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Кличе вересень до шКоли

Гамірно сьогодні 
у селі і в місті. 
Зранку біля школи 
чути жарти, сміх… 

вересень смаглявий 
в одязі барвистім 
на шкільні подвір’я 
кличе нас усіх…

чуєте, як дзвонить, 
як співа святково 
добрий наш знайомий, 
давній друг — дзвінок? 
— Здрастуй, друже, здрастуй! 
Ми до школи знову 
повернулись радо. 
Починайсь, урок!

Анатолій Музичук

Умовні позначення

 — парна робота

 — групова робота

 — початок уроку

 — домашнє завдання



4

УРОК 1. Здрастуй, школо! Здрастуй, клас!

1.	 Розглянь малюнок. Послухай.

2.	 Дай відповіді.

•• Хто зображений на малюнку?
•• Куди прийшли діти?
•• Що вони роблять?

3.	 Пригадай, як можна привітатися.

— до5брого ра5нку, 
Гали5но Петрі 5вно!

— Приві 5т, Макси5ме!

4.	 Привітайся з учителькою і своїми друзями.
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5.	 Пригадай український алфавіт.

А а Б б в в Г г Ґ ґ д д е е
а бе ве ге ґе де е

Є є Ж ж З з и и І і Ї ї Й й
є же зе и і ї йот

К к л л М м н н о о П п р р
ка ел ем ен о пе ер

с с Т т У у Ф ф Х х Ц ц ч ч
ес те у еф ха це че

ш ш Щ щ ь Ю ю Я я
ша ща знак 

м’якшення
ю я

6.	 Запиши букви. Правильно назви їх.

7.	 Прочитай імена дітей. Запиши їх за алфавітом.

Ірина, Павло, Борис, Євген, Андрій, оксана.

8.	 Гра «Алфавітний ряд».

Антон василь ІванАнтонвасиль Іван

9.	 Продовж гру вдома зі своїми рідними або друзями.

, , , , , , 



6

УРОК 2. Клас. Шкільне приладдя

1.	 Прочитай. Знайди на малюнку.

шафа
вікно
дошка
парта
лампа
підлога

стіл
стілець
стіна
стеля
двері
квіти

зошит
гумка
фарби
пенал
пензлик
лінійка

альбом
олівець
крейда
портфель
підручник
щоденник

2.	 Розкажи, що є у твоєму класі. Чим ти користуєшся на 
уроці української мови, а чим — на уроці математики?

3.	 Розглянь малюнок. Прочитай. Розіграй.

— олексію, дай мені, 
будь ласка, олівець.
— Про5шу, Марійко.
— дякую.

4.	 Запам’ятай.

дя5кую
спаси5бі 

спасибо

будь ла5ска
про5шу 

пожалуйста
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5.	 Розглянь малюнки. Прочитай речення.

Учителька пише крейдою.
Іван пише ручкою.
оксана пише олівцем.

6.	 Прочитай, доповни речення за малюнками.

денис малює (чим?) … . 

оленка малює (чим?) … . 

Петрик малює (чим?) … . 

Запиши одне речення на вибір.

7.	 Прочитай. Працюй за зразком.

лампа — лампи
ручка — …
парта — …

зошит — зошити
пенал — …
альбом — …

олівець — олівці
портфель — …
стілець — …

8.	 Доповни і запиши речення.

У моєму класі є парти, стіл, … .
до уроку я готую ручку, підручник, … .
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УРОК 3. Повторюємо. Школа, шкільне приладдя

1.	 Прочитай.

Перше вереснЯ

настав вересень. Юрко і леся пішли до шко-
ли. У лесі новий наплічник. У наплічнику книги, 
зошити, пенал, альбом, фарби. Пролунав дзвоник. 
діти зайшли в просторий клас, сіли за парти. По-
чався урок.

С л о в н и ч о к: наплі 5чник — рюкзак.

2.	 Дай відповіді.

Хто пішов до школи?
Що лежить у лесі в наплічнику?

3.	 Прочитай. Спиши, вставляючи букви и чи і.

Зош..т, ст..на, в..кно, кн..га, ст..л, п..длога.

Перевір написане. Підкресли вставлені букви.

4.	 Гра «Що де?»

лІнІЙКА де?
лінійка на парті лінійка під партою лінійка …

Продовж гру.
ГУМКА де?
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5.	 Пригадай.

відповіда5ти —
малюва5ти —
писа5ти —
рахува5ти —
співа5ти —
танцюва5ти —
чита5ти —

отвечать
рисовать
писать
считать
петь
танцевать
читать

6.	 Розкажи за малюнком, що діти роблять у школі.

7. Доповни речення.

У школі я читаю, пишу, … .
У школі ми читаємо, пишемо, … .

8.	 Прочитай. Спиши, вставляючи букви.

лар..са — школярка. вона старанно вч..ть  
урок.. . лар..са любить ч..тат.., рахуват.., п..сати.
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УРОК 4. Родина

1.	 Послухай.

все ПочинАЄТьсЯ З МАМи

Можна у світі чимало зробити: 
перетворити зиму на літо, 
можна моря й океани здолати, 
гору найвищу штурмом узяти, 
можна пройти крізь пустелі та хащі… 
Тільки без мами не можна нізащо, 
бо найдорожче стоїть за словами: 
в світі усе починається з мами… 

Анатолій Костецький
2.	 Прочитай і запиши.

людина має завжди пам’ятати, звідки вона 
родом, де її коріння.

3.	 Гра «Кому я син (дочка) …?».
Розглянь малюнок. Прочитай слова.

4.	 Розкажи, з ким ти живеш, як звуть твоїх рідних. Почни так:

Я живу з мамою, татом, … . 
Мою маму звуть … .

 ма5ма та5то

бабу5ся діду5сь ? ? пра5дід праба5ба

cин брат ону5к пра5внук
дочка5 сестра5 ону5чка пра5внучка



11

5.	 Доповни речення. Запиши.

Мою … звуть … .
Мого … звуть … .

6.	 Прочитай.

МАленьКІ ПоМІчниЦІ

оля і ліда гуляли у дворі. Побачила оля, як 
Петрик допомагає своїй мамі розвішувати біли5зну 
на мотузці, і сказала подрузі:

— І я сьогодні мамі допомагала.
— І я теж,— відповіла ліда.— Що ж ти робила?
— Тарілки5 витирала, і ложки, і виделки.
— А я черевики почистила.
— Мамині? — спитала оля.
— ні, свої.
— Хіба це допомога мамі? — засміялася оля.— 

Ти ж їх собі почистила.
— ну то й що. Зате у мами сьогодні буде 

менше роботи,— сказала ліда.
Так чи не так?

Олег Буцень

Дай відповіді.

•• Про кого розповідається у творі?
•• Як оля допомагала мамі?
•• А як допомогла мамі ліда?
•• чи можна ліду назвати помічницею? чому?

7.	 Прочитай і запиши прислів’я. Запам’ятай.

Маленька праця краща за велике безділля.
Праця чоловіка годує, а лінь марнує.
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УРОК 5. Професії

1.	 Прочитай.

спитай у тата і у мами, 
Які професії у них. 
Професій різних є чимало, 
сповна їх вистачить на всіх! 
           Анатолій Костецький

Дай відповіді.

•• Які професії у твоїх тата і мами?
•• А ким хочеш бути ти?
•• Які ще професії ти знаєш?

2.	 Запам’ятай і розрізнюй.

краве5ць шва5чка швець

ма5ля5р ма5ля5р,  
художник

му5ляр,  
каменяр

3.	 Прочитай і запиши назви професій.

лікар, учитель, коваль, агроном, інженер, 
слюсар, чабан, лісник, космонавт.

Підкресли слова, які ти не розумієш. Розпитай дорослих 
про ці професії.
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4.	 Прочитай.

МоЯ МАМА ПАХне ХлІБоМ…

одного дня в дитячий садок привели двох но-
вачків — п’ятирічних хлопчиків Толю й Колю. 
Їх привели мами.

Хлопчики познайомились. Толя запитує Колю:
— де працює твоя мама?
— А хіба ти не знаєш? — здивувався Коля.— 

вона ж так пахне ліками. Моя мама — лікар. За-
хворіє людина — мама вилікує. Без лікаря люди 
не могли б жити. А твоя мама де працює?

— А хіба ти не знаєш? — здивувався Толя.— 
вона ж так пахне хлібом. Моя мама — пекар. 
вона годує людей. Без хліба не міг би ніхто жити.

— І лікар? — запитав здивовано Коля.
— І лікар не міг би,— з гордістю сказав Толя.

Василь Сухомлинський

Дай відповіді.

•• Про що запитав Толя Колю?
•• Ким працює мама Колі?
•• Ким працює мама Толі?
•• на твою думку, яка з професій є найголовнішою?

5.	 Доповни речення. Запиши.

У лікарні працює (хто?) … .
шиє взуття (хто?) … .
навчає дітей у школі (хто?) … .
Жене отару овець (хто?) … .
Малює картини (хто?) … .
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УРОК 6. Інструменти

1.	 Прочитай. Навчись читати швидко.

шило

шило шубку шурі шило, 
шовком, шерстю шви обшило. 
вийшла шубка прехороша 
нашій шурі на порошу.

Володимир Ладижець

ноЖичоК

ножичку, ножичку, 
виріж нам ложечку.  
ріж, ніж, ріж хутчіш, 
Бо збіжить наш куліш!

Володимир Ладижець

Про які інструменти розповідається у віршах?
Які ще інструменти ти знаєш?

2.	 Запам’ятай.

 ви5крутка щи5пці

3.	 Доповни речення. Запиши.

У мого батька є такі інструменти: ножиці,  
пилка, , , , … .

4.	 Прочитай. Доповни речення.

дідусь забиває цвяхи (чим?) … .
Мама ріже тканину (чим?) … .
сестра вишиває (чим?) … .
Брат закручує гвинт (чим?) … .
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5.	 Гра «Що зайве?».
Назви предмети, зображені на малюнках. У кожному 
ряду знайди зайвий.

Продовж гру.

6.	 Прочитай загадки. Відгадай. Відгадки запиши.

Я блискуча, гостренька, 
Маю вічко маленьке. 
За собою несу 
довгу-довгу косу.

Грицько Бойко

Має зуби залізні, 
Гризе дерева різні. 
Гризе, ріже з усіх сил, 
Аж з-під неї сипле пил.

Марійка Підгірянка

У легкого держака 
Голова така важка.

Грицько Бойко
два кільця, два кінця, 
А посередині цвях.
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УРОК 7. Повторюємо. Професії. Інструменти

1.	 Прочитай. Вивчи напам’ять.

нАПерсТоК

Голка вишила два кола, 
Голка пальчик наколола. 
Тут наперсток як прибіг 
Та на бідний пальчик — плиг! 
Каже голці: «шити — ший, 
А колотися не смій!».

Інна Кульська

Подумай і скажи, людям яких професій потрібні наперсток 
і голка.

2.	 Розглянь малюнок. Хто на ньому зображений?
Прочитай, розіграй.

— добрий день, Маріє Петрівно!
— Здрастуй, наталочко!
— Я вже прочитала книжку 

«Котигорошко». вона мені сподо-
балась.

— Я дуже рада. Яку книжку 
ти б хотіла ще прочитати?

— Я люблю читати казки.
— А ти вже читала казку 

«Івасик-Телесик»?
— ні.

— Тоді візьми цю книжку.
— дякую, Маріє Петрівно. до побачення!
— на все добре, наталочко!

3.	 Порівняй. Запам’ятай.

бібліоте5кар (укр.) —  библиотекарь (рос.)
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4.	 Прочитай. Випиши слова, які означають назви професій.

УсІ длЯ всІХ

Муляр житла мурує, 
А кравець мусить шити… 
Але що б то пошив він, 
Як не мав би де жити?.. 
Пекар чоботи носить — 
швець пошив їх дбайливо… 
А шевцеві без хліба 
ну ніяк неможливо!..

Юліан Тувім

5.	 Доповни речення за зразком.

З р а з о к: Муляр (що робить? ) будує, а маляр малює.

Пекар (що робить?) …, а швець … .
Кравець (що робить?) …, а чабан … .
Учитель (що робить?) …, а лікар … .
Бібліотекар (що робить?) …, а продавець … .

6.	 Гра «Чого не стало?».

7. Прочитай. Спиши, вставляючи пропущені букви.

ш..ло, н..ж, в..крутка, нож..ц.., щ..пц.., 
п..лка — це інструменти.
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УРОК 8. Пори року. Місяці. Дні тижня

1.	 Прочитай.

БрАТ

Бабуся відвезла віриного брата в інше село. день 
минає, другий, третій. ніхто не бігає, не галасує, не 
плаче.

Зробила віра уроки, з лялькою грається. Тихо, 
ніхто не заважає, але чомусь сумно.

— сумуєш без брата? — питає тато.
— ні,— відповідає віра,— надокучливий він. 

Завжди заважає. А коли він приїде?
— через чотири дні.
— ой, як скоро! Подовше б він не приїж-

джав. Без нього добре, тихо.
Підійшла віра до календаря, стала лічити дні. 

сьогодні вівторок, завтра середа, післязавтра четвер, 
потім п’ятниця. отже, в суботу брат приїде. Подумала 
про це, і так захотілося, щоб швидше настала субота.

За П. Наговіциним
Дай відповідь.

•• Які дні тижня згадуються в оповіданні?

2.	 Прочитай. Доповни. Запиши.

Понеділок, …, середа, …, п’ятниця, …, неді-
ля — це дні тижня.

3.	 Порівняй. Запам’ятай.

четве5р —
п’я5тниця —
субо5та —
неді5ля —
ти5ждень —

четверг
пятница
суббота
воскресенье
неделя
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4.	 Гра «Сьогодні, завтра, післязавтра…».
Доповни речення.

сьогодні п’ятниця, а завтра буде … .
Учора був понеділок, а сьогодні … .
сьогодні четвер, а позавчора був … .
Післязавтра буде середа, а сьогодні … .

Продовж гру.

5.	 Розглянь малюнки. Які пори року на них зображені?

Пригадай назви місяців. Прочитай.

грудень
січень
лютий

березень
квітень
травень

червень
липень
серпень

вересень
жовтень
листопад

Запиши назви осінніх місяців.

6.	 Прочитай. Знайди помилки. Запиши правильно.

Березень, серпень, травень — це весняні місяці5.
червень, липень, січень — це літні місяці5.
Грудень, жовтень, лютий — це зимові місяці5.
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УРОК 9. Осінь

1.	 Прочитай. Відгадай.

спорожніли поля, мокне земля. 
дощ поливає. Коли це буває?

2.	 Розглянь малюнок. Доповни речення.

осінь (яка?) — золота, щедра, багата … .
небо (яке?) — похмуре, темне, осіннє … .
Хмари (які?) — чорні, важкі, великі … .
вітер (який?) — різкий, сильний, холодний … .
дощ (який?) — холодний, сильний, рясний … .
дерева (які?) — різнокольорові, красиві, сумні … .
Трава (яка?) — пожовкла, похилена, суха … .
осінь (що зробила?) — прийшла, завітала, 

розфарбувала, одягла … .
листя (що робить?) — опадає, жовтіє … .
вітер (що робить?) — дме, зриває листя … .
Птахи (що роблять?) — збираються у зграї … .

3.	 Розкажи про осінь. Почни так.

осІнь
Прийшла золота осінь. розфарбувала дерева 

в різні кольори. синє небо стало похмурим, сумним. 
Подув холодний … .
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4.	 Прочитай.

осІнь

висне небо синє, 
синє, та не те; 
світить, та не гріє 
сонце золоте… 
Темная діброва 
стихла і мовчить; 
листя пожовтіле 
З дерева летить. 
Здалека під небом, 
в вирій летячи, 
Голосно курличуть 
Журавлів ключі.

Яків Щоголів

Доповни речення за змістом вірша. Запиши.

небо (що робить?) висне.
сонце (що робить?) … .
діброва (що зробила?) …, (що робить?) … .
листя (що робить?) … .

5.	 Прочитай і запиши народні прикмети. Як ти їх розумієш?

вересень іде — сім погод веде.
Жовтень ходить по краю, виганяє птахів із гаю.
листопад зимі ворота відчиняє.

6.	 Прочитай. Спиши.

чудовий ліс у вересні! розфарбувала його 
осінь різними кольорами.

Уяви осінній ліс. Намалюй.
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УРОК 10. Фрукти й городні рослини

1.	 Прочитай.

вересень
Звозить вересень в комори 
Кавуни і помідори, 
спілих яблук, груш і слив 
Цілі гори натрусив. 
І вантажить гарбузи 
на машини і вози…

Микола Сингаївський

2.	 Дай відповіді.

•• Що звозить вересень у комори?
•• Які городні рослини? Які фрукти?

Запиши у два стовпчики назви городніх рослин і фруктів.

 Городні рослини Фрукти
 … …
Пригадай, які ще городні рослини і фрукти ти знаєш.

Розглянь малюнки, доповни стовпчики слів.

3.	 Доповни речення.

на городі ростуть , , .

Мама варила борщ із буряків, … .

Бабуся поклала в кошик , … .

Журавель частував лисичку буряками, … .

 кабачо5к пе5рсик квасо5ля пе5рець абрико5с чере5шня

 хрін цибу5ля лимо5н ви5шня часни5к апельси5н буря5к анана5с
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4.	 Прочитай.

Я вироЩУ внУчКУ, дІдУсЮ

У садку росте стара вишня. Маленький хлоп-
чик олесь побачив недалеко від неї маленьку ви-
шеньку та й питає дідуся:

— діду5сю, де взялася ця маленька вишенька?
— З кісточки виросла,— відповів дідусь.
— То це до5нька старої вишні?
— Так, донька.
— А внучка у старої вишні буде?
— Буде, олесю,— відповів дідусь,— якщо ти  

викохаєш оцю маленьку вишеньку, діждешся 
з неї ягідо5к, посадиш кісточку — то з кісточки 
її виросте внучка старої вишні.

олесь задумався.
— Я вирощу внучку старої вишні, — сказав 

олесь.
Василь Сухомлинський

Дай відповіді.

•• Про кого розповідається у творі?
•• Про що запитав олесь дідуся?
•• Що відповів дідусь?
•• Що вирішив зробити олесь?

Перекажи. Розіграй.

5.	 Прочитай. Запиши назви фруктів і овочів за алфавітом.

вишня, персик, абрикос, яблуко — це фрукти.
Цибуля, буряк, редиска, кабачок — це овочі.
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УРОК 11. Кольори. Овочі та фрукти

1.	 Прочитай.

олІвЦІ

Є дверцята у пеналі 
дивовижні, небувалі: 
Як відчиняться вони, 
То з самої глибини 
вибігають молодці — 
Кольорові олівці. 
Починають пустувати, 
на папері малювати: 
синій — жабку, 
Жовтий — курку, 
А зелений — кицьку Мурку, 
А червоний — слоненя, 
А коричневий — коня…

Тамара Коломієць
Дай відповіді.

•• Що переплутали олівці, коли пустували?
•• Якого кольору жабка? кицька? слоненя?

Випиши з вірша назви всіх згаданих кольорів.

2.	 Прочитай. Відгадай.

сам червоний, а чуб зелений.

3.	 Гра «Упізнай мене за описом».

Кругле, зелене, смачне (що?) — …
Жовтий, кислий, овальний (що?) — …
Зелена, кругла, хрумка (що?) — …
синя, овальна, солодка (що?) — …
Круглий, червоний, смачний (що?) — …

Продовж гру.
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4.	 Доповни речення за зразком. Запиши.
З р а з о к: Помідор червоний, а огірок зелений.

лимон жовтий, а слива (яка?) … .
Картопля коричнева, а капуста (яка?) … .
часник білий, а буряк (який?) … .
Абрикос оранжевий, а яблуко (яке?) … .

5.	 Прочитай. Працюй за зразком.

яблуко — яблука
груша — груші
слива — …
лимон — …
персик — …

помідор — помідори
буряк — …
кавун — …
диня — …
огірок — …

6.	 Розглянь малюнок. Прочитай. Розіграй.

— Мамо, що ти робиш?
— Я готую салат, оленко.
— Можна я тобі допоможу?
— Будь ласка, доню.
— Мамо, які овочі ми поріже-

мо в салат?
— Капусту, помідори, огір-

ки, цибулю, кріп, петрушку.
— смачний у нас буде салат!

7. Напиши, які фрукти ти любиш.

Пиши так:

Я люблю яблука, … .
Напиши, які овочі ти любиш.
Пиши так:

Я люблю помідори, … .
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УРОК 12. Робота в полі

1.	 Розглянь малюнок. Розкажи, що роблять люди в полі 
восени.

2. Запам’ятай.

жа5ти —  жать
поло5ти —  полоть
ора5ти —  пахать
коси5ти —  косить
сі5яти —  сеять
ванта5жити —  грузить
збира5ти —  собирать

3.	 Спиши слова, подані українською мовою. Підкресли букву и.
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4. Прочитай. Вивчи напам’ять. Розіграй.

Запитав у Поля вітер: 
— Ти ласкаве, не сердите, 
ти багате, ти і дуже, 
з ким ти щиро здавна дружиш?

І сказало вітру Поле: 
— Хто оре мене і поле, 
засіва зерном дорідним — 
той близький мені і рідний.

Аркадій Музичук
Дай відповіді.

•• Про що запитав вітер у Поля?
•• З ким дружить Поле?

5.	 Прочитай. Вибери потрібне слово з дужок. Запиши 
речення.

восени селяни (збирати, збирають) урожай.
Комбайн (косити, косить) кукурудзу.
школярі (вантажити, вантажать) на ма-

шину картоплю.

6.	 Гра «Що робили — не скажу, краще, друзі, покажу!».

Покажи дії, зображені на малюнках. Продовж гру.

7.	 Прочитай і запиши прислів’я. Запам’ятай.

Хто хоче збирати, мусить добре засівати.
Коли почав орати, то в сопілочку кинь грати.
С л о в н и ч о к: сопі5лочка — дудочка.
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УРОК 13. У полі. Рослини

1.	 Прочитай.

— Ти, журавлику, літаєш 
Кожен день із краю в край. 
Може, любий друже, знаєш, 
Який буде урожай? 
— Потрудились добре люди — 
Урожай багатий буде!

Ігор Січовик

2.	 Що збирають люди в полі? Розглянь малюнки. Прочитай.

Доповни речення. Запиши.

люди збирають у полі … .

3.	 Запам’ятай.

жи5то  —
со5няшник  —
бо5рошно  —

рожь
подсолнух
мука

жи5то ове5с

про5со

гре5чка

льон

пшени5ця

со5няшник кукуру5дза
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4.	 Прочитай.

БеЗ ТрУдА неМА ПлодА 
(Українська народна казка)

Якось один чоловік почастував вовка хлібом:
— ну й смачний! — похвалив вовк. далі й питає:
— А де ти його взяв?
— Та де взяв? Землю виорав…
— І все?
— ні, потім посіяв жито…
— І вже маєш хліб?
— Та ні,— каже чоловік.— Почекав, поки 

жито зійшло, виросло, поспіло. Потім я його ви-
жав, змолотив, намолов борошна, замісив тісто 
й аж тоді напік буханці5в.

— Що смачний хліб, то смачний! — сказав 
вовк.— Та скільки ж коло нього походити треба!

— Твоя правда,— сказав чоловік.— Клопоту 
багато. Але без труда нема плода.

Дай відповіді.

•• Про кого розповідається в казці?
•• Що робив чоловік, щоб скуштувати хліба?
•• Як ти розумієш назву казки?

5.	 Запиши назву казки. Запам’ятай це прислів’я.

6.	 Гра «Продовж ряд».	 Прочитай. Продовж гру.
Жито — овес — соняшник — картопля…

7.	 Прочитай. Спиши.

Із соняшника, льону, кукурудзи роблять олію.
Із жита, пшениці, вівса виробляють борошно.
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УРОК 14. У саду

1.	 Прочитай.

дІдУсь
в дідуся є добре діло: 
сад розводить на горбку. 
Квітнуть вишні біло-біло 
У дідусевім садку…

Юрій Гойда

2.	 Розглянь малюнок.

Прочитай. Знайди на малюнку. Розкажи, що росте в садку.

Дерева
горіх
вишня
яблуня
слива

Кущі
калина
малина
аґрус
шипшина

Квіти
жоржина
айстра
чорнобривці
троянда

3.	 Пригадай. Називай правильно.

а5ґрус — крыжовник
шипши5на — шиповник
жоржи5на — георгин
троя5нда — роза

4.	 Доповни речення. Запиши.

У саду ростуть … .
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5.	 Гра «Варимо варення і смачний компот».
Прочитай. Доповни.

Із чого? Яке варення? Який компот?
з вишень
зі слив
з аґрусу
з малини
з яблук
із груш

вишне5ве
…
а5ґрусове
…
…
груше5ве

вишне5вий
…
…
…
я5блучний
…

6.	 Прочитай.

Земля України красива і щедра. ростуть на 
ній жито й пшениця, цвітуть квіти, зріють ово-
чі та фрукти. Кожна рослина гарна по-своєму. Та 
особливо люблять у народі калину.

садять калину біля хати, щоб навесні білим 
цвітом милува5ла, а взимку ягодами від застуди 
лікувала.

Дай відповіді.

•• Що росте на українській землі?
•• Яку рослину особливо люблять у народі? чому?

7.	 Доповни речення. Запиши. Будь уважним!

восени цвітуть айстри, … .
С л о в а  д л я  д о в і д о к: проліски, жоржини, тюльпани, 
хризантеми, конвалії, чорнобривці.
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УРОК 15. Знаряддя праці

1.	 Прочитай. Відгадай.

дерев’яна рука, 
Залізна нога 
Землю риє, відкидає, 
весь город перекопає.

Кланяється, кланяється, 
а додому прийде — розляжеться.

Пливе щука-верещука, 
де гляне — трава в’яне.

Які ще знаряддя праці ти знаєш?

2.	 Розглянь малюнки. Назви знаряддя праці.

 коса граблі вила сапа 

3. Запам’ятай.

граблі5 —
сапа5 —
ви5ла —
соки5ра —

грабли
тяпка
вилы
топор

4.	 Спиши речення.

Граблі, сокира, сапа, вила, серп — це знаряддя 
праці.

серп

сокира
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5.	 Гра «Що чим роблять?».
Допоможи дітям дібрати пари слів.

сокирою
косою
сапою
лопатою
граблями

Що роблять? косять
рубають
згрібають
копають
полють

Продовж гру. Використовуй назви інструментів.

6.	 Розглянь малюнок. Прочитай. Розіграй.

— Куди ти збираєшся, Мак-
симе?

— Іду працювати в саду.
— Що ти там будеш робити?
— Я буду обкопувати дерева.
— Можна я тобі допоможу?
— Звичайно, Галинко. А що 

ти хочеш робити?
— Я хочу згрібати листя.
— добре. Тоді візьми граблі.

Попрацюй у парі. Придумай розмову Василька з мамою. 
Використовуй такі слова:

на город, копати картоплю, полоти буряки.

7.	 Доповни речення. Запиши.

У Петрика лопата, а в Марійки .
Петрик (що робить?) …, а Марійка (що ро-

бить?) … .
Слова для довідок: малює, збирає, копає, пише, поле.

сокирою рубають
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УРОК 16. Повторюємо. Поле. Сад. Город. Знаряддя праці

1.	 Прочитай.

ЯК І доМовились
Прийшла мама з поля і принесла дітям у торбі 

гостинця. дмитрик зразу ж побіг до свого брата — 
сашка. Побачивши його ще здалеку, закричав:

— Ура! Мама сьогодні на башта5ні була. Щось 
принесла нам із тобою. Ходімо швидше додому.

сашко, як завжди, почав хитрувати.
— давай так поділимо гостинець,— каже 

він.— Мені буде сере5дина, а тобі решта.
дмитрик задумався на хвилинку та й говорить:
— добре. Хай буде по-твоєму, якщо так бажаєш.
Прийшли вони до хати. дмитрик дістав із 

торби диню. І справді, то був не кавун, як спо-
дівався сашко, а велика жовта диня. дмитрик, 
не поспішаючи, розрізав її, висипав на тарілку 
насіння і поставив перед сашком:

— ось тобі твоя сере5дина. Бери їж. А я решту 
з’їм.

Микола Герасименко

С л о в н и ч о к: башта5н — ділянка поля, на якій вирощу-
ють кавуни, дині.

Дай відповіді.

•• Про кого розповідається у творі?
•• де була мама? Який гостинець вона принесла?
•• Про що домовилися хлопчики?
•• Як дмитрик поділив гостинець?

2.	 Гра «Збираю врожай».

Що зібрали в саду? Що зібрали в полі?
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3.	 Доповни речення. Запиши.

У саду зібрали … .
У полі зібрали … .

4.	 Гра «Так чи ні». Грай за зразком.

Аґрус — це кущ?
Так. Аґрус — це кущ.

вишня росте в полі?
ні. вишня росте в саду.

сапа — це квітка?
дині ростуть на башта5ні?
Кабачки — це фрукти?
Пшениця росте в полі?
Жоржина — це дерево?
сокирою малюють?

Продовж гру.

5.	 Прочитай. Зміни слова за зразком. Запиши.

З р а з о к: огірок зелений — огірок (що ро-
бить?) зеленіє.
Помідор червоний — помідор (що робить?) … .

диня жовта — … .
льон синій — … .

Підкресли букви е,	 є.

6.	 Спиши речення. Підкресли слова, що означають зна-
ряддя праці.

Колись хліб на полях косили косами або 
жали серпами.

Які ще знаряддя праці ти знаєш?
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УРОК 17. У лісі. Рослини

1.	 Прочитай.

лІсовА дивинА5
шусь, шусь попід соснами, попід березами — 

і вже півкошика товстеньких боровичків і у Тарасика, 
і в славка5. А від Тетянки гриби чомусь ховаються. 
лише одного боровичка знайшла та кілька сироїжок.

— Знаєш що, збирай краще квіти. Принесеш 
мамі букет,— порадив Тарасик.

Квітів у лісі багато. онде на галявинці золо-
та5віють цмин, звіробій, лілові 5є верес, у ви5долин-
ку цвітуть дикі рожі, дереві5й. І ще різні квіти, 
назв яких Тетянка й не знає.

— А це що за дивина5! — зупиняється вона 
навпроти незнайомої квітки.

над кущем пухнастого листя немовби ве5жа 
височіє, усипана великими жовтими квітами.

— Угадала,— сміється Тарасик.— Ця квітка 
так і називається — дивина5. А ще ведмежі вушка.
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— справді, ці листочки ніби ведмедячі 
вуха — такі волохаті.

— І заячий холодок у лісі росте, і зозулин 
льон, і вовчі ягоди,— розповідають Тетянці Тара-
сик і славко5.

набігалися по лісу, можна й перепочити ось 
на цій сонячній галявинці.

— о, дзвіночки! — вказав Тарасик на квіти, 
що голубіли неподалік.

Тетянка торкнулася однієї, другої квітки:
— А чому ж вони не дзвонять?
— Бо спочивають зараз. А дзвонять рано-вран-

ці, пробуджують лісових мешканців. І зайці5 біжать 
капусту поливати, бі5лки — по горіхи, дятел кузню 
відчиняє, мурашки свій дім ремонтують.

Тарасик так цікаво розповідав, що й славко 
заслухався.

А Тетянка сказала:
— Букет мамі й так сподобається. А дзвіноч-

ків я не буду рвати. нехай дзвонять.
Василь Чухліб

С л о в н и ч о к: ви 5долинок — ложбина, ве5жа — башня.

Дай відповіді.

•• Про кого розповідається у творі?
•• де були діти?
•• Що вони збирали?
•• Які квіти побачила Тетянка в лісі?
•• Про які лісові рослини розповідали хлопчики?
•• чому Тетянка не зірвала дзвіночки?

2.	 Розкажи, що в лісі доводилося бачити тобі.
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3.	 Розглянь малюнки. Запам’ятай.

звіробі 5й ведме 5жі ву5шка дереві5й кропива5

4.	 Спиши.

У лісі ростуть звіробій, ведмежі вушка, дере-
вій, кропива. Це лікарські рослини.

5.	 Запам’ятай.

яли5на —
бере5за —
оси5ка —
клен —
кропива5 —

ель
берёза
осина
клён
крапи 5ва

6.	 Доповни речення за малюнками.

соснА

У лісі . Біля  росте ялинка. вона нижча 

за . над  літає сорока. А білка живе на .

Зверни увагу, як змінюється слово сосна. Запиши.

сосна  
біля сосни
за сосну
над сосною
на сосні

7.	 Спиши.

ліс — наше багатство. Бережи його!



39

УРОК 18. У лісі. Гриби

1.	 Прочитай.

Я Ходив сьоГоднІ в лІс

Я ходив сьогодні в ліс, 
Я грибів для вас приніс. 
Повний кошик із верхом, 
Ще й накритий лопухом. 
Є у ньому сироїжка, 
І опеньок-тонконіжка, 
І лисичка невеличка, 
І товстий боровичок, 
І засмаглий маслючок… 
А оце ось хто такий? 
Мухоморище старий!.. 
Ти чого заліз сюди? 
Геть із кошика іди!

Тамара Коломієць
Дай відповіді.

•• Як названо мухомор? чому?
Випиши назви їстівних грибів.

2.	 Прочитай. Розіграй.

— Андрійку, де ти був учора?
— Я з татом і мамою ходив у ліс.
— розкажи, що ти там бачив?
— У дуплі старого дуба я бачив білочку, 

а під сосною їжачка.
— ой, як цікаво, Андрійку!
— А ще ми збирали гриби. Я знайшов маслюч-

ка, тато — лисичку, а мама — навіть боровичка.
— Гарна була прогулянка!

3.	 Розкажи своїм друзям про цікаву прогулянку в лісі.
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4.	 Розглянь малюнки. Поясни, чому ці гриби так називають.

опе5ньки підбере5зник лиси5чки

5.	 Прочитай. Відгадай. Відгадку запиши.

росте собі у лісочку, 
У лісочку в холодочку. 
Капелюх на собі має, 
Та ніколи не знімає.

Марійка Підгірянка

6.	 Назви слова. Запиши.

, ок, ниця, ний, ник.

 ,  ок,  очок, 

 ний,   ник.

7.	 Гра «Я знаю». Почни так.

Я знаю такі їстівні гриби: опеньки, …
Я знаю такі дерева: липа, …
Я знаю такі квіти: айстра, …
Продовж гру.

8.	 Прочитай. Спиши.

Цікаво восени в лісі. дерева стоять різноко-
льорові. на кущах шипшини червоніють ягідки. 
Біля пеньків виглядають опеньки.
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УРОК 19. У лісі. Звірі

1.	 Прочитай.

БІлочКА

— де ти, білочко, живеш? 
Що ти, білочко, гризеш? 
— У зеленому ліску, 
У дуплі, у соснячку, 
Я гризу горішки, 
І гриби, і шишки.

Галина Демченко
Дай відповіді.

•• Про що запитали білочку?
•• Що білочка відповіла?
•• Які ще звірі живуть у лісі?

2.	 Прочитай. Здогадайся, про кого розповідається.

Під кущем сховалося … звірятко. У нього … 
вуха, … хвіст. Тулуб вкритий … шерстю. воно 
має … зуби.

Доповни текст словами з довідки. Придумай назву. Запиши.
С л о в а  д л я  д о в і д о к : сіреньке, довгі, короткий, м’я кою, 
гострі.

3.	 Прочитай. Доповни.

Білочка (яка?) — маленька, руденька, прудка.
лисичка (яка?) — руда, … .
Їжачок (який?) — … .
вовк (який?) — … .
ведмідь (який?) — … .
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4.	 Запам’ятай.

барлі5г —
у барло5зі —
лі5гво —

берлога
в берлоге
логово

5.	 Гра «Хто де живе?». Допоможи звірям знайти своє 
житло.

Прочитай. Доповни. Запиши два речення на вибір.

ведмідь спить в … .
Білка мешкає в … .
вовк має … .
лисиця живе в … .
А заєць не має житла. він ховається за … .

6.	 Навчись швидко читати скоромовку.

лисКА
осінь листу натрусила. 
в но5ру лиска лист носила, 
натомила лиска хвіст, 
Бо хвостом змітала лист.

Леонід Куліш-Зіньків

кущ 

дупло 

нора 

лігво 

барліг
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7.	 Прочитай. Розіграй казку в класі.

двІ БІлКи Й лисиЦЯ 
(Українська народна казка)

дві білки знайшли в лісі горіх і завели через 
нього сварку:

— Мій горіх! — сказала перша білка.— 
Я його перша побачила.

— ні, мій,— кричала друга.— Я перша його 
підняла.

Коли це біжить лисиця.
— не сваріться,— сказала вона.— Я вас помирю.
взяла вона горіха, розкусила і солодко так 

промовляє:
— Ця половинка шкаралупки тій із вас, що 

горіха побачила. Ця половинка тій, що підняла. 
А ядерце мені — за те, що я вас помирила.

сказала так і, сміючись, побігла своєю дорогою.

Дай відповіді.

•• Про кого розповідається в казці?
•• Що знайшли білки?
•• чому вони сперечалися?
•• Як лисичка помирила білок?

8.	 Запиши назви тварин за алфавітом.

Тигр, зубр, єнот, їжак, куниця, о5лень, лось, 
рись, борсук, заєць.
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УРОК 20. Комахи

1.	 Прочитай. Відгадай.

Що то є за гість: 
ніжок має шість. 
Аж чотири крильця має, 
По квітках собі літає. 
ні бджола, ні джмелик — 
Зоветься … .

Марійка Підгірянка
Яких ще комах ти знаєш?

2.	 Називай правильно.

ба5бка —
ко5ник —
ґедзь —
со5нечко —
мура5шка —
мете5лик —
кома5хи —

стрекоза
кузнечик
овод
божья коровка
муравей
бабочка
насекомые

3.	 Доповни речення. Запиши.

джміль, бабка, ґедзь, … — це комахи.

4.	 Гра «Що зайве?».
Скажи, що намальовано в кожному ряду. Знайди зайве.

Продовж гру.
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5.	 Прочитай лічилку. Запиши з пам’яті.

джміль, оса та бджілка. 
от і вся лічилка!

Анатолій Камінчук

6.	 Прочитай.

двА МеТелиКи

над зеленим лугом літали два метелики. один бі-
лий, а другий червоний. Зустрілися, сіли на зеленому 
листочку та й хваляться. Білий метелик говорить:

— Мої крильця найкрасивіші, бо я схожий 
на білу хмаринку.

А червоний метелик і собі хвалиться:
— ні, мої крильця красивіші, бо я схожий 

на сонце.
Зайшло сонце, настала ніч. обидва метелики 

посіріли.
Василь Сухомлинський

Дай відповіді.

•• Про кого розповідається в казці?
•• Якого кольору були метелики?
•• Як вони вихвалялися?
•• чому метелики посіріли?
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7.	 Гра «На що схожий?».
Розглянь малюнки. Дай відповіді за зразком.

  

З р а з о к: Метелик схожий на бант, квітку, … .
Продовж гру.

Бабка схожа на … .
сонечко схоже на … .

8.	 Прочитай. Відгадай.

смугасту спинку має, але не тигр.
над квіткою кружляє, але не метелик.
Меду не носить, але його їсть.
Хто це?

Придумай свої загадки про комах.

9.	 Прочитай. Спиши.

Піднімає джміль фіранку. 
Каже: «доброго вам ранку! 
Як вам, бджілко, ночувалось? 
чи дощу не почувалось?»

Ліна Костенко

С л о в н и ч о к: фіра 5нка — занавеска.
Підкресли слова, що означають назви комах.
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УРОК 21. Птахи

1.	 Прочитай.

    в ТеПлІ КрАЇ

в теплі подались краї 
Гуси, чаплі, солов’ї, 
Журавель, зозуля, шпак, 
Трясогузка, стриж і грак, 
Жайворонок польовий, 
вивільга, деркач прудкий, 
Конопляночка-співачка, 
лебідь, ластівка і качка…

Іван Величко

2.	 Запиши, які птахи відлітають у теплі краї.

У теплі краї відлітають … .

3.	 Запам’ятай.

ча5пля —
зозу5ля —
шпак —
грак  —
ка5чка —
ви5вільга —
леле5ка
чорногу5з
бу5сол
дерка5ч —

цапля
кукушка
скворец
грач
утка
иволга

аист

дергач
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4.	 Прочитай.

ГорІХ

Інна загубила на подвір’ї волоський горіх. Го-
робці примітили згубу і зразу підлетіли. однак 
шкаралупка на горіхові була для їхніх дзьобиків 
занадто твердою.

ледачий голуб теж побачив горіха, але навіть 
не спробував вилущити його зерня — голубові 
аби хтось вилущив, то він готове5ньке склював би.

Так і лежати б горіхові хтозна-скільки. Аж 
тут шуг! — на подвір’я опустився грак. діловито 
підступив до горіха, дзьобом — тук-тук! Мовляв, 
відчиняйся!

шкаралупка не піддавалась.
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Тоді грак ухопив горіха в дзьоб, злетів з ним 
вище сусіднього багатоповерхового будинку та й ки-
нув його звідтіля на асфальтовану доріжку. шкара-
лупка тільки хрусь — і розкололася. А грак уже 
й тут: видовбує зерня до дрібочки та позиркує, чи 
не загубив хто на подвір’ї ще чогось смачненького.

Євген Шморгун
Дай відповіді.

•• Що загубила Інна на подвір’ї?
•• Які птахи побачили горіх?
•• Кому з них вдалося покуштувати зерня горіха?

Розкажи про винахідливість грака.

5.	 Прочитай. Спиши.

Я дуже люблю птахів. Тому добре вивчив їхні 
смаки. снігурі люблять ягоди гороби5ни, а синич-
ки — несолоне сало. дятел любить насіння соняш-
ника, а горобці охоче ласують хлібними крихтами.

Розкажи, які смачні гостинці для птахів готуєш ти.

6.	 Прочитай. Спиши.

дуже корисний птах зозуля. вона знищує 
волохату гусінь, яку не їдять інші птахи. Зозуля 
рятує ліс від шкідників.

Розкажи в класі, що цікавого ти знаєш про птахів.
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УРОК 22. Повторюємо. Будь природі другом!

1.	 Прочитай.

БАТьКІвЩинА
он повзе мурашка, 
ось хлюпоче річка. 
не зривай ромашку, 
не топчи травичку. 
в зелені діброва, 
в китицях ліщина. 
Глянь, яка чудова 
наша Україна. 
Журавлі над лугом 
Крилять рівним клином. 
Будь природі другом, 
Будь природі сином.

Анатолій Камінчук

Спиши останнє речення вірша. Поясни, як ти його розумієш.

2.	 Прочитай. Зверни увагу, як змінюються слова.

гілка — на гілці
мишка — на мишці
бджілка — на бджілці

ріг — на розі
поріг — на порозі
барліг — у барлозі

муха — на мусі
комаха — на комасі
мураха — на мурасі

Прочитай. Зміни слова.

на
квітка
вільха
дорога

на
черепаха
нога
білка

3.	 Прочитай. Зміни слова в дужках. Запиши.

ведмідь спить у (барліг). Білка сидить на (гілка), 
а метелик — на (квітка).
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4.	 Прочитай.

сороМно Перед соловеЙКоМ
оля й ліда, маленькі першокласниці, пішли 

до лісу. Після втомливого шля5ху вони сіли на 
траві відпочити й пообідати.

витягли з сумки хліб, масло, яєчка. Коли 
дів чата вже закінчили обідати, недалеко від них 
сів на дерево соловейко й заспівав.

Зачаровані прекрасною піснею, оля й ліда 
сиділи, боячись поворухнутись.

соловейко перестав співати.
оля зібрала недо5їдки й шматки газети, кину-

ла під кущ.
ліда зібрала недо5їдки в газету, загорнула 

й поклала в сумку.
— навіщо ти зібрала сміття? — запитала 

оля.— Це ж у лісі… ніхто не бачить…
— соромно перед соловейком,— тихо відпові-

ла ліда.
Василь Сухомлинський

Дай відповіді.

•• Про кого розповідається у творі?
•• де були дівчатка? Що зачарувало їх у лісі?
•• Що зробила оля? А ліда? чому?

Розкажи, як ти поводишся в лісі.

5.	 Прочитай. Спиши.

Модрина — хвойне дерево. Його гілки вкри-
ті хвоєю. Але на відміну від сосни та ялини, мо-
дрина скидає голки на зиму.

С л о в н и ч о к: модри5на — лиственница.
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УРОК 23. Моя Батьківщина

1.	 Прочитай.

БАТьКІвЩинА

на білому світі є різні країни, 
де ріки, ліси і лани… 
Та тільки одна на землі Україна, 
А ми — її доньки й сини. 
Усюди є небо, і зорі скрізь сяють, 
І квіти усюди ростуть… 
Та тільки одну Батьківщину 
Ми маєм. Її Україною звуть.

Валентина Новомирова

Дай відповіді.

•• де ти народився?
•• Як називається твоє місто (село)?

2.	 Прочитай. Спиши.

наша Батьківщина — Україна.
найбільше і найстаріше місто України — Київ.
Київ — столиця нашої держави.

3.	 Запам’ятай символи України.

Це — три5зуб, український 
Державний Герб.

Це — Прапор України.

символом України є державний Гімн.
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4.	 Послухай. Прочитай. Вивчи напам’ять Гімн України.

Ще не вмерла України ні слава, ні воля, 
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. 
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. 
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:
душу й тіло ми положим за нашу свободу, 
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Сл. Павла Чубинського,  
муз. Михайла Вербицького

5.	 Гра «Міста й ріки України».

Знайди на карті міста і ріки України. Запиши їх назви.

Міста• України• • • Ріки• України
Київ      дніпро
…      …

Підкресли велику букву в назвах міст і річок.
Які ще міста й ріки України ти знаєш?

6.	 Прочитай. Спиши. Запам’ятай.

нема без кореня рослини, 
а нас, людей, без Батьківщини.
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УРОК 24. Українські письменники

1.	 Розглянь портрети. Прочитай. Запам’ятай ці славні імена.

БІлЯ ПорТреТА

чий так щиро до нас 
Усміхнувся портрет? 
То шевченко Тарас — 
наш великий поет…

Леонід Полтава

Хто Франко? Ми всі це знаєм! 
всі Франка ми величаєм — 
він великий наш поет. 
Гляньте — тут його портрет…

Уляна Кравченко

Українкою вона себе називала, 
Бо любов до України у душі 
      плекала.

Ольга Коваленко

Тарас, Іван і леся — великі імена, 
лунає в Україні їх слава голосна — 
І лине з України в широкий дальній світ 
Їх дум і слів пророчих визвольний заповіт…

Роман Завадович

2.	 Прочитай. Спиши, підкресли слова, які пишуться з великої 
букви.

Тарас Григорович шевченко, Іван Якович Франко, 
леся Українка — видатні українські письменники.
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3.	 Послухай. Уяви. Навчись читати виразно.

Тече вода з-під явора 
Яром на долину. 
Пишається над водою 
червона калина. 
Пишається калинонька, 
Явор молодіє, 
А кругом їх верболози 
Й лози зеленіють.

Тарас Шевченко

Аж ось в безмірному просторі, 
Мов парус на далекім морі, 
Маленька хмарка виринає 
І звільна, стиха пропливає.

Іван Франко

вже сонечко в море сіда; 
У тихому морі темніє; 
Прозора, глибока вода, 
немов оксамит, зеленіє.
на хвилях зелених тремтять 
червонії іскри блискучі 
І ясним огнем миготять, 
Мов блискавка з темної тучі.

Леся Українка

С л о в н и ч о к: оксами 5т — бархат.

4.	 Вивчи напам’ять вірш, який тобі найбільше сподобався.



56

УРОК 25. Міста й ріки України

1. Прочитай.

рано, рано сонце встало, 
Україну привітало, 
побажало їй добра, 
усміхнулось до дніпра, 
до дністра і до дунаю, 
до шевченкового краю…

Олесь Лупій

Дай відповіді.

•• Які ріки України згадуються у вірші?
•• Які ще ріки ти знаєш?

2.	 Прочитай. Спиши.

дніпро — найбільша ріка України. на його бе-
регах розкинувся Київ. дніпро впадає в чорне море.

3.	 Гра «Що зайве?».

десна, дніпро, Прип’ять, Запоріжжя, дунай, 
ворскла — це ріки України.

Київ, Полтава, дністер, вінниця, донецьк, 
львів — це міста України.

4.	 Прочитай. Встав пропущені букви. Спиши.

Я знаю такі міста України: ..иїв, ..арків, ..олтава.
Я знаю такі ріки України: ..ніпро, ..унай,  

..орскла.

Підкресли велику букву в назвах міст і річок.
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5.	 Прочитай.

днІсТе5р 
(Легенда)

Колись у давнину тут, де дністе5р тече, 
плюскотів собі маленький безіменний струмок, 
а вздовж нього подекуди люди жили. Були серед 
них мисливці, хлібороби. І вели вони свій не-
звичайний календар. чи то сіяти треба було, чи 
свята якогось чекали, то, щоб не збитися з ліку, 
кожний день позначали на піску, що був на бере-
зі струмка, мітками. Що не день, то нова мітка.

Але одного разу струмок розлився водами 
і затопив береги. Коли вранці вода спала, ви-
йшли люди на берег, а їхніх по5значок нема.

— Хто дні стер? — бідкалися люди і самі ж 
відповідали:

— Та хто? струмок дні стер.
З того часу і стали називати струмок, який 

дні стер,— дністер.
Тепер це вже не струмок, а велика річка.

Дай відповіді.

•• Про що розповідається в легенді?
•• Хто жив на берегах безіменного струмка?
•• Звідки пішла назва річки дністер?

Довідайся у дорослих про походження назви твого міста, 
села, річки.

6.	 Прочитай. Спиши.

львів — велике стародавнє місто. Його засну-
вав князь данило Галицький. І назвав ім’ям свого 
сина лева.
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УРОК 26. У місті. У селі

1.	 Розглянь малюнки. Що на них зображено?

Прочитай слова.

У• місті У• селі
парк
цирк
театр
музей
вокзал
завод
фабрика
вулиця

зоопарк
площа
клумба
стадіон
кінотеатр
перукарня
університет
пам’ятник

поле
ферма
клуб
теплиця
колодязь
баштан
ставок
пта5шни5к

Склади розповіді «У місті», «У селі».

2.	 Прочитай. Вибери з дужок потрібне слово. Доповни ре-
чення. Запиши.

Я живу в (місті, селі). Моє (місто, село) на-
зивається … . У моєму (місті, селі) є … .
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3.	 Прочитай.

ЯКе Ж Це сІно — сАМА сУХА ТрАвА

на літо Катруся і Юрчик поїхали до бабусі в село. 
У селі будиночки маленькі — хатами називаються.

І в бабусі хата. навколо хати садок росте, 
а в саду — яблуні, груші, вишні…

Бабуся гукає:
— Катрусе, Юрчику, де ви? на леваду ході-

мо, матраци свіженьким сінце5м набивати!
на леваді росли старі ве5рби. на вербі5 сиділа 

сорока. Перескакувала з гілки на гілку, кричала:
— скрикуку, скрикуку, скрикуку!
Трава на леваді була вже викошена, і бабуся 

поскладала її в гарненькі зелені копи5чки.
— Це сорока, це ве5рби, це копички сухої трави,— 

клопотався Юрчик.— А от сіна й не видно. Бабусю, 
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бабусю! — закричав він.— А чого тут тільки соро-
ка, верби та три копички сухої трави? А де ж сіно? 
Ми дивилися, дивилися з Катрусею й не побачили…

А бабуся посміхнулася, похитала головою 
й сказала:

— Повиростали в місті, то й не знаєте, що до 
чого. оця суха трава в копичках і називається сіном…

розібрали копичку, понабивали матраци. сві-
женьке сіно, м’якеньке, пахне. І так же гарно 
спати на ньому!

За Іваном Сенченком
Дай відповіді.

•• Про кого розповідається у творі?
•• до кого приїхали діти?
•• Куди покликала бабуся онуків?
•• Що побачили діти на леваді?
•• Про що запитав Юрчик бабусю?

4.	 Гра «Як називається село?».

Усі міста й села мають свою назву. Є назви, 
які утворилися від імен перших поселенців.

Іван — Іванівка
степан — …
Петро — …
олександр — …

данило — …
Кирило — …
сергій — …
Панас — …

5.	 Прочитай. Спиши, підкреслюючи слова з буквою ї.

Яке гарне місто Київ! У ньому багато садів 
і парків. вулиці широкі. Будинки високі.

Я люблю милуватися красою рідного міста. 
А ти був у столиці України?


