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1  Запиши.  

1

БУКВИ  ТА  ЇХ  НАПИСАННЯ

1  Що  зображено?  Продактилюй  слово.  

2  Розглянь  слова.
рáно
рáнок

3  Що  в  них  спільне?  Назвè  спільні  букви.  Що  відмінне?  Назвè.

Слово  складається  з  букв.

1  Розглянь  малюнки.  Хто  це?  Покажи.  Що  це?  Покажи.

2  Продактилюй  слова.  Назвè  букви  в  кожному  слові.

3  Назвè  спільну  букву  в  словах.

2  Підкресли  однакову  букву.

1  Розглянь  жести.  Що  вони  означають?

бóква                    слîво
2  Доповни  речення.

Слîво  складàється  з  ...  .
Слîво  ...  з  букв.

Розглянь  малюнки.  Склади  з  букв  слова.  Запиши.  Полічи  букви.  

     л  и  с                    л  и  с  т                        л  и  с  т  я

птах    лист

2

3

4

5
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1  Порівняй  слова.

лèстя
лист
лис

2  Прочитай  мале  слово.  Скільки  букв?

3  Прочитай  велике  слово.  Полічи  букви.

Розглянь  малюнок.  Що  це?  Назвè  слово.  Скільки  букв?

1  Розглянь  малюнки.  

Що  це?                                             Хто  це?  

Це  —  ліс.                                     Це  —  лис.

2  Де  ліс?  Покажи  малюнок.  Покажи  слово  ліс.  Назвè  питання.

3  Де  лис?  Покажи  малюнок.  Покажи  слово  лис.  Назвè  питання.

1  Прочитай  слова.

ліс          лис

2  Покажи  однакові  букви.  Покажи  різні  букви.

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  слова.  Покажи  на  малюнку.

ліс

лèстя

дåрево

птах

лис

2  Які  слова  ти  знаєш?  Назвè  малі  слова.

3  Напиши:   мале  слово;  найбільше  слово.  Скільки  букв?

ліс    дерево

1  Що  зображено  на  малюнках?  Прочитай.  Додай  відсутні  букви.

іс іс

2  Назвè  однакові  букви.  Випиши  різні  букви.

Букви  ми  пишемо,  читаємо,   
дактилюємо  (показуємо).

6

7

8

9

10

11
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1  Розглянь  малюнки.  Хто  зображений?  Що  зображено?  

2  Назвè  всі  букви.

3  З  яких  букв  складається  перше  слово?  Скільки  букв?

4  Склади  з  букв  друге  слово.  Скільки  букв?

5  Які  букви  у  двох  словах  —  однакові  чи  різні?

6  Запиши  каліграфічно  за  зразком.

2  Прочитай  слова.

черепàха чàйка черв’ÿк
чàшка чàйник чай
часнèк чîботи черпàк

3  Доповни  речення.

Усі  слова  ...  з  букви  ч.

1  Прочитай  слова  й  покажи  малюнки.  Поясни  значення  слів.

  чàшка                 чàйка                   часнèк                чàйник

2  Покажи  однакові  букви.  Покажи  різні  букви.

Вибери  і  встав  першу  букву  в  слова.

 ай            àшка            àйник           ш      ч      щ

1  Розглянь  малюнки.  Хто  це?  Що  це?

Дощ,  . . .

1  Прочитай.

Дощ  крàпає.  Жук  повзå.  

2  Продактилюй.  Випиши  малі  букви.

1  Розглянь  малюнок.  Покажи  букву.  Що  зображено?  Хто  зображе-
ний?  Продактилюй.

2  Вибери  і  встав  останню  букву  в  слова.

журавåл            сіл            лос            я      л      ь
3  Продактилюй  слова.

12
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Чай  —   3  б .

1  Добери  схеми  до  слів.

 Слово Кількість  букв
 чай 

 сіль 

 ліс 

 чàйник 

2  Запиши  за  зразком.

1  Встав  у  слова  пропущену  букву  с.

 àни      лі       ні         овà      пе        àло
2  Прочитай.

ДРУКОВАНИЙ  УКРАЇНСЬКИЙ  АЛФАВІТ

Аа [а] Іі [і] Тт [те]
Бб [бе] Її [йі] Уу [у]
Вв [ве] Йй [й] Фф [еф]
Гг [ге] Кк [ка] Хх [ха]
Ґґ [ґе] Лл [ел] Цц [це]
Дд [де] Мм [ем] Чч [че]
Ее [е] Нн [ен] Шш [ша]
Єє [є] Оо [о] Щщ [ща]
Жж [же] Пп [пе] ь знак  м’якшення
Зз [зе] Рр [ер] Юю [ю]
Ии [и] Сс [ес] Яя [я]

18

19

20

21

22

Б К б А

ПИСАНИЙ  УКРАЇНСЬКИЙ  АЛФАВІТ

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

1  Розглянь  український  алфавіт.  Полічи  букви.

2  Які  букви  ти  знаєш?  Назвè.  Як  називаються  ці  букви?

1  Прочитай  слова.

Мàма,  бабóся,  дідóсь,  тàто,  брат.

2  З  яких  букв  складаються  слова?  Назвè.

1  Розглянь  букви.

А,  к,  м,  б,  К,  у,  Б,  д,  ф,  х,  К,  а,  Д,  б,  ц,  А.

2  Розмісти  букви  у  два  стовпчики:  друковані  й  писані.

Аа Іі Тт
Бб Її Уу
Вв Йй Фф
Гг Кк Хх
Г Лл Цц
Дд Мм Чч
Ее Нн Шш
Єє Оо Щщ
Жж Пп ь
Зз Рр Юю
Йи Сс Яя
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Покажи  пару  букв:  друкована  й  писана.

1  Розглянь  написи  на  дверях.  Розкажи,  що  за  дверима. 

2  Що  тут  написано?  Які  букви?  Що  там?  Які  букви?

3  Покажи  туалет.  Що  зображено?  Чому?

4  Подумай,  чому  на  дверях  є  написи.

1  Розглянь  уважно  малюнки.  Прочитай  підписи.  

1  Розглянь  малюнок.  Полічи  букви.  Назвè.

2  Покажи  друковані  букви.

3  Покажи  писані  букви.

1  Де  використовують  друковані  букви?  Розглянь  малюнки.  Роз-
кажи.

2  Яка  твоя  улюблена  газета  чи  журнал?  Назвè.

3  Які  ще  дитячі  газети  й  журнали  ти  знаєш?

д у п м ам а у д п

     ромàшка             м’яч                 к³шка

2  Який  малюнок  підписано  неправильно?  Як  треба  підписати?

3  Випиши  слово  на  букву  с.  Напиши  й  надрукуй.

23
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1  Розглянь  схему  слîва:  –  .  –  
  (червона  крапка  —  це  голос-

ний  звук).

2  Назвè  словà,  що  відповідають  схемі.

Так,  лін³йка,  рóчка,  там,  олівåць,  тут.
3  Випиши  словà  й  намалюй  схему.

1  Прочитай  вірш.

Чомó  так  вåсело  мен³?
Я  знàю  звóки  голосн³.
Їх  р³вно  шість.  
Я  всі  назвó:

А,  
І,  
Е,  
О,  
И,
У.

Ігор  Січовик

2  Розглянь  малюнок.  Який  голосний  звук  вимовляє  хлопчик?

1  Розглянь  малюнки.  Прочитай  підписи.

ЗВУКИ  ТА  ЇХ  ВИМОВА

Звуки  ми  вимовляємо  й  чуємо.
Голосні  звуки:  [а],  [о],  [у],  [е],  [и],  [і].

            [а]             [о]              [у]              [е]             [и]              [і]

      Прочитай  слова.  Полічи  букви.  Назвè  голосні  звуки.

черепàха                      чàйка

 Спиши  слова.  Полічи  букви  в  кожному  слові.  Підкресли  букви,  
що  позначають  голосні  звуки.

чай        чàйник        часнèк        чîботи        черпàк
Зразок.  Часник  —  6  б.

1  Розглянь  малюнки.  Прочитай.

Тут  —  стіл.
Там  —  вікнî.

2  Покажи  букви,  що  позначають  голосні  звуки.
2  Спиши  слова  —  нàзви  малюнків.  Підкресли  букви,  які  позна-

чають  голосні  звуки.

     гном                        гîлуб                 в³ник                     барабàн

28
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1  Розглянь  малюнок  і  жест. Назвè  голосний  звук.  Які  буква  й  дактилема  йому  відповідають?

Голосний  
звук

Буква
Дактилема

друкована писана

[а] А  а А  а

[о] О  о О  о

[у] У  у У  у

[е] Е  е Е  е

[и] И  и Й  и

[і] І  і І  і

1  Згадай,  хто  це.  Кожне  слово  має  три  букви.

[и] [у] [і]

2  Зміни  голосний  [и],  [і]  на  [у]  і  назвè  слова.

3  Запиши  слова  зі  звуком  [у].

2  Прочитай.  Встав  букви,  що  позначають  голосні  звуки.  

В  д  ,  хл  пч  к,  бризк  є,    з  р  ,  пл  вки,  пірн  є.

Пірнáє  —  стрибає  у  воду.

3  Випиши  слова-дії.  Підкресли  букви,  що  позначають  голосні  
звуки.

1  Прочитай  речення.

На  озері  хлопчик  пірнає  і  бризкає  водою.
2  Назвè  голосні  звуки.

3  Випиши  підкреслені  букви.  Вони  позначають  приголосні  звуки.

Приголосні  звуки:

[б],  [в],  [г],  [ґ],  [д],  [ж],  [з],  
[й],  [к],  [л],  [м],  [н],  [п],  

[р],  [с],  [т],  [ф],  [х],  [ц],  [ч],  
[ш],  [шч],  [дз],  [дж].

Подивись  на  алфавіт  на  сторінці  10.  Покажи  тільки  ті  букви,  
які  позначають  приголосні  звуки.

34
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    у    

    і    
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2  Знайди  пари  слів,  що  різняться  одним  приголосним.  Запиши  
за  зразком.

Зразок.  Сон  —  сом.

1  Назвè  слова.  Розглянь  схеми.  Які  звуки  позначено  червоною  
крапкою?  Доповни  звукові  схеми.

                     осà                                          îко  

2   Запиши  слова  й  намалюй  схеми.  Назвè  приголосні  звуки.

1  Розглянь  жести.  Прочитай  словà.

1  Розглянь  малюнок.  Що  зображено?  

            [шч]
зубнà  щ³тка

2  Назвè  виділену  букву.  Пригадай:  буква  щ  позначає  два  при-
голосні  звуки:  [ш]  і  [ч].  Запиши  слово.  Підкресли  букву  щ.

Приголосний  твердий  —  – 
[л  а  к]  

–     .     –

Приголосний  м’який  —  = 
[л' і  с]

=     .     –

Розглянь  слова  і  схеми.  Перевір  відповідність.

з³рка

кàзка

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  скоромовку.

Марèна  ¿ла  малèну.
2  Назвè  приголосні  звуки.

3  Випиши  слова  за  схемою  –  .     –  .     –  .   .

1  Прочитай  слова.

сон ѓàнок
в³ник пàпка
сир сом
рàнок мир
шàпка вінîк

                               вірш                         зміст
2  Добери  до  кожного  слîва  звукову  схему.  Назвè  м’який  при-

голосний.

  –  =  .  –  –                       
  =  .  –  –  

1  Прочитай  віршик.  Розглянь  малюнок.

Хîдить  квîчка
кîло  кілîчка.
Вîдить  д³ток  
кîло  кв³ток.

Кóло  —  біля.
Кілóчка  —  стовпчика.

39
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.  .  . .  .  .

  –     .     –     –     .

  =     .     –     –     .
+

+

+
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2  Назвè  слово.  Скільки  голосних?  Як  позначено  приголосний  
звук?

 Випиши  у  два  рядки  cлова  з  твердим  приголосним  і  м’яким  
приголосним.

[л’]іс      [д]åре[в]о      [х]àта      [к’]імнàта      [п’]³дпис

1  Розглянь  малюнок.  Хто  зображений?  Де  ведмідь?  Де  олень?  
Де  пінгвін?

2  Про  що  віршик?  Покажи  квочку.  Покажи  кілочок.  Де  на  ма-
люнку  дітки?  Де  квітки?

3  З  виділених  слів  випиши  букви,  що  позначають  приголосні  
звуки.  Назвè  м’який  приголосний.

1  Розглянь  жести.  Прочитай  слова.
46

47

    хîдить             кîло  кілîчка
2  Запиши  слова-дії  з  віршика  з  вправи  45  за  зразком.  Познач  у  

схемах  тверді  й  м’які  приголосні  звуки.

Зразок.  Ходить  —  [хîдит’]       –  .    –  .  =   .

Знак  м’якшення  (ь)  —  це  не  звук.  
Це  —  буква:

спить
[спит’]
– – . =

1  Хто  зображений?  Що  зображено?  Що  написано?  

       лис                                           лось
  –  .  =   –  .  – 

48

49

2  Добери  до  схеми  слово.  Запиши  за  зразком.

Зразок.  Ведмідь     –  .  –    =  .  =   .

Доповни  речення.
.  —  ...  звук;  –  —  ...  прèголосний  звук;  =  —  ...  прè-

голосний  звук.
Довідка:  голоснèй,    твердèй,  м’якèй.

50

  –  .  –    =  .  =    .    –  .  =    =  .  –    –  =  .  –  + + +

+

+
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2  Запиши  слова.  Підкресли  перший  звук  (=  або  –).

1  Назвè  останній  звук  у  слові.

1  Розглянь  малюнки.  Прочитай  слова.

51

         бóлька                         бóлка                          бурóлька
2  Назвè  слова  зі  звуком  [л’].

1  Прочитай.  Що  це?

1.  [бóлка]        2.  [бóл’ка]        3.  [кóл’ка]
2  Запиши  слова.

1  Прочитай  слова.  Розглянь  схеми.  Які  звуки  в  них  відсутні?

мîрква                       огірîк

.î...а                          о.і.î.
2  Запиши  слова  й  намалюй  схеми.  Назвè  приголосні  звуки.

1  Що  зображено?  Назвè  перший  звук.

52

53

54

     емлÿ                  ³рка                    уб                        ернî

55

2  Продактилюй  слова  з  останнім  твердим  приголосним  звуком.

1  Розглянь  малюнки.  Назвè  квіти.

 син  синь

 лан  лань

56

2  Намалюй  звукові  схеми.  Доповни  слова  потрібними  буквами.  
Назвè  приголосні  звуки.

  –    .   –    .   –     –     .
а а

  –     .       =
а а

+ + –     .
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1  Уважно  прочитай.  Відплескай  у  долоні.  

57

ПОДІЛ  СЛОВА  НА  СКЛАДИ

л³-то       зи-мà

58

                   ходèти                                           водèти
2  Поділи  слова  на  частини  й  запиши  за  зразком.  

Хо-ди-ти

3  Назвè  першу  частину.  Назвè  другу  частину.  Назвè  останню  
частину.

Частина  слова  —  це  склад.

1  Розглянь  малюнки  й  прочитай  склади.  Назвè  словà.  
59

   ґа                     со                  че                  ва                   лі

2  Назвè  частину  слîва.  Який  це  склад?

1  З’єднай  частини-пазли  й  утвори  слова.
60

2  Скільки  складів  має  кожне  слово?

3  Запиши  слова  по  складах.

шу ця

шиш ня

ко ка

виш ша

ки ба

гру шик

2  З’єднай  і  запиши  слова.  Підкресли  букви,  що  позначають  го-
лосні  звуки.

Слово  має  два  голосні  звуки:  літо.
Слово  має  дві  частини:  лі-то.

1  Розглянь  малюнок  і  жести.  Назвè  слова-дії.

Що  робити?
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1  Розглянь  малюнок.  Діти  не  можуть  з’єднати  склади  у  слова.  
Допоможи  їм.

Розглянь  словà.  Назвè  ціле  слîво.  Назвè  слîво,  записане  по  
складах.

1  Прочитай  слова.

Мàма,  тàто,  вікнî.
Малèна,  калèна,  молокî.

2  Поділи  слова  на  склади,  відплескай  у  долоні.  (Плескаємо  на  
голосний  звук.  Скільки  разів  плеснули  в  долоні,  стільки  скла-
дів  у  слові.)

Зразок.  Ма-ма.
3  Запиши  слова  по  складах.  Полічи  склади  в  кожному  слові.

1  Прочитай.

Водèти,  водà,  во,  ворîна,  да.
2  Запиши  склади  й  слова  у  два  стовпчики.

Склад Слово
... ...

1  Назвè  слово.  Покажи  жест.  Поділи  cлово  на  склади.  

61

шèшка

шèш-кагрóша

грó-ша

шóба

шó-ба кîшик

кî-шик

62

63

64

2  Запиши  слова  по  складах.

65

2  Скільки  слів  ти  склав?  Запиши.

1  Прочитай.  Покажи  слово.

ви
ва

го
ро

ко

ла

со

во

ра
по

ле
на

мо

66

2  Випиши  слово.  Поділи  його  на  склади.  Скільки  складів?

3  Покажи  кожен  склад.  

1  Розглянь  склади.  Чи  можна  утворити  слово?  Як?

зо  ул  ор  зозуля

67

2  Назвè  слова  й  кількість  складів  у  кожному  з  них.

си джин бик дзьо саджу

дзвіноклик джмела бджо
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1  Розглянь  малюнок.  Хто  це?  Як  записано  слово?

1  Прочитай  слова.  

Хàта,  кукурóдза,  малþнок,  тар³лка.

2  Визнач  кількість  складів  за  зразком.

Зразок.  Хата  —  2  склади.

1  Прочитай  слова.  Розглянь  малюнки  і  схеми.  Що  відображено  
в  схемах?  Добери  схеми  до  слів.

метåлик

молотîк

мèло

молокî 

машèна

мухомîр

2  Назвè  слова  з  трьома  складами.

Продовж  речення.

На  уроці  я  навчився  ...  
Я  вже  знаю  ...
Я  тепер  умію  ...  

68

69

70

ПЕРЕНОС  СЛІВ   
ІЗ  РЯДКА  В  РЯДОК

71

2  Запиши  слово  по  складах.

Слово  переносимо  з  рядка  в  рядок   
по  складах:

ли-сиця,  лиси-ця.

1  Прочитай  слова.  

кàша        косà        Марèна
2  Поділи  слова  для  переносу.

 Розглянь,  як  записано слова.  Спиши  за  зразком.

72

73

Ма- лина.  Мали  - на.
Май-ка.
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1  Розглянь  малюнки.  Прочитай  слова.
74

    корîбка                             кв³ти                               рèбка

2  Поділи  слова  для  перенесення.

При  переносі  слова  
одну  букву  не  залишаємо  в  рядку  

й  не  переносимо:
око      о-ко      ок-о

Рая      Ра-я

Поділи  слова  для  переносу.

ÿма           ²ра           ялèна           ÿсен

1  Прочитай  речення.

У  Марèни  багàто  рóч-ок.
У  Сашкà  мàло  о-лів-ц³в.

2  Перевір  правильність  поділу  виділених  слів  для  переносу.

3  Запиши  правильно.

1  Прочитай.  

Лèпа,  орåл,  мîре,  урîк,  водà,  їжàк.
2  Випиши  слова,  які  не  можна  ділити  для  переносу.

75

76

77

78

1  Прочитай  речення.

Помідîр  —  îвоч.
Огірîк  —  îвоч.
Капóста  —  îвоч.
Помідîр,  огірîк,  капóста  —  îвочі.

2  Випиши  виділені  слова  й  поділи  для  переносу.

Дз  і  дж  при  переносі  не  розриваємо:
кукуру-дза,  хо-джу.

1  Розглянь  малюнки. Прочитай  речення.
79

       Я  сиджó  на  стільц³.                 Я  саджó  дåрево.
 2  Випиши  слова-дії.  Поділи  для  переносу.

1  Розглянь  малюнки.  Назвè  фрукти.
80

2  Прочитай  слова.

ßблу-ко,  бан-àн,  грó-ша,  анан-àс,  апель-сèн,  ли-мîн.
3  Покажи  слова,  які  перенесено  неправильно.
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1  Розглянь  малюнок.  Розкажи,  хто  це.  Покажи  на  малюнку.  Назвè  
слово.  Покажи  слово.

Хто  це?                                    Що  це?

зáйчик

машèна

м’яч

ведмéдик

                              Малþк                                  ²грашки

2  Що  це?  Покажи.  Назвè.

Прочитай.

Малþк  мàє  ³грашки.  Зàйчик,  машèна,  м’яч,  ведмå-
дик   —  ³грашки.

1  Доповни  речення.

Малþк  —  це  малà  ...  .  Малþк  має  ...  .
Довідка:  ³грашки,  дитèна.

2  Виділене  слово  поділи  на  склади.

1  Пригадай  свої  іграшки.  

Що  в  тебе  є?                              Відповідь
•  Пірам³да  є? Так,  є.
•  М’яч  є? Ні,  немàє.
•  Кóбики  є?          ...
•  Машèна  є?          ...

2  Доповни  речення.

У  мåне  є  ³грашки:  м’яч,  ...  ,  ...  ,  ...  .

81

СЛОВА-НАЗВИ  (ІМЕННИКИ)

1  Розглянь  малюнок.  Хто  це?  Покажи  на  малюнку.  Назвè  слово.  
Покажи  слово.

Хто  це?                                        Що  це?
пірамíда
машèна
м’яч
кýбики

                           Малþк                                     ²грашки

2  Що  це?  Покажи.  Назвè  предмети  одним  словом.

Малþк  —  малà  дитèна.

Слова-нàзви    
відповідають  на  питання:

   хто?        що?
малюк       м’яч

1  Прочитай.

Малþк  грàється.  Тут  є  машèна,  м’яч,  пірам³да,  кóбики.  
Це  ³грашки.
2  Випиши  виділені  слова.  Постав  питання.

Зразок.  Малюк  —  хто?

82

83

84

85

86
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Розглянь  малюнки.  Склади  словосполучення.1  Прочитай.  Чого  немає?  Назвè.

Кóб  ки,  маш  на,  ведмåд  к,  зàйч  к,  д    т  на.
2  Спиши.  Встав  потрібну  букву.

1  Розглянь  малюнок.  Покажи  знайомі  іграшки.  Назвè  слова.

Де?                                             Що  це?

велосипéд

дзèґа

У  кімнáті                         ²грашки
2  Покажи  велосипед.  Де  дзиґа?

Розкажи.

•  У  тåбе  є  велосипåд? — У  мåне  ...  ...  .
•  У  тåбе  є  дзèґа? — У  мåне  ...  ...  .
•  Що  в  тåбе  є? — У  мåне  є  ...  ,  ...  ,  ...  .  

Розглянь  малюнки.  Що  в  кого  є?  Назвè.

87

88

89

90

91

...  літакà                            ...  машèни

1  Прочитай  загадку.  Відгадай.

Гудå,  а  не  літàк.
Крóтиться,  а  не  кîлесо.

2  Випиши  виділені  слова.

1  Розглянь  малюнок.  Розкажи,  хто  це.

                           ?                   Хто  це?                 ?

92

93

Це  —  мáма.            ?              Це  —  тáто.
2  Склади  речення.  Запиши.  Постав  у  словах  наголоси.

Хто  це?  —  

  —  Це  —  мàма.

  —  Це  —  тàто.

3  Подумай,  малюк  —  хлопчик  чи  дівчинка.              У  хлîпчика                                   У  д³вчинки

.

?

?

1 1

2 2
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Розглянь  малюнок  «Дівчинка  малює  сім’ю».  Розкажи,  кого  
хоче  намалювати  дівчинка.  

95

94

Кожна  людина  має  ім’я,  прізвище.

Прочитай.

Тàто  Денèс.  Мàма  Îля.  Малþк  Івàсь.  
Тàто,  мàма,  малþк  —  сім’ÿ  Велèчко.

Розкажи  про  свою  сім’ю  за  планом.

                          План
1.  Ти  хто? Я  —  ...  (хлопчик,   

 дівчинка).

2.  Назвè  своє  ім’я. Моє  ім’я  —  ... .

3.  Назвè  своє  прізвище. Моє  ...  —  ... .

4.  Яка  твоя  сім’я? Моя  сім’я  ...  (велика,  мала).

5.  Хто  є  в  сім’ї? У  сім’ї  є  ...  (тато,  мама,   
 брат,  сестра).

6.  Як  звати  твого  тата? Мого  тата  звати  ... .

7.  Як  звати  твою  маму? Мою  маму  ...  ... .

96

Це  —  сім’ÿ  Велèчко.

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай.
97

тàто

мàма бабóся
дідóсь

Це  —  моÿ  сім’ÿ:  
тàто,  мàма,  я,
cтàрша  сестрà,
мåнший  брат,
бабóся  і  дідóсь.

2  Про  що  йдеться?  Хто  є  в  сім’ї?  Назвè.

3  Хто  розповідає  про  сім’ю?  Покажи.  Назвè.

4  Скільки  дітей  у  сім’ї?  Назвè.

5  Випиши  слова,  що  відповідають  на  питання  хто?
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1  Розглянь  малюнок.  Розкажи,  хто  це.  Користуйся  планом.

сім’ÿ
тaто
син
дочкa
брат
сестрa
                       План
1.  Хто  це  разом?  
2.  Хто  розповідає  і  обіймає?
3.  Хто  сидить  на  руках?
4.  Хто  стоїть  поруч?

2  Назвè  малюнок.

1  Розглянь  малюнок.  Покажи,  хто  син.  Покажи,  хто  дочка.

2  Закінчи  речення.

Хлîпчик  —  це  син.  
Д³вчинка  —  це  ...  .
Хлîпчик  —  це  брат.  
Д³вчинка  —  це  ...  .

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  вірш.  

Це  мак.  
Це  кіт.  
Це  м’яч.  
Це  сік.  
Це  бант.  
Це  я.  
Це  мàма  моÿ.  

2  Покажи  мак.  Назвè  слово.  Постав  питання.  Покажи  маму.  По-
став  питання.  Назвè  слова,  які  відповідають  на  питання  що?

1  Продовж  речення.  Перекажи.

У  мåне  є:  тàто,  ...  ,  ...  ,  ...  ,  ...  ,  ...  ,  ...  .
2  Запиши  речення.

Розглянь  таблицю  членів  родини.  Подумай,  ким  хлопчик  є  для  
тата  й  мами;  дідуся  й  бабусі;  брата  й  сестри.

? ?

? ?

? ?

Довідка:  син,  онóк,  брат.

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай.  

Менå  звàти  Кîстик.  
У  мåне  є  дідóсь.  Це  мàмин  тàто.
Я  гàрний  онóк.  Завждè  слóхаюся  

дідусÿ  Микîлу.
2  Дай  відповіді  на  запитання.

•  Хто  розповідàє?  Назвè  ім’ÿ.
•  Про  що  розповідàє  хлîпчик?  Про  кîго  розповідàє?
•  Назвè  ім’ÿ  дідусÿ.  
•  Хто  дідóсь  для  мàми?
•  Хто  ти  для  дідусÿ?

3  Випиши  виділені  слова.  Постав  наголоси.

98
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1  Прочитай.  Чому  слова  записано  парами?

м’яч  —  м’яч³   дідóсь  —  дідус³
гість  —  гîсті   бабóся  —  бабóсі
гостèнець  —  гостèнці   калàч  —  калач³

2  Назвè  один  предмет.  Назвè  багато  предметів.

3  Назвè  одну  людину.  Назвè  багато  людей.

4  Заповни  в  зошиті  таблицю.

Що? Хто?
Один Багато Один  (одна) Багато
м’яч ... гість ...

Гість  —  той,  кого  запрошено  в  дім.
Гостèнець  —  подарунок.  

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  вірш.  Що  пропущено  у  виділе-
них  словах?  

Сьогîдні  бабóс  
при¿хала  в  гoст  .
Привезлà  онóкам  —
Марèнці  й  Соф³йці  —
р³зні  гостèнц  :
варåники  з  сèром,
сóшені  вèшн  ,
смачн³  калач  
і  велèкі  м’яч  .

2  Доповни  виділені  слова.

3  Випиши  їх  у  таблицю.

Що? Хто?
Один  (одна) Багато Один  (одна) Багато

... ... ... ...

104
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1  Назвè  слова,  що  відповідають  на  питання  хто?  Користуйся  
віршем  із  вправи  103.  Випиши  слова  у  два  стовпчики.

Що? Хто?
... ...

2  У  виділеному  слові  назвè  букви.

1  Розглянь  малюнок.  Хто  зображений?  Назвè  слова.

д³вчинка
жaбки

2  Що  зображено?  Назвè  слова.

3  Тут  хто?  Тут  що?  Там  хто?  Там  що?

4  Заповни  в  зошиті  таблицю.  Запиши  слова-нàзви.

Де? Хто? Що?

тут  —  на  бåрезі ... ...

там  —  у  р³чці ... ...

1  Прочитай  віршик.  Що  пропущено?  Назвè  слово.

На  бåрезі  Тàня  плàче,  
бо  штовхнóла  в  р³чку  ...  .
Тèхо,  Тàню,  ти  не  плач,  
не  потîне  в  р³чці  ...  .

2  Про  що  віршик?  Назвè  ім’я  дівчинки.  Який  настрій  у  неї?  Чому?

3  Що  штовхнула  Таня?  Куди  штовхнула?  Чи  варто  плакати  ді-
вчинці?  Чому?

р³чка
м’яч
бeрег

106
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109

110

1  Прочитай  речення.  Встав  слово-нàзву.  Спиши.

Сьогîдні  (хто?)  ...  при¿хала  в  гîсті.  

2  Підкресли  слово,  що  відповідає  жесту.

1  Прочитай.  Встав  у  кожне  речення  слово-ім’я  з  довідки.

Менå  звàти  ...  .  Я  люблþ  ¿сти  варåники  з  сè- 
ром.  Дідóсь  ...  лþбить  борщ.  Тàто  ...  лþбить  картîплю  і  
салàт.  Мàма  ...  лþбить  пир³г.

Довідка:  Денèс,  Þрій,  Микîла,  Мар³я.  
2  Прочитай  кожне  речення.

3  Випиши  ім’я  і  слово,  з  яким  воно  пов’язане.

Зразок.  Я  Денис.

1  Розглянь  малюнок.  Хто  зображений?  Що  їдять  хлопчики?

2  Послухай  вірш.

Мàма  рàно  уставàла,
на  снідàнок  готувàла
із  вèшнями  варåники...
В  мåне  дрóзів  багàто,  
всі  захîдьте  у  хàту:
і  Ромàн  та  Івàн,
і  Гришкî,  і  Мишкî,
і  Платîн  та  Антîн,
і  Юрàсь,  і  Тарàс!
До  восьми  я  рахувàв,
по  варåнику  давàв.
                        Варвара  Гринько

3  Хто  розповідає  про  друзів?  Назвè  слова,  написані  з  великої  
букви.  Поясни,  чому  їх  так  написано.

111

Ім’я,  прізвище  
завжди  пишуться  з  великої  букви:

Іван,  Наталка,  Костенко.

1  Прочитай  і  випиши  останнє  речення  вірша  з  вправи  111.

2  Підкресли  слова,  що  відповідають  жестам.

112

113

114

1  Прочитай  слова.  Утвори  пару  «один  —  багато».  Запиши.

Друг,  товàриш,  вірш.

2  Назвè  кількість  букв  і  звуків  у  виділеному  слові.

Розкажи  про  своїх  друзів.  Користуйся  планом.

План
1.  Як  тебе  звати?
2.  У  тебе  є  друг  (друзі)?  
3.  Як  його  (їх)  звати?  
4.  Коли  твої  друзі  приходять  у  гості?
5.  Чим  ти  пригощаєш  друзів?
6.  Ти  любиш,  коли  до  тебе  приходять  друзі?

Друг  —  друзі .

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



44 45

Назвè  ім’я  та  прізвище:  тата;  бабусі;  дідуся;  друга;  сусіда  по  
парті.

115

Ім ’я  та  прізвище  тата  —
Григорій  Демченко.

1  Розглянь  малюнок  «Вихідний  день».  

Ірèна сім’ÿ
Кîстик тaто
Ромaн мaма
Îля син
Сашкî дочкa
Ковальчóк малþк
Бім пeсик
 кóльки

2  Послухай  розповідь  учителя.

Сьогîдні  —  вихіднèй  день.  
Сім’ÿ  Ковальчукiв  вèйшла  на  прогóлянку  з  пåсиком.  

Мàма  Ірèна  і  тàто  Ромàн  ведóть  малюкà  Сашкà.  Дочкà  
Îля  і  син  Кîстик  ідóть  пîряд.  Хлîпчик  тримàє  кóльки.  
Пåсик  Бім  біжèть  попåреду.  Рàдісний  день.

3  Хто  вийшов  на  прогулянку?  Покажи.  Назвè  одним  словом.  
Назвè  різними  словами.

4  Назвè  ім’я  тата,  мами,  сина,  дочки,  малюка.  Що  означає  слово  
Ковальчуки?

116

117
1  Прочитай  слова.  Спиши.  Встав  пропущену  велику  чи  малу  

букву.

 омàн,   овальчóк,   алþк,   рèна,   îстик,   ля,  
 ім,   лопчик,   ашко.

2  Чому  вставив  велику  букву?

3  Підкресли  слова  з  малої  букви.

Клички  тварин   
пишуться  з  великої  букви:  

собака  Рекс,  коза  Зірка.

1  Розглянь  малюнки.  
118

Ткач  Івàн                                    Рекс                                        З³рка
2  Заповни  в  зошиті  таблицю.

Хто? Прізвище Ім’я Кличка
Чоловік Ткач Іван —

Жінка ... ... —

Собака — — Рекс

Кішка — — ...

Коза — — ...

3  У  яких  словах  пишемо  велику  букву?  Чому?  Зроби  висновок.

ßна  Бîйко                                Мóрка

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



46 47

3. Як  зветься  твоя  вулиця?     •  Моÿ  вóлиця  звåться  ...  .
4. Яка  річка  (озеро)     •  У  моºму  ...  є  ...  ...  .
 є  у  твоєму  місті  (селі)?
2  Відповіді  запиши.  Зверни  увагу  на  велику  букву  в  словах.

1  Прочитай  розповідь.

Рoзповідь  Кирèла
Я  живó  в  Житîмирі.  Моÿ  вóлиця  звåться  

Кèївська.  У  моºму  м³сті  є  р³чка  Тåтерів.  Вонà  
дóже  гàрна.  Ул³тку  я  люблþ  там  відпочивàти  
рàзом  із  батькàми.
2  Постав  запитання  за  зразком.  

Зразок.  Де  ти  живеш?  
3  Хто  розповідає?  Назвè  ім’я  хлопчика.

1  Розглянь  малюнок.  Розкажи.

Над³йка
Руслaн
Олeнка
пeнзлики
фaрби
картèна
квiтка
машèна

2  Запиши.

Хто  це?  , , .

Що  це?  , , ., ,

1  Прочитай.  Що  це?  Назвè  спочатку  імена  дівчаток,  а  потім  —  
імена  хлопчиків.  Зверни  увагу  на  наголоси.

Тарàс,  Людмè лка,  Þрчик,  Олåсь,  Мар³йка,  Борèс,  
Світлàнка,  Нåля,  Л³да,  В³ктор,  Олåг.
2  У  виділеному  слові  назвè  звуки  і  букви.

1  Розглянь  малюнок.  Що  зображено?  Хто  на  малюнку?  Покажи  
тата.  Покажи  маму.  Покажи  дітей.  Покажи  котика  й  песика.

119

120

2  Прочитай  текст  «Вихідний  день».  Що  пропущено?  Назвè.  

У  субîту  готóє  тàто.  Він  готóє  смачнèй  об³д.  Ми  —  ...  
і  ...  —  йомó  допомагàємо.  

Тàто  ...  розкàчує  т³сто.  Ми  л³пимо  варåники.  У  гîсті  
прèйдуть  дідóсь  ...  і  бабóся  ...  .

Мàма  ...  в³шає  картèну.
Кîтик  ...  і  пåсик  ...  грàються.

3  Придумай  імена  для  тата,  мами,  дітей,  дідуся,  бабусі.  Дай  
клички  котику  й  песику.

1  Склади  розповідь  про  своє  місто  (село)  за  планом.

                            План
1. Де  ти  живеш?   •  Я  живó  в  м³сті  (сел³)  ...  .  
2. Де  знаходиться  твоє  
 місто  (село)? •  Це  ...  îбласть.

ім’ÿ
клèчка

121

122

123
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Розглянь  малюнки.  Хто  зображений?  Що  робить?

їсть
гризe
годóє
птàшка  
пташенÿ  

1  Розглянь  малюнки.  Хто  зображений?  Що  робить?

1  Розглянь  малюнки.  Хто  зображений?  Що  робить?  Назвè.

124

СЛОВА-ДІЇ  (ДІЄСЛОВА)

покaзує

2  Склади  речення  за  питаннями:  хто?  що  робить?  що?

3  Запиши. Підкресли  слова-дії  двома  лініями.

1  Назвè  жести  словами.  Запиши  слова-дії.  
125

хлîпчик
їсть
п’є

2  Доповни  речення.

Хлîпчик  ...  .  Хлîпчик  ...  .

Слова-дії  відповідають  на  питання:
що  робить?      що  робити?

    малює                  малювати

126

127

2  Покажи,  де  кошеня  лежить.  Де  кошеня  стоїть?  Де  кошеня  си-
дить?  Де  кошеня  вмивається?  Де  кошеня  спить?

3  Запиши  питання  і  слова-дії.

Зразок.  Що  робить?  —  лежить.

1  Розглянь  малюнок.  Назвè  героїв  мультфільму.  

2  Доповни  словом-дією.
Ворîна  ... .  Кіт  ... .  Папóга  ... .

3  Постав  питання  до  слова-дії.

128
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1  Розглянь  схеми.1  Розглянь  картини.  Хто  зображений?  Назвè.
129

2  Доповни  в  зошиті  таблицю.  Розкажи,  хто  що  робить.

Що  робить?
Сидить Стоїть Лежить

пåсик зàєць кіт
... ... ...

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  вірш.  

На  сосн³  ...  совà,  
під  соснîю  ...  лисенÿ.
Лисенÿ  ...  у  совè:
—  Рîзуму  менå  навчè!

2  Що  пропущено  у  вірші?  Які  слова-дії?

3  Подумай  і  встав  слова-дії.  Зверни  увагу  на  лисеня.

Довідка:  сто¿ть,  сидèть,  прîсить.
4  Запиши  вірш.  Виразно  прочитай.  

130

131

човн³
корабл³
матрàці

плàвати  на
шàшки

футбîл

тåніс

грàти  у

îбруч

кîлесо

гàйку
крутèти

2  Утвори  словосполучення.  Запиши.

Зразок.  Грати  у  шашки.

1  Розглянь  малюнок  «Я  можу  все  робити».  Хто  зображений?

грàти  у  ...

¿здити  на  ...

плàвати

крутèти

стрибàти

б³гати

cвітèти

2  Продовж  речення  словами-діями  з  питанням  що  робити?

Хлопчик:  Я  мîжу  (що  робити?)  ...  ,  ...  ,  ...  .
Дівчинка:  Я  мîжу  (що  робити?)  ...  ,  ...  ,  ...  .
Сонечко:  Я  мîжу  (що  робити?)  ...  ,  ...  ,  ...  .

3  Запиши  одне  речення.

132
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1  Розглянь  малюнки.  Хто  зображений?  Що  робить?  

2  Поєднай  слово-назву  і  слово-дію.

метåлик пîвзає
кîник літàє
гóсінь стрибàє

3  Запиши  речення.

4  Виділене  слово  поділи  на  склади.

1  Прочитай.

1  Розглянь  малюнок  «Вода  потрібна  всім».  Для  чого  потрібна  
вода?

мèти

прàти

поливàти

мèтися

готувàти

пèти

2  Відповідай  і  використовуй  слова-дії.

1  Розглянь  малюнки  «Жаб’яча  сім’я».  Хто  зображений?  Що  ро-
бить  кожна  жабка?

133

134

2  Продовж  речення.  Користуйся  довідкою.

Жàбка-мàма  ...  об³д.  Жàбка-д³вчинка  ...  на  скакàлці.  
Жàбка-хлîпчик  ...  мух.  Жàбка-тàто  ...  газåту.

Довідка:  готóє,  стрибàє,  лîвить,  читàє.

3  Два  речення  запиши.

135
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д³вчинка

кîник

горобåць

стрибàє
кенгурó

пружèна

жàбка

стрибàє

2  Запиши  речення.  Підкресли  слова-дії.

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  загадку.  Встав  потрібне  слово-дію.

З  травè  на  стеблèну,
з  кв³тки  на  стежèну
...  пружèна  —  
зелåна  спèна.

2  Покажи:  траву,  стеблину,  квітку.  Відгадай.

3  Чому  коника  порівнюють  із  пружиною?

1  Покажи  слова-дії  і  слова-нàзви.  

Зîя  сидèть  на  дивàні.  Назàр  сидèть  на  стільц³.  Тîня  
сидèть  в  кр³слі.  

Андр³й  сідàє.  Андр³й  встаº.  
Андр³й  присідàє.  Андр³й  встаº.  

2  Постав  питання  до  слів-дій.

137

138
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1  Розглянь  малюнки.  Хто  зображений?  Що  робить?

ідå  (йде)

¿де  

2  Доповни  речення.  Запиши.  

Хлîпчик  ...  .  Машèна  ...  .  Чолов³к  у  машèні  ...  .  
3  Над  словом-дією  напиши  питання.

                                    що  робить?

Зразок.  Хлопчик  іде.

1  Розглянь  малюнки  й  схеми  речень.  Вибери  слово-дію:  іде  чи  
їде.  Поясни.

Хто?  Що? Що  робить?

                       з  дрóгом.

                        в  машèні.

   .

                        по  дорîзі.

2  Запиши  речення  зі  словом  іде.  Намалюй  схему.

1  Прочитай  слова-дії  і  розглянь  малюнки.

сто¿ть п’є усміхàється
сидèть їсть
присідàє

139

140

2  Покажи,  яким  малюнкам  відповідають  слова-дії.

1  Побудуй  речення  за  питаннями  хто?  що робить?  Користуйся  
малюнками  з  вправи  139.

2  Речення  запиши.

1  Розглянь  малюнок.  Хто  зображений?  Покажи.  Назвè.  Що  зо-
бражено?  Покажи.  

2  Добери  до  словосполучень  слова-нàзви  і  склади  речення.

...  летèть  над  машèною;  ...  мчить  на  машèні;  ...  хо-
вàється  за  хмàру,  ...  сидèть  за  кермîм.

141

3  Випиши  слова-дії.

142

143

.
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Розглянь  малюнок.  Прочитай.  Встав  у  речення  слова  іду,  ідеш.1  Прочитай  (послухай)  вірш  про  казкових  героїв.  Розглянь  ма-
люнок.

ідe

¿де

Трам-вàй-чик
...  мій  трам-вàй-чик.
У  вагîні  лис  і  зàйчик,
бегемîтик,  слîник,  кîтик,  
вîвчик,  пåсик,  крîтик.
—  Не  дивóйтесь,  —  кàже  зàйчик,  —
в  зоопàрк  ...  трам-вàй-чик.

Анатолій  Камінчук

2  У  вірші  загубилося  слово-дія.  Добери  його.  Поясни.

3  Покажи  казкових  героїв  на  малюнку.

4  Випиши  перше  речення.  Підкресли  слово-дію.

1  Розглянь  малюнок.  Послухай  текст.  Добери  правильні  слова-дії.

Їжакîва  сім’ÿ  на  прогóлянці
Їжàк-тàто  (ідå,  ¿де)  на  велосипåді.  

Він  (несå,  везå)  попåреду  їжачкà-
малюкà.

На  спèні  їжàк  (везå,  несå)  стàрших  
їжачк³в-синîчків.

2  Покажи:  їжака-тата,  старших  їжачків-синочків,  їжачка-малюка.

3  Випиши  слова-дії  разом  зі  словами-назвами.  Постав  питання  
до  слів-дій.

144

145

146

Що  роблю? Що  робиш?

Я  ...  по  стåжці. Ти  ...  по  стåжці.

Я  ...  з  кîшиком. Ти  ...  з  відåрцем.

Я  ...  з  к³шкою. Ти  ...  з  собàкою.

Я  ...  по  грибè. Ти  ...  по  малèну.
Я  ...  у  ліс. Ти  ...  у  гай.

Я  ...  в  штанàх. Ти  ...  в  джèнсах.

Зразок.  Я  іду  по  стежці.  Ти  ідеш  по  стежці.

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  речення  з  питанням  що  роблю?  

Хто? Що  роблю? Що  робиш?

Я  ідó. Ти  ідåш.

Я  несó. Ти  ...  .

Я  берó. Ти  ...  .

Я  кладó. Ти  ...  .

Я  одягàю. Ти  одягàєш.

Я  дарóю. Ти  ...  .

2  Утвори  речення  з  питанням  що  робиш?  Запиши.

147
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1  За  малюнками  вправи  149  додай  до  питання  слова-дії.  Запиши.  

Що  роблю?  Поливàю,  ...  ,  ...  ,  ...  .
Що  робиш?  Поливàєш,  ...  ,  ...  ,  ...  .

2  Порівняй  однакові  слова.  Підкресли  змінні  частини  слів.

1  Добери  правильні  слова-дії.

 берó
 берåш 
                            Я кладó                    Ти
 кладåш
 в³шаю
 в³шаєш

2  Запиши  у  два  стовпчики  (що  роблю?  що  робиш?).

3  Підкресли  змінні  частини  слів.

Розглянь  малюнок.  Хто  зображений?  Склади  речення  за  зразком.

                                             Я                                      Ти

розглядàю  квiтку  

розглядàєш  зіркè

даþ  к³стку

даºш  к³стку

¿ду  на  дîшці

¿деш  на  дîшці

Зразок.  Я  розглядаю  квітку.  Ти  розглядаєш  зірки.

1  Прочитай.  Добери  питання  до  слова-дії.

Я  берó  (що  роблю?  що  робиш?).  Ти  ідåш  (що  роблю?  
що  робиш?).  Я  одягàю  (що  робиш?  що  роблю?).  Ти  ¿деш  
(що  роблю?  що  робиш?).
2  Запиши  речення  і  правильне  питання.

1  Розглянь  малюнки.  Розкажи.

•  Я  (дівчинка)  що  роблю?  
•  Ти  (хлопчик)  що  робиш?

148

149

150

Що  роблю?
поливàю
везó  
пишó
прасóю

Що  робиш?
поливàєш  
везåш
пèшеш
прасóєш

2  Запиши  за  зразком.

Зразок.  Я  поливаю,  а  ти  везеш.

151

152

                        Я                                                     Ти
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Довідка:  чергóю,  чергóєш,  прибирàю,  прибирàєш,  
витирàю,  витирàєш,  стàвлю,  стàвиш,  поливàю,  поливàєш.
2  Випиши  питальні  речення.  Підкресли  слова-дії.

Подумай  і  розкажи  про  своє  чергування  в  класі  за  планом.

                            План
1.  Коли  ти  чергуєш?
2.  Що  ти  робиш  спочатку?
3.  Як  ти  прибираєш?
4.  Що  ти  робиш  потім?
5.  Як  доглядаєш  за  квітами?
6.  Який  бал  ти  поставиш  собі  
     за  чергування?

1  Розглянь  малюнок.  Послухай  уважно  вірш.

Рóханка
Щоб  ходèти,  нîги  мàю,
нèми  б³гаю,  стрибàю.
Мàю  рот  —  по¿м  смачнå,
ніс  —  відчóю  запашнå,
рóки  —  брàта  обнімàю,
îчі  —  кнèжку  розглядàю.
Я  за  т³лом  доглядàю  
і  здорîвою  зростàю!

2  Що  має  дівчинка?  Назвè  слова-нàзви.

3  Поясни  слова-дії.

1  Випиши  з  вправи  157  слова-нàзви.  Доповни  речення.

Я  мàю  нîги,  ...  ,  ...  ,  ...  ,  ...  .  
2  Підкресли  слово-дію.

Прочитай.  Постав  питання.

Я  розглядàю,  даþ,  ¿ду  —  що  ...  ?
Ти  розглядàєш,  даºш,  ¿деш  —  що  ...  ?

1  Розглянь  жести.  Назвè  слова-дії.  Склади  речення  за  запитан-
нями.  

Що  я  роблþ?
Що  ти  рîбиш?

2  Запиши.

1  Прочитай  речення  двох  друзів.  Встав  слова-дії  з  довідки.  

1.  Сьогîдні  я  ...  в  клàсі.  Я  скрізь  ...  ,  ...  пил.  ...  на  
м³сце  стільц³,  столè.  ...  кв³ти.

2.  Ти  ...  зàвтра?  Ти  скрізь  ...  ,  ...  пил,  ...  на  м³сце  
стільц³,  столè,  ...  кв³ти?

153

154

155

156

157

158
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1  Розглянь  малюнок.  Прочитай.  Додай  слова-дії.

                                      що  роблять?
Сашкî  й  Лåся  ...  ,  ...  ,  ...  .

2  Запиши.  Постав  у  вставлених  словах  наголоси.

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  речення.  Постав  питання  до  ви-
ділених  слів.

Мар³йка  і  Пåтрик  ідóть.  
Вонè  несóть  кóльки.
Д³ти  радiють.

2  Випиши  слова-дії  й  питання.

Розглянь  малюнок.  Розкажи:  що  зображено;  хто  зображений.  
Встав  у  речення  потрібні  слова-дії  з  дужок.

Хлîпчик  Івàсь  (¿де,  ідå,  
стрибàє).  Зàйчик  (¿де,  ідå,  
стрибàє)  попåреду.  Скрізь  
(літàють,  стрибàють,  ідóть)  
бàбки.  Лівîруч  (сидÿть,  сто-
ÿть,  ростóть,  ідóть)  зелåні  
ялèни.  У  трав³  (ростóть,  ле-
жàть,  сидÿть)  квiти.

Розкажи,  що  робиш  ти.

•  Ти  хîдиш,  б³гаєш,  стрибàєш?
•  Ти  їсè  смачнå?
•  Ти  відчувàєш  запашнå?
•  Ти  обнімàєш  брàта  (сестрó)?
•  Ти  розглядàєш  кнèжку?
•  Ти  доглядàєш  за  сво¿м  т³лом?
•  Як  ти  доглядàєш?
                          що  робиш?               що  роблю?          що  роблю?
Зразок. Ти  ходиш? —   Я  ходжу. Я  маю  ноги.
 Ти  їси? —  Я  їм. Я  маю  рот.
 Ти  відчуваєш? —  Я  відчуваю.  Я  маю  ніс.

1  Розглянь  малюнки.  Що  роблять  діти?  Назвè  слова-дії.  

Що  роблять?

ідóть

стоÿть

розмовлÿють

несóть

їдÿть

сумóють

радiють

грaють  у  м’ячa

2  Склади  й  запиши  речення  за  схемою.

.і

159

160

161

162

163
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Випиши  з  вірша  з  вправи  165  слова-дії  у  два  стовпчики.  По-
ясни  значення  жестом.  

Що  робить? Що  роблю?

завåршує прîшу
... ...

1  Розглянь  малюнки.  Прочитай  речення.  Про  що  йдеться?  Наві-
що  собаці  будка?

1  Розглянь  пари  предметів.  Назвè.
164

2  Доповни  речення  словами-діями,  що  відповідають  на  питання  
що  роблять?

На  стільц³  ...  ,  а  на  л³жку  ...  .
На  літакó  ...  ,  а  на  корабл³  ...  .
На  урîці  ...  ,  а  на  прогóлянці  ...  .
На  гîйдалці  ...  ,  а  на  ковзанàх  ...  .
Довідка:  сидÿть,  лежàть,  літàють,  плàвають,  вчать,  

гулÿють,  гойдàються,  катàються.
3  Запиши  два  речення.  Підкресли  слова-дії.

1  Послухай  (прочитай)  вірш-казку.  Про  що  розповідається?  
Назвè  головного  героя.  Що  робить  грудень?  Назвè  виділені  
слова-дії.

                Грóдень
Грóдень  —  
м³сяць  сніговèй,
рік  завåршує  старèй.
Хîдить  і  питaє:
—  Хто  не  мaє  кожухà?
Прîшу,  д³ти,  до  ліскà.
Є  велèкі  два  дубè,  
роздаþ  там  кожухè  
б³лкам,  зàйчикам,  вовкàм  
і  весåлим  малюкàм.

2  Знайди  у  вірші  рядки,  що  відповідають  малюнку.

165

166

167

Д³ти  змайструвàли  бóдку  для  собàки.  Дмèтрик  за-
просèв  Дружкà  в  бóдку.  Галèнка  принеслà  Дружкó  кàшу.  
Пåсик  дóже  зрадiв.  Він  подÿкував:  —  Гав,  гав!
2  Знайди  в  кожному  реченні  слово-дію.  Постав  питання.

Заповни  в  зошиті  таблицю.  Користуйся  текстом  із  вправи  167.

Слово-назва Питання Слово-дія

д³ти  що  зробили? змайструвàли

Дмèтрик  що  зробив? ...

Галèнка  що  зробила? ...

пåсик  що  зробив? ...

168
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169
1  Прочитай  уважно  вірш.

Пес  на  слóжбу  наля-
                 гàв:
п³зно  спàти  він  ля-
                 гàв.
Рàно  з  бóдки  вибі-
                 гàв,
на  пташèні  згрàї  —
            Гав!  Гав!
На  горîді  всіх  лякàв  —
            Гав!  Гав!
Гàрно  гàвкав!

                 Василь  Заєць

На  слóжбу  налягàв  —  добре  виконував  обов’язки.

2  Випиши  слова-дії,  що  відповідають  на  питання  що  робив?  
Зверни  увагу,  як  їх  написано.

1  Розглянь  жести  й  малюнки.

що  роблять?                                                                           що  роблять?

170

171

Облет³ло 
(навкîло) 

2  Добери  до  малюнків  і питань  слова-дії.  Назвè  пору  року.  По-
ясни,  чому  ти  так  думаєш.

1  Прослухай  казковий  вірш.

     Як  літàло  поросÿтко
Поросÿтко  встàло  врàнці,
умèлося,  взóло  кàпці.

Пîтім  мàмі  так  сказàло:
—  Я  всю  ніч  у  сні  літàло!
Всю  планåту  облет³ло  
і  додîму  прилет³ло.
Мàма  сèна  обнялà  
і  йомó  відповілà:
—  Колè  ти  у  сні  літàєш,
ти,  синîчку,  підростàєш!

2  Знайди  в  кожному  рядку  слово-дію.  Постав  питання.

3  Випиши  слово-дію  й  питання.

Зразок.  Встало  (що  зробило?)  ...
4  Розглянь  жест.  Знайди  й  випиши  речення  зі  словом-дією.  Під-

кресли  слово-дію.
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1  Розглянь  малюнок  «Літній  день».  Що  зображено?  Назвè.

    Що?       Яке?
нeбо блакèтне
сîнце сîнячне
хмàри прозîре
сîняхи чèсте
травà яскрàве
пов³тря пекóче

2  Добери  до  виділених  слів-назв  слова-ознаки.  

3  Запиши.  Підкресли  слова-ознаки.

Зразок.  Небо  (яке?)  блакитне,  сонячне.

1  Добери  до  слів-назв  слова-ознаки.

Що? Які?

хмàри
сîняхи

велèкі
мал³

висîкі
струнк³

гàрні

запашн³
жîвті

б³лі

172

СЛОВА-ОЗНАКИ  (ПРИКМЕТНИКИ)

173

2  Дай  відповіді  на  запитання.

•  Як³  хмàри?  Хмàри  ...  ,  ...  ,  ...  .
•  Як³  сîняхи?  Сîняхи  ...  ,  ...  ,  ...  .

3  Запиши.  Підкресли  слова-ознаки.

Слова-ознаки  відповідають  на  питання:
                              який?              яка?              яке?               які?

 зелений         зелена          зелене          зелені

Розглянь  малюнок.  Назвè  ягоди.  Добери  слова-ознаки.  Про-
читай.

                        Що?                                           Яка?
червîна
жîвта
крóгла
велèка  
малà
сп³ла  
солîдка
кèсла
смачнà

Прочитай  запитання.  Відповідай.  Повтори  пари  речень.

• Вèшня  (яка?)  
 Вèшня  червîна,  крóгла,  малà,  сп³ла,  кèсла.
• Дèня  (яка?)  
 Дèня  ...  ,  ...  ,  ...  ,  ...  ,  ...  .
• Полунèця  (яка?) 
 Полунèця  ...  ,  ...  ,  ...  ,  ...  .
• Малèна  (яка?)
 Малèна  ...  ,  ...  ,  ...  ,  ...  .

174

175
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                                             Якå  дзåркало?

                                             Якà  шàфа?

2  Запиши  запитання  й  відповіді.  Підкресли  слова-ознаки.

1  Розглянь  малюнки.  Назвè  фігуру.  Покажи  й  назвè  фігури  на  
малюнках  із  вправи 178.

трикóтник
знак
овàл
прямокóтник
дзåркало

2  Покажи  й  назвè  предмети.  Що  означає  знак?

3  Відповідай.  Який  предмет  за  формою?

•  Знак  трикóтний  чи  овàльний?  —  Знак  ...  .
•  Дзåркало  овàльне  чи  прямокóтне?  —  Дзåркало  ...  .

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай.  Знайди  слова  —  ознаки  за  формою.

1  Розглянь  малюнки.  Порівняй  предмети  за  формою.
176

кавóн                      круг                      цибóля                     ÿблуко

2  Доповни  речення.  

Кавóн  схîжий  на  ...  .  Кавóн  (який?)  ...  .
Цибóля  схîжа  на  ...  .  Цибóля  (яка?)  ...  .
ßблуко  схîже  на  ...  .  ßблуко  (яке?)  ...  .

3  Дай  відповіді  на  запитання.

•  Якèй  кавóн  за  фîрмою?
•  Якà  цибóля  за  фîрмою?
•  Якå  ÿблуко  за  фîрмою?

1  Прочитай.  Встав  пропущені  букви  в  питальне  слово.  

Як   ÿблуко?  Як..  кавóн?  Як   цибóля?  Як   полунèця?  
Як   дèня?  Як   вèшня?  
2  Запиши  за  зразком.

Зразок.  Яке  яблуко?  —  Яблуко  кругле.

1  Розглянь  малюнки.  Назвè  фігури  ліворуч.  Назвè  предмети  пра-
воруч.  Дай  відповіді  на  запитання.

  Якà  тар³лка?

  Якà  картèна?

177

178

179

180

Зелåні  штîри.  Крóглий  годèнник.  Прямокóтні  двåрі.  
Квадрàтне  вікнî.  Прямокóтна  картèна.
2  Випиши  словосполучення  зі  словами  —  ознаками  за  формою.
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1  Розглянь  малюнки.  1  Прочитай.  Що  це  за  слова?  Постав  питання.

Велèкий,  овàльний,  трикóтний.
2  Утвори  нові  слова-ознаки  й  розмісти  в  чотири  стовпчики.

Який? Яка? Яке? Які?

велèкий велèк  велèк  велèк   
... ... ... ...

1  Прочитай  словосполучення.  Постав  питання  до  слова-ознаки.

Прямокóтне  пîле.  Прямокóтні  рушникè.  Прямокóтний  
телев³зор.  Прямокóтна  шàфа.

Зразок.  Прямокутне  поле  —  яке  поле?
2  Запиши  одне  словосполучення  (на  вибір).

1  Подивись  на  свій  телефон.  Назвè.  Який  телефон  за  формою?  
Назвè  словосполучення.  Запиши.

Моб³льн ..  ...  телефîн.
2  Підкресли  останні  букви  у  словах-ознаках.

1  Що  зображено?  Назвè  кожен  предмет.  Назвè  колір  предмета.

181

182

183

184

2  Прочитай  слова-ознаки.  Доповни  словом-назвою.  Продакти-
люй  словосполучення.

Зелåний  ...  ,  корèчневий  ...  .  
Жîвте  ...  ,  червîне  ...  .
Б³ла  ...  ,  сèня  ...  .

185

2  Покажи.  Дай  відповіді.

•  Де  сèній  м’яч?  Якèй  м’яч?  
•  Де  жîвта  грóша?  Якà  грóша?  
•  Де  зелåна  ялèна?  Якà  ялèна?
•  Де  червîний  пåрець?  Якèй  пåрець?
•  Де  корèчневий  гриб?  Якèй  гриб?  
•  Де  б³ла  чàшка?  Якà  чàшка?

1  Розглянь  малюнок.  Що  це?  Назвè  один  предмет.  

блакèтний
червîний
зелåний
жîвтий

2  Прочитай  слова-ознаки.  Покажи  блакитний  олівець.  Покажи  
жовтий  олівець.  Покажи  зелений  олівець.  Покажи  червоний  
олівець.

1  Прочитай.  Доповни  частину  слова.

Блакèтн  ..  олівåць.  Жîвт ..  олівåць.  Зелåн ..  олівåць.  
Червîн ..  олівåць.
2  Спиши  два  словосполучення.  Підкресли  слова-ознаки.

186

187
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1  Розглянь  малюнок.  Що  зображено?  Розкажи.  Яка  лінія  ліво-
руч?  Яка  лінія  праворуч?

тонкà
товстà

2  Доповни  речення  словами-ознаками.  Прочитай.  Запиши.

Лівîруч  л³нія  ...  ,  ...  .
Правîруч  л³нія  ...  ,  ...  .

3  Візьми  простий  олівець.  Намалюй  у  зошиті  хвилясту  лінію.

4  Розкажи,  що  ти  зробив.

•  Якèй  олівåць  узÿв?
•  Якó  л³нію  намалювàв  у  зîшиті?

1  Розглянь  малюнки.  Покажи,  де  зображено  великі  предмети.  
Назвè.  Покажи,  де  зображено  малі  предмети.  Назвè.

1  Прочитай  вірш.  Про  які  палички  йдеться?

Дîвгі  пàлички,
тонк³  —
сèні,  жîвті  —
всі  нов³.
На  папåрі  походèли,
кольорè  сво¿  лишèли...
Звóться  пàлички  оц³
кольорîві  ...  .
               Валентин  Кириленко

2  Назвè  слова-ознаки.

3  Випиши  слова-ознаки  за  запитанням.

Які  олівці?  —  Олівц³  ...  ,  ...  ,  ...  ,  ...  ,  ...  .

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  речення.  

Це  —  простèй  олівåць.  Він  зручнèй.
2  Який  олівець?  Чим  він  зручний?

3  Спиши  речення.  Підкресли  слова-ознаки.

1  Візьми  простий  олівець.  Намалюй:  хвилясту  лінію;  пряму  лі-
нію;  криву  лінію.  Підпиши  лінії.

Зразок.                                             Це  —  хвиляста  лінія.

2  Подивись,  яку  лінію  намалював  твій  сусід  по  парті.  Назвè.

1  Вибери  з  дужок  потрібну  букву  й  прочитай  словосполучення.  
 Л³нія  хвилÿст(а,  е).
Л³нія  яка? Л³нія  крив(а,  е).
 Л³нія  прям(а,  е).

2  Спиши.  Підкресли  слово-ознаку.  Яка  це  лінія?

188

189

190

191

192

193

2  Доповни  словом  —  ознакою  за  розміром.

Слон  велèкий,  а  їжàк  ...  .
Кóля  велèка,  а  кóлька  ...  .
Дåрево  велèке,  а  кв³тка  ...  .
Кавóн  велèкий,  а  вèшня  ...  .

3  Кожне  речення  покажи  жестовою  мовою.
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2  Випиши  словосполучення  зі  словами-ознаками.  Постав  питан-
ня  до  слів-ознак.  

Зразок.  Сірий  пух  —  який?

Розглянь  малюнок.  Хто  це?  Розкажи  за  поданим  планом.

           План
1.  Яке  пір’я?
2.  Який  животик?
3.  Який  шарф?
4.  Який  хвіст?
5.  Які  очі?
6.  Який  дзьоб?
7.  Які  ніжки?

1  Розглянь  малюнки.  Яке  сонце?  Яка  хмара  вгорі?  Яка  хмара  
внизу?

2  Добери  слова-ознаки  до  слів-назв.  Запиши.

3  Який  у  тебе  сьогодні  настрій?  Поясни,  чому.  Використовуй  
слова-ознаки.

Довідка:  весåлий,  рàдісний,  сумнèй,  чудîвий,  погàний.

Прочитай.  Вибери  правильне  питання.

Велèкий  (який?  яка?)  будèнок.  Малà  (яке?  яка?)  хàта.  
Трикóтна  (який?  яка?)  пірам³да.  Тонкà  (яке?  яка?)  л³нія.  
Малå  (яке?  яка?)  зайчàтко.  Велèкі  (який?  які?)  рюкзакè.  

1  Прочитай.  Доповни  речення  словом  —  ознакою  за  розміром.  

Пташенÿ  малå,  а  птах  ...  .
Лисенÿ  ...  ,  а  лис  ...  .
Ведмежà  ...  ,  а  ведмедèця  ...  .
Курчa  ...  ,  а  квîчка  ...  .

2  Виділене  речення  покажи  жестовою  мовою.

Розглянь  малюнки.  Покажи  великі  предмети.  Назвè.  Покажи  
малі  предмети.  Назвè.  Порівняй  великий  і  малий  предмет.

194

195

яке?  яка?  який?

196

Зразок.  Кішка  велика,  а  кошеня  мале.

1  Прочитай  загадку.  Відгадай.

                                                                                                                                                                            Хто  я?  

Шóбка  —  с³рий  пух,  
живîтик  —  жîвтий  фартóх,
чîрний  шарф  і  чîрний  хвіст.
Малà  птàшка-трудівнèця,
називàється  ...  .

197

198

199

дощовà
сніговà
сумнà
рàдісна
весåле
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1  Сполучи  слова-ознаки  й  слова-нàзви.  Постав  питання.

щèрий день
щаслèвий дощ
дрібнèй друг

2  Запиши  утворені  словосполучення.

1  Розглянь  малюнок.  Яка  пора  року?  Що  росте  на  даху?  Назвè  
слово.  Яка  бурулька?

велèка
малà
дîвга
корîтка
льодянà
прозîра 
                                                     бурóлька  

2  Склади  речення  за  схемами.  Запиши.

1  Прочитай  загадку.

             Що  це?
Ростå  вонà  зимîю  
донèзу  бородîю,
тонкà,  
прозîра,  
б³ла,  
блакèтна.  

2  Випиши  слова-ознаки.  Постав  наголоси.

3  Виділене  слово  поділи  для  перенесення.

1  Розглянь  малюнки.  Який  дощ?
200

                дрібнèй                                            сèльний

2  Прочитай  речення.

Сьогîдні  йде  дрібнèй  дощ.  Учîра  був  сèльний  дощ.
3  Спиши  речення.  Підкресли  слова-ознаки.  Надпиши  питання.

1  Розглянь  малюнки.  Яку  пору  року  зображено  на  кожному  з  них?

201

2  Прочитай.  Утвори  й  назвè  слово-ознаку  за  зразком.

День  узèмку.  День  ул³тку.  День  восенè.  День  навесн³.
Зразок.  День  узимку  —  зимовий  день.
Довідка:  зимîвий,  ос³нній,  веснÿний,  л³тній.

202

203

204

, , , ....       ...           ...            ...            ...

?...       ...
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1  Розглянь  малюнок.  Хто  це?  Яка  коза?  Прочитай.
205

2  Назвè  слова-ознаки.  Cпиши  речення.  Підкресли  слова-ознаки.

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  текст.

У  хлîпчика  є  блакèтн  ..,  фіолåто- 
в  ..,  жîвт   ..,  зелåн  ..  пап³р.

Він  узÿв  нов   нîжиц   й  вирі-
зàє  р³зн   фігóри.  

Це  —  фіолåтов  ..  трикóтник.  
Це   —  жîвт   з³рка.  Це  —  блакèт- 
н  ..  круг.  Ще  бóде  зелåн  ..  овàл.

2  Знайди  слова-ознаки.  Постав  питання.  Які  букви  треба  допи-
сати?  Чому?

1  Розглянь  малюнок.  Хто  зображений?  У  що  вдягнений  хлопчик?  
Назвè.  У  що  вдягнена  дівчинка?  Назвè.  Одяг  однаковий  чи  
різний?

     Чий?
хлопчàчий
дівчàчий

206

207

Ідå  козà  рогàта,  вухàта,  бородàта.
208

2  Запиши  слова  —  нàзви  одягу.  Назвè  слова-ознаки.  На  яке  пи-
тання  вони  відповідають?

Дівчàчий  îдяг  —  ...  ,  ...  ,  ...  .
Хлопчàчий  îдяг  —  ...  ,  ...  ,  ...  .

Слова-ознаки  відповідають  на  питання:
                                 чий?             чия?            чиє?              чиї ?

дівчачий      дівчача      дівчаче      дівчачі

Прочитай.  Сполучи  слова.  Добери  питання  до  слів-ознак.

хлопчàче ³гри чиє?
хлопчàчий ім’ÿ чия?
хлопчàчі футбîлка чий?
хлопчàча портфåль чиї?

1  Прочитай.  

Головà  котà,  рóчка  Олåнки,  хвіст  мèші,  лàпа  зàйця.
2  Утвори  слова-ознаки.  Постав  питання.

Зразок.  Голова  кота  —  котяча  голова  (чия?).

1  Розглянь  малюнок.

209

2  Доповни  речення  словом-ознакою.

Н³рка  (чия?)  ...  .  
Пîгляд  (чий?)  ...  .  
Хвіст  (чий?)  (який?),  а  хвіст  (чий?)  (який?).

210
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1  Дай  відповіді.  Використовуй  слова  з  вправи  212.

•  Де  ти  живåш?
•  Де  знахîдиться  твій  дім?
•  Де  живå  твоÿ  бабóся?
•  Якèй  дім  у  твоєї  бабóсі?

2  Два  перші  речення  запиши.  Підкресли  слово,  що  означає  бу-
дівлю.

1  Прочитай  словà.  Добери  до  слîва  з  першого  рядка  питання  з  
другого  рядка.

Дім,  будèнок,  хàта,  буд³вля,  будівåльник,  будóє.  
Хто?  Що?  Що  робить?  

Будівåльник  —  той,  хто  будує  щось,  працює  на  будівництві.

2  Поясни  значення  кожного  слова.

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  речення.

2  Відповідай  на  запитання  одним  словом.

•  Хто  працþє  на  будівнèцтві?
•  Що  рîбить  будівåльник?
•  Що  будóє  будівåльник?
•  Як³  будèнки  будóє  будівåльник?

1  Прочитай  текст.  Про  що  йдеться?  Хто  розповідає  про  тата?

Мій  тàто  —  ...  .  Він  ...  на  підіймàльному  крàні.  
Підіймàльний  кран  піднімàє  й  опускàє  р³зні  вантаж³.
Ця  профåсія  мен³  дóже  ...  .  Я  мр³ю  стàти  ...  .

2  Встав  пропущені  слова  з  довідки.  Поясни,  чому  ти  так  думаєш.

Довідка:  будівåльник,  працþє,  будівåльником,  подî-
бається.
3  Прочитай.

1  Розглянь  малюнок.  Поясни  значення  жестом.  Назвè  слово.

Що  це?                                                                              Де?
                                                                                       у  шкîлі

                                                                                           у  л³сі

2  Встав  слово-назву  в  речення.  Прочитай.

є  у  шкîлі.  

ростå  в  л³сі.

1  Розглянь  малюнки.  Що  зображено?

ЗНАЧЕННЯ  СЛОВА

211

212

        хàта                                   дім  будèнок

Дім  —  будівля,  де  живуть  люди.

2  Прочитай.  Покажи.

Старà  хàта  в  сел³.  Дім  за  м³стом.  Будèнок  у  м³сті.  

213

214

215

216

дзвîник

+
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2  Вибери  правильне  слово  і  встав  у  речення.  Прочитай.

3  Що  нового  ти  дізнався  про  професію  будівельника?

4  Випиши  речення,  яке  відповідає  малюнку  з  вправи  218.

1  Розглянь  малюнки.  Що  зображено  ліворуч?  Назвè,  де  чий  дім.

îзеро

фåрма 

курнèк

гніздî

бóдка

2  Побудуй  речення  за  зразком.  Використовуй  слова  ліворуч.

Зразок.  Озеро  —  це  дім  жаби.

1  Прочитай.  Заповни  в  зошиті  таблицю.

Один Багато

хàта хатè
будèнок ...

будівåльник ...

кран ...

2  Випиши  слова,  що  відповідають  на  питання  хто?

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай.

217

218

Будівåльники  будóють  (стадіîн,  шкîлу,  лікàрню,  мага-
зèн).
2  Утвори  речення  за  зразком.  Запиши.  

Зразок.  Будівельники  будують  стадіон.
3  Чи  може  будівельник  сам  побудувати  стадіон,  лікарню,  мага-

зин,  школу?  Поясни  відповідь.

1  Прочитай.  Про  кого  йдеться?

Будівåльник  чи  будівåльники?
...  будóє  дім.  
...  ремонтóють  дорîгу.  
...  мàють  профес³йне  свÿто  День  будівåльника.  
...  мàє  спеціàльний  îдяг:  комбінезîн  і  кàску.

219

220
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2  Покажи  житло  під  деревом.  Назвè,  що  це.  Хто  збудував?

3  Покажи  житло  на  дереві.  Назвè,  що  це.  Хто  збудував?

Розглянь  малюнок.  Хто  ліворуч?  Як  називається  птах?  Що  пра-
воруч?  Хто  зробив  дім  для  шпака?

шпак
шпак³вня

Шпак³вня  —  житло  для  шпака.

1  Прочитай.  Про  що  йдеться?

Д³ти  змайструвàли  шпак³вню.  Навесн³  пов³сили  будè-
ночок  для  птах³в  на  дåреві.  

Кîжного  дня  Олåнка  й  Михàйлик  виглядàли  птах³в...
2  Перекажи  за  планом.

План
1.  Хто  змайстрував  шпаківню?  
2.  Де  діти  повісили  шпаківню?  
3.  Коли  повісили?  Чому  навесні?
4.  Яких  птахів  виглядали  діти?

1  Прочитай  віршик.  

Я  такèй  збудóю  дім
в  л³сі  під  горбîчком,
щоб  жилè  у  дîмі  тім
б³лочка  з  грибîчком...
                              Микола  Заєць

2  Про  що  йдеться?  Що  хоче  збудувати  хлопчик?  Для  кого?
3  Дві  відповіді  (на  вибір)  запиши.

1  Розглянь  малюнки.  Дай  відповіді  на  запитання.
221

       гніздî                           мурàшник                        гніздî

•  Хто  будóє  соб³  житлî?  Назвè.  
•  Як  називàється  житлî  лелåки?  Назвè.  
•  Як  називàється  житлî  мурàх?  Назвè.  
•  Як  називàється  житлî  лàстівки?  Назвè.

2  Випиши  нові  слова.  Постав  наголоси.

1  Склади  речення  за  малюнками  з  вправи  221  за  зразком.

Зразок.  Житло  будують  лелеки.  Житло  називається  
гніздо.  Лелеки  —  будівельники.
2  Запиши  речення  про  ластівок.

1  Розглянь  малюнки.

222

223

                    сорîка                                                     дрізд

224

225

226
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Довідка:  бджîли,  кв³ти,  пилîк.
2  Прочитай  вірш  виразно.

3  Випиши  перше  речення.  Підкресли  слова-нàзви.

1  Розглянь  малюнок.  Хто  зображений?  Назвè.  Покажи  дітей.  По-
кажи  песика.

2  Що  тримають  діти?  Що  тримає  песик?

3  Прочитай  віршик.

Михàйло,  Дружîк  і  Богдàн  
збудувàли  паркàн.  
Сух³  пàлки  і  гілкè  —  
все  пішлî  на  тин.

Паркàн,  тин  —  загорожа.

4  Випиши  у  два  рядки:  імена  дітей  і  кличку  песика.  Чому  ці  
слова  пишуться  з  великої  букви?

1  Розглянь  малюнки.  Що  це?  Якої  форми?

1  Прочитай  і  добери  точне  слово  з  дужок.

• Велèкий  ...  ,  малèй  ...  (будèнок,  будèночок).
• Шпак³вня  —  це  ...  .  Шкîла  —  це  ...  (будèнок,  бу- 

 дèночок).
• Гніздî  збудувàли  ...  .  Шпак³вню  збудувàли  ...  (птахè, 

 д³ти).
• Житлî  для  шпак³в  —  це  ...  .  Житлî  для  лàстівок  — 

 це  ...  (гніздî,  шпак³вня).
2  Поясни  свою  думку.  Порівняй  із  думкою  сусіда  по  парті.

3  Випиши  перше  речення.  Підкресли  слова-ознаки.

1  Розглянь  малюнок.  Що  це?  Хто  це?

вóлик
бджîли
мед

Вýлик  —  житло  для  бджіл.

2  Заміни  малюнок  словом  і  доповни  речення.  Запиши.

  для  бджіл  —  це    .  

У  вóлик  несóть  пилîк.  З  пилкó  бóде  смачнèй .

1  Прочитай.  Добери  за  змістом  слова  з  довідки.

...  вåсело  літàють
і  пелюсткè  розтулÿють.
Кàжуть:  ...  ,  гîді  спàти.
Ми  прийшлè  ...  збирàти!

Розтулÿють  —  розкривають.  

227

228

229

230

231

2  Прочитай.  Добери  правильне  слово.

мèльна
ялèнкîва
пов³тряна

3  Склади  словосполучення  зі  словом-ознакою  і  словом-назвою.  
Постав  питання  до  слова-ознаки.

                        яка?
Зразок.  Мильна  булька.

4  Які  кульки  бувають?

бóлька
кóлька
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1  Прочитай  вірш-загадку.  Яких  слів  не  вистачає?  Встав.  Прочи-
тай  виразно.

              Хто  це?
Цей  святèй  вноч³  ...  ,
до  дітåй  ус³х  ...  ,
під  подóшкою  тихåнько
подарóнки  ...  .
Кóльки  і  гостèнці  
він  ...  в  торбèнці.
В  грóдні  зóстрічі  чекàй,
звуть  святîго  ...  !
Довідка:  ідå,  прийдå,  покладå,  несå.

2  Поясни  значення  вставлених  слів.

3  Випиши  речення,  що  відповідає  малюнку.  

1  Розглянь  малюнки.  Хто  це?  Назвè.  Що  робить?  Прочитай.  Чи  
однакове  значення  слова  несе?  У  чому  відмінність?

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  загадку.  Відгадай.

Врàнці  тàтові  до  рук
потраплÿє  спрèтний  жук.
І  щоднÿ  цей  жук  хвостàтий
на  щокàх  пасåться  в  тàта.

На  щокàх  пасåться  —  голить  щоки.

2  Закінчи  речення.

Спрèтний  жук  —  це  ...  .

1  Прочитай  речення.  Покажи  жестом  слово-дію.

Дмèтрик  ідå  до  шкîли.  
Ведм³дь  ідå  л³сом.  
Старèй  дідóсь  ідå  з  пàлицею.  
Слоненÿ  ідå  за  мàмою.
Дрібнèй  дощ  ідå.  
Сніг  ідå.  
Л³то  вже  ідå.  

2  Випиши  речення,  в  яких  слово-дія  відповідає  жестам.

1  Розглянь  малюнок.  Яка  пора  року  іде?  Що  означає  слово-дія?

232

233

234

2  Назвè  зимові  свята.  Яке  свято  тобі  найбільше  подобається?

3  Спиши  речення.  Підкресли  слова-дії.

235

236

          ...  несå  ÿйця       ...  несå  пилîк      ...  несå  відрî
2  Додай  до  словосполучень  слова-нàзви  й  запиши  речення.

1  Розглянь  малюнки.  Хто  несе  на  собі  свою  хатку?

рàвлик
черепàха

2  Утвори  речення  за  схемою.  Запиши.

Зимà  ідå,  святà  ведå...

237

.на
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1  Встав  пропущені  букви.  Запиши.  Що  це  за  слова?

Ч  т  р  ,    д  н,  дв  ,  тр  ,  ш  сть.

2  Підкресли  вставлені  букви.  Які  звуки  вони  позначають?

3  У  виділеному  слові  назвè  кількість  букв  і  звуків.

1  Розглянь  жести.  Постав  питання.  Назвè  словом.  

2  Запиши  за  зразком.

Зразок.  Скільки?  —  П’ять.

1  Прочитай  числовий  ряд.  Назвè  пропущені  числа.

1,   ...  ,   3,   ...  ,   5,   ...  .
2  Запиши  пропущені  числа  словами.

1  Розглянь  малюнок.  Хто  це?  Що  тримає?  

Ск³льки  кот³в?
Ск³льки  олівц³в?

2  Запиши  відповіді.  

Зразок.  Один  кіт.

Розглянь  малюнок.  Полічи  кульки  і  слоників.  Придумай  запи-
тання.  Дай  відповіді.

1  Розглянь.  Що  це?  Покажи  числа  жестами.  Назвè  числа  словами.
238

СЛОВА-ЧИСЛА  (ЧИСЛІВНИКИ)

одèн         два              три          чотèри          п’ять          шість
2  Запиши  кожне  число  словом.

Зразок.  Один,  два,  ...

Слова-числа   
відповідають  на  питання  скільки? 

Один,  чотири,  десять.

1  Подивись  уважно.  Що  це?  Як  написано  числа?  

239

1 2 3
2  Назвè  правильно  написане  число  словом.  Покажи.  Назвè  не-

правильно  написані  числа  словами.  Покажи.  

3  Доповни  й  запиши  речення.

Прàвильно  напèсано  числî  ...  .  

240

241

242

243

244
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1  Розглянь  таблицю  з  малюнками.  Що  зображено?  Назвè  слова.

Скільки   
кульок?

Скільки  
квіток?

Скільки   
торбин?

однà ...  кóлька ...  кв³тка ...  торбèна

2  Додай  слово  й  запиши  словосполучення.  Постав  питання.

1  Розглянь  малюнки.  Назвè  число.  Назвè  предмети  по  одному.

Що?  Хто?

однå дзåркало морîзиво мишенÿ

2  Утвори  словосполучення.  Запиши.  Підкресли  останню  букву  в  
слові-числі.

Зразок.  Скільки?  Що?  Одне  дзеркало.

1  Розглянь  ребус.  

1  Розглянь  малюнки.  Назвè  кожен  предмет.  
245

2  Прочитай  запитання.  Покажи  жест.  Покажи  число.  Покажи  
слово.

•  Ск³льки  м’яч³в?
•  Ск³льки  листк³в?
•  Ск³льки  будèнків?

3  Запиши  за  зразком.

Зразок.  Скільки  м’ячів?  —  Один  м’яч.

1  Розглянь  малюнок.  Хто  зображений?  Скільки  казкових  героїв?  
Скільки  носів  у  Буратіно?  Скільки  ключів  у  Буратіно?

одèн

246

2  Запиши.

Зразок.  Скільки  носів  у  Буратіно?  —   У  Буратіно  один  ніс.

1  Прочитай  речення.  

Б³лка  взялà  1  кîшик.  У  кîшик  поклàла  3  гор³хи,   
4  жîлуді  та  1  грибîк.
2  Випиши  виділені  словосполучення.  Числа  записуй  словами.  

Постав  питання.

247

248

249

250

2  Зроби  й  запиши  висновок.  Почни  так:

Жест  ОДИН  означàє  три  слîва:  ...  ,  ...  ,  ...  .

одèн

однà

однå
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1  Розглянь  малюнок.  Знайди  предмети  по  одному.  Назвè.1  Розглянь  малюнки.  Назвè  перевернуті  предмети.  Вони  одна-
кові  чи  різні?  

251

2  Скільки  тут  є  предметів?  Прочитай  словосполучення.  Запиши  
за  зразком.

Одèн                                  Однa                                  Однe
листîк грóша відрî

гриб торбèна курчà

Зразок.  Тут  є:  одне  відро,  ...  .

Розглянь  малюнки.  Назвè,  що  це.  Прочитай  слова  у  двох  
стовпчиках  і  склади  словосполучення.  Запиши.

252

Прочитай.  Запиши  числа  словами.  

1  монåта,  1  мàма,  1  рукà. одèн
1  кожóх,  1  стілåць,  1  коридîр. однå
1  веслî,  1  вікнî,  1  ведмежà.   однà

головà
язèк
шèя
спèна

однà
одèн

253

254

2  Доповни  й  запиши.

Однà  д³вчинка,  ...  ,  ...  ,  ...  .
Однå  ...  
Одèн  ...  .

1  Прочитай  речення.  

Вîва  взяв  у  шкîлу  3  банaни.  1  банaн  він  з’їв,  2  ба-
нaни  віддaв  дрóзям:  Михaйлику  й  Денèсу.
2  Постав  запитання  до  виділених  словосполучень  за  схемою.

3  Запитання  прочитай.

1  Розглянь  малюнок.  Назвè  предмети.  Скільки  предметів?

255

?

256

2  Доповни  словосполучення.

...  пірам³ди,    ...  кóбики,    ...  машèнки.
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1  Утвори  словосполучення  з  числом.  Прочитай.  

2  (відрî);  2  (îзеро);  2  (вікнî);  2  (морîзиво).
2  (рèбка);  2  (р³чка);  2  (жàбка);  2  (кàчка).  

2  Запиши  словосполучення  зі  словом  два.

1  Розглянь.  Що  це?  Назвè  знаки.  Прочитай.  Називай  правильно  
числа.

1  +  1  =  2
2  Запиши.

1  Розглянь.  Хто  зображений?  Назвè.  Скільки  бджіл  ліворуч?  
Скільки  бджіл  праворуч?  Скільки  бджіл  разом?

1  +  1  =  2
2  Що  написано?  Прочитай  приклад.  Використовуй  слова-числа  і  

слова-нàзви.

3  Запиши.

Однà  бджолà  плюс  ...  ...  дор³внює  ...  бджолè.

1  Розглянь  малюнок.  Що  зображено  ліворуч?  Скільки  відер?  Що  
зображено  праворуч?  Скільки  відер?

2  Cкільки  відер  буде  разом?

2  Встав  пропущені  слова.  Прочитай.  Запиши  речення.

...  відрî  ...  ...  відрà  ...  ...  ...  .

1  Розглянь  малюнок.  Назвè  предмети  ліворуч.  Скільки  предме-
тів?  Назвè  предмети  праворуч.  Скільки  предметів?

257

2  Заповни  в  зошиті  таблицю.

1 2 1 2

к³шка к³шки м’ÿчик м’ÿчики
... ... ... ...

1  Розглянь.  Що  це?  Жест  ДВА  означає  різні  слова:  два  і  дві.

Два Дві

îзера рèбки
відрà жàбки
вікнà кàчки

морîзива р³чки

2  Прочитай  словосполучення  зі  словом  два.  Яка  буква  стоїть  у  
кінці  слів?

3  Прочитай  словосполучення  зі  словом  дві.  Назвè  букву  в  кінці  
слів.

258
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261

262

+ = ?
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1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  вірш.  Про  що  вірш?  Хто  голо-
вний  герой?  Хто  приходить  лікуватися?

Дîбрий  л³кар  
Айболèть
всіх  лікóє,  
не  сидèть.
Ось  прихîдять:
два  шпакè,  
три  корîви,  
два  вовкè,  
одèн  ведм³дь,
одèн  черв’ячîк,  
одèн  порaнений  жучîк.
Дîбрий  л³кар  Айболèть
хвîрих  вèлікує  вмить.

2  Постав  питання  до  виділених  слів.

Зразок.  Скільки  шпаків?  —  Два  шпаки.

1  Розглянь  малюнки.  Що  це?  Назвè  один  предмет.  Скільки  лист-
ків?  Скільки  жолудів?

1  Розглянь  малюнок.  Назвè  предмети.  Куди  рухається  машина?  
Що  позаду  машини?  Що  попереду  машини?

пàльма
дåрево

2  Придумай  запитання  зі  словом  скільки  і  словом  пальма.

3  Придумай  запитання  зі  словом  скільки  і  словом  дерево.

1  Прочитай  загадку.  Назвè  число  словом.  Відгадай.

Іде  дèво  по  пустåлі,  
на  соб³  несå  2  скåлі.

2  Запиши  загадку  й  відгадку.

1  Розглянь  малюнок.  Хто  зображений?  Назвè.  Що  зображено?  
Назвè.  Що  написано?  Назвè  число.

263

264

265

2  Полічи,  скільки  на  малюнку  людей.  Скільки  хмар?  Скільки  
дерев?

3  Запиши  за  зразком.

Зразок.  Три  людини.

три    3

266

267

               листîк                                   жîлудь   
2  Запиши.

Два,  три,  чотèри  листкè.
Два,  три,  чотèри  жîлуді.

1  Намалюй  у  зошиті  3  чашки  й  4  тарілки.  Скільки  ти  намалював:  
чашок,  тарілок?

2  Підпиши  малюнки.  Використовуй  слова  три,  чотири.

268
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Розглянь.  Що  це?  Полічи  пелюстки  в  кожної  квітки.  Покажи  
квітку,  в  якої  6  пелюсток.

1  Утвори  словосполучення  зі  словом-числом  один  у  стовпчику  
ліворуч.  Прочитай.

Один Два,  три,  чотири

стілåць стільці

косинåць ...

комірåць ...

Гриць ...

2  Утвори  словосполучення  зі  словами-числами  два,  три,  чоти-
ри  у  стовпчику  праворуч  за  зразком.  Прочитай.

1  Розглянь  малюнки.  Назвè  предмети.  Полічи  предмети.

269
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2  Встав  пропущені  слова,  розкрий  дужки  й  запиши  словосполу-
чення.

...  (ялèнка);    ...  (будèнок);    ...  (парасîлька).

1  Прочитай.  Що  означають  слова?  Покажи.

п’ять в³сім
шість дåв’ять
сім дåсять

2  Запиши  слова  в  алфавітному  порядку.

271
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1  Розглянь  малюнки.  Що  зображено  ліворуч?  Що  —  праворуч?

               Скільки  овочів?         Скільки  фруктів?

2  Полічи  овочі.  Назвè.  Полічи  фрукти.  Назвè.

...  îвочів,         ...  фрóктів.
3  Запиши  запитання  й  відповіді.

1  Розглянь  таблицю.  Прочитай  словосполучення  зі  словом-чис-
лом  один.

Скільки?

Один варåник чàйник в³ник рушнèк
П’ять варåників ... ... ...

2  Утвори  словосполучення  зі  словом-числом  п’ять  за  зразком.

3  Заповни  в  зошиті  таблицю.  Підкресли  останні  букви  в  словах-
нàзвах.
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1  Розглянь  малюнок.  Хто  зображений?  Що  зображено  на  стіні?  
Що  робить  хлопчик?  

Заміни  малюнки  й  числа  словами  і  прочитай  речення.

У  шкîлу  купèли  10  ,  8  .  В  об³д  д³ти  з’¿ли   

7  ,  9  ,  6  .

1  Прочитай.

5  (лîжка),  7  (видåлка),  10  (мèска),  9  (сервåтка),  8  (та-
р³лка).
2  Утвори  словосполучення  за  зразком.

Зразок.  5  (ложка)  —  п’ять  ложок.  

1  Розглянь  малюнки.  Що  це?

275

276
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2  Придумай  запитання  до  кожного  предмета.  

3  Відповіді  запиши.

Зразок.  Скільки  літрів  води  в  бідончику?  —  У  бідончику  
п’ять  літрів  води.

літр
бідîнчик
бàнка
чàйник
аквàріум

Скільки  літрів?

3  л                      5  л

2  л 

10  л

278

2  Покажи  номер  телефону  мами.  Назвè  його.  Назвè  кількість  
цифр.

3  Покажи  номер  телефону  сусідів.  Назвè  його.  Назвè  кількість  
цифр.

4  Покажи  номер  телефону  пожежно-рятувальної  служби.  Назвè  
його.  Назвè  кількість  цифр.  Запиши.

1  Розглянь  малюнки.  Пригадай  іще  короткі  номери  телефону.

нîмер  телефîну
нуль

279

Швидкà  медèчна  допомîга  —  ?
Пол³ція  —  ?

2  Назвè  ці  номери.  Запиши.  Навіщо  їх  потрібно  знати?

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



106 107

1  Розглянь  малюнок.  Що  розфарбувала  дівчинка?  Якого  кольору  
кожен  палець?

2  Заповни  в  зошиті  таблицю  словами-ознаками.  Підкресли  ос-
танні  букви.

Палець Права  
рука

Ліва   
рука

Пåрший жîвтий ...

Дрóгий ... ...

Трåтій ... ...

Четвåртий ... ...

П’ÿтий ... сèній

1  Розглянь  малюнок.  Розкажи  про  кожне  місце.  Використовуй  
слова:  місце,  перше,  друге,  третє,  вільне,  зайняте.

280

1

3
2 4

5

281

2  Допиши  речення.

Вèпрямлені  пàльці:  ...  ,  ...  .
З³гнуті  пàльці:  ...  ,  ...  ,  ...  .

1  Розглянь  малюнок.

Кîтрий?
пåрший
дрóгий
трåтій
четвåртий
п’ÿтий

2  Покажи  на  своїй  руці  перший  палець,  другий  палець,  третій  
палець,  четвертий  палець.  Зігни  п’ятий  палець.

3  Покажи  пальці  на  руці  сусіда  по  парті.  Назвè  їх.

Слова-числа,  що  вказують  на  порядок  
при  лічбі,  відповідають  на  питання:

котрий?    котра?    котре?
                                      перший       перша       перше

1  Прочитай  словосполучення.  Які  букви  треба  вставити?

Трåт ..  пàлець.  Дрóг ..  пàлець.
2  Спиши.  Встав  пропущені  букви.  Постав  питання  до  слова-числа.

1  Розглянь  малюнок.  Які  пальці  випрямлені?  Покажи.  Скільки  
їх?  Назвè,  які  по  порядку  пальці  випрямлені.  Які  по  порядку  
пальці  зігнуті?  Покажи.  Скільки  їх?  Назвè.

282

283

284

2  Запиши  речення.  Встав  у  слова  потрібні  букви.

Пåрше  м³сце  в³льне.  Дрóг   м³сце  зàйняте.  Трåт   
м³сце  в³льне.

1  Пригадай  дні  тижня.  Назвè.  

2  Запиши  за  зразком.  Підкресли  слова-числа.

1-й  день  —  понед³лок,  3-й  день  —  середà,  5-й  день   —  
...  ,  6-й  день  —  ...  .  

Зразок.  Перший  день  —  понеділок.

285
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Розглянь  малюнок.  Десята  що?  Покажи.  Третя  що?  Покажи.  
Сьома  що?  Покажи.  Назвè  питання.  Запиши  його.

1  Прочитай  вірш.  Про  що  він?  Хто  зайшов  у  клас  перший?  
Хто  —  другий?  Хто  —  третій?

У  клас  зайшлè:
Мишкî,
пîтім  —  Петькî,
пîтім  —  Марèнка,
пîтім  —  Ярèнка,
позàду  Гнат.
Ск³льки  всіх  малÿт?

2  Розглянь  таблицю.  Які  імена  треба  до  неї  вписати?  Чому?

пeрший дрóгий трåтя четвåрта п’ÿтий

Мишко Петько Маринка ... ...

3  Доповни  словосполучення  й  запиши.  

Пåрший  —  Мишкî,  ...  —  Петькî,  ...  —  Гнат.

1  Розглянь  малюнки.  Що  зображено?  Котра  година?  Назвè.

Котра  година?

пåрша  годèна            п’ÿта  годèна          вîсьма  годèна
2  Запиши  за  зразком.

Зразок.  Котра  година?  —  Перша  година.
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  трåтя  ...                           сьîма  ...                              десÿта  ...

Прочитай.  Доповни  речення.

Трåтя  годèна.  Малà  стр³лка  покàзує  три.  Велèка  стр³лка  
покàзує  дванàдцять.

Сьîма  годèна.  Малà  стр³лка  покàзує  ...  .  Велèка  стр³лка  
покàзує  ...  .

Десÿта  годèна.  Малà  стр³лка  покàзує  ...  .  Велèка  стр³лка  
покàзує  ...  .

Довідка:  сім,  дванàдцять,  дåсять.

1  Розглянь  малюнок.  Покажи  годинник.  Котру  
годину  написано?

2  Назвè  число,  на  яке  має  показувати  мала  
стрілка.  Покажи  на  годиннику.

3  Назвè  число,  на  яке  має  показувати  велика  
стрілка.  Покажи  на  годиннику.

4  Котра  зараз  година?  Як  ти  дізнався?  Запиши.

Зàраз  ...  годèна.  

Пригадай  свій  розпорядок  дня.  Прочитай  і  встав  потрібні  слова.

Зрàнку  я  прокидàюся.  Це  ...  годèна.  Іду  до  шкîли.  
Це  ...  годèна.  Урîки  в  шкîлі  починàються  о  ...ій  годèні.  
Обідàю  я  о  ...ій  годèні  дня. 
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6:00

291

Час  можна  дізнатися  за  годинником.
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Це  —  службові  слова.  

1  Розглянь  малюнок.

На  чîму  сидèть  д³вчинка?

2  Прочитай.  Що  пропущено?  

Д³вчинка  сидèть    гîйдалці.
3  Прочитай.

Д³вчинка  сидèть  на  гîйдалці.
4  Навіщо  в  реченні  стоїть  слово  на?

Розглянь  малюнки.  На  чому  сидить:  мама,  син;  онука,  дід?  
Назвè.

CЛУЖБОВІ  СЛОВА

292

293

в(у) на з до над під і а але

Службові  слова  пов’язують  між  собою  інші  слова:
Хочу  на  урок.  Пішла  в  понеділок.

Службові  слова

1  Прочитай.

294

2  Запиши  утворені  словосполучення.  Яке  службове  слово  по-
в’язує  слово-дію  і  слово-нàзву?

1  Розглянь  малюнок.  Хто  зображений?  Що  роблять  діти?  Сидять  
на  чому?  Сидять  як?

сидÿть  на  кол³нах

2  Яке  запитання  відповідає  словосполученню?

3  Випиши  словосполучення  й  запитання  до  нього.  

стільц³  
кол³ні

дивàні

сидèть  на
вîзі
верблþді

руц³
сидèть  на

295
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3  Що  це?  Назвè  кожен  предмет.  Постав  до  кожного  слова-нàзви  
запитання  зі  службовим  словом  на.

Зразок.  На  чому  росте  квітка?

1  Розглянь  жест.

В³дповідь  на  ...
Відповідàй  на  ...

2  Прочитай.  Встав  потрібне  слово.

В³дповідь  ...  запитàння  задàчі.  В³дповідь  ...  запитàння  
мàми.  

Відповідàй  ...  запитàння  вчèтеля.  Відповідàй  ...  запи-
тàння  товàриша.  

1  Розглянь  малюнок.  Котра  година?  Чого  немає  на  годиннику?

1  Розглянь  малюнок.  Хто  це?  Що  роблять?  На  чому  сидять?
296

  ...  стільцÿх
2  Утвори  словосполучення  за  схемою.  Запиши.

Прочитай.  Користуйся  малюнком  із  вправи  296.  Встав  службо-
ве  слово.  Покажи  слова,  які  воно  пов’язує.

Чàйник  сто¿ть  ...  стол³.  
Чàшки  стоÿть  ...  стол³.  
Прàва  рукà  д³вчинки  лежèть  ...  стол³.  
Зразок.  Чайник  стоїть  на  столі.

1  Прочитай  слова.  Пов’яжи  їх.  Назвè  службове  слово.

Сто¿ть,  стол³,  чàйник,  на.
Стол³,  на,  чàшки,  стоÿть.

2  Запиши  речення  правильно.

1  Розглянь  малюнки.  Прочитай  питальні  речення.  Відповідай.

Що  ростå  на  дåреві?
Що  ростå  на  трав³?

2  Запиши  питальні  речення  й  відповіді.  Підкресли  службові  слова.
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8:00

велèка  стр³лка
малà  стр³лка

на  годèннику
на  числî  в³сім
на  числî  
дванàдцять

2  На  яке  число  має  показувати  мала  стрілка?  На  яке  число  має  
показувати  велика  стрілка?

3  Уяви:  мала  стрілка  показує  на  число  сім;  велика  стрілка  —  на  
число  дванадцять.  Котра  година?

1  Прочитай.  Встав  потрібні  слова.  

Дванàдцята  годèна.  Малà  стр³лка  покàзує  ...  числî  ...  .  
Велèка  стр³лка  покàзує  ...  числî  ...  .
2  Випиши  одне  речення  зі  службовим  словом.  Яке  це  слово?

302
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1  Розглянь  малюнок.  Покажи  мотузку.  Покажи  прищіпки.  Де  
одяг?  Поєднай  слова  з  трьох  стовпчиків  у  розповідні  речення.  
Користуйся  схемою.

     Де?                                       Що?                              Що  робить?

на  мотóзці
під  мотóзкою

2  Прочитай  утворені  речення.  Назвè  слова,  які  пов’язує  службо-
ве  слово.

1  Прочитай.  До  кожного  слова-нàзви  додай  службове  слово.

На  пàльці,  ноз³,  руц³,  голов³,  нîсі,  вóсі.
Під  пàльцем,  ногîю,  рукîю,  головîю,  нîсом,  вóхом.  

2  Запиши  за  зразком.

Зразок.  На  пальці  —  під  пальцем.
3  Покажи  значення  кожної  пари  слів.

1  Прочитай.  Роздивись  малюнок.

Носèти  окулÿри  трåба  ...  ...  .  
Витирàти  шмàрклі  трåба  ...  ...  .

2  Подумай  і  доповни  потрібними  словами.

303

304

1  Розглянь  малюнок.  Хто  це?  Пригадай  жест.  Що  зображають  
пальці  рук?

2  Постав  запитання.  Використовуй  слова:

на  
несå
спèні

3  Запиши  запитання  й  відповідь.

4  Назвè  слова,  які  пов’язує  службове  слово.

1  Прочитай.  Постав  до  кожного  слова  питання.    

Цвітóть,  кв³ти,  під,  д³ти,  лежàть,  на,  сплять,  ідóть.
2  До  яких  слів  не  можна  поставити  питання?  Випиши  ці  слова.  

Як  вони  називаються?

До  службового  слова   
питання  поставити  не  можна.

1  Розглянь  малюнок.  Хто  зображений?  Пов’яжи  слова  за  зміс-
том.  Назвè  службові  слова.

          Де?                                      Хто?                   Що  робить?

на  паркàні сидèть
під  паркàном гàвкає

2  Запиши  речення.  Підкресли  службові  слова.

305

306

.

прищ³пки   îдяг   кв³ти

тримàють
висèть
сóшиться
ростóть

307

308
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Розглянь  малюнок.  Відповідай  на  запитання.  

у  шàфі
на  полèці

•  Де  хлопчàчий  îдяг? •  Де  висèть  кóртка?
•  Де  лежèть  кåпка? •  Де  стоÿть  черевèки?

1  Розглянь  схеми.  Утвори  словосполучення.

Розглянь  малюнок.  Назвè  казкових  героїв.  Прочитай  і  доповни  
службовими  словами  й  словами-діями.

Зàйчик  ...  ...  пенькó.  
Ведм³дь  ...  ...  дåревом.  
Він  ...  лàпу  ...  кол³но.

Довідка:  на,  стоїть,  поклав,  сидить.

1  Розглянь  малюнок.  

309

310

2  Відповідай  на  запитання.  Використовуй  службові  слова.

•  Де  лежèть  кнèжка?
•  Де  висèть  картèна?
•  Де  сто¿ть  багàто  книжîк?
•  Де  сто¿ть  рюкзàк?
•  Де  сто¿ть  л³жко?
•  Де  лежàть  кîвдра  й  подóшка?

1  Прочитай.

Свербèть  у  нîсі.  Лікувàти  в  рîті.  Болèть  у  живот³.
2  Спиши.  Постав  запитання.  Підкресли  службове  слово.

Зразок.  Свербить  у  носі.  Де  свербить?  

на
під

311

312

313

îдяг  

кóртка

черевèки

у  шафі
кåпка

книжкè
³грашки

на  полиці

2  Прочитай  словосполучення  з  у.

3  Де  ти  зберігаєш  свої  речі?  Розкажи.

1  Розглянь  малюнок.  Запитай  за  зразком.  Відповідай.  Викорис-
товуй  слова  ліворуч  і  праворуч.

        Де?                                     Що?                        Що  робить?

Зразок.  Що  стоїть  (сидить)  біля  кошика?  
2  Назвè  службові  слова.

314

сто¿ть
сидèть
лежèть

у  кîшику
б³ля  кîшика
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1  Розглянь  малюнки  ліворуч.  Назвè  тварин.

                                  Хто?                                                  Де  зимує?

1  Встав  потрібні  слова.  Користуйся  малюнком  із  вправи  314.

Пірам³да  сто¿ть  ...  ...  .  Ведмåдик  сидèть  ...  ...  .  
Машèна  сто¿ть  ...  ...  .  М’яч  лежèть  ...  ...  .

2  Прочитай  речення  зі  службовими  словами.  Назвè  ці  слова.

1  Подумай.  У  тебе  є  кишеня?  Розкажи,  що  є  в  кишені,  одним  
реченням.

у  кишåні

2  Чия  кишеня?  Постав  запитання  з  що?

3  Запиши  запитання  і  відповідь.

1  Розглянь  малюнок.  Назвè  казкових  героїв.

на
під
за
б³ля
з

2  Доповни  речення.

Звåрху  ...  автîбусі  сидèть  ...  .  Хèтра  ...  ховàється  ...  
автîбусом.  ...  сидèть  ...  автîбусом.   ...  ідå  ...  автîбуса.  
Малåньке  ...  виглядàє  ...  автîбуса.
3  Одне  речення  запиши.

315

316

317

318

під  кущåм
у  дупл³
у  барлîзі
у  р³чці

2  Хто  де  зимує? Склади  речення.  Користуйся  словами  праворуч.

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай.
319

•  Малþк  лежèть  (у  чому?)  ...  .
•  Малþк  лежèть  (під  чим?)  ...  .
•  ²грашка  сидèть  (на  чому?)  ...  .
•  Стілåць  сто¿ть  (біля  чого?)  ...  .
•  Штîри  висÿть  (на  чому?)  ...  .
•  М³сяць  заглядàє  (у  що?)  ...  .

2  Доповни  речення  за  питаннями.  Назвè  службові  слова.

Зразок.  Малюк  лежить  (у  чому?)  у  ліжку.
Довідка:  л³жку,  кîвдрою,  л³жку,  л³жка,  вікн³,  вікнî.
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2  Подумай,  хто  це.

•  Він  ¿де  між  мàмою  і  сестрîю.  Це  —  ...  .
•  Вонà  ¿де  за  малюкîм.  Це  —  ...  .
•  Вонà  ¿де  пåред  малюкîм  і  за  тàтом.  Це  —  ...  .

1  Розглянь  малюнок.  Пригадай  нàзву  казки.  Назвè  головних  ге-
роїв.  Покажи.  Хто  взяв  ріпку  за  чуба?

Розглянь  малюнок.  Покажи  козу,  корову.  Де  дідусь?  Що  ро-
бить  дідусь?  Прочитай  речення.  Назвè  службове  слово.  По-
кажи  жест.

320

Дідóсь  сидèть  між  корîвою  і  козîю.

1  Розглянь  малюнок.  Хто  це?  Назвè  одним  словом.  Назвè  кож-
ного.  Запиши  по  порядку  в  рядок.  

321

2  Між  ким  їде  мама?  Між  ким  їде  малюк?

3  Речення-відповіді  запиши.

Зразок.  Мама  їде  між  татом  і  малюком.

1  Доповни  речення  за  питаннями.  Користуйся  малюнком  із  
вправи  321. 

Тàто  ¿де  перед  (ким?)  ...  .  Мàма  ¿де  після  (кого?)  ...  .  
Малþк  сидèть  за  (ким?)  ...  .  Сестрà  ¿де  за  (ким?)  ...  .

Довідка:  мàмою,  тата,  мамою,  малюкîм.

322

323

2  Прочитай  речення.  Яке  слово  пропущено?

Внóчка  сто¿ть  ...  бабóсею.  Жóчка  сто¿ть  ...  внóчкою.  
К³шка  сто¿ть  ...  Жóчкою.  Мèшка  сто¿ть  ...  к³шкою.

1  Прочитай  слова.  

троÿнда    жоржèна машèна    трàктор
л³жко    шàфа букåт    подарóнок
вітàльня    спàльня коридîр    туалåт

2  Сполучи  слова  службовим  словом  і.
Зразок.  Троянда  і  жоржина.

1  Прочитай.

Цвях,  грóша,  ÿблуня,  молотîк,  грóшка,  ÿблуко.
2  Пов’яжи  між  собою  два  слова  за  змістом  за  допомогою  і.

Зразок.  Цвях  і  молоток.
3  З  однією  парою  слів  склади  речення.

324

325
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1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  текст.  Назвè  службові  слова.

Марèна  і  Ромàн  стоÿли  б³ля  
вікнà  і  дивèлися  на  сад.  У  кімнàті  
булî  тåпло  і  зàтишно.  

У  садó  хîлодно  і  мîкро.  На  
дåреві  сид³ли  горобåць  і  синèця.  

Вонè  ховàлися  від  дощó  під  
листкàми  і  гілкàми.  

Галина  Чефранова

2  Випиши  слова,  які  поєднало  слово  
і.  Підкресли  їх.  Постав  питання.
                            хто?            хто?

Зразок.  Марина  і  Роман.
3  Випиши  всі  службові  слова.  Чи  можна  поставити  до  них  питання?

1  Прочитай  лічилку.

Жмóрка
З  бîру,   Трåтій  в³тер  що  є  мîчі
з  дîлу, засипàє  пèлом  îчі.
із  горè Не  дивèсь,
прилітàли  три  вітрè. одвернèсь,
Пåрший  в³тер  дме  на  ліс. зажмурèсь
Дрóгий  хèлить  вербол³з. і  затулèсь!
                                                                                                           Платон  Воронько

З  дîлу  —  з  долини.
Дме  —  віє.
Вербол³з  —  ростуть  одні  верби.
Що  є  мîчі  —  дуже  сильно.
Зажмурèсь  —  заплющ  очі.

2  Випиши  виділені  слова.  Підкресли  службові  слова.  Зверху  на-
пиши  питання.

1  Прочитай,  що  продавалося  на  ярмарку.

...в³кна,  в³дра,  і  колåса,  
і  мèски,  і  скрèні,  
і  корîви,  і  овåчки,  
кавунè  і  дèні..
                      Леонід  Глібов

ßрмарок  —  місце,  де  продають  і  купують.

2  Назвè  службове  слово,  яке  пов’язує  слова-нàзви.

3  Cпиши  останній  рядок.  Над  словами-нàзвами  напиши  питання.

1  Прочитай  речення.  Доповни  їх  словами-діями.

Я  вм³ю  ...  і  ...  .  Товàриш  хîче  ...  і  ...  .  Мій  дÿдько  
вм³є  ...  і  ...  .  

Пригадай:  слова-дії  відповідають  на  питання  що  робити?
2  Речення  запиши.  Які  слова  поєднало  службове  слово  і?

1  Прочитай  частини  речень.

 товст³  тонк³ олівц³
 червîні  жîвті кóльки
 сèні  чîрні фломàстери
 крóглі  дîвгі рóчки

2  Знайди  слова  на  питання  які?  Назвè  їх.  Поєднай  між  собою.

3  Утвори  речення  зі  словами-ознаками.  Прочитай.

1  Прочитай.  Постав  питання  до  виділених  слів.  Як  їх  поєднано?

Я  і  товàриш  принåсли  пиріжкè.  Сестрèчка  і  брàтик  —  
малюкè.
2  Заміни  виділені  слова  іменами.  Поясни.

Довідка:  Мар³йка,  Богдàнчик,  ²гор,  Микîла.
3  Запиши  речення  з  пестливими  іменами.  Підкресли  імена.

326

327

328

329

330

331

У  мене  є
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1  Розглянь  малюнки.  Що  це?  Хто  це?  Прочитай.  Знайди  відпо-
відність  слова  й  малюнка.  

д³ти  
веснà  
садèти  
дåрево

2  Запиши  слова  в  рядок.  З  яких  букв  складається  виділене  слово?

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай.  Що  це?  Чи  пов’язані  слова  між  
собою?  Чи  є  тут  завершена  думка?  Чи  можна  ці  слова  назвати  
реченням?

д³ти  навесн³  
садèли  дåрево

2  Що  треба  зробити,  щоб  ці  слова  стали  реченням?

3  Запиши  речення.

332

CКЛАДАННЯ  РЕЧЕНЬ

333

334

335

1  Розглянь  жести.  Що  вони  означають?

Слова                       Пов’язані  слова                      Речення

       ?                                            ?                                            ?
2  Випиши  з  вправ  332,  333  слова,  пов’язані  слова,  речення.  

Слова:  ...  ,  ...
Пов’язані  слова:  ...  ...  ,  ...  ...
Речення:    .

1  Прочитай  групи  слів.  Чи  можна  їх  назвати  реченнями?

1.  Я,  бàчити,  цікàвий,  ф³льм.
2.  Хлîпчик,  рік,  десÿтий.
3.  Ти,  розв’язàв,  складнà,  задàча.  

2  Пов’яжи  слова  за  змістом.  Запиши  речення.

Зразок.  Я  бачив  цікавий  фільм.
Довідка:  бàчив,  хлîпчику,  складнó,  задàчу.

Речення  складається  зі  слів.  
Речення  виражає  завершену  думку:

Дівчинка  п’є  апельсиновий  сік.

1  Прочитай.  Що  треба  зробити,  щоб  вийшло  речення?

яскравесонцезаглядаєувікно.
2  Запиши  речення  правильно.  Розглянь  малюнок  із  вправи  337.  

Чи  відповідає  він  змісту  речення?  Чому?

336
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337

У  реченні  слова  пишуться  окремо.
Перше  слово  в  реченні  пишеться  

з  великої  букви.

1  Розглянь  малюнок.  Що  зображено?

зрàнку  прокидàється

Хлîпчик  зрàнку  проки-
дàється  і  потÿгується.

2  Прочитай  групи  слів.  Яка  група  слів  виражає  завершену  дум-
ку?  Випиши  тільки  речення.

1  Прочитай  речення.

Рàнок.  Веснÿне  сîнечко  зійшлî.  Розквітàють  пåрші  
кв³ти  —  прîліски.
2  Назвè  мале  речення.  Яку  думку  виражає?  Скільки  слів?

3  Назвè  велике  речення.  Яку  завершену  думку  виражає?  Скіль-
ки  слів?  

4  Випиши  речення  з  трьох  слів.

1  Прочитай.  

У,  теплî,  кімнàті,  зàтишно,  і.  На,  дощ,  вóлиці,  йде.
2  Як  записано  слова?  Знайди  перше  слово  речення.

3  Побудуй  речення  правильно.  Запиши.

338

339
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1  Розглянь  малюнок.  Прочитай.

Автомоб³ль  ¿хав  по  дорîзі  й  зу-
пинèвся  пåред  світлофîром  булî  
червîне  св³тло  скîро  бóде  жîвте  ру-
шàти  мîжна  т³льки  на  зелåне  св³тло.

2  Знайди  речення.  Скільки  речень?

3  Запиши  ці  речення.  Постав  розділові  знаки.  

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  речення.

Васèлько  відчинèв  двåрі  
й  зайшîв.

Васèлько  вèйшов?

2  Про  що  ці  речення?  Що  ставиться  в  кінці  речень?

3  Прочитай  речення,  в  якому  про  щось  розповідається.  Що  
стоїть  у  кінці  речення?  Прочитай  речення,  у  якому  про  щось  
запитується.  Що  стоїть  у  кінці  речення?

У  розповідному  реченні
про  щось  розповідається,  повідомляється.  

У  кінці  стоїть  крапка  (.):
Малюк  тримає  кульку.

У  питальному  реченні  про  щось  запитується.  
У  кінці  стоїть  знак  питання  (?):

Хто  тримає  кульку?
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1  Прочитай  вірш.  Які  слова  пропущено?

—  Хто  велосипåда  мàє?  —
...  рåчення  питàє.
Ти  пізнàєш  йогî  вмить:  
знак  ...  тут  сто¿ть.  

Довідка:  питàльне,  питàння.
2  Розглянь  жест  ПИТАЄ.  

3  Випиши  виділені  слова  разом  зі  вставленими.

1  Послухай  пари  речень.  

1.  Сьогîдні  був  урîк  матемàтики?  —  Так,  сьогîдні.
2.  Сьогîдні  був  урîк  матемàтики?  —  Так,  був  (ні,  не  

був).
3.  Сьогîдні  був  урîк  матемàтики?  —  Так,  урок  (не  

гуртîк).
4.  Сьогîдні  був  урîк  матемàтики?  —  Так,  матемàтики  

(не  укра¿нської  мîви).
2  Розглянь  речення  першої  пари.  Де  питальне?  Де  розповідне?  

На  яке  слово  зроблено  сильний  наголос?  Який  зміст  розпо-
відного  речення  —  ствердний  чи  заперечний?

3  Спиши  першу  пару  речень.

1  Прочитай  речення  ліворуч.  Які  це  речення?

                              ?                                                               ?
У  вівтîрок  гуртîк  вишивàння? Так,  гуртîк.
У  вівтîрок  гуртîк  вишивàння? Так,  вишивàння.
У  вівтîрок  гуртîк  вишивання? Так,  у  вівтîрок.

2  Прочитай  речення  праворуч.  Які  це  речення?

3  Добери  до  питального  речення  розповідне.  Запиши.

Зразок.  У  вівторок  гурток  вишивання?  —  Так,  у  вівто-
рок.

Розглянь  жести.  Утвори  жестосполучення.  Назвè  словами.
342

           розповіднå             рåчення                 питàльне

1  Прочитай.

Сьîма  годèна  рàнку.  Це  розповіднå  рåчення.
Кîтра  зàраз  годèна?  Це  питàльне  рåчення.

2  Що  стоїть  у  кінці  розповідного  речення?

3  Що  стоїть  у  кінці  питального  речення?

1  Прочитай  вірш.  Які  слова  пропущено?

Моÿ  мàма  лþбить  менå.  
Це  рåчення  ...  .  
Розкàже  щось  тоб³  й  мен³.  
...  стàвиться  в  кінц³.  

2  Встав  пропущені  слова.  Поясни  свою  думку.

3  Випиши  одне  розповідне  речення.  Про  що  воно  повідомляє?

1  Прочитай.

Сьогîдні  гàрна  погîда.  Якà  сьогîдні  погîда?
Учîра  був  дощ.  Колè  був  дощ?

2  Подумай,  у  яких  реченнях  повідомляється  про  погоду,  а  в  
яких  —  запитується  про  погоду.

3  Випиши  одне  питальне  речення.  Що  стоїть  у  кінці  речення?

343
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345

346

347

348
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1  Розглянь  малюнок  із  вправи  349.  Прочитай  речення.

Ведмåдик  на  стол³?
Ведмåдик  на  стол³?

Ведмåдик  лежèть  на  стол³?

2  Побудуй  розповідні  речення-відповіді  за  схемами.

1  Прочитай.

у  магазèні  продаþть  îвочі  і  фрóкти  
що  продаþть  у  магазèні
де  продаþть  îвочі  і  фрóкти

2  Що  потрібно  зробити,  щоб  групи  слів  стали  реченнями?

3  Речення  запиши.  Які  це  речення?  Назвè.

1  Розглянь  малюнки.  Хто  зображений?  Встав  у  питальні  речення  
потрібні  слова.  Прочитай.

Чим  пишàється  ...  ?
Про  що  дóмає  ...  ?

2  Назвè  речення-відповіді.

1  Прочитай  речення.

1.  ̄ сти  св³жі  помідîри  корèсно.  2.  Їж  св³жий  
помідîр.  3.  Давàй  зрîбимо  св³жий  сік!  
2  Які  речення  спонукальні?  Поясни  свою  думку.

3  Якому  реченню  відповідає  малюнок?

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  питальні  речення.  Виділяй  інто-
нацією  потрібне  слово.

349

2  Дай  відповіді  на  запитання.  Користуйся  схемами.

•  Д³ти  прибирàють  у  кімнàті?

•  Д³ти  прибирàють  у  кімнàті?

•  Д³ти  прибирàють  у  кімнàті?
3  Які  труднощі  ти  відчував,  коли  читав  речення?

1  Прочитай  розмову.

Мàма:  На  снідàнок  є  гречàна  кàша,  бóлка,  мàсло,  чай.  
Хто  що  бóде  ¿сти?

Тàто:  Я  бóду  ¿сти  все.
Син:  Ні,  я  не  бóду  ¿сти.  Т³льки  вèп’ю  чàю.

2  Покажи  питальне  речення.

3  Знайди  розповідні  речення.  Чи  є  розповідне  речення  із  за-
переченням?  Випиши  його.

Так  —  це  згода,  ні  —  заперечення.
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1  Розглянь  малюнок.  Хто  зображений?  

2  Прочитай.  Хто  вдома  так  говорить?

1.  Бабóсю,  розкажè  кàзку.
2.  Сідàй,  онóчко,  бiля  мåне.
3.  Дідóсю,  увімкнè  телевiзор.

3  Як  називаються  ці  речення?  Чому?

4  Випиши  речення  онучки.

1  Прочитай  розповідні  й  спонукальні  речення.

1.  Трåба  увàжно  перехîдити  дорîгу.  —  Увàжно  пере-
хîдь  дорîгу.

2.  Не  мîжна  зберігàти  окулÿри  без  футлÿра.  —  Зберігàй  
окулÿри  у  футлÿрі.
2  Чим   різняться  розповідні  й  спонукальні  речення?

1  Прочитай.  Яке  це  речення?

Не  мîжна  перехîдити  дорîгу  на  червîне  свiтло.
2  Перебудуй  розповідне  речення  на  спонукальне  за  схемою:

3  Прочитай  спонукальне  речення.  Запиши.

Придумай  розповідне  й  спонукальне  речення  за  малюнком.  
Користуйся  ключовими  словами.

Ключові  слова:  мîжна,  
дорîга,  зелåне  свiтло.  

355

Спонукальне  речення  до  чогось  спонукає.  
У  кінці  стоїть  крапка  (.)  або  знак  оклику  (!):

Випий  молока.  Люби  Батьківщину!

Розглянь  жести.  Утвори  жестосполучення.  Запиши  словами.

                     спонукàльне                 рåчення

1  Прочитай.  Знайди  спонукальні  речення.  Скільки  їх?

Слухнÿним  будь.  
Любè  свій  край.  
Батькàм  завждè  допомагàй.  
Це  рåчення  спонукàльні.  
Тут  вимîга,  
зàклик  до  д³ї  чи  накàз.

2  Випиши  спонукальні  речення  з  вимогою.

1  Прочитай  спонукальні  речення.

На  урîках  не  лінóйся.  
Читàй,  будь  лàска,  увàжно.  
Повторè  за  мнîю  ще  раз.

2  Хто  так  говорить?  Коли?  Навіщо?

3  Випиши  одне  спонукальне  речення.
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1  Розглянь  малюнок.  Що  роблять  діти?1  Розглянь  малюнок.  Придумай  спонукальні  речення  для  онуч-
ки  й  бабусі.

362

363

.,

.,

Онучка:

Бабуся:

2  Речення  запиши.

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  речення.  Які  це  речення?

Укра¿на,  р³дний  край,
пîле,  р³чка,  сèній  гай.
Лþбо  стåжкою  ітè.
Тут  живåмо  я  і  ти.

2  Спиши  останнє  речення.  Який  знак  стоїть  у  кінці  речення?

Окличне  речення  читається  
з  підсиленою  інтонацією.

У  кінці  стоїть  знак  оклику  (!):
Сьогодні  свято!

Давайте  святкувати!

364

2  Прочитай  речення  з  підсиленою  інтонацією.

Îлю,  мерщiй  утікàй!  Вовк  тебå  наздоганÿє!
3  Знайди  спонукальне  окличне  речення.  Прочитай  його.

4  Випиши  розповідне  окличне  речення.

1  Прочитай  групу  слів.

новèй  рік  знîву  прèйде
2  Побудуй  речення  за  схемами.  Запиши.

Розповіднå  неоклèчне:

Розповіднå  оклèчне:

3  Прочитай  розповідне  окличне  речення.

1  Прочитай  речення.

1.  Лелåки  прилетiли! 2.  Прилітàйте,  лелåки!

      розповідне  окличне                             спонукальне  окличне

3.  Лелåки  прилетiли?!

питальне  окличне

2  Яке  перше  речення?  Чому?  Яке  друге  речення?  Що  воно  ви-
ражає:  наказ  чи  прохання?  Яке  третє  речення?  Чому?

3  Випиши  одне  окличне  речення.  Намалюй  його  схему.

365
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1  Прочитай.  Визнач  відповідність  речень  і  схем.

Годівнèця  для  пташîк.

Зробiмо  годівнèцю!

Ми  зробèли  годівнèцю!

Для  кîго  годівнèця?

2  Запиши  за  зразком.

Зразок.  Годівниця  для  пташок.  

1  Прочитай  виразно.

Поглÿньте,  поглÿньте,  якà  благодàть!
Дивiться:  метåлики  з  нåба  летÿть!
...Морîзець  малþє  на  шèбках  узîри.
Картèнкою  гàрною  стàло  вікîнце...

                                                                                                                                                                                                                              Олександр  Олесь

2  Випиши  перше  речення.  Яке  це  речення?  Чому  його  треба  
читати  піднесено?

3  Намалюй  схему  виписаного  речення.

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай.

Дiвчинка  поливàє.
Дiвчинка  поливàє  квiти.
Дiвчинка  поливàє  квiти  дзвîники.
Дiвчинка  Оксàнка  поливàє  квiти  

дзвîники.

2  Знайди  мале  речення.  Скільки  слів?

3  Знайди  велике  речення.  Полічи  слова.

367
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Речення  можна  поширювати.

Прочитай  неповні  речення.  Пошир  словами  з  довідки.

Зàйчик  заховàвся  ...  ...  .
Пташенÿта  пищàли  ...  ...  .  
Óчні  вèвчили  ...  ,  ...  і  ...  ...  .
Довідка:  від  дощó,  розповіднi,  питàльні,  спонукàльні  

рåчення,  у  гніздi.

1  Прочитай  початки  речень.

Сьогîдні  я  вèвчив  ...  ...  .  
Менi  найбiльше  сподîбалося  ...  ...  ...  .
Удîма  я  повторþ  ...  ...  ...  .

2  Придумай  продовження  й  запиши  речення.

3  Порівняй  свої  речення  з  реченнями  сусіда  по  парті.  У  кого  
речення  більші?

1  Прочитай  речення.  Постав  питання  до  кожного  слова.

Горобåць  стрибàє.
2  Пошир  речення  словами  з  довідки.  Користуйся  схемою.

хто? що  робить?

Який?                                      де?

Довідка:  весåлий,  на  асфàльті.
3  Запиши  поширене  речення.

1  Прочитай  речення.  Які  це  речення?

У  клàсі  постàвили  плàстикові  вiкна.  Якi  вiкна  постà-
вили  в  клàсі?
2  Склади  й  намалюй  схеми  речень.
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1  Прочитай.  

Прийшлî  ...  лiто.  Шумлÿть  ...  сîсни.  Зацвілà  ...  лèпа.  
Достигàє  ...  полунèця.  Як  ...  влiтку!
2  Подумай,  якими  словами  можна  поширити  ці  речення.  Корис-

туйся  довідкою.  

Довідка:  висîкі,  духмÿна,  тåпле,  смачнà,  гàрно.  
3  Запиши  два  останні  речення.  Підкресли  розповідне  окличне  

речення.  

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  опорні  слова.

влiтку
дощ
велосипåд
хлîпчик
¿де
ідå
на

2  Склади:  розповідне  неокличне  речення;  питальне  окличне   
речення.  Використовуй  опорні  слова.

Зразок.  Влітку  іде  дощ  (розповідне  неокличне).

Прочитай.  Випиши  питальне  неокличне  речення.

Скiльки  грибiв  назбирàли  в  лiсі?!
Скiльки  тобi  рîків?
Сьогîдні  менi  вèповнилося  дåсять  рîків.

1  Прочитай  речення.

Ідåмо  скорiше  додîму.
Швèдко,  швèдко  ідåмо!
Ідåмо  скорiше  додîму!

2  Знайди  спонукальне  окличне  речення.  Намалюй  його  схему.

1  Прочитай  речення.

Сніговà  бàба  стоÿла  на  галÿвині.
Річковèй  корабåль  пливå  там.
Велèкий  сом  заховàвся.  

2  Випиши  речення,  що  відповідає  схемі.  Поясни  свою  думку.

що? що  робить?

Який?                                      де?

1  Розглянь  малюнок.  Придумай  речення  за  початком  і  схемою.

Бабóся  ...  що  робить?              що?

                                     як?                       який?

2  Речення  запиши.  

Довідка:  смàчно,  готóє,  вишнåвий,  пирiг.

1  Прочитай  текст  ліворуч.  Про  яку  пору  року  йдеться?  Поясни. 

Вèшні  у  садкó.   Спiлі  вèшні  у  садкó. 
Сунèці  у  ліскó. Смачнi  сунèці  у  ліскó.
Дні,   Тåплі  дні,
квiти барвèсті  квiти
нам  дарóє  лiто! нам  дарóє  щåдре  лiто!

2  Порівняй  тексти  в  лівому  й  правому  стовпчиках.  Чим  різнять-
ся  речення?  Постав  питання  до  нових  слів.

3  Випиши  поширені  речення.  Підкресли  нові  слова.

                          які?
Зразок.  Спілі  вишні  у  садку.

374

375

376

377

378

379

380
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1  Прочитай  слова  вітання.

Дîброго  рàнку!
Вітàю!
Прив³т.

2  Подумай,  хто  так  вітається.

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  вірш.  

Дîброго  рàнку
Дîброго  рàнку,  сîнце  привiтне!  
Дîброго  рàнку,  нåбо  блакèтне!
Дîброго  рàнку,  в  нåбі  пташкè!
Дîброго  рàнку  тоб³  i  мeн³!

2  Хто  вітається?

Розглянь  малюнок.  Прочитай  слова  вітання.

Привiт!
Вітàю!
Здрàстуй(те)!
Дîброго  рàнку!
Дîброго  дня.
Дîброго  вåчора.

ДІАЛОГ.  КУЛЬТУРА  СПІЛКУВАННЯ

381

382

383

Слова  вітання: Дîброго  рàнку!  Здрàстуй(те).  
 Вітàю.  Привiт.

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай.  Хто  хоче  познайомитися?

Привiт.  Менå  звàти  смàйлик  Óсмішка.   
Я  хîчу  з  тобîю  познайîмитися.  

2  Яке  слово  вітання  назвав  смайлик?

1  Привітайся  зі  смайликом.  Вибери  потрібне  слово  вітання.

До  побàчення. Дîброго  рàнку! Прощавàй!
Дÿкую. Дîброго  дня! Привiт!

2  Запиши.  Поясни  свій  вибір.

3  Як  потрібно  вітатися?  

1  Прочитай.  

Менå  звàти  смàйлик  Сум.  
Менi  завждè  сóмно.  У  мåне  немàє  дрóзів.  

Я  не  знàю  слів  вітàння.  
Навчè  менå,  будь  лàска.

2  Хто  розповідає  про  себе?  Що  ти  дізнався?

3  Як  привітався  смайлик?  Про  що  він  просить?

1  Допоможи  смайлику  вивчити  слова  вітання  і  слова  прощання.  

Добрàніч.  Бувàй.  Дîброго  дня.  Прощавàй.  Привiт.
2  Запиши  слова  у  два  стовпчики.

Слова   
вітання

Слова   
прощання

... ...

384

385

386

387
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1  Розглянь  малюнок.

весåлий  нàстрій
сумнèй  нàстрій

2  Прочитай:  з  радісним  настроєм;  із  сумним  настроєм.

1. —  Ти  пiдеш  сьогîдні  на  кîвзанку?  
 —  Ти  пiдеш  сьогîдні  на  кîвзанку?!
2. —  Вмèйся!  —  наказàла  мàма.  
 —  Вмèйся,  будь  лàска,   —  попросèла  мàма.

Подумай,  які  твої  дії  радують  маму,  а  які  —  засмучують.  За-
пиши  у  два  стовпчики.  Поясни.

•  Я  вітàюся  з  сус³дами.
•  Я  стрибàю  по  калþжах.
•  Я  допомагàю  мèти  пîсуд.
•  Я  прибирàю  в  кімнàті.
•  Я  мàло  читàю.
•  Я  розкидàю  сво¿  рåчі.

1  Розглянь  малюнок.  Хто  зображений?  Хто  вітається?  З  ким  ві-
тається  малюк?  До  кого  він  звертається?

388
1  Прочитай.  

Привiт,  смàйлику  ...  .  
Менå  звàти  ...  .  Я  хîчу  з  тобîю  спілкувàтися.

2  Запиши.  Встав  пропущене  ім’я.

Слова  прощання: Скîро  зустр³немося. Прощавàй.
   До  побàчення.  До  зóстрічі.  

1  Прослухай  (прочитай)  із  різною  інтонацією.

Прощавàй.  Прощавàй!  Прощавà-а-ай!
2  Які  малюнки  відповідають  словам  прощання?

389

390
   Прощавàй!                   Прощавàй.            Прощавà-а-ай!

1  Прочитай.  Вибери  з  дужок  точні  слова.

•  У  гîсті  при¿хав  дідóсь  і  сказàв:  (Прив³т,  прощавàй).
•  Я  на  вóлиці  зустрiв  вчèтеля  і  сказàв:  (Дîброго  дня, 

           прив³т).
•  У  клàсі  зрàнку  лунàє:  (До  побàчення,  прив³т).

2  Які  це  слова:  вітання  чи  прощання?

3  Випиши  речення  з  вітанням  до  вчителя.

Ввічливі  слова  
треба  говорити  з  доброю  усмішкою.

391

392

засмóчуютьрàдують

393

2  Спиши  речення.  Підкресли  слова-звертання.

Прив³т,  мàмо!

Прив³т,  тàту!
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2  Прочитай  текст.

У  дитÿчий  садîк  упåрше  прийшîв  пåсик.  Ус³  звірÿта  
вітàються  до  ньîго.  

Рàвлик  кàже:  —  Прив³т,  пåсику!
Кîтик:  —  Здрàстуй,  пåсику!
Пåсик  мовчèть,  не  кàже  ні  слîва.

3  Хто  вперше  прийшов  у  дитячий  садок?  Хто  привітався  до  пе-
сика?  Назвè.  Що  сказав  равлик?  Що  сказав  котик?  Яке  слово  
вітання  сказав  песик?  

4  Хто  вихований?  Хто  невихований?  Чому?

5  Випиши  слова  вітання.

1  Прочитай  речення.  Доповни  ввічливими  словами.  Запиши.

Равлик:  —  Прив³т,  пåсику.

Песик:    ,  рàвлику.

Котик:    ,  пåсику.

Песик:    ,  кîтику.
2  Назвè  й  підкресли  слова-звертання.

1  Розглянь  малюнок  «Сергійко  і  Марійка  на  прогулянці».  Про-
читай  розмову.  Подумай,  хто  говорить.

?  :  Ап-чхи!
?  :  Будь  здорîвий.
?  :  Дÿкую.

Будь  здорîвий  —  бажаю  здоров’я.

2  Які  ввічливі  слова  сказали:  Марійка;  Сергійко?  Випиши  їх.

394

Слово-звертання  відділяється  комою:
Доброго  дня,  бабусю!  

Здрастуйте,  Юрію  Васильовичу!

1  Прочитай  дві  розмови.  Розлянь  малюнки.

1. —  Привiт,  Максèме.
 —  Дîброго  дня,  ²горе!  Дóже  рàдий  тебå  бàчити!
 Я  так  скóчив  за  тобîю...
2. —  Денèсе,  що  ти  наробèв!
 —  Îлю,  пробàч.  Я  поспішàв.  Зàраз  усе  позбирàю.  

2  Знайди  речення  зі  словами-звертаннями.  Випиши.  Підкресли  
слова-звертання.

Зразок.  Привiт,  Максèме!

1  Розглянь  малюнок  «Перший  день  у  дитячому  садку».  Хто  
зображений?

395

396

397
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1  Розглянь  малюнок.  Прочитай.

Вåчір.  Спàти  хîчу.  
Всім  бажàю:  Дîброї  нîчі!

2  Хто  так  говорить?  Кому  бажає  доброї  ночі?

3  Кому  ти  бажаєш  доброї  ночі,  коли  лягаєш  спати?

Дîброї  нîчі  —  на  добраніч.

Прочитай.

Увåчері  ти  лягàєш  спàти.  Обов’язкîво  побажàй  сво¿м  
р³дним  —  мàмі,  тàту,  дідусþ,  бабóсі  —  дîброї  нîчі.  

Зразок.  —  Мамо,  доброї  ночі!  
                   —  Гарних  снів, синку!

1  Розглянь  малюнок.  Хто  зображений?  Назвè.  Що  показує  хлоп-
чик?  До  кого  звертається?

2  Добери  речення  до  малюнка.  Запиши.  Підкресли  звертання.

•  Тàту,  що  там?
•  Мàмо,  що  там?
•  Бабóсю,  що  там?

Уяви  ситуацію.  У  тебе  є  печиво.  Ти  хочеш  пригостити  сусіда  
по  парті.  Як  ти  скажеш?  Як  відповість  сусід?

 ,  пригощàйся,  будь  лàска.

 ,    .

398

399

400

401

402

403

2  Добери  пропущені  ввічливі  слова  з  довідки.  Запиши  речення.

Довідка:  дîброго  рàнку,  будь  лàска,  прив³т.

1  Розглянь  малюнки  і  прочитай.

—  Прив³т!  Я  Денèс.
Давàй  грàтися  рàзом.

—  Прив³т!  Я  Дарèна.
Давàй  грàти  в  домінî.

2  Відповідай.  

•  Дiти  привітàлися?
•  Дiти  познайîмилися?
•  Дiти  стàли  грàтися?
•  Якèй  нàстрій  у  дітåй?  Чомó?

1  Прочитай  текст.  Які  слова  в  ньому  відсутні?  

Урàнці  синèчка  зустрiла  бiлочку.
—  Бiлочко,  ...  ...  ,  —  зацвірiнькала  синèчка.
—  ...  ,  —  відповілà  бiлочка.  
—  ...  ...  ,  покажè  менi  дорîгу  в  лісовó  шкîлу,  —  

попросèла  синèчка.
—  З  рàдістю  покажó,  летè  за  мнîю,  —  відповілà  

бiлочка.
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Сказати  слово  вітання  —  привітатися.

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай.  Між  ким  відбувається  розмова?

—  Здрàстуй,  т³тко  сорîко!  —  ...  
б³лка.

—  Доброго  дня,  б³лко!—  ...  со-
рока.

—  Ти  кудè  летèш?  —  ...  б³лка.
—  Далåко!  —  ...  сорîка.

2  Встав  слова-дії.  Користуйся  довідкою.

Довідка:  привітàлася,  відповілà,  запитàла,  відповілà.

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  вірш.

Зàйця  зустр³в  їжàк-сус³д,
кàже  йомó  він:  —  При...  .
А  йогî  сус³д  вухàстий  
кàже  їжакîві:  —  Здра...  !

2  Доповни  слова.  Випиши  їх.  Які  це  слова?

1  Прочитай  вірш.

С³ра  птàшка  з  бережкà  
загубèла  черв’ячкà.
За  гостèнець  рèба
сказàла:  —  Спасèбі.

Спасèбі  —  дякую.  

404

405

406

407

2  Хто  сидів  на  бережку?  Хто  мав  черв’ячка?  Що  зробила  пташка?

3  Який  гостинець  отримала  риба?  Чому  риба  сказала  спасибі?

4  Доповни  речення.

Птàшка  ...  черв’ячкà.  
Для  рèби  черв’ячîк  —  це  ...  .  
Рèба  сказàла  ...  .

Слова  подяки:  спасибі,  дякую.
Сказати  слово  подяки  —  подякувати.

1  Розглянь  малюнок  «Ввічливі  хлопчики».  Хто  зображений?  Де  
відбувається  подія?  Коли  відбувається?

навесн³
біжèть  струмîк
пускàють  корàблики
мîжна
пускàти  корàблика?
будь  лàска
рàзом  вåсело!

2  Уяви  розмову  дівчинки  та  хлопчиків.  Розкажи.  Хто  запитує?  
Хто  відповідає?  Використовуй  ключові  слова.

1  Дай  відповіді  на  запитання  за  малюнком  із  вправи  407  і  схемами.

•  Що  рîблять  хлîпчики?                  .
•  Хто  хîче  пускàти  корàблика?     .
•  Що  запитàла  д³вчинка?                   ?
•  Що  відповілè  хлîпчики?               .   !
•  Як³  хлîпчики?                                      .

2  Дві  відповіді  (на  вибір)  запиши.

408
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1  Прочитай.  Назвè  слова  вітання.  Назвè  слова  прощання.

Дîброго  рàнку,  прощавàй,  вітàю,  прив³т,  до  побàчен-
ня,  до  зóстрічі.
2  Запиши  у  два  рядки  слова  з  протилежними  значеннями.

Прочитай  речення.

Зак³нчується  м³сяць  трàвень.  
Ми  скàжемо:  «...  ,  трàвню».  
Починàється  м³сяць  ...  .  
Ми  скàжемо:  «...  ,  чåрвню!»

1  Розглянь  малюнок  «Хлопчик  Віталик  повернувся  зі  школи  
додому  й  вітається».  

409

410

2  Пригадай,  як  слід  Віталику  вітатися:

•  з  бабóсею;   •  з  мàмою;   •  з  дорîслим  сус³дом.

Здороватися  —  бажати  здоров’я.

1  Розглянь  малюнок.  Хто  зустрівся?  Що  роблять  друзі?

Назàр  кàже  дрóгові  Олåгу:  
—  Прив³т.
Олåг  відповідàє:  
—  Здорîв!
Це  прàвильні  два  слîва.  

2  Хто  привітався?  Хто  поздоровався?

411

412

413
1  Прочитай.

Невгамîвний  пåсик  Лîстик  
мèшці  наступèв  на  хвîстик.
Ображàти  мèшку  пåсик  не  хот³в.
Він  сказàв:
—  Пробàч  мен³,  простè!

Невгамîвний  —  дуже  рухливий,  непосидючий.

2  Випиши  виділені  слова.  Що  це  за  слова?
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—  Для  чîго  тоб³  ці  ÿблуні?  Дîвго  чекàти  з  цих  ÿблунь  
плод³в,  і  ти  не  покуштóєш  з  них  ÿблука.  

Дідóсь  йомó  відпов³в:
—  Я  не  покуштóю  —  ³нші  смакувàтимуть,  мен³  спасèбі  

скàжуть.  

²нші  —  тут:  люди.

2  Перекажи  текст.  Користуйся  планом.

План
1.  Хто  саджав  яблуні?
2.  Про  що  запитав  знайомий  дідуся  Йосипа?
3.  Як  відповів  дідусь?
4.  Кому  скажуть  спасибі?
5.  За  що  скажуть  дідусю  спасибі?

Розглянь  малюнок.  Прочитай  текст.  Назвè  чарівні  слова,  які  
забув  сказати  котик.  Користуйся  довідкою.

Вередлèвий  кîтик  сів  за  стîлик.
Стук  видåлкою  й  ножåм.
Закричàв:  
—  Я  хîчу  ¿сти!
Мàма  чåмно  запитàла:
—  Де  тво¿  чарівн³  словà?  Пîки  

не  почóю,  тебå  не  нагодóю!
—  Мàмо,  дай,  ...  ...  ,  сèру.  Мàмо,  

...  ще  сметàни!  І  ...  ...  ,  молокà.
Дóже  ...  тоб³,  що  так  смàчно  я  

по¿в!

Стук  —  тут:  стукнув.

Довідка:  будь  лàска,  прîшу,  дÿкую.

414

Слова  вибачення:  пробач,  вибач,  прости.
Cказати  слово  вибачення  —  вибачитися.

1  Послухай  вірш.  Про  кого  йдеться?

Про  дрóга
Твій  друг  тобi  віддàсть  усе:
і  свій  квитîк  на  карусåль,
і  цвях,  і  ґóдзик,  і  літàк,
та  не  за  щось,  а  прîсто  так.
І  зб³льшувальне  скåльце,
найкрàще  у  дворi,
твій  друг  зі  щèрим  сåрцем
тобi  віддàсть  —  берè!
                            Анатолій  Костецький

2  Кого  можна  назвати  другом?  Про  яке  правило  дружби  йдеть-
ся  у  вірші?  

3  Подумай,  чи  вмієш  ти  бути  вірним  другом.

1  Прочитай  вірш.

Джмåлик  бдж³лку  привітàв:
—  Здрàстуй,  бдж³лко,  —  джм³ль  
сказàв.
Бдж³лка  джмåля  привітàла.
—  Вітàю,  джмåлику,  —  сказàла.

2  Випиши  слова  вітання.

1  Прочитай  текст.

Старåнький  дідóсь  Йîсип  восенè  саджàв  ÿблуні.  
Знайîмий  запитàв  йогî:

415

416

417
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1  Розглянь  малюнки-ситуації.  Прочитай.1  Прочитай  текст.  Про  що  в  ньому  йдеться?  Яке  слово  пропу-
щено?

Синèчка  потоваришувàла  з  му-
рàшкою.  

Сьогîдні  врàнці  вонà  прилет³-
ла  до  ос³ннього  л³су.  У  дзьîбику  
птàшка  тримàла  зернèнку  льîну.  
Поклàла  на  пеньîк:

—  Пригощàйся,  мурàшко!
—  ...  ,  синèчко!

2  Випиши  речення  зі  словами-звертаннями.  

1  Розглянь  малюнки-ситуації.  Прочитай.

418

419

420

1.  Тîля  пропускàє  ²нну  
пåршою  у  двåрях.  Що  він  
скàже?  

—  ²нно,  ...  ...  ,  прохîдь.
Що  відпов³сть  ²нна?  
—  ...  ,  Тîлю!

2.  Хлîпчик  поступàєть-
ся  бабóсі  м³сцем  в  автî-
бусі.

Що  скàже  хлîпчик?  
—  Бабóсю,  ...  ... ,  сідàйте.
Що  відпов³сть  бабóся?
—  ...  ,  хлîпчику!

2  Дай  відповіді  на  запитання.

Розглянь  малюнки.  Прочитай  слова.  Коли  й  кому  кажуть  ці  
слова?

До  побàчення.
Бувàй.
До  зóстрічі!

До  побàчення  —  хочу  побачити  тебе  (вас)  іще  раз.

1.  Îля  повертàє  пîдрузі  
Марèні  кнèжку.

Як³  вв³чливі  словà  скà-
же  Îля?

Як  відпов³сть  Марèна?

2.  Т³тонька  В³ра  купóє  в  
магазèні  ÿблука.

Як³  вв³чливі  словà  вèко-
ристає  т³тонька  В³ра?

Як  відпов³сть  прода-
вåць?

421

2  Які  ввічливі  слова  треба  вставити  в  речення?
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1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  текст.  Чи  правильно  вжито  виді-
лені  чарівні  слова?

Яскрàве  сîнце  зійшлî,
всім  вітàння  принеслî.
—  Дÿкую,  собàчко,  кîтику.
Вèбач,  д³вчинко!

2  Виправ  помилки.  Запиши  речення  правильно.  Користуйся  до-
відкою.

Довідка:  прив³т,  дîброго  рàнку.

Доповни  й  запиши  речення.

Я  знàю:
•  словà  вітàння:  ...  ,  ...  ,  ...  ,  ...  .
•  словà  вèбачення:  ...  ,  ...  ,  ...  .
•  словà  прощàння:  ...  ,  ...  ,  ...  .

1  Прочитай  виразно  вірш.  Які  слова  пропущено?

Стàла  врàнці  я  на  ґàнок
і  скàзала:  —  Дîбрий  ...  !  —
сîнцю,  пîлю  і  травèці,  
дîбрим  лþдям,  тèхій  р³чці...
Дîбрий  ...  ,  св³те  мій,  
мèрний,  чèстий,  голубèй.
                                   Леонід  Куліш-Зіньків

2  Хто  розповідає:  дівчинка  чи  хлопчик?  

3  Прочитай  речення  з  чарівними  словами.

1  Прочитай  слова  у двох  стовпчиках.

cварèтися вітàтися
вибачàтися штовхàтися
поступàтися  м³сцем ображàтися
брàти  чуж³  рåчі сердèтися
пропускàти  стàрших прощàтися
усміхàтися допомагàти

2  Подумай,  чи  правильно  їх  розподілено.

3  Запиши  слова  у  два  стовпчики  правильно.

Потрібно  робити! Не  можна  робити!
... ...

1  Розглянь малюнок.  Прочитай.  Покажи  Оленку.  Покажи  дівчат.

422

423

Олåнка  біжèть. Олåнка  спішèть.
По  дорîзі  штовхàє  дівчàт.
«Вибачàйте!»  —  трåба  дівчàтам  сказàть.
Олåнку  за  її  вв³чливість  вèбачать.

2  Назвè  слова  вибачення.

424

425

426
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