значень?

В українській мові, як і в російській, слова 
можуть мати одне або кілька значень. 

Слова, що мають кілька значень, називають 
багатозначними (рос. многозначными).

Пам’ятай!

3.  З одним із багатозначних слів (на вибір) склади речення.

73.  1.  Прочитай. Спиши.

Був місяць липень. над містом стояла літня ніч. 
високо серед неба висів ясний місяць. місто  заснуло.

За Іваном Нечуй-Левицьким

2.  Поясни значення виділених слів.
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В українській мові, як і в російській, багато
значні слова можуть вживатися у прямому і пе
реносному значенні. Наприклад:

кам’яний будинок (пряме значення) — буди-
нок, зроблений з каменю;

кам’яне обличчя (переносне значення) — об-
личчя застигле, непорушне, без усякого виразу.

Пам’ятай!

74.  1.  Прочитай речення. Визнач, у якому значенні (пря мому 
чи переносному) у виділених словосполученнях вжито 
слова золоті, золота, золотий, золоте.

У моєї бабусі золоті руки. навколо панувала зо
лота осінь. Татові подарували золотий годинник. 
Оленка розчісує своє золоте волосся. Під час роз-
копок археологи знайшли золоті монети. Золотий 
промінчик сонця зазирнув у вікно. сестра наділа 
золоті сережки. на столі лежав золотий перстень.

2.  Запиши виділені словосполучення у два стовпчики: в пер
ший — зі словами, вжитими в прямому значенні, в другий — 
зі словами, вжитими в переносному значенні.

75.  1.  Прочитай. Знайди речення, в якому слово 
кличе вжито в прямому значенні.

КЛИЧЕ маТУся

Кличе весна у поле.
Кличе дзвінок до школи.
Кличуть до себе гори.
Кличе далеке море.

 Кличе дорога до гаю…
 а я назад повертаю,—
 кличе матуся додому.

Микола Сингаївський

2.  Випиши речення, в яких слово кличе вжито у переносному 
значенні. Підкресли в них підмет і присудок.
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76.  1.  Прочитай. З поданих слів утвори словосполучення. 
Поясни значення кожного з них.

солодкий
сон

 чиста
совість

 сухе
літо

сік сорочка листя
голос кімната повітря

2.  Запиши словосполучення, в яких слова вжито в прямому 
значенні.

3.  З двома словосполученнями (на вибір) склади речення.

77.     1.  Прочитай. Спиши.

    ПШЕнИЧнЕ мОрЕ

Підкрутив дідусь Кузьма
вуса довгі й пишні:
— Кажеш, моря в нас нема?
як же? а пшеничне!

          Вадим Скомаровський

2.  Поясни, як ти розумієш назву вірша. Поміркуй, у прямому 
чи переносному значенні вжито слово пшеничне.

3.  Розглянь малюнки. Утвори словосполучення із словом пше-
ничний. Які з них вжито в прямому значенні, а які — в пе
реносному? Запиши словосполучення в прямому значенні.
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§ 8. Слова, які звучать і пишуться однаково

78.     1.  Прочитай.

Запитав мене моряк,
чи боюсь я качки…
я на дядька моряка
гордо так дивлюся:
— Та я навіть гусака
зовсім не боюся.
       Анатолій Качан

2.  Поміркуй, чи правильно зрозумів хлопчик запитання моряка. 
Яку качку мав на увазі моряк? Про яку качку подумав хлоп
чик? Звернись до тлумачного словничка.

Т л у м а ч н и й  с л о в н и ч о к :

Ка5чка1 — водоплавний свійський і дикий птах.
Ка5чка2 — те саме, що хитавиця (гойдання на 

хви лях).

в українській мові є слова, які звучать і пи-
шуться однаково, але мають зовсім різне зна-
чення. Значення цих слів можна зрозуміти 
тільки в сполученні з іншими словами.

Мовна скарбничка

79.  1.  Прочитай речення. Спиши. Підкресли підмет і при
судок.

Їжачиха сину шила чобітки без голки й шила.

                                      Ігор Січовик

2.  Знайди у реченні слова, які звучать і пишуться однаково. 
Поясни їх значення.
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80.  1.  Прочитай. Знайди слова, які звучать і пишуться од
наково.

в горах пісня луна.
і, як пташка мала,

стоголоса луна
її ввись підняла.

    Ольга Коваленко

2.  Переклади російською мовою сполучення слів. Запиши.

пісня луна — 
стоголоса луна — 

         рос. эхо
луна
         рос. звучит

3.  Прочитай. Переклади українською і запиши.

в небе светит луна.

В українській і російській мовах є слова од
накові або близькі за звучанням, але різні за 
значенням. Правильно вживай їх у мовленні. 

Зверни увагу!

4.  Прочитай речення попарно російською і українською мова
ми. Зверни увагу на значення виділених слів.

Російською: Українською:
1. У наташи правильная 
речь (укр. мовлення).

1. Золотий годинник — 
цінна річ (рос. вещь).

2. Каникулы начнутся че-
рез неделю (укр. тиж-
день).

2. сьогодні вихідний 
день — неділя (рос. 
воскре сенье).

3. мы живём в большом 
городе (укр. місті).

3. Овочі ростуть на го
роді (рос. на огороде).

4. Убирай своё рабочее 
место (укр. місце).

4. Київ — красиве місто 
(рос. город).

5.  Випиши з таблиці речення, записані українською мовою.
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81.  1.  Прочитай. Спиши.

мокрі айстри та майори
Посміхаються бадьоро.
і горобчик вже намок,
і дерева і тинок.

        Людмила Левченко

       а 5йстри

2.  Визнач, в якому значенні вжито у вірші слово 
майори. Звернись до тлумачного словничка.

Т л у м а ч н и й  с л о в н и ч о к :

майо5р — офіцерське звання в армії, а також осо-
ба, що має це звання.

майо5ри — трав’яниста рослина з квітками пере-
важно червоного та жовтого кольорів.

3.  Поміркуй, у прямому чи переносному значенні вжито слово 
посміхаються.

4.  Виділені слова поділи для переносу.

82.     1.  Прочитай. Спиши. Знайди слова, які звучать і пи
шуться однаково. Поясни, що означає кожне з них.

    сріБнИЙ місяЦь

Жабка мила накупила,
довго місяць милом мила.
Жовтий місяць срібним став,
посріблив дрімотний став.

                 Ліна Біленька

2.  Склади звукову модель виділеного слова.
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§ 9. Слова, близькі за значенням  
(синоніми)

83.     1.  Прочитай.

на уроці української мови вчителька прочитала 
учням веселе оповідання. Діти почали дружно смія
тися. Денис став голосно реготати, Оленка тихенько 
хихикати, а Петрик гиготіти.

2.  Випиши виділені слова. Поясни їх значення.

В українській мові, як і в російській, є сло
ва, близькі за значенням (синоніми).

Вживання синонімів дозволяє уникнути по
вторення того самого слова і робить мовлення 
більш виразним, яскравішим.

Пам’ятай!

84.  1.  Прочитай. Знайди у вірші та випиши синоніми до слова 
метелиця.

Гарні ДОні У ЗИмИ

я, Зима, до вас в гості приїхала,
а зі мною дочка моя віхола.
Знайте, є в мене донечка друга —
на санчатах вмостилася Хуга.
сніг лижнею веселою стелиться —
Доганя мене доня Хурделиця.
а за нею четверта дитина,
Донька славна моя Хуртовина.
із вітрами змагається, з силою дмуха
і сміється пустунка моя Завірюха.
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Засніжені в шостої дівчинки вії,
Обтрушує їх чепурненька Завія.
Ловить білі сніжинки дитя Заметіль.
Онде білі хмаринки… ми родом звідтіль.

                             Богдана Бойко

2.  З одним із слівсинонімів склади і запиши речення.

85.  1.  Прочитай. Поміркуй, чи всі слова у стовпчиках є си
нонімами. Вилучи зайві слова. Запиши синоніми.

учитель
педагог
школяр
викладач
репетитор

червоний
багряний
рожевий
веселий
рум’яний

говорити
розмовляти
казати
балакати
танцювати

2.  Перевір себе за словником синонімів.

3.  Виділене слово поділи для переносу.

4.  З двома словами (на вибір) склади речення.

86.  1.  Прочитай синоніми.

іде, суне, плентається, крокує, прямує, шкандибає.

2.  Доповни речення найбільш влучним словом з ряду синонімів. 
Запиши.

За старою ведмедицею втом-
лено … ведмежа.

аж ось прямо на нас … вовк, 
такий страшенний та здоровен-
ний.

мар’янка … до школи.
Попереду мене … військовий.
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87.  1.  Прочитай.

З далекого моря занесло хмарину:
То вітром її підганяло у спину.
стомилась, заплакала хмаронька та
і сльози свої пролила на жита.

                   Марія Познанська

2.  До поданого сполучення слів добери з тексту си
ноніми. Запиши.

Умилася сльозами — 

88.   Прочитай. До поданих словосполучень добери синоніми 
з довідки. Запиши.

тримати язик за зубами —
плутатися під ногами —
надути губи —
повісити носа —

Слова для довідки: заважати, сумувати, мовчати, 
образитися.

89.     1.  Прочитай, добираючи з дужок потрібні за зміс
том слова. Запиши утворений текст.

Був … (ясний, прозорий, сонячний) день. Діти … 
(подались, пішли, помандрували) в ліс по гриби. 
Під кущем вони … (розшукали, знайшли, надибали) 
їжачка. Юрко … (поклав, помістив) їжачка в кошик 
і … (приніс, притяг) додому. наталка … (хлюпнула, 
налила, націдила) в тарілочку молока. Їжачок по-
нюхав і почав … (їсти, споживати, ковтати).

2.  У другому реченні підкресли підмет і присудок.
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§ 10. Слова, протилежні  
за значенням (антоніми) 

(Слова, противоположные по значению 
(антонимы))

90.     1.  Прочитай. Спиши. Виділене слово поділи для пе
реносу.

Оленка велика
й Оленка маленька
ходили до лісу
збирати опеньки.

Анатолій Костецький

2.  Підкресли слова, протилежні за значенням. Пригадай з уро
ків російської мови, як називаються такі слова.

В українській мові, як і в російській, є сло
ва, протилежні за значенням (антоніми).

Пам’ятай!

91.  1.  Склади і запиши прислів’я. Поясни, як ти їх ро зумієш.

нових друзів наживай,
Праця чоловіка годує,
Краще на годину раніше,

ніж на хвилину пізніше.
а старих не забувай.
а лінь марнує.

2.  Підкресли антоніми.

92.  1.  Відгадай загадки. Запиши парами словаантоніми.

я антонім слова літо,
в мене тепла біла свита,
Хоч мороз люблю сама:
адже звуть мене … .
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слову шум антонім я.
Знаєш ти моє ім’я?
Для спочинку наймиліша.
Здогадався, хто я? …

2.  Прочитай слова в стовпчиках. Добери до них антоніми. За
пиши.

вузький
працьовитий
гарячий
гострий

близько
легко
холодно
низько

3.  Перевір себе за словником.

4.  З двома словами (на вибір) склади речення.

93.  1.  Прочитай текст. Заміни в ньому виділені слова анто
німами. За потреби звернись до довідки.

ЖУравЛі

Восени журавлі відлітають у вирій. Сумно зву-
чать їхні голоси. Журавлі прощаються з рідною до-
мівкою. Тому й називають цих птахів журавлями.

Слова для довідки: весело, навесні, веселиками, 
повертаються, вітаються, з вирію.

2.  Запиши текст з новим заголовком «Журавлівеселики».

94.     1.  Прочитай словосполучення. До виділених слів 
добери з довідки антоніми. Запиши словосполу
чення парами.

старий дуб — 
старий портфель — 
добра людина —
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добра каша —
чисте небо —
чисте обличчя —
Слова для довідки: зла, несмачна; новий, моло-

дий; брудне, хмарне.

2.  З двома словосполученнями (на вибір) склади речення.

3.  Поділи для переносу слово обличчя.

 

БУДОВА СЛОВА
(СОСТАВ СЛОВА)

§ 11. Споріднені слова. Корінь слова 
(Родственные слова. Корень слова)

95.     1.  Прочитай.

Літо, літечко. Улітку
Пливе лебідь і лебідка.

          Варвара Гринько

2.  Випиши виділені слова. Пригадай з уроків російської мови, 
як називають такі слова.

3.  Прочитай. Запам’ятай!

Російською: Українською:
родственные слова

однокоренные слова
спорі5днені слова

спільнокорене5ві слова

4.  Знайди у вірші інші спільнокореневі слова. Випиши їх. Виді
ли корінь.

Корінь — це спільна частина споріднених 
слів. наприклад: мороз, морозний, заморозити.

Пам’ятай!
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96.  1.  Прочитай.

Йшли якось стежкою гусак, гуска і гу-
сенята. а назустріч повзла гусениця.

— ви хто такі? — запитала гусениця.
— я гусак, це — гуска, а то — наші гу-

сенята,— ввічливо відповів гусак.
— а ти хто?
— а я ваша тітка,— похвалилася гусениця. Гуси 

ображено заґелґотіли.

Сергій Іванов

2.  Поміркуй, чому образилися гуси.

3.  Випиши з тексту споріднені слова. Виділи корінь.

У споріднених словах корінь має спіль не 
значення.

Пам’ятай!

97.  1.  Прочитай. Поміркуй, чи є спорідненими слова першо
го і другого стовпчиків.

малий
маленький
малюк

малювати
маляр
малюнок

2.  Прочитай. У кожному із стовпчиків знайди «зайве» слово. 
Запиши споріднені слова. Виділи корінь.

сова
совеня
совок
совиний

вода
підводний
водичка
водій

син
синок
синій
синочок
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98.  1.  До поданих слів добери спільно кореневі так, щоб 
вони відповідали на поставлені питання. Запиши.

           що? який? що робити?

З р а з о к: зелень
        …
        …

        чистота

зелений
мальовничий

…
…

зеленіти
…

морозити
…

2.  Назви слова, які означають дії предметів.

99.  1.  Прочитай. Спиши, добираючи з дужок найбільш влуч
не слово.

У лісі є озеро. Ще не … (хурделить, мете сніг), 
а озеро замерзло.

на берег … (вийшов, вискочив, виліз) гривастий 
лось. спустився він до озера. вдарив копитом і … 
(пробив, прорубав) ополонку. на цей стук із лісу 
вийшла лосиха з лосеням. Лось поступився.  спочатку 
воду … (пило, смоктало) лосеня, потім лосиха.  
… (старий, древній) лось напився останнім. 

За Борисом Харчуком

2.  Випиши з тексту споріднені слова. Виділи в них корінь.

100.     1.  Прочитай. Спиши.

Будинок білий біля річки
з балконами на кожен бік
будують братик і сестричка,
бо в них і батько будівник.

               Наталя Забіла

2.  Випиши спільнокореневі слова. Познач у них корінь.

3.  До виділеного слова добери антонім.
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§ 12. Основа і закінчення слова 
(Основа и окончание слова)

101.     1.  Прочитай прислів’я. Поясни, як ти їх розумієш.

Книга — твій друг, без неї як без рук.
У домі без книги, як без вікон, темно.
Книгу прочитав — розумнішим став.
З книгою жити — з добром дружити.

2.  Простеж, яке слово повторюється в прислів’ях. Випиши різні 
форми цього слова. У кожній з форм познач змінну час
тину.

3.  Пригадай з уроків російської мови, як називається змінна 
частина слова.

4.  Прочитай. Запам’ятай!

Російською: Українською:
окончание закі5нчення

Закінчення — це змінна частина слова, яка 
слугує для зв’язку слів у реченні.

Пам’ятай!

102.  1.  Прочитай. Поміркуй, чи можна вважати набір поданих 
слів реченням.

За селом розкинулись безмежні поле
над пшеничним поле  

літають жайворонки
Комбайни працюють на 

житньому поле
Поблизу поле зупинилася 

вантажівка
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2.  Зміни виділені слова так, щоб утворилися речення. Запиши. 
Познач закінчення у змінених словах.

комбайн      комбайнер

За допомогою закінчень утворюють різні 
форми одного слова.

слива
сливи
сливою
сливі

біла
білий
біле
білі

кличе
кличеш
кличуть
кличемо

Частина слова без закінчення — це основа.
слива          біла          кличе

Пам’ятай!

В українській мові, як і в російській, є бага
то слів, які мають нульове закінчення. 

Наприклад: дім , буквар , літак .

Зверни увагу!

103.  1.  Прочитай. Спиши. Визнач у словах закінчення 
й основу.

дід
діда
дідові
дідом

ріжу
ріжеш
ріже
ріжуть

чистий
чисті
чистим
чистого

сонце
сонця
сонцю
сонцем

2.  З одним із поданих слів (на вибір) склади речення.
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Зверни увагу! Розрізняй форми одного слова 
і спільнокореневі слова.

вЕрБа

форми слова:
верб и

верб ою
верб і

спільнокореневі слова:
вербичка
вербовий

   вербиченька

104.  1.  Прочитай вірші. Визнач, у якому з них подано спіль 
нокореневі слова, а в якому — форми одного слова.

в жовтні жовте сонце гріє
Так, що все навкруг жовтіє.

                  Ганна Черінь

Жовтий гарбуз,
Жовта диня,
в жовтій хустці
Господиня,
Жовту грушку заїдає,
Жовті дині вибирає.

      Марія Завадівська

2.  Випиши з вірша слова у два стовпчики: у перший — спіль
нокореневі, у другий — форми одного слова. У словах дру
гого стовпчика визнач закінчення й основу.

105.  1.  До поданих слів добери з довідки спільнокореневі. 
Запиши за зразком. Познач корінь. 

Казка, сад, коса.

З р а з о к. Казка — приказка, … .
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Слова для довідки: приказка, садити, косою, садів-
ник, косити, казочка, садом, косар, казку, садочок.

2.  Які слова не були виписані? Поясни чому.

106.     1.  Відгадай загадки.

Під дубочком народився,
парасолькою накрився,
може б, з лісу пострибав,
якби другу ногу мав.

              Летіла птиця по синьому небу,
              розпустила крила і сонце закрила.

Прийшла до нас бабуся
У білому кожусі,
Повсюди все причепурила,
Пухнастим снігом  

      землю вкрила.
вгадайте, діти, хто вона —
Ота бабуся чепурна.

                     Ганна Зралко

2.  Добери спільнокореневі слова до сліввідгадок. Запиши. Ви
діли корінь.

 
§ 13. Частини основи

107.     1.  Прочитай. Спиши.

Добрий, предобрий, добріший, найдобріший.

2.  Познач у цих словах закінчення й основу, виділи корінь.

3.  Пригадай з уроків російської мови, з яких частин може скла
датися основа.
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4.  Прочитай. Запам’ятай.

Російською: Українською:
части основы:

корень
приставка
суффикс

частини основи:
корі5нь

пре5фікс
су5фікс

Префікс — це частина слова, що стоїть пе
ред коренем. За допомогою префіксів утворю
ються нові слова. Наприклад: хід — вхід, ви хід, 
перехід.

Суфікс — це частина слова, що стоїть після 
кореня. За допомогою суфіксів утворюються 
нові слова. Наприклад: сад — садок, садочок.

Пам’ятай!

108.  1.  Прочитай. Від поданих слів утвори спільнокореневі за 
допомогою суфіксів -ок, -очок. Запиши за зразком.

Ліс, клен, голос, дзвін, став, син.
З р а з о к. Ліс — лісок, лісочок.

2.  Побудуй звукову модель виділеного слова.

109.  1.  Від поданих слів за допомогою префіксів утвори 
спільнокореневі слова. Запиши. Познач префікси.

від
за
пере
ви
при
до

несу

на
до
пере
с
під
за

пишу

2.  З двома словами (на вибір) склади і запиши речення.
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110.  1.  Прочитай. 

морозний, мороз, заморозок
промовець, мовний, мова
море, морський, приморський

2.  Запиши подані слова у три стовпчики відповідно до схем:

                                                           

Зразок: голос ,  голосок ,  приголосний

3.  Пригадай з уроків російської мови порядок розбору слів за 
будовою.

Порядок розбору слів за будовою
1. Зміни слово за питаннями і визнач закінчення.
2. виділи основу слова.
3. Добери до слова два-три споріднених і визнач 

корінь.
4. визнач префікс (якщо є).
5. визнач суфікс (якщо є).

111.  1.  Прочитай. Добери заголовок. Спиши.

ранок був студений. Зелену траву і віти дерев 
укрила біла паморозь. викотилося з-за обрію сонце. 
Паморозь замерехтіла, заіскрилась веселково. ми 
не могли намилуватися красою осіннього морозного 
ранку. на деревах тремтіли листочки. Землю вкри-
вав золотий листяний килим.

За Гнатом Майстренком

С л о в н и ч о к: о5брій — (рос.) горизонт 
па5морозь — (рос.) изморозь.

2.  Випиши з тексту спільнокореневі слова. Розбери їх за бу
довою.

3.  Знайди у тексті синонім до виділеного слова. Запиши слова
синоніми. Познач у них префікси.
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112.     1.  Прочитай. Відгадай. Запиши словавідгадки. Роз
бери їх за будовою.

1. мій префікс заховався у слові політ, а ко-
рінь — у слові сади, суфікс — у слові мишка, за-
кінчення — в слові коса.

2. Префікс мій знайдеш у слові підніс, корінь — 
у слові вода, суфікс — у слові грибний, закінчен-
ня — в слові білий.

3. мій корінь у слові квітень, суфікс — у слові 
казочка, закінчення — у слові зірка.

2.  З одним словом (на вибір) склади і запиши речення.

§ 14. Чергування приголосних і голосних 
звуків у коренях слів 

(Чередование согласных и гласных звуков 
в корнях слов)

113.     1.  Прочитай.

З неба падають сніжинки
на дерева, на будинки,
на майдани, на садки,
на ялинки, на дубки.
мов пухнаста ковдра, ліг
скрізь на землю білий сніг.

                Наталя Забіла

2.  Випиши виділені слова. Поміркуй, чи є ці слова споріднени
ми. Познач корінь. Назви звуки, які чергуються в корені.
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114.  1.  Прочитай. Назви звуки, які чергуються в коренях.

Форми слова: Споріднені слова:
луг — у лузі
берег — на березі
книга — у книзі
друг — друзі

[г] — [з'] — [ж]

луг — лужок
берег — бережок
книга — книжечка
друг — дружний

рука — у руці
аптека — в аптеці
яблуко — на яблуці
урок — на уроці

[к] — [ц'] — [ч]

рука — ручка
аптека — аптечний
яблуко — яблучний
урок — позаурочний

вухо — у вусі
пух — у пусі
горох — у горосі
муха — на мусі

[х] — [с'] — [ш]

вухо — вушко
пух — пушок
горох — горошина
муха — мушка

2.  Запиши слова парами. Підкресли букви, що позначають при
голосні звуки, які чергуються в коренях.

В українській мові в спільнокореневих словах 
та у формах одного слова може відбуватися чер
гування (рос. чередование) звуків:

[г] — [з'] — [ж], 
[к] — [ц'] — [ч],
[х] — [с'] — [ш].

Зверни увагу!

115.  1.  Прочитай. Спиши, змінюючи слова, що в дужках, 
відповідно до змісту речень.

влітку я відпочивав на (берег) Дніпра. У (ріка) 
ми ловили лящиків і окунців. сонце, повітря і во-
да — наші найкращі (друг).
2.  Підкресли букви, що позначають звуки, які чергуються.
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116.  1.  Прочитай пари спільнокореневих слів. Спиши, встав
ляючи пропущені букви.

ріг — рі..ок, рік — новорі..ний, черепаха — 
 черепа..ка, друг — дру..ити, мураха — мура..ник, 
око — о..енята, крига — кри..аний, пиріг — пирі..ки,  
звук — зву..ати, дорога — придоро..ній.

2.  Виділи корінь. Підкресли букви, що позначають звуки, які 
чергуються.

3.  У кожному слові визнач наголос.

117.     1.  Прочитай. Добери заголовок. Спиши.

Зранку йшов сніг. Після уроків діти бігали по 
свіжому сніжку. Тарасик і сашко впряглися в сан-
ки. вони везуть марійку. Дівчинка вправно керує 
упряжкою. скрізь чути сміх. на обличчях дітей ся-
ють усмішки.

2.  Випиши парами виділені спільнокореневі слова. Познач ко
рінь. Підкресли букви, що позначають приголосні звуки, які 
чергуються в коренях.

118.     1.  Прочитай. Спиши.

віє вітер з-під воріт,
У воротях сірий кіт,
вітер сірому котові
Чеше вусики шовкові.

   Максим Рильський

2.  Випиши парами виділені слова. Поміркуй, це споріднені слова 
чи форми одного слова. Познач корінь. Назви голосні звуки, 
які змінилися в коренях. Підкресли букви, які позначають зву
ки, що чергуються.
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119.   Прочитай слова. Простеж за зміною голосних звуків у ко
ренях слів.

[о] — [і] [е] — [і]

Форми слова:

боби — біб
столи — стіл
коні — кінь
табори — табір

пе5чі — піч
речі — річ
ведмеді — ведмідь
лебеді — лебідь

Споріднені слова:

гора — гі 5рка
солити — сіль
возити — віз
коза — кізочка

село — сільський
паперо5вий — папір
везти5 — візни5к
восени — осінній

В українській мові у спільнокореневих сло
вах та у формах одного слова може відбувати
ся чергування голосних звуків: 

[о] — [і], [е] — [і].

Зверни увагу!

120.  1.  Прочитай. Спиши пари спільнокореневих слів, встав
ляючи пропущені букви.

Дім — д..машній, возик — в..зочок, піч — на -
п..кти, стіл — ст..ловий, кіт — к..тик, щока — 
щ..чка, сіль — с..лоний, школа — дошк..льний, 
восени — ос..нній.

2.  Виділи корінь. Підкресли букви, які позначають голосні зву
ки, що чергуються в коренях слів.
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121.  1.  Прочитай прислів’я. Поясни, як ти їх розумієш. Постав  
слова, подані в дужках, у потрібній формі. Запиши.

Хочеш їсти калачі — не сиди на (піч). не спи-
тавши (брід), не лізь у воду. Частуєш гостя, наго-
дуй і його (кінь). (Коти) їв би рибу, та лап не хоче 
мочити.

С л о в н и ч о к: частува5ти — пригоща5ти.

2.  Підкресли букви, які позначають голосні звуки, що чергу
ються в коренях слів.

122.  1.  Прочитай. Добери заголовок. Спиши, вставляючи 
пропущені букви.

я часто буваю в бібліоте..і. Там так багато ціка-
вих кни..ок! Цього разу я вибрав кни..у загадок. 
Прочитав одну загадку і відразу її відгадав. У ній 
розповідається про діда, який сидить у кожусі та 
гріється біля п..чі. Завтра загадаю її своїм шк..ль
ним дру..ям. Чи впізнають вони к..та?

2.  Випиши виділені слова. Зміни їх або добери до них спорід
нені так, щоб відбулося чергування звуків у коренях.

3.  Знайди в тексті та прочитай питальне й окличне речення.

4.  Розбери за будовою слово загадка.

123.     1.  Прочитай.

сПОріДнЕні сЛОва

споріднені слова вивчали
і всі у класі помічали:
— Їх добирать неважко.
Двір, дворище, дворняжка…
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а вдома ввечері хвалилась
своїй бабусі внучка:
— я слів споріднених навчилась!..
Двір, дворик, наша Жучка…

Василь Шаройко

2.  Випиши з вірша споріднені слова. Виділи в них корінь. Під
кресли букви, які позначають голосні звуки, що чергуються. 
З одним із виписаних слів (на вибір) склади і запиши речення.

3.  Знайди у вірші змінену форму виділеного слова. Назви зву
ки, які чергуються в корені.

§ 15. Вимова і правопис слів  
з ненаголошеними голосними в коренях.  

Ненаголошені [е], [и], які можна перевірити  
наголосом

124.     1.  Прочитай. Зверни увагу на вимову виділених 
слів.

1. наше село розкинулося на пагорбі. Українські 
села дуже мальовничі. 2. садок вишневий коло 
хати. на деревах дозріли вишні.

2.  Випиши парами виділені слова. Познач у них корінь, постав 
наголос.

3.  Зроби висновок, як в українській мові вимовляють наголо
шені та ненаголошені голосні [е], [и].

Наголошені звуки [е], [и] вимовляються 
у сло  вах чітко. Ненаголошений звук [е] у вимо
ві наближається до [и]. Ненаголошений звук [и] 
у вимові наближається до [е].

Зверни увагу!



66

125.  1.  Прочитай слова парами. Стеж за вимовою.

Зе5рна — зерно5
зи5ми — зима5
ве5сни — весна5
кри5ла — крило5
пле5чі — плече5
ве5сла — весло5
гриб — гриби5
ве5чір — вечори5

дим — димо5к
лев — леви5ця
ти5хий — тихе5нько
зе5млі — земля5нка
степ — степови5й
кри5га — крижани5й
центр — центра5льний
си5ній — сине5нька

2.  Визнач, у якому стовпчику подано споріднені слова, а в яко
му форми одного слова.

126.  1.  Прочитай.

яКУ ПИсаТИ ЛіТЕрУ Е ЧИ И?

все важливе в нашій мові,
Ось, приміром, річ така:
Е чи И писати в слові —
Часто сумнів виника:
сЕло чи сИло?
якщо ясно, то не дуже —
Щоб уникнуть зайвих мук,
Ти під наголос, мій друже,
Зразу став сумнівний звук:
село — села.
Звук виразно зазвучить —
як писать тебе навчить.

Дмитро Білоус

2.  Пригадай з уроків російської мови, як перевірити написання 
ненаголошених голосних у коренях слів.
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Під час письма слова з ненаголошеними [е], 
[и] треба перевіряти наголосом. Щоб знати, яку 
букву (е чи и) писати в ненаголошеному скла
ді кореня, треба змінити слово або дібрати до 
нього спільнокореневе так, щоб ненаголошений 
голосний став наголошеним. 

Наприклад: гриби — гриб, кленовий — клен.

Пам’ятай!

127.  1.  Запиши групи споріднених слів. Виділи корінь, по  
став наголос.

вечір, вечірній, вечоріти
глибокий, глибочінь, глибоко
диміти, дим, димар, димок, димовий
зима, зимовий, зимонька, зимувати
лисиця, лисеня, лис, лисичка
земля, земляний, підземний, земелька

2.  У кожній групі слів підкресли перевірне слово.

називай правильно.
Російською: Українською:

проверочное слово перевірне слово

Запам’ятай!

3.  Поміркуй, які слова є перевірними до поданих.

веселитися зеленіти

весело веселий зелень зелений



68

128.  1.  Прочитай. Добери заголовок. Спиши, вставляючи 
пропущені букви. Усно добирай перевірні слова.

З..мовий вечір. За вік-
ном гуде, виє завірюха. 
мама ще не пов..рнулася 
з роботи, і маленька дів-
чинка Зоя жде її. вона 
прислухається до зав..ван-
ня хурделиці.

Зої здається, що за ві-
кном в..ликий, страшний 
звір. Ось він стукає у шиб

ку. Зоя з тривогою підійшла до вікна. над з..млею 
вес..ло крутились білі сніжинки.

За Василем Сухомлинським

С л о в н и ч о к: ши 5бка — скло у рамі вікна.

2.  Знайди в тексті синоніми до виділених слів. Запиши.

тривога

129.     1.  Прочитай. Випиши у стовпчик слова з ненаголо
шеними голосними в корені. Серед поданих слів 
знайди до кожного слова перевірне і запиши 
його поряд.

Теплиця, шепоче, книжковий, теплий, синька, 
легко, степом, листя, синіє, шепіт, легенький, 
книжка, степи, листочки.

З р а з о к: Теплиця — теплий.

2.  У кожному слові виділи корінь. Постав наголос.

3.  Знайди і підкресли слово, перевірним до якого є його змі
нена форма.
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§ 16. Вимова і правопис слів 
з ненаголошеними [е], [и],  

що не можна перевірити наголосом

130.     1.  Прочитай текст. Придумай кінцівку.

мЕД в КИШЕні

Дмитро, василь і Юрко зібралися до лісу. матері5 
дали їм по пиріжку. Хлопці загорнули пиріжки 
в папір і поклали в кишені. а Юркові мати налила 
ще й маленьку пляшечку меду.

Прийшли хлопці до лісу, сіли відпочивати. Ді-
стали пиріжки й їдять. а Юркові шкода меду. не 
хочеться ділитися з хлопцями. відкрив він поти-
хеньку пляшечку прямо в кишені 
та й встромляє у мед свій пиріжок.

раптом до Юрка підлетіла бджо-
ла. сіла на штани та й лізе в ки
шеню. За нею друга, третя. Багато-  багато бджіл 
на зліталося та й лізуть до Юркової кишені…

За Василем Сухомлинським

2.  Запиши виділені слова у два стовпчики: у перший — форми 
слова кишеня, у другий — форми слова пиріжок. Постав 
наголос. Визнач, чи є серед них перевірні.

3.  Добери до слів кишеня і пиріжок спільнокореневі. Запиши. 
Постав наголос. Чи вдалося тобі знайти перевірні слова?

В українській мові є слова з ненаголошеними 
[е], [и] в корені, які не можна перевірити наго
лосом. Написання таких слів треба перевіряти 
за орфографічним словником і запа м’я то ву вати.

Пам’ятай!

пиріг

кишеня
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131.  1.  Прочитай словникові слова. Пригадай, як вони пи  
шуться. Спиши, вставляючи пропущені букви. Постав 
у словах наголос. Підкресли букви, що позначають 
ненаголошені [е], [и] в корені.

в..дмідь, яс..н, вер..сень, уч..тель, н..діля,   
д..ван, г..рой, пш..ниця, тр..вога, ч..решня.

2.  Перевір себе за словником.

3.  З двома словами (на вибір) склади і запиши речення.

132.  1.  Прочитай.

все навколо зеленіє,
річка ллється і шумить.
Тихо, тихо вітер віє
і з травою гомонить.
«Швидше, мамо, черевички!
Глянь, як весело в саду!
Ти не бійся — до кринички
я і сам не підійду».

Олександр Олесь

2.  Назви серед виділених слів ті, в яких ненаголошені [е], [и] 
можна перевірити наголосом. Добери до них перевірні сло
ва. Запиши.

3.  Назви серед виділених слів ті, в яких ненаголошені [е], [и] 
не можна перевірити наголосом. Запиши ці слова. Постав 
наголос. Підкресли букви, що позначають ненаголошені го
лосні в корені.

4.  Прочитай речення із звертанням. Поясни розділові знаки 
у ньому.

черевички



71

133.  1.  Прочитай слова, написання яких треба запам’ятати. 

дикта5нт
ки5лим
абрико5с
горизо5нт
дире5ктор
хвили5на
мину5лий
коридо5р

меда5ль
метро5
понеді5лок
середа5
четве5р
предме5т
теа5тр
апельси5н

2.  Спиши стовпчики слів. Підкресли букви, що позначають не
наголошені [е], [и] в коренях.

3.  З трьома словами (на вибір) склади і запиши речення.

134.  1.  Прочитай слова.

Черешня, хвилина, четвер, апельсин, абрикоса, 
неділя, черемха, секунда, понеділок, очерет, середа, 
пшениця.

2.  Об’єднай подані слова у групи. Запиши. Визнач наголос.

Дні тижня рослини міри часу

С л о в н и ч о к: очере 5т — (рос.) камыш.

черемха    секунда    очерет

135.     1.  Прочитай. Переклади подані слова українською. 
Запиши. Постав наголос. Підкресли букви, що 
позначають ненаголошені [е], [и] в коренях.

Карман, ковёр, тревога, минута, камыш, черёмуха, 
воскресенье, медведь, пирог, ботинки, сентябрь.

2.  Перевір правильність написання за словником.

3.  З двома словами (на вибір) склади і запиши речення.




