


ТЕКСТ

РЕЧЕННЯ

будова

за метою висловлювання

зачин

розповідні  
(повествова- 

тельные)

Розповідь 
(повествование)

окличні 
(восклицательные)

основна  
частина

питальні  
(вопроси- 
тельные)

Опис 
(описание)

кінцівка

спонукальні  
(побуди- 
тельные)

Міркування 
(рассуждение)

неокличні 
(невосклицательные)

типи

за інтонацією

ЧАСТИНИ МОВИ

ЧлЕНИ РЕЧЕННЯ

самостійні

Іменник 
(имя сущест-

вительное)

Дієслово 
(глагол)

Прийменник 
(предлог)

Прикметник 
(имя прилага-

тельное)

Сполучник  
(союз)

Числівник 
(имя числи-

тельное)

Прислівник  
(наречие)

Займенник  
(местоимение)

Частка 
(частица)

службові

підмет  
(подлежащее)

присудок 
(сказуемое)

головні

другорядні



ТЕКСТ

РЕЧЕННЯ

будова

за метою висловлювання

зачин

розповідні  
(повествова- 

тельные)

Розповідь 
(повествование)

окличні 
(восклицательные)

основна  
частина

питальні  
(вопроси- 
тельные)

Опис 
(описание)

кінцівка

спонукальні  
(побуди- 
тельные)

Міркування 
(рассуждение)

неокличні 
(невосклицательные)

типи

за інтонацією

ЧАСТИНИ МОВИ

ЧлЕНИ РЕЧЕННЯ

самостійні

Іменник 
(имя сущест-

вительное)

Дієслово 
(глагол)

Прийменник 
(предлог)

Прикметник 
(имя прилага-

тельное)

Сполучник  
(союз)

Числівник 
(имя числи-

тельное)

Прислівник  
(наречие)

Займенник  
(местоимение)

Частка 
(частица)

службові

підмет  
(подлежащее)

присудок 
(сказуемое)

головні

другорядні



О. М. Коваленко

Українська мова

підручник для 4 класу
загальноосвітніх навчальних закладів  

з навчанням російською мовою

За редакцією професора О. В. Джежелей

Рекомендовано  
Міністерством освіти і науки України

Харків
Видавництво «Ранок»

2015



Підручник розроблено в лабораторії методичного забезпечення 
безперервної системної освіти школа — вищий навчальний заклад 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Коваленко О. М.
К 56  Українська мова : підруч. для 4 класу загальноосвіт. навч.  

закладів з навчанням російською мовою / О. М. Коваленко. —  
Х. : Видавництво «Ранок», 2015. — 208 с., іл.

  ISBN 978-617-09-2491-9

Підручник побудований за концентричним принципом і призначений для розширення 
кола знань учнів з української мови з опорою на вивчений на уроках російської мови 
лексико-граматичний матеріал. Навчальні вправи дібрано таким чином, щоб спонукати 
учнів до міркування, аналізу і формулювання висновків у процесі спостереження над 
мовним матеріалом.

Значна увага в підручнику приділяється роботі з навчального перекладу, удоскона-
лення навичок редагування текстів, розвитку діалогічного і монологічного мовлення.

Підручник побудовано з урахуванням програмових вимог, кількість уроків відповідає 
навчальному плану.

УДК 811.161.2(075.2)
ББК 81.2Укр-922
 К 56

ISBN 978-617-09-2491-9

© Коваленко О. М., 2015
© Хорошенко В. Д., ілюстрації, 2015
© ТОВ Видавництво «Ранок», 2015

УДК 811.161.2(075.2)
ББК 81.2Укр-922

Для користування електронними  
додатками до підручника  
увійдіть на сайт  
http://interactive.ranok.com.ua/

Служба технічної підтримки:  
тел. (098) 037- 54 -68
(понеділок -п’ятниця з 9.00 до 18.00)
E -mail: interactive@ranok.com.ua

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2015 р. № 777)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.



Любий друже!
Ти став четвертокласником! Це означає, що ти 

зробив ще один крок на складному шляху здобуття 
знань. І тобі вже добре відомо, що важливим засо-
бом отримання знань є мова. Саме вона дозволяє 
людям розуміти одне одного, навчати, виховувати. 
Тому кожна освічена людина, яка прагне того, щоб 
її поважали інші, має бездоганно володіти державною 
мовою, мовою країни, в якій вона народилася і живе.

Вивчення мови вимагає від кожного багато часу 
і значних зусиль. Без помічників тут не обійтися. 
Нам дуже хотілося б, щоб твоїм другом і надійним 
путівником на шляху до засвоєння мови став цей 
підручник. Вияви наполегливість, виконуй уміщені 
в ньому вправи, і він навчить тебе спостерігати, ана-
лізувати, робити висновки.

Орієнтуватися в нашому підручнику тобі допомо-
жуть умовні позначки:

 — початок уроку;

 — домашнє завдання;

 
вчо5ра

 — слова, вимову і правопис яких  
   слід запам’ятати;

 — посилання на електронний освітній 
  ресурс interactive.ranok.com.ua.

Інформація з позначкою Па м’я тай! вимагає  
обов’яз ко вого запам’ятовування, а інформація з по -
значкою Зверни увагу! стане тобі у пригоді під час 
виконання окремих вправ.

Мовна скарбничка дозволить тобі збагатити слов-
никовий запас.

Бажаємо успіхів і нових перемог на шляху  
здобуття знань!
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Де найкраще місце на землі

Де зелені хмари яворів 
Заступили неба синій став, 
На стежині сонце я зустрів, 
Привітав його і запитав: 
— Всі народи бачиш ти з висот, 
Всі долини і гірські шпилі! 
Де найкращий на землі народ? 
Де найкраще місце на землі? 
Сонце посміхнулося здаля: 
— Правда, все я бачу з висоти, 
Всі народи рівні, а земля 
Там найкраща, де вродився ти. 
 
Виростай, дитино, й пам’ятай — 
Батьківщина — то найкращий край!
                         Дмитро Павличко

А. І. Куїнджі. Степ. Нива (1875)
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Ну що б, здавалося, слова…
Слова та голос — більш нічого.
А серце б’ється — ожива,
Як їх почує! 

                              Тарас Шевченко

Я люблю чарівну мелодію української народної 
пісні, хвилюючу красу української музики, прекрас-
ну українську мову, чудову народну говірку. 

Максим Горький

Ой яка чудова українська мова! 
                               Олександр Підсуха

Мова — це душа народу. 
  Василь Сухомлинський

Як нема без зірок небозводу,
Як блакиті без сонця нема,
Так і мови нема без народу,
І народу без мови нема.

                     Володимир Забаштанський

Розвивається і квітне запашним цвітом яблуневим 
українська мова — коштовний скарб нашого народу.

Павло Тичина
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ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО  
В 3 КЛАСі

§ 1. Мова. Мовлення. Звуки і букви

 1  1. Пригадай український алфавіт.

Український алфавіт

Аа Бб Вв Гг ґґ Дд Ее Єє Жж
Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн
Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц
Чч Шш Щщ ь Юю Яя

2. Випиши з алфавіту букви з такими порядковими номера
ми: 4, 5, 8, 11, 12, 13, 30. Які з виписаних букв завжди 
позначають два звуки?

3. Запиши подані слова в алфавітному порядку.

Україна, дитина, заєць, вогнище, Київ, неділя, 
їжак, Батьківщина, горизонт, черевики, ґудзик.

4. Склади звукову модель виділеного слова.

5. Добери синоніми до слова алфавіт.

Алфаві5т — грецьке слово, утворене від назв 
двох перших букв грецького алфавіту — «аль-
фа» і «віта».
А5 збука — давньоруське слово, походить від назв 
двох перших букв кирилиці — «аз» і «буки».
Абе5тка — українське слово, утворене від сучас-
них назв двох перших букв «а» і «бе».

Мовна скарбничка
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2  1. Розглянь схему. Розкажи, що ти знаєш про звуки мови.

Звуки мови

наголо-
шені

тверді тверді

дзвінкі
ненаго- 
лошені

м’які м’які

глухі

Голосні звуки Приголосні звуки

2. Прочитай. Спиши. Підкресли букви, що позначають голос
ні звуки.

Біліє на хвилях ліле5я,
Біліє-леліє, але я
Не стану чіпати лілеї,
Лише надивлюся на неї.

                  Григорій Храпач

3. Знайди у вірші слова, в яких звуків більше, ніж букв.

Ліле5я — лілія.
Во5дяні лі 5лії — латаття.

Мовна скарбничка
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3  1. Прочитай. Правильно вимовляй слова зі звуком [ч].

В українській мові лише перед [і] вимовля-
ється пом’якшений звук [ч’]. В інших випадках 
звук [ч] завжди твердий.

Пам’ятай!

Чай
Чай буває різний: зелений, чорний, червоний. 

Зелений чай краще пити ввечері. Він швидко 
заспокоїть і забезпечить повноцінний відпочи-
нок уночі. А чашка червоного чи чорного чаю 
буде доречною вранці, коли треба збадьоритися.

(З журналу «Барвінок»)

2. Спиши. Підкресли слова з твердим 
звуком [ч] однією рискою, з по м’як
шеним  — двома.

3. Зроби звуковий аналіз виділеного сло
ва.

 4   Запиши два висловлювання про мову, які тобі най
більше сподобалися (див. с. 5). В  одному з вислов
лювань підкресли букви, які позначають голосні 
звуки.

 5  1. Прочитай. Пригадай, як вимовляються дзвінкі при
голосні звуки в українській мові.

Вимова дзвінких приголосних звуків
Пам’ятай, що наша мова
Милозвучна і дзвінка;
Не оглушуй звука в слові,
Як потреби в тім нема.

вве5чері
вночі 5

вра5нці
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Ось, наприклад, слово гриб
Вимовляйте чітко, дзвінко,
Звука б не оглушіть,
Бо велика це помилка.

Варто в слові цім звучнім
Звук останній оглушити —
Грипом — ох яким страшним! —
Можна раптом захворіти.

Ще для прикладу візьмем 
Пречудове слово казка.
Звук середній без проблем
Дзвінко вимовте, будь ласка.

Звука з не оглушіть:
Ми читаєм тільки казку!
Варто з на с змінить —
І в руках тримаєм каску.

Стали в ряд слова такі —
Треба їх запам’ятати,—
Звуки у яких дзвінкі
Можна глухо вимовляти.

Кігті, нігті, вогко, легко,
Дьогтю, вогкий і легкий —
Буква ге в словах оцих
Позначає звук глухий.

Інші звуки всі дзвінкі
Не оглушуйте ніколи,
Вимовляйте їх завжди
Дзвінко — за законом мови!

                       Леся Лужецька

2. Випиши з вірша слова, в яких буква г позначає глухий 
звук.

9



6  1. Прочитай. Спиши, вставляючи пропущені букви.

В темний вечір зим холодних,
В парту кинувши кни..ки,
Ми збирались коло гру..ки
Слухать нянині ка..ки.

                                      Яків Щоголів

   Гру 5бка — піч.
Мовна скарбничка 2. Підкресли букви, що позна 

   чають дзвінкі приголосні  
   звуки.

7  1. Прочитай. Пригадай, які звуки в поданих словах позна
чають виділені букви.

боротьба   просьба   молотьба   вокзал

2. До поданих слів добери перевірні. Запиши їх парами. 
До  якого слова не можна дібрати перевірне?

8  1. Прочитай. Випиши з вірша слова зі звуками [дз], [дж]. 
Зроби звукобуквений аналіз одного з них.

Джмелі спросоння —  
               буц! — лобами!
Попадали, ревуть в траві.
І задзвонили над джмелями
Дзвінкі дзвіночки лісові.
        Микола Вінграновський

2. Виділене слово поділи для переносу.

 9  Прочитай слова у стовпчиках. Утвори словосполу
чення. Запиши, вставляючи пропущені букви.

приво..зальна
ле..кий
гострі
во..ка
мамина

про..ьба
вітерець
скатертина
площа
кі..ті
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 10  1. Прочитай текст. Добери заголовок. Придумай кін
цівку.

На березі маленької річки в густій траві жив 
собі коник. Добре жив, привільно. Всього вдо-
сталь мав: і хату, і їжу, і сонце над головою. 
Одного йому не вистачало: не вмів коник співа-
ти. А співати йому дуже хотілось. Усі навкру-
ги співають: і солов’ї в кущах, і жайворонки 
в небі, і навіть жаби в сусідньому болоті. Ну як 
можна жити на білому світі й не співати?

Вирішив коник повчитися у солов’я. Добрий 
початок — половина діла. Примостився коник 
під кущем, де співав той, і почав тихесень-
ко підтягувати. Йому здалося, що гарно вихо-
дить, і він би співав ще, та раптом побачив, як 
ромашки від сміху пригнули голівки, а дзві-
ночки заливалися, закинувши голівки догори. 
Замовкнув коник…

Ірина Прокопенко

2. Випиши з тексту слова зі знаком м’якшення (ь). Поясни 
його вживання.

3. Виділені слова поділи для переносу.

 11  1. Прочитай слова. Порівняй їх написання.
Російською:

секретарь
голубь
степь
кровь
верфь
семь
ночь

роскошь
намажь

Українською:
секретар

голуб
степ
кров
верф
сім
ніч

розкіш
намаж
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2. Спиши українські слова. Підкресли букви, після яких 
в  українській мові не пишеться ь.

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

 12  1. Прочитай. Постав подані слова у формі однини. Запи
ши за зразком.

Мізинці, горобці, палаци, молодці, 
олівці, абзаци, стільці, матраци, 
кінці, місяці.

Зразок . Мізинці — мізинець.

2. Які звуки позначає буква ц у цих словах?

 13  1. Прочитай. Добери заголовок.

Тихої осінньої години в садку панує урочис-
та, замислена тиша, яка мимоволі примушує 
прислухатись до того, що діється в твоїй душі.

А коли вітер, садок стає схожий на бурю 
живого вогню. Гілля розгойдується, жовте лис-
тя падає додолу, котиться по траві, на ньо-
го лапатим краплепадом сіється багряне. Все 
це перемішується, сухо шарудить, стикається 
в повітрі, крутиться… Садок сам себе дивує сво-
їм різнобарвним виром, пишною колотнечею.

За Євгеном Гуцалом

2. Випиши виділені слова. Визнач, на  які питання вони від
повідають, до якої частини мови належать.

Вимовляємо: Пишемо:
діє[ц 5:а]  діється
сіє[ц 5:а]  сіється
коти[ц 5:а]  котиться

Зверни увагу!

мізи5нець
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 14  1. Прочитай. Переклади слова українською мовою. 
За пиши.
Лён, ёрш, лётчик, приём, майор, район, знако-

мый, полевой, цветной, клюв, бодрый, сегодня.

2. Із двома словами (на вибір) склади і запиши речення.

 15  1. Прочитай. Спиши, вставляючи 
пропущені букви.

Щороку восени переліт-
ні птахи відлітають у вирій. 
Вчені говорять, що їх перел..- 
ти почалися кіл..ка міль..нів 
років тому.

Чемпіоном серед перелітних 
птахів вважаєт..ся полярний 
крячок. Дал..ніст.. його перел..- 
тів є найбіл..шою. Цей мален..кий білий манд-
рівник з червоним дз..бом за рік долає відстан.. 
біл..шу, ніж окружніст.. земної кулі по екватору.

(З дитячої енциклопедії)

2. Виділені слова поділи для переносу.

 16  1. Прочитай. Добери заголовок. Спиши.

На узліссі чорніють купки землі. Деякі зовсім 
свіжі. Їх насипав кріт: зайву землю з потайних 
ходів повигортав.

Майже все своє життя він проводить під зем-
лею, шукає черв’яків, личинок різних комах, 
а на поверхню виходить рідко.

Віктор Приходько

2. Знайди в тексті слова з подовженими приголосними зву
ками. Зроби їх звукобуквений аналіз.

3. Наведи власні приклади слів із подовженими приголос
ними звуками.

восени5 
мільйо5н
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 17  1. Прочитай. Від поданих дієслів утвори іменники. Запи
ши за зразком.

Читати, бажати, знати, малювати, питати, 
навчати, відкрити, взути.

Зразок. Читати — читання.

2. Одне з утворених слів (на вибір) поділи для переносу.

 18  1. Прочитай. Порівняй правопис слів у російській та 
українській мовах.

Російською:
грипп
сумма
аллея
пресса

бассейн
коллектив

телеграмма

Українською:
грип
сума
алея

преса
басейн

колектив
телеграма

2. Із слів, записаних українською мовою, склади малий тлу
мачний словничок:

а) розташуй слова в алфавітному порядку;
б) постав наголос;
в) до кожного слова додай тлумачення 

з  довідки.

Довідка: друковані газети, журнали, які вихо-
дять із певною періодичністю; дорога, обса джена 
з обох боків деревами або кущами; інфекцій-
на хвороба; передане телеграфом повідомлен-
ня; штучне водоймище з укріпленими стіна-
ми; результат додавання величин; група людей, 
об’єднаних спільною діяльністю або спільними 
інтересами.

3. Назви відомі тобі види словників.

телегра5ма
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 19  1. Прочитай подані слова.

Чесний, обласний, серце, радісний, проїзний, 
ненависний, учасник, вісник.

2. Склади малий українськоросійський словничок:
а) розташуй слова в алфавітному порядку;
б) постав наголос;
в) біля кожного слова запиши його переклад російською 

мовою.

3. Порівняй написання слів в українській і російській мовах.

20  1. Прочитай. Спиши, вставляючи пропущені букви.

Сонце кинуло на землю перше промі..я. 
Леген..кий вітерец.. приніс із полів запахи трав 
і пол..вих квітів. Дес.. високо в небі залунала 
пісня жайворонка. 

У всіх був радісний настрій. Аркадій Іва нович 
без кашкета, підставивши сиве воло..я сонцю,  
з щасливим виглядом спостерігав за наро - 
дже..ям майбутн..го ставка.

За Іваном Багмутом

2. Зроби звукобуквений аналіз виділеного слова.

§ 2. Будова слова

 21  1. Прочитай. Випиши з тексту спільнокореневі слова.

Вранці небо було чистим, безхмарним. Рап-
том з’явилась невеличка хмаринка. А за нею 
насунула велика чорна хмара. Пішов дощ.

2. Розглянь схему. Визнач, якому з виписаних слів вона від
повідає.
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3. Пригадай порядок розбору слів за будовою.

 — закінчення,  — основа,

 — корінь,  — префікс,  — суфікс.

 22  1. Спиши. Розбери за будовою.

Розмова, лісок, пришкільний, вухо, перехід.

2. Які з поданих слів мають нульове закінчення?

 23  1. Прочитай слова в рядках. Визнач серед них спорідне
ні. Знайди в кожному рядку зайве слово. Доведи пра
вильність своєї думки.

Роса, рости, рослина, паросток.
Вода, підводний, водити, водяний.
Побілити, біль, білесенький, білий.
Радість, радувати, порадити, раденький.
Річка, річний, річечка, річковий.

2. Із виділеними словами склади і запиши речення.

 24  1. До поданих слів добери перевірні. Встав пропущені 
букви. Запиши за зразком.

Зразок. Весло 5 — ве5сла вели5кий — ве 5лич

 з..рно кл..новий
 с..стра в..шневий
 з..мля л..гкий
 пл..че гл..бокий
 кн..жки т..мніти

2. Поясни, які способи перевірки ненаголошених голосних 
у  корені слова слід використовувати під час виконання 
вправи.

3. До виділених слів добери антоніми.

16



 25  1. Прочитай. Спиши, вставляючи пропущені букви.

Початок жовтня був на диво теплим. І тра-
питься ж таке: обмануті т..плом суниці посеред 
осені знову зацвіли. Серед з..лених л..сточків 
біліли ніжні квіточки. А там, де галявину 
сонеч ко зігрівало біл..ше, можна було збирати 
ще один урожай.

Рідко таке трапляється. Скіл..ки сходив лісо-
вих ст..жинок, а суниці, що дозріли вос..ни, 
побачив уперше.

Віктор Приходько

2. Випиши з тексту виділені слова. Розбери їх за будовою. 
Назви суфікси, що надають словам зменшувальнопестли
вого значення.

 26  1. Прочитай. Добери заголовок. Спиши.

Небо гуркотіло, ревло, клекотало, сліпуче 
розверзало свої нетрі. А з тих нетрів падала 
безкінечна водяна лавина, розплющувалась об 
асфальт, і вже на 
місці дороги несла-
ся ціла річка, вся 
в піняві і ряботинні.

Та ось потроху почало стихати. Віддалилася 
громовиця, дощисько перейшов у дощ, дощ — 
у дощик, а там на пів-обрію здивовано вигнула 
брову райдуга.

Євген Шморгун

2. Випиши з тексту спільнокореневі слова. Познач корінь.

3. Знайди в тексті словасиноніми.

4. У виділених словах познач префікси. 
Поясни їх написання.

   Не 5трі — хащі.
Мовна скарбничка

асфа5льт
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 27  Розглянь малюнок. Пригадай, перед якими буквами 
в  українській мові пишеться префікс с. Запиши п’ять слів 
із цим префіксом.

 28  Переклади й запиши словосполучення українською 
мовою.

Сказать правду, сварить борщ, слить воду, 
срезать ветку, сформировать характер, сгребать 
сено, списать предложение.

 29  1. Прочитай. Запиши подані слова у два стовпчики: 
в  перший слова без префіксів, у другий із префіксами.

Під’їзд, п’ють, м’який, об’єднати, пір’їна, 
з’яви тися, б’ється, з’юрбитися.

2. Підкресли букви, перед якими пишеться апостроф. 
Визнач, скільки звуків вони позначають. Пригадай прави
ла вживання апострофа.

Апостроф  пишеться

б, п, в, м, ф, р
   після       

                 

префіксів, що 
закінчуються 

на приголосний

перед ї та 
я, ю, є, 
коли вони 
позначають 
два звуки

КаФе ПТаХС
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 30  1. Спиши словосполучення, вставляючи, де треба, апо
строф.

Дружна сім..я, св..ятковий вечір, чисте 
подвір..я, важкий р..кзак, цукрові бур..яки, 
під..їхати до школи, з..ясувати завдання, яблуч-
не п..юре, об..єднати сили, духм..яна м..ята, 
несподівана бур..я, служба зв..язку.

2. Виділені слова поділи для переносу.

3. З одним зі словосполучень (на вибір) склади і запиши 
речення.

 31  1. Прочитай. Добери заголовок. Спиши, вставляючи 
пропущені букви і, де треба, апостроф.

Ось і знову ро..цвів бузок на подвір..ї. 
Щоранку ..бігаються діти до духм..яного куща 
і ро..шукують п..ятипелюсткову квіточку. Де ж 
..ховалося їхнє «щастячко»? Кожному кортить 
знайти ..го на квітучій бузковій гілочці. Та ось 
нарешті й довгождана п..ятірочка.

— Знайшов! Щастя знайшов! — дзвінко вигу-
кує Дем..янко.

І світяться радістю обли..я хлоп..ят.
Для щастя іноді так небагато треба.

За Євгеном Шморгуном

2. Зроби звукобуквений аналіз виділеного слова.

 32  1. Прочитай. Спиши, вставляючи пропущені букви.

Осі..ні дощі хлюпотять з ранку до вечора. 
Без кінця клюють чорну, ро..моклу землю. На 
лісових ст..жинах стоїть вода, з..мля не може  
біл..ше її вбирати. Крони і стовбури д..рев мокрі 
до самісін..кого корі..я.
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Одноманітно шумить ліс в осі..ю негоду. І той 
шум виповзає на узлі..я, а далі тече на бе..меж-
ні поля, сірі і затуманені. 

За Василем Грінчаком

2. Підкресли в тексті прийменники (рос. — предлоги). Роз
кажи, що ти знаєш про цю частину мови.

 33  1. Прочитай. Спиши, розкриваючи дужки.

Зима (без)снігу, (без)сніжна зима, (по)бігли 
(по)полю, (за)зирнув (за)шафу, (від)плив (від)
берега, (з)рушити (з)місця, (від)чути (по)дих, 
(про)читати (про)письменника.

2. Підкресли прийменники. Познач у словах префікси.

 34  1. Прочитай.

Відома українська письменниця Наталя Забі-
ла народилась у Петербурзі в сім’ї службовця. 
Писати вірші, казки та оповідання почала ще 
в ранньому дитинстві. У чотири роки вона вже 
склала свій перший вірш.

2. Знайди в тексті прийменники. Пригадай правила вживан
ня прийменників у, в.

35  1. Прочитай, добираючи з дужок потрібний прийменник. 
Спиши, вставляючи прийменники і пропущені букви.

Над оз..ром стояли верби, старі, дуплисті. 
(У, В) деяких стовбури були ро..чахнуті, і вся 
середина вигоріла. Але молоде пагі..я пнулося 
з кори і кущем ро..росталося (у, в) різні боки. 
То, кажуть, (у, в) грозу грім ударяє (у, в) верби 
і блискавка спалює стовбури. Дуже небе..печно 
ховатися серед лугу під вербами.

Василь Грінчак

2. Виділене слово поділи для переносу.
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 36  1. Прочитай. Спиши, розкриваючи дужки і вставляю
чи пропущені букви.

Вечір
(З,С)котилося сонце
з в..сокого неба,
за ден.. утомилось —
(з,с)почить ..му треба.
І вітрові в полі
гуляти несила:
(з,с)горнув свої віл..ні,
ш..рокії крила.
(З,С)т..мніло й (з,с)робилось
так тихо надворі.
На небі зоріють,
мов іскорки, зорі.
     Михайло Коцюбинський

2. Знайди в тексті прийменник в. Поясни його вживання.

3. Підкресли слова, вжиті в переносному значенні.

 37  1. Прочитай. Розіграй діалог.

             Бусол
— Бусле, бусле, глянь на себе:
Лиш одна нога у тебе!
Що ти, бусле, наробив —
Другу ніжку загубив!

— Ні, обидві ноги в мене.
Та роса така студена,—
На одній стою в траві,
Щоб не мерзли зразу дві.

                         Єжи Єсіновський

2. Добери синоніми до слова бусол.
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3. Знайди в першій частині вірша споріднені слова. Випиши 
їх. Познач корінь. Підкресли букви, що позначають звуки, 
які чергуються.

4. Наведи власні приклади слів із чергуванням голосних 
і  приголосних звуків у коренях.

Чергування звуків  
у коренях слів

Чергування 
голосних звуків

[о] — [і]
[е] — [і]

Чергування 
приголосних звуків

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

 38  1. Прочитай. Добери заголовок. Спиши.

У давні часи, коли ще не було мила, римля-
ни вмивалися з піском. Цей дуже дрібний пісок 
спеціально завозили з берегів Нілу. А єгиптя-
нам милом слугувала паста з бджолиного воску, 
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котру змішували з водою. Згодом римляни для 
вмивання почали застосовувати попіл та соду, 
ще пізніше навчилися виготовляти мило з тва-
ринного жиру та попелу.

(З журналу «Барвінок»)

2. Знайди й підкресли в тексті слова, в коренях яких відбу
вається чергування голосних звуків.

3. Випиши виділені слова. Зміни їх форму або добери до 
них спільнокореневі так, щоб у коренях відбулося чергу
вання голосних звуків.

39  1. Прочитай. Випиши з тексту виділений вислів. Поясни, 
як ти його розумієш. Знайди у цьому вислові слово, 
при зміні форм якого відбувається чергування голос
них звуків.

Взяв я вудку — і до річки,
З братом сів на бережку.
Та не ловляться плотвички,
Не тріпочуть на гачку.

Я нічого не спіймав,
Біля вудки задрімав.
Тут почув я голос брата:
Щось ти носом став клювати! —

Отакий у мене ніс:
Через нього все навкіс!

                                         Грицько Бойко 

2. Розбери за будовою слова річка, бережок. Добери до них 
спільнокореневі так, щоб у коренях відбулося чергування 
приголосних звуків.

3. Пригадай, які ще вислови зі словом ніс ти знаєш.
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  У давнину неписьменні люди носили із 
собою дощечки. І на них зарубками робили різні 
по знач ки. Ці дощечки називали «носами», бо їх 
носили. Отже, вираз «зарубати на носі» означає 
запам’ятати, добре засвоїти раз і назавжди.

Мовна скарбничка

40  Прочитай подані слова. Зміни їх форму або добери до 
них спільнокореневі так, щоб у коренях відбулося чергу
вання приголосних звуків.

Горошина, рученька, дружний, вухо, на бе5ре-
зі, козацький, молоко, доро5га.

 41  1. Прочитай. Спиши, вставляючи пропущені букви.

Ходить в..ресен.. борами
й ро..мовляє з яворами.
Листя кидає в кр..ниці,
наче вист..глі зірниці.
Ходить в..ресен.. ст..пами
в добрій дружбі з орачами.
Вітерцем їх обвіває
та тумани ро..ганяє.

                        Дмитро Мегелик

2. Випиши з тексту виділені слова.  
Зміни їх форми так, щоб у коренях  
відбулося чергування голосних звуків.

3. Знайди й підкресли в тексті слова, правопис яких слід 
перевіряти за словником. Запиши з  пам’яті п’ять словни
кових слів.

  Перевір себе. Скористайся електронним освітнім ресурсом
interactive.ranok.com.ua.
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ТЕКСТ

§ 3. Тема, мета, заголовок.  
Роль слів у побудові тексту

 42  1. Прочитай. Перекажи.

Зірвав вітер листок з осики. Листок востаннє 
покружляв у повітрі і впав у калюжу. Приди-
вився я до листочка, бачу — на ньому муравлик 
сидить. Завмер бідолаха з переляку після тако-
го польоту.

Та ось трохи очуняв, став бігати на листочку. 
Підбіжить до краю, нахилить голівку, поведе 
вусиками, помацає лапками — вода! — і назад. 
До іншого краю примчить — знову вода.

А вітер носить листок по калюжі. Наче на 
плоті по бурхливому морю, плаває по ній мурав-
лик. Раптом листок зіткнувся з іншим пожовк-
лим листком. Зрадів муравлик, хутенько пере-
повз на нього. А це такий же плавучий острів, 
як і його.

Коли бачу: прибило-таки листок з муравли-
ком до гілки, яка одним кінцем лежала на зем-
лі. Помацав її муравлик лапками, немов хотів 
перевірити, чи витримає, і обережно поповз по 
ній. А коли вискочив на берег, навіть не озир-
нувся, так хутко побіг до своїх. Тепер йому 
буде про що розповісти друзям. Бо ж не кожній 
мурасі доводиться плавати у морі на плоті, чи 
то пак, у калюжі на листочку. 

За Олегом Буценем

2. Пригадай, що ти знаєш про текст.

25



Текст — це група речень, зв’язаних між собою 
за змістом.

Тема — 
це те, про 

що йдеться 
в тексті.

Головна  
думка (мета) — 

це голов не,  
про що хотів 

сказати автор.

Заголовок

3. Визнач тему і головну думку поданого тексту. Добери 
заголовок. Поміркуй, що розкриває дібраний тобою заго
ловок: тему чи головну думку тексту.

4. Спиши перший абзац тексту. Підкресли слова, якими 
автор називає мурашку.

 43  1. Прочитай. Визнач тему і мету тексту. Добери заголовок.

Якось я сидів на балконі, знічев’я спостері-
гав, що робиться у дворі.

Бачу, стара ворона знайшла на землі хліб-
ну шкоринку. Клюнула її раз, вдруге. Суха, не 
вдзьобнеш. Думаю, полетить собі пташка. Аж 
ні, схопила вона свою знахідку і подалася до 
воріт, де після дощу саме була калюжа. Кинула 
винахідниця шкоринку у воду, разів зо три пере-
вернула, щоб таки намокла. Тоді, вдоволена, 

спритно вхопила мокру 
здобич дзьобом і заходи-
лася ласувати. Оце так  
розумниця! 

За Дмитром Прилюком

2. Випиши з тексту в два стовпчики слова, які дозволяють 
уникнути повторення виділених словосполучень.

   Зніче5в’я —  
з нічого роботи.

Мовна скарбничка
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44  1. Прочитай, доповнюючи текст словами з довідки. 
Визнач його тему й мету. Добери заголовок. Запиши 
текст.

Якось мій тато йшов лісом і побачив, як здо-
ровенний лис женеться за козенятком. (Хто?) … 
зовсім знесиліла. Ще стрибок — і скоїться лихо. 
Батько вистрілив угору, щоб налякати переслі-
дувача. Лис утік. А (хто?) … від несподіванки 
неначе заклякло на місці. Тато взяв (кого?) … 
на руки і приніс додому.

Доглядала (кого?) … вся родина. (Хто?) … 
швидко здружився з людьми. Назвали (кого?) … 
Довгоніжкою. (За Іваном Шпиталем)
Слова для довідки: його, козенятко, малень-
кий знайда, бідолашна тваринка, козлика.

2. Поміркуй, яку роль відіграють у тексті вставлені слова.

Вставлені тобою слова дають можливість 
уникнути повторення одного й того самого слова, 
а також допомагають зв’язати речення в тексті.

Зверни увагу!

 45  1. Прочитай. Виправ помилки, пов’язані з багатора
зовим повторенням одного й того ж слова. Добе
ри заголовок. Запиши відредагований текст.

Біля в’їзду в село стоїть могутній дуб. Бага-
то бачив на своєму віку цей дуб. Коріння дуба 
глибоко ввійшло в землю. Широкі листки дуба 
про щось гомонять між собою. Часто під дубом 
сидять люди, відпочиваючи в тіні його зеленої 
шапки.

2. Зроби звукобуквений аналіз виділеного слова.
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§ 4. Поділ тексту на частини. План.  
Будова тексту

 46  1. Прочитай. Визнач тему і мету тексту.

       Рости, кленочку!
З кленового гаю прилетіла на вітрильці насі-

нина. Край городу впала. Сховалася під бадили-
ну і до весни пролежала. 

Пригріло сонце, задзюркотіли струмки. Схо-
тілося насінинці дзвінкої водиці напитися, 
на сонце поглянути. Пустила вона росточки. 
Один — до землі, другий — до сонця.

Біг якось хлопчик городом. Дивиться — кле-
ночок. Такий кумедний, ледь від землі видно, 
всього два листочки. Біля нього кури порпа-
ються, їжу вишукують. «Ще зламають кленоч-
ка!» — подумав хлопчик.

Майнув у лозняк, нарізав пруття. Обгородив 
деревце тинком. Рости, кленочку, міцний та 
високий!

Василь Чухліб

Словничок: вітри5льце — (рос.) небольшой парус
         бадили 5на — (рос.) стебель растения

2. Скільки абзаців у цьому тексті? Визнач, про що розпові
дається в кожному з них. 

3. Склади і запиши план тексту.
Пригадай з уроків російської мови вимоги до складання 
плану (за потреби звернись до c. 29).
— Що має відбиватися в плані?
— Які речення слід використовувати?

4. Перекажи текст за складеним планом.
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Вимоги до складання плану 

1. У плані має відбиватися:
а) тема і головна думка тексту;
б) те головне, про що говориться в кожній час-

тині.
2. При складанні плану слід використовува-

ти речення одного виду: або розповідні, або 
питальні, або окличні.

 47  1. Прочитай текст.

       Живі ліхтарики
У лісовому озері водилися великі карасі. 

Засидівся я з вудочкою допізна і вирішив зано-
чувати, щоб дочекатися ранкового кльову. Обі-
перся я об стовбур осики і ледь не задрімав. Але 
що це? З темряви прямо переді мною світило-
ся двоє очей. Якийсь звір втупився в мене і не 
змигне. Трохи далі, під кущем, ще один хижак 
причаївся. Гупнув я дрючком по дереву, але зві-
рі, що спостерігали за мною, ні гу-гу! Підійшов 
я ближче і ледь не розреготався. У траві засві-
тили свої ліхтарики жучки-світлячки. Повзають 
по стеблах і не гаснуть. 

Віктор Приходько

2. Поміркуй, який із поданих нижче планів відповідає цьо
му тексту. Які види речень використано в першому плані? 
А  в другому?

       План № 1
1. Дочекаюсь кльову!
2. Хижаки довкола!
3. Та це ж світлячки!
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       План № 2
1. Чому б не дочекатися кльову?
2. Чиї це очі?
3. Що мене розсмішило?

3. За одним із поданих планів поділи текст на частини 
і  запиши його. Кожну частину починай писати з абзацу.

4. Склади і запиши власний план до цього тексту, викорис
товуючи розповідні речення.

5. Перекажи текст за планом. Під час переказу за допомо
гою інтонації передавай різні почуття, пережиті автором.

 48  1. Прочитай зачин і кінцівку тексту. За поданим малюн
ком склади його основну частину.

Зачин. Якось вирішив я сопілку зробити. Роз-
шукав на узліссі кущ бузини і підійшов до ньо-
го. Хотів гілку для сопілки зрізати.
Та раптом…
Основна частина.

Кінцівка. Так пташка й відвела мене від сво-
го гніздечка. Не став я її даремно тривожити. 
В іншому місці знайшов гілку для сопілки.

2. Добери заголовок. Перекажи складений текст.
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 49  1. Прочитай. Поміркуй, чи дотримана послідовність 
дій в тексті. Розташуй частини так, щоб вийшов 
зв’язний текст. Добери заголовок. Запиши утворе
ний текст.

Але дуб не загинув. Через рік зазеленіли моло-
ді пагони, де обгоріли гілки. Укрився старий дуб 
кучерявим листям. А верхівка була суха.

Налетіла гроза. Вдарила вогняна стріла 
в стовбур дуба. Затремтіли гілки. Загорілось 
верховіття. Лив дощ, а дуб горів — аж палах-
котів. Обгоріла його верхівка.

Летіли з теплого краю лелеки. Бачать — сухе 
верховіття. Сіли на нього й змостили там гніз-
до. Зрадів старий дуб. Тепер він не самотній. 

За Василем Сухомлинським

2. Усно склади план записаного тексту.

3. Визнач, у якому значенні (прямому чи переносному) вжи
то виділене слово.

§ 5. Типи текстів

50  1. Прочитай. Визнач тему і головну думку тексту. 
Добери заголовок.

У гарячих пісках Кос-Аралу росте великий 
зелений сад. А першим деревом у ньому була 
верба. Її посадив великий український поет 
Тарас Григорович Шевченко.

Коли везли Тараса Шевченка в заслання, 
підібрав він гілочку верби. З нею за пазухою 
переплив човном Каспійське море і увіткнув її 
на городі форту. Голим і порожнім було тоді 
подвір’я, а навколо самі піски.
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Та виросло з тої гілочки велике дерево. 
І назвали його вербою Тараса. 

За Оксаною Іваненко

2. Склади і запиши план тексту. Перекажи текст за планом.

3. Визнач тип тексту. Пригадай, які ще типи текстів ти знаєш.

Типи текстів

опис міркуваннярозповідь

51  1. Прочитай. Знайди в тексті опис і випиши його.

За лозняком я спустився в невелику балку 
і від несподіванки зупинився. Над пожухлою 
травою пурхали барвисті птахи. Груди в них 
рожеві. Крила з чорно-білими смужками. А на 
голові красується, горить у сонячних променях 
оранжевий чубчик. Це були одуди. 

Віктор Приходько

2. Розглянь схему і знайди в текстіописі його частини.

Текст- 
опис ІІ частина

розкриваються ознаки 
предмета

ІІІ частина
(якщо є)

висновок

І частина
називається предмет  
або передається загаль- 
не враження від нього
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52  1. Прочитай. Визнач тип тексту.

Які великі чепуруни наші коти! Тільки й зна-
ють, що вмиваються. Вилизують себе і вранці, 
і після обіду, і ввечері. Здається, що вони жити 
без цього не можуть.

А відбувається це тому, що коти постійно 
злизують із себе не стільки бруд, скільки влас-
ний запах. Для них це дуже важливо. Адже 
всі коти за своєю природою — мисливці. Вони 
полюють із засідки, чатуючи на здобич. А запах 
заважає мисливцю.

Ось чому коти так часто вмиваються.

2. Розглянь схему і знайди в тексті його частини.

Текст- 
міркування ІІ частина докази

ІІІ частина
(якщо є)

висновок

І частина
думка, яка 
доводиться

3. Добери заголовок. Спиши перші дві частини тексту. 
Користуючись схемою, доведи, що записаний тобою текст 
є текстомміркуванням.

Текст-міркування буває повним і неповним. 
У повному міркуванні розрізняють три части-
ни, а неповне міркування складається з двох 
частин.

Зверни увагу!
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53  1. Прочитай вірш.

Коли б я був чарівником

Коли б я був чарівником,
Що може все на світі,
Я так вчинив би,
Щоб скоріш
Дорослішали діти.
І так зробив би, щоб я був
Високим — аж під стелю…
Я б розтопив усі сніги
І напоїв пустелі.
Я б залюбки перетворив 
Всі бур’яни на лузі
У сад, щоб яблука росли,
Щоб їв і я, і друзі.

Коли б я був чарівником,
Раділи б всі навколо,
І виріс би високий ліс,
Де степ був голий-голий.
В моєму б лісі не чіпав
Вовк — зайця, лис — куріпку.
Я б так зробив, щоб хижаки
Всі їли моркву й ріпку.
Коли б я був чарівником,
Росли б зимою квіти,
І не було б ніколи війн,
І був би мир у світі.

          Володимир Кухалашвілі

2. Які думкимрії автора тобі найбільше сподобалися?

3. Склади й запиши власну розповідь на тему «Коли б я був 
чарівником».
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54  1. Прочитай подані тексти.

1. Кульбаба — багаторічна трав’яниста рос-
лина з довгим гіллястим коренем. Має безлисті 
й порожнисті стебла. Численні листки ростуть 
від кореня. Квітки яскраво-жовті. Цвіте з квіт-
ня до серпня. Росте кульбаба в лісах, парках, 
поблизу доріг. Поширена по всій Україні.

2. На леваді розквітла кульбабка. Це справж-
нє маленьке диво. Рано-вранці розтуляє вона 
своє жовтеньке вічко і вітається із сонечком. Та 
вона й сама наче сонечко, що сховалося серед 
зелених вирізьблених листочків.

2. Визнач тему й мету кожного з текстів.

3. Пригадай з уроків російської мови, що ти знаєш про 
художній і науковий тексти.

4. Розглянь подану нижче схему і зроби висновок: який 
із  поданих текстів є художнім, а який  — науковим.

Текст

науковий

Мета: дати наукові 
відомості про пред-
мет, явище.

художній

Мета: образно, емо-
ційно описати пред-
мет, явище; передати 
думки, враження, 
почуття.

5. Спиши художній текст. Підкресли слова, за допомогою 
яких автор передає своє ставлення до кульбаби.
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 55  1. Прочитай. Визнач мету тексту.

Деркач
Деркач — невеликий птах. 

Має рудувато-бурувате непоміт-
не забарвлення — під суху траву 
або листя. Деркач погано і дуже 
неохоче літає, але добре бігає. 
Пересувається він швидко й обе-
режно.

Деркач гніздиться по сирих трав’янистих 
луках на всій території України.

Живиться комахами, слимаками. Це дуже 
корисний птах. Його треба охороняти.

2. Поміркуй, які запитання можна поставити до кожної час
тини тексту. Запиши їх у вигляді плану.

3. Попрацюйте в парах. На основі тексту і складених запи
тань до нього розіграйте діалог: «Моє запитання  — твоя 
відповідь».

 56  1. Прочитай слова у стовпчиках. Про кого вони розпові
дають?

лисичка-сестричка

мордочка тоненька

вушка гостренькі

хвостик довгенький

кожушок тепленький

шерсть пухнаста,  
золотиста

на шиї біленький  
комірець

ходить тихенько

дивиться лукаво

хижа тварина

довжина тіла дорівнює 
60–80 сантиметрам

гостра морда

короткі ноги

пухнастий хвіст

хутро рудувате,  
з жовтим відтінком

живиться гризунами,  
птахами, ягодами 
і різноманітним  
насінням
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2. Поміркуй, який текст (науковий 
чи художній) ти можеш скласти за 
допомогою слів першого стовпчика. 
А  другого?

3. Склади і запиши (на вибір) науковий або художній текст 
про лисицю.

 57  1. Прочитай. Спиши, вставляючи пропущені букви.

С..годні в лісі справжній жовтневий л..стопад. 
Клени обс..паються від найменшого под..ху 
вітерця. Гаснуть осі..і вогневі барви. Деякі  
л..сточки, засихаючи, скручуються в дудоч- 
ку. А коли об..режно ро..горнути такий 
л..сточок, всередині в н..му тремтить криш-
талева росинка.

Як же поріділи д..рева! Наче довго хтось брів 
по коліна в опалому листі, в золотому шумі, 
прийшов і навстіж ро..чинив у лісі тисячу синіх 
віконец.. . (Олесь Донченко)

2. Визнач, який це текст: науковий чи художній. Доведи 
свою думку.

3. Виділені слова розбери за будовою.

 58  1. Прочитай. Знайди в тексті та випиши інструкцію.

Сьогодні багато хто, щоб не нищити лісів, 
відмовляється ставити в своїй оселі живу ново-
річну ялинку. Тим часом, можна виплекати це 
чарівне деревце самому.

Пізньої осені чи взимку візьми насіння із 
шишки і збережи його в скляній баночці до вес-
ни. У квітні висій його в пухкий ґрунт. Зверху 
парничок притруси нетовстим шаром моху чи 
соломи. Час від часу не забувай полити.

сантиме5тр
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От під Новий рік і виросте маленька яли-
ночка. 

(З журналу «Малятко»)

2. Добери і запиши заголовок до тексту інструкції.

3. Склади інструкцію з вирощування зеленої цибулі у склян
ці з водою.

 59  1. Прочитай тексти. Визнач, де запрошення, а де — ого
лошення.

І

Шановні мами і тата, бабусі та дідусі!

Запрошуємо вас на свято Врожаю! 
Свято відбудеться 25 жовтня о 13 годині  

в актовій залі школи.

Учні 4 класу.

ІІ

25 жовтня о 13 годині в актовій залі школи 
відбудеться свято Врожаю. Запрошуємо учнів, 
вчителів, батьків.

Учні 4 класу.

2. Спиши оголошення.

3. За поданим зразком склади і напиши для своєї мами 
запрошення на свято Осені.

 60  1. Прочитай зразок привітання.

Люба Даринко!

Щиро вітаю тебе з днем народження! Бажаю 
міцного здоров’я, щастя й успіхів у навчанні.

17.10.15                 Твоя подруга Надійка.
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2. За поданим зразком напиши привітання з днем наро
дження бабусі або дідусеві, мамі або татові.

3. Складений текст привітання надішли їм по мобільному 
телефону СМСповідомленням.

 61  Склади і запиши привітання своїй учительці з її про
фесійним святом — Днем Учителя.

Звертаючись із побажаннями до старшої за 
віком, шановної людини, слова Вас, Вам у тек-
сті привітанні слід писати з великої літери.

Пам’ятай!

Запитання і завдання для повторення

1. Що таке текст?

2. Як дібрати заголовок до тексту?

3. Що таке тема і мета тексту?

4. Розкажи, що ти знаєш про будову тексту.

5. Відповідно до яких вимог складається план тексту?

6. Які є типи текстів? Що ти знаєш про кожний із  них?

7. Чим науковий текст відрізняється від худож нього?

8. Прочитай. Визнач тип поданого тексту.

Ведмідь любить ловити рибу. Він може дов-
го сидіти у річці і чекати. Ось пливе великий 
лосось. Ведмідь уміє спритно схопити рибу 
лапою і викинути на берег.

а) текстопис;
б) текстрозповідь;
в) текстміркування.
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 62  1. Прочитай. Знайди в тексті міркування і випиши його.

Літо прийшло. Скрізь на подвір’ї, у полі, у лісі 
вабить око різнобарв’я квітів. Ось маки розкрили 
свої червоні капелюшки. А там волошки мерех-
тять, наче зірочки. А це що за дивна квіточка? 
Та це ж медунка! Хіба можна її не впізнати?!

Медунку часто називають «світлофором». Це 
тому, що вона триколірна. На одному стеблі 
цієї рослини можна побачити і рожеві, і сині, 
і фіолетові квіти. Різне їх забарвлення — сигна-
ли для бджіл. Рожевий колір бутона сигналізує, 
що солодкий сік тут ще не з’явився. Малиново-
фіолетова квітка запрошує: летіть сюди, некта-
ру багато. А синя повідомляє: соку вже немає.

Ось так, як люди світлофором, 
так і комахи користуються сигна-
лами медунки. (З журналу)

2. Визнач, із скількох частин складається записаний тобою 
текст. Якими словами починаються докази? А висновок?

Складаючи текст-міркування, доречно розпо-
чинати докази такими словами: тому що…, бо…, 
адже…, а висновок: отже…, ось чому…, тому… .

Зверни увагу!

 63  1. Розглянь подану схему. Якому типу тексту вона відпо
відає? Визнач, чи всі наведені в таблиці докази під
тверджують думку, яка доводиться.

Де вербиця — там і криниця

Думка, 
яка дово-
диться

У відомій пісні співається: «Ой 
у полі вербиченька, там стояла крини-
ченька…». А чому з давніх давен люди 
копали криниці саме під вербами?

сигна5л
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Докази Верба має велику життєву силу, бо 
проростає навіть із найменшого пагін-
ця.

Верба є позначкою води на землі. 
Вона ніколи не росте на сухому міс-
ці. Люди за розташуванням вербових 
дерев визначають підземні джерела 
і місця, де вода залягає найближче до 
поверхні.

Високо цінують вулики з вербових 
дощок. Бджоли в таких вуликах добре 
розмножуються і менше хворіють.

З кори верби виготовляють чорну, 
коричневу, жовту і червону фарби.

Верби не дають річкам міліти 
й висихати, укріплюють їхні береги, 
а на полях затримують вологу.

Верба вважається священним дере-
вом, що надає людині сили і здоров’я. 
Відваром верби миють голову при 
випаданні волосся, лікують ревма-
тизм, лихоманку.

Верба — своєрідний природний 
фільтр. Вона має здатність очищувати 
воду від різних домішок, дезінфікує її 
та поліпшує смакові властивості. «Де 
срібліє вербиця, там здорова води-
ця»,— говорить народне прислів’я.

Із дзвінкої та гнучкої вербової дере-
вини виготовляли кобзи, бандури та 
інші музичні інструменти.

Висновок
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2. Склади й запиши текстміркування на тему «Де верби
ця  — там і криниця».

 64  1. Прочитай. Виправ помилки, пов’язані з невиправ
даним повторенням одного й того ж слова. Добе
ри заголовок. Запиши відредагований текст.

Тихо в осінньому гайку. Раптом чути — 
падає гілочка. Лежить гілочка на землі ніжна 
і тендітна. Потім з тихим шарудінням опусти-
лася ще гілочка. Вітру немає, а гілочки пада-
ють і падають. Це гілкопад. Ним починається 
листопад в осики. (За Алевтиною Волковою)

2. Виділене слово поділи для переносу.

  Перевір себе. Скористайся електронним освітнім ресурсом
interactive.ranok.com.ua.
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