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Юний друже! 

Третій рік поспіль ми разом мандруємо стежинами 

української мови. За цей час ти багато чого дізнався і 

багато чому навчився. У цьому році посібник допоможе 

тобі: 

 удосконалювати навички читати правильно, свідомо, 

виразно; 

 розвивати уміння самостійно знаходити інформацію; 

працювати з нею; 

 поповнити активний словниковий запас слів 

української мови, засобів художньої виразності; 

 удосконалювати уміння самостійно працювати з 

книгою, формувати читацький інтерес. 

Пам’ятай! 

Зацікавленість, наполегливість, творча співпраця – 

твої вірні помічники на нелегкому шляху учіння. 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ 

 

Словник 

 

Щоденник краєзнавця 

 

Завдання для допитливих 
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УРОК 1. Усне та писемне мовлення.  
Звуки і букви  

Прислів’я, скоромовки, загадки 

1. Послухай вірш. Він допоможе тобі визначити, про що буде йти 
мова на сьогоднішньому уроці. 

Хай у двері нам знову постукає казка, 

Ми відкриємо їх і скажем, будь ласка! 

Бо народна творчість добру нас вчить, 

Як чесно і добре на світі прожить. 

 
 Які жанри усної народної творчості ти вже знаєш? 

Українською мовою Російською мовою 

мо́ва, мо́влення 

каза́ти, мо́вити 

прислів’я 

скоромовка 

лічилка 

приказка 

потішка 

забавлянка 

язы́к, речь 

говори́ть 

пословица 

скороговорка 

считалка 

присказка 

потешка 

забава 

2. Прочитай текст. 

Багата і барвиста українська мова. Її краса переливається  

сріблом-злотом в усній народній творчості: піснях, казках, 

прислів’ях, приказках, загадках і скоромовках. У них – життя і 

мудрість  народу, його характер, мрії про щастя. 

Дитина ще не вміє говорити, а від мами вже чує колискову 

пісеньку, пісеньку-забавлянку, потішку. Підростає і наслухається 

бабусиних казок, запам’ятовує лічилки, прозивалки, навчається 

дитячих ігор, ознайомлюється з народними обрядовими піснями...  

 Наведи приклади, якщо знаєш, тих жанрів народної творчості, про 

які йде мора в тексті. 
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Зверни увагу!   

Прислів’я – це влучний образний вислів, який має 
повчальний зміст. 

Скоромовка – це стислий вислів для чіткої вимови звуків. 
Загадка – це короткий опис подій, явищ, рослин, тварин, 

предметів, які треба впізнати і відгадати за описаними 
ознаками. За допомогою загадок у дітей розвиваються 
допитливість, розум, кмітливість. 

 Прочитай прислів’я, яке з них можна зробити назвою тексту? 

Аргументуй свою думку. 

 Гостре словечко коле сердечко. 

 Слово до слова – зложиться мова. 

 Слово старше, ніж гроші. 

3. Випиши із тексту речення, в якому розповідається про те, що 
відображається в усній народній творчості ? Підкресли букви, які 
позначають голосні звуки. 

4. Згадай, що тобі відомо про звуки, написання яких збігається в 
українській і російській мовах? 

 

Зверни увагу! 

Важливу роль у вимові звуків мови мають губи, або, як 
казали у давні часи, уста. Тому  звукове мовлення вчені 
називають усним мовленням. Якщо слова записано 
буквами, – це писемне мовлення. 

5. Дай відповіді на питання. Якщо треба, користуйся таблицею. 

 Що ми розуміємо під усним мовленням? 

 Які ви знаєте вимоги до усного мовлення? 

 Який ще вид мовлення вам відомий? 

 Що таке писемне мовлення? 

 Які вимоги до писемного мовлення? 
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 Чи обов’язково потрібен співбесідник до писемного мовлення? 

Мовлення 

Усне 

передання думок в усній 
формі 

  
Писемне 

усе написане або надруковане 

 

використовує: міміку і 
жести, різну силу голосу, 

питальну або окличну 
інтонацію 

 використовує: літери, розділові 
знаки 

  

має бути: правильним, 
точним, зрозумілим 

 має бути: правильним, 
грамотним, охайним 

6. Прочитай прислів’я. Як ти їх розумієш? Яким мовленням ти 
користуєшся?  

 З добрим дружись, а лихого стережись.  

 На дерево дивись, як родить, а на людину – як робить.  

 Не копай яму іншому, бо сам упадеш. 

 Спиши друге прислів’я, підкресли букви, які позначають приголосні 

звуки. Охарактеризуй їх. 

7. Прочитай скоромовку, вставляючи пропущені букви. 
Навчися читати її швидко.  

Л.т.в  г.р.бч.к,  с.в  на  ст.впч.к,  п.и.іг  х.оп.ик  –  ут.к 

г.р.бч.к. 

 Знайди в прислів’ї букву, яка позначає приголосний 

звук. Він відрізняється від російської мови. 

8. Відгадай загадки. Запиши відгадки. Підкресли слово, яке 
вимовляється однаково в російській та українській мовах. 

 Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках. 

 Що то за коні в гаю на припоні: довгасті, голчасті, 

зеленої масті, нікого не возять, лише солі просять? 

 Без рук, без ніг, а пнеться на батіг. 

 Знайди відгадки серед малюнків. Яким видом мовлення ти 

користувався? 
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Це цікаво знати! 

 

Прислів’я, скоромовка, загадка є художньою 

пам’яттю народу, висновками з багатовікового 

життєвого досвіду. В них передано погляди людей на 

правила поведінки, історію, природу. Це ніби певні 

поради або правила життя, в яких щось схвалюється, 

або засуджується. Прислів’я та приказки вживаються 

тоді, коли треба підкреслити якусь думку, бо в них 

коротко сказано про найсуттєвіше. У прислів’ї дві 

частини протиставляються за змістом, але 

утворюють одне ціле, що виражає узагальнену думку. 

З наукової літератури 

9. Гра «Збери прислів'я».  

У рідному краю 

Людина без Батьківщини  

Немає в світі краще    

як своя країна. 

і сонце ясніше світить. 

як соловей без пісні. 

 Запиши складені прислів’я. Яка тема їх об’єднує?  

Перевір себе!  

Поміркуй, чи мав рацію письменник? Як це можна довести? 

 «Прислів'я і приказки завжди короткі, а розуму і 

почуттів вкладено в них на цілі книги».  

М. Горький 

10. Гра «Незакінчене речення» 

1) Мова потрібна людині для … 

2) Усне мовлення має бути … 

3) Свої думки люди найчастіше передають … 

4) Усе написане і надруковане – це… 

5) Для писемного мовлення потрібні – … 
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УРОК 2. Алфавіт. Вживання великої букви 

Народні пісні 

Це цікаво знати! 

 

Народні пісні мають форму вірша. За змістом і 

настроєм вони дуже різноманітні: веселі і сумні, 

повчальні і жартівливі. Часом пісні нагадують коротеньку 

казку. Читати пісні треба наспівно, мелодійно, виявляючи 

голосом, рухами своє ставлення до персонажів і подій. 

1. Послухай народну пісню-небилицю. 

ДВА ПІВНИКИ  

Два півники, два півники  

горох молотили, 

дві курочки-чубарочки  

до млина носили.  

Цап меле, цап меле,  

коза підсипає,  

а маленьке козенятко  

на скрипочці грає.  

Танцюй, танцюй, козуненько,  

ніженьками туп-туп.  

Татусенько з матусею  

принесуть нам круп-круп. 

А вовчок-сірячок  

з лісу виглядає,  

ухопив він козенятко  

та й далі тікає. 

Як схопив старий цап  

новенькії віжки,  

одібрав він козенятко, 

залигав за ріжки. 

Хоч вовчок обідрав 

цапові реберце, 

зате в тата з матусею  

радується серце. 

 Серйозна чи жартівлива ця пісенька? Чому ти так думаєш? 

 Чому твір названо пісня-небилиця? 
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2. Послухай народну пісню. 

ГРИЦЮ, ГРИЦЮ, ДО РОБОТИ!  

– Грицю, Грицю, до роботи!  

– В мене порвані чоботи. 

– Грицю, Грицю, до телят!  

– В мене ніженьки болять.  

– Грицю, Грицю, молотити!  

– Я нездужаю робити. 

– Грицю, Грицю, рубай дрова! 

– Кахй-кахй! Нездоровий. 

– Грицю, Грицю, печи хліб!  

– Кахи-кахи! Щось охрип.  

– Грицю, Грицю, іди їсти!  

– Ой, чекайте! Де б тут сісти? 

 Як проводить свій час Гриць? Від чого він відмовляється? 

 А від чого Гриць не відмовляється? 

 Яку рису характеру висміяно в пісні? 

 Прочитати текст в особах.  

3. Пісенька житнього віночка (народна обрядова пісня) 

У полі доріженька бита –  

котиться віночок із жита*.  

Котиться віночок по полю,  

проситься хазяїну в стодолу*: 

– Пускай, хазяїне, в стодолу,  

вже ж я набувся на полю.  

Вже ж я на полю набувся,  

буйного* вітру начувся,  

дрібнесеньким дощем налився,  

ранньої роси напився...  

Я там недовго полежу – 

знову на поле побіжу. 

 Де був і що робив віночок? 

 Яке було бажання у житнього віночка?  

 Прочитай виразно обрядову пісню. 

 

Жито – злакова рослина, зерна якої використовуються 

для виготовлення хліба. 

Стодола – будівля для зберігання снопів, сіна, а також 

для молотьби тощо.  

Буйний – тут: різкий, великої сили. 
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Це цікаво знати! 

 

Пісня-небилиця – те, чого немає в дійсності; 

неправда, вигадка, розповідати нісенітниці. Невелике 

оповідання розважального змісту, комізм якого будується 

на дотепно скомпонованих алогізмах та каламбурі. 

Інколи має форму розмовного вірша 

Жартівлива пісня – жанр українського музичного 

фольклору, що характеризується жартівливим чи 

сатиричним змістом. 

Обрядова пісня – це пісні, які виконувались під час 

різних народних свят та обрядів.  

 

     Згадай український алфавіт.  
Чим він відрізняється від російського? 
Запиши букви, які є лише  
в український мові. 

Це цікаво знати! 

 

Слово алфавіт – грецького походження. Воно утворене 
від назви двох грецьких букв альфа і бета. Цікава історія 
цих букв. Спочатку буква альфа мала вигляд голови бика, 
тобто була перевернутою, і тільки пізніше голову бика 
повернули головою донизу, і буква А набула сучасного 
вигляду. Буква бета спочатку мала інший вигляд і означала 
дім, хата. 

В українській мові є слова азбука й абетка. Це теж назви 
алфавіту від перших двох літер слов’янського алфавіту аз і 
буки та перших літер українського алфавіту а і бе. 

 Поміркуй! Що легко зробити, якщо  ти знаєш алфавіт? 

 Згадай, де людині допомагає алфавіт? 

4. Випиши назви тварин з пісні – небилиці «Два півники» в 
алфавітному порядку.  

5. Вивчи напам'ять народну жартівливу пісню «Грицю, Грицю, до 
роботи». Запиши перший куплет каліграфічно, підкресли велику 
букву. Згадай, коли ми ще вживаємо велику букву. Наведи 
приклади. 

6. Запиши імена дівчаток, а потім хлопчиків твого класу 
українською мовою в алфавітному порядку. 

  



   

 11  

 

УРОК 3. Голосні та приголосні звуки.  
Склад. Наголос. Наголошений та ненаголошений 
голосний 

Казка 

Перевір себе!  

 

Казка – це один з основних жанрів народної творчості, 

епічний, переважно прозаїчний твір. 

1. Послухай казку. 

КОЛОСОК  
(народна казка) 

Жили-були двоє мишенят, Круть та Верть, та півник Голосисте 

Горлечко. Мишенята було тільки й знали, що співали та танцювали, 

крутились та вертілись. А півник  рано-ранесенько  піднімався, 

спершу всіх піснею будив, а потім приймався за роботу.  

Ото якось підмітав півник двір і бачить на землі пшеничний 

колосок. 

— Круть, Верть, – покликав півник, – дивіться, що я знайшов! 

Поприбігали мишенята та й кажуть: 

— Треба його обмолотити. 

— А хто молотитиме? – спитав півник. 

— Тільки не я! – закричав один. 

— Тільки не я! – закричав інший. 

— Гаразд, – сказав півник, – я обмолочу. 

І взявся за роботу. А мишенята стали грати в лапту. 

Скінчив півник молотити і крикнув:  

— Гей, Круть, гей, Верть, дивіться, скільки я зерна намолотив! 

Поприбігали мишенята та й запищали в один голос:  

— Тепер потрібно зерно на млин нести, борошна намолотити! 

— А хто понесе? – спитав півник. 

— Тільки не я! – закричав Круть. 

— Тільки не я! – закричав Верть. 

— Гаразд, – сказав півник, – я знесу зерно на млин. 

Звалив собі на плечі мішок і пішов. А мишенята тим часом 

затіяли чехарду. Один через одного стрибають, веселяться. 

Повернувся півник з млина, знову кличе мишенят: 
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— Сюди, Круть, сюди Верть! Я борошно приніс. 

Поприбігали мишенята, дивляться – не нахваляться: 

— Ай да півник! Ай да молодець! Тепер треба тісто замісити та 

пироги пекти. 

— Хто буде місити? – спитав півник. А мишенята знову своє: 

— Тільки не я! – запищав Круть. 

— Тільки не я! – запищав Верть. 

Подумав, подумав півник та й каже:  

— Видно, мені доведеться. 

Замісив тісто він, натаскав дров, затопив піч. А як піч істопилася, 

посадив у неї пироги. Мишенята теж часу не гають: пісні співають, 

танцюють. Спеклися пиріжки, півник їх вийняв, виклав на стіл, а 

мишенята тут як тут. І гукати їх не довелося. 

— Ох і зголоднів я! – пищить Круть.  

— Ох, і їсти хочеться! – пищить 

Верть. 

І за стіл сіли. 

А півник їм каже:  

— Зачекайте, зачекайте! Ви мені 

спершу скажіть, хто знайшов колосок? 

— Ти знайшов! – голосно закричали 

мишенята. 

— А хто колосок обмолотив? – знову спитав півник. 

— Ти обмолотив! – тихше сказали обидва. 

— А хто зерно на млин носив? 

— Ти теж, – зовсім тихо відповіли Круть і Верть. 

— А тісто хто місив? Дрова носив? Піч топив? Пироги хто пік? 

— Все ти. Все ти, – ледь чутно пропищали мишенята. 

— А ви що робили? 

Що сказати у відповідь? І сказати нічого. Стали Круть і Верть 

вилазити з-за столу, а півник їх не утримує. Нема  за що таких нероб 

і ледарів пирогами пригощати.  

 Яким у казці зображено півника Голосисте Горлечко, а якими- 

мишенята?  

 Чи були Круть і Верть справжніми товаришами півнику? 

 Як ти вважаєш, чи мали право мишенята їсти пироги? 

 Яку думку висловлено в кінці казки?  

 Прочитайте казку в особах. 
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Зверни увагу!   

В українській мові 6 голосних звуків [а], [о], [у], [е], [і], [и]. 
На письмі вони позначаються буквами а, о, е, у, и, і, є, я, ю, ї. 
Поясни, чому букв, які позначають голосні звуки більше. 
Голосні звуки утворюють склад. У слові стільки складів, 
скільки в ньому голосних  звуків.  

2. Спиши перше речення  казки та підкресли  букви, які позначають 
голосні звуки. Знайди в першому абзаці слова, в яких звуків 
більше ніж букв. Поясни правопис великої літери.   

3. Поділи подані слова на склади, постав наголос. 

Мишенята, колосок, пироги, піч, півник, тісто. 

Це цікаво знати! 

 

В українській мові наголос виконує важливу роль,адже  

він допомагає розрізняти значення слів так само, як це 

роблять звуки мови. За допомогою наголосу можна 

навіть змінити значення слова. В українській мові наголос 

рухливий. Наприклад: губа – губи, школяр – школяра, 

смак – до смаку, соляні озера – два озера. 

Зверни увагу!   

Українською мовою Російською мовою 

дочкá 

дóшка 

крапúва 

дóчка 

доскá 

кропивá 

4. Знайди у казці «Колосок» 
слово, у якому наголос не 
співпадає в російській та 
українській мовах. Запиши 
та постав наголос.  

5. Перекажи казку, 
використовуючи малюнки.  

6. Запиши у дві колонки імена 
дівчаток і хлопчиків твого 
класу, у яких  наголос на 
другому складі. Склади з 
одним із них речення.  
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УРОК 4. Звуки [г], [г`], позначення їх  
буквами. Приголосні звуки. Тверді та м’які 
приголосні звуки. Вимова звуків [ч], [шч]  
та б, п, в, м,ф, р (в кінці слова) 

Л. Костенко. Вже брами літа замикає осінь… 

Шипшина важко віддає плоди. 

 

Там доорює, там сіє, 

Трусить яблука в садах. 

І малює, як уміє, 

На листочках і листках. 

– Ну й завзята ж у роботі! 

– Так за те вся в позолоті. 

В.Гринько 
 

1. Відгадай загадку. Запиши відгадку і зроби звуко-буквений аналіз 
цього слова. Зупинись на характеристиці приголосних звуків. 

2. За допомогою таблиці давайте згадаємо: 

 Скільки всього м 'яких приголосних ?  

 Які тверді і м 'які  приголосні звуки виступають парами?  

 Який звук не має пари? 

 

Зверни увагу!   

Всі ці знання треба використовувати при звуковикові. 

  



   

 15  

3. Прочитай вірш. 

ВЖЕ БРАМИ ЛІТА ЗАМИКАЄ ОСІНЬ… 

Задощило. Захлюпало. Серпень випустив серп. 

Цвіркуни й перепілочки припинили концерт. 

Чорногуз поклонився лугам і садам. 

Відлітаючи в Африку, пакував чемодан. 

Де ти, літо, поділось, куди подалось? 

Осінь, ось вона, осінь! 

Осінь, ось вона, ось! 

Осінь брами твої замикала вночі, 

погубила у небі журавлині ключі. 

Ліна Костенко 

 Як ти розумієш назву вірша? 

 Які почуття автор вкладає у перші осінні ознаки? 

 Знайди слово, в якому однією буквою позначено два приголосних 

звука. Запиши, підкресли цю літеру. 

 Випиши слова, з буквою «ч». 

 Згадай, як треба правильно вимовляти цей звук. 

 Порівняй з вимовою в російській мові. 

 Навчися читати вірш виразно. 

Перевір себе!  

 

Чорногуз – птах родини лелекових те саме, що 

лелека. 

Цвіркуни – дрібна комаха. (російською мовою – 

сверчки). 

Брами – великі ворота. 

Погубила – втратила з поля зору. 

Журавлині ключі – слово ключі вжито у переносному 

значенні. 

Зверни увагу!   

В українській мові обидва звуки [ш] і [ч] вимовляються 

твердо. Буква щ завжди позначає два звуки [шч]. 
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4. Прочитай вірш. 

ШИПШИНА ВАЖКО ВІДДАЄ ПЛОДИ … 

Шипшина важко віддає плоди. 

Вона людей хапає за рукава. 

Вона кричить: – Людино, підожди! 

О, підожди, людино, будь ласкава. 

Не всі, не всі, хоч ягідку облиш! 

Одна пташина так мене просила! 

Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш. 

І просто осінь щоб  була красива. 

Ліна Костенко 

 Що тобі відомо про плоди шипшини? 

 Чи можна назвати настрій вірша Ліни Костенко тривожним? Поясніть 

свою відповідь.  

 Як ти розумієш два останні рядки. Спиши їх. Підкресли букви, що 

позначають приголосні звуки, охарактеризуй їх. 

Зверни увагу!   

Звук [ґ] є в російській та українській мовах.  

В українській мові цей звук передається на письмі буквою  

ґ, а в російській – г. 

Українською мовою Російською мовою 

аґрус 

ґава 

ґазда 

ґанок 

ґвалт 

ґедзь 

ґринджоли 

крыжовник 

ворона 

хозяин 

крыльцо 

шум 

овод 

сани 

5. Спиши, замість крапок уставляючи потрібну букву. 

..уси  ..учно  ..елґотали – 

..оробці зерно клювали. 
..онять   ..уси  ..оробців, 
..олубок на  ..анок сів. 

А.Камінчук 

6. Випиши із орфографічного словника по 5 слів з буквами г та щ. 
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УРОК 5. Звук [ц`].  Вживання м’якого знаку для 
позначення м’якості звука [ц`] та його  відсутність 
після букв б, п, в, м, ф та р (в кінці слова), ж, ч, ш 

В. Сухомлинський. Соромно перед соловейком 

1. Прочитай текст.  

СОРОМНО ПЕРЕД СОЛОВЕЙКОМ 

Оля й Ліда, маленькі першокласниці, пішли до лісу. Після 

втомливого шляху вони сіли на траві відпочити й пообідати. 

Витягли з сумки хліб, масло, яєчка. Коли дівчатка вже пообідали, 

недалеко від них сів на дерево соловейко й заспівав. Зачаровані 

прекрасною піснею, Оля й Ліда боялись поворухнутись. Соловейко 

перестав співати. Оля зібрала недоїдки й шматки газети, кинула під 

кущ. Ліда забрала недоїдки, загорнула в газету й поклала в сумку.  

— Навіщо ти забрала сміття? – запитала Оля. – Це ж у лісі...  

Ніхто не бачить... Соромно перед соловейком... – тихо відповіла 

Ліда. 

Василь Сухомлинський 

 Яка основна думка оповідання? Поясніть свою відповідь. 

 Попрацюй в парах . Поставте питання до тексту.  

 Озвуч малюнок словами із тексту. 

 Знайди слова з  м'яким знаком (ь). Яку роботу він виконує? 

 Випиши з тексту речення  зі словом, в якому  є приголосна, що 

позначає два звуки. 
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Зверни увагу!   

В українській мові, на відміну від російської, є звук [ц`]. 
Перед буквами ь, і, я, ю звук [ц`] вимовляється м’яко.  

2. Прочитай вірш. Випиши слова в яких є звук [ц`], доповни  це 
завдання аналогічними  прикладами.  

Ось сіренький горобець. 

Відчайдушний він боєць, 

Всіх приблуд повідганяв, 

Бо він хатку будував. 

3. Мовна гра «Один – багато».  

 Допиши пари слів. Поясни вживання м’якого знаку. 

Прапорці – …, олівці – …, місяці – …, пальці – …, баранці – …, 

хлопці – …, зайці – …, молодці – …, танці – … .  

Зверни увагу!   

В українській мові після букв б, п, в, м, ф, ж, ч, ш та р (у 

кінці слова та складу) ніколи не пишеться знак м’якшення.  

4. Доповни речення словами з довідки. Зверни увагу на вимову 
звуків, що позначені виділеними буквами. 

1) Шишку у дзьобі тримає … . 

2) У болоті стоїть … . 

3) Під стріхою живе … . 

4) Що за шум, що за гам?-запитала я у… . 

5) Взимку до нас  прилітає … . 

6) Коло млина, коло броду  …  пив воду.  

7) Перелітна пташка – скорохід … . 

Довідка: Шишкар, деркач, голуб, снігур, Ґава, горобець, чапля. 

 Чи доводилося вам бачити цих птахів біля своєї домівки? 

 Що ви про них знаєте? 

 Як ви гадаєте, за що вдячні птахи дітям?  

 А чи знаєте ви, яких птахів чим можна пригостити? 

5. Склади та запиши план до оповідання. Перекажи оповідання за 
планом. 
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УРОК 6. Позначення м’якості приголосних  
перед о. Буквосполучення ьо 

Олесь Донченко. Лісничиха (уривок із повісті) 

1. Сьогодні ми будемо мандрувати лісовою стежкою разом з 
дівчинкою Улянкою з повісті Олеся Донченка «Лісничиха». 
Поміркуйте, яку назву можна було б дати цьому уривку. 

На початку жовтня ледве помітною 

лісовою стежкою, яка звивалась між 

старезних дубів, ішла дівчинка років 

тринадцяти. На ній була картата 

новенька кофтина, синя спідниця й біла 

хустинка, як терен-цвіт. І ця хустинка 

різко відтіняла чорні брови дівчинки, її 

засмагле обличчя й світлі очі. Такі світлі 

й зелені, що в темряві вони, мабуть, блимають, як світлячки. Її 

кругле ніжне підборіддя схоже було на яблуко, а припечений сонцем 

кирпатенький ніс скидався на жовту лісову грушку, яка вистигла 

проти сонця аж на верхівці дерева. Дівчинка несла книжки й зошити. 

Вона поверталася додому із школи. Йшла вона легким безшумним 

кроком, наче пливла над стежкою, і тільки іноді під її черевиками 

стиха хрускала суха гілочка або жолудь.  

Стежка зненацька повернула праворуч, обминаючи круту гору, і 

тоді стало чути, як весело видзвонює у тишині вода. Прозорий 

струмок перетинав стежку, і через нього було перекинуто кладку з 

сухої деревини. Кора на дереві зійшла, і стовбур, сточений жуками, 

вимитий дощами та висушений сонцем, жовтів і вилискував, мов 

велика кістка якоїсь прадавньої тварини. Дівчинка сіла над 

струмком, поклала біля себе книжки й почала задумливо бовтатись 

у воді руками. Хвильки хлюпали в неї поміж пальців і здіймались 

ясними пухирями, в яких відбивалось на мить то жовте листя клена, 

то клаптик блакитного неба, то обличчя в білій хусточці. На дні 

струмка ворушилась водяна трава – довгі такі стьожки, як пучки 

волосся. Руки в дівчинки були шершаві, як дубова кора, засмаглі і 

подряпані. Хустинка в неї зсунулась набік, і з-під неї вибилася 
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хмарка льняного волосся, білого і легкого, як пух, – дмухне вітерець, 

так воно й розлетиться навколо. І тепер дівчинка стала дивно 

схожою на кульбабу. В школі її подружки так і кликали завжди: 

Улянка-кульбабка. 

Улянка повільно глянула навколо й наче вперше помітила, що ліс 

її любий вже прибрався в нову чарівну одежу. – Здрастуйте, сестри-

берізки, вас не впізнати сьогодні. Чи ви це, мої білокорі? Ой, леле, 

не чують привіту, свічками золотими палахкотять. Слухайте, 

слухайте, як капає з них прозорий жовтий віск: кап, кап, кап... 

Олесь Донченко  

 

Кирпатенький – вздёрнутый 

зненацька – неожиданно 

прадавньої – древней 

навпростець – прямо 

 Попрацюйте разом! Прочитайте оповідання по частинах.  

 Знайдіть рядки, в яких описується зовнішність дівчинки: її одяг, 

обличчя, очі, волосся, руки.  

 У яких словах розкрито ставлення дівчинки до природи?  

 Знайдіть у тексті речення з порівняннями. Що вони додають до 

характеристики образу Улянки?  

 Складіть план оповідання. Підготуйте за планом стислий переказ.  

 Пофантазуйте! Як можна продовжити оповідання? 

2. Знайди в тексті слова із буквосполученням  ьо.  Запиши їх в 
зошит. Поясни вживання ь перед о. 

Зверни увагу!   

В українській мові м’якість приголосних перед о 
позначається знаком м’якшення (ь). 

3. Переклади слова українською мовою,  підкресли 
буквосполучення ьо. Порівняй з російською мовою ще раз. 
Зроби висновок. З одним словом на вибір склади та запиши 
речення.  

Лён, клюв, слезы, лёд, седьмой, пенёк. 

4. Спиши речення, вставляючи пропущені букви. Поясни вживання 
м’якого знака. 

С..огодні теплий осінній ден..ок. Листя берізки вкрило 

різнокол..оровим килимом землю. Прац..овиті мурахи не втрачають 

жодного  осінн..ого дня.  

 Накресли звукову схему виділеного слова. 
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УРОК 7. Подовження м’яких приголосних  
і позначення їх на письмі 

Олександр Копиленко. Жовкне листя 

1. Прочитай текст. Дай йому назву. Поясни свій вибір. 

Вкривається багрянцем клен. Він стоїть на узліссі замріяний, ніби 

сумує, що надійшов жовтень. Іноді тихо вронить вирізьблений свій 

лист. А налетить вітер і почне безжально зривати осінню красу 

зажуреного клена, оголить його і гулятиме серед голого гілля. 

А яка ніжна, золота берізка на тлі синюватих ялинок, зеленавих 

сосен. Вона опустила свої віти і теж журиться, що скоро прийдуть 

холоди. 

Деякі квіточки ще не хочуть здаватись, поспішають доцвісти, поки 

перші морозці не вдарять по них. Але й ці останні квіти теж ніби 

насторожено зажурені. 

Високо вгорі дзвінким передзвоном курличуть трикутники 

журавлів. Прямують на південь, поспішають. Десь перегукуються 

вгорі над нами і дикі гуси. На півночі вже холодно їм. 

На піщаних косах річок жирують і північні качки, цілими 

величезними табунами. Вони дуже сторожкі і близько не 

підпускають мисливців. 

О.Копиленко  

 

Узлісся – опушка леса. 

Вирізьблений – резной. 

Журиться – печалится, грустит. 

 Знайди у тексті слова, які 

дозволяють автору 

передати красу осені. 

 Додай до опису свої 

спостереження. 
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2. Прочитай. 

Є такі чудні слова: 

Звук один, а ніби два. 

Поруч звуки ці живуть, 

Їх подовженими звуть. 

 Знайди у тексті слова з подовженими м’якими звуками. Запиши їх. 

Підкресли букви, що позначають подовжений м’який звук. 

Зверни увагу!   

Подовжений м’який звук на письмі позначається двома 
однаковими буквами: знання, життя. 

3. Утвори слова від поданих слів за зразком. Поясни їх правопис. 

Гілка – гілля, колос – колосся, камінь – …, промінь – …,  

читати – …, жити – …, малювати – …, взути – … . 

4. Звернись до орфографічного словника. Випиши 10 слів з 
подовженими м’якими звуками.  

5. Перечитай текст. Намалюй ілюстрацію до тексту. 

6. Роздивись фотографії. 

 

 Які овочі ростуть у твоїй місцевості? 

 Осінь дає прекрасну можливість скористатися її дарами, 

а золоті та багряні барви заворожують своєю красою.  

 Спробуй зроби дитячі вироби на тему «Осінь у рідному 

краї» вражаючи своєю фантазією, талантом та 

майстерністю під час виконання роботи! 
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УРОК 8. Вимова та написання слів  
із буквосполученням йо 

Леонід Глібов. Коник-стрибунець. Чиж та Голуб 

1. Послухай, визнач жанр даних творів. 

КОНИК-СТРИБУНЕЦЬ 

 
У степу, в траві пахучій, 

Коник, вдатний молодець, 

І веселий, і співучий, 

І проворний стрибунець, 

Чи в пшениченьку, чи в жито, 

Досхочу розкошував 

І цілісінькеє літо, 

Не вгаваючи співав; 

Розгулявся на всі боки, 

Все байдуже, все дарма… 

Коли гульк – аж в степ широкий 

Суне злючая зима. 

Коник плаче, серце мліє; 

Кинувсь він до Мурав’я: 

– Дядьку, он зима біліє! 

От тепер же згину я! 

Чуєш – в лісі ворон кряче, 

Вітри буйнії гудуть?  

Порятуй, порадь, земляче, 

Як се лихо перебуть! 

— Опізнився, небораче, –  

Одказав земляк йому, –  

Хто кохав життя ледаче – 

Непереливки тому. 

– Як же в світі не радіти? 

Все кругом тебе цвіте, – 

Каже Коник, – пташки, квіти,  

Любе літечко на те; 

Скочиш на траву шовкову – 

Все співав би та співав. –  

На таку веселу мову 

Муравей йому сказав: 

– Проспівав ти літо боже, –  

Вдача вже твоя така, –  

А тепер танцюй, небоже, 

На морозі гопака! 

Леонід Глібов  
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ЧИЖ ТА ГОЛУБ 

Весною Чижик молоденький, 

Такий співучий, проворненький, 

В садочку все собі скакав, 

Та якось у сільце й попав; 

Сердега в клітці рветься, б'ється... 

А Голуб бачить та сміється: 

— «А що? Попавсь – от тобі й на! 

Вже, певно, голова дурна... 

Не бійсь, мене б не піддурили, 

Хоч як би не хитрили! 

Бо я не Чижик! Ні... оце!» 

Аж гульк – і сам піймавсь в сільце.. 

Ото на себе не надійся,  

Чужому лихові не смійся! 

Леонід Глібов 

 

Розкошував – жити у достатку, розкошах. 
Небораче, неборак – людина, дії якої викликають 

співчуття. 
Непереливки – важко, скрутно приходиться комусь. 
Сильце – пристрій у вигляді петлі. 

 

Українською мовою Російською мовою 

мліє 

вдача 

млеть, замирать, изнывать 

судьба 

Зверни увагу!   

Байка – віршований  або прозовий  літературний твір, 

який носить повчальний сатиричний характер. 

Байкар – автор байок, який працює як в усній формі, так  і 

в письмовій. 

 Згадай, які особливості мають твори цього жанру. 

 Знайди рядки, у яких мораль байки. 

 Які риси характеру людини висміює байкар? 

 Щоб ти порадив тим, хто має такі недоліки? 

 Прочитай байки в особах. 

2. Запиши мораль першої байки Знайди слово-звертання до коника. 
Поясни правопис буквосполучення йо. 
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Зверни увагу!   

Буквосполучення йо вживається на початку слова, на 

початку складу, після голосного, після твердого 

приголосного. 

3. Прочитай і запиши скоромовку. Поясни правопис 
буквосполучення йо. 

Йорж колючий, 

Йод пекучий, 

Хлопчик Йосип невезучий, 

Йоржик Йосипа вколов, 

Йод попік –  

Тож будь здоров! 

4. Переклади українською мовою. 

Серьёзно, майор, миллион, район, знакомый, подъём, ерш, 

курьёз. 

5. Запиши слова. Поясни вживання буквосполучень ьо та йо. 

[л'он], [дз'об], [й'ого], [с'омий'], [батал'й'он], [т'охкатин], [бул'й'он],  

[бой'оий], [син'го], [май'онез], [л'одовик], [брон'овик], [й'огурт]. 

6. Вивчи напам’ять, за бажанням, байку Л. Глібова «Лебідь, Щука і 
Рак». 

У товаристві лад – усяк тому радіє;  

Дурне безладдя лихо діє, 

І діло, як на гріх, 

Не діло – тільки сміх. 

Колись-то Лебідь, Рак та Щука 

Приставить хуру узялись. 

От троє разом запряглись, 

Смикнули – катма ходу… 

Що за морока? Що робить? 

А й не велика, бачся, штука, –  

Так Лебідь рветься підлетіть, 

Рак упирається, а Щука тягне в воду. 

Хто винен з них, хто ні – судить не нам, 

Та тільки хура й досі там. 
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УРОК 9. Пом'якшення твердих приголосних  
перед і. Вживання букв и, і після г, к, х, ж, ч, ш, щ 

Лариса Петрівна Косач-Квітка. 

Як дитиною, бувало... 

1. Прочитай пари слів. Уважно стеж за вимовою приголосних перед 
[и] та [і] у словах. Запиши подані  пари слів. 

Береги – гірка, килим – кішка, птахи – похід, жити – жінка, 

чистота – печі, кошик – груші, щиглик – плющі. 

 Запиши подані  пари слів. 

 Який висновок ти можеш зробити? 

Зверни увагу!   

Приголосні [г], [к], [х], [ж], [ч], [ш], [щ] мають здатність до 

пом'якшення перед [і]. Пом'якшення звуків позначаємо так [']. 

2. Розглянь фото. Розкажи, що на ньому зображено? 

 

 Прочитай текст. Добери до нього заголовок.  

 Як ти вважаєш, пов’язані ці твори? Аргументуй свою думку. 

 Спиши, підкреслюючи букви, що позначають тверді приголосні 

перед [и]. 

Випав сніг. Чистою скатертиною вкрилася земля й спочиває. 

Височіють глибокі замети. Ліс одягнув важку білу шапку й затих. 

Лише чути, як дятел із шишки видзьобує насіння. 
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3. Зміни подані слова за зразком і запиши їх. Підкресли букви, що 
позначають пом'якшені приголосні. 

Зразок: межа – межі, річ – речі. 

Вежа, ніч, круча, ключ, миша, товариш, площа, дощ. 

Це цікаво знати! 

 

Чому так кажуть? 

 Після дощика в четвер. (невідомо коли або ніколи) 

Наші пращури особливо вшановували язичницького 

бога Перуна – бога грому і дощу. Днем Перуна був 

четвер, тому саме в цей день молилися про дощ. 

4. Прочитай слова і прислухайся. Випиши спочатку слова, у яких 
звуки [г], [к], [х], [ж], [ч], [ш], [щ] тверді, а потім слова – в яких ці 
звуки пом’якшені. 

Живопис, чижі, число, калачі, горошина, груші, щипці, щітка, ноги, 

гість, схил, схід, кит, кіт. 

5. Послухай вірш  Лариси Петрівни Косач-Квітки. 

«ЯК ДИТИНОЮ, БУВАЛО...» 

Як дитиною, бувало, 

Упаду собі на лихо, 

То хоч в серце біль доходив, 

Я собі вставала тихо. 

"Що, болить?" – мене питали, 

Але я не признавалась – 

Я була малою горда, – 

Щоб не плакать, я сміялась. 

 Чи нагадує героїня вірша саму авторку? Чим 

саме? 

 Прочитай останні 2 рядочки і скажи, про кого 

в них йдеться. 

 Як ти вважаєш, чому дівчинка, «коли в серце біль доходив», не 

плакала? 

 Які риси характеру допомагали їй переборювати біль? Скажи 

словами вірша. 

 Вивчи вірш напам'ять. 
  



   

 28  

 

УРОК 10.  Апостроф. Відсутність м'ягкого знака 
після букв б, п, в, м, ф, ж, ч, ш, р в кінці слів 

Лариса Петрівна Косач-Квітка. Вишеньки 

1. Виразно прочитай вірш. Зверни увагу на підкреслені слова. Чітко 
назви звуки, які позначає виділена буква. 

Соловейку – соловʼю  

Я приспівочку зівʼю, 

Свіжу та барвисту, 

З золотого листу. 

Андрій Малишко 

Зверни увагу!   

Апостроф – це знак (ʼ), який вживається на письмі для 
позначення роздільної вимови приголосного твердого звука 
перед м'яким звуком [й]. 

Апостроф пишеться після букв б, п, в, м, ф, р перед я, ю, 
є, ї, які позначають по два звука [йа], [йу], [йе], [йі]. 

2. Прочитай казку. 

КАЗКИ ПʼЯТИНКИ 

Фея Пʼятинка спускається на землю  щоп’ятниці. Вона товаришує 

з дев’ятирічним Антоном, який мешкає у твоєму 

місті. Щоп’ятниці Пʼятинка гостює у нього.  

Цієї п’ятниці фея розповідає  Антонові, що 

першим гончарем на світі був Бог. 

– А ти знаєш, – каже фея Пʼятинка, – що 

людські серця дуже подібні до глечиків. Поки людина живе, її серце 

наповнюється добрими вчинками, знаннями, любов’ю, добротою, 

мудрістю, радістю, спогадами. 

Антон уважно слухає фею Пʼятинку, адже вона – чарівна фея. 

За Дзвінкою Матіяш 

 Як ти думаєш, чому цей текст названо казкою? 

 Спиши перший абзац. Підкресли слова, які пишуться з апострофом. 

Поясни правопис апострофа. 

 Знайди виділене слово. Вимов в ньому звуки. Поясни правопис 

апострофа. 
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 Прочитай слова феї Пʼятинки. Поясни, як ти їх розумієш. Зроби 

звуковий аналіз слова з апострофом. 

3. Віднови прислів’я. Запиши. 

Народ скаже, таке  й «доброго здоров'я». 

Краще на п'ять хвилин раніше, як зав'яже. 

Яке «доброго дня»,  ніж на одну пізніше. 

4. Перевір себе, чи правильно ти вживаєш апостроф. Утвори слова 
за зразком. 

Що? Який? 

камінь 

солома 

дерево 

олово 

камʼяний 

__________ 

__________ 

__________ 

 Поясни вживання апострофа.  Запиши слова другого стовпчика, 

поділяючи на склади. 

Зверни увагу!   

При переносі слів апостроф не відокремлюється від 
попередньої букви: соломʼя – ний, подві – рʼя. 

5. Прочитай вірш Лариси Петрівни Косач-Квітки. 

ВИШЕНЬКИ 

Поблискують черешеньки 

В листі зелененькім,  

Черешеньки ваблять очі 

Діточкам маленьким.  

Дівчаточко й хлоп’яточко 

Під деревцем скачуть, 

Простягають рученята 

Та мало не плачуть: 

Раді б вишню з’їсти, 

Та високо лізти, 

Ой раді б зірвати, 

Та годі дістати! 

«Ой, вишеньки-черешеньки, 

Червонії, спілі, 

Чого ж бо ви так високо 

Виросли на гіллі!» 

«Ой, того ми так високо 

Виросли на гіллі, –  

Якби зросли низесенько, 

Чи то ж би доспіли?» 

Дай відповіді на запитання: 

 Чи сподобався тобі вірш?  Поясни його назву. 

 Чому діти не можуть дістати вишень? 

 Що вони роблять для того, щоб їх дістати? Прочитай. 
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 З яким запитанням діти звертаються до вишеньок? 

 Прочитай, яку відповідь дали їм вишеньки. 

 Знайди у вірші пестливі слова. Для чого їх уживає поетеса у вірші? 

 Прочитай  виразно вірш. 

 Випиши слова з апострофом. Поясни його вживання. 

6. Послухай текст. 

Подобається Незнайкові у школі. Тут його всі 

люблять, пояснюють усе, чого він не знає. Ось і сьогодні 

хлопчик сидить на уроці. Учителька дає завдання:  

— Прочитайте слова, записані на дошці російською й 

українською мовами. Прислухайтесь, чи однаково 

вимовляються приголосні в кінці слів: 

голубь – голуб  

степь – степ  

любовь – любов 

семь – сім 

верфь – верф 

токарь – токар 

Незнайко одразу помітив, що неоднаково. А ви помітили? 

Якщо ви помітили відмінність у вимові, то зможете пояснити, 

чому в українській мові після букв б, п, в, м, ф та р не треба писати 

м'який знак. Спробуйте!  

А тепер порівняйте вимову кінцевих приголосних у словах:  

тушь – туш отрежь – відріж 
Що ви помітили? 

 Зробіть висновок про правопис цих слів в українській мові. Перевір 

себе за правилом.  

Зверни увагу!   

В українській мові після букв б, п, в, м, ф, ж, ч, ш та р (у 
кінці слів) ніколи не пишеться м'який знак.  

7. Спиши слова, поясни їх правопис. Підкресли букви, що 
позначають тверді приголосні в кінці слів. 

Вісім, кров, календар, буквар, звір, піч, ніч, снігур, школяр, хліб, 
секретар. 

8. Перевір себе! Переклади слова українською мовою. 

Аптекарь, слесарь, флаг, чиж, дробь, фонарь, директор, 
селезень, вихрь. 
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УРОК 11. Слово. Значення слова. Багатозначні 
слова. Пряме та переносне значення слів 

Степан Жупанин. Оленчині вишивки 

1. Прочитай виразно вірш. 

ОЛЕНЧИНІ ВИШИВКИ 

А Оленка в нас рукодільниця, 

хвалять всі її, хоч мала. 

Скатерть вишила, блузку вишила, 

мамі лагідно подала. 

Мама тішиться*, тато тішиться, 

бо світлиця в нас, як весна, 

усміхається в ніжних вишивках, 

вся заквітчана і ясна. 

А на вишивках, мов на вишеньках, 

спілі ягоди, хоч збирай! 

А на вишивках дивні китиці – 

квіту ніжного барвограй. 

І проміниться та ще й міниться 

скрізь на вишивках дивосвіт, 

бо залишився на цих вишивках 

рук Оленчиних теплий слід. 

Степан Жупанин 

 

 

 

Рукодільниця – та, що виготовляє якісь вироби, речі 
ручним способом. 

Тішиться – радіє. 
Світлиця – чиста, світла парадна кімната в будинку. 
Китиця – купчення квітів на одній гілці. 
Барвограй – яскравість кольорів (барвистий, 

квітчастий, кольоровий). 
 З чого видно, що Оленка – вправна, завзята рукодільниця? 

 Розкажи, якою зображено дівчинку на малюнку. 

 Чи може цей малюнок бути ілюстрацією до вірша? Аргументуй свою 

відповідь. 

 Знайди у вірші порівняння. Що вони підкреслюють? 
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 Поміркуй, у якому значенні вжито слова барвограй, дивосвіт і 

рукодільниця. Спробуй пояснити, як утворилися ці слова. 

 Ми познайомилися із дівчинкою Оленкою. За допомогою яких 

мовних засобів автор так яскраво розказав нам про неї? 

Це цікаво знати! 

 

Скільки слів у сучасній українській мові? На це 
запитання не відповість ніхто!  

Мова змінюється, розвивається, збагачується 
протягом багатьох років. Кожне слово має своє значення. 
У мові є слова, які допомагають зв'язно говорити. 

 Про що йдеться у підкресленому реченні?  

 Спиши другий абзац.  

2. Прочитай текст. Перекажи прочитане. Чи згоден ти з цим 
твердженням. Доведи. 

Слово! Воно вітає, зустрічає, наставляє, допомагає. Воно 

радісне, захоплююче, мудре, горде. Усе це рідне слово – таке 

значуще й прекрасне. 

За Русланом Кацавцем 

 Спиши текст. Чітко вимов звуки у виділеному слові. 

3. Розглянь малюнки. Хто на них зображений? 

 Прочитай тексти. Визнач значення слова морж у текстах. 

1) Морж – велика морська тварина, яка живе на Півночі. У нього 

дуже великі ікла, маленькі очі. Моржі – тварини товариські. Вони 

живуть сім'єю, захищають один одного. 

2) Тих, хто любить зимове купання, називають «моржами». 

Увійшовши в крижану  воду, «морж» занурюється в неї з головою. 

Такі люди не бояться холоду. 
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Зверни увагу!   

У мові є слова, що мають кілька значень. Одне й те саме 
слово може називати різні предмети, ознаки, дії.  

Наприклад: крило птаха, крило літака; добра людина, 
добра страва; іде дощ, іде час. 

4. Прочитай словосполучення. 

1) Золотий ланцюжок – золотий характер. 2) Кам'яна земля – 

кам'яне серце. 3) Замовкло дитя – замовкло поле. 4) Веселі діти – 

веселі дні. 

 Спиши, зістав значення підкреслених слів. Визнач, в яких 

словосполученнях вони вживаються в прямому значенні, а в яких у 

переносному. 

Зверни увагу!   

Слова вживаються в прямому та переносному 
значеннях. 

У словосполученні золотий ланцюжок (тобто ланцюжок, 
зроблений із золота) слово золотий вжито в прямому 
значенні. 

У словосполученні золотий характер (тобто добрий, 
спокійний характер) слово золотий вжито в переносному 
значенні.  
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УРОК 12. Синоніми та антоніми, омоніми.  
Словник. Види словників 

Степан Жупанин. Сім вітрів 

1. Послухай вірш. 

СІМ ВІТРІВ 

Сім вітрів, як сім братів, 

на світанку я зустрів. 

Перший вітер був у кузні, 

взяв на крила звуки дружні: 

— Дзень-тук-дзень! Дзень-дзелень! – 

розбудив навколо день. 

Другий вітер на комбайні, 

що косив лани врожайні, 

віяв зерна золотисті, 

від полови їх очистив. 

Третій вітер у пекарні 

пахощі зібрав нам гарні, 

по селу розносив їх, 

апетит збудив у всіх. 

Гостював четвертий вранці 

в овочевій нашій ланці, 

добрі вісті про врожай 

лунко ніс із краю в край. 

П'ятий вітер з ферми линув, 

дзвін бідонів ніс в долину, 

ніс у кожен дім, квартиру 

запах молока і сиру. 

Шостий вітер світанковий 

завітав у сад фруктовий, 

ароматом яблук, слив 

він людей розвеселив. 

Сьомий вітер в ораницю 

сіяв сонячну пшеницю 

і всім людям працьовитим 

побажав у щасті жити. 

Степан Жупанин 

 
 

 

Полова – відходи при обмолочуванні й очищуванні 

зерна хлібних злаків, льону та деяких інших культур, що 

використовується переважно як корм для тварин. 

Ораниця – рілля. 

Ланка – найменша організаційна одиниця в якому-

небудь об’єднанні. 
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 Прочитай, де побував кожен із вітрів. 

 Чому сім вітрів автор називає братами? Що у них спільного? 

 Як ти думаєш, чому автор зробив вітри живими істотами? 

 Прочитай вірш виразно. 

 Знайди у вірші слова, які вжито у переносному значенні. Доведи 

свою думку. 

 Чи є у тексті багатозначні слова. 

2. Прочитай вірш Анатолія Качана. Чим він цікавий? 

По дорозі  їхав віз. 

Він із лісу дрова віз.              

А на греблі через став 

Заскрипів наш віз і став. 

Я до хати дрова ніс, 

І замерз у мене ніс. 

 Випиши слова, що звучать і пишуться 

однаково. 

 Добери за зразком до підкреслених 

слів слова, близькі за значенням. 

Зразок: ліс – гай, діброва. 

Зверни увагу!   

Слова, які мають близьке або однакове значення, але 

різне звучання, називаються синонімами.  

Наприклад: велетень – богатир, дружній – братній. 

Синоніми подано в словнику синонімів. 

3. Прочитай виразно вірш. 

Зло нічого не дає, крім зла, 

Вмій прощати, як прощає мати, 

За добро спіши добром воздати,- 

Мудрість завше доброю була. 

Микола Луків 

 Прочитай речення, в якому висловлена головна думка тексту. 

 До підкреслених слів добери синоніми, запиши їх. 

 Прочитай виділені слова. Пригадай, як ми їх називаємо. 
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Зверни увагу!   

Слова, що мають протилежне значення, називаються 

антонімами. Антонімами можуть бути слова тільки однієї 

частини мови.  

Наприклад: день – ніч (іменники), солодкий – гіркий 

(прикметники), співати – мовчати (дієслова).  

Антоніми подано в словнику антонімів. 

 

4. Утвори прислів'я, запиши їх. Підкресли антоніми. 

Праця людину годує,    

Хто влітку буде співати,   

Де багато крику,   

З великої хмари –    

там мало роботи. 

а лінь марнує. 

малий дощ. 

той узимку буде танцювати. 

5. Прочитай вірш.    

У степу біля криниці 

Хазяйнують сніговиці. 

Завивають люті бурі, 

Замітають трави бурі. 

Анатолій Качан 

 Спиши виділене речення, підкресли головні члени. Назви однорідні 

присудки. 

 Випиши слова, які звучать і пишуться однаково. Поясни їх значення. 

Постав наголос в цих словах.     

Зверни увагу!   

Слова, які звучать і пишуться однаково, але мають різне 

значення, називаються омонімами.  

Наприклад: коса – дівоча зачіска, коса – інструмент для 

косіння трави, коса – морська чи річкова мілина. 

Значення омонімів можна визначити тільки в сполученні з 

іншими словами. 

Омоніми подано в словнику омонімів. 

6. Утвори і запиши речення з омонімами. 

Мати (іменник) – мати (дієслово), 

три (числівник) – три (дієслово), 

мила (прикметник) – мила (дієслово).  
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УРОК 13. Слова, які називають предмети,  
їх ознаки, дію, число та порядок при лічбі 

Наталя Забіла. Ясоччин садок  

1. Прочитай і подумай, для чого нам потрібні слова.   

Чок-чок-чок –  

Губи на гачок. 

У мовчанку мовчки граєм 

Ніби зовсім слів не знаєм. 

З народного фольклору 

Зверни увагу!   

Слів у кожній мові стільки, скільки потрібно людям, щоб 

позначити, назвати все те, про що вони говорять, думають, 

що собі уявляють. 

Щоб легше було вивчати слова мови, вони поділяються на 

частини мови.   

2. Пригадай! 

Українською мовою Російською мовою 

іме́нник 

прикме́тник  

дієсло́во 

числíвник 

однина́ 

множина́ 

имя существительное 

имя прилага́тельное 

глаго́л 

имя числительное 

единственное число́ 

мно́жественное число́ 

Зверни увагу!   

Іменник – це частина мови, що позначає назву предмета і 
відповідає на питання хто? що? Наприклад: (що?) кошик, 
сонечко; (хто?) дівчинка, горобець. 

Прикметник – це частина мови, що називає ознаку 
предмета і відповідає на питання який? яка? яке? чий? 
чия? чиє? Наприклад: (який?) чудовий; (яка?) весела; (яке?) 
тепле; (чий?) матусин; (чия?) ляльчина; (чиє?) пташине. 

Дієслово – це частина мови, що називає дію або стан 
предмета і відповідає на питання що робити? що зробити? 
Наприклад: (що робити?) читати; (що зробити?) прочитати. 
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Числівник – частина мови, яка вказує на кількість або 
порядок предметів при лічбі і відповідає на питання скільки? 
котрий? Наприклад: (скільки?) два; (котрий?) другий. 

3. Прочитай оповідання. 

ЯСОЧЧИН САДОК 

За вікном сьогодні вітер, вітер – аж в кімнаті чути, як гуде. В 

дитсадок давно пішли всі діти, а маленька Ясочка не йде. 

Наша Яся нині трохи хвора, все кахика 

й носик витира. Застудилась, мабуть, Яся 

вчора, як ліпила бабу дітвора. 

На роботу вже поїхав тато, мама 

вийшла – й довго щось не чуть... 

Може, Яся буде сумувати? Може, слізки 

рясно потечуть? Ні! Ясюня не така 

вдалася! – в неї досить іграшок, ляльок. У своїй кімнаті наша Яся 

улаштує власний дитсадок. 

Діти будуть – лялька, та ведмедик, та конячка сіра без сідла, і 

собачка Бум, така кумедна, що угору вухо підвела. 

Ще Ясюня посадила й кішку. А вона стрибнула у куток!.. 

— Ну й сиди собі сама під ліжком, не візьму тебе у дитсадок! 

От усі в кутку біля канапи посідали. 

— Тихо, не шуміть! А чому в ведмедя чорні лапи? Мабуть, вранці 

їх забув помить? Зараз я будинок вам збудую із великих татових 

книжок і обідом добрим нагодую – дам 

цукерки вам і пиріжок... А тоді візьму цікаву 

книжку, покажу своє знайоме «о»! 

Яся певна, що ведмедик Мишка хоче знати 

літери давно.  

Потім Яся хусточку розстеле на вовнянім 

теплім килимку. 

— Ну, лягайте, діточки, в постелю! Так і ми спимо у дитсадку! 

У куточку сплять слухняні діти: і ведмедик з лялькою, і кінь. 

За віконцем виє вітер, вітер, а в кімнаті тиша і теплінь. От і мама 

двері відчинила і на руки Ясю підійма. 

— Ой, яка ж у мене доня мила, що так добре грається сама!  

Наталя Забіла 
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Українською мовою Російською мовою 

сумува́ти 

улаштує 

куме́дний 

кана́па 

хусточка 

вовняний килим  

грустить 

устроит 

смешной 

диван 

платочек 

шерстяной ковёр 

 Назви головного героя твору. Розкажи, якою ти уявляєш собі 

дівчинку. Яка частина мови допомогла тобі у цьому? 

 З ким улаштувала Яся дитсадок? 

 Як ти вважаєш, Яся була гарним вихователем? Доведи. 

4. Доповни речення відповідними словами. До яких частин мови 
вони належать?  

 Ясоччин дитсадок відвідували … (ведмедик, слоник, собачка, миша, 

лялька, конячка, метелик). 

 Собачка Бум була … (сумна, весела, кумедна). 

 У ведмедика лапи… (білі, чорні, сірі). 

 Яся розстелила… (тоненький, маленький, теплий, червоний) 

килимок. 

 Яся… (організувала, відкрила, улаштувала) дитсадок. 

 Яся добре … (співає, грається, танцює) сама. 

 Кількість дітей-іграшок у садку складала…(чотири, п′ять, шість). 

 

 Перед тобою зображення 

Донецького державного цирку 

«Космос». Він був відкритий 26 

серпня 1969 року, під час 

святкування 100-річчя міста 

Донецька. В цирку працювали 

такі відомі артисти як Юрій Нікулін, Олег Попов тощо.  

Спираючись на власний досвід, склади 
розповідь про відвідування циркової 
вистави. Запиши 2-3 речення. 

Слова для довідок: арена, сміливі 
акробати, смішні клоуни, майстерні 
жонглери, дресировані тварини, показувати 
трюки, аплодувати, виступати. 

 Які частини мови ти використовував для 

розповіді? 

Юрій Нікулін Олег Попов 
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УРОК 14. Слова, які служать для зв’язку  
з іншими (прийменники, сполучники)  

Антон Лотоцький. Малий Тарас чумакує 

1. Прочитай вірш. 

За  пагорком в долині, 
Як вийти  за село,  
В живій криниці б’ється  
Прозоре джерело.  

І хлібороби в спеку  
До нього часто йдуть. 
А джерело радіє, 
Що з нього воду п’ють. 

М. Сингаївський 

 До якої частини мови належать виділені слова? 

 Для чого нам потрібні службові слова? 

 Чи можуть вони виконувати роль самостійних частин 

мови? 

 
 

Українською мовою Російською мовою 

службові частини мови 
прийменник 
сполучник 

служебные части речи 
предлог 

союз 

Зверни увагу!   

Службові частини мови відрізняються від самостійних 

(повнозначних) тим, що не мають самостійного лексичного 

значення. Службові частини мови не мають 

морфологічних ознак (роду, числа, відмінка, часу, особи 

тощо), і самостійно не виконують ніякої синтаксичної ролі. 

Вони лише зв’язують слова в реченні або надають словам, 

словосполученням і реченням різних додаткових відтінків. 

Прийменник – це службова частина мови, яка разом із 

відмінковими закінченнями служить для зв’язку слів у 

словосполученні та реченні. Ось деякі з них: о, без, для, до, 

крім, на, з, від, по, у, через, між, над. 

Сполучники – це службові слова, що пов’язують 

однорідні члени речення та частини складного речення. Ось 

деякі із сполучників : і, а, але, якщо, хоча, тому що, коли, 

поки, щоб, або. 
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2. Прочитай оповідання. 

МАЛИЙ ТАРАС ЧУМАКУЄ 

Літо 1824 року було дуже гарне. Небо 

голубе та ясне від палкого сонячного 

проміння, що так і ллється потоками на 

зелені садки Кирилівки, на білі хатини з 

чорними стріхами й димарями, на пишні 

квітники перед хатами та на блискучі 

церковні бані. Тільки в хаті Шевченків 

невесело. Недобра мачуха побиває дітей-пасинків і проклинає їх, а 

вже найбільше малого Тараса. Бачить це батько, бачить старенький 

дідусь, і жаль їм хлопчини. 

— Невинно терпить, – каже батько.  

Задумався старий дідусь, а по хвилині каже: 

— А знаєш що, Грицю! Ось ти вибираєшся чумакувати, візьми й 

Тараса з собою... 

Тарас почув таку милу новину, і мовби його на сто коней 

посадили. Поїде, світа побачить, степи, козацькі могили. І пригадує 

собі, як то він уже «їхав з чумаками», тому чи не чотири роки вже 

буде, тоді, як він ішов до «залізних стовпів». 

На другий день раненько батько з Тарасом поснідали, сіли на віз, 

перехрестилися і... воли рушили. Минають поля, гаї, села, а ось уже 

й місто біліє перед ними. 

— Що це за місто? – питається в батька Тарас. 

— Гуляйполе, – відповідає батько.  

І знов села, поля, хутори. При дорозі буйна трава. Батько спиняє 

воли, випрягає, пускає їх на пашу. 

— Обідатимемо, сину, – каже. Сідають на возі, обідають. 

— То вже степ, тату? 

— Ні, Тарасе, це ще не степ, але ось як виїдемо в Херсонщину, 

то вже почнеться справжній степ, широкий, буйний. Тільки то вже не 

те, що було колись, тепер уже багато степу зорали, замість тирси 

пшениця шумить. 

Тарас не дивиться на міста, його очі біжать дальше – за річку 

Тикич, у степ безмежний. 

— А це вже справжній степ? – допитується знову Тарас. 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_32._%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96._%D0%AF%D0%BA_%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%94_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BA%D1%83.
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_24._%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E.
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— Так, це вже степ, – відповідає батько. 

Віз котиться широким шляхом, а обабіч шляху шумлять високі 

трави, що вже почали жовкнути від палючого сонця. Тарас бігає 

зором по степу якось розмріяно. А по хвилині питається: 

— Тату, то тут жили запорожці? 

— Так, кажуть старі люди, що тут була запорозька вольниця, – 

відповів батько. 

А Тарас уже не допитується, задумався. Його уява малює йому 

буйних, чубатих запорожців, як вони ганяються степом, здоганяють 

татар, що везуть ясир з України, заводять бій з татарами, бранців 

визволяють. А потім копають могилу товариству, що впало в бою, і 

сиплять високу-високу. Все так, як дідусь оповідав, а дідусь знає, бо 

пам'ятає і запорожців, і гайдамаків. 

Антон Лотоцький 

 Назви головного героя твору. Розкажи, яким ти уявляєш собі Тараса. 

 Вибери опис Кирилівки і підготуй виразне читання цього уривка.  

 Знайди уривок до малюнку. Зверни увагу, по яких місцях проїжджали 

Тарас з батьком. 

 Попрацюй в групах і підготуй переказ за самостійно складеним 

планом. 

Українською мовою Російською мовою 

баня 

ясир 

вольниця 

пасинки (нерідні сини) 

купол 

пленный 

вольница 

пасынки  

Це цікаво знати! 

 

Чумацький Шлях відомий під назвою Молочний 
Шлях, бо зорі розсипались по небу і освітлюють його 
молочним сяйвом. 

Чумацтво – це торговий промисел на возах. 
Віз – це велика дерев’яна конструкція для 

перевезення важких вантажів по бездоріжжю степів. 
Запорожці – вільні козаки, які жили за порогами 

Дніпра. 
 

 

3. Прочитай опис донецького степу. Порівняй його з 
описом степу в оповіданні. 
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Степ квітує… Незайманий, 

звіку не ораний. Що це за 

видовище! Степ несе в собі щось 

своє, духмяне, неповторно 

степове, властиве тільки йому – 

оту шовкову ласкавість, оте ніжне, 

замріяне, дівоче… Ковили… За сонцем сталево-тьмяні, а там, під 

сонцем, – скільки зір сягне – сяючі, молочні, як морське шумовиння. 

Здається, співає від краю до краю саме повітря, співає марево, що 

вже схоплюється, тече, струмує де-не-де над ковилою. Кожна 

стеблина закоренилася в суху, місцями потріскану землю. Бредеш у 

шовках серед милозвучного пташиного щебету і відчуваєш на душі, 

очищеній від усяких пут, небесно-легке щастя. Ось-ось, здається, 

хлопне воно з крайнеба, з-за ковилів. Благословенна тиша навкруги. 

Лише зашерхоче десь суха зелена ящірка, пробігаючи в траві, 

бризнуть урізнобіч з-під ніг коники-ковалі, та ще й жайворонки 

дзюркочуть у тиші, проймаючи її вгору і вниз, невидимі у повітрі, як 

струмки, що течуть і течуть, розмаїті, джерельно-дзвінкі…  

 Випиши з тексту в першиий рядок прийменники, а в другий – 

сполучники. 

4. Перевірна робота.  

1) Випиши з оповідання Антона Лотоцького п’ять іменників, що 
відповідають на питання хто? і п’ять іменників, що відповідають 
на питання що? 

2) Доповни іменники з першого абзацу оповідання відповідними 
прикметниками. Визнач їх число.  

Небо …,  проміння …,  садки …,  хатини …,  стріхи …,  квітники 

…,  бані … . 

3) Спиши речення. Знайди в ньому дієслова, підкресли їх. 

На другий день раненько батько з Тарасом поснідали, сіли на віз, 

перехрестилися і... воли рушили. 

4) Згадай, як пишуться прийменники і сполучники. Спиши, 
розкриваючи дужки. 

Минають поля, гаї, села, (а) ось уже й місто біліє (перед) ними. 

5) Спиши опис степу. Доповни речення сполучниками та 
прийменниками. 

Віз котиться широким шляхом, … обабіч шляху шумлять  високі 

трави, … вже почали жовкнути … палючого сонця.  

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_24._%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E.
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УРОК 15. Будова слова: основа та закінчення, 
корінь, префікс, суфікс. Їх графічне позначення 

Тарас Шевченко. Вітер з гаєм розмовляє… 

1. Прочитай. Поміркуй. 

КУРЯЧА СІМЕЙКА 

Я – маленьке курчатко,  

півень – мій татко,  

я у нього – дочка.  

Моя мама – квочка. 

Л. Куліш-Зиньків 

 У вірші виділені слова. Чи називають вони родичів? 

 А можна їх уважати спорідненими, тобто спільнокореневими? 

Доведіть свою думку. 

 Чи є спільнокореневими слова півень, півник, півнячий; курка, 

курочка, курча, курячий ? Чому? 

2. Запам’ятай слова і словосполучення, які ти вживатимеш. Зверни 
увагу на їх графічне зображення та послідовність розбіру слова  
за будовою. 

Українською мовою Російською мовою 

основа слова 

закінчення 

корінь 

префікс 

суфікс  

основа слова 

окончание 

корень 

приставка 

суффикс 

Зверни увагу!   

Споріднені слова – це такі, в яких є щось спільне у 
значенні. У них є спільна однакова частина – корінь, тому 
споріднені слова називають ще спільнокореневими. 
Наприклад: ліс, лісок, лісний, перелісок.  

Закінчення – змінна частина слова, що стоїть у кінці 
змінюваного слова і служить для зв’язку слів у реченні. 
Наприклад:калина, на калині, калиною. 

 
 

Основа – частина змінного слова без закінчення(риба, 
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рибки, рибаки) 
Корінь – це спільна частина споріднених слів, що виражає 

їх основне лексичне значення. Наприклад: квітка, квітень, 
квітучий, розквітає. 

Префікс – це значуща частина слова, що стоїть перед 
коренем і служить для утворення слів. Наприклад: 
прочитати, вичитати, перечитати. 

Суфікс – це значуща частина слова, що стоїть після 
кореня і служить для утворення слів. Наприклад: водний, 
водичка, водяний, підводник, паводок. 

3. Відгадай загадку.  

Хоч безкрилий, а літає, 
Безголосий – свище.  
Хоч безрукий, а буває,  

Листя з дерева збиває,  
А як втомиться – впаде 
І нема його ніде. 

 Добери з загадки слова за поданою схемою:  . 

 Зміни слово – відгадку, додаючи суфікси -ець, -ян(ий),  -як. 

 Заміни виділенні  іменники на прикметники. Розбери слова за 

будовою. 

Небо (без вітру),  млин (вітер), кімната (про вітер). 

Це цікаво знати! 

 

Таємниці Синоптика 

Ві́тер – великомасштабний потік газів. На 
Землі вітер є потоком повітря, на інших 
планетах він є потоком властивих цим 

планетам атмосферних газів іншого складу. Клімат 

Донецька – помірно континентальний, тому взимку 

переважно північно-східні та східні вітри, влітку – північно-
західні та західні вітри. Швидкість вітру сягає 20-30 м/сек.  

4. Прочитай вірш. 

Вітер з гаєм розмовляє, 
Шепче з осокою, 
Пливе човен по Дунаю 
Один за водою.  
Пливе човен, води повен, 
Ніхто не спиняє, 

Кому спинить – рибалоньки 
На світі немає.  
Поплив човен в синє море, 
А воно заграло, 
Погралися гори-хвилі – 
І скіпок не стало. 

Тарас Шевченко 
 

 Перевір себе. Чи вірно ти зрозумів слова із вірша? 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Українською мовою Російською мовою 

човен  
скіпок (тріска) 

спинить 

лодка 
щепка 

остановит 

 Що поет описує у вірші? 

 Де пливе човен? Чому його понесло у море? 

 Які вирази передають роздуми поета? 

 Як поет передав картини тиші і неспокою в 

природі? Зачитай. 

 Розглянь малюнок. Які строфи із вірша 

підходять до нього? Які фарби ти використав 

би, щоб намалювати побачене? 

 Які почуття викликав у тебе цей вірш? Чому? 

 Підготуйся до виразного читання вірша: визнач темп читання кожної 

строфи і інтонацію, якою б ти хотів передати свої почуття.   

 Випиши іменники з вірша і зроби розбір за будовою. 

 Доповни іменники дієсловами із тесту. Знайди спільнокореневі 

слова, познач корінь. 

Вітер …, … ; човен … ; море …; гори – хвилі… . 

5. Попрацюй у парі. Пригадай, як пишуться префікси  і 
прийменники. 

 Спиши, розкриваючи дужки. Прочитай ці рядки у вірші і перевір себе.  

Вітер (з) гаєм (роз)мовляє, шепче (з) осокою. Пливе човен (по) 

Дунаю один (за) водою. 

 Доповни речення. 

1) Закінчення слова – це …  

2) Щоб визначити в слові закінчення, треба …  

3) Основа слова – це частина …  

4) Корінь слова – це …  

5) Щоб знайти корінь слова, треба …  

6) Префікс стоїть перед …  

7) Суфікс – це частина основи, яка …  

8) Префікс і суфікс служать для …  

9) Споріднені слова – це … 
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УРОК 16. Споріднені (спільнокореневі) слова 

Тарас Шевченко. Тече вода з-під явора … 

1. Знайди зайве слово:  

Вода, водичка, водій, підводний.  

 Поміркуй, що об’єднує ці слова.  

 Згадай, як такі слова називаються в російській мові.   

 Знайди в них спільну частину. 

 
 

Українською мовою Російською мовою 

спільна частина 

корінь 

споріднені 

спільнокореневі 

общая часть 

корень 

родственные 

однокоренные 

Зверни увагу!   

Спільна частина споріднений слів – корінь. Корінь 
позначають          . 

Наприклад: ліс, лісочок, лісовий, пролісок. Слово зі 
спільним коренем та об’єднанні спільним значенням 
називають спорідненими  (спільнокореневими). 

2. Прочитай текст. 

 

Безліч різних річок існує в світі. 
Багато з них оповиті цікавими 
розповідями та легендами. 
Особливий інтерес для нас 
представляє річка Кальміус. 
Протікає вона через серце Донбасу. 
Це досить велика річка, 
розташована в основному на рівнинах. Вона охоплює 
кілька районів, в кінці впадає в Азовське море.  

 Випиши з тексту виділені слова, добери до них спільнокореневі. 

 Дізнайся, щось цікаве про річку Кальміус: легенди, казки тощо. 
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3. Прочитай вірш. 

ТЕЧЕ ВОДА З-ПІД ЯВОРА  

Тече вода з-під явора  
Яром на долину, 
Пишається над водою 
Червона калина; 
Пишається калинонька, 
Явір молодіє, 
А кругом їх верболози 
Й лози зеленіють. 
Тече вода із-за гаю 
Та по-під горою; 
Хлюпощуться качаточка 
По-між осокою. 

А качечка випливає 
З качуром за ними, 
Ловить ряску, розмовляє 
З дітками своїми. 
Тече вода край города – 
Вода, ставом стала;   
Прийшло дівча воду брати, −  
Брало, заспівало. 
Вийшли з хати батько й мати    
В садок погуляти,  
Порадитесь, кого б то їм  
своїм зятем звати? 

Тарас Шевченко 
 

 

Я́вір – білий клен. 
Пиша́тися – буйно росте, квітне, має надзвичайно 

привабливий вигляд. 
Ря́ска – багаторічна, трав’яниста, дрібна, плаваюча, 

круглолиста рослина, що покриває води (зазвичай стоячі) 
і є їжею для водоплавних птахів. 

Я́р – глибока довга западина (переважно з крутими 
або прямовисними схилами), що утворилася внаслідок 
розмиву пухких осадових порід тимчасовими потоками. 

 Яку картину природи змальовано у вірші? 

 Як поет ставиться до природи? 

 Випиши з вірша спільнокореневі слова, визнач в них корінь. 

 Прочитай вірш виразно. 

4. Мовно-логічні завдання. 

1) Гра «Загубилось слово». Відновіть рядки вірша. 

Тече … із-за гаю 
Та … горою. 
… качаточка 
Поміж …  . 

А … випливає 
З качуром за … , 
Ловить … , розмовляє 
З … своїми. 

Це цікаво знати! 

 

Існують слова з двома коренями.  

Наприклад: від слів верба та лоза утворилось слово 

верболоз. Добери і ти такі слова. 
  



   

 49  

 

УРОК 17. Розрізнення споріднених слів  
і різних форм слова, споріднених слів  
і синонімів, змінюваних та незмінюваних слів 

Тарас Шевченко. Світає, край неба палає 

1. Прочитай вірш. 

Світає,      

край неба палає,      

соловейко  в темнім гаї 

сонце зустрічає. 

Тихесенько вітер віє, 

степи, лани мріють, 

між ярами над ставами  

верби зеленіють. 

Сади рясні похилились, 

тополі по волі 

стоять собі, мов сторожа, 

розмовляють з полем. 

Тарас Шевченко 
 

Українською мовою Російською мовою 

пала́є 

мрі́ють 

полыхает 

ледве видніються 

 Прочитай вірш. Яка картина природи у ньому змальована? 

 Розкажи про це, використовуючи слова вірша. 

 Добери споріднені слова до слова сади. 

 Зміни за питаннями (що? чого? чому? що? 

чим? на чому?) слово поле. Як ти вважаєш, 

утворені слова споріднені чи ні? 

 Навчися виразно читати вірш. 

 Вивчи його напам’ять. 

 

Зверни увагу!   

СИНОНІМИ ФОРМА СЛОВА СПОРІДНЕНІ СЛОВА 

БЛИЗЬКІ ЗА 

ЗНАЧЕННЯМ 

ЗМІНЮЄТЬСЯ ТІЛЬКИ 

ЗАКІНЧЕННЯ 

МАЮТЬ СПІЛЬНІЙ 

КОРІНЬ 

ПРАЦЯ ПРАЦЯ ПРАЦЯ 

ТРУД 

РОБОТА 

ЗУСИЛЛЯ 

ПРАЦЮ 

ПРАЦЕЮ 

ПРАЦІ 

ПРАЦІВНИК 

ПРАЦЮВАТИ 

ПРАЦЬОВИТИЙ 
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Розрізняй! 

 
 Добери до слова розмовляють синоніми (близькі за значенням 

слова). 

2. Прочитай казку. Знайди споріднені слова, випиши їх і познач 
корінь. Родичі 

Йшли якось стежкою гусак, гуска і гусенята, а назустріч повзла 

гусениця. 

— Ви хто такі? – запитала гусениця. 

— Я гусак, це – гуска, а то – наші гусенята, – ввічливо відповів 

гусак. 

— А ти хто? 

— А я ваша тітка, – похвалилася гусениця. 

— Ні, ображено заґелґотали гуси. 

 Чи вважаєте ви, що гусінь родичка родині гусака? Чому? 

3. Прочитай текст.  

 

На Донбасі багато шахт. Наш край славен 

шахтарською працею. Вугілля, яке добувають шахтарі, 

необхідне для промисловості та побуту людини. Ми 

вдячні шахтарям за їх нелегкий, але такий потрібний 

трудовий подвиг. 

 Випиши спочатку форми слова, а потім спільнокореневі слова. 

4. Творча робота в групах. 

 Знайди у довідковій літературі: 

1) вірші про славетну шахтарську працю; 

2) прислів’я та приказки про шахтарську працю; 

3) пісні, що славлять працю шахтарів; 

4) легенди та міфи про шахтарів. 
 

  

слова, близькі за значенням 
чередник, чабан, вівчар 

спільнокореневі слова 
пастушок, пасовисько, пасти 

пастух 
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УРОК 18. Роль префіксів та суфіксів  
в утворенні споріднених слів 

Т.Г. Шевченко. І досі сниться: під горою… 

1. Прочитай скоромовку. Знайди спільнокореневі 
слова. Поміркуй,  за допомогою чого 
утворились споріднені слова? 

Черепашці з черепашенятами  

Важко змагатися із жабами та жабенятами. 

 Який персонаж тобі найбільш до вподоби? Чому? 

Зверни увагу!   

За допомогою суфіксів та префіксів утворюються 
нові слова. 

2. Прочитай вірш. 

І ДОСІ СНИТЬСЯ: ПІД ГОРОЮ… 

І досі сниться: під горою,  

Меж вербами та над водою, 

Біленька хаточка. Сидить, 

Неначе й досі, сивий дід 

Коло хатиночки і бавить 

Хорошеє та кучеряве 

Своє маленькеє внуча. 

І досі сниться: вийшла з хати 

Веселая, сміючись, мати, 

Цілує діда і дитя 

Аж тричі весело цілує, 

Прийма на руки, і годує, 

І спать несе. А дід сидить, 

І усміхається, і стиха 

Промовить нишком: – де ж те 

лихо? 

Печалі тії, вороги? 

І нищечком старий читає, 

Перехрестившись, Отче наш. 

Крізь верби сонечко сіяє 

І тихо гасне. День погас, 

І все почило. Сивий в хату 

Й собі пішов одпочивати. 

Тарас Шевченко 
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Українською мовою Російською мовою 

си́вий 

ни́шком 

все почи́ло 

седой 

незаметно, тихо 

всё уснуло 

 Які дві картини приснилися автору? 

 Який настрій викликав цей сон у поета? Доведіть словами вірша. 

 З яким почуттям описує поет хату, матір?  

 Які слова для цього вживає? 

 Як ставляться один до одного члени родини? З чого це видно? 

 Як ви думаєте, поет описав те, що колись бачив, чи свої мрії? 

 Які почуття викликав у вас цей вірш? 

3. Випиши зменшувально-пестливі слова з віршу Т.Г.Шевченка. 

 За допомогою чого вони утворились? 

4. Знайди у вірші Т.Г.Шевченка слова з префіксами, добери до них 
спільнокореневі. 

 Запиши слова та визнач префікси. 

5. Добери та запиши прикметники, визнач  корінь. 

Хаточка (яка?) ...  

Дід (який?) ...  

Дитя (яке?) ...  

Мати (яка?) ...  

6. Утвори за  зразком слова: 

 

Донецьк – донецький 

Макіївка – … 

Харцизьк – … 

Єнакієво – … 

Горлівка – … 

Кіровське – … 

Сніжне – … 

Торез – … 

Жданівка – … 

Амвросіївка – … 

Старобешеве – … 

Новоазовськ – … 

Дебальцево – …  

Докучаєвськ – … 

Шахтарськ – … 

Ясинувата – … 

Тельманове – … 

 За допомогою яких суфіксів утворились нові слова? 
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УРОК 19. Спостереження за чергуванням  
голосних [е],[о] з [і] та приголосних  
[г], [к], [х] з [з'], [ц'], [с'] звуків у слові 

Михайло Стельмах. Гуси-Лебеді летять 

1. Відгадайте загадку. 

Білосніжні, гарні птиці 

Дім будують на водиці, 

Дуже схожі на гусей,  

Обережні до людей!  

Це цікаво знати! 

 

У багатьох народів лебідь – символ богів, 

незаплямованої білизни, відродження, краси, вірного 

кохання, вродливої дівчини, щасливого дитинства. 

Лебідь у давніх слов'ян – символ вірності, любові до 

рідної землі. 

2. Прочитай уривок з твору. 

ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ 
(уривок) 

Прямо над нашою хатою пролітають лебеді…  

— От і принесли нам лебеді на крилах життя, – говорить до неба 

і землі мій дід Дем'ян. 

— Життя? - дивуюсь я. 

— Еге ж: і весну, і життя. Тепер, внучку, геть-чисто все почне 

оживати: скресне крига на ріках та озерах, розмерзнеться сік у 

деревах, прокинеться грім у хмарах, а сонце своїми ключами 

відімкне землю. 

— Діду, а які в сонця ключі? – ще більше дивуюсь я, бо й не 

догадувався досі, що воно, наче людина, може мати ключі. 

— Золоті, внучку, золоті. 

— І як воно відмикає ними землю? 

— А ось так: якоїсь доброї години гляне сонце із свого віконечка 

вниз, побачить, що там і земля, і люди, і худібка, і птиця помарніли і 

скучили за весною, та й спитає місяця-брата, чи не пора землю 
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відімкнути? Місяць кивне головою, а сонце посміхнеться і на 

промінні спустить у ліси, у луки, в поля і на воду ключі, а вони вже 

знають своє діло! 

Я уважно слухаю діда і раптом страхаюсь: 

— Діду, а сонце не може їх загубити, як наша мама? 

— Що, що?. Дід підкидає вгору брови, потім одгетькує мене 

вільною рукою і починає сміятись.  

Тепер я заспокоююсь: значить, 

сонце не може загубити своїх ключів 

— Діду, а куди лебеді полетіли? 

— На тихі води, на ясні зорі, – 

урочисто каже дід.. і йде майструвати 

колеса.  

А я стою серед подвір’я і по-своєму перебираю дідові слова. 

Переді мною, наче брама , розчиняється діброва, до мене 

наближаються далекі тихі води і прихилені до них зорі… 

І так мені хочеться піти в лісову далечінь, побачити з якогось 

незнайомого берега отих, наче зі срібла вилитих, лебедів, 

подивитися на їхні співучі крила, що в теплому вирію  захопили 

весну та й принесли нам. 

Михайло Стельмах 

Українською мовою Російською мовою 

кри́га 

бра́ма 

одге́дькує 

лёд 

большие ворота 

отстраняет 

 Які картини ви уявляли, коли читали текст? 

 Чому дідусь сказав, що лебеді принесли на крилах життя? 

 Як ви розумієте висловлювання: сонце своїми ключами відімкне 

землю; місяць кивне головою, а сонце посміхнеться? 

 Які образні вирази використовує письменник у тексті? 

 Назвіть дійових осіб твору. 

 Чи сподобались вам дідусь з онуком? Чому? 

3. Зміни слова за зразком. Поділи на склади, підкресли букви, які 
позначають змінені голосні у корені. 

Бурий ведмідь – бурому ведмедю – бурі ведмеді. 

Білий лебідь – …  …  – …  … Вороний кінь – …  … – …  … 
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Зверни увагу!   

У закритому складі звуки [о], [е] чергуються зі звуком [і]. 

4. Вивчи вірш, який тобі допоможе запам’ятати правило. 

В переливах слів ми раді  
Відтінити тут одне: 
Там де І в закритім складі, 
У відкритім – О та Е. 
У закритім складі кінь, 

У закритім складі гість 
У відкритім – гостя жди. 
У закритім складі шість, 
У відкритому – шести. 

Д. Білоус 

5. Постав слова, що подані в дужках, у потрібну форму.  
Підкресли букви, що чергуються. 

Дерев’яний (столи) –  
Сильний (болі) –  

Гострий (роги) –  
Гарна (речі) –  

6. Зміни слова за зразком. Визнач корінь. Підкресли букви, що 
позначають змінені приголосні у корені. 

Дорога – по дорозі 
Луг – на  … 
Рука – у … 

Яблуко – в … 
Черепаха – на … 
Комаха – на… 

Зверни увагу!   

У корені слів чергуються приголосні звуки: [г], [к], [х] із 
[з’], [ц’], [с’].  

Наприклад: нога – на нозі, рука – на руці, вухо – у вусі. 

7. Зміни виділені слова в тексті М. Стельмаха «Гуси- лебеді летять» 
так, щоб у корені відбулося чергування звуків. 

8. Запиши речення, змінюючи слова в дужках за змістом. 

 

Ми купалися у (річка Кринка). У (бібліотека) ми взяли 

книгу про битву на (річка Калка). Книжки – мої найкращі 

(друг). 

 Дізнайся, через які міста та села протікають ці річки. 

 Підготуйся і розкажи про річки твоєї місцевості. 

9. Прочитай скоромовку. Випиши пари слів, в яких відбулось 
чергування звуків. 

Чубатий качур кряче качці: 

Ти чудо бачила, чи ні? 

До річки човен мчав на тачці, 

По річці – тачка на човні. 

Г.Бойко  
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УРОК 20 написання слів типу «сонце»,   
«серце», «чесний», «клас», «група», «колектив» 

Іван Білий. Гаряча пора 

1. Малюнки і загадка допоможуть тобі зробити припущення про що 
бути йти мова у тексті. 

ЗАГАДКА 

Народився із землі, зарум’янивсь на вогні. 

І з’явився на столі – до борщу тобі й мені. 

 

2. Прочитай текст. 

ГАРЯЧА ПОРА 

Літо. Щосили припікає сонце. Життя ніби завмерло. Пташки 

поховалися по кущах, у густому гіллі дерев, зараз їм не до співу. 

Хіба лише якийсь коник засюрчить у траві та й замовкне надовго. 

В таку спеку краще відпочивати в затінку або десь біля 

прохолодної річки. Та не всім випадає така нагода. Літо – гаряча 

пора для сільських трударів. На луках уже з’явилися перші стіжки 

запашного сіна. А тут і жнива приспіли. Треба встигнути зібрати 

урожай, поки дощі не зачастили. 

Тому від зорі до зорі й працюють люди у полі і на елеваторах 

куди звозять зерно. Гуркотять без упину комбайни та машини. А 

жатки ніби примовляють: «Так-так-так, поспішіть, колосочка не 

лишіть».  

Іван Білий 

Українською мовою Російською мовою 

затінок  
нагода 
стіжки 
коник 
спека 

тень  
возможность 

стога  
кузнечик 

жара 
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Сюрчати – видавати різкі, високі й часто повторювані 
звуки. 

Жнива – пора збирання хлібних рослин. 
Елеватор – зерносховище, обладнане 

пристосуваннями для підіймання, сушіння, зберігання 
великої кількості зерна. 

Жатка – машина для скошування зернових та інших 
рослин.  

 Чому так названо текст? Поясни свою думку.  

 Що ти можеш сказати про лексичне значення слова «гаряча» у 

словосполученні «гаряча пора»? 

 Чому потрібно поспішати збирати урожай? 

 Поясніть, як ви зрозуміли вислови: життя ніби завмерло; літо – 

гаряча пора; дощі зачастили. 

3. Попрацюйте разом у парі! Поставте одне одному запитання за 
прочитаним твором. 

4. Прочитай. Подумай, яке прислів’я чи приказка підходить до 
тексту. 

 Роботящий чоловік має хліба цілий засік. 

 Де господар робить, там і поле щедро родить. 

 Праця – багатство народу. 

 В серпні хліборобам три роботи – і косити, і орати сіяти. 

 Хто про землю дбає – вона тому повертає. 

 У серпні спина мліє, а зерно спіє. 

 До землі з ласкою – будеш з паскою. 

5. Порівняй вимову й написання слів у російській і українській 
мовах. 

Українською мовою Російською мовою 

сонце 

серце 

чесний 

клас 

група 

колектив 

солнце 

сердце 

честный 

класс 

группа 

коллектив 

 У якій мові вимова поданих слів відповідає написанню? 
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Зверни увагу!   

На відміну від російської в українській мові відбувається 
спрощення приголосного. Вимова поданих слів відповідає 
написанню. Звуки, що не подовжуються у вимові, не 
позначаються на письмі двома буквами. 

6. Спишіть українські слова. Запам’ятайте їх написання. 

7. Випишіть з тексту «Гаряча пора» речення зі словами, у яких 
відбувається спрощення. 

8. Виправ помилки.  Зроби самоперевірку. 

Весняне солнце, як дівчини сердце. 

Честне діло роби сміло! 

Коллектив – велика сила. 

9. Прочитай текст. Подумай, у яких словах замість крапок слід 
вставити букву, а в яких – ні. Запиши ці слова. 

 

У суб.оту ми всім клас.ом поїхали на екскурсію. 

Яскраве со.нце освітлювало безкраї лани пшениці. Нашу 

увагу привернула груп.а людей, яка працювала в полі. 

Ми побачили кол.ективну працю комбайнерів. Аграрні 

господарства Донецької Народної Республіки: 

Тельманівський район, Амвросіївський, Новоазовський 

завершують збір зерна. Багатий урожай заповнить 

елеватори дбайливих господарів. Аж сер.це скаче з 

радості за наш рідний Донбас. 

10. Попрацюйте колективно. Розгляньте малюнок. Складіть 
розповідь за малюнком й запитаннями. Подумайте, як назвати 
розповідь. 

 Що вирішила зробити дівчинка? 

 Хто слідкував за її роботою? 

 Що, на твою думку, розповідала 

своєму другу дівчинка? 

(У розповіді використовуй слова з 
вивченого правила). 
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УРОК 21. Правопис ненаголошених голосних   
е, і в корені слова 

Іван Білий. Ожеледь на дорозі 

1. Послухай оповідання.  

ОЖЕЛЕДЬ НА ДОРОЗІ 

Уночі зривався холодний вітер, і пройшов сніг із дощем вранці 

підмерзло. 

Тротуари взялися крижаною кіркою. Мати попередила Костика: 

— Будь обережним, надворі слизько: ожеледь. – Я не боюся 

ніякої ожеледі! – весело проказав Костик і вискочив на вулицю. 

Він зупинився біля під’їзду, роздивився, чи не видно когось із його 

друзів. Сьогодні неділя – і можна вволю награтися. 

У цей час на дорозі з’явився якийсь малюк. Він дзвінко цокотів 

підборами своїх черевичків. Порівнявшись із Костиком, хлопчик 

несподівано змахнув руками і простягнувся на слизькому асфальті. 

Шапка його відлетіла вбік – вона була схожа на велику чорну 

ворону, що зненацька опустилася на дорогу. 

Малюк просунувся кілька кроків на животі, а Костик голосно 

розсміявся. Хлопчик швиденько підвівся і пішов за шапкою. При 

цьому він сердито, спідлоба глянув на Костика. 

Та Костик через газон уже вибіг на тротуар. Але не встиг ступити і 

кроку, як посковзнувся і гепнувся на льодову доріжку. 

Якусь мить він полежав, відчуваючи, як запекло в лівому боці. 

Посунувши з очей шапку, повернув голову назад – чи ніхто не 

бачив, як він упав? Ні, поблизу нікого не було, а той хлопчик уже 

зник.  

Тепер Костикові було не до сміху. 

Іван Білий 

Українською мовою Російською мовою 

крижаний 

ожеледиця 

неділя 

підбори 

гепнувся 

ледяной 

гололёд 

воскресенье 

каблуки 

упал 
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 Про кого йдеться у творі? Хто головний герой? 

 Поміркуй чому Костикові було не до сміху? 

 Які почуття викликав у тебе цей випадок? 

 Чи гнівався хлопчик на Костю, що сміявся з нього? Доведи свою 

думку словами з оповідання. 

 Перекажи зміст оповідання від імені Костика. 

 До якої частини оповідання підходить малюнок. Доведи словами з 

тексту. 

2. Спишіть підкреслені слова з тексту «Ожеледь на дорозі».  

 Поставте наголоси.  

 Назвіть у словах наголошений склад.  

 Як вимовляють голосні звуки в наголошених складах?  

3. Повчіться правильно вимовляти слова з ненаголошеними [еи], 
[ие].  

Вимовляй так: 

ож[еи]ледь 

вес[еи]ло 

в[еи]лика 

зн[еи]нацька 

шв[ие]денько 

с[еи]рдито 

зап[еи]кло 
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Зверни увагу!   

Слова з ненаголошеними [е], [и] потрібно перевіряти 

наголосом. Щоб знати, яку букву (е чи и) писати в 

ненаголошеному складі кореня, треба змінити слово або 

дібрати до нього спільнокореневе так, щоб ненаголошений 

голосний став наголошеним. 

У багатьох словах ненаголошені [е], [и] не можна 

перевірити наголосом. Написання таких слів перевіряй за 

орфографічним словником і запам’ятовуй 

 

4. Яке зі слів допоможе під час перевірки орфограми в корені? 

С.. лач – села, сила. 

В.. сляр – весла, вислав.  

Кр.. чати – крекче, крик. 

Ш.. потіти – шепіт, ши 

 

5. Доберіть до поданих слів спільнокореневі для перевірки так, щоб 
вони відповідали на питання що? Встав пропущені букви. 

Вишневий – вишня. 

Ст.. повий – … 

Т.. хенький – … 

Кн.. жковий – … 

Сл.. вовий – … 

 

 

Зверни увагу!  

Правильно писати ці та інші слова допоможе орфографічний 
словник. 

 

6. Використовуючи подані слова, склади і запиши речення про 
рідний край.  

 

Сувора з…ма, безкраї ст….пи, не видно с…ла, велике 

оз…ро, легкий д…мок, щасливе ж…ття. 
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УРОК 22. Речення 

Іван Білий. Мисливець Токо 

1. Прочитай назву оповідання. Які події, на твою думку, 
відбуватимуться у творі? Послухай оповідання.  

МИСЛИВЕЦЬ ТОКО 

Багато цікавого почув Сергійко від тата, 

котрий повернувся з тривалої експедиції.  

Він побував на далекій Півночі, де живуть 

мужні, сміливі люди. Вони звикли до суворого 

клімату. І привчають своїх дітей змалку долати 

труднощі, що їх постійно завдає природа. 

 Якось тато з товаришами летів над тундрою. 

І на вертольоті скінчилося пальне.  

Вони приземлилися в одному чукотському 

селищі. Його мешканці тепло зустріли гостей. Але вони були чимось 

схвильовані. Виявляється, вчора у них стався випадок, про який 

вони з гордістю розповіли. 

Всі чукчі – з діда-прадіда мисливці. Навіть малюки уміють добре 

стріляти.  Син бригадира оленярів Токо пішов на полювання. Серед 

білих невисоких горбів його застала хуртовина. Та хлопчик не 

злякався, він закутався в хутряну куртку і закопався в сніг. Поруч з 

ним лягли дві собаки. Скоро їх зовсім замело... 

Хуртовина вщухла аж під вечір. Токо розкопав сніг, вибрався з 

кучугур і допоміг собакам. 

 — Під товстою сніговою ковдрою було не тільки затишно, а й 

тепло, посміхався хлопчик дорослим, котрі вже зібралися йти на 

його розшуки. Про одне лише жалкував маленький мисливець, що 

повернувся додому з порожніми руками. Навіть куріпки не 

вполював… 

 Хто такий мисливець Токо? 

 Прочитай текст мовчки. Що нового ти відкрив для себе? 

 Підготуйся розповісти, як тато опинився в чукотському селищі.  

 Знайди і прочитай рядки, у яких розповідається яке випробування 

випало Токо? 
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 Прочитай оповідання ще раз, розглянь малюнок. Який момент твору 

зображено? 

 Прочитай останні два речення. Спиши, записуй кожне слово окремо. 

Зверни увагу!   

Свої думки ми висловлюємо реченнями. Речення – це 
слово, або група слів, що виражають закінчену думку. 

2. Робота над деформованим текстом. 

 Склади із слів речення. 

неможливе, північним,за, життя, колом. 

дерева,там,не ростуть, майже, навіть. 

рік, вітри,увесь, пронизливі, дують. 

3. Прочитай і визнач, скільки в тексті речень. Доведи.  

 Спиши, ставлячи після кожного речення крапку.  

 Про яку пору року говориться в тексті? 

Раптом з півночі насунула чорна хмара пливе над снігами 

потемнів сніговий килим падають сніжинки на землю тихо лягають 

на поле, на ліс, на дорогу.  

4. Закінчи речення. 

1) Речення виражає … 

2) Речення складається … 

3) Слова в реченні пишуться … 

4) Перше слово в реченні треба писати … 

5) У кінці речення можуть ставитися … 

5. Пофантазуй! Спробуй придумати твір про випадок у зимовому 
парку.  
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УРОК 23. Типи речень за метою висловлювання. 
Розділові знаки 

Борис Комар. Загублені рукавички. 

Анатолій Костецький. Про друга 

1. Прочитай оповідання (або послухай). 

ЗАГУБЛЕНІ РУКАВИЧКИ 

Товаришів у мене багато – у школі, в нашому й сусідніх дворах. 

Але найбільше я дружу з Ігорем. Ми і живемо в одному будинку, в 

одному парадному, на одному поверсі, і навчаємось в одному класі, 

і сидимо за одною партою. Всі кажуть, ніби ми й схожі між собою – 

як брати. І справді: обидва біляві, кирпаті, довгошиї, в обох сірі в 

крапинку очі, веснянки на носах і їдоках. 

Проте в чомусь і не схожі. Ігор, наприклад, носить черевики 

тридцять шостого розміру, а я тільки тридцять четвертого, в нього 

зріст метр і двадцять дев'ять сантиметрів, у мене – на три 

сантиметри менше. Зате я вмію, як захочу, ворушити вухами, у 

нього ж, скільки не пробував, – не виходить. 

Яка в нас дружба – судіть з такої пригоди. 

Коли похолодало і випав сніг, Ігореві, щоб не мерзли руки, купили 

зелені вовняні рукавички. М'якенькі і теплі-теплі. Я теж захотів такі 

самі. Мама купила й мені. 

Одного разу на великій перерві ми 

кидалися сніжками. Як подзвонили на 

урок, припинили гру, вбігли в клас, 

глянули, а в нас обох немає по 

рукавичці. В мене – лівої, в Ігоря – 

правої. Наступної перерви майже 

всім класом шукали. Перерили в 

шкільному дворі геть увесь сніг і не 

знайшли. 

— Ну, де вона пропала? – сумував 

Ігор. – Тепер дома будуть лаяти... 

— І мене лаятимуть... – журився я. 
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Після того вже й учителів мало слухали на уроках. Все думали 

про загублені рукавички і про те, як пояснити вдома, де вони 

поділися. Мені ще нічого. Мама, звісно, погнівається, обізве ґавою-

роззявою, потім пересердиться і знову купить нові рукавички. Ще й 

тато може заступитися. Скаже: «3 ким такого не буває?..». Бо він 

минулої зими також загубив десь навіть не одну, а дві свої шкіряні 

рукавиці. А ось Ігореві більше перепаде. В нього і мати сердитіша, і 

заступитися, мабуть, нікому – його ж батько, певно, ніколи не губив 

рукавиць. Жаль, дуже жаль Ігоря... 

«А що, як віддати йому свою рукавичку? – раптом подумав я. – В 

нього ж – права, в мене – ліва. Якраз і буде пара!..». Авжеж, так і 

зроблю – віддам свою. Тоді дома не взнають, що він загубив, і не 

лаятимуть. Але ж Ігор може ще й не взяти. Знаю його. Скаже: «Чого 

це ти мені свою віддаєш? Бери краще мою». 

Звичайно, він трохи матиме рацію. Коли я його виручу, Ігореві 

буде зовсім добре. А мені? Мені – гірше. То хоч одну рукавичку 

принесу й покажу мамі, менше, може, гніватиметься. А як жодної не 

матиму, сердитиметься дужче, це ж ясно. Ні, якщо вже віддавати 

Ігореві свою рукавичку, то треба, щоб і він про це не знав!.. 

Так і зробив. Наприкінці останнього уроку засунув тихцем 

рукавичку в Ігорів ранець, глибоко, на саме дно. 

Ото здивується, як знайде! – тішився я. Прийде з школи додому, 

повитягає з ранця книжки, зошити, пенал, тоді-зирк! – аж у ньому й 

друга рукавичка спокійненько лежить. «І як вона там опинилася?.. 

Мабуть, хтось із хлопців або дівчат навмисне засунув, щоб 

покепкувати з мене», – подумає і радий-радий буде, що так 

щасливо все закінчиться. Однак вийшло непередбачене, довелося 

самому дивуватися. 

Коли я вдома викладав на стіл із свого ранця книжки та зошити, 

то разом з ними витяг і зелену вовняну рукавичку. Спершу подумав, 

що ми з Ігорем переплутали ранці. Таке вже не раз було, бо вони 

однакові. Щоб цілком переконатися в тому, подивився на зошити. Ні, 

зошити мої. Значить, не переплутали. А як же тоді в мій ранець 

потрапила ця рукавичка? Адже я добре пам'ятаю, що засовував її не 

в свій, а в Ігорів. Стривай, стривай, рукавичка ж із правої руки! 
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Тепер все зрозуміло. Виявляється, Ігор теж хотів мене виручити і 

засунув у мій ранець свою рукавичку. От сміхота, от комедія!.. 

Хапаю рукавичку і мерщій до Ігоря. Тільки відчинив свої двері, 

відчиняються навпроти і його. Я тримаю в руці зелену вовняну 

рукавичку і він держить таку ж... 

Борис Комар 

Українською мовою Російською мовою 

кирпаті  

веснянки  

на їдоках  

вовняні  

будуть лаяти 

шкіряні 

тихцем 

непередбачене 

курносые 

веснушки 

на щеках 

шерстяные 

будут ругать 

кожаные  

потихеньку 

непредвиденное, неожиданное 

 Що з прочитаного було тобі незрозуміло? Запитай у вчителя. 

 Прочитай, що автор розповідає про Ігоря. 

 Що купили друзям? 

 Чому, на твою думку, хлопчик віддав свою рукавичку товаришеві? 

 Про що свідчить вчинок друзів? 

 Які почуття, роздуми викликає у тебе прочитане? 

 Розпізнай на малюнку дійових осіб. 

 Спрогнозуй, як можуть розвиватися далі стосунки хлопчиків. 

2. Прочитай вірш  

ПРО ДРУГА 

Твій друг тобі віддасть усе: 

і свій квиток на карусель, 

і цвях, і ґудзик, і літак, 

та не за щось – а просто так. 

І збільшувальне скельце,  

найкраще у дворі, 

твій друг зі щирим серцем 

тобі віддасть – бери! 

І ти нічого не жалій – 

ніколи і нітрохи! 

І навіть м'яч футбольний свій 

віддай, як друг попросить. 

І посміхнеться друг тобі 

аж схочеться співати. 

І ти подумаєш тоді: 

«Як гарно – дарувати!..»  

Анатолій Костецький 
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 Як ти гадаєш, з якою метою поет написав цей вірш? 

 Поміркуй, про що можуть розмовляти діти на малюнку.  

 Розкажи, про що говориться в першій строфі вірша Анатолія 

Костецького. 

 Скільки речень у цій строфі?  Зверни увагу на розділовий знак в кінці 

речення. 

 Прочитай третю строфу і визнач скільки в ній речень. Які розділові 

знаки стоять в кінці речень. З якою інтонацією треба читати ці 

речення? 

 

3. Пригадай з російської мови, що ти знаєш про речення. 

 
 

 

  

За метою висловлювання 

Розповідні 

(повествовательные) 

 

Питальні 

(вопросительные) 

Спонукальні 

(побудительные) 

За інтонацією 

неокличні 

(невосклицательные) 

окличні 

(восклицательные) 
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Зверни увагу!   

Речення, в якому про щось розповідається або 
повідомляється, називається розповідним. У кінці 
розповідного речення ставиться крапка. 

4. Знайди розповідне речення у вірші. Спиши його. 

Зверни увагу!   

Речення, в якому про щось запитується, називається 
питальним. У кінці питального речення ставиться знак (?). 

5. Знайди питальні речення в оповіданні «Загублені рукавички». 
Виділені слова вимовляй з більшою силою голосу. Запиши їх. 

Зверни увагу!   

Речення, в якому є спонукання, називається 
спонука́льним. 

6. Запиши слово спонукальне, поділяючи його на склади. Прочитай 
спочатку по складах, а потім – ціле слово. 

7. Знайди в тексті «Загублені рукавички» продовження: 

«Але ж Ігор може ще й не взяти. Знаю його. Скаже: «Чого це ти 

мені свою віддаєш?...». 

 Випиши спонукальне речення.  

 Поясни розділовий знак в кінці речення. 

 Чому Ігор не візьме рукавичку? 

8. На основі прочитаного обміняйтеся думками про те, хто такий 
справжній друг? 

9. Знайди спонукальні речення у вірші Анатолія Костецького «Про 
друга». Випиши. Поясни розділові знаки в кінці цих речень. 
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УРОК 24-25. Звертання. Розділові знаки 

Григорій Бойко. Маринка та Галинка. 

Хто спішить, той смішить 

1. Прочитай вірш. 

МАРИНКА ТА ГАЛИНКА 

Сьогодні Маринка 

Уроків не знала. 

Домашнє завдання 

В Галинки списала. 

Зі школи додому 

Вернулись дівчатка, 

І тут повторилось 

Усе в них спочатку. 

Удома Маринка 

Отак міркувала: 

— Сьогодні в Галинки 

Уроки списала. 

Чого ж я завдання 

Робити спішу? 

І завтра в Галинки 

Уроки спишу! 

Галинка ж удома 

Отак міркувала: 

— Сьогодні Маринка 

У мене списала. 

Чого ж я завдання 

Робити спішу? 

Його у Маринки 

Я завтра спишу! 

А ранком у школі 

Зустрілися двоє. 

Спочатку дівчатка 

Зраділи обоє. 

Та стала Маринка 

Галинку питати: 

— Чи можна іще раз 

У тебе списати? 

Галинка у сльози: 

— От бачиш, яка ти, — 

Я думала в тебе 

Сьогодні списати!.. 

До столу учителька 

Їх запросила 

І порівну двійку 

На двох розділила. 

Григорій Бойко 

 

Українською мовою Російською мовою 

бачиш 

міркувала 

звертання 

видишь 

мечтала 

обращение 

 Постав у словах наголос та порівняй його в обох мовах. 

 Яка історія трапилась з дівчатами? 
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 Які оцінки вони отримали за домашнє завдання? 

 Чому Маринка та Галинка одержали двійки? 

 Як ти вважаєш, чи добре списувати? Поясни свою думку. 

 Що ви порадите дітям, які люблять списувати? 

2. Прочитай прислів’я. Поясни, як ти  їх  розумієш? 

Добре того вчити, хто хоче все знати. 

Довіряй, але і перевіряй. 

З ким поведешся, того наберешся. 

 Як ти думаєш, чи пов’язані вони  із змістом вірша? 

 У чому повчальність вірша? 

3. Знайди у вірші «Маринка та Галинка» речення, які можна 
перетворити на спонукальні із звертанням. 

Зверни увагу!   

Звертання – це слово чи сполучення слів, що називають 
того, до кого звернене мовлення, може стояти на початку, у 
середині або в кінці речення. Під час вимови звертання 
виділяється паузами, а на письмі – комами або знаком 
оклику. 

Українською мовою звертаються до дівчаток: Галинко, 
Іринко, Олечко, Оленко, Марійко, Наталочко, Світланко; до 
хлопчиків: Андрійку, Васильку, Михайлику, Петрику; до 
дорослих: Ларисо Володимирівно, Тамаро Петрівно, 
Олександре Леонідовичу, Світлано Михайлівно, Оксано 
Віталіївно, Даниле Андрійовичу. 

4. Розкажіть, що зображено на малюнку? Де знаходиться дівчинка? 
Задай дівчинці питання. Використовуй у мові звертання. 
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5. Запишіть імена у формі звертання: 

 дівчаток твого класу; 

 хлопців твого класу; 

 твоєї бабусі, дідуся. 

6. Прочитай. 

 

Донецький край славиться своєю промисловістю. У 

місті Харцизьку знаходиться найбільший у нашому регіоні 

виробник прямошовних труб – Харцизький трубний 

завод. Міжнародне визнання підтверджується «Золотою 

медаллю» від Асоціації сприяння промисловості Франції. 

 Дізнайся більше про Харцизький трубний завод.  

 До кого ти можеш звернутися за додатковою інформацією? 

 Підготуй питання зі звертанням. 

 

7. Послухай вірш. Як ти розумієш вислів: «Хто спішить, той 
смішить». 

ХТО СПІШИТЬ, ТОЙ СМІШИТЬ 

Кличе лиска черепаху, 

Черепаху-костомаху: 

— Йди, голубонько, сюди! 

Я від спраги помираю… 

Я нездужаю… Благаю: 

Принеси мені води!.. 

 — Добре, лиско, я мерщій.. 

Три години йшла до річки, 

Три години йшла назад. 

 

Повернулась до лисички, 

Ледве дише… піт мов град… 

— Я була вже коло броду – 

Та куди ж набрати воду? 

І нащо було спішить? 

Хто спішить, той смішить! 

Грицько Бойко 
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Українською мовою Російською мовою 

мерщій 

спрага 

скорее 

жажда 

 Що було несподіваним для вас, коли читали цей вірш? 

 Знайдіть  діалог. Прочитайте. 

 Знайдіть речення зі звертанням. Випишіть ці речення. 

 Поясніть форму слова-звертання, розділові знаки. 

 Складіть коротку характеристику героїв вірша, використовуючи різні 

частини мови. 

8. Вапиши речення зі звертанням. Поясни вживання розділових 
знаків. 

1) На тобі, Гаврило, що мені немило!   

2) На тобі, небоже, що мені негоже!  

3) Антошку! Їж потрошку, лише не з'їж ложку!  

4) Хапай, Петре, поки тепле!  

5) З Богом, Парасю, як люди трапляються!  

Народна творчість 

9. Прочитай. Перетвори розповідні речення на спонукальні зі 
звертанням або на питальні зі звертанням. Запишіть. 

Журавлі повертаються додому. Друг допоміг посадити дерево. 

Берізці потрібні вода, світло, тепло.  
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УРОК 26. Аналіз деформованого тексту. 
Розстановка розділових знаків 

Павло Байдебура. Вогонь землі 

1. Послухай. 

ВОГОНЬ ЗЕМЛІ 
(уривок з оповідання) 

Від табору долинули тривожні викрики. Над возами здіймалася 

заграва. Пастухи поспішили до валок. Навколо палаючого каміння 

стояли вкрай здивовані чумаки. Деякі з них хрестилися. Та й було 

чого дивуватись. Учора вечором, коли з багаття зняли казани, 

кам’яну піч розвалили геть і залили, як це робилося завше, водою. 

Та, мабуть, залишилася жарина. Каміння, на диво розжеврілось, 

взялося вогнем. Дим стелився їдкий, смердючий, не такий, як з 

тліючого дерева чи кізяків. Та й полум’я теж якесь незвичайне – 

жовтаво-синювате, сліпуче, жарке. 

Каміння поливали водою, а воно ще дужче розгорялося, і це тим 

паче дивувало, бо ж такого ніхто ніде ніколи не бачив та й не чув... 

Павло Байдебура 

Українською мовою Російською мовою 

долинули 

заграва  

здивовані 

незвичайне 

розжеврілось 

донеслись 

зарево 

удивленные 

необычное 

разгорелось 
 

 

Чумак – візник і торговець, який перевозив на волах 
хліб, сіль, рибу та інші товари для продажу. 

Віл – бик, якого використовують як тяглову силу. 
 Коли відбувалися події? Чому ти так думаєш? 

 Яка картина виникла у вашій уяві під час слухання  оповідання? 

 Хто головні герої оповідання? 

 Яке каміння поливали водою, а воно все розгорялося? 

 Як ти думаєш, де відбуваються події? Чому? 
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2. Роздивись картину С. Войцеховського «Чумаки у степу». 

 
 Що зобразив художник на картині? 

 Які фарби обрав? 

 Який настрій вони створюють? 

Це цікаво знати! 

 

Перші чумацькі каравани рушили на південь в XV 

столітті. Чумаки їздили до Чорного та Азовського морів (а 

деякі, навіть, і на Каспій), де в природних солоних озерах 

видобувався цей коштовний продукт. Чумацтво було 

популярним і шановним. Адже чумаки возили не лише 

сіль. Вирушаючи на південь, вони завантажували вози 

зерном, яке користувалося неабияким попитом у чужих 

краях. Назад привозили рибу, хутра, тканини,  прянощі та 

інші заморські товари та продукти. Чумацький промисел 

сприяв налагодженню зв’язків між різними, навіть, дуже 

віддаленими місцевостями. Чумаки володіли неабиякою 

майстерністю дипломатів. Вони займалися укладанням 

міждержавних економічних угод на тих землях, де 

здійснювали свою діяльність. Це дозволяло їм відкривати 

все нові та нові ринки для збуту та імпорту товарів.   

3. Прочитай. 

 

Донецький вугільний басейн забезпечує діяльність 

вугільної промисловості і становить одну із основ 

паливно-енергетичного комплексу, оскільки є головним 

постачальником не тільки кам'яного вугілля, а й інших 

видів корисних копалин: антрациту, газового, пісного, 
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коксівного вугілля. Основними споживачами вугілля є 

місцеві електростанції, а саме Зуївська і Старобешевська 

теплоелектростанції. 

Потужність теплоелектростанцій не тільки 

забезпечують потреби Республіки, а й постачають 

електроенергію за її межі. 

 Підготуй повідомлення, за бажанням, про підприємства твого міста 

(села). 

 

4. Гра «Пофантазуй».  

 Складіть речення за опорними словами так, щоб серед них було 

розповідне, питальне, спонукальне. Запишіть речення, ставлячи 

потрібні розділові знаки. 

Опорні слова: рідний край, праця, природа. 

5. Розстав розділові знаки. Підкресли звертання. Визнач типи 
речень. Доведи свою думку. 

Хіба можна не любити свій рідний край 

Рідний край є в кожної людини 

Любіть діти свій рідний край 

6. Робота з деформованими текстами. Складіть і запишіть зв’язний 
текст з деформованих речень. 

Усюди видно дбайливу руку господаря.  

На ланах дозріває пшениця, сади й городи дарують смачні овочі 

та фрукти. 

Але воно не колишеться буйним диким різнотрав'ям.  

Куди не кинеш оком, за селом розкинулось безмежне поле.  

У степу можна довго милуватися жовтогарячим соняшниковими 

полями.  
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УРОК 27. Головні та другорядні члени речення 

Григорій Бойко. Загордилась 

1. Прочитай. 

ЗАГОРДИЛАСЬ 

Серед кращих учениць 
В обласній газеті 
Усміхалась читачам 
Оля на портреті. 
Цілу дюжину газет 
Накупила Оля – 
Дарувала всім своїм 
Подругам у школі. 
А сестричка по селу 
Довго щебетала: 

«Нашу Олечку тепер 
Вся країна взнала!» 
Запишалося дівча, 
Подруг сторониться. 
Стала Олечка на всіх 
Звисока дивиться. 
Йде, а кирпа догори, – 
Загордилась дуже... 
Ми гукнули: – Подивись, 
Ти зайшла в калюжу! 

Грицько Бойко 
 

Українською мовою Російською мовою 

запишалося 
кирпа 

гукнули 
калюжа 

заважничала 
нос 

позвали 
лужа 

 Хто  є головними персонажами вірша? 

 Чи вдало  автор дібрав заголовок до вірша? 

 Про яку рису характеру  дівчинки говориться у вірші? 

 Чим хвалилася дівчинка? 

 Що з нею сталося на дорозі? 

 У чому повчальність вірша? 

 Дайте кілька порад, щодо правильної поведінки. 

2. Понови слова і прочитай прислів’я. 

кіВ ивиж, ків ьсичу.  

ещарК  итамуд, а мітоп штировог.  

Нехвалисамсебе,хайлюдипохвалять.  

 Яке прислів’я підходить до цього вірша? 

 Доберіть синоніми до слова загордилась, ... . 

3. Згадайте, що ви знаєте про члени речення? 
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Українською мовою Російською мовою 

підмет 
присудок 

головні члени речення 
другорядні члени речення 

подлежащее 
сказуемое 

главные члены предложения 
второстепенные члены 

предложения 

4. Прочитай уривок з казки «Як звірята навчились будувати 
речення». 

ЯК ЗВІРЯТА НАВЧИЛИСЬ БУДУВАТИ РЕЧЕННЯ 

З кожним днем лісовим учням все цікавіше у Лісовій школі. Мудра 

Сова стільки таємниць для них відкрила, що від цього звірята стали 

лише розумнішими. 

Ось і сьогодні Мудра Сова вирішила урок провести біля чарівного 

дерева з будиночками слів. Сова пояснила: « Я хочу, щоб сьогодні 

ви придивились уважно до слів, які виходять зі своїх будиночків. Так 

ви зможете дізнатись про цікаву роботу слів». 

Стали звірята уважно придивлятися до слів, які виходили із 

будиночків. Вийшло слово «сонечко», потім – «небі». Згодом 

відкрились дверцята у будиночку «Прикметники» і вийшло слово 

«ясне». Слово «світить »вийшло із свого будиночка. Навіть 

вирішило виглянути слово «на». Стали вони біля дерева,а Білочка 

радісно вигукнула : «Вони, мабуть, хочуть нам розповісти, що на 

небі світить ясне сонечко». Навіть Їжачкові така робота слів 

сподобалась: «Ой, як цікаво! Кожне з цих слів мала про що нам 

розповідає: слово «сонце» – просто називає предмет, слово 

«світить» називає дію, слово «ясне» – означає ознаку». А коли ці 

слова стали разом , то вони повідомили нам цікаву інформацію. 

Давайте їх назвемо «реченням». 

Сова запитала своїх допитливих школяриків : «А які слова у 

цьому реченні найголовніші?» 

Білочка висловила думку: «Якщо про сонечко говориться, що 

воно виконує певну роботу, то слова, «сонечко» і «світить» є 

головними у реченні». Мудра Сова похвалила Білочку: «Молодець 

ти стала розумною ученицею. З тобою приємно спілкуватися. А як 

би ти назвала інші слова у реченні?» Білочка подумала і відповіла : 

«Я їх поставлю у другий ряд після перших двох слів». Сова 
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доповнила: «Отже назвемо їх другорядними членами речення. 

Вони просто допомагають головним словам у реченні виражати 

закінчену думку». 

 Давайте разом зробимо висновок. 

Зверни увагу!   

Головні слова в реченні, називаються головними 
членами або основою речення. 

Слово, що вказує про кого або про що розповідається у 
реченні, називається підметом. Підмет відповідає на 
питання: “хто?” або “що?”. Він підкреслюється однією 
лінією (–). 

Слово, яке вказує, що говориться про підмет, називається 
присудком. До присудка ставиться питання: “що робить?”, 
“що буде робити?”, “що робив?” та інші. Він 
підкреслюється двома лініями (=). 

Підмет і присудок – головні члени речення, його 
основа. Всі інші слова в реченні є другорядними членами 
речення. 

5. Прочитай. 

 

Донецький аквапарк «Аквасфера» є одним з 

найбільших і найсучасніших розважальних водних 

центрів. Відпочинку в цьому унікальному закладі не 

завадить будь-яка погода. В літній час, при відсутності 

опадів, купол парку повністю розсувається, створюючи 

унікальне водний простір під відкритим небом. Вечорами 

включається багатобарвне підсвічування. 

 Спиши останнє речення та підкресли головні члени речення. 

 Роздивись фотографії. 

 Склади розповідь «Відпочинок». 
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УРОК 28. Загальне поняття  
про однорідні члени речення 

Григорій Бойко. Граматика. Сашко 

1. Прочитай. Про що розповідається у вірші? 

САШКО 

В трамваї переповненім 

Сашко з м’ячем сидить, 

А біля нього згорблений 

Старий дідусь стоїть.  

Хтось до Сашка звертається: 
— Чи вас у школі вчать, 

Як місце дати старшому, 
Як старших поважать? 

— Та вчать, – Сашко відказує, –  

Але оце якраз 

Розпочались канікули – 

Ніхто не учить нас. 

Григорій  Бойко 
 

Українською мовою Російською мовою 

переповненім 

звертається 

поважають 

відказує 

ледачий 

переполненном 

обращается 

уважают 

отвечает 

ленивый 

 

 Чи може цей малюнок бути ілюстрацією до вірша? Аргументуй свою 

думку. 

 З якими словами звернулися пасажири до хлопця? 

 Що відповів Сашко? Чи погоджуєтеся ви з ним? 

 Чиї слова ти прочитаєш з обуренням, повчально, а чиї – легковажно, 

байдуже? 

 Як ти вважаєш, що автор хотів сказати нам, описуючи ці події? 

2. У слові м’ячем визнач кількість складів. Зроби звуко-буквений 
аналіз цього слова. 
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3. Згадай правила поведінки у громадському транспорті.Доповни  
речення. 

Коли ми заходимо до салону … , …, … не розштовхуємо 

пасажирів ліктями. Якщо поруч з нами стала літня людина, потрібно 

… місцем. У громадському транспорті краще … з плечей рюкзак, 

щоб не заважати пасажирам.  У транспорті не слід … . Будьмо 

завжди вихованими! 

 Встанови  зв'язок між словами у першому реченні.  

 Познач  головні та другорядні члени. Зверни  увагу на інтонацію між 

словами.  

Українською мовою Російською мовою 

члени речення 
головні 

другорядні  
однорідні 

члены предложения 
главные 

второстепенные 
однородные 

Зверни увагу!   

Підмет і присудок – це головні члени речення, його 
основа. 

Усі інші члени речення є другорядними. 

4. Збери прислів’я і приказки. Як ти розумієш їх значення?  

Життя дано добра відповідь. 
Шануй людей - на добрі справи. 
Гляди, не забудь: і тебе шануватимуть. 

 Яке з прислів'їв пов’язане із змістом вірша? 

5. Прочитай. Знайди речення, в якому відображена головна думка 
вірша. Поясни.  

ГРАМАТИКА 

На братика Кіндратика 
Розгнівалась граматика.   
Погані в нього справи –  
Не зна Кіндратик правил. 
Та ще й сказав усім 
Товаришам своїм: 
— Люблю я математику 
І не люблю граматику! –  
І ось Кіндрат ледачий 
Рішати став задачу. 

Він розв’язати вміє 
І першу, й другу дію. 
Та як же, інтересно, 
Це написать словесно?.. 
Не вміє він писати, 
Ні речень будувати, 
І зовсім невідомо 
Куди поставить коми?.. 
Не знаючи граматики, 
Не втнеш і математики. 

Григорій  Бойко 
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Зверни увагу!   

Граматика – це розділ мовознавства, який вивчає склад 
мови і мовних конструкцій. 

 Як ти розумієш вислів: «Не знаючи граматики, не втнеш і 

математики»? 

 Знайди речення з однорідними членами. Доведи свою думку.  

 Що ми знаємо про однорідні члени речення?  

 

Зверни увагу!   

 

 

Це цікаво знати! 

 

Який мальовничий донецький степ! Кольоровий килим 

степових квітів простирається навкруги. Синьоокі 

волошки, польові маки, біленькі ромашки утворюють 

чудові візерунки. 

Чи знаєш ти, що у Новоазовському районі Республіки, 

за 20 км від узбережжя Азовського моря, знаходиться 

заповідник Хомутовський степ? 

 Знайди у тексті однорідні члени речення. Охарактеризуй іх. 

 Дізнайся більше про заповідник «Хомутовський степ». Звернись за 

допомогою до батьків або довідкової літератури.  

 Дізнайся, які рослини Донбасу занесені до Червоної книги. 

 

 

Однорідні члени речення 

відповідають на 
одне й те саме 

питання 

другорядні члени 

відносяться до 
одного й того ж 

слова 

присудки 

вимовляються з 
інтонацією 

перелічування 

підмети 

на письмі – кома 
є одним членом 

речення 
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УРОК 29. Діалог. Речення-репліки 

Іван Білий. Про що дізнався Юрко 

1. Прочитай.  

ПРО ЩО ДІЗНАВСЯ ЮРКО 

Старший брат допомагав дідові Матвію, а Юрко одганяв гілкою 

в’їдливих мух, що сідали на коня. Буян теж помалу змахував 

хвостом, тряс темною гривою, але при цьому стояв з опущеною 

головою і заплющеними очима.  

«Мабуть, добре натомився, поки довіз із лугу цілу копицю, – 

думав Юрко про коня. – Та й старий став, спить на ходу. Отож 

ніякий уже не буян...»  

Нарешті впоралися з сіном. Дідусь посадив онука верхи на 

Буяна, а сам пішов поряд, тримаючись за вуздечку. 

— Нехай трохи попасеться за левадами, – сказав старий. – Там у 

копанці і води нап’ється...  

— А чого Буян, коли стоїть, завжди очі заплющує? – поцікавився 

голоп’ятий вершник.  

— То він так відпочиває – щоб 

даремно часу не гаяти, – одказав дід 

Матвій.  

— А хіба він уночі не спить? 

— Так само він і вночі спить – рідко 

коли лягає, – звів дідусь сиву борідку до 

Юрка. 

— А інші коні теж на ногах відпочивають? – допитувався онук.  

І дід Матвій розповів Юркові про здатність коней не тільки стоячи 

дрімати, а й міцно спати. Цю звичку вони успадкували від своїх 

далеких предків. На диких коней часто нападали хижі звірі, і якби 

вони лежачи спали, то ставали б легкою здобиччю.  

Довгими зимовими ночами дикі коні, збившись докупи, своїм 

теплом зігрівали один одного. А між ними, в середині табуна, спали 

лошата – так вони оберігали їх від холоду й небезпеки. 

— Он як! – здивувався Юрко, міцно тримаючись за гриву, щоб не 

впасти. 
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Він на хвильку уявив, що під ним не старий Буян, а молодий 

дикий коник. Ось він зараз голосно заірже, хвицне задніми ногами – і 

стрілою помчить у широкий степ.  

І Юрко від такого відчуття ще міцніше вчепився в цупку гриву 

Буяна й заплющив очі...  

Іван Білий 

Українською мовою Російською мовою 

копиця 

левади 

не гаяти часу 

успадкували 

докупи 

цупка 

копно 

луга 

не терять времени 

унаследовали 

вместе 

плотная 

 Що робив дідусь з онуками на лузі? 

 Знайди в оповіданні речення, в якому розповідається про те, що 

робив Юрко. 

 Хто бере участь у розмові? 

 Про що розмовляли дідусь і Юрко? 

 Чому Юрко вчепився в цупку гриву Буяна й заплющив очі? 

 Про що дізнався Юрко? 

 Прочитайте оповідання в особах. 

2. Прочитай.  Спиши текст, вставляючи пропущені букви.  

Старший брат доп..магав дідові Матвію, а Юрко одг..няв гілкою 

в’їдливих мух, що с..дали на коня. Буян теж помалу змахував 

хвостом, тряс темною гр…вою, але при цьому стояв з опущ..ною 

головою і заплющ..ними оч..ма.  

Це цікаво знати! 

 

ЧОМУ КОНІ СПЛЯТЬ СТОЯЧИ? 

Дикі коні не можуть собі дозволити спати лежачи на 
боці. У будь-який момент табун можуть наздогнати хижаки. 
Для того, щоб піднятися скакуну, потрібно витратити кілька 
секунд. Іноді цей час може коштувати життя.  

Здатність коней спати стоячи пов’язана з особливою 
будовою колінних суглобів. Коли кінь хоче відпочити 
стоячи, вага тіла рівномірно розподіляється на всі чотири 
ноги. При цьому колінні суглоби блокуються, а зв’язки і 
кістки як би «затискаються».  
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 Зроби звуко-буквений аналіз слова життя.  

 Розбери слово хижаки за будовою.  

Зверни увагу!   

Діалог – це розмова двох і більше співрозмовників. 
Репліка – це фраза (слова) кожного учасника діалогу, яка 

може супроводжуватися словами автора. На письмі кожну 
репліку пишемо з нового рядка. Перед нею ставимо тире. 

— А чого Буян, коли стоїть, завжди очі заплющує? – 
поцікавився голоп’ятий вершник.  

— То він так відпочиває – щоб даремно часу не гаяти, – 
одказав дід Матвій. 

3. Згадай! Які існують правила ведення діалогу? 

 

 Чи доводилось тобі бувати у Донецькій Республіканській 

бібліотеці для дітей ім. С.М.Кірова? 

 Склади і розіграй у класі діалог за поданою ситуацією. 

Пам’ятай про культуру мовлення і спілкування.  

 У школі ти отримав завдання написати доповідь про 

коней. Тобі потрібно звернутися по допомогу до 

бібліотекаря, щоб знайти необхідну інформацію. 

 

4. Прочитайте розмову бібліотекаря з читачем в особах. 

— Яку книжку ти прочитав? 

— Казку «Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку». 

— Хто її написав?  

— Микола Трублаїні. 

— Що тобі найбільше сподобалося в цій казці?  

— Мені сподобалось, як дівчинка Наталочка врятувала сріблясту 

рибку.  

 Спробуй продовжити розмову (діалог). 

 Виберіть у тексті і прочитайте тільки ті речення, в яких про щось 

запитується. 
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УРОК 30. Текст, його структура. Тема, основна 
думка. Заголовок 

Микола Сингаївський.  

Вийшов травень з лісу … 

 

1. Послухай.  

ВИЙШОВ ТРАВЕНЬ З ЛІСУ … 

Вийшов травень з лісу,  
Лугові вклонився, 
 од вітрів і сонця  
луг зазеленівся.  
Вийшов травень з гаю,  
нивам усміхнувся.  
Потім на стежині,  
як хлопчак, роззувся.  
А до нього трави 
у полях прослались. 
А до нього з гаю  
птиці озивались.  

А за ним у лузі  
зацвітали квіти.  
Травень вчився босим  
по землі ходити.            

Микола Сингаївський 
 

 

Українською мовою Російською мовою 

травень 

од 

сонце 

стежина 

гай 

роззувся 

прослались 

май 

от 

солнце 

тропинка 

роща 

разулся 

расстелились 

 Про що розповідається у вірші? 

 Прочитай заголовки. 

Травень. Травневі усмішки. Травневі пригоди. 

 Який із них може підійти до цього тексту? Доведи.  

 Як поет змальовує надзвичайну красу землі? 

 Назви дії травня, про які йде мова у вірші.  
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 Знайди рядки, в яких розповідається про те, як змінювалися луг, 

ниви, трави, квіти? 

 Які слова використав автор, щоб показати красу травня? 

 Добери риму до слів, спираючись на текст.  

Вклонився – …, 

прослались – …, 

усміхнувся – …, 

квіти – … . 

 Знайди у вірші дієслова з залежними іменниками. 

 Яким ти уявляєш травень? З чим порівнюєш? 

 Назви якнайбільше кольорів, яких не було взимку, але вони 

з`явилися у травні.    

 Назви слова, у яких одна буква позначає два звуки. 

 У слові травень визнач кількість складів. Зроби звуко-буквений 

аналіз цього слова. Добери спільнокореневі слова, виділи корінь. 

2. Склади невелику розповідь за темою «Травень у рідному краї» 

 

Слова для довідок: рідне місто, річка Кальміус, 

привітні люди, високі споруди, дитячі майданчики, зелені 

дерева, квітучі троянди, мальви, чорнобривці, айстри, 

братки, волошки, лілії, тюльпани. 

 Чи можна цю розповідь назвати текстом? Доведіть. 

 Які ознаки має текст? 

 Як розміщені речення у тексті? 

 Що можна дібрати до тексту? 

 Запиши складений текст. У двох речення визнач граматичну основу. 

 

Зверни увагу!   

Текст – це група речень, об’єднаних темою та головною 
думкою. 

Тема тексту – це його зміст, те, про що (або про кого) в 
ньому йдеться.  

Структура тексту:  зачин, основна частина, кінцівка. 
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3. Визнач: це текст чи окремі речення? 

Сонце високо стояло у небі. 

Поля  виблискували ще росою. 

Весело співали  пташки. 

У них  майоріли квіти. 

У різні боки бігли стежки. 

Вітерець  віяв  прохолодою. 

 Віднови послідовність речень у тексті. Добери заголовок. Запиши.  

Зверни увагу!   

Речення у тексті розміщені  у певній послідовності. До 

тексту можна дібрати заголовок. 

 

Це цікаво знати! 

 

Травнем останній місяць 

весни став у нинішньому 

столітті. До цього він звався 

«май» – від імені 

давньоримської богині весни 

Майї. У народі його звали: 

«пісенник», «громовик», «травник».  

4. Доповни речення. Спиши. 

Навесні хлібороби засівають (що?)… (поле, лан, ниву). 

У квітах літають золотисті (хто?)… (метелики, бджілки, цвіркуни). 

5. Поміркуй! Додай необхідне слово. 

Звук       склад  слово  речення  … 

 Чи всі речення утворюють текст? 

6. Збери прислів’я і приказки. Як ти розумієш їх значення? 

Травень ліси наряджає, то восени хліб у коморі. 

Як у травні дощ надворі, літо в гості чекає. 

Коли теплий і мокрий май, на мокре літо. 

Часті тумани у травні – то росте жито, наче гай. 
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 Який висновок можна зробити на основі утворених  прислів`їв і 

приказок? 

7. Прочитай. Подумай, які букви пропущено у словах. 

Травень – місяць квітів і пісень. Усе на з..млі замаєне зел..нню. 

Усе радіє тепл..му со(?)нцю. Літають у своїх клопотах бджоли та 

інші комахи. Вит..хкують трелі солов`я. Щедро ліч..ть усім довгі роки 

зозуля.  

 Визнач тему й основну думку тексту.  

 Добери заголовок. Спиши. Встав 

пропущені букви, дібравши перевірні 

слова.  

 Поясни написання слів з 

апострофом та ьо. 

8. Перевір себе! 

Тест «Закінчіть речення» 

1. У тексті речення пов'язані … 

а) за змістом;     б) за малюнками. 

2.Речення у тексті розміщені у певній… 

а) послідовності;      б) формі. 

3.Залежно від змісту тексти мають різне… 

а) значення;     б) визначення. 

4.До кожного тексту можна дібрати… 

а) заголовок;     б) знак оклику. 
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УРОК 31. Ділення тексту на логічно завершені 
частини. Абзац. Структура тексту 

Василь Сухомлинський.  

Красиві слова і красиве діло 

1. Прочитай.  

КРАСИВІ СЛОВА І КРАСИВЕ ДІЛО 

Серед поля стоїть маленька хатина. Її побудували, 

щоб у негоду люди могли сховатися й пересидіти в 

теплі. 

Одного разу серед літнього дня захмарило й пішов 

дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Вони 

сховалися в хатинці й дивилися, як з неба ллє, мов з 

відра. 

Коли це бачать: до хатини біжить ще один хлопчик. Незнайомий. 

Мабуть, з іншого села . Одежа на ньому була   мокра, як хлющ. Він 

тремтів од холоду. 

І ось перший із тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав: 

— Як же ти змок на дощі! Мені жаль тебе... 

Другий теж промовив красиві й жалісливі слова: 

— Як страшно опинитися в зливу серед поля! Я співчуваю тобі... 

 А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв із себе сорочку й дав 

її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку й одягнув суху. 

Гарні не красиві слова. Гарні – красиві діла. 

В.О.Сухомлинський 

Українською мовою Російською мовою 

злива 

негода  

справа, діло 

вчинок 

як хлющ мокрий  

ливень 

ненастье 

дело 

поступок 

намокнуть 

 Про кого розповідається у тексті? 

 У яких словах висловлюється основна думка?  

 Прочитайте «красиві слова» з оповідання. 
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 Про яке красиве діло йдеться в тексті? Прочитайте цей уривок в 

особах. 

2. Вислови свою думку 

 Що таке краса? 

 Що може бути красивим? 

 Які красиві слова ти знаєш? 

 Які  красиві справи ти робив? 

Зверни увагу!   

Текст можна поділити на абзаци. Абзац містить одне або 
декілька речень. Ці речення пов’язані між собою за 
змістом. Абзаци також пов’язані між собою за змістом. 
Кожний абзац починається з нового рядка. 

Це цікаво знати! 

 

Абзац ще називають червоним рядком. Є такий 
вислів: «Пишемо з червоного рядка». Чому рядок, з якого 
починається абзац, називають червоним, а не білим або 
синім? А ось чому.  

У давні часи книги переписували від руки. Перед 
писарем стояли дві чорнильниці. В 
одній чорнило – чорне, а в другій – 
червоне. Весь текст писали чорним 
чорнилом, а коли починали писати 
нову сторінку, міняли пензлика і 
малювали гарний візерунок першої 
літери червоним кольором.  

Червоний рядок – це означало 
гарний рядок. 

 Порахуйте, скільки в тексті абзаців.  

 Знайди в оповіданні зачин, основну частину, кінцівку.  

 Перекажи текст визначеними частинами.  

 Запиши кінцівку у зошит. 

 Зроби звуко-буквений аналіз слова стоїть. 

3. Прочитай прислів'я, переставляючи склади. Поміркуй над їх 
змістом.  Запиши. 

 диЛюна снакра не васломи, а бридоми миладі. 

 бреДо лоді   биро лосмі.  

 Чому вчить народна мудрість? 



   

 92  

4. Прочитай.   

 

Старшокласники висаджують дерева і квіти в парках. 

Учні молодших класів збирають іграшки, одяг, книжки для 

дітей в дитячих будинках. Школярі роблять малюнки, 

подарунки для бійців до свят. Всі турбуються про людей 

похилого віку. 

Молоде покоління допомагає будувати щасливе 

майбутнє нашої республіки. 

У містах і селах Донбасу живуть добрі діти. 

 Правильно розташуй частини тексту, пригадай, як вони 

називаються. 

 Добери заголовок.  

 Запиши основну частину. 

 В кожному реченні підкресли підмет і присудок. 
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5. Прочитай. 

День турботою почнеться, 

 Кожен за своє береться. 

Проганяй мерщій дрімоту  

І рукам давай роботу. 

І роби невтомно, вміло 

 Хоч мале, та добре діло. 

Микола Сингаївський 

 Визнач тему й основну думку вірша. 

 Спиши рядки, які тобі найбільше сподобалися. 

6. Розглянь малюнок.  

 Як можна назвати кішку? Яка, на 

вашу думку, в неї вдача? Яка у неї 

шерсть? Хвостик? Лапки? Які в неї 

вуса, очі? Чим часто любить 

бавитись киця? А коли поїсть і 

награється, що робить?  

 Склади спочатку усну розповідь про 

кішку, що зображена на малюнку, а 

потім запиши розповідь з коментуванням. Складаючи 

висловлювання, виділи у ньому: зачин, основну частину та кінцівку.  

 Прочитай виразно записану розповідь про Мурку. Які слова 

вживаються у реченні, замість слова Мурка? Для чого?  
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УРОК 32. Типи текстів. Особливості їх будови 

Василь Сухомлинський. Кінь утік 

1. Прочитай.  

КІНЬ УТІК 

Це було в четвертому класі. Всі схилились над зошитами. 

Учитель дав задачі для самостійного розв'язування, і діти уважно 

працювали. Віталик сидів на останній парті. Він уже закінчував 

розв'язувати задачу, як раптом на парту впала записка. 

«Це знову, мабуть, від Петрика, – подумав Віталик. Знову 

просить ковзани. Що ж я йому весь час даватиму свої ковзани?»  

— Іване Петровичу, – сказав Віталик, – мені хтось записку 

кинув... Хіба ж можна на уроці записки писати? 

— Записки на уроці писати не можна, – сказав Іван Петрович. – 

Але якщо вже тобі хтось написав, то розповідати про неї вчителеві – 

недобре, Віталику. Записка – це ж таємниця, яка мусить бути відома 

тільки тобі і твоєму товаришеві. А ти розголошуєш цю таємницю. 

Візьми записку, заховай, на перерві прочитаєш... 

Віталик почервонів. Тепер він зрозумів, що вчинив негарно. 

У класі запанувала тиша. Дехто з хлопців час від часу підводив 

голову, дивився на Віталика, і в тих поглядах хлопчик бачив подив і 

обурення. 

Віталик розгорнув записку і прочитав: «Віталику, – писав Петрик, 

– я намалював вогнегривого коня. Якщо хочеш, дам тобі». 

На перерві Віталик підійшов до Петрика. 

— Давай коня, – сказав Віталик. 

— Утік кінь... – тихо відповів Петрик. 
Василь Сухомлинський 

Українською мовою Російською мовою 

запанувала 
почервонів 

розголошуєш 
обурення 

подив 
вчинок 

таємниця 

воцарилась  
покраснел 

разглашаешь 
возмущение 
удивление 
поступок  

тайна 

 На якому уроці відбувалися описуванні події? 

 Чим був незадоволений Віталик? 
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 Чому він вирішив розповісти вчителеві про записку?  

 Чому Петрик заховав малюнок, як ти думаєш?  

 Кого підтримав клас? Кого – засудив?  

 Що мав би сказати під час перерви Віталік? 

 Як ти розумієш слова Петрика «Кінь утік»? 

 Дай характеристику хлопцям.  

 Яка основна думка цього оповідання? 

2. Склади прислів’я. Як ти розумієш їх зміст? 

Людина без друзів, 

Дружба – як дзеркало: 

Як прийде туга, 

Не той друг, хто медом маже, 

пізнаєш друга. 

а той, хто правду каже. 

що дерево без кореня. 

розіб’єш – не складеш. 

 Яке прислів’я відповідає змісту тексту? Чому? Спиши. 

Зверни увагу!   
Типи текстів за метою висловлювання 

РОЗПОВІДЬ ОПИС МІРКУВАННЯ 

коли дається 
відповідь на питання: 

що робили? що 
сталося? 

коли дається 
відповідь на 

питання: який? 
яка? яке? які? 

коли дається 
відповідь на 

питання: чому? 

3. Прочитай тексти, визнач типи кожного з них. 

1. Дружба – це найдорожчий скарб. Чому ми хочемо 

мати справжнього друга? Справжній друг ніколи не 

зрадить товариша, він завжди йому вірний. Вірний і 

відданий друг завжди підтримає, якою б не була ситуація, 

в якій ти опинився. Хороший друг завжди допоможе, якщо не ділом, 

то хоча б порадою. 

2. Мишко – мій найкращий друг. Мишко середнього зросту, 

худорлявий, у нього високий лоб, прямий ніс, світле волосся і трохи 

смагляве обличчя. Він чесний і доброзичливий хлопець. Мені з ним 

цікаво і весело. Я дуже пишаюсь, що в мене є такий друг. 

3. Мого кращого друга звати Коля. З Колею мені не буває нудно, 

я дуже люблю грати з ним. Він дуже добре вчиться і навіть 

допомагає іншим учням вирішувати задачки, які вони самі вирішити 

не можуть. Він ніколи не запізнюється на урок і це подобається в 

ньому всім вчителям. 
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 Про кого говориться в першому тексті? У другому?  У третьому?  

 Яка мета кожного тексту? 

4. Розглянь малюнки. 

 

Склади за малюнками текст про красу рідного міста, 
запиши його. Визнач тип тексту.  

 

5. Віднови деформований текст, запиши його. Визнач тип, поясни. 

Готує уроки та залюбки грається з сестричкою. 

Після школи він прибирає в своїй кімнаті.  

Пообідавши, миє за собою посуд. 

Михайлик завжди допомагає мамі. 

6. Прочитай. Визнач тип тексту. Обґрунтуй свою думку.   

Мурашки – наші друзі. Вони роблять родючішим 

ґрунт, розносять на далекі відстані насіння рослин. А 

ще воюють з різними шкідниками лісу, саду та 

городу. У мурашнику панує злагода, і кожен знає 

своє діло. 

а) текст-розповідь;         б) текст-опис;         в) текст-міркування. 

7. Склади текст за початком. Запиши один за вибором.  

 Текст-опис 

Мені на день народження батьки подарували цуценя. Воно 

було… 

 Текст-розповідь 

Мені на день народження батьки подарували цуценя. Кожного 

дня… 

 Текст-міркування 

Мені на день народження батьки подарували 

цуценя. Чому саме цуценя, а не щось інше?..  
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УРОК 33. Колективне складання текстів різних 
типів (усно і письмово) за опорними словами, 
малюнками, за початком тощо 

Василь Сухомлинський. Сергійкова квітка 

1. Прочитай.  

СЕРГІЙКОВА КВІТКА 

Сьогодні передостанній день навчання. Четверо хлопчиків 

прийшли до школи рано-ранесенько. 

Посідали під високим дубом і стали хвалитися подарунками своїх 

батьків. 

Петро показав хлопцям ножик. Це був чудовий ножик із мідною 

колодочкою, а на колодочці намальований кінь і на ньому – 

вершник. 

— Добрий ножик, – сказали хлопці. 

— Це мій ножик, – похвалився Петро. 

Максим показав хлопцям ліхтарик. Такого ліхтарика вони ніколи 

не бачили. На білій ручці його було вирізано дивовижного птаха. 

— Добрий ліхтарик, – сказали хлопці.  

— Це мій ліхтарик, – похвалився Максим.  

Гриць показав металевого соловейка. Доторкнувся 

до нього губами, подув – і той заспівав. 

— Добрий соловейко, – сказали хлопці. 

— Це мій соловейко, – похвалився Гриць.  

Хлопці ждали: а що ж у кишені в Сергійка? Сергійко сказав: 

— Ходімо зі мною. 

Він повів хлопців у гущавину чагарника й показав квітку. Вона 

цвіла під кущем. Це була прекрасна квітка. На її блакитних 

пелюстках тремтіли краплі роси, і в кожній краплині горіло маленьке 

сонце. 

— Яке диво! – зітхнули хлопці. 

— Але ж це не твоя квітка, – сказав Петро. – Ти ж не можеш 

узяти її з собою... 

— А навіщо мені брати квітку з собою? – запитав Сергійко. 

— Ти ж не можеш її на щось поміняти, – доводив Максим. 
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— А навіщо мені квітку міняти? – усміхнувся Сергійко. 

— Пхі, і я можу сказати: це моя квітка, – мовив Гриць. 

— А хіба від цього вона стане гірша? – здивувався Сергійко. 

Василь Сухомлинський 

Українською мовою Російською мовою 

гущавина 

ліхтарик 

вирізьблено  

дивовижний 

заросли 

фонарик 

вырезано 

чудесный 

 Який подарунок отримав Петро? Чим хвалився Максим? Чим 

здивував Гриць? А що показав друзям Сергійко? Яка була ця квітка? 

 Як хлопці відгукнулись про ножик, ліхтарик, соловейка ?А про квітку? 

 Який подарунок викликав найбільше здивування? 

 Від кого отримали свої подарунки Гриць, Максим і Петро? А 

Сергійко? 

 А чи зрозуміли це друзі Сергійка? Прочитайте, що вони сказали. 

 Як ти розумієш останні слова Сергійка?  

 Чим хвалився кожен хлопчик? 

2. Утвори пари слів, запиши за зразком:  

Петро – ножиком, … .  
Петро 
Максим  
Гриць  
Сергійко 

 
ліхтариком 
ножиком 
квіткою 
соловейком 

3. Випиши речення, які відповідають змісту тексту. 

1. До школи пришли п’ять хлопчиків. 

2. Батько подарував Петрикові ножа. 

3. Гриць отримав металевого жайворонка. 

4. Хлопці не могли поділити подарунки. 

5. Сергійко показав хлопцям квітку. 

6. Квітка стала гіршою, коли хлопці подивились на неї. 

Це цікаво знати! 

 

35 років В.О.Сухомлинський працював вчителем і 
директором школи на Кіровоградщині. Він весь час 
спостерігав за життям і поведінкою дітей, а потім на 
основі цих спостережень написав понад 1500 казок-

http://refos.in.ua/mi-maleneki-sportsmeni.html
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мініатюр, оповідань, легенд. В них автор навчає доброти, 
щирості, людяності, справедливості. 

 

4. Прочитайте речення переплутанки та запишіть їх. 

гаКни Придиро крирозєтьсява не мсів, а кильті мит, тхо жемо не 

кильті видисяти і хаслути, а мієв чибати і тичу, тхо пидовотли 

вглятьсяєда у твіс рівльоко і ківзву. роПрида ненаповна союкра. 

баТре її лькиті тичибапо чувідти і зумізроти. 

5. Прочитай. 

 

ДОНЕЦЬК – МІСТО МІЛЬЙОНА ТРОЯНД 

На планеті існує понад 250 тисяч видів квіткових 
рослин. За зовнішнім виглядом всі вони дуже 
відрізняються одна від одної.  

Квіти ростуть навкруги: на полях і луках, у підніжжі гір  і в 
розщелинах, високо на схилах, на болотах, і навіть на воді. 

Донецьк – унікальне місто, де більше 
сотні пірамід-териконів і мільйони троянд. 
Саме таку назву – «Місто мільйона троянд» 
– присвоїли йому у 1970 році. Кажуть, тут на 
кожного мешканця припадає одна троянда. 

6. Попрацюйте в парах. Складіть тексти різних типів за поданим 
початком. 

а) Розповідь. 

Під час канікул Василько був в селі у бабусі. Біля хати росло 

безліч квітів. Серед них він побачив троянду… 

б) Опис. 

Влітку довго цвіте троянда. Вона є окрасою багатьох клумб. Вона 

… 

в) Міркування. 

Існує дуже багато квітів. Їх не перелічити. Яка квітка подобається 

тобі? Мені подобається ...  На мою думку вона …  
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УРОК 34. Колективне складання текстів різних 
типів (усно і письмово) за опорними словами, 
малюнками, за початком 

Галина Кирпа. Чого я другу не сказав 

1. Прочитай.  

ЧОГО Я ДРУГУ НЕ СКАЗАВ? 

Чого я другу не сказав 

про золоті піски? 

Ми подалися б з ним на став 

шукать собі казки. 

І, мабуть, друг ніде не чув, 

що є на світі кит, 

який уже в бувальцях був 

й навчився говорить. 

Чого я другу не сказав 

Про вітер в димарі? 

То він би теж ранесенько встав, 

ще й може, й до зорі… 

Та знаю я, що друг і сам мандрує залюбки. 

Нехай колись розкаже вам написані казки. 

Галина Кирпа 

Українською мовою Російською мовою 

подалися 

став 

в бувальцях був  

димар 

отправились 

ставок 

опытный 

дымоход 

 Який цей вірш за настроєм? 

 Про що хотів розказати хлопчик своєму другові? 

 Добери свою назву до вірша. 

 Які рядки підтверджують, що хлопчики великі фантазери? 

 Добери у тексті риму до слів: 

піски –  … 
в димарі – … 
не чув – … 

сам – … 
залюбки – …  
не сказав – … 
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 Про які незвичайні секрети  ти міг би розказати своєму другу? 

2. Розгадай ребус.  

 
 Назви букву, яка у слові літо вказує на м`якість приголосного. 

3. Збери прислів’я і приказки. Що в них спільного? 

Липень – миліше шуби хутряної. 
Червневе тепло а зима поїдає. 
Серпень збирає, маківка літа, середина кольору. 

 Назви літні місяці. 

 Чому школярі з нетерпінням чекають літа? Розкажи.  

 Текст якого типу ти склав?  

4. Розглянь малюнок. Склади текст-опис за питаннями.  

 Де росте ромашка? 

 Яке в неї стебло, листя і пелюстки? 

 Яка у квітки серединка? 

 Чим вона тобі подобається? 

5. Склади текст-розповідь за початком. 

Ромашка – трав’яниста рослина.  

6. Склади текст-міркування за опорними словами:  

Росте у полі, плести віночки, символізує доброту, ніжність, 

лікарська рослина, застуда. 

 Яке запитання можна поставити до кожного з цих текстів? 

Це цікаво знати! 

 

Цю квітку назвали ромашкою 

трохи більше двох століть 

тому. Назва «ромашка» походить від 

лат. romana – римська. Від слова 

«роман» і утворилася зменшувальна 

форма слова – «ромашка».  
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7. Прочитай вірш.  

РОМАШКА 

На стрункій, високій ніжці, 

Біля річки, на лужку, 

У хустинці білосніжній 

Стрів я квітоньку таку. 

Ясним оком жовтуватим 

Усміхалася мені... 

Я хотів її зірвати, 

А бджола сказала: – Ні! 

Марія Познанська 

 Які слова малюють квітку як живу істоту? 

 Уявіть, що ромашка – жива істота. Поговоріть з нею і бджілкою. 

Вислови їм побажання, прохання, зауваження тощо. 

8. Пошукова робота:  

 

Дізнайся, які квіти найчастіше зустрічаються у твоєму 
місті (селі). Опиши ту, яка подобається тобі найбільше. 

9. Дай відповіді на запитання, використовуючи слова «так» – «ні». 

1.Текст складається з речень? 

2. До тексту неможливо дібрати заголовок?  

3. Типи текстів: розповідні, питальні, спонукальні? 

4. Речення в тексті не зв’язані за змістом? 

5. Текст можна поділити на частини? 

6. У тексті речення розміщені в певній послідовності? 

7. Кожна нова частина тексту починається з абзацу? 
 

 

 

Скоро літні канікули. Це час не тільки відпочинку від 

навчання, але й час цікавих зустрічей, екскурсій, поїздок. 

Обговори з другом (подругою) в якому з цих місць ти 

хотів би побувати під час літніх канікул.  
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Донецьк 

   

   

Амвросіївський та Шахтарський район 

   
Республіканський ландшафтний парк «Донецький кряж» 

Новоазовський район 

  
Музей Г.Я.Сєдова Меотида 

Арабатская стрелка 

Тельмановський район 

   
Свято-

Преображенський 
храм 

Гідрологічний пам'ятник 
природи «Богородичне 

джерело» села Коньково 
на місці джерела 

Хомутовський Степ 
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Місто Докучаєвськ 

  
Зоокуточок «Лебедине озеро» 

Місто Єнакієво 

  
Музей космонавта Г.Берегового 

Місто Горлівка 

  
Музей мініатюрної книги  ім. В. А. Разумова 

Місто Макіївка 

  
Сонячний годинник 

Місто Харцизьк 

  
Регіональний ландшафтний парк "Зуївський" 
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