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Юний друже! 

Нарешті ти на останній сходинці початкової школи. 
Але твоя мандрівка Країною знань ще тільки 
починається, попереду – середня школа. Зробити 
мандрівку цікавою, легкою, плідної, насиченою подіями 
тобі допоможе наш посібник. З ним ти: 
 відчуєш потребу до постійного читання книг, 

сформуєш коло читацьких інтересів; 
 розвинеш навички пошуково-дослідної діяльності, 

уміння самостійно працювати з інформацією; 
 збагатиш свій словниковий запас, забезпечиш 

активний розвиток мовлення; 
 вдосконалиш уміння спілкуватися українською 

мовою, вести діалог, співпрацювати. 
Пам’ятай! 

Допитливість, цілеспрямованість, творча наснага, 
працьовитість, навички самоосвітньої діяльності 
допоможуть тобі зробити ще один крок що до власного 
розвитку. 

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ 

 

Словник 

 

Щоденник краєзнавця 

 

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

Прислів’я та приказки. Загадки. Казки 

1. Прочитай. Які слова можна утворити з цих складів? Запиши їх у 
зошит. Пам’ятай про культуру письма. Пиши уважно й охайно. 
Ретельно перевіряй написане. 

Пис лення та усне мов емне 

 Зроби висновок: які дві форми мовлення існують в українській мові? 

2. Розглянь таблицю. Усно доповни її, використовуючи слова для 
довідки. 

 

Слова для довідки: говоріння, слухання, писання, читання. 

 Попрацюйте в парах. Побудуйте діалог за змістом таблиці і даним 

початком. 

- Яким буває мовлення? 

- Мовлення буває … і … . 

- Що таке усне мовлення? 

- … . 

3. Встанови відповідність. Поєднай лініями, коли користувати-
мешся писемним мовленням, а коли – усним, якщо ти: 

декламуєш вірш  

відповідаєш на уроці 

читаєш казку 

  

  

  
усне мовлення 

виконуєш письмову вправу 

розмовляєш по телефону  

читаєш театральну афішу 

  

  

  
писемне мовлення 

Зверни увагу!   

Усна народна творчість багата на прислів’я та 

приказки, а також на загадки. А ще на казки. 
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Зверни увагу! 

Прислів’я – це влучний народний вислів повчального 

характеру. Він ніби адресований комусь, а може, тобі. 

Приказка – влучний народний вислів, який є ніби 

підсумком якоїсь доброї чи поганої справи. 

4. Прочитай ці вислови. З’ясуй, які з них прислів’я, а які – приказки. 
Поясни значення деяких із них (на вибір). 

 Людей питай, а свій розум май. 

 Думай звечора, а починай зранку. 

 Тримай голову високо, та не задирай носа. 

 Хочеш їсти калачі – не сиди на печі. 

 За розумною головою і рукам легше. 

 Скрізь добре, а вдома – найкраще. 

 Дивиться  лисицею, а думає вовком. 

 М’яко стеле, та твердо спати. 

Зверни увагу!   

Загадка – опис ознак чи дій предмета, рослини, тварини 

або явища, за якими треба відгадати, про кого чи про що 

йдеться. 

5. Попрацюйте в парах. Обговоріть ознаки, вказані у загадках, і 
спробуйте відгадати загадки. За потреби користуйтеся 
малюнками. 

 Як нема мене – чекають, як  прийду – втікають. 

 Соковиті, гладенькі, круглобокі, солоденькі. 

 Повзун повзе, сімсот голок везе. 

 Сидить Марушка (Марійка) в семи кожушках, хто її 

роздягає, той сльози проливає. 

 
 Вимови слова – на́зви предметів на малюнках. Зроби звуковий запис цих 

слів. Познач звуки буквами. Чи однакова кількість звуків і букв у слові 

дощ? Чому? Назви живі і неживі предмети. Усно опиши одну із рослин (на 

вибір). 

[____________] [_______________] [______________] 
[______________] 



   

 6  

Зверни увагу!   

Казка – це розповідь із вигаданим сюжетом, у якій 

дійовими особами є тварини, рослини, неживі предмети, 

наділені  рисами людського характеру й поведінки. 

Чарівна казка – це розповідь з чарівно-фантастичним 

сюжетом. 

6. Прочитай казку. 

ЗОЛОТІ ЯБЛУКА 

(українська народна казка) 

В одній сім'ї було три дочки. Дві вийшли заміж, а наймолодша, 

Марійка, залишилася при матері й батькові. Вона була 

найвродливіша з-поміж сестер, та лише щастя не мала. Бо не 

встигли відгуляти весілля середульшої сестри, як вмерла мати, і 

батько привів собі другу жінку. Та недовго прожив він із нею. 

Знущалася мачуха над Марійкою, сумував батько за матір’ю своїх 

доньок.  Скоро не стало в нього здоров’я, і відправився він на той  

світ.    

Нікого тепер вже Марійка не мала, хіба що корову. Рано-вранці 

виганяла її на пасовисько, найкращої трави носила і свій біль 

сирітський тварині виливала. А мачуха була така зла, що й за пса її 

не мала, знущалася, як лише могла. Одного разу каже Марійці: 

– Ти, неробо, лише мій хліб їси, а робити нічого не хочеш. 

Поженеш нині корову пасти, то маєш на пасовищі виткати мені з 

павутини сувій білого полотна. Як не витчеш, то не вертайся на 

подвір’я. 

Сіла Марійка на пасовищі і плаче. А корова підійшла і людським 

голосом питає: 

– Чого ти плачеш, Марійко? 

– А як мені не плакати, коли мачуха наказала мені виткати з 

павутини сувій білого полотна, а я не вмію ткати. 

– Не плач. Подивися мені краще в ліве вухо та й візьми, що треба. 

Пригнала дівчина корову з пасовища, поклала полотно на стіл, а 

сама лягла спати. Здивувалася мачуха, де вона таке біле полотно 

дістала. Другого дня каже: 

– Не забудь мені, лежибо́ко, принести нині синього шовку. Як не 

принесеш, то й ночувати не приходь. 
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Втекла б Марійка від злої мачухи, але жаль їй корови. Сіла та й 

думає, що  тепер робити? 

– Чого журишся, Марійко? – питає корова. 

– Та як не журитися, коли мачуха наказала принести сувій синього 

шовку, а де я його візьму? 

– Не сумуй. Подивися мені в праве вухо і візьми собі, що треба.   

Прийшла ввечері мачуха, а шовк на столі. Дивується вона, як 

Марійка виконує всі її забага́нки. На другий день знову відправляє 

дівчину на пасовище з коровою і наказує принести сувій червоного 

оксами́ту. Не знала Марійка, що зла мачуха прийшла вслід за нею аж 

на пасовище. Сидить під кущем і слухає, про що вона з коровою 

розмовляє. Пригнала ввечері дівчина корову додому, а мачуха і каже: 

– Завтра будемо твою корову різати, бо вона мало молока дає.   

Вибігла Марійка надвір і так заплакала, що аж небо засмутилося. 

Але бачить, іде незнайомий дідок. 

– Чого ти, дівчино, плачеш? – питає. 

– Та як мені, бідній сироті, не плакати. Нікого я не маю, лише 

корову, і ту мачуха хоче зарізати. 

– Не плач, сирітко, бо сльози не поможуть. Як заріжуть корову і 

будуть кості розбирати, візьми кісточку і посади в грядку.  

Зробила Марійка, як дід сказав.  На другий день серед горо́да з 

кісточки виросла прекрасна яблуня, одразу зацвіла, а на третій – 

зродила золоті яблука. Хто чужий підійде, хоче яблуко зірвати, а 

вона гілля підніме догори і не дається. Лише підійде Марійка, і всі 

гілки нахиляються, аби вона зірвала золоте яблуко. 

Під’їхав вродливий парубок, а сирота під яблунею стоїть. Хотів 

зірвати золоте яблуко, але яблуня гілля підняла догори, і побачив 

хлопець під ним Марійку. Так сподобалася йому, що каже: 

– Якби ти хотіла, я б оженився з тобою. 

Марійці теж дуже сподобався цей хлопець і каже: 

– Дай, яблуне, йому яблуко!    

Яблуня вкрила їх гіллям, і обоє стали обривати золоті яблука. Як 

обірвали всі до одного, парубок повіз Марійку до себе додому. 

А на другий день побачили вони на своєму городі яблуню. То вона 

вночі перейшла вслід за Марійкою. Ще довго там росла и родила 

золоті яблука. Може, і тепер родить…  
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Весі́лля – обряд одруження. 

Суві́й – згорток, рулон. 

Забага́нки – примхи, капризи. 

Оксамит – ворсиста тканина, бархат. 
 

 Яка основна думка казки? 

 Поміркуй, на скільки частин можна поділити цю казку, які заголовки 

дібрати до кожної з них. 

 Перекажи зміст казки від імені Марійки. 

7. Прочитай і запиши у зошит слова. Який звук повторюється у 
кожному з цих слів? Підкресли букви, що позначають цей звук. 

Дочки, мачуха, нічого, витчеш, плаче, ночувати, ввечері, бачити, 

кісточка, чужий, вночі. 

Зверни увагу!   

В українській мові звук [ч] вимовляється твердо. 

Пом’якшений [чˊ] вимовляється лише перед [і]. Наприклад: 

[дошч] – [дошчˊі]. 

Пригадай! Якщо у слові звук [й] вимовляється після 

твердого приголосного перед [а], [у], [е], [і], то позначай його 

на письмі апострофом, а після нього пиши букви я, ю, є, ї: 

м’яч, п’є, в’юн, з’їзд. 

Під час читання на місці апострофа треба вимовляти звук [й]. 

8. Прочитай слова. Розподіли їх у дві групи. Запиши у зошит. За 
якою ознакою ти це зробиш? Чому у словах однієї з груп треба 
писати апостроф, а у другій – ні? Доведи свою думку. 

Сім’я, матір’ю, грядка, свято, здоров’я, духмяний, крюк, подвір’я, 

під’їхав, галявина. 

9. Прочитай прислів’я. Які з них можна співвіднести зі змістом казки 
«Золоті яблука»? 

1. Не розіб’єш горіха – то не з’їси й зернятка.  

2. Заздрість здоров’я їсть.  

3. На чужім подвір’ї і мухи б’ють.  

4. Батьком – матір’ю не хвалися, а хвалися ділом. 

 Спиши. Поясни правопис виділених слів. 

10. Назви звуки, які позначаються таким буквами: дз, дзь, дж, щ, ч, ї, 
є, ц, ць. Запиши слова з цими буквами. 
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УРОК 2. Алфавіт. Розпізнавання голосних і 
приголосних звуків  

Василь Сухомлинський «Як починається осінь» 

 

1. Прочитай і відгадай загадку. 

 

Коли вона загляне в сад −  

Наллється соком виноград,  

І різні яблука ренет 

Солодкі стануть, наче мед. 

Коли огляне баштани −  

Надмуться гордо кавуни, 

І запишається в хустках 

Товста капуста на грядках. 

Як помандрує по гаях 

З чарівним пензлем у руках −  

Все розмалює на путі, 

Берези стануть золоті! 

І ми її уклінно просим: −  

Заходь у гості, щедра … ! 

Інна Кульська 
 

 

Ренет − сорт яблук. 
Баштани − ділянка землі, де вирощують кавуни, дині. 

 

 За якими ознаками ти її відгадав? Знайди в тексті порівняння, слова, 

вжиті в переносному значенні. Поясни, як ти їх розумієш. 
 

 

 За змістом вірша-загадки усно склади невеликий текст-

розповідь, який би починався так: 

У моєму рідному місті (селі) настала осінь. … 
 

 Запиши слово-відгадку. Виконай звуковий аналіз  цього слова. Назви 

голосні звуки, приголосні звуки. Чим вони відрізняються у вимові? 
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2. Прочитай казку. 

ЯК ПОЧИНАЄТЬСЯ ОСІНЬ 
(казка) 

Осінь − це дочка Діда Мороза. Старша дочка, бо є ще в нього 

молодша доня − Весна. В Осені коси заквітчані пшеничними 

колосками й червоними кетягами калини. Ходить Осінь лугами, 

берегами. Де зітхне, там холодом війне. Любить Осінь ночами 

сидіти на березі ставка. А вранці над водою підіймається сивий 

туман і довго не розходиться. Оце й починається Осінь. 

Бояться Осені пташки. Як тільки побачать її ластівки, злітаються і 

про щось тривожно радяться. А журавлі піднімаються високо в небо 

й тривожно курличуть. 

Любить Осінь заходити в садки. Доторкнеться до яблуні − яблука 

жовтіють. 

А дятли радіють, зустрівшись з Осінню: голосно кричать, 

перелітають із місця на місце, шукають поживи на деревах. 

Сьогодні теплий, сонячний день. Низько стоїть сонце − світить, 

але не дуже гріє. Сіла старша донька Діда Мороза під стогом сіна, 

розплітає косу, гріється. Співає пісню про срібні павутинки. 

Василь Сухомлинський 
 

 Порівняй твори Інни Кульської та Василя Сухомлинського. Що їх 

об’єднує? Чим вони різняться? 

 Назви «героїв» казки Василя Сухомлинського. Якими ти їх уявляєш? 

 Знайди у тексті і прочитай: 

- як описується Осінь; 

- як вона починається; 

- які пташки бояться Осені, а які − їй радіють. 

3. Знайди і запиши  у зошит абзац, у якому йдеться про те, що Осінь 
робить у садках. 

 Знайди у цих реченнях слова, в яких: 

букв більше, ніж звуків; 

букв менше, ніж звуків. 

 Чому у слові жовтіють однакова кількість звуків і букв? Назвіть по 

порядку спочатку голосні, а потім – приголосні звуки. 
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4. Прочитай слова. Чи бувають ці природні явища восени? Продовж 
ряд слів. 

Вітер, дощ, туман, паморозь,  сніг, морозець, листопад … . 

 Розташуй ці слова в алфавітному порядку. Запиши.  
 

Зверни увагу!   

Алфавіт – це всі літери української мови, розташовані в 

певному порядку.  

В українському алфавіті 33 літери. 
 

5. Запиши великі й малі букви, яких немає в російській мові, та 
слова з ними. Пам’ятай про культуру письма. Пиши уважно й 
охайно. Ретельно перевіряй написане. 

 

6. Згадай, де потрібні знання алфавіту. Чи відомі тобі випадки, коли 
незнання алфавіту привело б до неприємних ситуацій? 

 

Перевір себе 

 

7. Прочитай слова. У якому порядку вони записані? 
Подумай, на скільки груп їх можна поділити. За якою 
ознакою? 

Волосся, гілля, завдання, льон, льотчик, м’яч, пір’я, 
синього, сім'я, сьогодні, хлоп’я, читання. 

 

 Спиши слова, поділяючи їх на групи. Підкресли орфограми, 

поясни їх правопис. 
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УРОК 3. Склад. Наголос.  
Наголошені та ненаголошені голосні 

Василь Скуратівський  
«Як у серпні дбаємо, так зимою маємо» 

1. Прочитай народні прислів’я. Як ти їх розумієш? 

 Розпочалися жнива – закачуй рукава. 

 Хто літом працює до поту, той взимку поїсть в охоту. 

 Пшениця колоситься – життя веселиться. 

 Згайнуєш на жнивах хвилинку, втратиш не одну 

зернинку. 

 Чому хліб потрібно берегти та шанувати? 
 

 

Серпень останній місяць сонячного літа, а також 

найголовніший у сільському господарстві. Його назва 

походить від слова «серпанок» (знаряддя, яким у 

давнину жали зернові). Селянам необхідно встигнути 

викосити, зібрати врожай, зорати землю, засіяти її знов. 

А садівникам та городникам треба подбати про збір 

фруктів, овочів та ягід. 
 

2. Порівняй. Чим відрізняється хід збору зерна?  
До якого часу відносяться такі способи збору врожаю? 
Обґрунтуй свою позицію. 

 

  

Ф. Сичков «Страда»  Збір урожаю 
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3. Прочитай текст. 

ЯК У СЕРПНІ ДБАЄМО, ТАК ЗИМОЮ МАЄМО  
І 

– Повечеряємо й одразу ляжемо спати,– кажуть бабуся, готуючи 

їжу. – Завтра в нас буде важкий день – почнемо жито жати!  

Я вже знаю, що жнива – найвідповідальніша 

пора року в хліборобів. Щойно починають косити 

зернові, люди відкладають усі господарські справи. 

Треба вчасно і якнайшвидше зібрати вирощений 

хліб. Один жнив’яний день, мовить народне прислів’я, рік годує.  

Доки готувалася вечеря, я тим часом вийняв із задвірка серпа. 

Він був перев’язаний клаптем лляного полотна. Це для того, щоб не 

поіржавів за зиму. Потім дістав з-під стріхи цурку – невеличку 

дерев’яну паличку, гостро застругану з одного боку. Нею бабуся 

будуть скручувати перевéсла на снопах. Сьогодні вони накрутили їх 

чимало, вистачить усе збíжжя пов’язати в копи. 

– Куди покласти серпа й цурку? – питаюся. 

– У кошик, онучку. Там уже лежать хлібець і рушничок! 

На пóкуті  поважно стоїть виплетена з ліщинових дубців святкова 

корзинка. Її для цього і тримаємо.  

Поряд з корзинкою лежать кетяг торішньої калини й червона 

стрічка.  

– А це для чого? – запитую бабусю.  

– Для Спасової бороди. Ти ж літом бачив, як це робилося... 

Мені пригадалися торішні зажинки. Тоді бабуся також починали 

жнива зі спасової бороди. На початку лану залишили кілька 

незжатих стебел. Потім їх обв’язали червоною стрічкою і 

прикрасили кетягом калини та живими квітами. Борода стояла до 

кінця жнив. У останній день обжинків її зрізали і внесли до хати. 

Пучечок колосся простояв на покуті 

аж до цьогорічних зажинків. Як 

тільки виберемо картоплю, тато 

розімнуть колосся в долонях і 

зроблять перший засів озимини. 
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ІІ  

Зажинки починали в будь-який день, крім понеділка. Він 

вважався важким для започаткування всякої важливої роботи. Жінки 

зодягалися по-святковому і 

всім сімейством вирушали в 

поле.  

Якщо в когось із господарів 

був великий лан, з якого не 

встигали вчасно зібрати 

збіжжя, то скликали толоку. Це дуже давня форма колективної 

взаємодопомоги. На неї запрошували переважно сусідів і родичів. 

Учасникам таких гуртів не платили, а лише їх ситно харчували.  

Учасників жниварської толоки називали в народі женчиками. 

Першою починала зажинок найстарша жінка, їй дозволялося нажати 

початкового снопа. Якщо в родині була дівчина на виданні, то із 

зерен мали спекти весільний коровай.  

Після цього жінка зверталася до присутніх:  

Ой жніте, женчики, обжинайтеся, 

І на чорну хмару озирайтеся. 

Господар відповідав:  

Швидше жніть до оборíжка –  

Там пирогів повна діжка!  

Найстарша жниця заводила зажинкову пісню, і її підтримували 

інші: 

Живо, женчики, живо  

Дожинайте ниву, 

Будемо плести віночки  

З золотої пшенички... 

Впоратися зі жнивами треба було якнайшвидше. Тому цієї пори 

рідко хто навіть піч топив. Усі – від малого й до старого – були в 

полі. 

Нарешті дожато останній загін, снопи 

пов’язано і складено в полукіпки. Пора зрізувати 

бороду і плести обжинковий віночок. Його 

врочисто накладали на голову найгарнішій 

молодиці, котра при тому приказувала:  
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От діждали літа  

Та нажали жита,  

Поставили в кóпки 

І вдарили в гóпки!  

Женчики з піснями йшли через усе село до господаря, 

приспівуючи біля двору: 

Відчиняй, пане, ворота, 

Бо йде твоя робота.  

Несем тобі вінки 

Із золотої нивки –  

Житнії, пшеничнії,  

Щоб були величнії!  

Назустріч виходив господар, низько вклонявся, приймав вінка і 

запрошував до хати. Гурт заспівував:  

А ми насієм жита, жита, 

Та постав им копи, копи, 

Та ударим гопи, гопи. 

Земля аж гуде, 

Де громада йде! 

З роботою ми впоралися надвечір. Бабуся підійшли до Спасової 

бороди, розтерли колосочка. Свіжим зерном обсіяли, проказавши: 

«Нехай сіється-родиться на новий урожай, на дорідне зерно». 

Василь Скуратівський 
 

Українською мовою Російською мовою 

стрíха 
перевéсла 

збíжжя 
пóкуть 

оборíжок 
дíжка 

зажинкóва пісня 

крóвля 
жгут из соломы 

зерно 
угол с иконами 

 сарай для хранения сена 
бочка 

жáтвенная песня 
 
 

 Як ти собі уявляєш старовинний звичай збирання врожаю? 

 Поясни, як ти розумієш ці слова: Спасова борода, обжинковий віночок, 

серп. 

 Яке прислів’я вживає автор у тексті?  
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4. Співвіднеси слова з їх звуковими моделями. Поясни свій вибір. 

Жнець, пожинати, жито, жнивар, жнива, зажинки, жниця, женчики. 
 

 – – • =  – – • – •´ 
 

 – – • – •´–  – – • = •´ 
 

 – • – • – •´– •  – • – •´ – – • 
 

 – •´– – • – •  – •´– • 

 Які серед цих слів є спорідненими (спільнокореневими)? Доведи. 

 

Зверни увагу!   

Під наголосом голосні звуки завжди вимовляються чітко й 

виразно. У ненаголошеній позиції голосні е, и, о 

наближаються до звуків: [е] – [еи], [и] – [ие], [о] – [оу]. 

Щоб розрізняти літери, які передають їх на письмі треба 

змінити слово або підібрати спільнокореневе так, щоб 

ненаголошений голосний став наголошеним: 

[е] – [еи]: [зеирно´] зерно, бо зе´рна. 

[и] – [ие]: [ве´лиеч] велич, бо вели´кий. 

Проте є такі слова, в яких сумнівні голосні не можна 

перевірити, наприклад: пшениця, коровай, понеділок. 

Написання таких слів уточнюється за орфографічним 

словником. 

5. Прочитай другий абзац тексту.  
У якому реченні виражена головна думка? Поясни її.  
Випиши з цього абзацу слова з ненаголошеними голосними.  
Добери перевірні слова там, де це можливо.    

http://linguana.com.ua/ukrayinska-mova/grafika/spivvidnoshennya-mizh-bukvamy-i-zvukamy.html
http://linguana.com.ua/ukrayinska-mova/fonetyka/nagolos.html
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УРОК 4. Текст та його структура. Тема, головна 
думка тексту. Заголовок  

Василь Скуратівський  
«Як у серпні дбаємо, так зимою маємо» 

1. Прочитай виразно вірш. 

ПАХНЕ ХЛІБ 

Як тепло пахне хліб! 
Любов’ю трударів, 
І радістю земною, 
І сонцем, що всміхалося весною, 
І щастям наших неповторних діб. 
Духмяно пахне хліб. 

Платон Воронько 

 Чим, на думку автора, пахне хліб? Як ти це розумієш?  

 Яким ти уявляєш запах хліба? Як слід ставитися до хліба? 

 Які існували традиції збирання зернових у давнину? 

Це цікаво знати! 

 

Хліб у народі завжди берегли, цінували, ставилися, як 

до святині. Пильнували, щоб хліб не падав додолу. А як 

упаде, слід підняти, перепросити, поцілувати і з'їсти. 

Якщо так не зробити, то будуть збитки. 

Якщо хтось знаходив хліб на дорозі, слід було підняти 

його, обтрусити і покласти пташкам. За гріх вважалося 

надкусити й недоїсти шматок. Не позичали нікому хліб, 

коли йшли вперше сіяти. 

Л. Артюх 

Зверни увагу!   

Текст – це зв’язне висловлювання, що складається з 
речень, пов’язаних між собою за змістом, розміщених у 
певній послідовності. 

Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка. 
До тексту можна добрати заголовок. 
Текст має тему висловлювання (про що йдеться в тексті). 
Текст має мету висловлювання (що автор хоче 

повідомити, розповісти, описати). 
План тексту – це стислий виклад змісту тексту. 
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2. Встанови послідовність обряду збирання врожаю в оповіданні 
В. Скуратівського «Як у серпні дбаємо, так зимою маємо». 

 Учасників жниварської толоки називали в народі 
женчиками. Першою починала зажинок найстарша жінка, їй 
дозволялося нажати початкового снопа. 

 Женчики з піснями йшли через усе село до господаря, 
приспівуючи біля двору… 

 Якщо в когось із господарів був великий лан, з якого не 
встигали вчасно зібрати збіжжя, то скликали толоку. 

 Нарешті дожато останній загін, снопи пов’язано і 
складено в полукіпки. Пора зрізувати бороду і плести 
обжинковий віночок. 

 Зажинки починали в будь-який день, крім понеділка. 
Жінки зодягалися по-святковому і всім сімейством 
вирушали в поле. 

 Назустріч виходив господар, низько вклонявся, приймав 
вінка і запрошував до хати. 

3. Зачитай обжинкові пісні. Які з них тобі найбільше сподобалися? 
Вивчи одну з них напам’ять.  

4. Попрацюйте парами. Складіть і запишіть текст, який відображає 
тему і головну думку прочитанного оповідання. Доберіть 
заголовок. Використовуйте опорні слова. 

Жнива, у давнину, теплий, сонячний, 

серпневий,  женчики, лан, свіже зерно, 

снопи (сніп), перші незжаті стебла, 

Спасова борода, кетяги калини, 

червона стрічка, збирати останні 

колоски, зрізувати Спасову бороду, 

обжинковий віночок, святкувати, пісні. 

 

5. Прочитай останній абзац оповідання. Поясни, що робила бабуся і 
для чого. 

 Що ти знаєш про збирання врожаю в наш час? 

Пошукова робота! 

 

 Дізнайся, де у нашому регіоні вирощують зерно для 

виготовлення хлібопекарських виробів? Які зернові 

культури використовуються для цього? 

  



   

 19  

 

УРОК 5. Речення. Види речень  за метою 
висловлювання 

Юрій Збанацький «Щедра осінь» 

Це цікаво знати! 

 

Давньослов’янське слово «осінь» означало «час 
жнив». Тому спочатку осінню називали короткий відтинок 
часу, а потім  у це поняття об’єднали три місяці – 
вересень, жовтень, листопад. Восени традиційно 
проходять свята Врожаю,  бо в цей час в нашому 
регіоні – пора збору врожаю . 

 

1. Розглянь малюнки.   

     
 Дізнайся,  які дари приносить  чарівниця осінь в наш регіон.  

 

2. Прочитай текст. 

ЩЕДРА ОСІНЬ 

Непомітно підкрадається осінь. Хитрувато усміхається вона за 

лісом та ніжним голосом піддобрюється до людей:  

— Може, вам золотого медку? А може, яблучок рожевобоких? 

Винограду солодкого? Кавунів червоних,  як жар? Все у мене є, всім 

я багата, любі... 

Люди ласують золотим медком, ласують та щедру осінь  

підхвалюють: 

— Ну й осінь! Ну й багатійка! Медком як щедро частує! 

А про те й гадки нема, що медок той літо із своїх квітів запашних 

подарувало. Збирають у садках яблука, викладають рядками в 

ящиках пахучі груші. 
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А дід Саливон зачудовано крутить головою, осінь славословить: 

— Хе, ох воно , що то осінь. Зима − морозом вичавить, весна − 

віником вишкребе, літо сонцем випалить, а осінь-господиня щедрою 

рукою в комору засипле. 

Сидить Степанко на баштані, частується від гарячого, як жар, 

кавуна соковитими скибками і знову-таки осені дякує: 

— Ох, і люблю ж я, дідусю, осінь! Вона така чудова, така щедра!.. 

Дідусь, відрізуючи внукові нову скибку, мудро зауважує: 

— Без літа і осені, дитино, не буває. 

А осінь − знає своє. Тихцем гризе та й гризе золотого окрайця. Як 

гризне, так дня й відкусить, так дня й поменшає. Зате ночі з кожним 

днем добавляються, вечори стають холоднішими, а ранки 

покривають усе рясними та холодними росами. 

На все осінь щедра − і на кавуни, і на дощі. і на холодні роси. 

Визолотить ліси, вічорнить поля, ніби пожежею запалить молоді 

осичняки та березняки. Ну куди тобі не глянеш, так і здається , що 

лисичка свою червонясто − руду спинку вигинає, до ніг лащиться. 

Полащиться, полащиться під скупим сонцем та й втече кудись 

разом із перелітними птахами. 

Юрій Збанацький 
 

Українською мовою Російською мовою 

окра́єць 
ла́щитись 
ласува́ти 
частува́ти 

зачудо́вано 
мру́житься 

башта́н 
ски́бка 

горбушка 
ласкаться 

лакомиться 
угощать 

изумлённо 
щуриться 

бахча 
ломоть 

 Які щедроти дарує осінь людям? 

 Як люди ставляться до осені? Знайди й зачитай рядки на підтвердження 

твоєї думки. 

 Розкажи,  за  що Степанко любить осінь? 

 До слова СЛАВОСЛОВИТЬ добери синоніми. 

 Поміркуй: це розповідь,  опис чи міркування? 

 У тексті  багато слів, ужитих у переносному значенні.  З якою  метою? 

Зачитай рядки з такими словами.  
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3. Знайди в тексті  речення, які мають в кінці різні розділові знаки. 
Прочитай їх. Поясни, чому поставлені різні розділові знаки. 
Згадай, що ти знаєш про це з російської мови. 

Зверни увагу!   

За метою висловлювання речення поділяються на 
розповідні, питальні й спонукальні. Р о з по в і д н и м 
називається речення, в якому мовець щось повідомляє про 
факти реальної дійсності: Іде нашим краєм  чарівниця-осінь. 
(Ю. Старастенко) Питальними називаються речення, що 
містять у собі питання, яке спонукає співбесідника до 
відповіді: Про що, пташко, нам співаєш пісню голосну? 
(О. Олесь). Спонукальними називаються речення, в яких 
виражається спонукання до дії. Вони можуть виражати різні 
волевиявлення: наказ, вимогу, заклик, побажання, пораду,  
заборону:  Давайте ж учитися добра! (Ю. Яковлев) 

За емоційним забарвленням речення поділяються 
на окличні та неокличні.  Якщо розповідне, питальне чи 
спонукальне речення вимовляється з підсиленням, з 
додатковою окличною інтонацією, то це речення є окличним. 
О слово! Будь мечем моїм! (О. Олесь).   

Усі інші речення є неокличними. 

4. Випиши з оповідання Юрія Збанацького «Щедра осінь» одне 
розповідне і два  питальних речення. 

5. Чи є в оповіданні спонукальне речення? Знайди в тексті  
розповідне речення, в якому йдеться мова про те, як люди 
ласують мед. Перебудуй його у спонукальне.  

6. Знайди у  тексті слова і вислови, які розказують, чим же щедра 
осінь. Допиши відповідь.  Охарактеризуй  речення.  
Всім я багата: ___________________________________________  

7. Розташуй речення у певній послідовності, щоб вийшов текст. 
Добери заголовок 

Багатий урожай заповнить комори. Прийшла щедра осінь. У 

садах дозріли яблука і виноград, груші. Що з собою принесла? 

Дякуємо тобі, осінь, за щедрі дарунки! Принесла повні міхи урожаю. 

На городах виросли морква, картопля, гарбузи, капуста та багато 

інших овочів. 
  

https://ukrainska-mova.neznaka.ru/answer/3295825_recenna-perebuduj-u-sponukalneide-sedra-osincastue-vsih-svoimi-darami/
https://ukrainska-mova.neznaka.ru/answer/3295825_recenna-perebuduj-u-sponukalneide-sedra-osincastue-vsih-svoimi-darami/
https://ukrainska-mova.neznaka.ru/answer/3295825_recenna-perebuduj-u-sponukalneide-sedra-osincastue-vsih-svoimi-darami/
https://ukrainska-mova.neznaka.ru/answer/3295825_recenna-perebuduj-u-sponukalneide-sedra-osincastue-vsih-svoimi-darami/
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УРОК 6. Речення і словосполучення.   
Головне і залежне слово 

Юрій Старостенко «Чарівна осінь» 

1. Прочитай виразно вірш. 

ЖОВТЕНЬ 

Тихо осінь ходить гаєм, 

Ліс довкола аж горить, 

Ясен листя осипає, 

Дуб нахмурений стоїть. 

І берізка над потоком 

Стала, наче молода, 

Вітер, мовби над ненароком,  

Їй косиці розпліта.  

Н. Приходько 

 Чи сподобався тобі вірш? Які почуття викликав: веселі, сумні? 

 Знайди у вірші образні  порівняння. Як ти вважаєш, для чого їх 

використовує автор? 

 Намалюй осінь такою,  якою ти її  уявляєш . 

 Які кольори використав  відомий пейзажист Ісаак  Ілліч  Левітан, 

описуючи дивовижну  красу осені?  Як вони перекликаються з 

віршем? 

2. Іде рідним краєм чарівниця-осінь. Відвідай осінню галерею 
сучасних художників  Донбасу . Постав підписи під малюнками  

 

1. Пономаренко-Левераш Тетяна "Свята обитель", 2005. 
2. Лисов Олександр "Бульвар ім. А.С. Пушкіна. Осінь", 2010. 
3. Кривопустов Миколай "Хліб Донбасу", 2012. 
4. Лисова Олена "В селі. Сіверський Донець",  2014. 

  

І.І. Левітан «Золота осінь»  
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3. Прочитай текст.  

ЧАРІВНА ОСІНЬ 

Щедро виграючи золотими фарбами, іде нашим краєм  

чарівниця-осінь. Пожовклі листочки, перш ніж лягти на землю, 

востаннє спалахують  рудими вогниками.  

І падає, падає листячко, кружляє між гілок і мовчазних стовбурів, 

лягає м’яким шаром на землю. 

Яка чудова, запашна й золотиста ковдра 

Під цією ковдрою оселяються на зиму комахи, лісові миші, 

шарудить їжачок. 

У полі ніжною, зеленою щіточкою зійшла озимина. Кожна 

стеблинка дивиться в небо зеленим очком.  

Ходить осінь полями, лісами і луками, куриться білим туманом 

над річкою й озерами, шарудить опалим листям у садках і міських 

парках, сипле останні золоті листочки на землю.  

— Ох, яка чудова, яка гарна осінь – кажуть люди.  

Почувши таке, осінь стає ще лагіднішою, і тоді яскравіше світить 

сонце, глибшою стає блакить неба.  

А якщо почне осінь бризкати дощиком, ніхто їй за це не 

дорікатиме багатшими будуть врожаї, повноводнішими річки, ще 

густішими ліси. Нехай бризкає! 

За Юрієм Старостенком 
 

Українською мовою Російською мовою 

спалàхувати 
стовбур  

шар  
дорікàти 

вспыхивать 
ствол 
слой 

попрекать 
 Чому осінь називають чарівною.  Які кольори надають осені святковості, 

урочистості? 

 Що кажуть люди про осінь? Зачитай, як реагує на це осінь. 

 Розкажи близько до тексту:  а) як падає пожовкле листя,   б) що сказано 

про озимину. 

 Знайди вислови, ужиті в переносному значенні. Яка їхня роль? 

Зверни увагу!   

Словосполучення – це поеднання двох або більше слів, 
пов’язаних за змістом і граматично: дитячі усмішки, крило  
птаха, говорити голосно.  

http://chito.in.ua/kozacekij-sobor-nebo-na-zemli.html
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Словосполучення складається з головного і залежного 
слів. Вони, як і слова, виступають складовою частиною 
речення. Словосполученню не властива інтонаційна 
закінченість.                            яке?          

                                  жовте  листя 

5. Прочитай записи у трьох колонках.. У якій з них надано 
словосполучення? Запиши їх. Доведи свою думку.  

осінь золота осінь Настала золота осінь. 
у  лісі в осінньому лісі Тихо в осінньому лісі. 

6. Випиши з оповідання Юрія Старостенка словосполучення зі 
словами: листочки, ковдра, стеблина, небо, шаром.  

 Познач в них головне і залежне слово. 

7. Знайди в тексті речення про озимину, запиши,встанови зв ’язок 
між словами.  

Озимина (що зробила?)__________________. 

Зійшла (де?)________________________________. 

Зійшла (яким чином?)____________________. 

Щіточкою (якою?)_________________, ___________________. 

 Доведи, що це словосполучення. 

8. Доповни речення образними словосполученнями. 

Осінь − ____________, з _________________ і ______________. 

Вона носить ____________ і плете вінки з _______________. 

(Т. Кравченко) 

Слова для довідки: чорними очима, золотоволоса красуня, жовтого 
листя яскраві сукні,  рудими віями. 

9. Встанови зв’ язок між словами в реченні за зразком.  

      що робить?               чим?                           якими?       
Вересень  пахне;   пахне   яблуками;    яблуками  стиглими. 
 

В повітрі кружляє пожовкле листя. 

10. Склади і запиши текст за опорними словосполученнями . 
Добери заголовок. 

Осінь золота тихо-ніжно ходить; доцвітав вересневий ранок; небо 

синє чисте, гуляли високі і спокійні хмари; жовтіли верби; падали 

листочки буро-золотаві; дзвеніло кришталевим дзвоном повітря. (За 

Є. Гуцалом).  

http://asyan.org/potrf/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%8F%2C+%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B0+%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F.+%D0%92+%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%21f/main.html
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УРОК 7. Головні та другорядні члени речення 

Григорій Коваль «Осінь» 

1. Прочитай та відгадай загадку.  

Помаранчевим став світ. 

Жовте листя з віт летить. 

Пташки в вирій відлітають. 

Хмарки дощик розсипають. 

Коли це буває? 

 Скільки в ній речень? Які вони за метою 

висловлювання? 

2. Прочитай виразно вірш, 
дотримуючись розмітки. 

ОСІНЬ 

Осінь, | осінь, |осінь! || 

Медом пахнуть роси. || 

Журавлі курличуть в небі | 

Та вітри голосять. || 

Не дзвенять в садочку | 

Птичі голосочки. ||  

Сняться зораному полю | 

Квіти й колосочки. || 

В лузі при долині | 

Плаче тополина. || 

Загорілась над рікою | 

Червона калина. || 

Тьмяно сонце світить, | 

А на голих вітах | 

В’яже осінь рукавички | 

З бабиного літа.|| 

Г. Коваль 

 

Українською мовою Російською мовою 

зоране поле  
тьмяно 

бабине літо 

вспаханное поле 
тускло 

время тёплой и сухой  
погоды осенью 

 Які ознаки осені описано у вірші? Це рання чи пізня осінь?  

 Який настрій викликав у тебе цей вірш ? Які слова і вислови створюють 

цей настрій? 

 Знайди слова, вжиті в переносному значенні. Як ти їх розумієш? ?  

 Яку б картину ти намалював до цього вірша? 

 Вивчи вірш напам’ять.  
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3. Випиши з вірша речення, в якому розповідається про роси. 
Доповни словосполучення 

Роси (що роблять?) ______________________ 

Пахнуть (чим?)_____________________ 

Зверни увагу!   

В українській, як і в російській мові, речення складається з 
головних (главных) та другорядних (второстепенных) 
членів. 

Речення, що складається лише з головних членів речення, 
називається непоширеним. Речення, що складається з 
головних та другорядних членів речення, називається 
поширеним. 

4. Згадай правила з російської мови та доповни таблицю 
питаннями. 

Члени речення (члены предложения) 

Головні (главные) Другорядні ( второстепенные) 

підмет  
(подлежащее) 

присудок  
(сказуемое) 

додаток  
(дополнение) 

означення 
(определение) 

обставина 
(обстоятельство) 

…? ...? …? …? …? 

5. Випиши з вірша Г. Коваля «Осінь» два речення, які тобі 
найбільше сподобались. Визнач в них головні та другорядні 
члени речення. Як ти це будеш робити? 

6. Склади речення з висловом «бабине літо», визнач в ньому 
головні та другорядні члени речення. 

7. Прочитай. Розподіли текст на речення. Запиши текст. У кожному 
реченні підкресли головні та другорядні члени. 

Прийшла до беріз осінь принесла вона їм золоті  стрічки вплели 

берези стрічки в зелені коси подивилося сонце на берези і не 

впізнало їх. (За Василем Сухомлинським) 

 

Прочитай і запиши речення, вибери з дужок один, 
найдоцільніший, на твою думку, присудок. Підкресли 
головні та другорядні члени в кожному реченні. 

Широко (протягся, розкинувся, розстелився) Хомутовський степ, 

Навесні степ (дзвенів, бринів, дзенькав) пташиними голосами. 

Пташки (перелітали, перепурхували, перестрибували) з місця на 

місце. (Прийшла, наступила, настала) золота осінь. Пташині зграї 

почали (відправлятися, відлітати, відбувати) у вирій, 

 Дізнайся, яких птахів можна зустріти у Хомутовському степу.  
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УРОК 8. Зв'язок слів у реченні.  
Поширення речень 

Українська народна пісня  
«Чого шумиш, дібровонько»  

Це цікаво знати! 

 

Дібро́ва − ліс, у якому зростає переважно дуб і зрідка 

зустрічаються широколистяні породи дерев: клен, липа, 

ясен, граб. Діброви  поширені в зонах мішаних лісів, 

лісостеповій та, частково, степовій зонах. В Донецькій 

Народній Республіці невеличкі, але живописні діброви 

можна зустріти в Амвросіївському районі поблизу річки 

Кринка, в урочищах Софієвське  Горлівського лісництва 

та Леонтьєво-Байракське Сніжнянського лісництва. 

1. Прочитай українську народну пісню мовчки й поміркуй, яким 
настроєм вона сповнена. Чому? 

ЧОГО ШУМИШ, ДІБРОВОНЬКО? 

— Зеленая дібровонько, || 

Чого рано зашуміла? || 

Чого рано зашуміла, || 

Жовтим воском зажовтіла? || 

— Як же мені не шуміти? || 

Он морози йдуть. | 

І на листя, || і на віття | 

Вже вогонь кладуть. ||  

 

— Не журися,|| дібровонько,||  

Не журися,|| 

Шо не вкрита голівонька, ||   

Облітає листя. || 

Нехай вітри, || 

Нехай бурі, || 

Нехай небо хмариться! || 

Якось зиму перебудем, || 

Весна | не забариться. || 
 

Українською мовою Російською мовою 

віття  
не журися 

не забариться 

ветви  
не грусти 

не задержится 
 

 Прочитай пісню вголос, але спочатку подумай, яким тоном треба її 

читати? Чи однаковий тон протягом усього вірша? Аргументуй свою 

думку.    

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF
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 Які картини ви уявляли, коли читали ? Чи співпадають вони з картиною 

І.І. Шишкіна «Дубовий гай»? 

 Знайди слова, вжиті в переносному значенні. Як ти їх розумієш? 

 

2. Склади й запиши речення з поданих слів. Поясни, як ти це робив. 

Пожовкле, на, злітає, земля, листя.  

Зверни увагу!   

У реченні слова з’язані між собою за змістом. Цей зв'язок 

можна встановити, поставивши питання від головного слова 

до залежного, від головних членів речення до другорядних. 

3. Доповни речення, даючи відповіді на питання. Підкресли 
граматичну основу речення. 

(які?)  птахи відлітають   (куди?)  

(яка?)  ковдра вкрила    (що?)  

(коли?)  калюжки вкриваються  (чим?)  

4. Прочитай. Спиши речення. Випиши, як показано, пари слів, 
пов’язані між собою за змістом. 

Похмуре небо плаче холодними сльозами. 

Небо (що робить?)   _________________. 

Небо (яке?) _______________. 

Плаче (чим?) ___________________. 

І.І. Шишкін «Дубовий гай» 
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Сльозами (якими?) ______________. 

Тихо шелестить віттям золота берізка. 

Берізка (що робить?) ____________. 

Берізка (яка?) _______________. 

Шелестить (чим?) ______________. 

Шелестить (як?) _____________. 

5. Пошир речення другорядними членами так, щоб вони були 
пов’язані із віршем. 

Зашуміла дібровонька. 

Морози йдуть. 

Облітає листя. 

Небо хмариться. 

6. Прочитай. Спиши. Встанови зв'язок між словами в останньому 
реченні. 

Дерева простягли вгору оголені віти. Тільки дуб розкинув широке 

гілля і не скинув свого вбрання. Лише пожовкло і потемніло на 

ньому вбрання. Налетить вітер. Задзвенить своїм бронзовим 

листям могутній велетень. (За О. Копиленком) 

 

7. З поданих слів склади речення. Запиши. Встанови зв'язок між 
словами в  першому реченні. 

До, золота, завітала, осінь, діброви. Звірі, зими, до, готуються, 

холодної. Моторні, сушать, на, білочки, гриби, гілках.  

Золотими, клени, і, стали, берізки. Сіренькі, жолуді, миші, у, 

носять, нірки.  
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УРОК 9. Однорідні члени речення 

Євген Шморгун «Осінь у лісі», «Доріжка» 

1. Прочитай тексти. Що їх об’єднує?   

ОСІНЬ У ЛІСІ 

Приходжу до знайомого лісу і вражено зупиняюся: 

— О!.. 

І немає слів, щоб висловити захоплення. 

А  ліс і собі шелестить. Дерева, стомившись протягом весни й 

літа, тягнуться наввипередки до сонця і раптом зупинилися, 

опустили руки, оглядають одне одного, дивуються з власної краси: 

— О!.. 

Тиша-тиша. 

Тут звідкілясь об'явився невсида-вітерець: шш-шуг!.. Та дуби на 

нього невдоволено зашикали: «Тш-ш-ш!.. Тш-ш-ш!..». 

І вітерець слухняно принишк, притулившись до стовбура уже 

безлистої осики. 
 

 

Вра́жено − изумлённо. 

Захо́плення − восхищение. 

Невсида – непоседа. 

ДОРІЖКА 

Набурмосився сивий дощ та й не просвітляє. І ця доріжка в парку 

аж до мамого краю тиха й безлюдна. 

А дарма! Бо якраз тепер доріжка нйбільш показна, саме зараз 

настав її зоряний час: на ній лапато розпласталися мокрі кленові 

зорі. Так і відлискують ширим золотом та багрянцем на 

невідбіленому полотні  ґрунтівки.   

Ступаю по такій зірчастій… 

Чи ж то по доріжці ступаю? 

Чи ж то не сама царівна Осінь тягне шлейф свого плаття з 

жовтня в листопад? 
 

 

Набурмосився – насупился. 

Дарма́ − напрасно. 

Лапато – большое, широкое. 
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 Яка картина природи, зображена в першому тексті, викликала захоплення  

автора. Аргументуй свою думку. 

 Як ти думаєш, чи любить автор осінь? 

Поясни свою думку спираючись на 

другий текст. 

 Який текст найбільш влучно 

проілюструє цей малюнок? Чому?  

 Як ти ставишся до осені? Спробуй 

розповісти про куточок рідної природи  

восени. 

2. Знайди у першому тексті речення, в якому описуються дерева. 
Випиши його. Визнач головні члени речення. Які труднощі або 
питання в тебе виникли? 

Зверни увагу!   

В українській мові, як і в російській, члени речення, що 
відповідають на одне й те саме питання, називаються 
однорідними.  

Однорідні члени у розмові та під час читання поєднуються 
між собою інтонацією або словами і(й), та. 

Якщо однорідні члени речення поєднуються 
інтонацією, то на письмі між ними ставиться кома. 

Якщо слова і(й), та поєднують кілька однорідних 
членів, то кома ставиться після першого і кожного 
наступного з них.  

 

Українською мовою Російською мовою 

однорідні однородные 
 

3. Знайди у другому тексті речення з однорідними членами. Доведи. 
Запиши однорідні члени разом із словом, з яким вони пов'язані.  

4. Прочитай  прислів’я  і знайди в них однорідні члени . Запиши 
речення. У разі потреби постав розділові знаки. 

Вміння і труд все перетруть. Наука в ліс не веде а з лісу 

виводить. Слухай багато а говори мало. Старанність і труд до мети 

ведуть. Добре слово говориться не язиком а душею і серцем. 

 Якою темою пов’язані ці прислів’я? Чи згоден ти з їх головною думкою? 

Якщо можеш, наведи приклади з власного досвіду. 
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УРОК 10. Слово та його лексичне значення 

Казки Анатолій Костецький «Грудень» 

1. Прочитай вірш мовчки. Зроби розмітку для виразного читання. 
Подумай, з якою інтонацією слід його читати.    

ГРУДЕНЬ 

Найперший сніг упав на землю,  

Завис нечутно на гілках, 

І забіліла сосон зелень 

У неполоханих гайках.  

Вже влаштувавсь ведмідь на зиму 

В барлозі темнім і зручнім – 

Лежить і згадує ожину, 

І посміхається у сні. 

А змерзлі клени та берези 

Ховають ноги в теплий сніг 

І затихають обережно 

Аж до далекої весни. 

А. Костецький  

 

 Які рядки вірша тобі найбільше сподобались? 

 Прочитай останню строфу вірша. Знайди слова, вжиті в переносному 

значенні. Як ти їх розумієш? 

 Вивчи вірш напам'ять. 
 

 

Ожина (лісова ягода) – ежевика. 

Барліг – берлога, логово. 

Це цікаво знати! 

 

Наука про значення слів називається лексикологія, а 

наука про їх походження – етимологія. Є словники 

тлумачні й етимологічні. 
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2. Закінчи речення за зразком. 

Зразок: Грудень має таку назву тому, що в грудні після останніх 

осінніх дощів з'являлися  шматки замерзлої землі – грудки. 

Листопад має таку назву тому, що … . 

Підберезник назвали так тому, що … . 

    

3. Знайди у вірші слова вжиті у переносному значенні. Поміркуй для 
чого автор вживає слова в переносному значенні. 

4. Спиши прислів’я, добери з дужок найвдаліші слова. Що ти можеш 
сказати про значення слів у дужках? Згадай, як називаються такі 
слова. 

1. Від (теплого, гарячого, спекотного) слова і лід розмерзається. 

2. (крихітної, малої, дрібної) хмари великий дощ буває.  

3. Праця чоловіка годує, а (лінощі, неробство, лінь) марнує. 

5. Випиши в один стовпчик слова, які мають одне значення, а в 
другий – багатозначні. 

Ключ, пенал, стіл, книга, ручка, земля, дерево, сон, кінь, лист. 

 Склади речення, вживаючи багатозначне слово в різних значеннях. 

6. Пригадай, що означають наведені українські народні вислови.  

Бити баглаї. Собаку з'їсти. Ламати голову. 

 Побудуй із кожним висловом речення і запиши. 
 

 

7. Прочитай. Переклади  українською мовою. 

У народа Донбасса золотые руки, горячие сердца и 
невероятная сила духа. 

 

 Запиши. Підкресли слова, які  вжиті в переносному значенні.  

 Наведи приклади земляків, про яких можно так сказати. 
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УРОК 11. Слова-синоніми, антоніми, багатозначні 
слова, слова з переносним значенням 

Лариса Петрівна Косач-Квітка  
«Мамо, іде вже зима» 

1. Послухай вірш та  поміркуй.  
Між ким відбувається розмова? 

МАМО, ІДЕ ВЖЕ ЗИМА 

«Мамо, іде вже зима, 

Снігом травицю вкриває, 

В гаю пташок вже нема... 

Мамо, чи кожна пташина, 

В вирій на зиму літає?» – 

В неньки спитала дитина. 

«Ні, не кожна, – одказує мати, – 

Онде, бачиш, пташина сивенька 

Скаче швидко отам біля хати, – 

Ще зосталась пташина 

маленька». 

«Чом же вона не втіка? 

Нащо морозу чека?» 

«Не боїться морозу вона; 

Не покине країни рідної, 

Не боїться зими навісної... 

Жде, що знову прилине весна». 

«Мамо, ті сиві пташки 

Сміливі, певно, ще й дуже, 

Чи то безпечні такі, – 

Чуєш, цвірінькають так, 

Мов їм про зиму байдуже! 

Бач – розспівалися як!» 

«Не байдуже тій пташці, мій синку, 

Мусить пташка малесенька дбати, 

Де б водиці дістати краплинку, 

Де під снігом поживку шукати». 

«Нащо ж співає? Чудна! 

Краще шукала б зерна!» 

«Спів пташині потіха одна, – 

Хоч голодна, співа веселенько, 

Розважає пташине серденько, 

Жде, що знову прилине весна». 

Лариса Косач-Квітка 
 

 

У вирій – в тёплые края. 
Ненька – мама. 
Сивенька – тут серенькая. 
Навісний – страшный, лютый. 

 Про що запитує дитина? 

 Чи ти здогадався, про яку пташку йдеться?  

 Як мати говорить про її важке життя взимку? Чому ж все таки вона 

залишається в ріднім краї? 

2. Попрацюйте у парі! Поставте одне одному запитання за 
прочитаним твором. 
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3. З поданих слів випиши близькі за значенням (синоніми) до слова 
ненька. 

Жінка, мати, дівчинка, бабуся, матір, мамочка, мамонька, батько, 

мамуня, мамуля. 

4. Прочитай вірш. Випиши слова, якими автор називає снігопад. Як 
називаються такі слова? 

Ну й зима – хуртеча та вітрюга, 

ні проїхати, ані пройти; 

третій тиждень небо в завірюсі 

падає на землю степову. 

Налітає раз у десять років 

отака скажена крутія…  

Леонід Первомайський 

5. Знайдіть слова, близькі за значенням, з'єднайте їх у пари. 

цвірінькає йде 

шукає тремтить 
мете співає 
боїться нишпорить 

6. Антоніми (слова, протилежні за значенням) часто 
використовуються в прислів’ях та приказках. Прочитай прислів’я 
та приказки. Що цікавого в них? Випишіть антоніми. 

 Терпіти важко, та пам’ятати легко. 

 На рідній землі тепло вдень і вночі. 

 Де літував, там треба було й зимувать. 

 Хочеш собі добра – не роби нікому зла. 

7. Прочитай слова, випиши з вірша «Мамо, іде вже зима» антоніми 
до поданих слів. 

Літо − …, батько − …, дорослий − …, велика − …, спека − …, 

боягузливі − …, донька − …, ситий − …, сумно − …, осінь − … 
 

Зверни увагу!   

В українській мові, як і в російській, слово може мати одне 
або кілька значень. Слово, що має одне значення, 
називають однозначним, а слово з кількома значеннями − 
багатозначним. 
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8. Прочитай речення. Подумай і скажи, як ти розумієш значення 
слова мороз в кожному випадку. 

Цілий тиждень стоїть сильний мороз. Дід Мороз на свято приніс 

мішок з подарунками. 

9. Прочитай вірш. Поясни значення виділених слів. Як називаються 
такі слова? 

Був холодний місяць лютий, 

Лис ходив голодний, лютий, 

Всюди ліз, куди не слід, 

Замітав хвостищем слід. 

Г. Чорноблицька 

10. Досліди значення слова добрий. Користуйся тлумачним 
словником. Зроби висновок. 

Слово добрий має ряд значень. 

Добра душа,добре серце; люди доброї волі; добрий розум; 

добрий ранок, доброго ранку (дня, вечора), доброго здоров’я. 

 Запиши кілька речень, у яких слово добрий  мало б різні значення. 

11. Склади або пригадай відомі тобі речення зі словом у таких 
значеннях: Земля − планета, земля − наша країна, земля − ґрунт, 
земля − поле. Запиши ці речення. 

Зверни увагу!   

Слова можуть уживатися в прямому й переносному 
значенні.  

Пряме значення є переважно первинним значенням слова 
Наприклад, назва предмета: холодна вода, солодкий чай.  

Переносне значення з’являється тоді, коли справжнє 
значення слів переноситься на інші за схожістю ознак: 
холодний погляд, солодкі слова. 

12. Прочитай вірш «Мамо, іде вже зима». Поміркуй, у якому значенні 
вжито виділені слова – прямому чи переносному. 

13. Випиши в одну колонку словосполучення, ужиті в прямому 
значенні, а в другу – у переносному. 

М’який сніг, м’який характер, сильний мороз, сильний чоловік, 

золоте серце, золота обручка, сонячна усмішка, сонячний день. 
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УРОК 12. Слово − частина мови.  
Іменник, прикметник, дієслово, займенник, 
числівник, прислівник 

Євген Шморгун «У полях» 

1. Послухай оповідання та  поміркуй: як автор змальовує поле 
взимку?  

У ПОЛЯХ 

Вчора підсипало ще сніжку, поземка війнула хвостом, підмела, 

пригладила – стало в полях, як у прибраній світлиці. І на лижах 

тепер любо-радо. 

Інна спинилася, каже: 

— Ми зараз тут одні на всі-всі поля. 

А просто перед її лижами враз вибухав сніговий фонтан. І поки 

Інна приходить до тями, здоровезний рудий зайчисько шугнув за 

невисокий горбок, вигаптувавши на білині крапчастий візерунок 

слідів. 

— От тобі й одні! – сміюся з неї. І показую на сусідній горбок. – А 

ген оті темні цяточки бачиш? 

— Там що, теж сплять зайці? – Інна здивовано зирить на мене. 

— Куріпки. Там їхня їдальня. Заєць уночі розгріб сніг, от на 

розгребені вони клюють озимину. 

— А чого не ворушаться? 

— Помітили нас і 

затаїлися. Сподіваються, що 

ми їх не завважимо. 

Зараз куріпкам із-під снігу 

важко добувати корм, тому 

вони кожну свою їдальню 

залишають з великою 

неохотою. 

Щоб не полохати птахів, 

ми навмисне повертаємо у протилежний бік. Нам же однаково, де 

кататися. 
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У видолинку ще здалеку побачили на снігу щось чорне. Гадали, 

гадали, та так і не вгадали, що воно таке. Наблизилися – а це 

свіжонаточена купа землі. Виходить, кротові і взимку не до 

відпочинку. 

Лижі по снігу біжать швидко, легко. От лише день короткий: ще не 

встигли втомитися, а сонце до заходу хилиться, нагадує, що вже час 

додому. Певно, йому, сонцю, при хорошій погоді теж котитися 

легше. 

Євген Шморгун 
 

 

Зирити – смотреть. 

Полохати – пугать. 

Не завважити – тут: не заметить. 
 

 Чи сподобався вам цей текст? Чим?  

 Знайдіть у тексті, ким були темні цяточки у полі? 

 Що Інні нагадав стрибок зайчиська? 

 Про що дізналася Інна під час зимової прогулянки? 

 Що побачила? Зачитайте. 
 

2. До якої частини оповідання підходить малюнок. Доведи словами 
з тексту.  

 

3. Перекажи зміст оповідання від імені Інни. 
 

4. Розглянь малюнок «Країна Морфологія» і прочитай текст. 

За синіми морями, за темними лісами, за високими горами 

простяглися межі незвичайної країни. Тут правила могутня  

королева Морфологія. У цій країні було десять князівств: Іменник, 

Прикметник, Займенник, Дієслово, Числівник, Прислівник,  

Сполучник, Прийменник,  Частка і Вигук.  

Кожне князівство займалося своїми справами. Іменник об’єднав 

усі живі і неживі предмети і називав їх. Прикметник вказував на 

ознаки цих предметів. Числівник швидко рахував усе населення 

країни. Особливу роль у житті королівства займало князівство 

Дієслово. Дієслова захоплювали всіх своєю працелюбністю, бо вони 

весь час щось робили. А якщо хтось втомлювався, Займенник того 

замінював, а через те, що він був дуже тактовний, то не називав тих, 
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кому потрібна була допомога. Прислівник же завжди контролював, 

хто як працює: гарно чи погано, хто вийшов працювати ввечері, а 

хто вранці. Це були самостійні князівства і королева ними 

пишалася. 

А такі  князівства як Сполучник, Прийменник були ледарями, 

працювати самостійно ніяк  не хотіли. Королева Морфологія 

розгнівалася, бо вона не любила ледарів, і зробила їх слугами, 

примусила їх допомагати жителям самостійних князівств. 

Отже, країна королеви Морфології розпалася на шість 

самостійних князівств: Іменник, Прикметник, Займенник, Дієслово, 

Числівник, Прислівник. І три службових: Сполучник, Прийменник,  

Частка.  

(Казки про частини мови) 
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Зверни увагу!   

За наведеними ознаками вчені погрупували слова й 

назвали ці групи частинами мови (частями речи). 

Іменник − имя существительное. 

Прикметник – имя прилагательное. 

Дієслово – глагол. 

Займенник – местоимение. 

Прийменник – предлог. 

Сполучник – союз.  

Частка – частица. 
 

5. Прочитай і спиши  виділений абзац в тексті Є. Шморгуна «У полі». 
Спробуй визначити, якими частинами мови є слова в цих 
реченнях. Як ти це будете робити? Які труднощі у тебе виникли? 

 

6. Знайди в тексті іменники, прикметники й дієслова. Поясни, за 
якими ознаками ти їх розпізнаєш. Розподіли їх на групи й запиши. 

 

7. Заміни прикметники так, щоб сумна картина природи стала 
протилежною. 

Пливуть важкі хмари, ніби великі чорні кораблі. Похмурого дня 

іскряться сумні сніжинки та кружляють у вальсі. Вся земля вкрита 

крижаною ковдрою. 

 Назви іменники з відповідними прикметниками. 

Хмари (які?) …; кораблі (які?) …; дня (якого?) …;  

сніжинки (які?) …; ковдрою (якою?) ... 
 

8. Склади й запиши словосполучення:  

дієслово + прийменник над + іменник;  

дієслово + прийменник під + іменник 

 Доведи, що ти завдання виконав правильно. 

Зразок: пролетіли над землею. 
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УРОК 13. Розширення уявлень про іменник. 
Особові займенники 

Олександр Леонтович «Три сестриці».  
Леонід Глібов «Коник-стрибунець» 

1. Послухай.   

ТРИ СЕСТРИЦІ 
(казка) 

Прийшла Зима й засипала снігом поля і ліси, міста і села. 

Прийшов 

Дід Мороз і закував кригою ріки, ставки, озера. Поглянеш − дахи 

білі, земля біла, небо сіре, а з неба сніг, як крупа манна, сиплеться. 

Холодно, сумно. Нема краси. Чи ж до неї Зимі, коли стільки снігу 

для хуртовин приготувати треба? А Діду Морозу − морозцю 

міцнішого додати? Побачили це дочки Зими, три сестрички, коси 

сріблясті, очі зоряні, і задумалися. 

Блакитноокою весною, зеленим літом, багряною осінню бачать 

вони землю з свого далекого кришталевого палацу на Півночі в 

красі незрівнянній. Всі ці пори року переливаються різними барвами. 

А білій зимі як бути? І надумали: найстарша, майстриня уміла, 

сплела дивне мереживо з білих та срібних ниток і накинула його на 

кущі та  дерева, на паркани та кожну травинку. 

І людям це так сподобалось, що й слова нові для нього 

придумали: іней та паморозь. 

Середня сестричка кроїти візерунки любила. Стала вона 

вирізувати їх із снігу й осипати ними землю. І полетіли вони, 

заіскрились в променях сонця. Люди руками сплеснули від захвату! І 

назвали їх сніжинками. 

А наймолодша краще за всіх малювала квіти, дерева, трави. 

Взяла вона відерце з крижаною фарбою, срібний пензлик і пішла 

розмальовувати вікна в будинках. Тільки здалось їй цього замало. 

Вибрала вона найніжніші барви у Сонця-батечка: блакитну, 

рожеву і почала рано-вранці розфарбовувати небо на Сході. Небо 

велике – стомилась. Вдень відпочивала, а надвечір і другу 

найкращу свою картину закінчила. Фарби яскраві, гарячі вибирала. 



   

 42  

Й стали з’являтись на небі ранками і вечорами разом із сонечком 

картини молодшої сестрички-художниці. Земля, куди не кинь оком, 

біла, а небо над нею переливається найтоншими відтінками. І чим 

дужчий мороз, тим яскравіші фарби. 

З того часу і взимку стало красиво. Хоч і холодно, але полюбили 

люди зиму за її красу незрівнянну, створену трьома сестрами-

майстринями.     

Олександр Леонтович 

Українською мовою Російською мовою 

замислитись 
майстриня 
паморозь 
мереживо 

блакитньоока  

задуматься 
мастерица 
изморозь 
кружево 

голубоглазая 
 Доведи, що це казка?  

 Поміркуй, чому дочки зими вирішили змінити зимову картину? 

Вибіркове читання. 

 Що зробила для зими найстарша сестра? 

 А як прикрасила зиму середня сестричка? 

 Що намалювала наймолодша сестра? 

 Чому в кінці тексту три сестри названі майстринями? 

2. Пригадайте, що ви знаєте про іменник? Поміркуйте, чи є ці слова 
іменникам? 

Крик, радість, щедрість, переліт, читання, хоробрість, 

відважність, малювання, доброта, навчання. 

 Спочатку спиши іменники, що означають якість, а потім ті, що означають 

дію. 

 З 2-3 словами (на вибір) склади і запиши речення.     

Зверни увагу!   

Іменники можуть називати, окрім предметів, ще й ознаки 
чи дії, явища природи, явища життя, почуття,  але при цьому 
відповідати на питання що? Наприклад: спів, зелень, туман, 
безпека, ніжність. 

3. Постав питання до слів, випиши лише іменники. Як їх можна 
погрупувати? 

Байдужий, байдужість, боротися, темнота, боротьба, заздрість, 

захоплення, завірюха, синій, град, вина, дощ, читати, жах, каяття. 
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4. Випиши іменники в такій послідовності:  

1) інструменти; 2) професії; 3) почуття; 4) діїї; 5) явища природи. 

Радість, веселка, списування, заметіль, диригент, викрутка,  сум, 

вирощування, заздрість, кухар, фермер, дощ, біг, сокира.  

5. Послухай.  

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 
 

Українською мовою Російською мовою 

не вгаваючи 
 досхочу 
неборак 

непереливки  

не переставая 
вдоволь 
бедняга 

не до шуток 
 Як описав життя Коника Л. Глібов? Прочитайте. 

 Як змінилась поведінка Коника взимку? З чим це пов'язано? 

 Спробуй передати ці зміни голосом. 

 Кого схвалює автор, а кого засуджує?. 

 Кого мав на увазі байкар Л. Глібов, розповідаючи про Коника і Мурав'я? 

 Від чого застерігає байка? 

 Прочитайте мораль байки, як ви розумієте? 
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6. Чи знаєш ти, що люди здавна вживають в їжу квіти? Прочитай 
пари речень. Знайдіть слова, що вжиті замість виділених 
іменників. 

У (Б,б)олгарії варять варення з пелюсток троянд. Воно дуже 

запашне. А в (К,к)итаї варять лілії в молоці. Вони надають 

особливого аромату. В (І,і)ндії люблять компот з квіток банана. 

Воно мае корисний і приємний смак. 

Зверни увагу!   

Займенник – це частина мови, яка вказує на предмети, 
але не називає їх. 

Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони – це особові 
займенники. Вони відповідають на питання хто? що?   

Займенники, як і іменники відмінюються.    
Особові займенники бувають першої, другої та третьої 

особи. 
Я, ми – займенники 1-ої особи. 
Ти, ви – займенники 2-ої особи. 
Він, вона, воно, вони – займенники 3-ої особи. 

7. Розкрийте  дужки, напишіть займенники в потрібній формі. 
Визначте  число.  

Думав про (ти, ви, вона). 

Відповів (він,  я, ми). 

Побачив ( вона, ви, він). 

Запитав у ( ти, він, вона). 

8. Загадки-жарти 

 Які два займенники вкупі руйнують дороги, ще й 

заважають їздити? 

 Які займенники примушують тримати руки в чистоті? 

 Я – спереду, я – в кінці, а посередині – назва породи 

маленького коня. Разом – назва країни. 

Це цікаво знати! 

 

Наші предки замість займенника Я вживали аз. 

Словом аз потім вони стали називати першу літеру 

азбуки, а другу – буки. Так утворилась наша азбука. 

Предки – попередники сучасних поколінь; люди, що 

жили задовго до наших днів. 
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УРОК 14. Багатозначні слова 

За Зіркою Мензатюк  
«Мільйон мільйонів сестричок» 

1. Послухай. 

МІЛЬЙОН МІЛЬЙОНІВ СЕСТРИЧОК 

Сніжинка народилася високо в небі у великій волохатій хмарі.  

— Бабуню хмаро, — мовила вона. – Чому ми так далеко від 

землі?  

— Щоб першими побачити, як із холодних висот надходить зима, 

лагідно пояснила хмара. 

— Бабуню хмаро, а навіщо нам стрічати зиму? 

— Щоб землю вкрити білою ковдрою, заховати од вітрів-морозів. 

— Ой, бабуню! – дивується сніжинка. – Таж я мала, а земля 

величезна. Як я її вкрию? 

— Земля велика, але одна, а в тебе мільйон мільйонів сестричок. 

Разом вам усе до снаги! – сказала хмара й труснула рясним 

фартухом.  

Що тут учинилося! У повітрі замигтіло, зарябіло, сніжинки 

полетіли на город і стежку, на хату й подвір’я, на сухе 

соняшничиння, навіть на Рябків хвіст! 

— Гетьте! – розсердився Рябко і сховався в будку. – У мене й без 

вас кожух теплий. 

А сніжинки падали, падали, поки не вкрили цілий світ. Уранці 

вийшла Олеся на ґанок і рукавичкою заслонила очі:  

— Ой, біло! Аж сліпить!  А вітрові сніг не сподобався. То раніше 

було — шарпай траву за коси, скільки здумаєш, листя осіннє 

роздмухуй, а тепер усе під снігом, у захистку та в затишку. 

— У-ух! Я вам покажу-у! – засвистів вітер та й ну сніжинки 

розмітати! Дмухнув раз – цілий рій із калини знявся й сів на бабину 

грядку з часником. Дмухнув удруге – злетів сніг з барвінку, а калину 

знов накрив. Дихнув ще раз – сніг зі стежки на барвінок перелетів! 

Нічого вітер удіяти не може. Дме – та тільки сніг із місця на місце 

переносить. То він і втих з досади. Тут мороз узявся до діла. А 

сестрички-сніжинки одна до одної тісніше притулилися – не може 
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холод під білу ковдру забратися! Як настане весна, як пригріє 

сонечко, виросте на землі мільйон мільйонів травинок, зелених та 

ніжних, мов найтонший шовк, зацвіте мільйон мільйонів квіточок. 

Кожній сніжинці – по квіточці і травинці! Це за те, що захистили 

матінку-землю від лютих холодів. 

Зірка Мензатюк 

Українською мовою Російською мовою 

до снаги 
шарпати 

под силу 
дергать 

 

 До якого жанру можна віднести цей текст? Аргументуй свою відповідь. 

 Про яку пору року йдеться у казці? Поясни. 

 Знайди у тексті слова, словосполучення, вирази, речення, які дозволили 

автору влучно описати зиму; передати почуття сніжинки, бабусі, хмари та 

інших героїв казки. Визнач, якою частиною мови вони є. 

 Знайди в тексті слова, які розповідають чим переймалася сніжинка. 

 Яка головна думка казки? 

 Спробуй скласти діалог між Сніжинками та Вітром.  

2. Прочитай прислів’я, поясни їх зміст. 

Зима без снігу-літо без хліба.  

Багато снігу-багато хліба. 

 Як пов'язано зміст казки з прислів'ями? 

3. Прочитай. Визнач головну думку вірша. 

Як говориш, будь обачним: 

Є слова багатозначні. 

Ось вам відповідь жива: 

Що то значить голова.  

Має голову людина, І тварина, і пташина. 

Голова – це керівник, 

Дуже цінний працівник.  

Голова є у колони 

Демонстрантів, 

І  вагони нумерують з голови  

Чи з хвоста. Згадали ви? 

Здогадався? Зрозумів? 

Скільки значень? Скільки слів?  

А. Сашенко    
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 Скільки значень має іменник голова? 

 Перечитай вірш. Знайди багатозначні слова. 

 Склади з ними речення, вживаючи слова у різних 

значеннях 

4. Прочитай, яке слово у скоромовці зустрічається 
найчастіше?  

Косу дівчина плете, на косі трава росте. 

Із косою йде на косу хлопець той, що траву 

косить.  

 Що означає це слово? 

 Як називаються такі слова? 

Зверни увагу!   

Багатозначні слова можуть уживатися в прямому і 

переносному значеннях. 

Пряме значення – це властиве слову звичайне значення. 

Переносне значення – образна назва ознаки предмета, 

явища, дії. Переносним його називають тому, що мовець 

свідомо переносить назву предмета (ознаки, явища) на інше, 

тому що ці предмети чимось подібні одне до одного. 

5. Поясни значення слова «місяць» у прислів’ях. 

 Місяць – козацьке сонце. 

 Лютий – місяць вітрів і кривих шляхів. 

 Зроби висновок: чи є слово «місяць» багатозначним. 

6. Добери замість крапок відповідні слова. Поясни, в  якому 
значенні вони вжиті.          

Хитрий як ...; гострий як ...; солодкий як ...; темний як ...; чистий 

як ...; світлий як ...; гарна як ...; кислий як ... . 

Слова для довідки: лимон, день, лисиця, троянда, бритва, мед, сльоза, ніч. 

7. Досліди значення слова «золотий». Користуйся тлумачним 
словником. 

Наприклад: золота монета – монета, виготовлена із золота (пряме 

значення). 

Золоті руки – …,  золоте серце – …, золотий голос – …, золоте 

волосся – …, золотий колос – …, золота медаль – … 

 Склади кілька речень із словом «золотий», вживаючи його у різних 

значеннях.  



   

 48  

 

УРОК 15. Пряме та переносне значення  
іменників. Використання їх у мовленні 

Микола Сингаївський «Білі черевички у зими» 

1. Прочитай виразно вірш. 

БІЛІ ЧЕРЕВИЧКИ У ЗИМИ 

Вкрив дерева білими крильми 

Морозець колючий, мов шипшина.  

Білі черевички у зими, 

Біла-біла в неї кожушина. 

Білі сани, білогриві коні, 

Білі рукавички пухові. 

Білі щоки, а вуста червоні, 

Мов розквітлі маки польові. 

Микола Сингаївський  

 Про що цей вірш? Поясни свою 

думку. 

 Придивись уважно до зимового 

пейзажу. Чи можна назвати цю пору року безбарвною? 

 Назви кольори та відтінки у зимовій порі. 

 Який же колір  справедливо вважають головним кольором зими?  

 Знайди у вірші слова вжиті в переносному значенні. Поясни, як ти їх 

розумієш. 

 З якою метою їх вживають? 

 Придумай ще подібні словосполучення вжиті у переносному значенні, які 

б автор міг використати у своєму вірші. 

2. Прочитай речення. Поміркуй, у яких сполученнях слів 
багатозначне слово «спати» вживається у властивому йому 
значенні, а в яких – у переносному. 

Діти сплять і спить озеро, спить ліс і очерет (Л. Косач-Квітка) 
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3. Прочитай мовчки матеріал посібника про пряме й переносне 
значення слова. Проконсультуйся з сусідом по парті або 
вчителем, якщо виникне потреба. 

Зверни увагу!   

Слова можуть мати пряме і переносне значення, такі 

слова називають багатозначними.  

Наприклад, вушко дитини – пряме значення, а вушко голки 

– переносне.  

Переносним значення називають тому, що людина 

свідомо переносить назву з одного предмета чи явища на 

інше, коли предмети чи явища чимось схожі між собою. 

4. Робота з тлумачним словником.  

 Знайди у тлумачному словнику слово ключ. Доведи, що воно 

багатозначне. Прочитай, що воно означає. Зверни увагу, що переносне 

значення слова подається з позначкою перен. 

 Знайди у словнику слова в переносному значенні, які належали б до 

різних частин мови – іменник, прикметник, дієслово. Який висновок можна 

зробити? Запиши кілька сполучень слів з іменником у переносному 

значенні. 

5. Прочитай речення. Визнач, чи є в ньому слова з переносним 
значенням. 

Бути хорошою людиною, приносити щастя батькові і матері, не 

допускати, щоб старість їхня була горем, – нехай це стане 

бажанням усього вашого життя. (В. Сухомлинський) 
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6. Гра «Добери словечко» 

 До слів, ужитих у прямому значенні, добери слова у переносному 

значенні. Поясни, як ти їх розумієш. 

Чисті руки  Совість, небо 

Добрий дідусь Вдача, совість 

Золоті сережки Серце, пора 

Чорна тканина  Робота, думки 

Темна ніч  День, час 

7. До кожної пари іменників добери із довідки потрібний 
прикметник. Утворені словосполучення запиши. Підкресли 
словосполучення,   вжиті у переносному значенні.  

Руки, прикраси; зима, 

характер; полин, доля; ніж, 

погляд; спогад, хліб; 

кімната, настрій. 

Довідка: золотий, світлий, 

свіжий, лютий, гострий, гіркий. 

 

 

8. Творча робота у парі. 

 Прочитай текст.   

Вечоріло. Небо потемніло. На ньому з’явилися зорі. Затих 

вітерець. Сніжинки падали з неба. На землі лежить білий сніг. 

(Ніжні кружляють у таночку; засвітити золоті ліхтарики; вкритися 

темним чарівним килимком; укластися спати, виблискує сріблястий, 

золотавий). 

 Утвори нові речення, замінивши слова в прямому значенні 

словосполученнями в переносному. Склади текст на тему: «Ранок», 

«Вдень», «Вночі». Чи однакові будуть кольори та відтінки зимового 

пейзажу? 

 Доведи, що слова вжиті в переносному значенні збагачують текст. 

 Добери по два аргументи і приклади до тези: «Наявність у слів 

переносного значення – ознака багатства мови». 

 Творче завдання: добери із художньої літератури п’ять прикладів 

уживання слова в переносному значенні. 
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УРОК 16. Рід іменників  

Євген Гуцало «Іній» 

1. Прочитай текст. 

ІНІЙ 

Неначе в молочній повені затонув ранковий світ.  

І скрізь розіллялось густе біливо туману — завмерло і не 

зрухнеться в зимових полях.  

Десь зійшло сонце, і тепер його проміння добирається до землі. 

Немає вітру, а туман легшає, м’якшає, вже не стоїть стіною, вже 

скорої сонце зблисне згори…  

Усе вкрив іній...  

Найдрібніша бадилинка обібралася інеєм. Срібні його колючки, 

здається, були навіть на кожній грудочці снігу, бо іній сів і на сніг. І 

далина сивіла так, ніби повилась найдрібнішими цятками інею, що 

підбілили та підсвітили далеку голубінь.  

Одмінився ліс. Дерево кожне, ще недавно чорне, похмуре, 

припале до землі, тепер біліло, стало легке, помолоділе, прагло 

дороги. І всі дерева разом творили вже не ліс, а фантастичну зграю 

( не птахів, ні, а саме фантастичних дерев!), котра ось зараз легко 

зрине над землею, полетить у світ тієї казки, з якої вона прилетіла 

та й стала отут на землі, щоб відпочити на мить, щоб вразити 

людську уяву. 

Біліє, гостро мерехтить зимовий день, зодягнутий в шапки з інею. 

Сонце опромінює кожну скалку. Сонце щедро дарує свою ясність 

найдрібнішій грані. Торжество світла таке повне, могутнє, таке 

потужне, що починаєш розуміти таємницю його життєдайної сили. І 

так до самісінького вечора розкошує буйне сонце. До самісінького 

вечора природа в інеї тішиться своєю чистотою та молодістю, а 

коли смеркає, то наче поволі пригасає сніг, пригасає іній. 

Смеркло – і начебто поважчав іній на деревах, і вони тепер теж 

ледь – ледь поважчали. І, здається, вже не злетять догори 

фантастичною зграєю. А потім, коли в небо викотиться повний 

місяць, то сніг знову грає білим сяйвом, знову холодним молоком 

розливається довкруг.  
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І тоді іній знову оживає.  

Зацвів іній на всьому, замерехтів, засвітився. Але тепер його 

цвітіння інше, ніж удень. Тиху ніч, бездонне небо, чорно – голубу 

темряву подекуди пронизали погляди прибляклих зірок. А тут, на 

землі, відчувається свято розквітлого інею.  

Цвіте іній, осяяний місяцем, цвіте холодними квітами, і 

пелюсточки їхні пахнуть морозом. І немає, мабуть, зараз ніде 

кращих квіток, ніж квітки інею, що зріс не тільки гіллі дерев, а й на 

білих полотнах снігів. 
 

 

Прагнути – стремиться.      Мерехтіти – мерцать.  

Скалка – осколок.                Потужний – мощный 

 Це текст - розповідь чи текст - опис. Доведи свою думку. 

 Поділи текст на частини. Добери заголовки до кожної з них. 

 Знайди і прочитай образні вирази, слова в переносному значенні. Яка 

роль їх у тексті, у нашому мовленні? 

 Спробуй словесно намалювати дерева в інеї вранці, вдень чи ввечері. 

Розкажи, чим різнитимуться твої малюнки. 

2. Знайди в тексті іменники: до яких можна поставити займенники він, 
мій; потім – іменники, до яких можна поставити вона, моя; а потім – 
іменники, до яких можна поставити воно, моє. 

Зразок. Він, мій – іній, …, … . 

Вона, моя – земля, …, … . 

Воно, моє – сонце, …, … . 

Зверни увагу!   

В українській мові, як і в російській, іменники мають 

чоловічий (мужской), жіночий (женский) і середній (средний) 

рід: іній – ч. р.; земля- ж. р.; сонце – с. р. 

3. Прочитай вірш. Чим він цікавий? 

Тиша. Сон. Будильник. Ранок. 
Мама. Тато. Джек. Сніданок. 
Сумка. Термос. Ковбаса. 
Ліфт. Автобус. Шлях. Краса! 
Стежка. Ліс. Дуби. Ялиці. 
Вуж. Гриби. Пташки. Суниці. 
Білка. Небо. Синь. Роса. 

Тиша. Термос. Ковбаса. 
Комарі. Вогонь. Димок. 
Шлях. Автобус. Ліфт. Замок. 
Ванна. Мило. Ліжко. Сон. 
Джек зітхає, наче слон. 

Григорій Фалькович 
 

 Які події передає автор у своєму вірші? 

 Визнач рід іменників. 
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4. Прочитай словосполучення, записані українською та російською 
мовою. Порівняй рід іменників. Зроби висновок. 

Українською мовою Російською мовою 

моє прізвище 
смачна картопля 

головний біль 
хороший собака 

фарфоровий посуд 
домашня адреса 

довгий лист 

моя фамилия 
вкусный картофель 

головная боль 
хорошая собака 

фарфоровая посуда 
домашний адрес 
длинное письмо 

 Запиши словосполучення українською мовою. У дужках біля іменників 

запиши їх рід. 

 З одним словосполученням (на вибір) склади речення. 

5. Переклади  словосполучення українською мовою. Визнач рід 
іменників. 

Острая боль, зеленый лес, длинный путь, красивая одежда, 

доброе сердце, большой город, широкая степь, злая собака, 

стройный тополь, мягкий стул, яркий свет, красный карандаш, 

маленькая мышь, новая вещь, модный плащ. 

Зверни увагу!   

В українській мові в кінці іменників жіночого роду після ж, 
ч, ш м’який знак  не пишеться: ніч. 

Деякі іменники мають спільний рід. Це стосується назв 
людей за їхніми рисами характеру, поведінкою, професією 
(невдаха, соня, ябеда,  листоноша, професор). Визначається 
рід таких іменників за зв’язком слів у реченні. Наприклад: 
Сергійко – відомий соня (ч.р.). Маринка – відома соня (ж.р.). 

6. Запиши речення. Визнач рід виділених іменників. 

Володю, ти так(ий, а) забудько. Авторитетн (ий, а) професор 

Коновалова вчасно завершила промову.  

7. Гра «Коректор» Знайди помилки. Запиши відредагований текст. 
Визнач рід  іменників.  

Хлопці завзято взялися до виготовлення 

пташиної їдальня. Знайшли дошка й забили 

легенькі борти, щоб вітри насіння не роздував. 

Прив’язали по кутках чотири мотузка, на яких 

висітиме дошку. От і готова їдальні.  



   

 54  

 

УРОК 17. Змінювання іменників за числами 

За Оленою Цегельською  
«Пригода на ковзанці» 

1. Прочитай текст. 

ПРИГОДА НА КОВЗАНЦІ 
І 

— Річка замерзла! Гей, лід на річці уже тугий! – на всі голоси 

перекликались хлопці й дівчатка, вертаючись зі школи.  

— На лід, на лід, на річку, на ковзанку! – кликали друзів ті, які 

жили у передмісті, недалеко річки, що півколом оточувала мале 

містечко. Незабаром весела громадка, побренькуючи ковзанами, 

стрілася на льоду.  

Спершу скраю то підскакували, то товкли лід закаблуками, 

пробуючи, чи досить сильний.  

— Міцний! - кричали. – Сміло вперед.  

І от почалась весела гульня. Хто на ковзанах, хто на самих 

підошвах, ковзались, аж любо. Спершу скраю, а потім щораз далі, 

ближче до середини. Льодяні штукарі виконували різні фігури, 

збуджуючи подив.  

У цьому розпалі й не завважили, що хвилинами лід зловіщо 

потріскує – трісь-трісь! – наче застерігає.  

ІІ 

Найбільші штуки виконував Гринь, який необережно вихопився 

майже на середину річки. Забув, а може, й не знав, що пливуча 

вода річки посередині найбільш рвуча і найпізніше замерзає, що лід 

там найтонший.  

Раптом він почув під собою 

зловіщий тріскіт – почув, що втрачає 

опір під ногами, що поринає вглиб, у 

крижану воду. Його охопив жах, і він 

закричав несамовито:  

— Хлопці, я потопаю! Ох, рятуйте! 

Подайте руку! 
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ІІІ 

На щастя, в останній хвилині він встиг ще вхопитися руками за 

край льоду. Ба, але лід тонкий, ломиться йому під руками. 

Побачивши це й почувши крик, діти наче завмерли з переляку. Деякі 

почали тікати з льоду, а дехто з більших хлопців кинувся Гриневі на 

рятунок. Та спинив їх старший Андрійко криком:  

— Стійте! Ви його не врятуєте, а ще самі потопитесь, там лід 

тонкий. 

Він десь-то читав чи чув, що коли не можна наблизитись до 

потопаючого на тонкому льоду, то треба йому подати якусь дошку 

чи жердку, щоб мав за що вхопитись руками. Миттю розглянувся за 

чимсь пригожим.  

— Ба, – а тут нічого, ні деревини, ні гіллячки...  

— А Гриневі вже вода підкошує ноги, ще хвилина – й потоне. 

Хвилина смертельної тривоги на всіх обличчях... Раптом погляд 

Андрійка впав на перевернений човен рибалки, дядька Миколи, що 

ще не встиг його сховати перед морозом. І блиснула щаслива 

думка:  

— Гей, хлопці, перевернім човен гориверхи, суньмо по льоду, 

впоперек ріки, до Гриня. Швидше!   

Мов тії мурашки, вони вхопили човна й посунули по льоду. Деякі 

вскочили в човен і стали скраю, для рівноваги, Андрійко спереду, в 

найвужчому кінці. Всі затамували в собі віддих: що то буде? Чи 

вдасться? І в душі моляться: «Боже, Боже, додай Гриневі сили, дай, 

щоб урятувався... Матінко Божа, допоможи!»  

Андрійко схилився з човна і своїми міцними руками вхопив 

закостенілі руки Гриня.  

— Тягніть човен на берег! – скомандував.   

Всі потягнули човен і витягнули за човном Гриня на твердий лід. 

Ще мить - і небезпека минула. Всі діти зітхнули з полегшенням.  

ІV 

А Гринь уже ледве дихав із напруги, холоду й переляку. Одяг на 

ньому мокрий – крижанів на зимовому вітрі. Андрійко скинув із нього 

ковзани й скомандував:  

— Біжім якнайскоріше до найближчої хати!  
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Взяли Гриня за руки й хотіли бігти, але він так ослаб, що й 

рушитись не міг. Тоді одні взяли його попід пахви, а другі за ноги, і 

так понесли до хати дядька Миколи, що була найближче. А там уже 

й сам дядько, і дядина Ганна, й ціла рідня кинулись роздягати 

Гриня, розтирати його руки й ноги. Миттю дядина Ганна заварила 

чаю, поклала Гриня в ліжко й напоїла, а щоб зігріти, дядина 

обложила всього його пляшками з теплою водою. Всі діти стояли 

мовчки кругом ліжка та зі співчуттям поглядали на товариша: чи 

переживе він цю страшну пригоду?  

— За деякий час Гринь перестав тремтіти, заплющив очі й став 

спокійно дихати.  

— Пст, тихо! – дядина Ганна приклала пальця до вуст. – Він 

спить, – буде жити, буде здоровий! 

V 

Радісно, гамірно побігли діти до батьків Гриня повідомити, що 

сталося. Мама Гриня зі сльозами на очах обняла Андрійка й 

сказала:  

— Коли б не твоя швидка допомога й відвага, мій Гринь уже був 

би неживий. Спасибі тобі, що врятував мені сина. 
 

 

Передмістя – пригород.  

Громадка – общество, групка. 

Закаблучками – каблуками. 

Льодяні штукарі – ледяные шалуны. 

Рвуча – стремительная.  

Несамовито – неистово. 

Жердка – жердь.  

Гориверхи – вверхтормашками. 

Попід пахви – под мышки.   

Дядина – тётка. 
 

 Прочитай оповідання й розкажи про пригоду, що трапилася на річці. 

 Як повели себе діти? Хто з них виявився організатором допомоги 

Гриневі? 

 Чи сподобався тобі Андрійко? Чим саме? 

 Попрацюйте в парах. Побудуйте діалог за змістом ІІІ частини оповідання. 
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Вибіркове читання.  

 Прочитайте, як діти випробували міцність льоду. 

 Знайдіть у другій частині  тексту, що почув Гринь, опинившись посередині 

річки. 

 Зачитайте, які життєві  знання допомогли  Андрійкові  врятувати 

товариша. 

 Якими словами тексту можна підписати ілюстрацію?  

 В яких словах визначена головна думка твору? 

2. Знайди в І частині тексту іменники. Випиши у стовпчик іменники, 
що означають назву багатьох предметів, а через риску напиши 
назву одного предмета. 

Зразок: хлопці  – хлопець. 

Зверни увагу!   

Іменники змінюються за числами. Вони можуть бути в 

однині (в единственном числе) і множині (во 

множественном числе): світанки – світанок. 

3. Прочитай текст. Спиши. Підкресли іменники та визнач їх число, 
рід. 

Синіє небо, зелені ліси, течія ріки. Це – Батьківщина. І людина – 

частка її. Тому вона повинна турбуватися про землю, на якій живе, 

оберігати її природу. 

4. Прочитай словосполучення, записані українською та російською 
мовою. Порівняй число іменників. Зроби висновок. 

Українською мовою Російською мовою 

нові меблі (мн.) 

дубові двері (мн.) 

русяве волосся (одн.) 

пшеничне колосся (одн.) 

новая мебель (ед.ч.) 

дубовая дверь (ед.ч.) 

русые волосы (мн.ч.) 

пшеничные колосья (мн.ч.) 
 

 Запиши словосполучення українською мовою. У дужках біля іменників 

запиши їх число. 

 З одним словосполученням (на вибір) склади речення. 

5. Переклади словосполучення українською мовою. Запиши.  
Визнач число іменників. 

Горькое лекарство, зимние каникулы, пышные волосы, золотые 

часы, тёмные очки, новая дверь. 
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Зверни увагу!   

В українській мові є такі іменники, які вживаються тільки в 

однині або тільки у множині.  

М'ясо, молоко, масло, олія, сало, борошно, золото, сіль, 

молодь, дітвора, читання, малювання, ходьба, доброта, 

сміливість, ніжність, хоробрість, радість, любов – в однині.  

Сани, двері, ножиці, граблі, гроші, макарони, канікули, 

іменини, жнива, ворота, дрова, штани – у множині. 

 Визнач рід іменників, які вживаються тільки в однині.  

6. Диктант з «ключем».  

 Запиши іменники у два стовпчики: у першому – вжиті в однині; у другому – 

вжиті у множині.  

 У кожному іменнику підкресліть першу літеру.  

 З цих літер складіть народне прислів’я.  

 Як ти розумієш це прислів’я? 

Доля, ножиці, екзамени, озеро, приклади, радощі, берег, радість, 

експеримент, дочка, обеліски, птахи, іграшка, абрикоси, дерева, ліс, 

олівець, експонати.  

7. Склади правила безпечного відпочинку взимку. 
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УРОК 18. Змінювання іменників за відмінками 

Віталій Конопелець «Якого кольору сніг?» 

1. Прочитай назву вірша. Як ти думаєш, що вона означає, про що 
буде йти мова? Спирайся на свій життєвий досвід. 

ЯКОГО КОЛЬОРУ СНІГ? 

Білий-білий первосніг 

на поля й на луки ліг.  

А в садку глибокий, 

красень синьоокий. 

На березі ще й сосні – 

бірюзовий. Так чи ні? 

Жовто-золотавим 

припушило трави. 

А під вечір на шибках 

сніг рожевий, наче птах… 

Мов казкова птиця, 

та, що тільки сниться. 

Віталій Конопелець 

2. Прочитай вірш. 

 Чи співпали твої думки із автором?  

 Згадай, чи бачив ти такий сніг. 

 Якщо не бачив, то у вихідний день поспостерігай.  Може тобі вдасться 

побачити ще якісь кольори снігу. 

 Якого кольору сніг? З чим автор порівнює сніг? 

 З яким настроєм необхідно читати вірш? 

 Які картини зимової природи допомогли тобі уявити такі слова і вислови: 

«красень синьоокий», «сніг рожевий, наче птах», «мов казкова птиця» 

 Які художні засоби використав автор, щоб передати незвичайну красу 

снігу? 

3. Запиши уривок  вірша, змiнюючи іменники в дужках. Поясни, як 
саме ти це робиш?  

Білий-білий первосніг 

на (поле) й на (лук) ліг. 

А в (садок) глибокий, 

красень синьоокий. 

На (береза) ще й (сосна) – 

бірюзовий. Так чи ні? 

Жовто-золотавим 

припушило (трава). 

4. Попрацюй у парі. Розглянь таблицю та порівняй змінювання за 
відмінками іменників жіночого, чоловічого та середнього роду. 
Зроби висновки. 

5. За поданими в таблиці зразками усно провідміняй слова: сніг, 
вікно, береза. Складіть три речення з цими словами (у будь-якій 
формі).  
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Зверни увагу!   

Відмінювання іменників в однині 
 

Назва відмінка 
(скорочене 

позначення) 

Питання, на які 
відповідає відмінок 

іменника 

Приклади  
відмінювання іменників 

 Назви 
істот 

Назви 
неістот 

Жіночого 
роду 

Чоловічого 
роду 

Середнього 
роду 

Називний (Н.в.) хто? що? дівчина дуб село 

Родовий (Р.в.) кого? чого? дівчини дуба села 

Давальний (Д.в.) кому? чому? дівчині дубу, дубові селу 

Знахідний (З.в.) кого? що? дівчину дуб село 

Орудний  (О.в.) ким? чим? дівчиною дубом селом 

Місцевий (М.в.) на кому? на чому? на дівчині на дубі у селі 

Кличний (Кл.) - - дівчино дубе  

6. Прочитай вірш. 

Хліб – усьому голова, – так віддавна в народі казали, 

Та на війні трудящі без хліба вмирали. 

Хлібові шану, як рідним батькам, віддавали, 

Пісню про хліб на весіллі й обжинках співали, 

З хлібом і сіллю гостей дорогих зустрічали, 

В хлібові силу й могутність народу вбачали. 

 Яке слово повторюється в кожному реченні ? 

 На яке питання це слово відповідає? 

 Випиши  різні форми слова хліб з вірша, визнач 

закінчення, відмінок.  

 Зроби висновок, чому відбувається зміна закінчень? 

Це цікаво знати! 

 

Пальма Мерцалова – найстаріший і водночас 
наймолодший символ міста Донецька. Це точна копія 
знаменитої Пальми Мерцалова, що стала символом 
Донбасу.  

Філігранна скульптура у вигляді пальми висотою 3,5 м, 
виготовлена з дамаської сталі, розташована на початку 
бульвару Пушкіна. Вона була виготовлена з цілісної 
рейки за власною технологією. Пальма на бульварі 
Пушкіна була встановлена в 2007 році. 

 Дізнайся, ким був виготовлений цей символ? Чому саме пальма стала 

символом міста? 

 Провідміняй слова символ, місто, пальма (за потреби користуйся 

таблицею).  
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УРОК 19. Правопис відмінкових закінчень 

Лариса Петрівна Косач-Квітка «Спить озеро…» 

1. Прочитай. 

СПИТЬ ОЗЕРО 

Спить озеро, спить ліс і очерет.  

Верба рипіла все: «Засни, засни…»  

І снилися мені все білі сни:  

на сріблі сяли ясні самоцвіти,  

стелилися незнані трави, квіти,  

блискучі, білі… Тихі, ніжні зорі  

спадали з неба – білі, непрозорі – 

і клалися в намети… Біло, чисто  

попід наметами. Ясне намисто  

з кришталю гран і ряхтить усюди…  

Я спала. Дихали так вільно груди.  

По білих снах рожевії гадки  

легенькі гаптували мережки,  

і мрії ткались золото-блакитні,  

спокійні, тихі, не такі, як літні… 

Л.П. Косач-Квітка 

 

 

 

Українською мовою Російською мовою 

очерет  
рипіла  

зорі  
намисто 

гадки 
намети 

кришталь 
гаптувати 
мережки 

камыш 
скрипела  
звезды 

ожерелье 
мысли 

палатки 
хрусталь 
вышивать  

узоры 
 

 Про яку пору року йдеться у вірші? Аргументуй свою відповідь. 

 Чи можна провести аналогії між віршем «Якого кольору сніг» і «Спить 

озеро…»? Спробуй це зробити. 

 Чи може цей малюнок стати ілюстрацією до вірша? Доведи свою думку. 

 Чи був(ла) ти взимку на озері? Поділись своїми враженнями. 
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 Які почуття викликає у тебе цей вірш? Поясни. Підготуйся виразно читати 

вірш. 

2. Попрацюйте в парах. Знайди у тексті вірша іменники. Визнач їх 
рід, число, відмінок. Згадай алгоритм визначення цих 
граматичних категорій. 

Зверни увагу!   

Відмінювання іменників в однині 
 

Відмінки Питання ж.р. ч.р. с.р. 

Н. хто? що? -а (-я) , □ -о, □ -о (-е) 

Р. кого? чого? -и (-і, -ї) -а (-я)  
-у (-ю) 

-а (-я)  
 

Д. кому? чому? -і (-ї) -ові (-еві),  
-єві, -у(-ю) 

-у (-ю) 

З. кого? що? -у (-ю) -а (-я) , □ -о (-е) 

О. ким? чим? -ю, -ою,  
-ею, -єю 

-ом (-ем),  
-єм (-ям) 

-ом (-ем),  
 

М. на кому?  
на чому? 

-і (-ї) -ові (-еві),  
-у (-ю), -і (-ї) 

-і 

Кл. - -о, -е, -є -у (-ю),  
-е (-є) 

-о (-е) 

3. Попрацюй у групі. Розглянь таблицю. Згадай повну назву 
відмінків. Із слів для довідки добери відповідні іменники. Зроби 
висновки. 

Слова для довідки: мама, земля, ніч, батько, ключ, озеро, серце. 

4. Прочитай. Добери заголовок до тексту. Встав пропущені 
закінчення, поясни свій вибір.  

Мій дядько мисливець. Якось він пішов на 

полюванн__ (__ в.). Довго йшов степ__ (__ в.). 

Нарешті дійшов до ліс__ (__ в.). На галявині 

під дуб__ (__ в.) сидів сірий заєць. Дядько 

підняв гвинтівку. Раптом на вуханя кинулася 

лисиц__ (__ в.). Пролунав постріл. Лисиц__ 

(__ в.) впала. 
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УРОК 20. Правопис відмінкових закінчень 

Іванна Блажкевич «Взимку» 

1. Прочитай і поміркуй, чи схожий цей вірш на казку? Доведи.  

ВЗИМКУ 

Ой мороз, який мороз! 

Всiх пташок проймає дрож. 

Скачуть-плачуть горобцi:  

—Дайте нам зерна, цiв-цiв! 

А синички-невеличкi Просять:  

—Дайте рукавички! 

Снiгурi сидять вгорi. 

Заздрять дуже дiтворi: 

— Вам, дiвчатка i хлоп'ятка, 

Тепло, бо у вас є хатка. 

А у нас нема хатинки, 

І на обiд анi зернинки. 

Як почув Василь пташок, 

Одягнувся в кожушок, 

Взяв пшона i хлiба скибку, 

На подвiр'я вибiг швидко, 

Всiх пташок нагодував. 

I здалось – мороз пропав: 

Горобцi защебетали, 

I синичкам тепло стало. 

Іванна Блажкевич 
 

Українською мовою Російською мовою 

невеличкі  
вгорі 

заздрять  
скибка  

подвір’я  
нагодував  

маленькие 
вверху 

завидуют 
ломоть 

двор 
накормил 

 

 Попрацюй в парах: підготуйся і прочитай вірш в особах. 

 Розкажи, як ти допомагаєш пташкам узимку.  

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

Ліпше пташці на зеленій вітці, велика сила. 
Де багато пташок, ніж у пана в золотій клітці. 
Добре діло – там нема комашок. 

 

 Яке прислів’я можна пов’язати із змістом вірша? Чому? Спиши. 

3. Випиши із вірша іменники, виділи закінчення, поясни їх вживання 
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Зверни увагу!   

Відмінювання іменників у множині 
 

Відмінки Питання ж.р. ч.р. с.р. 

Н. хто? що? -и (- і, - ї),  -а -и (- і, - ї) -а, -я, -і 

Р. кого? чого?  -ів (-їв) -ів, -ей,  

Д. кому? чому? -ам (- ям) -ам (-ям) -ам (-ям) 

З. кого? що? -и (- і, - ї), -и, - ї, -ів -а, (-я), -і 

О. ким? чим? -ами (-ями) -ами (-ями) -ами (-ями) 

М. на кому?  
на чому? 

-ах (-ях) -ах (-ях) -ах (-ях) 

Кл. - -и (- і, - ї), -а -и (- і, - ї) -а (-я), і 

4. Попрацюй в парах.  

Провідміняй слова, користуючись таблицею:  

Книги, лікарі, шофери, ребра, свині, серця, очі, мрії, дівчата, герої 
 

 

5. Доповни речення потрібними словами.  

Спиши, поставивши іменники у потрібній формі.  

Визнач їх відмінок і закінчення.  
 

У Донецьку зимують такі птахи: ..., ..., ..., ... . У теплі краї 

відлітають ..., ... .  Навесні всі птахи повертаються, в’ють гнізда і 

виводять маленьких пташенят.  

До нас на зиму з півночі прилітають  (снігур), (чиж), (шишкар). Ці 

(пташка) потребують допомоги. Їх можна підгодовувати насінням 

(соняшник), (гарбуз), (кавун), (конопля). Охоче птахи їдять сир, 

крихти хліба, несолоний жир і м'ясо.  

Допоможемо пернатим взимку!  
 

Слова для довідки: жайворонок, 

горобець, дятел, журавель, синиця, 

ластівка, лелека, зозуля, голуб, грак, 

шпак.   
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УРОК 21. Прикметник. Значення та роль  
у мовленні. Вказівні та присвійні займенники 

Тамара Коломієць «З Новим роком!» 

1. Прочитай.  
Подумай, з якою інтонацією треба читати вірш? Чому? 

З НОВИМ РОКОМ! 

Рік старий на відході– 

Рік новий на порозі. 

Рум'яніє на сході 

Небосхил на морозі. 

Будьте, люди, щасливі, 

В мирі, в праці навіки. 

Хай уродять вам ниви 

Щастя повні засіки! 

Хай таланить вам всюди, 

З Новим роком вас, люди!  

Тамара Коломієць 
 

 

2. Виразне читання вірша.  

Українською мовою Російською мовою 

небосхил  

засіки   

хай таланить  

небосклон 

закрома 

пусть везёт 
 

 Як ти розумієш вислів «щастя повні засіки»? 

 Знайди слова, вжиті в переносному значенні.  

 Які свята ми відзначаємо взимку? 

 Чому ці свята є радісними для дітей? 

3. Випиши з вірша Т. Коломієць «З Новим роком!» прикметники 
разом з іменниками, з якими вони пов’язані.  
Яку роль у мові вони виконують?  
Став питання від іменника до прикметника.  
Визнач рід прикметників. Зроби висновок.  
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Зверни увагу!   

Прикметник – самостійна частина мови, що виражає 

ознаку предмета та відповідає на питання який? яка? яке? 

які?  

В українській мові, як і в російській, прикметники 

пов’язані з іменниками й уживаються в тому самому роді, 

числі та відмінку, що й іменники. 
 

4. Прочитай. Спиши текст, вставляючи потрібні слова.  

Одного …  ранку Івась пішов на прогулянку. Іде … лісом. Навколо 

про щось стиха шумлять … дерева. А он … галявина. На ній - … 

трава. Через … галявину простелилась … доріжка. Куди вона веде? 

Мабуть, до … озера. Саме його й шукає Івась. 

Слова для довідки: зимового, зачарованим, голі, широка, почорніла, 

талу, вузька, кришталевого. 
 

5. Утвори сполучення,  якщо потрібно, зміни закінчення. Запиши. 
Познач закінчення. 

коричневий  прозорий  
 костюм, очі  вода, небо 
карі  каламутний  
білий  привітні  
 сніг, обличчя  сусіди, листівки 
блідий  привітальні  

 

 Які прикметники є антонімами, а які – синонімами? 

 

Зверни увагу!   

В однині прикметники змінюються за родами. 

Прикметники чоловічого роду мають закінчення -ий, -ій 

(дерев’яний стіл, вечірній час), жіночого роду – -а, -я 

(дерев’яна шафа, вечірня зоря), середнього роду – -е,-є 

(дерев’яне ліжко, вечірнє небо). 

У множині прикметники за родами не змінюються. Для 

всіх родів вони мають однакове закінчення -і. 
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5. Постав сполучення прикметників з іменниками в множині. 
Запиши, познач закінчення, визнач рід. 

Чистий бульвар, надійний друг, пахуча троянда, вечірня зоря, 

широка вулиця, працьовита людина, хоробрий воїн, донецька 

троянда. 

Зверни увагу!   

У суфіксах -ськ-, -зьк-, -цьк- завжди пишемо знак 

м’якшення: міський,  кавказький, козацький. 

Перед цими суфіксами приголосні також можуть 

пом’якшуватися у вимові, проте ь після них не пишуть: 

селянський, людський. Але м’якість звука [л’] перед суфіксом 

-ськ- позначають знаком м’якшення: сільський, 

учительський, ковальський. 
 

 

6. Прочитай слова. Чому деякі слова написані з великої 
букви? Чи знайомі тобі ці назви?  
Утвори за допомогою суфіксів -ськ-, -зьк-, -цьк- 
прикметники від поданих іменників.  

Новоазовськ, Тельманове, село, місто, Макіївка, 

завод, Донецьк, учитель, Торез, Харцизьк, лікар, шахтар, 

Горлівка, коваль, Докучаєвськ. 

7. Прочитай загадку. Яка частина мови так каже про себе. 

Я без друзів не існую, 

Поважаю їх, шаную, 

Їх, як треба, заміняю 

І в біді не залишаю. 

Не прикметник, не іменник. 

Називаюсь я… . 

 Знайди займенники в тексті загадки. Випиши їх. Що ти знаєш про цю 

частину мови? 

8. Прочитай тексти. 

І. Орли відносяться до хижих птахів. Орлів не часто побачиш у 

нашому краї. До того ж орли літають дуже високо.  

Орли мають великі розміри. Тіло орлів вкрите пір’ям. Орли є сіро-

коричневих кольорів. На голові орел має міцний дзьоб, дзьобом 

орел  клює здобич. 
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ІІ. Орли відносяться до хижих птахів. Їх не часто побачиш у 

нашому краї. До того ж вони літають дуже високо.  

Орли мають великі розміри. Тіло їх вкрите пір’ям. Ці птахи є сіро-

коричневих кольорів. На голові орел має міцний дзьоб, ним він  

клює здобич. 

 Який з текстів, на твою думку, легше сприймається? Чому? 

 Назви слова, які дали можливість у другому тексті уникнути повторень 

слова орел.  

 Поміркуй, чому займенники так називаються. 

 

Зверни увагу!   

Займенник – це частина мови, яка вказує на предмети, 

їхні ознаки, кількість, але не називає їх. Займенники 

відповідають на ті самі питання, що й частини мови, замість 

яких вони вживаються. 

Займенники я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони – 

особові (личные), бо вказують на особу (лицо). Як і в 

російській мові, особові займенники належать до  трьох осіб і 

мають однину й множину та змінюються за відмінками. 

Займенники  той, цей, такий, стільки, мій, твій, свій, 

наш, ваш, їхній подібно до прикметників, змінюються за 

родами, числами й відмінками. 

9. Утвори і запиши словосполучення. Підкресли займенники. 

Хотів, вас, до, я, завітати; прошу, я, мене, вислухати; ти, себе, у, 

пошукати, обіцяв; ми, іншої, з, думки, тобою; погода, чудова, ця, 

дуже; я, твій, тобі, зошит, передам; свою, він, роботу, закінчив. 
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УРОК 22. Прикметники – синоніми,  
прикметники – антоніми. Вживання прикметників  
у прямому і переносному значенні 

Тамара Коломієць «Січень» 

1. Прочитай прислів’я. Поясни його. 

 Січень з груднем прощається, 

а на лютий очі косить. 

 Які зимові місяці згадуються у прислів’ї?    

 Як ти вважаєш, який зимовий місяць 

зображено на малюнку?  

 Аргументуй свою відповідь. 

Українською мовою Російською мовою 

січень 
грудень 
лютий 

синоніми 
антоніми 

январь 
декабрь 
февраль 
синонимы 
антонимы 

2. Послухай вірш, зверни увагу на інтонацію, настрій, який у ньому 
передано. 

СІЧЕНЬ 

Ліс під інеєм дріма, 

По землі іде зима. 

Входить пишна і велична 

В крижану господу січня. 

Усміхається з-під вій:  

– Як живеш, сердитий мій? 

Як снігами ти січеш? 

Як морозами печеш? 

Місяць січень очі мружить: 

-Я сердитий , та не дуже, 

Землю пухом укриваю, 

Щоб не мерзнуть урожаю. 

Поробив  для дітвори 

Гарні ковзанки з гори. 

Лиш недбальців-неслухнянців,  

Хто загаявсь на гулянці,  

Розстіба свого кожуха, 

Виставля з-під шапки вуха,- 

Тих снігами я січу! 

Тих морозами печу! 

Тамара Коломієць 
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Крижана господа – ледяной дом. 

Мружить – жмурит. 

Недбалець – нерадивый. 

Загаявсь – задержался. 

СІЧЕНЬ 

Січень – середина зими. Маленькі ставки і великі ріки закуті 

кригою. Поля і ліси заметені білим снігом. Віє холодний вітер. 

Морози, завірюхи. 

 Скористайся тлумачним словником і дізнайся, чому так називається цей 

зимовий місяць. 

 Які ставки і річки є у твоєму краї? 

 Згадай правила безпечної поведінки біля водоймищ взимку. 

3. Вибіркове читання 

 Назви головних героїв.   

 Якою ти уявляєш собі Зиму? 

 Прочитай слова з вірша, які її характеризують? Якою частиною мови вони 

є? Поміркуй, чи можна ці прикметники назвати синонімами. 

 Прочитай, якими словами Зима звертається до Січня? Знайди серед них 

прикметник. Підбери до нього прикметники-синоніми, поясни свій вибір. 

 Прочитай перші п’ять рядків, у яких Січень розповідає про себе. Поміркуй, 

якими прикметниками-антонімами до слова «сердитий» можливо 

розказати про Січень. 

4. Попрацюй в парах. 

 Зроби розмітку вірша, підготуйся до виразного читання в особах.  

5. З поданими в дужках синонімами утвори і запиши можливі 
словосполучення.  

руки  (добрі, життя  (заможне, 
 

лагідні, ніжні, 
 

багате, 

друзі сердечні) поле врожайне) 
 

 Підкресли прикметники вжиті в переносному значенні? 

 З двома словосполученнями склади й запиши речення, вживаючи їх у 

прямому і переносному значенні. 
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УРОК 23. Рід, число прикметників 

Колядки, щедрівки.  
Леонід Глібов «Зимова пісенька» 

1. Відгадай загадку. 

Її прикраси і вбрання – 

Відро, морквина і мітла. 

Сама ж пухнаста і м’яка, 

Недовговічна і мовчазна. 

2. Знайди у загадці слова-ознаки. 
Пригадай, що ти знаєш про прикметники. Випиши прикметники, 
визнач рід та число. За яким алгоритмом ти діяв? 

Зверни увагу!   

Прикметник (имя прилагательное) завжди стоїть у тому 

числі, що і іменник (имя существительное) з яким він 

зв´язаний. 

Наприклад: Складна задача – складні задачі , синє море – 

сині моря, свіжий вітер – свіжі вітри. 

У множині всі прикметники мають закінчення -і. 

Наприклад: привітні, щасливі, зелені. 

У множині неможна визначити рід прикметників. 

3. Прочитай вірш 

ЗИМОВА ПІСЕНЬКА 

Зимонько-снігурочко, 
Наша білогрудочко, 
Не верти хвостом, 
А труси тихесенько, 
Рівненько, гладесенько 
Срібненьким сніжком! 
Ми повибігаємо, 
Снігу накачаємо 
Купу за садком. 
Бабу здоровенную, 
Уночі страшенную, 
Зліпимо гуртом. 

Зробим очі чорнії, 
Рот і ніс червонії 
— Буде, як мара! 
День і ніч стоятиме, 
Вовка проганятиме 
Від свого двора. 
Гляне ясне сонечко  
В весняне віконечко, 
Бабу припече; 
Де й мороз той дінеться, 
Геть від баби кинеться 
З ляку утече! 

Леонід Глібов 
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Українською мовою Російською мовою 

купа 
гурт 
мара 

опудало 
бурулька 
пестливі 
вуглинки  

куча 
группа 

призрак 
чучело 

сосулька 
ласковые 
угольки 

 Чому Леонід Глібов назвав вірш «Зимова пісенька»? Яку назву віршу дав 

би ти? 

 Який настрій у цього вірша? 

 Як автор ставиться до зими? Проілюструй це словами з вірша.  

 Для чого діти зробили снігову бабу? 

4. Вправляйся у читанні. Попрацюй у парі у грі «Я – тобі, ти – мені». 
Ти читаєш перший рядок, твій сусід по парті – наступний (до 
кінця вірша). 

 Уяви, що ти художник ілюстратор. Поділи вірш на чотири частини. 

Розкажи, які малюнки, ти намалюєш до кожної з цих частин? 

 Попрацюй у парі у грі «Рими». Ти називатимеш останнє слово в рядку, а 

твій сусід по парті знаходитиме риму до названого слова. Наприклад: 

гладесенько – тихесенько, припече – утече. 

 Зараз – ти актор. Підготуйся до виразного читання. Прочитай так, щоб 

було чутно у голосі прохання, захоплення, здивування, страх, лагідність 

та гумор. Прочитай виразно. 

 Вивчи вірш напам´ять. 

5. Випиши з тексту вірша «Зимова пісенька» Л. Глібова до поданих 
іменників прикметники. Став між ними питання. Визнач рід та 
число. Наприклад: Пісенька (яка?) зимова  

Це цікаво знати! 

 

З 1818 року в швейцарському місті Цюріх проходить 
незвичайний фестиваль, назва якого означає – свято 
«шести дзвонів». Свято знаменує собою прихід весни. 
Опудало сніговика, виготовлене з тканини і вати, 
поміщають на дрова. Як тільки в церкві Святого Петра 
шість разів продзвенять дзвони – настала весна. Дрова 
підпалюють. Вважається, що чим швидше згорить 
опудало, тим більш теплим і родючим буде літо. 

 Які свята пов´язані з приходом весни святкують на твоїй Батьківщині? 

 Довідайся, які звичаї з цим поєднано? 
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КОЛЯДНИКИ 

Коли наставали різдвяні свята, маленькі колядники, 

піймавши чарівним неводом найяснішу зірку, вирушали в 

далеку дорогу. Зірка світила їм, щоб колядники не 

заблукали, не збилися з путі, бо несли вони людям радісну звістку 

про народження Сина Божого – Ісуса Христа. Срібні дзвіночки 

дзвеніли під вікнами, і люди тішилися, щодо них ідуть празники в 

гості. Щасливі люди пригощали колядників медівниками, горішками, 

яблуками, різними ласощами. Надворі гула хуртовина, а маленькі 

колядники приносили до кожної хати жменьку веселої весни.  

За Софією Майданською  
 

 

Щедрівка – це традиційна пісенька українців, що 
складеться історично й передається з покоління в 
покоління. 

Коля́дки – величальні календарно-обрядові пісні 
зимового циклу свят. 

 Чи доводилось тобі брати участь у таких дійствах? Які колядки або 

щедрівки ти при цьому співав? 

6. Робота в групах. Підготуйтеся і прочитайте виразно. Виберіть 
читця від групи. 

ОЙ СИВАЯ ТА І ЗОЗУЛЕНЬКА 

Ой сивая та і зозуленька 

Щедрий вечір, добрий вечір, 

Добрим людям на здоров’я! 

Усі сади та і облітала, 

Щедрий вечір, добрий вечір, 

Добрим людям на здоров’я! 

А в одному та і не бувала. 

Щедрий вечір, добрий вечір, 

Добрим людям на здоров’я! 

А в тім саду три тереми: 

Щедрий вечір, добрий вечір, 

Добрим людям на здоров’я! 

А в першому – красне сонце, 

Щедрий вечір, добрий вечір, 

Добрим людям на здоров’я! 

А в другому – ясен місяць, 

Щедрий вечір, добрий вечір, 

Добрим людям на здоров’я! 

А в третьому – дрібні зірки. 

Щедрий вечір, добрий вечір, 

Добрим людям на здоров’я! 

Ясен місяць – пан господар, 

Щедрий вечір, добрий вечір, 

Добрим людям на здоров’я! 

Красне сонце – жінка його, 

Щедрий вечір, добрий вечір, 

Добрим людям на здоров’я! 

Дрібні зірки – його діти. 

Щедрий вечір, добрий вечір, 

Добрим людям на здоров’я! 
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 Кого прославляють щедрівки? Кого з чим порівнюють? 

 З яким настроєм виконується щедрівка? 

ЩЕДРИК, ЩЕДРИК, ЩЕДРІВОЧКА … 

Щедрик, щедрик, щедрівочка, 

Прилетіла ластівочка, 

Стала собі щебетати, 

Господаря викликати: 

«Вийди, вийди, господарю, 

Подивися на кошару, – 

Там овечки покотились, 

А ягнички народились. 

В тебе товар весь хороший, 

Будеш мати мірку грошей. 

Хоч не гроші, то полова, 

В тебе жінка чорноброва». 

Щедрик, щедрик, щедрівочка, 

Прилетіла ластівочка. 
 

 

У щедрівках часто згадується про весну («сивая та 

зозуленька усі сади та облетіла», «прилетіла 

ластівочка»). Це тому, що колись, дуже давно  Новий рік 

святкували навесні. 
 

КОЛЯД, КОЛЯД, КОЛЯДНИЦЯ … 

Коляд, коляд, колядниця, 

Добра з медом паляниця, 

А без меду не така, 

Дайте, тітко, пирога. 

Як не дасте пирога, 

Візьму бика за рога, 

Поведу на торжок, 

Куплю собі пиріжок. 

 Які щедрівки і колядки ти знаєш напам’ять? 

7. Знайди в тексті прикметники. Яку роль  вони виконують у 
мовленні? Визнач рід та число прикметників. 

  



   

 75  

 

УРОК 24. Відмінки прикметників 

Розвиток мовлення. 
Текст-розповідь «Зимові ігри»  

1. Прочитай вірш. Випиши виділені прикметники разом з 
іменниками, до яких вони відносяться.   

СНІГУ, СНІГУ СИПЛЕТЬСЯ ДОВКОЛА… 

Снігу, снігу сиплеться довкола  

І садів травнева білизна. 

Тільки плаче на морозі гола 

Під холодним вітром бузина. 

Тільки діти витягли санчата 

І, б'ючи підборами об сніг, 

Мчать, веселі, весну зустрічати, 

Розсипаючи щасливий сміх.  

Василь Симоненко 

 Визнач закінчення . На яке питання відповідають  прикметники?  

 Чому закінчення різні? Від чого вони залежать?  

 Звернись до правила та таблиці. Визнач відмінок виділених прикметників. 

Зверни увагу!   

Зміна закінчень прикметників за питаннями називається 

змінюванням за відмінками (изменение по по падежам – 

склонение).  

Як в російській, так і в українській мові відмінок прикметник  

завжди стоїть у тому числі, роді і відмінку, що й  іменник, з 

яким він зв´язаний. 

2. Розглянь таблицю 

Відмінок 
Відмінкові закінчення в однині Відмінкові 

закінчення в 
множині 

Чол. рід Жін. рід Сер. рід 

Н. сніг який? 
білий  

дорога яка? 
біла  

поле яке? біле  дерева які? 
білі  

Р. снігу якого? 
білого  

дороги 
якої? білої  

поля якого? 
білого  

дерев яких? 
білих  

Д. 
 

снігу якому? 
білому  

дорозі якій? 
білій  

полю якому? 
білому  

деревам яким? 
білим  
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Зн. сніг який? 
білий  

дорогу яку? 
білу  

поле яке? біле дерева які? 
білі  

Ор 
 

снігом яким? 
білим  

дорогою 
якою? 
білою  

полем яким? 
білим  
 

деревами 
якими? білими  

М. на снігу  
якому? 
білому 
якім? білім 

на дорозі 
якій? білій  

на полі  
якому? 
білому 
якім? білім 

на деревах 
яких? білих 

 Зверни увагу на закінчення прикметників і питань, які до них поставлені. 

Що в них спільного? Зроби висновок. 

 Порівняй прикметники чоловічого і середнього родів. Чи є у них спільне? 

 

3. Користуючись таблицею, 
провідміняй прикметники: 

зимовий, зимова,  

зимове, зимові 

 Визнач закінчення. Усно 

підбери до прикметників 

іменник.  

 

 

 

4. Прочитай вірш. Що в ньому сказано про закінчення  прикметників 
і іменників в орудному відмінку?  

Всі прикметники зібрались  

І на тому поєднались, 

Щоб в орудному відмінку  

Завжди сміло, без заминки 

-ою на кінці вживалось 

І на -ею не мінялось. 

Хай іменник візьме –ею  

За потребою своєю. 

Отже, грушою смачнішою, 

А задачею складнішою, 

Ну, а вдачею ледачою 

Як і кашею горячою. 

 Випиши іменники разом з прикметниками. Познач закінчення. 

Зверни увагу!   

В орудному відмінку однини прикметники жіночого 
роду з основою на шиплячий мають закінчення -ою-: 
найбільшою частиною, лисячою норою, плакучою вербою. 
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Розвиток мовлення 
1. Підготовча робота. 
 Сплетіть мереживо зимових розваг. 

 

 Підбери порівняння. Закінчи речення 

Сніг пухнастий наче …. 

Ставок нагадує велике …. 

Зима одягла дерева у нарядні …. 

Прозоре мереживо накинула на …. 

2. Складіть текст-розповідь «Зимові ігри» за планом або малюнком. 

  
План (варіант 1) 
1. Вранці випав сніг. 
2. Ліпимо снігову бабу. 
3. Яка красуня! 
4. Не сумуй! 

План (варіант 2) 
1. Сніжне вбрання природи. 
2. Ігри і забави дітей. 
3. Як весело дітям взимку! 
4. Чому я так люблю зиму. 
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УРОК 25. Дієслово. Роль дієслова у реченні, 
зв´язок дієслів з іменниками 

В.Перепелюк «Степовий соловейко» 

1. Розв´яжи ребуси.  

         
 Дай відповідь на питання, про кого так говорять: 

 Він співає, поки голос має. 

 При ньому і горобець співак. 

 Хоч він і маленький, та його пісні удаленькі. 

2. Прочитай текст. 

СТЕПОВИЙ СОЛОВЕЙКО 

Коли я приглядаюсь до цієї співливої пташки, мені здається, що 

вона безмежно закохана в наші лани. Бувають випадки, коли ще в 

нас лежать сніги, коли ще ночами тиснуть дошкульні морози, а вона 

вже в небі розсипає свої пісні, ніби срібні дзвоники. 

«Дорогі, милі мої, та чого ж ви так рано прилетіли? Де ж ви 

притулитесь? Де знайдете їжу?» – думаю собі. А їм хоч би що! 

Співають собі там, у блакитному океані. 

Коли я простежив за ними, то виявилось, що вони досить 

винахідливі. 

Перш за все в полях ще чимало ожередів соломи, де вони 

знаходять собі їжу й захисток від холоду. Крім того, з сонячного боку 

на скибах ріллі, на горбах є відталини, де вони теж ховаються від 

холоду, знаходять торішні зерна. 

Збігає ще кілька днів, сонце ще більше пригріває, сніги не 

витримують, збігають водами, земля розкривається в усій своїй 

красі, і жайвороння «б’є» своїми піснями з іще більшою силою. 

Не раз я дивувався, як така маленька пташка летить так високо в 

небо, співаючи. 

Я сам співаю й добре знаю, що то значить ідучи, чи тим більше 

біжачи, співати. А жайворонок же не йде, а летить! Або ще таке. 
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Скільки не прислухався, але так і не вловив, коли ж він і як бере 

дихання? Десять, п’ятнадцять, двадцять хвилин безупинно ллється 

його пісня без найменшої перерви, ніби він на скрипці грає чи на 

якомусь іншому інструменті, якому не потрібне дихання. 

Впадає в око ще й те, що таких степових птахів, як дрохви, в нас 

уже давно нема, перепілок, деркачів дедалі меншає й меншає, а 

жайворонків повне небо. 

Мені здається, це тому, що жайворонки прилітають до нас майже 

на два місяці раніше за перепілок і деркачів. Вони раніше гніздяться, 

дітей виводять ще до жнив і тому не зазнають тих згубних втрат, які 

терплять перепілки й деркачі. 

На вигляд це звичайна сіра пташина завбільшки як шпак. Самчик 

трохи більший, на голові має щось подібне до шапочки, а на грудях 

трохи світліше пір’я. 

Гніздяться, певна річ, на землі. Кладуть дуже багато яєчок, бо 

багато пташенят гинуть, як над степом прокотиться злива. 

Залишаються не пошкодженими тільки ті гнізда, які побудовані на 

підвищеннях. 

Надзвичайно пильно бережуть жайворонки свої гнізда. 

Наприклад, коли летять до своїх гнізд, то не прямо, а падають в 

хліба або в трави за метрів п’ятдесят-сто від гнізда, а тоді нишком 

біжать до нього. 

Ще й досі цікавить мене питання, чому самчик співати 

обов’язково летить високо в небо? Колись я гадав, що в полі просто 

нема на що сісти. Тепер же в полях повно сталевих опор, багато 

дротів: будь ласка, сідай, співай, як це роблять шпаки, ластівки, інші 

птахи. Так ні ж, не сідає на них, а летить до хмар і там співає. 

Володимир Перепелюк 

Українською мовою Російською мовою 

лани 
ожереди 

рілля 
стежив 
дрохви 
деркач 
шпак 

скибка 
сталеві 

поля 
стога 

пашня, пахота 
следил 
дрофы 

коростель 
скворец 
ломоть 

стальные 
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дріт 
пильно 

проволока 
пристально 

 Визнач жанр тексту, який ти прочитав (легенда, розповідь, казка)? Доведи 

свою думку. 

 У який розділ збірки оповідань можна помістити цей твір: «Оповідання про 

пори року»,  «Охорона природи», «Життя птахів»? 

 Знайди в оповіданні і прочитай опис степового соловейка. 

 Доведи словами тексту, що автор спостерігає за птахами навесні.  

 Які звички птаха здивували тебе? 

 Чого навчає це оповідання? 

 Доведи, що автору подобається жайворонок. Використовуй слова із 

тексту. 

 Проаналізуй зміст тексту. Яку нову інформацію ти отримав? 

 Підготуй переказ тексту. 

3. Запиши передостанній  абзац тексту В. Перепелюка «Степовий 
соловейко». 

 Підкресли двома прямими слова, що позначають дію. 

 Яким членом речення виступають ці слова? (сказуемое – присудок, 

подлежащее – підмет, второстепенные - другорядні) 

Зверни увагу!   

Дієслово – це частина мови, котра означає дію предмета 

і відповідає на питання що робить?, що зробить?, що робив?   

Наприклад: читає, прилетить, копав 

Найчастіше у реченні дієслова виступають присудком. 

4. I. Прочитай слова. До яких частин мови вони належать? Доведи 
свою думку. 

школяр  летить 
пташка  повзе 
день що робить? пливе 
човен  настає 
вуж  читає 

II. До поданих іменників (имен существительных) добери відповідні 
дієслова і запиши їх разом з іменниками. Що ти записав – 
речення чи словосполучення? 

5. Попрацюй усно в парі. Ти шукаєш в тексті В. Перепелюка 
«Степовий соловейко» дієслова, а однокласник підбирає для них 
іменники за смислом, утворюючи словосполучення. 

6. Прочитай акровірш. 
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АКРОВІРШ 

Лиха зима сховається, 
А сонечко прогляне, 
Сніжок води злякається, 
Тихенько тануть стане.  
І здалеку бистренько 
Вона до нас прибуде, 
Кому-кому любесенько, 
А дітям більше буде.  

 
Василь Довжик 

 У першому реченні знайди дієслова і запиши їх разом із іменником з 

котрим воно пов´язано, ставлячи питання. 

Наприклад: Зима (що зробить?) сховається. 

7. Прочитай вірш. 

 

ПТАШКИ ЛЕТЯТЬ 

В чарівний день, весняну пору, 
Коли струмочки дзюркотять, 
Ти підніми голівку вгору – 
Птахи із вирію летять. 
Земля їх квітами стрічає, 
Повсюди проліски цвітуть. 
А в синім небі сонце грає 
І вказує пташині путь 
До рідних гнізд, що їх лишили, 
Коли мороз річки скував... 
Ключі пташині прилетіли... 
І жайвір пісню заспівав. 

Надія Красоткіна 

 Запиши. Підкресли дієслова. 

Це цікаво знати! 

 

Орнітолог – людина, вчений, що займається вивченням 
життя птахів, їх охороною. Відповідно, орнітологія – це наука, 
що вивчає птахів. 

Орнітолог спостерігає за поведінкою птахів в умовах 
природи і в неволі. Вивчає пташині голоси, їх звички, повадки. 
Відстежує сезонні перельоти. Займається науково-дослідною 
роботою. 

До завдань орнітолога входить вивчати звички і поведінку 
різних груп птахів або їх окремих видів. Такий фахівець 
цікавиться чим харчуються ті або інші птиці, де мешкають, як 
вирощує своїх пташенят. 

 Спробуй і ти побути орнітологом. Підготуй оповідання про пташку на 

основі з власних спостережень чи опису малюнку.    
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УРОК 26. Лексичне значення дієслів.  
Дієслова-сіноніми, дієслова-антоніми, 
багатозначність окремих дієслів,  
вживання дієслів в переносному значенні  

Тарас Шевченко «Встала весна». 
Дмитро Павличко «Весна» 

1. Прочитай вірш, підготуйся читати його виразно. 

ВСТАЛА ВЕСНА 

Встала весна, чорну землю 

Сонну розбудила, 

Уквітчала її рястом, 

Барвінком укрила: 

І на полі жайворонок,  

Соловейко в гаї 

Землю, убрану весною, 

Вранці зустрічають… 

Тарас Шевченко 

 Які ознаки весни згадує автор? 

 Чому Тарас Шевченко називає землю «сонною»? 

 Пригадай що ти знаєш про переносне значення слів. Знайди приклади 

вживання слів у переносному значенні у вірші. 

 Розглянь малюнок. Що спільного в змісті твору і в ілюстрації? 

  Уяви себе художником. Склади свою словесну картину, як весна 

прикрасила землю. 

2. Прочитай. 

ВЕСНА 

До мого вікна 
Підійшла весна, 
Розтопилася на шибці 
Квітка льодяна. 

Крізь прозоре скло 
Сонечко зайшло 
І поклало теплу руку 
На моє чоло. 

Видалось мені, 
Що лежу я в сні, 
Що співає мені мати 
Золоті пісні, 

Що мене торка 
Ніжна і легка, 
Наче те весняне сонце, 
Мамина рука. 

Дмитро Павличко 
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 Чому автор порівнює мамину руку з весняним сонцем? 

 Які слова  вірша допомагають уявити весну як живу істоту? 

 Користуючись тлумачним словником з´ясуй значення слів «ряст», 

«шибка». 

 Які почуття виникають, читаючи цей вірш? 

 Знайди у віршах Тараса Шевченко і Дмитро Павличко порівняння. Доведи 

правоту своєї думки. 

 Що спільного у цих віршах? 

 Вивчи один із віршів напам´ять. 
 

 

1. Пригадай з уроків російської мови що ти знаєш про 
синоніми, антоніми, багатозначні слова? 
2. Наведи приклади. 

 

3. Прочитай прислів´я. Поясни зміст прислів´їв. 

 Легше друга втратити, ніж знайти. 

 Любиш брати, люби й віддавати. 

 Ластівка день починає, а соловей кінчає. 

 Незнайко на печі сидить, а знайко, по дорозі біжить. 

 Випиши дієслова і підбери до них протилежні за значенням. Пригадай, як 

називаються такі дієслова. 

4. Прочитай вірш. Випиши антоніми парами. 

З братом я живу у парі, 
та не в злагоді – у сварі. 
Робимо все залюбки, 
тільки завжди навпаки. 
Я збираюся лягати, 
брат лише почав вставати, 
я почну відпочивати, 

він рушає працювати, 
як він може веселитись, 
коли мушу я журитись? 
Я стою, а брат біжить, 
як нас люди звуть, скажіть. 

Алла Свашенко 
 

 

5. Підбери до даних дієслів протилежні за значенням дієслова. 
Запиши. 

Говорив – мовчав, працював – …, будував – …, починав – …, 

вставав – …,  світлішає – …. 

Слова для довідки: руйнував, байдикував, сідав, кінчав, темніє. 

6. Прочитай. Утвори словосполучення,запиши  їх у зошит. 

 

іде 

пароплав час настрій вантаж 

підняти 
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 Які з цих словосполучень використовуються у прямому значенні, а які - у 

переносному?. 

7. Прочитай пари речень.  

1. На березі листя тихо шепотіло. Подружки гортали книгу й 

шепотіли. 2. Навесні горобці купаються в калюжах.  Проміння сонця 

купається у хмарах. 3. Летять птахи із вирію. Над селом летять 

сумні пісні. 

 Запиши лише ті речення, у котрих дієслова вжиті у переносному значенні. 

8. Прочитай вірш. Усно підбери синоніми до виділених дієслів. 

ВЕРБОВІ СЕРЕЖКИ 

Біля яру, біля стежки  

одягла верба сережки. 

Головою хилитала, 

Потихесеньку питала: 

— Де ота біленька хатка,  

що гарнесенькі дівчатка? 

Хай би вибігли до стежки,  

подарую їм сережки.  

Ліна Костенко 

9. До кожного з дієслів добери слова близькі за значенням. Запиши. 

Біжав, мчав; боровся, …, …; блищав, …, …; говорив, …, …. 

Слова для довідок: бився, сяяв, поясняв, воював, виблискував, 

розказував. 

 Склади й запиши речення з двома близькими за значенням дієсловами. 
 

Перевір себе!  
1. Слово протилежне за 

значенням. 
2. Слово близьке за значенням. 
3. Властивість слів, котрі 

показують декілька значень («золоті 
руки» – «золотий ланцюжок». 

4. Частина мови, що позначає дію 
предмета. 

5. Слово співзвучне з іншим, але 
відмінне від нього за значенням 
(коса – заплетене волосся, коса – 
сільськогосподарське знаряддя). 
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УРОК 27. Спостереження за роллю дієслів в  
текстах–розповідях і текстах-описах.  
Правопис не з дієсловами. 

Розвиток мовлення.  
Елла Бєлкіна за картиною «Початок весни» 

1. Розглянь картину Вітольда Б'ялинського-
Бірулі «Початок весни». Доведи, що це 
дійсно початок весни. 

 Яку пору року зображено на картині? 

 Які кольори використовував автор?  

 Якою зображена річка, небо? 

 Як зображено деревця? 

2. Прочитай. Визнач тип тексту. 

ЕЛЛА БЄЛКІНА ЗА КАРТИНОЮ  
«ПОЧАТОК ВЕСНИ» 

Картину «Початок весни» написав 

відомий художник-пейзажист Вітольд Каетанович Б'ялиницький-

Біруля. 

Його художні роботи неодноразово одержували високі нагороди. 

За одну з них він був удостоєнний звання Академіка живопису. 

...Чи бачили ви, як починається весна? 

Після довгої зими раптом щось у природі змінюється. Навіть 

одразу не збагнеш, що відбувається. Повітря здається прозорішим, 

небо голубішим, сонце теплішим. І ти розумієш, що то – перший 

подих весни. У відчинене ранком вікно вривається свіжий вітер і ніби 

шепоче: «Прокидайся ,весна іде». 

Придивись, як про цей ранок, про блакитне весняне небо, трохи 

хвилюючись, розповідає фарбами художник. Стрункі тоненькі 

берізки завмерли в очікуванні тепла і сонця. Але вони вже 

відчувають його легенькі дотики і тріпочуть, злегка погойдуючись. 

Здається, берізки стиха шепочуться між собою. 

Ранок, довгі тіні лягли на сніг, ніжаться й не помічають, що з 

плином часу стають дедалі коротшими.  
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Голубі тіні, сріблясто-блакитний сніг, синя річечка і небо, що 

переливається від зеленуватого до глибокого синього кольору, 

викликають у нас відчуття холоду, смутку. Але бринить у душі 

радісна пісня, легені переповнюються свіжим повітрям, із вуст 

зриваються слова: 

Ой весна, весна 

Днем красна… 

 Склади свій текст-опис картини. 

Зверни увагу!   

Текст-розповідь – це текст, у якому йдеться про події, 

пов’язані між собою, про дії героїв (персонажів) розповіді. 

Його мета –  розповісти, як це було. 

Текст-опис – це словесне зображення предмета, істоти, 

явища, місцевості, приміщень. 

3. Прочитай текст. Визнач тип тексту. Придумайте заголовок. 
Запиши під диктовку. 

Сонце кинуло тепле проміння на 

землю. Розтопило кригу та сніг. 

Розлилися річки. Затопили низини і 

луки. Летять і летять з вирію птахи. 

Лісові мешканці вилазять зі своїх 

домівок. Все співає, дзюрчить, радіє 

пробудженню природи. 

 Підкресли  дієслова в тексті, 

спробуйте прочитати його без дієслів.  

 Яку роль виконують дієслова в тексті? 

Зверни увагу! 

 

ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ 
МАЮТЬ 

ДІЄСЛОВА У 
ТЕКСТАХ? 

 РОБЛЯТЬ ЇЇ 
ЯСКРАВОЮ І 
ВИРАЗНОЮ 

 ПЕРЕДАЮТЬ РУХ, 
КОЛІР, СТАН 

 НАДАЮТЬ ТЕКСТУ 
ДИНАМІЧНОСТІ 

 РОБЛЯТЬ ДУМКУ 
ВЛУЧНОЮ 

ПРИКРАШАЮТЬ 
МОВУ 



   

 87  

4. Заміни вирази дієсловом. Склади з одним виразом на вибір 
речення. Запиши його. 

Не покладати рук – любити 
Через губу не плюнути –    працювати 
Душі не чути – пишатися 

 

Зверни увагу!   

В українській мові, як і в російській частка не пишеться з 
дієсловами окремо. 

 

 

5. Склади текст-розповідь про красу скверів, парків 
рідного міста навесні. Запиши його. 

 

  

місто Донецьк місто  Макіївка 

  

місто Єнакієве місто Харцизьк 

  

місто  Горлівка місто Торез 
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УРОК 28-29. Граматичні категорії дієслова.  
Часи дієслів  

Іван Білий «Жайворонки» 

1. Прочитай текст.    

ЖАЙВОРОНОВА ПІСНЯ 

З кожним днем все вище 

підіймається над землею весняне 

сонце. Ось уже і струмки задзюркотіли. 

А через тиждень від снігу і сліду не 

залишилося – розтанув увесь. 

За містом, поміж лісосмугами, 

простягаються широкі поля. Вони зараз 

чорні та сірі, тільки ще пробуджуються. Але одне поле зелене-

презелене! Навкруги ні стеблинки зеленої, а воно вже очі виїдає. 

Це посіви озимої пшениці. Вона зійшла і вкорінилася ще минулої 

осені. Тому й озимою називають. Сніг прикрив її, усю зиму оберігав 

від негоди та морозів лютих. 

Минув місяць – другий. Стало зовсім тепло. Пройшли рясні дощі. 

Зелена озимина ніби памороззю взялася, її стебла потугішали, ось-

ось колоски викинуть… 

Такого дня і почув я в полі жайворонову пісню, що дзвеніла в 

піднебессі. Жайвір висів над пшеничною нивою, немов прив’язаний 

до неї непомітною срібною ниткою. Десь унизу гніздо в нього. А там 

яєчка лежать. Отже, скоро пташенята з’являться, дітки його. Тому 

так і виспівує польовий жайворонок, ділиться з нами своєю радістю. 

Іван Білий 

Українською мовою Російською мовою 

задзюркотіли 
пробуджуються  

памороззю 

зажурчали 
пробуждаются  

изморозью 
 

 Чому пшеницю називають «озимою»? 

 Які ознаки неживої природи навесні описує автор? 

 Дай відповіді на питання: 

 Де побував оповідач? 
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 Які кольори переважають в описі поля? 

 Що оповідач побачив і почув у полі? 

 Чи можна сказати, що оповідач уважний і спостережливий? 

 А яким ти уявляєш це поле? 

 Що нового ти дізнався про жайворонків? 

 Чому виспівує польовий жайворонок? Якою радістю ділиться з нами? 

2. Поділи текст на три змістові частини, склади план.Підготуйся 
переказувати за планом. 

3. Попрацюй в групі. 

 Випиши із тексту дієслова разом з тією частиною мови, з якою пов'язані. 

 Поміркуй, чому дієслова відповідають на різні питання. 

 Розподіли виписані дієслова на групи за питаннями. 

 Зроби висновок, спираючись на знання з російської мови. 

Зверни увагу!   

В українській мові дієслова, як і в російській, змінюються 

за часами. 

Дієслова минулого часу описують дії, які відбувалися 

в минулому, до того, як про них розповідаємо: що робив?, 

що зробив? Наприклад: писав, написав. 

Дієслова теперішнього часу означають дії, які 

відбуваються у той час,коли про них повідомляємо: що 

робить?, що роблять? Наприклад: пише, пишуть.  

Дієслова майбутнього часу відображають дії, які будуть 

відбуватись у майбутньому – після моменту мовлення: що 

буде робити?, що зробить? Наприклад: буде писати, напише. 

4. Прочитай легенду.  

ЛЕГЕНДА ПРО ЖАЙВОРОНКА 

Жайворонок сонечку допомагає. 

В дрімучому лісі і в глибокому яру ще лежить холодний сніг. 

Спить підсніжник під торішнім листком. Синіє лід на ставку. 

Тільки на схилах горбків розтав сніг, побігли струмочки. В 

синьому небі заграло ясне сонечко.  

Вийшла з хати маленька дівчинка Маринка і побачила сіру 

пташечку в небі. Пташечка співала, ніби срібний дзвіночок на крилах 

піднімала, а він тремтів, тремтів. 

— Мамо, що це за пташечка співає? – запитала Маринка. 
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— Жайворонок, – відповіла мама. 

— Чому ж він так рано прилетів? Чому так радісно співає?Ще ж 

сніг лежить…  

— Жайворонок сонечку допомагає, – відповіла мама. 

— Як же він допомагає? – здивувалась дівчинка.  

— Коли жайворонок летить в синє небо, воно стає теплішим. 

Українською мовою Російською мовою 

торішнє 
струмочки 
пташечка 

здивувалась 
схил 

прошлогоднее 
ручейки 
птичка 

удивилась 
склон 

 Поміркуй чому жайворонка вважають символом весни. 

 Випиши дієслова, до них постав питання та визнач час. 

 

Додаткові тексти та завдання,  
які вчитель може використати на свій розсуд 

ЖАЙВОРОНОК І СОНЦЕ 
(казка) 

У полі лежала сіра грудочка землі, 

присипана снігом. Пригріло Сонечко. 

Розтанув сніг. Пропливла над полем хмарка, 

розсипалась дощем. Упала на сіру грудочку 

землі гаряча краплина води, в якій 

відбилося Сонечко. Перетворилася грудочка 

землі на сіру пташку – Жайворонка. 

Злетів Жайвороноку небо. Попробував 

співати, а пісня вийшла поганенька. Полетів він до Сонця й просить: 

— Сонечко, золотеє Сонечко, навчи мене гарної пісні. 

— Бери цей золотий клубочок і тягни до землі, – каже Сонечко. 

Узяв Жайворонок золотий клубочок і полетів до землі. Потяглася 

за ним тонка-тонесенька золота ниточка. Зазвучала чудова пісня. 

З того часу рано-ранесенько Жайворонок підлітає до Сонечка, і 

воно дає йому клубочок золота. Тягне золотую ниточку Жайворонок 

над полями – і чують люди чарівну пісню.  

Співає блакитне небо, співає золота пшениця, співає цілий світ. 

Як гарно! 

Василь Сухомлинський 
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 Прочитай текст, випиши дієслова у три стовпчика. 

 Як ти вважаєш, чому в тексті використовуються дієслова різного часу?  

 Постав всі дієслова в тексті у теперішньому часі. Чи зміниться зміст 

казки?  

 Визнач у останньому реченні частини мови. 

Українською мовою Російською мовою 

цвинтар 
попленталася 

кладбище 
поплелась 

 
ЖАЙВОРОНКИ 

У кінці городу, від поля, розкошували високі гіллясті черешні. 

Миколка знав, що їх отак рядочком колись посадив прапрадід 

Максим, якого із сучасників  ніхто не знав. Навіть його могила не 

збереглася, бо старий цвинтар давно занедбали, бо там десятки літ 

товчуться кози і свині, пасуться і корови. 

Серед тих черешень була найтовстіша з роздовбаним дуплом: 

так викурили звідти бджіл, що жили там невідомо скільки літ. І 

видобув батько з того глибокого дупла декілька відер щільників з 

медом. Цього Миколка не бачив, бо його тоді ще й на світі не було, 

але чув не раз розповіді про ту бджолину оказію. 

Відразу за черешнями тяглася широка, вся заросла густим 

різнотрав’ям, польова дорога, якою їздили хіба що весною коли 

орали і сіяли, та ще у жнива, іноді й восени. 

На тій дорозі до самісінької зими товклися гуси і качки 

навколишніх господарів. 

Ранок був сонячний, зелений та ще й сизий. А сизий тому, що за 

дорогою величезна нива виколисувала житечко. 

Миколка вигнав гуси саме тоді, коли вся дорога сміялася до 

сонечка золотими кульбабовими квітами. Він йшов босими ногами 

по м’якому килиму, полохаючи роботящих бджіл, що обціловували 

кожне золоте сонечко. 

Хлопчик аж світився на сонці від радісного сприйняття весняного 

ранку! 

І раптом гусяча ватага попленталася через кульбабову дорогу до 

сизої ниви. Малий нагнувся, взяв у руку грудочку землі і кинув її 

навздогін птахам, вигукуючи: 

— Не чіпайте житечка! Не чіпайте житечка! 
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І яке було його здивування, що та чорна грудочка не впала на 

землю, а затріпотіла крильцями швидко-швидко і повисла у синьому 

небі над золотою дорогою і сизою нивою. Вона тремтіла, 

піднімаючись все вище і вище. І вчулося Миколці, як з неї 

витрушуються якісь дивні звуки… 

Тоді хлопчик кинув ще одну грудочку. І та також затріпотіла 

крильцями, піднімаючись ближче до вранішнього сонечка… 

Миколка кинув ще і ще декілька грудочок – і небо заспівало, 

задзвеніло неповторною весняною піснею. 

Малий почав приглядатися, як то тремтять крильцями кинуті ним 

грудочки. На свій подив, помітив у небі натягнуті золоті і срібні 

промені-струни, по яких вдаряли крильцями темні грудочки… 

Хлопчик так був вражений побаченим, що забув і про гусей… 

А над ним співало весняне жайворонкове небо, а під ногами 

цвіла весняна земля. 

Наче у казці. 

Микола Магера 

 Свідком якої історії став Миколка? 

 До якого жанру відноситься цей твір? 

 Подумай, чому так кажуть: Жайворонок – це символ єдності Землі й Неба; 

він - співець хліборобського поля і небесної блакиті. 

 Знайди у  3 абзаці  дієслова, 

випиши їх, визнач час. Доведи. 

 Зроби синтаксичний розбір 

виділеного речення. 
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УРОК 30. Граматичні категорії дієслів:  
рід, число 

Іван Франко «Заєць та їжак»  

1. Прочитай казку. 

* * * 

Це, мої дітоньки, не є сторія, а практика. То нібито так: брехали 

старі люди, та й я за ними брешу. Бо, певно, ніхто там при тім не 

був, як Заєць з Їжем сперечалися. А проте воно мусить бути правда, 

бо мій небіжчик дідусь, коли мені це оповідав, усе говорив: «Я там 

при тім не був, але це мусить бути правда, бо мені це старі люди 

повідали, а старим людям пощо брехати?» Слухайте ж, як то воно 

було. 

Була свята неділенька, під осінь уже, саме коли гречки 

відцвітали. Сонечко зійшло ясно на небі, вітрець теплий 

проходжувався по стернях, жайворонки співали високо-високо в 

повітрі, пчілки бриніли в гречанім цвіті, а люди, святочно повбирані, 

йшли до церкви. Все, що жило, радувалося милою днинкою, і Їжак 

також. 

Їжак стояв собі край дверей своєї нори, заложив руки за пояс, 

виставив ніс на теплий вітер та й мугикав собі стиха пісеньку – чи 

гарну, чи не гарну – кому там що до того! Як уміє, так і піє. Мугикає 

собі тихенько, а далі подумав собі: 

«Поки там моя жінка миє дітей та дає їм свіжі сорочечки, дай 

лишень піду я троха в поле, пройдуся та й на свої буряки 

подивлюся, чи добре виросли». 

Буряки були недалеко від його хати; Їжак брав їх, кілько йому 

треба було на страву для своєї родини, і для того й говорив завсіди 

«мої буряки». Ну, добре. Осторожно запер він за собою двері й 

поплівся стежкою в поле. Недалеко пройшов і саме попри терновий 

корч хотів скрутити і навправці піти до буряків, аж тут настрічу йому 

Заєць. Він також так був вийшов на прохід і хотів при тій нагоді 

навідатися до «своєї» капусти. 

Побачивши Зайця, Їжак поклонився йому чемненько і привітав 

його святою неділею. Та Заєць був собі великий панич і дуже горда 
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штука. Він не відповів нічого на Їжакове привітання, а тільки глянув 

на нього дуже звисока і відізвався: 

– Ого, а ти чого так рано ось тут по полі волочишся? 

– На прохід вийшов, – відповів їжак. 

– На прохід? – зареготався Заєць. – А я думав, що твоїм ногам 

ліпше би було лежати, ніж на прохід лазити. 

Ся насмішка дуже розсердила Їжака, бо вже що як що можна 

йому говорити, все він знесе, але коли хто його ноги бере на кпини, 

то він того не може дарувати, власне для того, бо з божого допусту 

ноги у нього криві. 

– Ти, певно, думаєш,– мовить Їжак до Зайця,– що ти своїми 

довгими лабами більше докажеш? 

– І певно, – відповів Заєць. 

– Можемо зробити пробу, – мовить Їжак. – Ану, побиймося об 

заклад, побачиш, чи я тебе не перегоню. 

– Це вже сміх людям сказати! Ти своїми кривульками перебіжиш 

мене? – сміявся Заєць. – Ну, про мене, зробимо пробу, коли тебе 

така охота зносить. О що заклад? 

– Дуката і фляшку горілки, – мовить Їжак. 

– Приймаю, – відмовляє Заєць. – Давай руку! А тепер біжім! 

– Ну, ну, ну, так нагло не маємо чого квапитися, – відповів Їжак. – 

Я ще зовсім натще серця! Мушу наперед піти додому, трошка 

поснідати, а за півгодинки верну на отеє місце. 

Заєць не мав нічого против того, бо й йому хотілося перед тим 

похрупати трохи свіжої капусти. А Їжак тим часом поплентався 

додому. 

«Чекай ти, Зайчику, – думав він по дорозі. – Ти надієшся на свої 

довгі ноги, але я тобі таки заграю не тої. Правда є, що ти панич 

великий, але у голові у тебе розуму небагато. Заплатиш, небоже, 

заклад, аж буде курітися». 

Приходить Їжак додому і мовить до своєї жінки: 

– Жінко, вбирайся швиденько, підеш зо мною в поле. 

– А чого мені в поле? – питає Їжиха. 

– Знаєш, я з Зайцем об заклад побився. Маємо оба бігати на 

перегони, а хто програє, платить дуката і фляшку горілки. 
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– Чи ти, чоловіче, з глузду зсунувся? – скрикнула Їжиха. – Та з 

Зайцем хочеш у перегони бігати? 

– Вже ж, що хочу. І ти мусиш мені допомогти. 

Жінка ще щось хотіла балакати, та Їжак сказав до неї: 

– Не турбуйся, жінко! Я вже тобі скажу, як це маємо зробити. 

Вбирайся, тілько живенько, та й ходім у поле. 

Що мала Їжиха робити? Зібралася та й пішла з чоловіком. А по 

дорозі Їжак мовить до неї: 

– Слухай, жінко, що я тобі скажу. Бачиш, на отсій довгій ниві 

мають бути наші перегони. Заєць буде бігти одною бороздою, а я 

другою. Відтам з гори починаємо бігти. Отже, ти стань собі ось тут у 

борозді, і коли Заєць прибіжить сюди, то ти підніми голову та й 

крикни: «Я вже тут!» Так розмовляючи, вони прийшли на умовлену 

ниву, Їжак поставив свою жінку на її місце, а сам пішов горі 

бороздою на другий конець. Приходить, а Заєць уже там. 

– Ну, що ж, біжимо? – питає Заєць. 

– Авжеж, біжимо, – каже Їжак. 

– Ну, раз – два – три! 

Один став у одну борозду, другий у другу, а коли Заєць крикнув 

«три», рушив сам, як вихор, долі нивою. А Їжак пробіг, може, зо три 

кроки, потім скулився в борозді і вернув назад на своє перше місце. 

А Заєць жене, що має сили, та коли добіг на конець ниви, аж тут 

Їжакова жінка з другої борозди кричить йому назустріч: 

– Я вже тут! 

Заєць тільки очі витріщив з диву; йому й до голови не прийшло, 

щоби це не був той самий Їжак, бо, знаєте, Їжак і Їжиха 

однаковісінькі на подобу. 

– А це як може бути? – скрикнув Заєць.– Біжім ще раз, назад до 

першої мети! 

І, не передихнувши добре, він вихром полетів горі нивою, 

положивши вуха на хребет. Їжиха лишилася спокійнісінько на своїм 

місці. А коли Заєць добіг на другий конець ниви, то там Їжак крикнув 

йому назустріч: 

– Я вже тут! 

Розлютився Заєць. Що за диво! Щоби такий корсоногий їжак 

мене перегнав! І, не тямлячи себе з досади, крикнув: 
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– Ще раз біжім! До нижньої мети! 

– Про мене, Семене, – мовив Їжак, – біжім хоч десять раз, мені 

байдуже. 

Побіг Заєць, а внизу знов чує: 

– Я вже тут! 

Біжить ще раз догори – знов те саме. Так він, бідолаха, бігав, 

бігав сімдесят і три рази там і назад, а Їжак завсіди був «уже тут». 

Чи Заєць добіжить до горішньої мети, чи до долішньої, все чує одно: 

«Я вже тут». А сімдесятий четвертий раз уже Заєць не добіг до 

мети. Саме на середині ниви впав на землю, кров бухнула йому з 

горла, і він сконав на місці. А Їжак узяв виграний заклад, дуката і 

кварту горілки, гукнув на свою жінку з борозди, і обоє пішли радісно 

додому і жиють ще й досі, коли не померли. 

Зайця поховали, а весь його рід зарікся від того часу не бігати з 

Їжаками об заклад, так що ми, дітоньки, вже того ніколи не 

побачимо. А для вас, небожата, відси така наука: ніколи не підіймай 

на сміх бідного чоловіка, хоч би це був простий нерепаний Їжак. 

Іван Франко 
 

Українською мовою Російською мовою 

сперечалися 
мугикав 
страва 

попри терновий корч 
побитися об заклад 

чемненько 
довгими лабами 

квапитися 
перегони 
байдуже 
борозна 

нива 
не турбуйся 

з глузду зсунувся 
сконав на місці 

спорили 
тихонько напевал 

кушанье 
несмотря на терновый куст 

поспорить 
вежливо 

длинными лапами 
торопиться 

гонка 
безразлично 

углубление в земле от плуга 
засеянное  поле 
не беспокойся 

сойти с ума 
умер  на месте 

 

 Чим закінчилося змагання між зайцем і їжаком? 

 Чи справедливо, на вашу думку, залагодився конфлікт між героями? 

 Чому переможцем став їжак? 

 У яких словах казки виражена її основна думка? 
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2. Попрацюйте в парах! Вибіркове читання. 

 Розглянь малюнки. Знайди та прочитай у казці  рядки до поданих 

малюнків. 

 
 

 
 

 

Зверни увагу!   

В українській мові, як і в російській, дієслова змінюються 

за числами. Вони вживаються в однині і множині.  

В однині дієслово вживається тоді, коли воно називає дію 

одного предмета: заєць  (що робив?) бігав. 

У множині дієслово вживається тоді, коли воно називає 

дію двох або більше предметів: троянди (що зробили?) 

розцвіли. 
 

 Наведи приклади дієслів із казки. 

 

3. Знайди у казці кілька дієслів теперішнього, минулого, 
майбутнього часу. Запиши їх та поясни свій вибір.   
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Зверни увагу!   

Дієслова минулого часу в однині змінюються за родами: 

зеленів (що робив? що зробив? ) – чоловічий рід; 

зеленіла (що робила? що зробила?) – жіночий рід; 

зеленіло (що робило? що зробило?) – середній рід. 

4. Прочитай другий та третій абзаци казки. Випиши дієслова 
минулого часу. Визнач число, рід дієслів. Доведи свою думку. 

 

5. Творча робота.  

 Перебудуйте текст, ставлячи дієслова і зв’язані з ними слова у множині. 

Спиши утворені  речення.   

 Летить над пасікою бджілка і прислухається. Чує, що десь далеко 

дзвенить ніжний дзвіночок. Летить бджілка на музику дзвіночка. Прилетіла 

до лісу. А то дзвенить квітка конвалії. 

 У третьому реченні підкресли головні члени речення. 

 

Це цікаво знати! 

 

Існує багато легенд про походження конвалії. 

Українська легенда розповідає про те, що квітка виросла 

там, де впали сльози дівчинки, яка чекала нареченого з 

далекого походу. В інших легендах розповідається про 

те, що конвалія постала з розірваного намиста 

Білосніжки. Білі квіточки конвалії – це ліхтарики гномів. 

Давньоруська легенда пов’язує появу конвалії з 

морською царівною Волховою.  Вона була засмучена 

тим, що юнак Садко віддав своє серце 

земній дівчині Любаві. Сльози царівни 

падали на землю,проросли прекрасною і 

ніжною квіткою – символом чистоти, 

любові і смутку. 

 

 

 Де можна зустріти конвалію в  нашому краї? 
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УРОК 1. Неозначена форма дієслова. Дієвідміни 

Іван Франко «Заєць та Їжак» 

1. Згадай зміст казки  Івана Франка «Заєць та Їжак». Дай відповідь 
на запитання: 

 Поміркуй, до якого жанру належить цей твір. Доведи свою думку. 

 Хто головні герої казки? 

 Якими рисами характеру наділені Заєць та Їжак? 

 Як ти розумієш слова Їжака наприкінці казки? 

 Визнач головну думку казки? 

 Які питання ти задав би Їжакові за змістом казки? 

 Чому навчила тебе казка «Заєць та Їжак»? 

2. Прочитай казку Івана Франка «»за особами  

ЗАЄЦЬ ТА ЇЖАК 

Їжак стояв собі коло дверей своєї нори, заклав лапки за пояс, 

виставив ніс на теплий вітер та й мугикав собі стиха пісеньку, – чи 

гарну, чи погану, – кому яке до того діло? Як знає, так і співає.  

Мугикав собі тихенько, а далі подумав: 

«Поки там моя жінка миє дітей та дає їм свіжі сорочечки, дай 

лишень піду я трохи в поле, пройдуся та й на свої буряки 

подивлюся, чи добрі виросли». 

Буряки були недалеко від його хати. Їжак брав їх, скільки йому 

треба було для своєї родини, а тому говорив завжди «мої буряки». 

Ну, добре. Обережно зачинив він за собою двері й поплентався 

стежкою в поле. Недалеко й пройшов, аж тут назустріч йому Заєць. 

Він також вийшов прогулятись і  до «капусти своєї» теж навідатись. 

Побачивши Зайця, Їжак привітав його чемненько. Та Заєць був 

собі великий панич і дуже горда штука. Він не відповів на Їжакове 

привітання, а тільки глянув на нього дуже звисока й озвався: 

— Ого, а ти чого так рано ось тут по полі волочишся? 

— Погуляти вийшов, – відповів Їжак. 

— Погуляти? – зареготав Заєць. – А я думаю, що з твоїми 

кривими ногами краще  було б лежати, ніж на прогулянку лазити. 

Ця насмішка дуже розсердила Їжака, бо ноги в нього таки криві. 
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— Ти, певно, думаєш,– каже Їжак до Зайця,– що ти своїми 

довгими лапами швидше побіжиш? 

— Авжеж, – відповів Заєць. 

— Можемо спробувати, – мовив Їжак. – Ану, побиймося об 

заклад, побачиш, чи я тебе не пережену. 

— Це вже сміх людям сказати! Ти своїми кривульками випередиш 

мене? – сміявся Заєць. – Ну, про мене, спробуймо, коли тобі така 

охота. 

— Гаразд, – відповідає Заєць. – Давай руку. А тепер біжім. 

— Ну, ну, чого так поспішати, – відповів Їжак. – Треба наперед 

піти додому, трішки поснідати, а через півгодинки я повернусь на 

оце місце. 

Заєць не мав нічого проти, бо і йому хотілось перед тим 

похрумати  свіжої капусти. А Їжак тим часом поплентався додому. 

Приходить Їжак додому і каже до своєї жінки: 

— Жінко, збирайся швиденько, підеш зо мною в поле. 

— А чого мені в поле? – питає Їжачиха. 

— Знаєш, я з Зайцем маємо  бігати наввипередки. 

— Чи ти, чоловіче, з глузду з'їхав? – скрикнула Їжачиха. – Ти з 

Зайцем хочеш наввипередки бігати? 

— Авжеж хочу. І ти мусиш мені допомогти. 

Що мала Їжачиха робити? Зібралася та й пішла з чоловіком. 

А  дорогою Їжак і мовить до неї: 

— Бачиш оцю довгу ниву? Тут мають бути наші перегони. Заєць  

бігтиме одною борозною, а я другою. Відтіля, з гори, починаємо 

бігти. Отже, ти стань собі ось тут,  у борозні, і коли Заєць прибіжить 

сюди, то ти підведи голову та й крикни: - А я вже тут! 

Так, розмовляючи, вони прийшли на умовлену ниву.  

Їжак поставив свою жінку на її місце, а сам пішов  борозною на 

другий кінець.  

Приходить, а Заєць уже там. 

— Ну, що ж, біжимо? – питає Заєць. – Ну, раз...два... 

Один став у одну борозну, другий – у другу. 

Заєць крикнув «три» і рушив сам, як вихор, нивою.  

А Їжак пробіг, може, з три кроки, потім притаївся у борозні і 

повернув назад на своє перше місце. А Заєць біжить щосили. Та 
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коли добіг на кінець ниви, аж тут Їжакова жінка з другої борозни 

кричить йому назустріч: 

— А я вже тут! 

Заєць тільки очі витріщив з дива: йому і в голову не прийшло, що 

це не  той Їжак, бо, знаєте, Їжак і Їжачиха однаковісінькі на вигляд. 

— А це ж як могло статись? – скрикнув Заєць. – Біжім ще раз, 

назад! 

І, не передихнувши добре, він вихором полетів нивою, поклавши 

вуха на спину. Їжачиха лишилася спокійнісінько на своїм місці. А 

коли Заєць добіг на другий кінець ниви, то там Їжак йому назустріч: 

— А я вже тут! 

Розлютився Заєць. Що за диво? Щоб кривоногий Їжак мене 

випередив? І, не тямлячи себе з досади, крикнув: 

— Ану, ще раз біжім!  

— Про мене, Семене, – мовив Їжак, – біжім хоч десять разів, мені 

байдуже. 

Побіг Заєць, а знизу знову чує: 

— Я вже тут! 

Біжать ще раз дугору – знов те саме. Так він, бідолаха, бігав, 

бігав аж сімдесят і три рази туди й назад, а Їжак кожного разу  був 

«уже тут». Чи Заєць добіжить до одного краю ниви, чи до другого, 

все чує одно: «Я вже тут». А сімдесятий четвертий раз  Заєць не 

добіг. Саме на середині ниви впав на землю і  сконав на місці.  

А Їжак  гукнув на свою жінку, і обоє пішли, радіючи додому. І 

живуть, і досі, коли не померли. 

Після того ввесь заячий 

рід зарікся бігати 

наввипередки з Їжаками. 
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3. Прочитай прислів'я. Поясни, як ти їх розумієш. Поміркуй, кого 
вони стосуються – тебе, твого друга ( подруги) чи всіх нас.  

1. Добре того вчити, хто хоче все знати. 2. Любиш брати – люби  

й віддавати. 3. Життя прожити – не поле перейти. 4. Вовків 

боятися – в ліс не ходити. 5. Щоб рибу їсти – треба у воду лізти. 

 Спиши прислів'я, підкресли дієслова.  

 Які форми дієслів використано в прислів'ях?  

Зверни увагу!   

Неозначена форма є початковою формою дієслова.Вона 
відповідає на питання що робити? (писати, летіти) або що 
зробити?  

(написати, полетіти). Це незмінна форма дієслова. Вона 
не вказує ні на час, ні на особу, ні на кількість виконавців дії. 

Кінцеву частину дієслів у неозначеній формі на -ти, -ть 
називають закінченням: сіяти, сіять. Іноді до неї додаються  
-ся, -сь: вмиватися, одягнутись. 

4. Прочитай поданий текст. Розкажи, як ти розумієш відповідь 
Неозначеної  Форми. 

Дивиться Неозначена Форма, як змінюються Дієслова, і говорить: 

— Ех ви, хіба ж так треба змінюватися? 

— А як? – питають Дієслова. – Покажи ти. 

— Я б показала, – зітхає Неозначена Форма, – тільки в мене часу 

немає. 

 Поміркуй, чому так відповіла Неозначена Форма. Чого ще в неї немає? 

Свої припущення перевір за поданим віршем. 

Не думай, що я неозначена, 

Тому що нічого не значу я. 

Яка би не сталась зі мною пригода –  

Не маю особи, не знаю я роду, 

Число мене також ніяк не чіпає, 

І часу, відколи  живу, я не маю, 

І дію, проте, я завжди називаю.   

А. Свашенко 

5. Випиши з казки Івана Франка дієслова в неозначеній формі, 
доведи свій вібір. 
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6. Прочитай російські та українські словосполучення. У якій формі 
вжиті дієслова? Чим вони відрізняються? 

читать  читати  
любить книгу любити книгу 
беречь  берегти  
интересоваться книгой  цікавитися книгою  

 

 Спиши українські словосполучення. Склади з ними речення так, щоб 

дієслова стали однорідними членами. 

7. До поданих іменників добери спільнокореневі слова в 
неозначеній формі. Запиши слова парами. 

Розповідь, запис, говоріння, пам'ять, розуміння, радість, 

мислення, співак, читання, телефон, слухач. 

 Познач корінь у всіх словах. 

 Склади й запиши речення з двома дієсловами в неозначеній формі. 

8. Прочитай вірш і запам'ятай його. Розкажи, чого немає в дієсловах 
української мови. Запиши дієслова українською мовою, з 
останніми  двома склади і запиши речення. 

Знай, що в українській мові 

-чь немає в дієслові. 

Порівняй: испечь – спекти, 

А помочь – допомогти,                                  

Постеречь – постерегти, 

А сберечь – то зберегти.  

А. Свашенко 

Зверни увагу!   

В українській мові дієслова в неозначеній формі мають у 

кінці  –ти, -тися (-ться) і ніколи не закінчуються на –чь. 

9. Пригадай з російської мови, за якою ознакою дієслова 
поділяються на дієвідміни (спряжения). Розкажи про поділ 
дієслів на дієвідміни. 

 Постав подані дієслова у 3-ій особі множини. Запиши їх. Познач 

закінчення.  Визнач дієвідміну. 

Мовчати, стояти, співати, жити. 

  

допомагати 



   

 104  

Зверни увагу!   

В українській мові, як і в російській, дієслова, залежно від 

особових закінчень, поділяються на дві дієвідміни. 

10. Розглянь таблицю особових закінчень дієслів теперішнього 
часу. 

ОДНИНА 

Особа I дієвідміна II дієвідміна 

Я 
Ти 
Він ( вона, воно) 

пишу    
пишеш  
пише 

читаю  
читаєш  
читає 

ходжу     
ходиш   
 ходить 

стою  
стоїш  
стоїть 

МНОЖИНА 

Особа I дієвідміна II дієвідміна 

Ми 
Ви 
Вони 

пишемо  
пишете  
пишуть  

читаємо 
читаєте 
читають 

ходимо  
ходите  
ходять   

стоїмо 
стоїте 
стоять 

 Користуючись таблицею, зміни за особами дієслова йти, співати, 

лежати,поїти. 

11. Випиши з казки Івана Франка дієслова теперішнього часу. 
Визнач їх дієвідміну. 

12. Спиши, вибираючи з дужок потрібну букву. Доведи, що не 
помиляєшся. Визнач дієвідміни. 

Ми з Оверком друж(е/и)мо – жив(е/и)мо, не туж(е/и)мо. Разом 

ход(е/и)мо до школи, поруч в класі сид(е/и)мо, разом з школи 

ід(е/и)мо і не свар(е/и)мось ніколи.    

(І. Муратов) 

13. Прочитай текст. Добери до нього заголовок. Спиши, вставляючи  
замість крапок пропущені букви. Визнач дієвідміни. Доведи, що 
не помиляєшся. 

Ліс ще дріма...  в передранішній тиші. Непорушно сто... дерева. 

Лише де-не-де прокин...ться пташка, непевним голосом обізв...ться  

зі свого затишку. 

(За М. Коцюбинським) 
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УРОК 33. Диктант 

Підсумковий урок. 
КВК «Знавці української мови» 

(Подано орієнтовний матеріал до уроку.  
Учитель планує урок на свій розсуд) 

ДИКТАНТИ 
(1 текст на вибір учителя) 

РАНОК У СТЕПУ 

Ранній весняний ранок. Степ весело рясніє квіточками. Яскраво 

жовтіє гусячий лук. Скромно синіють дзвіночки. Біліє пахуча 

ромашка. Дика гвоздика горить червоними плямами. У ранковій 

прохолоді розлитий гіркий, здоровий запах полину. 

Все радісно потягнулося до сонця. Степ прокинувся й ожив. 

Високо в повітрі затріпотіли, задзвеніли, заграли жайворонки. Веселі 

коники підняли свою квапливу тріскотню. 

(55 слів) 

ТРАВЕНЬ 

З кожним днем все дужче пригріває ясне сонечко. Повітря стало 

тепле й  ласкаве. Весняний місяць травень радує всіх молодою 

травою і співом птахів. Початок травня – це цвітіння вишні,  черешні, 

груші, яблуні. Над першими квітами цілий день радісно гудуть 

бджоли. В синьому небі лунає пісня солов’я. У гніздах пташок 

народжуються маленькі пташенята. У школах закінчуються заняття.  

Здрастуй, любе літо!  

(58 слів) 

ЛІТО 

Гарно було за містом. Стояло літо. На полях уже золотилося 

жито, зеленів овес. Сіно вже склали у стоги. На зеленому лузі 

походжав лелека. За полями і луками темнів ліс. У лісі ховалися 

глибокі озера. Як гарно було за містом! 

Сонце освітлювало стару хату. Уся земля навколо заросла 

густим високим лопухом. Маленькі діти могли стояти під 

найбільшими його листками на весь зріст.  

(62 слова) 
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ЛІТО 

Хотілося мені літо побачити. Яке воно? Дідусь обіцяв показати. 

Цілими днями я ходив сам не свій. Коли це вже дід мені літо 

покаже? Та ось одного разу дід наказав збиратися. Вирушили тією 

дорогою, що вела в поле. Яку ж красу я побачив! Тут і лан квітучих 

соняхів, і густа кукурудза, і зелений горох, і біла гречка, і море 

пшениці. Так ось воно яке літо!  

(64 слова) 

ВЕСЕЛКА В НЕБІ 

Чудовий літній день. Після короткого дощу спалахнула в небі 

барвиста веселка. Розфарбоване коромисло через річку повисло. 

Скільки ж кольорів у веселки?  

Веселка має сім кольорів. Це червоний, жовтогарячий, жовтий, 

зелений, блакитний, синій і фіолетовий колір. Веселка утворюється, 

коли світить сонце, і йде дощ. Її можна побачити, коли стоїш спиною 

до сонця. Верхня частина її – червоного кольору, нижня – 

фіолетового. А між ними – всі інші кольори веселки.  

(68 слів) 

 

ОРІЄНТОВНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КВК  
«Знавці української мови» 

Завдання 1. Утвори нове слово з двох слів, використовуючи всі 
букви. 

Зразок. Вода + ринг = виноград. 

Липа + нота = ? 

Він + дичка = ? 

Раса + полька = ? 

Вежа + дар = ? 

Зіниця + зал = ? 

Риба + барс = ? 

Відповіді: антилопа, дівчинка, парасолька, держава,залізниця, 

барбарис. 

Завдання 2. Почитай ключові слова. До якої професії вони можуть 
мати відношення. Запиши слово-назву професії. Визнач рід, 
число іменника. Постав його в орудному відмінку однини. 

Учні, дошка, щоденник, школа, клас. 
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Ковпак, каструля, сковорідка, ложка. 

Хліб, колос, зерно, жнива, урожай, косовиця. 

Бинт, шприц, лікарня, укол, ліки. 

Завдання 3. Об’єднайтесь у пари. Доберіть антоніми до даних слів. 
У разі затримки - відповідає суперник. Перемагає той, у кого 
найбільше правильних відповідей.  

Сміятися – …, 

активний – …, 

корисний – 

хворіти – …, 

захід – …, 

минуле – …,   

згадати – …,   

працьовитий – …,  

прокинутися – …,  

вітатися – … . 

Відповіді: плакати, пасивний, шкідливий, видужувати, схід, 

сучасне, забути, лінивий, заснути, прощатися. 

Завдання 4. Добери до запропонованих слів не менше, ніж по 
чотири споріднених. 

Земля – …, 

ліс – …, 

золотий – …, 

гриб – …, 

весна – …, 

яблуня – … . 

Завдання 5. Поясни значення фразеологічних зворотів. 

Бачити наскрізь – … . 

Взяти себе в руки – … . 

Давати волю язику – … . 

Знайти спільну мову – … . 

Жити чужим розумом – … . 

Їсти очима – … . 

Відповіді. Добре знати, уміти розпізнавати чиїсь думки, наміри, 

бажання. Стати зібраним, цілеспрямованим, рішучим. Дозволяти 

собі говорити зайве. Порозумітися, домовитися з ким – небудь. 



   

 108  

Дотримуватися чужих поглядів і правил. Невідривно, пильно 

дивитись на когось. 

Завдання 6. Додай до поданих слів приголосні звуки так, щоб 
утворити нові слова. 

Коза, рука,буква, міль, коса, буря. 

Відповіді: козак,рукав, буквар, хміль, косар, буряк. 

Завдання 7. Розподіліть слова у три стовпчики  так, щоб у словах: 
першого стовпчика звуків і букв було порівну; другого – звуків 
менше, ніж букв; третього – звуків більше, ніж букв. 

Радію, праця, дзюркіт, авіалінія, алюміній, дощ, 

жолудь,емальований, цятка, об’їзд, сім̓я, розбуджений, 

електродзвоник, ячмінь, льон, ідея, обсаджувати. 

Ключ. З перших літер слів склади  вислів. 

Відповідь. Праця – джерело радості. 

Завдання 8. Запиши слова за алфавітом. 

Сад, вишенька, жайворонок, зерно, холодно,  ліс, листопад, 

переліт, зранку, зовсім, доверху, чисто, здогад, личко, лицар, 

жердка, щітка, шланг, віз, горб, радощі, цукор. 

Ключ. З останніх літер записаних за алфавітом слів складеться 

прислів’я. 

Відповідь. Азбука – до мудрості дорога. 

 

ТАЄМНА МОВА 

Шановний друже! Спробуй-но спочатку самостійно прочитати 

запропоноване: 

Яфакрифи чуфу йофомуфу, мафалофомуфу: 

— Цуфуцификуфу! Вжефе   чафас дофодофомуфу!    

Прочитав? Нічого не зрозумів? А що тут незрозумілого! У 

перекладі на зрозумілу мову, тут «засекречене» ось що:     

— Я кричу йому, малому: 

Цуцику! Вже час додому! 

— Зрозумів тепер, що до чого?  

Оволодівши секретом цієї мови, будеш мати змогу спілкуватися з 

друзями так, що тебе зрозуміють тільки вони. Спробуй. Вийде! 

Віталій Юречко 
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