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Я  —  українка!
Горджуся  й  радію,
що  мовою  рідною  
я  володію.

Шевченковим  словом
умію  писати,
слова  мелодійні
і  вірші  складати.

Я  —  українка!
Живу  в  Україні,  
вільній,  єдиній
моїй  Батьківщині!
                     Олеся  Василенко
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1

1  Послухай  уважно  вірш.  Про  що  розповідається  у  вірші?

Кан³кули,  кан³кули  —  чудåсна  це  порà.
«Кан³кули,  кан³кули»,  —  гукàла  дітворà.

Скінчèлось  тåпле  л³то.
Настàв  ос³нній  час.
Ми  рàдо  поспішàємо
у  наш  весåлий  клас.

2  Випиши  виділені  слова  за  зразком.

Зразок.  Що?  —  літо,  ...  ,  ...  .

1  Розглянь  малюнок.

Моÿ  родèна

2

Хто?                           Що?

тàто

дідóсь
бабóся

пåсик

кîтик

вазîн

вікнî

дивàн

сестрà

мàма

кнèга
стіл

брат

Хто  ?  Мама ,  тато ,  ...  .

Що  ?  Диван ,  стіл ,  ...  .

2  Дай  відповіді  на  запитання.

•  Хто  зображений  на  малюнку?  
•  Що  зображено  на  малюнку?

Запиши  за  зразком.

3

СЛОВА-НАЗВИ
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1  Розглянь  малюнок.

Нàше  подв³р’я

4

2  Дай  відповіді  на  запитання.

 ремонтує  машину?       ремонтує  тато?
 поливає  квіти?  поливає  мама?

  Хто несе  відро? Що підмітає  дідусь?
 тримає  мед?  подає  хлопчик?
 подає  ключ?  несе  бабуся?
 підмітає  подвір’я?  тримає  дівчинка?

Запиши  нові  слова.

Машина,  мед ,   відро . 

6
Склади  й  запиши  знайомі  слова  за  зразком.

Ттоа;  іддусь;  амма;  сабубя;  дівкачин;  чикхлоп.
Зразок.  Ттоа  —  тато.

Слова-назви  відповідають  на  питання:
     хто?                                    що?

тато,  дівчинка                 клас,  літо

1  Розглянь  малюнок.

Об³д  у  родèні

7

2  Розкажи:  хто  зображений;  що  зображено.

машèна

мед
кв³ти

відрî

подв³р’я

ключ

Хто  це? Що  це?

5
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1  Прочитай  малюнковий  вірш.  Заміни  малюнки  словами.

Гойдàлися:

  на  кв³точці,   на  хмарèнці,  

  
на  г³лочці,   на  осоцi,

  на  павутèнці,     на  гîйдалці. 

                                                           Оксана  Тимощук

2  Випиши  слова,  які  відповідають  на  питання  хто?  що?

3  Полічи  слова,  які  відповідають  на  питання  хто?  що?

1  Прочитай.

Моÿ  родèна
Моÿ  родèна  велèка:  мàма  Oля,  тàто  

Денèс,  я  —  Івàн,  брат  Микîла,  сестрà  
Марóся,  дві  бабóсі  —  Н³на  і  Оксàна,  два  
дідус³  —  Гнат  і  Євгåн.  

Я  люблþ  своþ  родèну.
2  Хто  розповідає  про  свою  родину?

3  Іван  —  хлопчик  чи  дівчинка?  Чому?

4  Назви,  хто  є  в  Івана.  Як  назвати  одним  словом?  Постав  питан-
ня  до  цього  слова.

1  Запиши  до  таблиці  слова,  які  відповідають  на  питання  хто?  і  
що?  Користуйся  малюнком  із  вправи  7.

Хто? Що?
... ...

2  Підкресли  слова  з  буквами  а,  о.

1  Розглянь  малюнки.

8

9

2  Розкажи,  що  є  на  малюнках.  Почни  так:  На  малюнках  є  . . .    На  
яке  питання  відповідають  нові  слова?  Як  називаються  ці  слова?

3  Розкажи,  хто  є  на  малюнках.  Чим  ці  слова-нàзви  відрізняються  
від  слів,  які  відповідають  на  питання  що?

1  Прочитай.  Спиши.  Встав  пропущені  букви.

М   ма  і  д   вчинка,  кв   тка  і  бджол   ,  в   дà  і  в   д- 
рî,  к   юч  і  гàй   а,  дід   сь  і  хл   пчик,  в   дiй  і  машèн   .
2  Продактилюй  букви  у  виділених  словах.

10

11

12
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1  Розглянь  малюнок.  Що  зображено?

Родовiдне  дeрево

13
Випиши  з  тексту  вправи  12  потрібні  слова  й  закінчи  речення.

1.  Тàта  звàти  ...  .  2.  У  мàми  ім’ÿ  —  ...  .  3.  Я  —  ...  .  
Менå  звàти  ...  .  4.  У  мåне  є  ...  Микîла,  ...  Марóся.  
5.   Бабóсь  звàти  Н³на  і  ...  .  6.  Гнат  і  ...  —  це  мо¿  два  ...  .  
7.  Я  люблþ  своþ  ...  .

Ім’я,  прізвище   
завжди  пишуться  з  великої  букви:

Оля,  Ігор,  Костенко,  Іщук.

Перекажи  текст  із  вправи  12  за  запитаннями.

1. Який  заголовок  тексту?
2. Хто  розповідає  про  свою  родину?  Чому  ти  так  ду- 

 маєш?
3. Яка  в  хлопчика  родина?  Хто  є  в  родині?
4. Чи  любить  хлопчик  свою  родину?

Склади  розповідь  про  свою  родину.  Користуйся  запитаннями  
з  вправи  14.  Які  труднощі  ти  відчував?

1  Прочитай  вірш-лічилку.  Спиши.  Встав  пропущені  букви.

М..а,  т. .о,  д   д,  б..óся  —
всіх  назвó,  не  помилþся.
Стàрший  б..т  і  с. .тра  —
це  род..а  в  нас  такà.
Мà. . ,  тà. . ,  ді   ,  б. . .ся,
стàрший  бр.. ,  се.. . .   і  я  —
це  моÿ  сім’ÿ!  
                                  Варвара  Гринько

2  Про  що  йдеться  у  вірші?  Чому  вірш  називається  лічилкою?  
Скільки  членів  родини  перелічив  хлопчик?

3  Поясни  значення  виділених  слів.

14

15

16

17

2  Подумай,  чому  на  родовідному  дереві  вгорі  зображені  діти,  а  
внизу  —  дідусі  й  бабусі.

1  Намалюй  родовідне  дерево  й  познач  імена  членів  своєї  родини.  
Чи  відповідає  малюнок  у  підручнику  твоєму  малюнку?  Чому?

2  Розкажи  про  свою  родину  за  планом.

План
1. Що  зображено  на  малюнку?
2. Скільки  членів  родини?  Хто  зображений  на  малюнку?
3. Як  звати  тата  і  маму?  Як  тата  і  маму  можна  назвати 

 одним  словом?
4. Як  звати  дідусів  і  бабусь?
5. Скільки  є  братів  і  сестер?  Як  їх  звати?
6. Чи  є  дядько,  тітка?  Як  їх  звати?

Батькè  —  тато  і  мама.
Дÿдько  —  брат  мами  або  тата.
Т³тка  —  сестра  мами  або  тата.

18

ябрат сестрà

тàто мàма

дідóсь бабóся дідóсь бабóся
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1  Послухай  (прочитай)  вірш  і  розглянь  малюнок.  

        Моÿ  сім’ÿ
Це  —  моÿ  сім’ÿ:
тàто,  мàма,  я,  
моÿ  сестрà 
Мар³чка,
мій  стàрший  брат  
Павлóсь,
бабóся  і  дідóсь.

1  Доповни  речення.  Запиши.

Мàма  —  це  ...  бабóсі  (дідусÿ).  
Дідóсь  —  це  ...  мàми  (тàта).  
Тàто  —  це  ...  бабóсі  (дідусÿ).  
Бабóся  —  це  ...  тàта  (мàми).  
Дідóсь  і  бабóся  —  це  ...  мàми  (тàта).  
Брат  —  це  ...  мо¿х  батьк³в.  
Сестрà  —  це  ...  мо¿х  батьк³в.

2  Поділи  виділене  слово  на  склади.

1  Розглянь  таблицю.  Розкажи,  хто  це.

Я  —  син. Я  —  дочкà.

Я  —  внук. Я  —  онóка.

Я  —  брат. Я  —  сестрà.

2  Доповни  речення.  Продовж  розповідь  про  свою  родину.  Ре-
чення  запиши.

У  мо¿й  родèні  ...  члåнів.  
Менå  звàти  ...  .  
У  мåне  є  ...  ,  ...  ,  ...  ,  ...  .  
Могî  тàта  звàти  ...  .  
Мàма  мàє  ім’ÿ  ...  .  

19

20

21

2  Вибери  правильні  відповіді  на  запитання.

1. Хто  розповідає  про  свою  сім’ю:
 а)  хлопчик  біля  бабусі;  б)  дівчинка  біля  дідуся;   

 в)  немовля  на  руках  у  мами?
2. Скільки  членів  у  сім’ї:
 а)  шість;  б)  п’ять;  в)  сім?
3. Хто  зображений  на  малюнку:
 а)  два  тата,  дві  мами,  двоє  дітей;  б)  два  тата,  дві  мами, 

 троє  дітей;  в)  тато,  мама,  дідусь,  бабуся,  дівчинка, 
 хлопчик  і  немовля?

4. Кого  зображено  на  малюнку:
 а)  дітей;  б)  родину;  в)  сім’ю?

сім’ÿ      родèна
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1  Розглянь  малюнки.

Сімåйні  турбîти
1  Продовж  і  запиши  речення.  Користуйся  малюнком  і  віршем  із  

вправи  21.

У  мåне  є  ...  .  
Мо¿  батькè  —  це  ...  і  ...  .  
Мо¿  батькè  мàють  трîє  ...  .  
Мар³чка  —  це  моÿ  ...  .  
Павлóсь  —  це  мій  ...  .  
У  мåне  є  ...  і  ...  .
Я  люблþ  своþ  ...  .

2  Вивчи  вірш  «Моя  сім’я»  напам’ять.

1  Розглянь  малюнки.  

22

1 2

3 4

24

23

2  Що  зображено  на  всіх  малюнках?  
3  Хто  зображений  на  кожному  малюнку?  Розкажи.

2  Дай  відповіді  на  запитання.

•  Що  варить  мама?  
•  Що  нарізає  бабуся?
•  Що  тримає  дівчинка?
•  Що  несе  дідусь?
•  Що  купує  тато?
•  Скільки  в  родині  членів?  Назвè  їх.
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3  Уточни  й  запиши  нàзви  членів  родини  гарбуза.

Госпîдар  горîду  —  ...  .  Гарбузîва  господèня  —  ...  .  
Гарбузîві  синè  —  ...  .

Гарбузîва  родèна  —  це  ...  ,  ...  ,  ...  .  

гарбóз      дèня      огіркè

Розглянь  малюнки.  Хто  зображений?  Що  зображено?

Родèна  збирaє  врожaй

Запиши  до  таблиці  знайомі  й  нові  слова.  Користуйся  малюн-
ками  з  вправи  24.

Знайомі  слова Нові  слова

Що? Хто? Що? Хто?

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

Доповни  й  запиши  речення.

Мàма  вàрить  (що?)  ...  . (Хто?)  ...  нарізàє  цибóлю?  
Дідóсь  несå  (що?)  ...  . (Хто?)  ...  вàрить  борщ?
Д³вчинка  тримàє  (що?)  ...  . (Хто?)  ...  купóє  сіль?  
Тàто  купóє  (що?)  ...  . (Хто?)  ...  тримàє  картîплю?

1  Прочитай  і  доповни  речення.  Користуйся  малюнком  на  с. 15.

1.  Îвочі  —  це  помідîр,  капóста,  ...  ,  ...  ,  ...  .  
2.  Я  люблþ  так³  îвочі:  ...  ,  ...  ,  ...  .  
3.  У  борщ  кладóть  îвочі:  ...   ,  ...  ,  ...  .  
4.  Сирèми  мîжна  ¿сти  ...  ,  ...  ,  ...  .  
5.  Я  знàю  червîні  îвочі:  ...  ,  ...  ,  ...  .  

2  Поділи  виділені  слова  на  склади.  Постав  наголоси.

1  Прочитай.  

Хîдить  гарбóз  по  горîду
й  питàє  свогî  рîду...
...Обізвàлась  жîвта  дèня,
гарбузîва  господèня...
...Обізвàлись  огіркè,  
гарбузîві  синè…
                                  З  народної  пісні

2  Хто  головний  герой  пісні?  Назвè  родину  головного  героя.

25

26

27

28

29

                Грóша          Пåрсик       Слèва         ßблуко

Склади  речення  за  схемою.  Використовуй  слова-дії.  Запиши.  

зриває
несе

збирають
їсть

  Хто                                                          що?

30
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1  Прочитай  слова  з  вірша.

Крамнèця  (крамнèці),  кèця,  кoфта  (кîфту),  спіднèця  
(спіднèцю),  кoтик  (кîтика),  син  (сèна,  синîчка),  джèнси,  
сорoчка  (сорîчку),  штанè,  піджaк,  кіт  (котà),  котoвич  
(котîвича).  
2  Виділені  слова  запиши  у  два  стовпчики.

Хто? Що?

... ...

3  Чи  можна  слова  другого  стовпчика  назвати  одним  словом?  
Назвè  це  слово.

1  Пригадай  і  назвè  слова  —  нàзви  одягу  для:  а)  дівчинки;   
б)  хлопчика.

1  Продовж  і  запиши  речення.  Вибери  питання,  на  яке  відповіда-
ють  слова.

Фрóкти  —  це  ...  ,  ...  ,  ...  .  Відповідàють  на  питàння  
(хто?  що?).

Îвочі  —  це  ...  ,  ...  ,  ...  .  Відповідàють  на  питàння  
(хто?  що?).
2  Підкресли  слова,  які  починаються  на  букву  п.

1  Розглянь  малюнок  «Родина  котів».  

31

32

2  Розкажи,  хто  зображений  на  малюнку.  Користуйся  словами:  
киця,  кіт  котович,  котик-синочок.

1  Прочитай  вірш.

Вèбрала  в  крамнèці  кèця  
гàрну  кîфту  та  спіднèцю.
Для  кîтика-синîчка  —
мîдні  джèнси  і  сорîчку.
Штанè  і  піджàк  —  
для  котà  котîвича.  
                                   Тетяна  Лисенко

Крамнèця  —  магазин.

2  Назвè  членів  родини  котів.  Постав  питання  до  кожного  слова.
3  Знайди  у  вірші  слова,  які  відповідають  на  питання  що?  Назвè.

33
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35

Îдяг  д³вчинки:  ...   Îдяг  хлoпчика:  ...

2  Поясни  значення  кожного  слова-нàзви.
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1  Прочитай  виразно  малюнковий  вірш.  Заміни  малюнки  словами.

   Що  для  чoго  трeба?

Щоб  горîд  перекопàти,

трåба  взÿти  нам    .

Щоб  забèть  в  стінó   ,

трåба  мàти    .  

Щîби    нарубàти,

трåба  нам    мàти.  

                                         Галина  Малик

2  Прочитай  слова-дії.

3  Постав  питання  до  слів  —  назв  малюнків.  

1  Випиши  питання  і  слова  —  нàзви  малюнків  із  вправи  36.  По-
знач  у  словах  наголоси.

36

СЛОВА-ДІЇ

37

2  Продактилюй  у  кожному  слові  голосні  звуки.

Що ?   Город ,  лопата ,    ...  .+ +

38

39

Вибери  правильні  відповіді  на  запитання.

1. Для  чого  потрібна  лопата:
 а)  різати;  б)  малювати;  в)  копати?
2. Що  можна  робити  молотком:
 а)  забувати;  б)  забивати;  в)  забавляти?
3. Що  можна  робити  сокирою:
 а)  рибалити;  б)  ридати;  в)  рубати?

забивaти  молоткoм         копaти  лопaтою  
рубaти  сокèрою

1  Прочитай.  Заміни  малюнки  словами  з  довідки.  Прочитай  ви-
разно.

  хîчемо  по¿сти,  

трåба    взять  і  с³сти.

Щоб    малювàти,  

трåба    нам  мàти.

Щоб    поливàти,  

трåба  нам    набрàти.  

Довідка:  кàшу,  лîжку,  сніжèнку,  олівåць,  рослèну,  водè.

2  Спиши  друге  речення.  Підкресли  слова-дії.

кaша      лoжка      олівeць      рослèна

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

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



22 23

1  Розглянь  малюнки.  Прочитай  підписи.1  Розглянь  малюнки  й  прочитай  схеми  речень.  
40

1.  Кв³тка    у  вàзі. 1.  Чолов³к    у  трамвàї.
2.  Вàза    на  стол³. 2.  Трамвàй    по  рåйках.
3.  Стіл    у  кімнàті.   3.  Рåйки    до  зупèнки.

2  Додай  відсутні  слова-дії.  Постав  питання  до  цих  слів.

3  Запиши  речення.  Підкресли  однакові  слова.  Поясни  їхнє  зна-
чення  жестами.

1  Прочитай  вірш  і  розглянь  малюнок.

Пaдав  сніг  на  пор³г,  
кіт  зліпèв  соб³  пир³г.
Пîки  смaжив,  пîки  пік,  
то  пир³г  водîю  стік.
Кіт  не  знав,  що  на  пир³г
трåба  т³сто,  а  не  сніг.
                              Платон  Воронько

2  Постав  питання  до  виділених  слів.  Запиши  за  зразком.

                         що  робив?  що?

Зразок.  Падав    сніг.

3  Підкресли  слова-дії.

41

Що  робить?

Що  робив?

42

2  Вибери  й  запиши  слова-дії,  які  відповідають  на  питання   
що  робить?

3  Назвè  слова,  що  означають  професії.

1  Послухай  словосполучення.

1.  Розч³сує  волîсся,  стрижå  волîсся.
2.  Звàжує  на  вагàх,  продаº  îвочі.
3.  Покàзує  бóкви,  навчàє  дітåй.

2  Яким  професіям  відповідають  словосполучення?

3  Повтори  слова-дії  до  нàзви  кожної  професії.

 Л³кар  лікóє. Пåкар  печå.

 Вчèтель  навчàє. Вишивàльниця  вишивàє.

43

Що  робить?
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Пригадай  і  розкажи,  що  ти  робив:

•  учора;    •  у  неділю?  

Почни  розповідь  так:

•  Учîра  я  ...  ,  ...  .  
•  У  нед³лю  я  ...  ,  ...  .

1  Розглянь  малюнки.

Вихіднèй  день  у  мaми

Прочитай.  Додай  у  речення  слово-дію.  Запиши.  Користуйся  
довідкою.

Пåкар  (що  робить?)  ...  хліб.  
Продавåць  (що  робить?)  ...  фрóкти.  
Футбол³ст  (що  робить?)  ...  у  футбîл.  
Вод³й  (що  робить?)  ...  автîбус.  
Довідка:  печå,  продаº,  вîдить,  грàє.

вîдить      продаº      грaє

1  Прочитай.  Що  означають  слова  в  першому  стовпчику?  Назвè  
одним  словом.

Слова-нàзви Слова-дії
вчèтель шèє
вод³й будóє
будівåльник прибирàє
швець навчàє
двірнèк лікóє
л³кар вîдить

2  Добери  до  слів-назв  слова-дії  з  другого  стовпчика.

3  Пригадай  професії  членів  твоєї  родини.  Запиши  за  зразком.

Зразок.  Мій  дідусь  —  будівельник.  Він  уміє  ...  ,  ...  ,  ...  .

1  Розглянь  малюнки  й  прочитай  слова-дії.

44
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46

1.  Стрибàє.  2.  Б³гає.  3.  Плàває.
2  Розкажи,  хто  що  робить  на  кожному  малюнку.

47
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2  Склади  речення  до  кожного  малюнка.  Використовуй  питання  
що  робила?  і  слова-дії.

 Носèла           Водèла                  Шèла                Прибирàла

    Мèла                                                                              Варèла
Вишивàла           Зашивàла

Що  робив?

Що  робила?
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2  Випиши  слова-дії.  Вибери  питання,  на  яке  вони  відповідають  
(що  робить?  що  робили?  що  зробили?  що  роблять?).

Зразок.  Ходили  —  що  робили?

1  Розглянь  малюнки.  Добери  до  питань  словосполучення  зі  сло-
вами-діями.

1  Прочитай  неповні  речення.  Чого  не  вистачає?

З  бîрошна  ...  хліб.  З  дåрева  ...  мåблі.  З  нàфти  ...  бензèн.  
З  плàстику  ...  в³кна.  З  молокà  ...  морîзиво.  З  глèни  ...  
пîсуд.  З  папåру  ...  конвåрти.  
2  Доповни  речення  словами-діями,  які  відповідають  на  питання  

що  роблять?

1  Відгадай  слово-нàзву  за  словами-діями.

1.  Св³тить,  гр³є,  блищèть.  Це  —  ...  .
2.  Крàпає,  ідå,  ллє.  Це  —  ...  .
3.  Дме,  в³є,  перевертàє.  Це  —  ...  .
4.  Ідå,  пàдає,  кружлÿє,  розтає.  Це  —  ...  .
5.  Морîзить,  лякàє,  малþє.  Це  —  ...  .
Довідка:  сîнце,  дощ,  в³тер,  сніг,  морîз.

2  Постав  питання  до  слів-дій.

Придумай  до  малюнків  слова-дії,  що  відповідають  на  питання  
що  роблять?

49
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1  Прочитай  виразно  вірш.  Про  кого  розповідається?

Зàйчика  злякàлись
Ми  ходèли  по  грибè, розгубèли  всі  грибè,
зàйчика  злякàлись,   пîтім  засміÿлись  —
поховàлись  за  дубè,   зàйчика  злякàлись!

          Платон  Воронько

52

53

що  робить?   вèвчив  прàвило
що  роблять? вèвчили  п³сню
що  робили? вчèли  нîмер
що  зробив? вчить  вірш
що  зробили? вчать  п³сню

2  Склади  речення  за  зразком.  Запиши.

Зразок.  Хлопчик  (що  робить?)  вчить  вірш.

1  Розглянь  малюнок.  Доповни  речення  правильними  словами-
діями,  які  відповідають  на  питання  що  робить?

1.  Дåрево  (ростå,  цвітå).
2.  Птах  (сто¿ть,  сидèть).
3.  Жàба  (сто¿ть,  сидèть,  лежèть).  
4.  Р³чка  (сто¿ть,  біжèть,  течå).
5.  Сîнце  (висèть,  сидèть,  св³тить).

2  Випиши  два  речення.  Підкресли  слова-
дії.

Хто?

54

Що  роблять?

+
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1  Розглянь  малюнок.  Що  зображено?  1  Прочитай  виразно  вірш.  Про  що  йдеться?

Сîнце  захîдить,
гîри  чорн³ють.
Птàшечка  тèхне,
пîле  нім³є.

                                                                                                                                                                      Тарас  Шевченко

Птàшечка  —  маленький  птах.
Нім³є  —  зникають  усі  звуки.  

2  Добери  слова  до  питань.  Запиши.  Поясни,  чому  ти  так  думаєш.

Що? ...

Хто? ...

Що  робить? ...

Що  роблять? ...

3  Вивчи  вірш  напам’ять.

1  Прочитай  речення.

1.  У  моºї  сестрè  гàрний  ніс.  
2.  Святèй  Миколàй  ніс  д³тям  подарóнки.  
3.  Б³ля  л³су  був  сільськèй  став.  
4.  Юркî  впåрше  став  на  рîлики.

2  Постав  питання  до  виділених  слів.  Які  з  них  називають  дії,  а  
які  —  предмети?

3  Випиши  виділені  слова  разом  із  питаннями.

став  —  ставaти
ніс  —  носèти
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2  Дай  повні  відповіді  на  запитання.  Користуйся  довідкою.

•  Ти  вмиваєшся  щодня?  
•  Ти  чистиш  зуби  зранку?
•  Ти  користуєшся  зубною  щіткою?
•  Ти  полощеш  рот  після  їжі?
Довідка:  полощó,  не  полощó,  вмивàюся,  не  вмивàюся,  

чèщу,  не  чèщу,  користóюся,  не  користóюся.
3  Постав  питання  до  слів-дій.

1  Прочитай  уривок  вірша  Миколи  Сингаївського.  

                       Б³лки

Доганÿє  б³лка  б³лку.
З  г³лки  —  стриб
на  ³ншу  г³лку.
Між  дубàми  стриб  і  стриб.
...Не  здогнàти  б³лці  б³лку.

2  Про  що  вірш?  Що  робить  білка?  Знайди  слово,  що  називає  
дію.  Що  воно  означає?  Покажи  дію.

3  Прочитай  значення  виділеного  слова.  Постав  до  нього  питання.

Стриб  —  стрибає.

Що  роблю?
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Жбàнчик  —  глек,  глечик.

2  Постав  питання  до  виділених  слів.
3  Запиши  речення  послідовно.

1  Розглянь  малюнки.  Назвè  спільний  предмет.  Назвè  слова-дії,  
які  відповідають  на  питання  що  робить?

1  Прочитай  вірш.  

Йшлà  синèчка  
до  кринèчки  
й  загубèла  черевèчки.
Кîтик  йшов  
і  знайшîв.
У  торбèнку  поклàв,
під  лопóх  заховàв.

                                                                                                                                                                                                Ганна  Чубач

2  Назвè  головних  героїв  вірша.  Що  робила  синичка?  Що  стало-
ся  з  черевичками?  

3  Що  зробив  котик?  Як  ти  оцінюєш  його  вчинок?
4  Випиши  слова  —  дії  синички  і  слова  —  дії  котика  за  зразком.

59

Що  робила?   Що  робив?

Йшла,  . . .
Йшов,  . . .

1  Розглянь  малюнки  й  прочитай  речення.
60

Кіт  Васèль Зàйчик  Степàнчик Лисèчка-т³тка
варèв  кис³ль. розливàв  у  жбàнчик. роздавàла  д³ткам.

61

2  Склади  й  запиши  речення  зі  словами-діями.

1  До  кожного  малюнка  вибери  й  запиши  речення  з  правильним  
словом-дією.

а)  Хлîпчик  спить.
б)  Хлîпчик  говîрить.
в)  Хлîпчик  вàрить.

а)  Хлîпчик  мèє.
б)  Хлîпчик  дèвиться.
в)  Хлîпчик  витирàє.

а)  Хлîпчик  прибирàє.
б)  Хлîпчик  смакóє.
в)  Хлîпчик  годóє.

2  Поясни  свою  думку.

Що  робить?

62
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1  Розглянь  малюнки  й  прочитай  речення.  Розглянь  схеми  речень.

1  Добери  з  дужок  слова-дії  і  встав  у  речення.

1.  Я  люблþ  ...  на  сàнкàх  (катàтися,  гойдàтися).
2.  Я  старàюся  ...  помилкè  (виправлÿти,  робèти).
3.  Я  хîчу  ...  борщ  (пèти,  ¿сти).
4.  Я  вм³ю  ...  звуки  (вимовлÿти,  малювàти).
5.  Я  мîжу  ...  кв³ти  (вирізàти,  поливàти).

2  Постав  питання  до  слів-дій.

Прочитай  текст.  Назвè  й  випиши  слова-дії.

Моÿ  мàма  —  швàчка.  Вонà  працþє  на  швåйній  фàбриці.  
Вонà  шèє  костþми  і  плàття.  Мàма  вже  пошèла  багàто  
дитÿчого  îдягу.  Новèй  îдяг  завîзять  у  магазèн.  Батькè  
із  задовîленням  купóють  красèвий  îдяг  для  сво¿х  дітåй.  

На  свÿто  д³ти  вдягнóть  новå  вбраннÿ.

Вбраннÿ  —  одяг.  

1  Відгадай  загадку.

Що  це?
Це  мîжна  чèстити,  р³зати,  тåр-

ти,  пектè,  смàжити,  варèти,  товктè,  
солèти,  перчèти,  ¿сти,  смакувàти...

2  Придумай  речення  з  одним  словом-дією.  Запиши.

1  Прочитай  виразно  вірш-загадку.  Розглянь  малюнок.

                    Хто  це?
У  садîчку  пîнад  тèном
я  зробèв  йомó  хатèну.
Він  навкîло  роздивèвся,
політàв  і  оселèвся.

2  Випиши  словà-дії.  Постав  до  кожного  слîва  питання.

63

64

65

66

СКЛАДАННЯ  РЕЧЕНЬ

67

. ?

.

           Це  —  кîфта.                    Що  рîбить  д³вчинка?

                                             Д³вчинка  тримàє  кîфту.

2  Скільки  слів  у  першому  реченні?  Намалюй  схему  речення.

3  Чому  в  схемах  до  другого  малюнка  три  лінії?  Як  позначається  
перше  слово  в  схемі?  Що  стоїть  у  кінці  речення?

4  Назвè  кількість  слів  у  третьому  реченні.  

5  Що  стоїть  у  кінці  речення?  Намалюй  схему.

Речення  складається  зі  слів:
Я  дивлюся  у  вікно.  

Перше  слово  в  реченні   
завжди  пишеться  з  великої  букви.
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1  Розглянь  малюнки.
68

2  Що  зображено  на  малюнках?  Назвè.  Як  можна  назвати  одним  
словом?  Дай  відповідь  на  кожне  запитання  коротким  і  повним  
реченням.

3  Запиши  запитання  й  відповіді.  Під  кожним  реченням  намалюй  
схему.

Зразок. Що  зображено  на  малюнках? 
 ?
 Це  —  ...  ,  ...  ,  ...  .  
 ., ,

 На  малюнках  зображено  ...

 ., ,

Склади  речення  за  малюнком  і  схемами.  Запиши.  Визнач  кіль-
кість  слів  у  кожній  схемі.  

69

.

. ?

.

1.

2.

3.

70

Речення  можна  зобразити  схемою:
Я  зліпив  снігову  бабу.  —  Хто  зліпив  снігову  бабу?

   .   —   ?

1  Прочитай  слово.  Склади  речення  з  цим  словом  за  схемами.  

1.  !

2.  .

3.  ?
2  Що  стоїть  у  кінці  кожного  речення?

У  кінці  речення  ставиться  крапка  .  ,   
знак  питання  ?  або  знак  оклику  !  .

1  Розглянь  малюнок.
71

2  Прочитай  речення  за  малюнком  і  схемами  по-різному.

Бабóся  Марóся  печå  пиріжкè.

!  (із  захопленням)

?   (запитай)

, .   (попроси)

Бабуся.
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1  Прочитай.  Поєднай  слова  правильно  й  утвори  речення.

Пташкè  допомагàли  в³рші  Д³ти  вчèли  в  л³сі  Школяр³  
щебетàли  мàмі  
2  Скільки  речень  ти  утворив?  Прочитай  найбільше  речення.  На-

малюй  його  схему.

1  Розглянь  малюнок.  Назвè  пору  року.  Чому  ти  так  думаєш?

1  Із  поданих  слів  утвори  речення.  Намалюй  схеми.  

1.  своþ,  Я,  бабóсю,  люблþ.  
2.  це,  дідусÿ,  Тàтко,  син.  
3.  брàтика,  й,  мàю,  Я,  сестрèчку.

2  Скільки  слів  у  кожному  реченні?

3  Як  позначають  початок  речення  в  схемі?

крaпка      знак  питaння      знак  oклику

1  Прочитай  слова.  Визнач  зайві.  Вибери  ті  слова,  з  яких  можна  
скласти  речення.

1.  Прийшлà,  шкîла,  барвèста,  яскрàва,  веснà.  
2.  закінчèлися,  дорîги,  Швèдко,  кан³кули,  л³тні.  
3.  Хто,  у,  чергóє,  клàсі,  майстрóє,  сьогîдні?
4.  гордимîся,  Ми,  старàємося,  Укра¿ною!

2  Випиши  речення  зі  знаком  питання.  Намалюй  його  схему.

1  Розглянь  малюнок.  Придумай  питальні  речення  за  малюнком  
і  схемами.

Хто?  

Хто?  

Хто?  

Що?  

Що?  

Що?  

2  Кращі  речення  запиши.  Скільки  слів  у  реченнях?  

3  Які  труднощі  ти  відчував,  коли  складав  речення?

72
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?

?

?

?

?

?

75

76

2  До  кожного  рядка  слів  добери  слова-дії.  

...  до  шèбки  нîсик.  (Взяв,  Поклàв,  Притулèв)

...  у  світ  Мирîсик.  (Жмóриться,  Ховàється,  Дèвиться)
На  снігó  —  тут  —  під  вікîнцем  б³лка  ...  на  сîнці.  (смі-

ється,  умивàється,  грiється)
3  Речення  запиши.  Полічи  кількість  слів  у  кожному.

ховaє[ц':а]      дèви[ц':а]      жмóри[ц':а]

1  Розглянь  малюнок.  Назвè  пору  року.  Чому  ти  так  думаєш?

2  Прочитай  неповні  речення.  Доповни  їх  словами  з  довідки.  По-
став  питання  до  вставлених  слів.

Д³вчинка  ...  вікнî.  На  підвікîнні  ...  вазîн.  Хлîпчик  ...  
на  велосипåді.  У  дітåй  ...  гàрний  нàстрій.  

Довідка:  був,  відчинèла,  стоÿв,  ¿хав.

77

+
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2  Знайди  у  вірші  слова-нàзви,  які  відповідають  на  питання  хто?  
що?  Запиши  повні  речення.

3  Знайди  речення,  що  відповідає  схемі:

.і

1  Прочитай  групи  слів.  

1.  Бдж³лка,  спить,  ...  листîчку.  2.  Птàшка,  мîстить,  
гніздî,  ...  дåреві.  3.  К³зка,  пасåться,  ...  галÿвині.  4.  Рàвлик,  
пîвзає,  ...  трав³.  5.  Б³лка,  живå,  ...  дупл³.
2  Додай  відсутні  слова  у,  на,  по  й  утвори  речення.  Запиши.

у  дуплi      на  листoчку      на  галÿвині

1  Розглянь  малюнок.

День  нарîдження  бабóсі

1  Розглянь  малюнок.  Придумай  до  нього  нàзву.
78

2  Прочитай.  Знайди  неповні  речення.  

П³зній  вeчір
...  і  ...  дèвляться  у  вікнî.  Надвîрі  ...  .  Крóглий  ...  

заглядàє  у  вікнî.  Він  схîжий  на  малåньке  ...  .
Цікàво  спостерігàти.

3  Подумай,  яких  слів  не  вистачає,  щоб  скласти  речення.  Добери  
слова  з  довідки.  Утвори  й  запиши  речення.  Назвè  питання  до  
вставлених  слів.

Довідка:  Юрàсик,  пåсик,  вåчір,  м³сяць,  сîнце.

1  Прочитай  вірш  Андрія  М’ястківського.

Хîче  спàти
Хîче  спàти  г³лка, Хîче  спàти  к³зка.
хîче  спàти  бдж³лка. Хîче  вже  й  бер³зка.
Хîче  спàти... Хîче  спàти...
Хîче  спàти... Хîче  спàти...
Спить... Спить...

 Хîче  спàти  птàшка
 і  малà  мурàшка.
 Хîче  спàти...
 Хîче  спàти...
 Спить...
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2  Придумай  речення  за  схемами.  Користуйся  довідкою.

1.    у    .
2.    .
3.    і    .
4.    і    .
5.    і    .

Довідка:  приготувàли,  загрàв  і  заспівàв,  спеклè,  да-
рувàли.
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1  Прочитай  виразно  вірш.  Розглянь  малюнок.

Дóже  гàрна  в  нас  сім’ÿ,
в  кîжного  —  своº  ім’ÿ:
дід  Тарàс,  бабóся  Зîя,
дід  Назàр,  бабóся  Гàля,
тàто  ²гор,  мàма  Îля,
брат  Андр³й,  сестрèчка  Вàля,
а  менå  зовóть  Натàля.
                                                 Наталя  Шост

1  Прочитай  речення.

Бер³зка.  
Бер³зка  ростå.
Стрункà  бер³зка  ростå.
Стрункà  бер³зка  ростå  в  л³сі.

2  Знайди  найменше  і  найбільше  речення.  Прочитай.

1  Розглянь  малюнки.  Утвори  якнайбільше  речень  зі  словами:   
а)  хлопчик  ліворуч;  б)  хлопчик  праворуч.

82
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2  Кращі  речення  запиши.

1  Прочитай  і  доповни  речення  словом  із  дужок.

Рåчення  завждè  пèшеться  з  (велèкої,  малîї)  бóкви.  
Рåчення  складàється  зі  (слів,  букв).  До  кîжного  рåчення  
(мîжна,  не  мîжна)  намалювàти  схåму.
2  Запиши  речення.

84

85

2  Назвè  членів  сім’ї  Наталі.  Скільки  їх?

3  Утвори  питальні  речення  за  зразком.  Запиши.

Зразок.  Яка  сім’я  в  Наталі?

Натàлябрат сестрà

мàма тàто

дідóсьбабóся бабóся дідóсь
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2  Розкрий  дужки  і  прочитай  словосполучення.

Сидèть  на  (гîрщику,  підвікîнні).
Сидèть  на  (г³лці,  стільц³,  берåзі,  бåрезі).

3  Спиши  правильно.

Розглянь  малюнки.  Прочитай  запитання.  Дай  відповіді  за  зраз-
ком.1  Розглянь  таблицю.

Що  робить? На  чому?

сидèть ...  стільц³

лежèть ...  л³жку

2  Пов’яжи  слово-дію  й  слово-назву  за  допомогою  короткого  
слова  в  питанні.  Прочитай  словосполучення.

3  Запиши.  Підкресли  слово,  що  пов’язало  слова.

1  Розглянь  малюнки.

86

СЛУЖБОВІ  СЛОВА

87

Сидить  (на  чому?)

На  чому?

88

1.  Сестрèчка  сидèть  на  чîму?  2.  Бабóся  сидèть  на  
чîму?  3.  Бруд  є  на  чîму?  4.  Лîкшина  висèть  на  чîму? 

Зразок.  Сестричка  сидить  на  чому?  —  Сестричка  си-
дить  на  горщику.

1  Прочитай  речення.  Назвè  відсутнє  слово  в  реченнях.

1.  ...  берåзі  розпустèлися  листîчки.  2.  Кèця  вмостèлася  
...  стільц³.  3.  ...  г³лці  сидÿть  пташенÿта.  4.  Дiти  грaлися  ...  
бeрезі  рiчки.  5.  Вèсоко  ...  топîлі  ворîна  зробèла  гніздî.
2  Випиши  речення  про  птахів.

3  Намалюй  схему  виділеного  речення.

89
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1  Прочитай  скоромовку.  Розглянь  малюнок.  Хто  на  кому  їде?

¯хало  ...  крàбі  крабенÿ,
...  крабенÿті  сид³ло  крабенÿтко.
...  крабенÿтку  —  крабенÿточко.
Краб  по-в³ль-но  так  повзå,  
...  соб³  сім’þ  везå.

2  Зверни  увагу  на  слова,  виділені  в  запитанні.  Яке  слово  по-
трібно  вставити  в  скоромовку?

3  Запиши  скоромовку  правильно.

1  Розглянь  малюнки.

90
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2  Прочитай  слова.  Пов’яжи  за  змістом  слово-дію  й  слово-назву.  
Утвори  словосполучення.

ховàтися                кермîм

        сид³ти                                дåревом

грàтися вікнîм

     писàти                                комп’þтером

бàчити                столîм

3  Запиши  словосполучення  зі  словом-дією  гратися.

За  чим?

92
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1  Прочитай  речення.  Встав  потрібне  слово.  Назвè  це  слово.

1.  Велèкий  сад  ростå  ...  селîм.  2.  У  машèні  тàто  
сидèть  ...  кермîм,  я  сиджу  ...  тàтом,  сестрà  сидèть  ...  
мàмою.  3.  Який  дощ  ллє  ...  вікнîм!  4.  Хлîпець  дîвго  
сид³в  ...  комп’þтером.  
2  Випиши  вставлене  слово  разом  із  виділеним.

1  Прочитай  виразно  загадку.  

Відлітàють  ...  морÿ,  
...  гîри  далåкі.
...  будèнках  гн³зда  в’ють,  
звàти  їх  ...  .

2  Які  слова  відсутні?  Користуйся  питаннями.

Відлітàють  (за  що?)  ...  морÿ,  
(за  що?)  ...  гîри  далåкі.
(На  чому?)  ...  будèнках  гн³зда  в’ють,  
звàти  їх  (як?)  ...  .

3  Встав  короткі  слова  й  запиши  загадку.  Відгадай.  Знайди  ре-
чення,  якому  відповідає  малюнок.

Слова  на,  за,  з,  під,  над,  у  (в),  по,  і,   
перед,  від,  біля  —  це  службові  слова.

Вони  пов’язують  між  собою  інші  слова:
що  робить?  на  чому?       що  робить?  за  чим?
стоїть  на  підлозі                 ховається  за  кущем

1  Випиши  з  правила  службові  слова,  які  позначено:

 •  однією  буквою;
 •  двома  буквами;
 •  трьома  буквами.

2  Назвè  службові  слова,  які  ти  знаєш.

за
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2  Запиши  словосполучення  у  два  стовпчики:  з  питанням  до  
кого?  і  з  питанням  до  чого?

зóстріч      зaвтра  

1  Розглянь  малюнок.  

95
1  Розглянь  схеми  й  утвори  словосполучення.  Користуйся  питанням.

2  Прочитай  словосполучення.

1  Розглянь  малюнки.  До  кожного  малюнка  добери  словосполу-
чення  із  вправи  95.

96

папåру

метàлу

сèру

цóкру

вèготовити
(з  чого?)

апельсèна

гранàта

мандарèна

помідîра

вèчавити
(з  чого?)

2  Доповни  речення.

1.  Малþк  рîбить  аплікàцію  ...  папåр  .  
2.  Марèнка  вèчавила  сік  ...  помідîр  .  
3.  Мàма  готóє  ...  сèр   смачн³  сèрники.

1  Розглянь  схеми.  Утвори  словосполучення  з  до.  Постав  питання.
97

До  кого? До  чого?

брàта
бабóсі
сус³да
пîдруги
т³тки

зайдó  до

зимè
субîти
зàвтра
кан³кул
зóстрічі

чекàю  до

98

2  Відповідай  на  запитання.  Користуйся  схемою.

•  Де  стоїть  стіл?
•  Де  стоїть  стілець?
•  Де  стоїть  чашка?
•  Де  лежать  книжки?
Зразок.  Стіл  стоїть  біля  стіни.

1  Прочитай.

Біля  шкîли  восенè  
ми  садèли  ясенè.  
Почекàєм  ...  веснè.
Виростàйте,  ясенè!

                            Василь  Губарець

2  Добери  з  довідки  відсутнє  слово.

Довідка:  на,  з,  до,  за.
3  Поясни  свою  думку.  Вивчи  вірш  напам’ять.

  біля    .

99

Біля  чого?
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1  Прочитай  речення.  Розглянь  малюнки.

Гóсінь  заховàлася  ...  листкîм.  Джмåлик  літàє  ...  кв³ткою.
Кîтик  сидèть  ...  столîм.  Вербà  схилèлася  ...  р³чкою.
Лàстівка  звилà  гніздî  ...  дàхом.  Я  тримàю  парасîльку  ...  

головîю.

100

2  Запиши  речення  в  таблицю  з  питаннями.

Під  чим? Над  чим?
... ...

3  Прочитай  речення,  яким  відповідають  малюнки.

Утвори  речення  за  схемою.  Користуйся  довідкою.

  ...    ,  ...    .

Довідка:  під,  під,  поховàлися,  бер³зки,  дубкè,  грибкè.

1  Розглянь  схеми.  Утвори  словосполучення  зі  службовим  словом  у.

101

102

2  Запиши  словосполучення.  Підкресли  службове  слово.

103
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1  Прочитай  малюнкові  речення.  Вибери  питання  (у  чого?  у  кого?).  
Поясни.

1.  У    —    .                   3.  У    —    .

2.  У    —    .             4.  У    —    .

2  Запиши  речення.  

1  Прочитай  вірш.  Вибери  з  дужок  потрібне  службове  слово.  
Розглянь  малюнок.  

Сîнечко  червîне,  сîнечко-жучîк,  
полетè  (за,  з)  долîні  
(на,  в)  нåбо  (до,  від)  хмарîк.
Відчинè  вікîнечко  —
хай  всміхнåться  сîнечко  
(на,  до)  ус³х  дітîк.

                                                                           Іван  Нехода

2  Прочитай  вірш  виразно.
3  Про  які  сонечка  йдеться  у  вірші?  Поясни.

Службове  слово  завжди  пишеться  окремо:  
Прийшов  у  гості.

1  Розкажи,  що  де  росте.

Соснà,  картîпля,  вербà,  кв³ти,  травà,  грибè,  огіркè,  
лèпа,  жоржèна,  вèшні.

Зразок.  Сосна  росте  в  лісі.
2  Запиши  три  речення.

У  що? У  чому?

шàхи

лотî
тåніс

футбîл

квартèрі

пàрку

кімнàті

вітàльні 

грàють  у
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1  Поєднай  два  слова-нàзви  службовим  словом  і.  Прочитай.

Букåт  ...  вінîк.  Р³чка  ...  струмîк.  Вгîру  ...  вниз.  Лівî-
руч  ...  правîруч.  Підлîга  ...  стåля.
2  Намалюй  схему  словосполучень.

1  Прочитай  загадку.  Спробуй  поділити  на  слова.  Які  труднощі  ти  
відчував?  Скільки  в  загадці  службових  слів?

Імаленькі,істаренькі,влітку,взимку,навесні
всюдивдягненігарненькоузеленісукнівсі.  

2  Відгадай  загадку.  Запиши.  Підкресли  службові  слова.

1  Прочитай  вірш.  Розкрий  дужки.

Тåпла  (у,  і)  н³жна  (в,  і)  матóсі  рукà.
Дóжа  (й,  на)  солîна  вонà  (в,  під)  морякà.
(У,  На)  сталевàра  міцнà,  мозолèста.
Легкà,  мов  крилî,  —  (на,  в)  піан³ста-артèста.
(І,  В)  л³каря  —  чóйна,  жорсткà  —  (і,  в)  хліборîба.
Т³льки  ніÿка  рукà  —  (у,  і)  нерîби.

Мозолèста  —  з  мозолями.
Нерîба  —  ледача  людина.

2  Запиши  перше  речення.  Які  слова  поєднує  службове  слово  і?

1  Прочитай  текст.  Чому  сміявся  хлопчик?  Що  він  мав  зробити?

Дивлþся  —  біжèть  по  дорîзі  хлîпчик.  Він  біг,  біг  і  
впав  на  льодó.  Шàпка  з  ньîго  злет³ла.  Я  стоÿв  б³ля  вор³т  
і  гîлосно  сміÿвся.  Хлîпчик  піднÿвся  і  пішîв  за  шàпкою...

Я  пішîв  за  ним.  Рàптом  посковзнóвся  і  впав  на  лід.
Знàєте,  мен³  булî  чомóсь  зîвсім  не  см³шно.

За  Олегом  Буценем

2  Випиши  службові  слова  зі  словами,  які  вони  поєднують.

Зразок.  Біжить  по  дорозі.

1  Розглянь  малюнок.  Що  зображено?  Хто  зображений?
106

2  Розкажи  за  планом.

План
1.  Куди  прийшли  хлопчики?
2.  Що  робить  перший  хлопчик?
3.  На  чому  він  сидить?
4.  Що  тримає  в  руці?
5.  На  що  дивиться  хлопчик?
6.  Біля  кого  стоїть  другий  хлопчик?
7.  Біля  чого  стоїть  другий  хлопчик?
8.  На  чому  стоїть  хлопчик?
9.  Що  в  хлопчика  на  голові?

1  Прочитай  вірш.  Добери  пропущені  слова  з  довідки.

Жив  ...  св³ті  дід  Васèль.  
...  кис³ль  він  сèпав  сіль.  
Цóкор  клав  ...  холодåць.
...  чай  —  жовткè  з  яºць.
                                Валентин  Бичко

Довідка:  на,  у.
2  Прочитай  вірш  виразно.

3  Спиши.  Як  треба  писати  службові  слова?

107

108

109

110

111
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1  Розглянь  малюнок.  Кого  й  що  на  ньому  зображено?  Що  вони  
роблять?

1  Розглянь  малюнок.  Назвè  мультик. 
112

ДІАЛОГ.  КУЛЬТУРА  СПІЛКУВАННЯ

2  Прочитай  розмову  Вовчика  й  Капітошки.

—  Капітîшко,  прив³т!  —  гукнóв  Вîвчик.
—  Вітàю,  Вîвчику!  —  відпов³в  Капітîшка.
—  Захîдь  у  гîсті,  —  запросèв  Вîвчик.

3  Назвè  слова  вітання.  Випиши  їх.  Кому  вони  належать?  До  кого  
звернені?

привiт      вітaю

1  Пригадай,  як  ти  вітаєшся  до:

 •  мами;   •  товариша;   •  вчительки.

2  Запиши  слова  вітання.

113

114

2  Придумай  речення  зі  словами  вітання.  Користуйся  довідкою.

Довідка:  здрàстуй,  вітàю,  прив³т,  дîброго  рàнку,  дîб-
рий  вåчір.

1  Розглянь  малюнок. 

Чарівні  квіти

115

2  Випиши  чарівні  слова  у  два  стовпчики.

Слова  вітання Слова  прощання
... ...

Вітàю! Дîбрий  
день!

До  
зóстрічі!

Прив³т!Бувàй!
Дÿкую!
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1  Розглянь  малюнок.  Пригадай  подію  з  мультику  про  Ведмежа  й  
Ослика.  Що  зображено  на  малюнку?  Як  називається  мультик?

1  Послухай  пісню  «Добрий  день».  Подивись  відеозапис.  Назвè  
слова,  що  повторюються.

Дîбрий  день,  дîщик  степовèй.
Дîбрий  день,  кîлос  золотèй.
Дîбрий  день,  в  мîрі  корабл³.
Дîбрий  день,  лþдям  на  земл³!

Ігор  Танчак

2  Що  це  за  слова?  Як  треба  казати  ці  слова?

1  Хто  зображений  на  малюнку?  Назвè.  Прочитай  розмову.

—  ...  ,  Зàйчику!
—  ...  ,  Лисèчко!
—  Поділèсь  мîрквою  зі  мнîю,  

...  ...  .
—  Лисèчко,  ...  .  Ти  мîркву  не  

їсè.  
—  Я  хîчу  скуштувàти.  Дай  

вкусèти  одèн  раз,  ...  ...  .
—  Дîбре,  одèн  раз  вкусè.
—  Смачнà  мîрква.  ...  .

Довідка:  прив³т,  вітàю,  вèбач,  будь  лàска,  дÿкую.
2  Встав  у  речення  чарівні  слова  за  змістом.  Скільки  чарівних  

слів  ти  вставив?

3  Розіграйте  сценку  з  сусідом  по  парті.

1  Утвори  чарівні  слова.  Запиши.

116

117
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день
рàнок
вåчір

Дîбрий

119

2  Як  називаються  ці  слова?  Чому  ти  так  думаєш?

2  Вибери  й  випиши  слова  для  цієї  події.  Поясни,  чому  ти  так  
думаєш.

Дîбрий  рàнок!  Дîбрий  день!  Вітàю!  До  побàчення!  
Гàрних  снів!

1  Розглянь  малюнок.  Назвè  мультик  і  головних  героїв.

Пeрше  знайîмство

120

2  Придумай  речення  про  знайомство  головних  героїв  за  схема-
ми.  Використовуй  чарівні  слова.

  !        .

  .        ?

    на    !

1.

2.

3.
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3  Чому  колядники  вітаються:  Добрий  вечір,  а  не:  Добрий  ранок,  
Добрий  день?  

4  Як  дякують  колядникам  господарі?

Колÿдники  —  люди,  які  виконують  святкову  пісню  на  зи-
мові  свята.

1  Розглянь  малюнок.  Що  зображено:  ранок  чи  вечір?  Хто  зобра-
жений  на  малюнку? 

2  Прочитай  колискову.  Назвè  чарівні  слова.  

Закривàй  скор³ше  îчі.
Хай  тоб³  ціºї  нîчі  
сон  приснèться  
веселåнький,  
кольорîвий.
Я  тебå  цілóю  на  ніч.  
Спи,  дитÿтко,  на  добрàніч.

на  добрaніч

1  Послухай  вірш.  Які  слова  пропущено  у  вірші?  Поясни,  чому.

На  добрàніч
Вåчір  —  сîнечку  на  лóзі,  
соловåй  —  калèні,  
пîле  —  колосîчкам,  
мàтінка  —  синîчкам,  
лÿлька  —  лÿльці,  
кàзці  —  гном  —
всі  бажaють  пeред  сном:  
На  ...  !  —  На  ...  !
                       Володимир  Верховень

2  Випиши  виділені  слова.  Додай  потрібне  слово.

1  Прочитай  виразно  вірш.  Про  що  в  ньому  йдеться?

Чарівнi  словa
До  всіх  сердåць,  як  до  дверåй,
є  клþчики  мал³.
Ти,  дрóже,  мóсиш  знàти  їх,
запам’ятàть  не  вàжко:
малåнькі  клþчики  твої  — 
«Спасèбі»  і  «Будь  лàска».
                                                           Ігор  Січовик

2  Випиши  чарівні  слова.  Як  вони  називаються?  Які  ще  ти  знаєш  
слова  подяки?

спасèбі      дÿкую      будь  лaска

1  Розглянь  малюнок.  Хто  зображений  на  малюнку?  Що  зображе-
но  на  малюнку?  

121

122

2  Прочитай  початок  колядки.  Запиши.

Дîбрий  вåчір  вам  у  дім,
дîбрий  вåчір  вам  ус³м!
Всіх  вітàєм,  прославлÿєм
з  нàшим  свÿтом  золотèм.
                                      Ніна  Калюжна

123

124
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1  Послухай  текст.  Розглянь  малюнок.  

Особлèвості  звертàння
З  дàвніх  час³в  в  Укра¿ні  булî  прèйнято  звертàтися  до  

батьк³в  на  «ви».  Пригадàй,  як  мàма  і  тàто  звертàються  
до  сво¿х  батьк³в  —  тво¿х  бабóсь  та  дідус³в:

—  Мàмо,  прîшу  вас,  постàвте  на  стіл  вечåрю.
—  Тàту,  сідàйте,  будь  лàска,  за  стіл.
До  дорîслих  людåй  ми  звертàємося  на  «ви».  Це  

св³дчення  увàжного  стàвлення,  повàги  до  дорîслих:
—  Дідóсю,  подàйте,  будь  лàска,  варåників.
До  дітåй  звертàємося  на  «ти»:
—  Дмèтрику,  подàй,  будь  лàска,  шматîк  хл³ба.
—  Îлю,  прîшу,  сідàй  б³ля  мåне.

1  Прочитай  виразно  вірш.  Розглянь  малюнок.  Про  що  вірш?

  Мaмине  свÿто
Чомó  так  багàто
довкîла  теплà?
Це  мàмине  свÿто
веснà  принеслà.
Шлють  есемåски,
вітàють  зі  свÿтом,
бо  дрóзів  у  мàми
багàто-багàто...

                   Аркадій  Музичук

Есемåски  —  письмові  повідомлення  телефоном.

2  Хто  розповідає  про  мамине  свято?  Що  розповідає?  Що  прине-
сла  весна?  Як  вітають  маму  зі  святом?

3  Відповіді  запиши  у  вигляді  речень.  Почни  так:  Про  мамине  
свято  ...

1  Прочитай  вітання  мамі.  Подумай,  хто  її  так  вітає.

125
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2  Як  ти  звертаєшся  до  своїх  батьків?  Як  ти  звертаєшся  до  інших  
дорослих  людей?  У  чому  різниця  між  цими  звертаннями?

²нших  людåй  —  чужих  людей,  не  батьків.

3  Назвè  особливості  звертання  до  дорослих.  Наведи  приклад  із  
тексту.

4  Як  звертаються  до  дітей?  Прочитай  речення  з  тексту.

2  Речення-відповіді  запиши  за  зразком.

Зразок.  Перше  вітання  від  маминого  тата  —  мого  
дідуся.

Лþба  дîнечко!  Вітàю  зі  свÿтом...  
Твій  тàто.

Пàні  Мар³є!  Вітàємо  з  Днем  
Веснè!  Зèчимо  здорîв’я  й  
óспіхів.  Вàші  колåги.

Р³дна  матóсю!  Щèро  ві-
тàємо  тебå!  Лþбимо!  Тво¿  
Олåнка  й  В³тя.
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2  Прочитай  розмову  під  кожним  малюнком.  Вибери  з  дужок  
правильні  слова-нàзви  й  слова-дії.  Поясни  свою  думку.

3  Запиши  одну  розмову.  Підкресли  слова,  що  вказують  на  звер-
тання.

1  Прочитай  прохання  дитини  до  дитини.  

1.  Дай  мен³  м’ÿчик.  2.  Візьмè  рóчку.  3.  Дістàнь  кнèжку.  
4.  Перегорнè  стор³нку.  5.  Напишè  есемåс.  6.  Поглÿнь  на  
метåлика.
2  Встав  у  прохання  чарівні  слова.  Запиши  за  зразком.

Зразок.  Дай  мені  м’ячик.  —  Дай  мені,  будь  ласка,  м’ячик.

есемeс      есемeска

Прочитай.  Доповни  таблицю  реченнями-звертаннями  до  до-
рослої  людини  й  до  малої  дитини.  Користуйся  текстом  по-
передньої  вправи.  Підкресли  слова-дії.  На  що  вони  вказують?

Звертання

до  дорослої  людини до  малої  дитини

—  Мàмо,  прîшу  вас,  по-
стàвте  на  стіл  вечåрю.

—  Олю,  прîшу,  сідàй  бiля  мå- 
не.

1  Розглянь  малюнки-сценки.

Ти  чи  ви?
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—  Тàту,  (давàй,  давàйте)  по- 
дèвимося  новèй  фільм!
—  (Ти,  ви)  (дивèсь,  див³ться),  
а  я  газåту  почитàю.

—  Тàту,  (давàй,  давàйте)  по- 
дèвимося  новèй  фільм!  
—  (Ти,  ви)  (дивèсь,  див³ться),  
а  я  газåту  почитàю.

—  (Ти,  ви)  (дивèсь,  див³ть-
ся),  а  я  ...  . 

—  (Ти,  ви)  (дивèсь,  див³ть-
ся),  а  я  ...  ...  .

—  ...  ,  (давàй,  давàйте)  по-
дèвимося  новèй  фільм!  

—  ...  ,  (давàй,  давàйте)  по-
дèвимося  новèй  фільм!

—  (Давàй,  давàйте)  рà-
зом  подèвимося  новèй  
фільм,  —  запропонувàв  
тàто.
—  Чудîва  ідåя!  (Сідàймо,  
сідàй)  мерщ³й!

—  (Давàй,  давàйте)  рà-
зом  подèвимося  новèй  
фільм,  —  запропонувàв  
тàто.
—  Чудîва  ідåя!  (Сідàймо,  
сідàй)  мерщ³й!  —  сказàв  
брàтик.  
—  Ні,  я  (не  хîчу,  не  хîчемо)  
дивèтися,  —  відповілà  се-
стрèчка.  —  Бóду  грàтися  з  
пåсиком.

130

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



62 63

1  Послухай  вірш.  Розглянь  малюнок.  Назвè  головних  героїв  вір-
ша.  Хто  їде  до  бабусі?  Хто  проводжає  ведмедика?  Що  бажають  
ведмедику?

До  побàчення
Від  перîну  пîїзд  вирушàє,  
у  вагîн  ведмåдик  поспішàє,  
¿де  він  у  гîсті  до  бабóсі.
—  До  побàчення!  —  сказàв  матóсі.  
Провестè  прийшлà  сус³дська  кèця,  
дîбра  господèня  й  помічнèця.  
Побажàть  вонà  удàчі  хîче.
—  До  побàчення!  —  йомó  муркîче.  
А  назóстріч  кîтяться  клубîчки  —
мàми-квîчки  дîчки  і  синîчки,  
їх  чекàє  пîдорож  на  грÿдку.
—  До  побàчення!  —  пищàть  курчàтка.
—  До  побàчення!  —  що  це  знàчить?
Знàчить:  неодм³нно  ми  побàчимо  
всіх,  комó  побàчення  признàчимо.
І  якщî  захîчеш  бóти  з  нàми,
—  До  побàчення!  —  скажè  так  сàмо.

Володимир  Верховень

1  Розглянь  малюнки.  Вибери  правильне  слово  й  прочитай  дві  
розмови  дівчат.  Чим  вони  схожі  й  чим  різняться?  Назвè  чарів-
не  слово.

Пoдруги  на  ігровoму  майдaнчику
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2  Чи  трапляються  з  тобою  подібні  ситуації?  

3  Розіграй  сценку  з  подругою.  Використай  відповідні  звертання.

Ярèнка      Ірèнка      Iнна

1  Уяви,  що  твій  дідусь  живе  далеко  від  тебе.  Ти  спілкуєшся  з  
ним  по  скайп-зв’язку.

2  Побудуй  речення-звертання  за  планом.  

План

1. Як  ти  привітаєшся  до  дідуся?  
2. Що  ти  попросиш  у  дідуся?  
3. Які  приємні  зустрічі  з  дідусем 
 згадаєш?
4. Як  передаси  вітання  бабусі?
5. Як  ти  попрощаєшся?

—  Людмèлко  (ідè,  ід³ть)  на  
гîйдалку!
—  Дÿкую,  Ярèнко,  я  вже  
(йду,  йдемî)  додîму.  (За-
просè,  запрос³ть)  ²нну.

—  Людмèлко,  Оксàнко,  (ідè,  
ід³ть)  на  гîйдалку!
—  Дÿкуємо,  Ярèнко,  ми  
вже  (йду,  йдемî)  додîму.  
(Запросè,  запрос³ть)  ²нну.
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2  Випиши  з  вірша  значення  слів  до  побачення.

3  Пригадай,  хто  сьогодні  тобі  казав  ці  чарівні  слова.
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Увåсь  вåчір  Ірèнка  намагàлася  бóти  до  всіх  увàжною,  
не  забувàла  казàти  чарівн³  словà.

Дрóгого  дня  д³вчинка  змінèлася.  Перестàла  говорèти  
чарівн³  словà.

—  Що  з  тобîю,  дîнечко?  —  питàє  мàма.  —  Хібà  ти  
забóла  про  вв³чливість?

—  Сьогîдні  нам  виховàтелька  нічîго  не  казàла,  —  
відповідàє  Ірèнка.

Віра  Багірова

Бóти  вв³чливими  —  бути  чемними,  вживати  чарівні  слова.

2  Про  що  ти  дізнався?  Як  виконувала  пораду  виховательки  ді-
вчинка  Іринка?  Чому  наступного  дня  Іринка  змінилася?  Чого  
навчає  цей  текст?  Як  поводишся  ти:  ввічливий  завжди,  інколи,  
з  усіма,  не  з  усіма?

3  Випиши  з  тексту  нові  слова.  Поясни  їхнє  значення.

ввiчливість         чeмність

1  Заповни  пропуски  в  «Словнику  чемної  дитини».

Словнèк  чeмної  дитèни
Я  знàю  ...  чарівнèх  слів.  Словà  вітàння:  ...  ,  ...  ,  ...  .  

Словà  прощàння:  ...  ,  ...  .  Словà  подÿки:  ...  ,  ...  ,  ...  .  
Словà  вèбачення:  ...  ,  ...  .  

Найчаст³ше  я  використîвую  так³  словà:  ...  ,  ...  ,  ...  .   
У  розмîві  з  мàмою  і  тàтом  я  вживàю  словà  ...  ,  ...  ,  ...  .  
Колè  вітàюся  з  учèтелем,  то  кàжу  ...  ,  ...  .  У  розмові  з  
сус³дом  я  використîвую  так³  словà:  ...  ,  ...  ,  ...  .  Колè  не-
навмèсне  штовхнó  когîсь,  то  кажó  ...  .

Крім  вживàння  чарівнèх  слів,  я  старàюся  робèти  дîбрі  
спрàви.  Сьогîдні  я  ...  ...  .
2  Зроби  висновок,  чи  чемна  ти  дитина.

вітaння      прощaння      подÿка      вèбачення

1  Склади  діалог  із  сусідом  по  парті.  Звернись  до  свого  сусіда  з  
проханням  у  ввічливій  формі.

Зразок.  
—  Дай  мені,  будь  ласка,  чистий  

зошит.
—  Ось,  тримай.
—  Дякую.

2  Які  чарівні  слова  ти  використав?  Чому?

Прочитай.  Знайди  помилки.  Запиши  правильно.

Будьласка,  дакую,  спасибо,  доброг  дня,  на  добрані.

1  Прочитай  ситуації.  

1.  Ти  лягàєш  спàти.  Назвè  словà,  які  трåба  сказàти  
батькàм.

2.  Усі  сідàють  об³дати.  Назвè  чарівнå  слîво.
3.  Ти  був  у  гîстях  і  хîчеш  іти  додîму.  Що  трåба  

сказàти  госпîдарям?
4.  Ти  випадкîво  наступèв  на  нîгу  товàришу.  Назвè 

чарівнå  слîво,  якå  трåба  йомó  сказàти.
2  Добери  з  довідки  чарівні  слова  й  побудуй  речення.  

Довідка:  до  побàчення,  на  добрàніч,  вибачàйте,  
смачнîго,  хîчу  ¿сти,  вèбач,  дÿкую.

вèбач      вибачaйте  

1  Послухай  уважно  текст.

Ірèнка  прийшлà  з  дитÿчого  садкà  й  розповідàє:  
—  Мàмо,  Гàнна  Івàнівна  казàла,  що  ми  мàємо  бóти  

вв³чливими.
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1  Розглянь  таблицю.  Прочитай.  Скільки  в  таблиці  стовпчиків?

? ? ?

час час  відпочèнку Л³то  —  час  відпочèнку.

ми ми  на  мîрі
ми  з  батькàми

Ми  з  батькàми  відпочивàли  
на  мîрі.

погîда погîда  чудîва Погîда  на  мîрі  булà  чудîва.

сім’ÿ нàша  сім’ÿ П³сля  відпочèнку  нàша  сім’ÿ  
повернóлася  додîму.

139

СКЛАДАННЯ  ТЕКСТІВ

2  Назвè  кожен  стовпчик.

•  Пåрший  стîвпчик  —  це  ...  .  
•  Дрóгий  стîвпчик  —  це  ...  .  
•  Трåтій  стîвпчик  —  це  ...  .  

3  Назвè  слова.  Прочитай  словосполучення.
4  Речення  запиши.  Чи  об’єднано  всі  речення  однією  темою?
5  Який  заголовок  можна  дати  тексту?

Текст  —  це  група  речень  на  одну  тему.
Текст  може  мати  заголовок.

До  тексту  можна  додати  ілюстрації.

1  Прочитай.  Як  розміщено  речення?  Як  пов’язані  між  собою  ре-
чення?

Зимîві  розвàги
Настàла  чарівнà  порà  рîку  —  зимà.  
Я  дóже  люблþ  зèму.  Мен³  подîбається  грàти  в  снiжки.  

З  дрóзями  зàвжди  л³пимо  сніговó  бàбу,  катàємося  на  
лèжах,  сàнкàх.

Багàто  зимîвих  розвàг  принîсить  зимà.
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2  Чи  утворюють  ці  речення  текст?  Назвè  тему  тексту.  Про  що  
розповідається  в  тексті?  Прочитай  заголовок.  Як  відображає  
зміст  тексту  ілюстрація?

1  Прочитай.  Про  що  йдеться?  Чи  є  речення  текстом?  Поясни,  
чому.

У  Волîді  є  дідóсь  Максèм.
Волîдя  хîдить  із  сус³дом  Максèмом  у  ліс  по  грибè.  У  

вихідн³  вонè  рàзом  грàють  у  футбîл.
Сус³д  Максèм  —  найкрàщий  товàриш.

2  Що  треба  змінити,  щоб  речення  стали  текстом?  Як?  Запиши  
перше  речення.
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Речення  в  тексті  пов’язані  однією  темою   
й  розміщуються  послідовно.  

1  Прочитай.  Чи  є  речення  текстом?  Чому?

У  мåне  є  тàто.  Звàти  йогî  Олåг.
Він  менå  дóже  лþбить.  З  тàтом  ми  хîдимо  на  екс-

кóрсії,  пров³дуємо  бабóсю  й  дідусÿ,  лîвимо  рèбу.  Тàто  
менå  вчить  тогî,  що  вм³є  сам.

Я  берó  з  тàта  прèклад  у  всьîму.
2  Назвè  тему  тексту.  Придумай  заголовок.

3  Запиши  заголовок  і  спиши  текст.

Текст

Зачин
Основна  частина

Кінцівка

Текст  має  три  частини:
перша  частина  —  зачин;

друга  частина  —  основна  частина;
третя  частина  —  кінцівка.

1  Розглянь  таблицю.

Я  берó  з  тàта  прèклад  у  всьîму.

Він  менå  дóже  лþбить.  З  тàтом  ми  
хîдимо  на  екскóрсії,  пров³дуємо  
бабóсю  й  дідусÿ,  лîвимо  рèбу.  
Тàто  менå  вчить  тогî,  що  вм³є  сам.

У  мåне  є  тàто.  Звàти  йогî  Олåг.
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Кінцівка

Зачин

Основна   
частина
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2  Назвè  першу  частину  тексту.  Прочитай.

3  Назвè  другу  частину.  Прочитай.

4  Назвè  третю  частину.  Прочитай.

5  Які  труднощі  ти  відчував?

1  Заповни  таблицю  «Будова  тексту».  Користуйся  правилом.

Третя  частина ...

Друга  частина ...

Перша  частина ...

2  Як  називається:  перша  частина  тексту;  друга  частина  тексту;  
третя  частина  тексту?

Кожна  частина  тексту   
пишеться  з  нового  рядка.

1  Прочитай  текст.  Розглянь  малюнок.  Визнач  першу  частину  тек-
сту.  Чому  ти  так  думаєш?

Îсінь  у  л³сі.  
Чèсте  пов³тря.  На  пенькàх  багàто  гриб³в.  Б³лка  збирàє  

гор³шки  й  нîсить  на  висîке  дåрево.  Їжàк  наколîв  на  
голкè  різнокольорîве  лèстя.  Зàйчик  мінÿє  шóбку.

Кîжна  лісовà  тварèна  готóється  до  зимè.
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2  Заповни  таблицю.  Випиши  основну  частину  й  кінцівку  тексту.

Кінцівка ...

Основна  частина ...

Зачин Осінь  у  лісі.

1  Прочитай  текст.  Назвè  тему  тексту.

Настàла  îсінь.  
Птахè  відлітàють  у  вèрій.  З  дерåв  пàдає  жîвте  лèстя.  

Нåбо  вкрèте  дощовèми  хмàрами.
Стàло  хîлодно!

Вèрій  —  теплі  краї.

2  Порівняй  цей  текст  із  текстом  із  попередньої  вправи.  Що  в  
них  спільне?  Що  відмінне?

3  Добери  до  тексту  заголовок  з  довідки.

Довідка:  «Тварèни  восенè»,  «Ос³ння  погîда»,  «Îсінь  у  
л³сі».

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  текст.  Назвè  тему  тексту.
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Це  —  їдàльня.  У  їдàльні  багàто  стол³в  і  стільц³в.  На  
об³д  сюдè  прихîдять  óчні.  Вонè  об³дають  і  бажàють  ус³м  
«смачнîго».  Під  час  об³ду  в  їдàльні  смàчно  пàхне.
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2  Які  частини  тексту  ти  знаєш?  Прочитай  зачин.  Cпиши  кінцівку.
3  Назвè  чарівні  слова,  які  ти  вживаєш  у  їдальні.

1  Прочитай  частину  казки.  Розглянь  малюнки.

—  Гор³х  мій,  я  йогî  пåрша  побàчила!
—  Ні,  він  мій!  Я  йогî  пåрша  піднялà!
Почóла  свàрку  лисèця.  Підійшлà  й  стàла  між  б³лками.  

Розкусèла  гор³х  і  кàже:
—  Я  помирþ  вас.  Пåрша  половèна  налåжить  томó,  хто  

побàчив  гор³х.  Дрóга  половèна  —  томó,  хто  піднÿв  гор³х.  
А  зернî  —  мен³,  бо  я  вас  помирèла.

2  Про  що  йдеться?  Назвè  героїв  казки.  Чому  білки  посварили-
ся?  Чи  справді  лисиця  їх  помирила?  Що  вона  зробила?

3  Яка  частина  тексту  відсутня?  Придумай  і  запиши  зачин  казки.

1  Прочитай  віршований  текст.  

Пішлà  кèця  по  водèцю  
та  й  упàла  у  кринèцю.
Пішoв  кoтик  витягaти:  
—  Давaй,  кèцю,  лaпку
та  вилaзь  на  клaдку.
Сидè,  кèцю,  гр³йся,  
нікîго  не  б³йся!

2  Назвè  тему  тексту.  Чого  навчає  цей  текст?  Прочитай  зачин.
3  Назвè  частину  тексту,  якій  відповідає  виділене  речення.

Водèцю  —  воду.
Клàдку  —  дерев’яний  місток  біля  води.
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1  Прочитай  два  тексти.  

1.  Зaйчик
Зàйчик  живå  в  л³сі.  
Шóбка  в  ньîго  вл³тку  с³ра,  а  

взèмку  б³ла.  Звірîк  мàє  дîвгі  вóха  
і  трîхи  розкîсі  îчі.  Перåдні  лàпки  
в  зàйчика  корîтші,  а  зàдні  —  
дîвші.  

Ця  тварèнка  дóже  полохлèва.  Лякàється  гучнèх  звó-
ків,  тікàє  від  них.

2.  Зaйчик
Тèхо  в  л³сі.  Рàптом  зашум³в  су-

хèй  бур’ÿн.  До  молодîї  грóшки  
стрибнóв  зàйчик.  Погрèз  трîхи  ко-
рè.  Вèрив  соб³  ÿмку  зàйчик  і  ліг  
відпочивàти.

За  Олександром  Копиленком

2  Подумай,  що  в  цих  текстах  спільне,  що  відмінне.

3  Які  це  тексти?

зaєць      зaйчик

1  Прочитай  текст-опис  із  попередньої  вправи.  Визнач  частини  
тексту  й  заповни  в  зошиті  таблицю.  Кожну  частину  пиши  з  но-
вого  рядка.

Кінцівка ...

Основна  частина ...

Зачин ...

2  Пригадай,  чи  бачив  ти  зайця.  Що  тобі  найбільше  запам’яталося?

150

151

1  Прочитай  віршований  текст.  Розглянь  малюнок.

Їдaльня  для  птахiв
Я  пов³шу  годівнèцю
для  горîбчика  й  синèці,  
для  малîго  снігурà  
крихт  насèплю  і  пшонà.  
—  Прилітàйте,  дрóзі  мèлі!  
Не  лякàйтесь  замет³лі!

2  Про  що  йдеться  в  тексті?  Хто  повісить  годівницю?  Для  кого?  
Чому  вірш  називається  «Їдальня  для  птахів»?

Текст,  у  якому  щось  розповідається,  —  
це  текст-розповідь.

1  Прочитай  текст.

Я  вèрішив  зробèти  годівнèцю.  
Спочàтку  знайшîв  старó  корзèну  з  крèшкою.  До  

крèшки  прикріпèв  гачîк.  До  бок³в  корзèни  прив’язàв  
мотузкè  і  з’єднàв  із  крèшкою.  Дно  корзèни  застелèв  
цупкèм  папåром  і  насèпав  зернà.

Годівнèцю  мîжна  в³шати!
2  Про  що  йдеться  в  тексті?  Хто  вирішив  зробити  годівницю?  Яку  

годівницю?  Як  хлопчик  робив  годівницю?  

3  Цей  текст  розповідає  чи  описує  процес  виготовлення  годівниці?

4  Дай  тексту  заголовок.  Чи  відповідає  цьому  тексту  ілюстрація  
з  попередньої  вправи?

Текст,  у  якому  щось  описується,  — 
це  текст-опис.
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1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  віршований  текст.

Я  підó  у  сад  зелåний.  
Там  є  гîйдалка  у  мåне.  
Я  на  гîйдалці  літàю  —  
опускàюсь,  підіймàюсь.  
Гàрна  в  мåне  є  такà  
літàюча  гîйдалка!

2  Про  що  текст?  У  тексті  щось  описується  чи  розповідається?  
Який  це  текст?

3  Придумай  заголовок  тексту.

4  Випиши  кінцівку  тексту.

опускaю[с']      підіймaю[с']

1  Прочитай  текст.  Розглянь  малюнок.  Добери  заголовок  до  тексту.

У  лисèчки  зóбки  гîстрі,  мîрдочка  тонåнька.  Хвîстик  у  
нåї  дîвгий,  рудèй.  Кожушîк  теплåнький.  Гàрне  в  лисèчки  
вбраннÿ:  шерсть  пухнàста,  золотèста.  Б³ла  шерсть  на  
шèї,  живот³,  у  вóхах  і  к³нчику  хвостà.

За  Костянтином  Ушинським

1  Прочитай  текст.  Розглянь  малюнок.

Життÿ  кв³тів  починàється  з  прîлісків.  
Прîлісок  —  кв³тка  н³жна,  алå  смілèва.  

Ще  не  з³йде  сніг,  а  вже  пнåться  цупкèй  
пàросток.  За  день  виростàє  дîвгий  
зелåний  листîчок,  а  пîтім  з’явлÿється  
н³жна  кв³тка.

За  Юрієм  Смоличем

2  Про  що  текст?  Назвè  першу  весняну  квітку.  Як  описано  ріст  
проліска?

3  Визнач,  який  це  текст.

починaє[ц':а]      з’явлÿє[ц':а]

1  Прочитай  текст.  Розглянь  малюнки.

Кв³ти  —  гàрний  подарóнок.  
Їх  дарóють  на  свÿто  мàмі,  бабóсі,  пîдрузі,  вчèтельці.  

Мîжна  подарувàти  однó  кв³тку,  вазîн  чи  букåт.  А  мîжна  
намалювàти  найкрàщу  кв³тку.  Трåба  обов’язкîво  сказàти  
чарівн³  словà:  щèро  вітàю  тебå  (вас)  з  ...  .

154
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2  Про  що  йдеться  в  тексті?  Що  дарують  на  свято?  Які  слова  
треба  сказати?  Чи  відповідають  малюнки  змісту  тексту?

3  Визнач,  який  це  текст.  Поясни,  чому.

подарóнок      дарóють
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2  Який  це  текст  —  розповідь  чи  опис?  Поясни  свою  думку.

3  Випиши  слова-нàзви  разом  зі  словами-ознаками.

лисèця      лисèчка
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3  Дай  відповіді  на  запитання  плану.

План
1.  Який  дятел?
2.  Яка  голівка?
3.  Яка  спинка?
4.  Які  крила?
5.  На  чому  сидить  дятел?
6.  Який  дзьоб?
7.  Які  кігті?
8.  Який  хвіст?

1  Розглянь  малюнок.

1  Прочитай  текст-лічилку.  Розглянь  малюнок.

Ми  ходèли  у  лісîк,  
назбирàли  ягідîк.
Сунèця,  ожèна,  
чорнèця,  малèна  —  
кîшик  пîвний  чåрез  край.
Що  хîчеш  —  вибирàй!

2  Перекажи.  Користуйся  планом.

План
1.  Хто  ходив  у  лісок?
2.  Що  назбирали  діти?
3.  Яких  ягідок  назбирали  діти?
4.  Cкільки  ягідок  назбирали  діти?
5.  Що  можна  вибрати  з  кошика?

3  Вивчи  лічилку  напам’ять.

лісîк      ягідîк

1  Прочитай  текст.  

Це  дÿтел.  Якèй  він  гàрний!  
Гол³вка  і  спèнка  чîрні,  на  потèлиці  —  

червîна  плÿма.  Чîрні  крèла  мàють  б³лі  
плÿми  і  смóги.

Сидèть  дÿтел  прÿмо  на  стîвбурі.  Чіплÿ-
ється  за  ньîго  гîстрими  к³гтями,  спирà-
ється  на  жорсткèй  хвіст.  Стóкає  по  стîв-
буру  міцнèм  дзьîбом.

За  Георгієм  Скребицьким

Жорсткèй  хвіст  —  твердий  хвіст.

2  Знайди  в  тексті  опис  дятла  й  розповідь  про  нього.
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2  Прочитай.

У  л³сі  народèлась  ялèнка.  Чудîва,  гàрна,  пухнàста,  
запашнà.

Хай  там  і  ростå!  Скîро  бóде  Новèй  рік.  Хтось  захîче  
ялèнку  зрубàти.  Не  дамî!

Хтось  —  чужа  людина.

3  Розмісти  речення  послідовно  й  утвори  текст.  Запиши.

4  Назвè  службові  слова.
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1  Прочитай.

Жив  соб³  дід  Андрóшка.  У  ньîго  булà  бàба  Марóшка.  
У  бàби  —  дочкà  Мiнка.  У  дочкè  —  собàчка  Фiнка.  У  
собàчки  —  товàришка  кèця  Варвaрка.  У  кèці  вихо-
вàнка   —  мèшка  Сіромaнка.
2  З  якої  казки  ця  частина?  Що  це  за  частина?
3  Продовж  казку.
4  Чому  виділені  слова  пишуться  з  великої  букви?

Андрóшка      Марóшка      Мiнка      Фiнка       
Варвaрка      Сіромaнка

1  Прочитай  пронумеровані  речення.  Склади  текст.

Мама
2.  Тåплі  мàмині  рóки  пåстять  малÿт.
4.  Н³жні  пром³нчики  ї¿  очåй  осв³тлюють  шлях.
6.  До  мàми  прихîдимо  в  тяжк³  хвилèни.
8.  Люб³ть  свою  мàму!
1.  Мàма  —  найдорîжча  нам  людèна.
3.  Не  знàють  втîми  ні  вдень,  ні  вноч³.
5.  Мàмина  колискîва  дарóє  дитèні  спок³йний  сон.
7.  Нåнька  завждè  допомîже.

Нåнька  —  мама.

2  Прочитай.  Поясни, чому це текст-міркування.

1  Прочитай  текст.  Розглянь  малюнки.

У  соснîвому  л³сі  жив  колþчий  їжачîк.  Однîго  рàзу  
в  ліс  прийшлè  дiти.

Кîстик  побaчив  їжачкà,  торкнóвся  й  заплaкав.  
Хлîпчик  уколîв  пàльчик.  

Їжачîк  накрèвся  листкîм  і  швèдко  сховaвся  під  кущ.
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2  Запиши  виділені  слова  до  таблиці.  

Частина  тексту Ключові  слова

Кінцівка ...

Основна  частина ...

Зачин ...

Ключов³  словà  —  основні  слова  тексту.

1  Прочитай  початок  тексту-міркування.  Розглянь  малюнок.

Урàнці  другоклàсниця  Îля  йшла  на  
урîки.  Б³ля  дорîги  побàчила  ромàшку.  
Д³вчинка  вже  хот³ла  зірвàти  кв³тку.  Та  
рàптом  пом³тила  ...

2  Яка  частина  тексту  відсутня?  

3  Чому  дівчинка  не  зірвала  квітку?

4  Придумай  кінцівку  тексту.  Користуйся  ключовими  словами.

Ключові  слова:  краплèнку  росè,  дîвго  дивèлася,  
розглядàла,  томó  не  зірвàла  кв³тку.
5  Кінцівку  запиши.  Підкресли  ключові  слова.

Текст,  у  якому  про  щось  міркується,   
щось  доводиться,  —  це  текст-міркування.
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1  Прочитай  розмову  двох  хлопців.  Розглянь  малюнок.

—  У  в³льний  час  я  люблþ  ди-
вèтися  мультф³льми.  Особлèво  про  
льодовикîву  пîру.

—  Я  люблþ  мультф³льм  «Смішà-
рики.  Пін-код».  У  ньîму  багàто  сå-
рій.

—  Про  що  в  ньîму  йдåться?
—  Там  є  сåрії  про  молåкули,  ві- 

там³ни,  блèскавку,  елåктрику,  
вулкàни  і  багàто  ³ншого.  Мультф³льм  
дóже  цікàвий.  З  кîжної  сåрії  я  

дізнаþся  про  щось  новå.  Рàджу  тоб³  йогî  подивèтися.
—  Колè  йогî  покàзують  по  телев³зору?
—  Кîжної  нед³лі.
—  Дÿкую  за  порàду.  Бувàй.
—  Бувàй.

2  Вибери  правильні  відповіді  на  запитання.

• Який  це  текст:
 а)  текст-опис;  б)  текст-розповідь;  в)  текст-міркування?

• Про  що  текст:
 а)  про  розмову  двох  товаришів;  б)  про  розповідь 

 дідуся?

• Про  що  розмовляли  діти:
 а)  про  уроки;  б)  про  сучасні  мультфільми?

• Де  хлопчики  дивляться  мультфільми:
 а)  в  Інтернеті;  б)  по  телевізору?

• Які  слова  ввічливості  використано  в  розмові:
 а)  подяки;  б)  прощання;  в)  привітання?

3  Запиши  відповідь  на  одне  запитання  (на  вибір).

165

1  Що  зображено  на  малюнках?  Назвè  слова.  Скільки  звуків  у  
кожному  слові?

БУКВИ  І  ЗВУКИ

166

                              торт                                                  зуб
2  Запиши.  Скільки  у  словах  букв?

Слова  складаються  зі  звуків.   
Звуки  ми  вимовляємо  й  чуємо.

Звуки  позначаються  буквами.   
Букви  ми  пишемо,  читаємо,  дактилюємо.

1  Назвè  тварин.  Де  кількість  кружечків  відповідає  кількості  букв  
у  слові?

167

2  Запиши  нàзви  тварин.  Прочитай.  Продактилюй.  Що  ти  запи-
сав,  прочитав,  продактилював?
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2  Запиши  в  зошиті  ці  букви  за  зразком.  Назвè  їх.
168

169

170

171

172

173

І   У   а   і   І   А   и
174

175

1  Розглянь  український  алфавіт.  Прочитай  нàзви  букв.

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]

2  Назвè  букви,  що  позначають  голосні  звуки.  Скільки  їх?

Вимов  звуки,  позначені  буквами:

е,  и,  і,  у,  а,  о         р,  с,  в,  н,  т,  х.

Звуки  бувають  голосні  й  приголосні.
Звук  записують  у  квадратних  дужках:  [  ].

[а],  [о],  [у],  [и],  [і],  [е]  —  голосні  звуки.

Прочитай  слова.  Запиши.  Полічи  букви.

Дитèна,  шофåр,  предмåт.

1  Прочитай  пари  слів.  Назвè  однакові  букви.  Назвè  різні  букви.

рàвлик  —  Пàвлик
педàль  —  медàль

2  Запиши.  Підкресли  перші  букви.  Поясни,  чому  одне  слово  на-
писано  з  великої  букви.

1  Прочитай.  Чи  правильно  записано  перші  букви  у  виділених  
словах?  Як  треба  записати?

У  мåне  є:  Тaто,  Мàма,  Бабóся,  Дідóсь.
2  Запиши  правильно.

Прочитай.  Запиши.  У  виділені  слова  встав  велику  букву.

Нàша    атьківщèна  —   кра¿на.

1  Прочитай  слова.  Назвè  букви,  які  загубилися.

П  нед³л  к,  вівт  р  к,  суб  та.
2  Запиши  слова  правильно.

1  Прочитай  букви  по  сходинках.  Що  це  за  букви?

                             У               а              і

                  А        о               и              і          а

     І           а         у                і               и         о           і

І
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Прочитай  слова.  Назвè  голосні  звуки.

Кèлим,  ведм³дь,  медàль,  вóлик,  кватèрка,  ґóдзик,  пî-
друга.

Прочитай  і  спиши  пари  слів.  Якими  голосними  звуками  різ-
няться  слова  в  кожній  парі?

гриб  —  граб ліс  —  лис
рукà  —  рікà дим  —  дім

Спиши  слова.  Визнач  кількість  голосних  звуків  у  кожному  
слові.

Ворîта,  дзèґа,  лелeка,  гóмка,  метрî,  теàтр,  тèждень.

Зразок.  Ворота  —  3.

1  Розглянь  малюнки.  Назвè  їх.

1  Прочитай  виразно,  ритмічно  вірш.  Слідкуй  за  вимовою.

За-за-за,  за-за-за  —
тут  прив’ÿзана  козà.
Зу-зу-зу,  зу-зу-зу  —
відв’яжó  козó.
Гуз-гуз-гуз,  гуз-гуз-гуз  —
я  не  боягóз!
Зі-зі-зі,  зі-зі-зі  —
покатàюсь  на  коз³.
Зи-зи-зи,  зи-зи-зи  —
не  чіпàй  козè!

2  Назвè  звуки  в  першому  рядку.  Знайди  однакові  звуки  в  друго-
му  рядку.

3  Спиши  перший  і  другий  рядки  вірша.  Підкресли  однакові  букви.

1  Прочитай  слова.

Îко,  ногà,  рукà,  пàльці,  вóхо,  ніс,  рот.

2  Запиши  слова  зі  звуком  [о]  і  звуком  [а]  у  два  стовпчики.

1  Розглянь  малюнки  й  букви.  Що  записано  ліворуч?  Чому  в  
складах  ліворуч  букви  різного  кольору?  Що  записано  право-
руч?  Утвори  слова.  Які  це  слова?

ма д
ра р
ні м
ти ж
ді д
ні н
ді с
си к
ме к 

2  Запиши  слова  —  нàзви  малюнків.

176

177

2  Назвè  перше  слово  і  звуки.

3  Назвè  друге  слово  і  звуки.

4  Запиши  слова.  Назвè  спільні  букви  й  відмінні  букви.  Користуй-
ся  алфавітом.

1  Прочитай  слова.  Чітко  вимовляй  голосні  звуки.  

Так,  тік,  ток,  тук,  те,  ти,  там.
Лік,  лак,  сон,  луг,  лет,  лин.

2  Випиши  слова  з  буквою  а.  Поясни  значення.

178

179

180

181

182

183
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1  Прочитай  литовську  народну  казку.  

Ідå  Стас  і  запèтує:
—  Хто  як³  бóкви  знàє?
—  Бе-е,  —  відповідàє  баранåць.
—  І-і-і!  —  кричèть  осåл.
—  З-з-з,  —  дзижчèть  комàрик.

1  Розглянь  малюнки.  Що  на  них  зображено?  Назвè.  Які  звуки  ти  
вимовляєш  у  кожному  слові?

184

2  Про  що  ця  казка?  Що  запитав  хлопчик?

3  Хто  з  тварин  назвав  букви?  Які  букви  назвали  тварини?  Хто  
назвав  правильно?  Хто  назвав  неправильно?  Чому?  

4  Запиши  до  таблиці  букви  і  звуки,  які  назвали  тварини.

Буква Назва  букви Звук

б бе [б]
... ... ...

1  Склади  з  букв  слова.  Користуйся  малюнками.

кра,  кург,  кивті,  аатрв.

2  Запиши  утворені  слова.  Назвè  голосні  звуки.

185

186

187

с                                           м

188

[автîбус]                 [л'ітàк]               [чîвен]                 [осà]
2  Запиши  слова.  Скільки  букв  у  кожному  слові?

1  Утвори  слова.  Поясни  значення.  Назвè  звуки.
а
о
у
і

2  Запиши  слова.  Підкресли  букви,  що  позначають  голосні  звуки.

3  Назвè  приголосні  звуки.

[б],  [в],  [г],  [ґ],  [д],  [ж],  [з],  [й],  [к],  [л],  [м],   
[н],  [п],  [р],  [с],  [т],  [ф],  [х],  [ц],  [ч],  [ш]  —   

приголосні  звуки.

1  Назвè  у  словах  приголосні  звуки.

Урîк,  парк,  сад,  чолî,  волосèна,  жоржèна,  ґàнок.
2  Випиши  слова  зі  звуком  [р].

Прочитай.  Випиши  виділені  слова.  Підкресли  букви,  що  позна-
чають  приголосні  звуки.

Зàєць  вèскочив  із  лiсу.  Дÿтел  поселèвся  в  нàшому  
дворi.

189
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190

191

192

193

Випиши  слова  —  нàзви  предметів  за  зразком.  Визнач,  скільки  
приголосних  звуків  у  кожному  слові.

Шарф,  тàпочки,  сóкня,  черевèки,  футбîлка,  шîрти,  
чîботи,  босон³жки.

Зразок.  Одяг:  шарф  —  3,  ...  .
                 Взуття:  тапочки  —  4,  ...  .

Утвори  слова  з  приголосними  звуками.  Прочитай.  Чітко  ви-
мовляй  приголосний.

 àпка л    п    ш
 осà к    р

1  Прочитай  слова  ліворуч  і  праворуч.

сон вінîк
в³ник росà
косà кàска
мир   ґàнок
норà   сир
рàнок  мак
кàзка сом
рак горà

2  Знайди  пари  слів,  які  різняться  одним  звуком.  Запиши  за  
зразком.

Зразок.  Сон  —  сом.

1  Прочитай  слова.  Назвè  букву,  яка  повторюється.

Щóка,  щит,  щàстя.
2  Вимов  ці  слова.

Буква  щ  позначає  два  звуки  —  [ш]  і  [ч]:
борщ  —  [боршч]

194
1  Розглянь  таблицю.  Як  змінюється  голосний  звук  у  кінці  слова?

Слово Звуки
Питання

Що  є? Чого  немає?

молокî [молокî] [молокî] [молокà]
хліб [хл’іб] ... ...

мàсло [мàсло] ... ...

2   Заповни  таблицю  в  зошиті.

Приголосні  звуки  перед  [і]  вимовляються  м’яко.

1  Прочитай  слова.

[б’іг],  [л’іг],  [м’іг].  
[буг],  [луг],  [маг].

2  Запиши.  Підкресли  букви,  що  позначають  м’які  приголосні  
звуки.

У  звуковій  схемі  слова   
голосний  звук  позначають  кружечком  (•);

твердий  приголосний  звук  —  
однією  рискою  (–);  

м’який  приголосний  звук  —   
двома  рисками  (=):

мак   –  .  –  ,  бік   =  .  –  .

195
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196

197

198

    циб  л                                                                   б  р  к

1  Прочитай  слова.  Зверни  увагу  на  букви,  які  позначають  м’які  
приголосні  звуки.

Лÿлька,  кóлька,  міст,  з³рка,  дÿтел.
2  Спиши  виділене  слово.  Намалюй  звукову  схему.  Назвè  тверді  

приголосні  звуки.

1  Прочитай  слова  й  добери  до  кожного  звукову  схему.

урà  ' .     –  .  –  

орåл   –  .    –  .  –'

кèлим   –  .    –  .     –  .'

калèна  ' .    –  .
2  Запиши  за  зразком.

Зразок.  Урà  ' .    –  .  .

Приголосні  звуки  перед  я,  ю,  є  вимовляються  м’яко.

Розглянь  малюнки.  Спиши  слова,  вставляй  пропущені  букви  у,  
ю,  я.  Підкресли  м’який  приголосний.

199

р  кзàк

200

201

202

1  Прочитай  речення.  

Прилетiв  соловåйко.  В³є  тåплий  вiтер.  
2  З  виділених  слів  випиши  букви,  що  позначають  тверді  при-

голосні  звуки.

Зразок.  Прилетів  —  п  [п],  р  [р],  л  [л],  в  [в].

Приголосні  звуки  перед  знаком  м’якшення  (ь)  
вимовляються  м’яко.

1  Порівняй  пари  слів  і  схеми  до  них.  

     син  —  синь     рис  —  рись
 –  .  –     –  .  =   –  .  –     –  .  =

2  Випиши  слова  з  м’якими  приголосними.  Намалюй  схеми.

Знак  м’якшення  (ь)  —  це  буква,  а  не  звук.

1  Добери  звукові  схеми  до  слів.

Сèльно,  кинь,  жаль.     
 –  .  =    –  .'       –  .  =

2  Запиши  слова  й  намалюй  звукові  схеми.  Підкресли  букву,  яка  
позначає  м’який  приголосний.

1  Прочитай  слова.  Розглянь  звукові  схеми.

óчен                  учèтел                     кв³тон  ка

.     –  .  ='
     

'.     –  .     –  .  =      –  =  .     –  .  =     –  .'

2  Запиши  слова.  Додай  букву  «знак  м’якшення»  (ь).  Прочитай.

3  Що  змінилося?  Назвè  у  виділеному  слові  кількість  букв  і  кіль-
кість  звуків.
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1  Назвè  малюнки.  Добери  слова  до  звукових  схем. 1  Розглянь  малюнки.  
203

 –  .     –  .  –'
         бóлька

 –  .  =     –  .'
        калàч

 –  .     –  .  –'
         кóлька

 –  .  =     –  .'
        батîн

204

ь

205

206

2  Запиши  слова  й  звукові  схеми  парами.  Підкресли  в  словах  
букву,  що  позначає  м’який  приголосний  звук.

1  Прочитай  слова.  Чітко  вимовляй  м’який  приголосний.

дал
стал
кін
біл

2  Знайди  слово,  якому  відповідає  звукова  схема:   –  –  .  =   .

1  Прочитай  слова.  Полічи  кількість  приголосних  звуків.

Медàль,  м³сяць,  кринèця.
2  Запиши  й  підкресли  за  зразком.

Зразок.  Медаль.

1  Прочитай  слова.  

Джміль,  дзвін,  ґóдзик,  джем,  дзюрчèть.  
2  Спиши.  Підкресли  сполучення  букв  дж,  дз.

Сполучення  букв  дж,  дз   
у  словах  вимовляється  як  один  звук:

[дз]ига,      [дж]ерело.

207

         дзèґа                          кукурóдза                      дзвінîк
2  Прочитай  слова.  Полічи  в  кожному  слові  букви  і  звуки.  Запи-

ши  за  зразком.

Зразок.  Дзиґа  —  5  б.,  4  зв.

1  Прочитай.  

За  селîм  є  малå  джерåльце.  Там  дзюрчèть  цілþща  
водà.  Навкîло  водèці  цвітóть  дзвîники.  Над  кв³тами  
кружлÿють  бджîли  і  джмел³.
2  Випиши  слова  зі  сполученнями  букв  дж,  дз.

3  Назвè  кількість  звуків  у  виділеному  слові.

1  Прочитай.  Яке  сполучення  букв  пропущено?

1.  Зрàнку  д³вчинка  дèвиться  у  ..åркало.  2.  Пере¿..  був  
закрèтий.  Наближàвся  пîї..  .
2  Намалюй  схему  виділеного  слова.

1  Прочитай  пари  слів.

Джерелî,  джерåльний.  Дзвінîк,  дзвінкèй.  Джèнси,  
джèнсовий.
2  Запиши  у  два  рядки  слова,  що  відповідають  на  питання  що?  і  

який?

3  Підкресли  сполучення  букв  дж,  дз.

208

209

210
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1  Прочитай  слова.  

Селî,  урîк,  лисèця,  калèна,  молокî,  зимà,  хліб,  віз,  
дім.
2  Поділи  слова  на  склади.  Користуйся  долонею.  Підстав  долоню  

під  підборіддя.  Скільки  разів  підборіддя  торкнеться  долоні  
під  час  вимовляння  слова,  стільки  в  ньому  буде  складів.  На  
кожен  склад  ми  широко  відкриваємо  рот.  

Зразок.  Се-лî.
3  Запиши  слова.  Полічи  склади  в  кожному  слові.

1  Прочитай  слова  по  складах.

Тà-то,  вó-са,  вó-ха,  чуб,  ніс.
2  Скільки  голосних  звуків  у  кожному  слові?  У  яких  словах  

два  голосні  звуки?  Зверни  увагу,  чи  всі  слова  діляться  на  
склади.

1  Розглянь  і  назвè  малюнки.  Чітко  й  виразно  вимовляй  слова-
нàзви.

211

Слова  можна  ділити  на  склади.  
Слово  має  два  голосні  звуки:  літо.

Слово  має  два  склади:  лі-то.

1  Утвори  зі  складів  слова.  Запиши.  

за

би

ри

жа

ра

жі

па                          ку                          ко

ли                          ді                           ри

2  Поясни,  що  означають  утворені  слова.  Скільки  складів  має  
кожне  слово?

3  Випиши  слова  з  буквою  а.

1  Уважно  прочитай  слова  по  складах.  

л³-то     зи-мà     ве-снà
2  Скільки  складів  у  кожному  слові?

3  Запиши.  Підкресли  букви,  що  позначають  голосні  звуки.

1  Поділи  слова  на  склади.  Запиши.  

Малèна,  пол³но,  дивàн,  солîма.
2  Назвè:  перший  склад;  другий  склад;  останній  склад.

212

213

214

215

216

2  Запиши  у  два  стовпчики:  слова,  які  мають  два  голосні  звуки;  
слова,  які  мають  три  голосні  звуки.
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1  Придумай  слова  з  першим  складом:  

го-:  годèна,  ...  ,  ...  ,  ...  ,  ...  .
ки-:  кèлим,  ...  ,  ...  ,  ...  ,  ...  .
до-:  добà,  ...  ,  ...  ,  ...  ,  ...  .
ли-:  лимîн,  ...  ,  ...  ,  ...  ,  ...  .
ма-:  машèна,  ...  ,  ...  ,  ...  ,  ...  .

Добà  —  день  і  ніч.

2  У  виділеному  слові  назвè  кількість  букв  і  звуків.

1  Вибери  з  довідки  слова  з  останнім  складом:

-ка:  сóшка,  ...  ,  ...  ,  ...  ,  ...  .
-ця:  сунèця,  ...  ,  ...  ,  ...  ,  ...  .
-та:  ворîта,  ...  ,  ...  ,  ...  ,  ...  .

Довідка:  кринèця,  робîта,  пàсіка,  смакотà,  полèця,  
кóртка,  хв³ртка,  кèця,  копèта,  мàйка,  чорнèця,  субîта.
2  Назвè  й  запиши  приголосні  звуки  у  виділеному  слові.

1  Прочитай  частини  слів  ліворуч.  Добери  початковий  склад  
праворуч.

-топля
-тон
-жик
-тина
-навал
-дон
-зина

2  Запиши  утворені  слова.  Поділи  на  склади.

3  Добери  до  слів  малюнки.

1  Розглянь  малюнки.  Додай  перший  склад  у  слова-нàзви.  

ма

мо

му

ми

мі

ме

2  Запиши  у  два  стовпчики  слова:  з  двома  складами;  з  трьома  
складами.

1  Сполучи  частини  слів.  Прочитай.

218

217

кор-
кар-

219

220

... телик

... хомор

... лоток

... сток

... ло

... шина

221

2  Скільки  складів  у  кожному  слові?

на

кавий

лий
ці

мент

гла

кор

керка

ценя

цу

це
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1  Розглянь  малюнки.  Назвè  відсутній  склад  у  словах  —  нàзвах  
пташок.  

1  Послухай  вірш.  Вслухайся,  як  пульсує  наголос.

Селo  на  нàшій  Укра¿ні  —  
ненàче  пèсанка,  селî.
Зелåним  гàєм  порослî.
Цвітóть  садè,  біл³ють  хàти…

                                                   Тарас  Шевченко

2  Прочитай.  Визнач  у  виділених  словах  наголошений  склад.

1  Розглянь  малюнки.  Прочитай  виразно,  чітко,  ритмічно  вірш  в  
особах:  автор,  курочка,  півник.

Про  пiвника  і  кóрочку

Як  т³льки  
кóрочка  
знеслà  яйцå,  
відрàзу  
п³вник  
сповістèв  
про  це.
Крильмè  змахнóв  і  закричàв:
—  Ку-ку-рі-кó-у-у!
Я-ºч-ко  є
у  нас
у  курникó!
Кóрочка  
до  ньîго:
—  Ко-ко-кî-о-о…
Якèй  же,  Пåтю,
ти  хвалькî!

2  Які  слова  у  вірші  поділено  на  склади?  Скільки  складів  мають  
ці  слова?  Як  їх  слід  читати?

222

?  -зуля лас-  ?  -ка щиг-  ? со-  ?

2  Запиши  слова.  Визнач  кількість  букв  і  звуків.

У  слові  один  склад  вимовляється   
з  більшою  силою  голосу.   

Цей  склад  називається  наголошеним:
їжaк,  грибè.

наголoшений  склад      нàголос

1  Прочитай  вірш.  Зверни  увагу  на  наголоси.

Я  маленькà  липкà,  
вèросту  вåлика,  —
не  ламàй  мåне! 
            Платон  Воронько

2  Виправ  помилки  й  запиши  вірш  правильно.

малåнька  лèпка      велèка  лèпа

1  Прочитай  слова.  Постав  наголоси.

Година,  вона,  пам’ять,  діти,  яблуко,  людина,  тиша,   
море.
2  Випиши  слова  з  наголосом  на  першому  складі.

223

224

225

226
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1  Прочитай  слова.  Запиши.  Скільки  складів  у  кожному  слові?
227

сся

во

на

ко

то

ко

мо

доло

228

229

2  Постав  у  словах  наголоси.  Підкресли  ненаголошені  склади.

Слова  переносяться   
з  рядка  в  рядок  за  складами:

ма-шина  або  маши-на.

1  Прочитай  склади  ліворуч.  

-ба са-
-та-на ри-
-лат ва-
-ре-ни-ки сме-

2  Добери  перший  склад  праворуч.  Запиши  утворені  слова.

3  Поділи  слова  для  переносу.

4  З  одним  словом  (на  вибір)  склади  речення.

1  Прочитай  імена.

Натàля,  Микîла,  Вітàлик,  Марèна.
2  Запиши.  Поділи  для  переносу.  

3  Підкресли  букву,  що  позначає  м’який  приголосний.

Зразок.  Наталя  —  На-таля,  Ната-ля.

230

Склад  з  однієї  букви  не  переноситься   
й  не  залишається  в  рядку:

осика,  ірис,  олія.

1  Прочитай.  Назвè  слова,  які  не  можна  переносити.

Îля,  берåза,  урà,  тàто.
2  Намалюй  звукову  схему  виділеного  слова.

1  Прочитай  вірш.  

Мàмо,  ідå  вже  зимà,  
сн³гом  травèцю  вкривàє,  
в  гàю  пташîк  вже  немà...
                                          Леся  Українка

2  Знайди  слова,  які  не  можна  поділити  для  переносу.

3  Випиши  виділені  слова  й  поділи  для  переносу.

1  Прочитай  слова.  

віз  —  возè
гриб  —  грибè
стіл  —  столè
лоб  —  лобè
мак  —  мàки  
дуб  —  дубè  
сад  —  садè

2  Запиши  слова,  які  можна  поділити  для  переносу.  Поясни  свою  
думку.

231

232
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1  Розглянь  малюнок.  

2  Хто  є  в  родині?  Скільки  членів  родини?

3  Хто  є  в  діда?  Яка  киця  в  діда?  Яка  киця  біля  бабусі?  Яка  киця  
в  онучки?  Яка  киця  в  онука?  Відповідай  за  зразком.

Зразок.  Яка  киця  в  діда?  —  У  діда  біла  киця.

1  Прочитай.

У  дідусÿ  булî  бiле  кошенÿ,
в  онóка  —  рудe  кошенÿ.
У  бабóсі  булî  сiре  кошенÿ,
в  онóки  —  чîрне  кошенÿ.

2  Про  кого  йдеться  в  реченнях?

3  Випиши  виділені  словосполучення.  Постав  питання  до  слів-
ознак  за  зразком.

4  Підкресли  слово-ознаку  хвилястою  лінією.
Зразок.  Біле  кошеня.  Яке  кошеня?

1  Доповни  речення  за  малюнком.

СЛОВА-ОЗНАКИ

233

Яка?

234

2  Що  висить  на  шнурку?  Кожна  кулька  має  свій  колір?

3  Відповідай  за  зразком.

Зразок.  Яка  кулька?  —  Кулька  червона.
4  Запиши.  Підкресли  слово  —  ознаку  за  кольором.

Слова-ознаки  відповідають  на  питання:
                                    який?           яка?           яке?            які?
                         червоний    червона   червоне    червоні

1  Розглянь  малюнок.  

235

236

1.  У  пов³трі  літàють:  ...  кóлька,  ...  кóлька,  ...  кóлька.
2.  Пåрша  кóлька  —  ...  .
3.  Дрóга  кóлька  —  ...  .
4.  Трåтя  кóлька  —  ...  .

2  Запиши  речення.  

3  На  яке  питання  відповідає  слово-ознака?

Яке?
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1  Добери  до  кожного  малюнка  слово  —  ознаку  за  смаком.  Ко-
ристуйся  довідкою.

1  Прочитай.  Про  що  йдеться?  

Пов³тряні  кóльки.  Як³?  Велèкі,  мал³,  кольорîві,  рожåві,  
сèні,  зелåні,  жîвті,  крóглі,  овàльні.

237

Довідка:  солîна,  червîна,  гіркà,  солîдка,  жîвта,  б³ла,  
смачнà,  кèсла,  сирà.
2  Відповідай  на  запитання.

•  Яка  cіль?
•  Яка  полуниця?
•  Яка  смородина?
•  Яка  цибуля?
•  Яка  абрикоса?  

3  Запиши  за  зразком.  Підкресли  слова-ознаки.

Зразок.  Яка  полуниця?  —  Полуниця  солодка.

1  Розглянь  фігури  й  кульки.  Назвè  ознаки  кульок  за  формою  й  
кольором.

Круг

Овàл

238

2  Відповіді  запиши.  Підкресли  слова-ознаки.

Зразок.  Яка  кулька?  —  Кулька  овальна,  червона.

239

2  Запиши  до  таблиці  слова-ознаки.

Які?

за  формою за  кольором за  розміром
... ... ...

1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  речення.  Яку  букву  треба  вста-
вити  в  слова-ознаки?

240

На  стол³  лежàть  сервåтки:  жoвті,  сèн  ,  червîн  ,  
зелåн  .

Це  паперîв    сервåтки.
Ще  бувàють  волîг  ,  сух    сервåтки.
Мен³  подîбаються  м’як  ,  н³жн    сервåтки.
Мàма  купèла  квадрàтн  ,  прямокóтн    сервåтки.

2  Постав  питання  до  слів-ознак.  Поясни  свою  думку.

Яка?
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1  Розглянь  малюнки.  Назвè  їх.  До  кожного  слîва-нàзви  приду-
май  словà  —  ознаки  за  формою  й  смаком.

1  Добери  до  слова-нàзви  слово-ознаку.  Прочитай.

дідóсь  (який?)
бабóся  (яка?) (старå,  старèй,  старà)
дåрево  (яке?)

син  (який?)
дочкà  (яка?) (малà,  малå,  малèй)
кошенÿ  (яке?)

дуб  (який?)
соснà  (яка?) (висîке,  висîка,  висîкий)
жирафенÿ  (яке?) 

2  Запиши  слова-нàзви  зі  словами-ознаками,  що  відповідають  на  
питання  яке?

1  Прочитай  уривок  вірша.  

Це  шкîла  лісовà.  
За  сп³льну  пàрту  с³ли  
рудåньке  ведмежà  
і  зайченÿтко  с³ре.

2  Постав  питання  до  слів-ознак  і  випиши  їх  разом  зі  словами-
назвами.

ведмежa      зайченÿтко

1  Прочитай.  Утвори  словосполучення.

Вàза,  зрîблена  зі  скла,  —  ...  ...  .
Мèшка,  зрîблена  з  пластмàси,  —  ...  ...  .
²грашка,  зрîблена  з  папåру,  —  ...  ...  .
Машèна,  зрîблена  з  зал³за,  —  ...  ...  .
Стілåць,  зрîблений  з  дåрева,  —  ...  ...  .

2  Запиши  за  зразком.  Підкресли  слова-ознаки.

Зразок.  Ваза,  зроблена  зі  скла,  —  скляна  ваза.  Яка?

241

Який?

2  Запиши  за  зразком.

Лимон  кислий ,   овальний .

1  Розглянь  таблицю.  До  слів-ознак  у  стовпчику  праворуч  постав  
питання:  який?  яка?  яке?  які?

Слово-назва Слова-ознаки

Листîк молодèй,  зелåний,  кленîвий

Заклàдка смугàста,  дîвга,  паперîва,  м’якà,  тонкà

Слîво гàрне,  дîвге,  корîтке,  приºмне,  дитÿче

Книжкè кольорîві,  прямокóтні,  новi,  цікàві

2  Випиши  рядок  зі  словами-ознаками,  що  відповідають  на  пи-
тання  яке?

242

243

244

245
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1  Прочитай  вірш.  Розглянь  малюнок.  

С³р   ,  б³л   ,  волохàт  
цуценÿ  біжèть  до  хàти.  
—  Хто  ти?  —  брàтик  запитàв.  
А  вонî  сердèто:  
—  Гав!  

2  Знайди  слова-ознаки.  Постав  питання.

Розглянь  малюнки.  Назвè  слова  —  ознаки  предметів  за  мате-
ріалом.  Постав  питання  до  слів-ознак.

Утвори  слова-ознаки,  що  відповідають  на  питання  які?

зелåний  ліс  —  ...  лісè
смачнèй  об³д  —  ...  об³ди
холîдний  день  —  ...  дні
тåпла  шàпка  —  ...  шапкè
бруднà  рукà  —  ...  рóки

Зразок.  Зелений  ліс  —  зелені  ліси.

зелeні      смачнi      холoдні      тeплі      бруднi

1  Прочитай.  Доповни  словосполучення  словом-ознакою  з  про-
тилежним  значенням.  Запиши.

корîткий  олівåць  —  ...  олівåць
корîткий  день —  ...  день
корîткий  фільм —  ...  фільм
корîткий  рукàв —  ...  рукàв
корîтка  в³дповідь  —  ...  в³дповідь

2  Чому  не  в  усіх  словосполученнях  є  слово  довгий?

1  Розглянь  малюнки.

246

247

1  Доповни  малюнкові  речення.  

1.    важкà,  а    (який?)  ...  .  

2.    глибîка,  а    (яке?)  ...  .  

3.    пîвна,  а    (яка?)  ...  .  

4.    велèке,  а    (яка?)  ...  .  

5.    пухнàстий,  а    (який?)  ...  .

2  Запиши.  Підкресли  слова-ознаки.

248

249

250

251

2  Прочитай.  Доповни  словами-ознаками  за  питанням.

1.  Ніс  у  Бурат³но  (який?)  ...  ,  ніс  у  хлîпчика  (який?)  ...  .  
2.  Аквàріум  (який?)  ... ,  чàйник  (який?)  ...  .

Які?
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1  Розглянь  малюнки.  
2  Доповни  речення  словами  —  ознаками  за  розміром.

1.  Полунèці  ...  і  ...  .  
2.  Грóші  ...  і  ...  .  
3.  Метåлики  ...  і  ...  .  
4.  Штанè  ...  і  ...  .
5.  Рèби  ...  і  ...  .

3  Запиши.  Підкресли  слова-ознаки.

1  Розглянь  малюнки.  

252

2  Прочитай.  Встав  потрібні  слова-ознаки.

1.  Гриб  (який?)  ...  ,  мурàшка  (яка?)  ...  .
2.  Дідóсь  (який?)  ...  ,  дитèна  (яка?)  ...  .

3  Запиши  словосполучення  зі  словами-ознаками.

1  Розглянь  малюнок.  Хто  великий?  Хто  малий?

Який?  Яка?

253

2  Постав  питання  до  слів-ознак  за  зразком.  Запиши.

Зразок.  Слон  (який?)  великий.

1  Розглянь  малюнки.  Назвè.
254

255

256

Чолов³к                     Хлîпчик

2  Назвè  й  порівняй  двох  людей  за  запитаннями.

Доповни  речення  словами-назвами.  Користуйся  малюнками  з  
вправи  255.

1.  Це  —  чолов³к.  
У  нього  ...  закритий.  ...  синій.  ...  довгі,  сірі.  ...  блакит-

не.  ...  темне.  ...  веселий.  ...  великий.  ...  важкий.  ...  товсті.
2.  Це  —  хлîпчик.  
У  нього  ...  відкритий.  ...  зелена.  ...  короткі,  сині.   

...  блакитне.  ...  світле.  ...  веселий.  ...  малий.  ...  легкий.   

...  тонкі.

  1.  Хто  це?
  2.  Якèй  îдяг?
  3.  Якà  футбîлка?
  4.  Як³  штанè?
  5.  Якå  взуттÿ?
  6.  Якå  волîсся?
   7.  Якèй  нàстрій?
  8.  Якèй  на  зріст?
  9.  Якèй  заввàжки?
10.  Як³  нîги?
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1  Розглянь  малюнки.  Хто  зображений?  Назвè.
2  Знайди  відгадку  на  малюнку.  Поясни,  чому  ти  так  думаєш.

3  Продовж  речення  за  зразком.

Зразок.  Кавун  круглий,  ...  ,  ...  ,  ...  ,  ...  .

1  Розглянь  малюнок.  Добери  слова-нàзви  до  слів-ознак.

257

  Тигренÿ                 Б³лка                  Зåбра               Бурундóк

2  До  кожного  слîва-нàзви  добери  словà-ознаки.  Користуйся  пи-
таннями:  яке?  яка?  який?

Зразок.  Тигреня  (яке?)  мале,  смугасте,  вухате,  вусате,  
веселе.  

1  Прочитай  загадку.  Знайди  відгадку  на  малюнку  з  попередньої  
вправи.

Малèй  він  і  пухнaстий,
на  спèні  —  тeмні  смóжки.
У  л³сі  проживàє,
на  б³лку  схîжий  дóже.
Хто  в  нор³  сховàвся  тут?
Звàти  йогî  ...  .

2  Випиши  виділені  слова.  Постав  до  них  питання.  Пригадай,  як  
треба  підкреслити  слово-ознаку.

малèй      пухнaстий      смугaстий

1  Прочитай  загадку.  

Крóглий,  як  сîнце,  
смугàстий,  бокàтий.
Дóже  солîдкий  
і  тр³шки  хвостàтий.
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Слова-ознаки:  
•  весåлий  ...  ,  сумнà  ...  ;
•  тåмне  ...  ,  св³тле  ...  ;
•  жîвта  ...  ,  сèня  ...  ;
•  дîвгі  ...  ,  корîтка  ...  .

2  Запиши  словосполучення.  Підкресли  слова-нàзви  прямою  лі-
нією,  слова-ознаки  —  хвилястою  лінією.

1  Придумай  слова-ознаки  до  слів  —  назв  малюнків.

2  Запиши  словосполучення.  Постав  питання  до  слів-ознак.

261
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1  Розглянь  малюнок.  1  Прочитай.  Встав  слова-нàзви.  Користуйся  малюнками.

У  бабóсиному  садкó
Ул³тку  бабóсин  ...  дарóє  внóкам  смачн³  ...  .  
Тут  ростóть  соковèті  крóглі  й  овàльні  ...  .  На  висîкому  

дåреві  висÿть  сп³лі  ...  .  На  низькèх  кущàх  ховàється  
солîдка  червîна  ...  .

Ус³  ...  дóже  смачн³,  корèсні  й  необх³дні.

262

              Покажи           Відповідай
1.  Пса  лівîруч.   1.  Якèй  це  пес?
2.  Кèцю. 2.  Якà  кèця?
3.  Пса  посерåдині. 3.  Якèй  це  пес?
4.  Пса  правîруч. 4.  Якèй  це  пес?

2  Запиши  відповідь  на  перше  запитання.  Скільки  слів-ознак  ти  
використав?

Прочитай  словосполучення.  На  яке  питання  відповідають  сло-
ва-ознаки?

Шóба  (чия?)  лèсяча,  бóдка  (чия?)  
собàча,  кóртка  (чия?)  мàмина,  кîвдра  
(чия?)  Îлина,  норà  (чия?)  мèшача,  
кнèжка  (чия?)  Мишкîва.

Утвори  слова-ознаки  за  зразком.

Сад  бабóсі,  молотîк  д³да,  намèсто  мàми,  машèна  тàта,  
велосипåд  брàта,  хóстка  сестрè.

Зразок.  Сад  бабусі  —  бабусин  
сад  (чий?).

263
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Чий?  Чия?  Чиє?

265

2  Спиши.

Доповни  речення  словом-ознакою  з  протилежним  значенням.

1.  У  л³сі  ростóть  товст³  й  ...  дерåва.  2.  Річкè  бувàють  
глибîкі  й  ...  .  3.  Ул³тку  дні  дîвгі,  а  взèмку  ...  .  4.  У  людè-
ни  є  л³ва  рукà  і  ...  рукà.

1  Прочитай  виразно  вірш.  Випиши  слова-ознаки.

П³сля  бóрі
П³сля  бóрі  Чîрне  мîре
тèхе,  лàгідне,  прозîре.
На  морськîму  дні  з  баркàса
вèдно  крàба-водолàза
і  медóзу-мандрівнèцю,
всі  підвîдні  таємнèці.

                                                  Анатолій  Качан

2  Знайди  речення  за  схемою.  

., ,
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1  Розглянь  малюнки.

Сîнечко  (сîнце)               Сîнечко             Мàмине  сîнечко

1  Прочитай  загадку.  Відгадай.

На  сîнечко  я  схîжий
і  сîнечко  люблþ.
До  ньîго  повертàю  
гîлову  своþ.  

2  Розглянь  малюнок.  До  чого  повертає  голову  квітка?

3  Доповни  речення  словами  з  загадки.

1.  На  що  схîжий  сîнях?  Сîнях  ...  на  ...  .
2.  Що  лþбить  сîнях?  Сîнях  ...  ...  .
3.  Що  повертàє  сонÿх  до  сîнця?  Сîнях  повертàє  ...  

до  ...  .

1  Прочитай  виразно  вірш.

Скiльки  сoнечок  на  свiті?
Ск³льки  сîнечок  на  св³ті?
Пригадàйте,  лþбі  д³ти.
Сîнце  в  нåбі  лþблять  всі  —
і  дорîслі,  і  мал³.
Є  ще  сîнечко-жучîк.
Він  знайîмий  всіх  дітîк.
А  для  мам  ще  сîнечка  —
їх  синè  і  дîнечки!

2  Знайди  однакові  слова.  Поясни  їхнє  значення.

синè      дîнечки

1  Утвори  словосполучення.  Запиши.

 у  нåбі
Сîнечко  у  мàми
 на  листкó

2  Які  труднощі  ти  відчував?

ЗНАЧЕННЯ  СЛОВА

268

У  вікнî  загля-
дàє  сîнечко.

На  кв³тці  сидèть  
сîнечко.

Мàмине  сîнечко  
спить  на  рукàх.

2  Що  зображено  на  кожному  малюнку?  Як  називаємо?  

3  Прочитай  речення.

4  Кого  вдома  мама  називає  сонечком?

1  Випиши  з  попередньої  вправи  речення,  в  яких  слово  сонечко  
означає  живі  істоти.  Користуйся  малюнками.

2  Підкресли  слова-нàзви.

Зразок.  На  квітці  сидить  сонечко.
3  Пригадай,  як  називають  тебе  мама,  бабуся.

269
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272
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1  Розглянь  малюнок.  1  Розглянь  малюнок.  Прочитай.
273

2  Для  кого  ти  сонечко?  Скажи.  Утвори  розповідне  окличне  ре-
чення.

для  мaми      для  тaта       
для  бабóсі      для  дідусÿ

1  Розглянь  малюнки  ключів  ліворуч.  Прочитай  речення  право-
руч.  Установи  відповідність.

274

2  Спиши  речення  з  потрібним  номером.

ключ  від  домофoну       
ключ  від  машèни

275

Це  —  слþсар.
Він  ремонтóє.  У  слþсаря  є  гàйка,  болт,  гàйковий  ключ,  

розвіднèй  ключ,  сóмка  для  інструмåнтів.
2  Покажи  на  малюнку:

а)  слþсаря;
б)  гàйку;
в)  болт;
г)  сóмку  для  інструмåнтів;
ґ)  гàйковий  ключ;
д)  розвіднèй  ключ.

3  Розкажи,  які  ще  інструменти  ти  бачиш  на  малюнку.

1  Спиши  речення.

Гàйковий  ключ  і  розвіднèй  ключ  —  це  інструмåнти  
слþсаря.
2  Підкресли  однакові  слова  прямою  лінією,  слова-ознаки  —  

хвилястою  лінією.

гaйковий  ключ       
розвіднèй  ключ

276

2

3

5

? Ключ  відмикàє  двåрі.  

? Ключ  відмикàє  машèну.  

? Ключ  відмикàє  двåрі   
 в  під’¿зд.  

? Слþсар  мàє  гàйковий 
 ключ.

? Пташèний  ключ  летèть   
 у  нåбі.

1

4
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Дай  короткі  й  повні  відповіді  на  запитання.  Запиши.

•  Що  відмикає  двері?
•  Що  відмикає  машину?
•  Що  відмикає  двері  в  під’їзд?
•  Що  має  слюсар?
Зразок.  Що  відмикає  двері?  Ключ.  Двері  відмикає  ключ.

1  Розглянь  малюнок  «Один  удома».

1  Розглянь  малюнок.  Хто  зображений?  Прочитай  у  ролях:  Олен-
ка,  Ігор.  Назвè  тему  розмови.

Олeнка:  —  Я  ключ  завждè  ношó  в  
рюкзакó.  Де  ти  нîсиш  ключ?
Iгор:  —  Мій  ключ  —  у  кишåні.
Олeнка:  —  Ти  мîжеш  йогî  загубèти.
Iгор:  —  Уже  булî.  Старèй  ключ  загу-

бèв.  Тàто  зробèв  мен³  новèй  ключ.

2  Випиши  питальне  речення.  Намалюй  схему.

1  Прочитай  речення.  Вибери  потрібне  значення  слîва.

1.  У  кишåні  є  (пташèний,  двернèй)  ключ.  
2.  (Двернèй,  Гàйковий)  ключ  закрóчує  гàйку.
3.  Скîро  прилетÿть  (розвідн³,  пташèні)  ключ³.
4.  Мàма  загубèла  (гàйковий,  домофîнний)  ключ.  

2  Два  речення  запиши.  Підкресли  словà-ознаки.

1  Розглянь  малюнки.  Прочитай  слова  ліворуч.  Покажи  кожне  
слово  й  малюнок.

277

278

2  Розкажи,  що  ти  бачиш.  Користуйся  запитаннями.

•  Хто  підійшов  до  дверей?
•  Що  зробив  чужий  чоловік?
•  Що  почув  (побачив)  хлопчик?
•  Що  робить  хлопчик?
•  Чи  можна  відчиняти  двері  чужій  людині?  Що  треба 

          робити?

1  Прочитай.

Р³дна  людèна  —  це  тàто,  мàма,  бабóся,  дідóсь,  брат,  
сестрà.

Чужà  людèна  —  це  незнайîмий  дÿдько,  незнайîма  
т³тка.
2  Назвè  рідну  людину.  Назвè  чужу  людину.

рiдна  людèна       чужa  людèна
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Одèн
банàн
бóблик
ключ
м’яч
кнèжка

Багaто
банàн  
бóблик  
ключ  
м’яч  
книжк  

2  Утвори  й  запиши  слова  за  зразком.

Зразок.  Банан  —  банани.

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



122 123

1  Розглянь  малюнок.  Розкажи  за  планом.
2  Утвори  словосполучення.  

 бóбликів
 колоск³в

В’язка  цибóлі
 гриб³в
 ключ³в

3  Запиши.  З  одним  словосполученням  склади  речення.

1  Прочитай.  Назвè  нові  слова.  

1.  Пучîк  кв³тів  —  це  букeт.  2.  Сплåтені  в  кîло  кв³-
ти  —  це  вінoк.  3.  Святкîва  в’ÿзка  колоск³в  —  це  дiдух.
2  Розглянь  малюнки.  Знайди  відповідність  між  виділеним  сло-

вом  і  малюнком.

283

План
1.  Хто  зображений  ліворуч?  
2.  Що  зображено  праворуч?
3.  Як  складено  книжки?
4.  Чим  зв’язано  книжки?
5.  Як  називаються  зв’язані  мотузкою  книжки?
6.  Навіщо  зв’язують  книжки?

Зв’ÿзані  мотóзкою  книжкè  —  в’язка  книжок.

в’ÿзка  книжîк      в’ÿзка  ключ³в

2  Напиши  гарно.  Постав  наголоси.

1  Розглянь  малюнки.  

284

В’язка  книжок.  Мотузка .+ + +

285

1  Прочитай  виразно  вірш.  Розглянь  малюнок.

Підó  я  у  садîк
і  попрошó  листîк
у  клåна  й  горобèни,
бер³зки  і  дубк³в.
Зроблþ  букeт  осiнній
і  мàмі  подарóю.
Скажó:  —  Візьмè,  будь  лàска,
листîчки  ці  —  тоб³!

2  Про  що  вірш?  Що  буде  подаровано  мамі?  З  чого  складається  
осінній  букет?

3  Випиши  спонукальне  речення.  Чому  в  кінці  стоїть  знак  оклику?

286
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Розглянь  малюнок.  Придумай  речення  зі  словами  букет,  вінок.  
Користуйся  запитаннями  й  схемами  речень.

1  Прочитай  загадку.  Відгадай.

Схîжа  на  сîнце  середèна.
Схîжі  пелюсткè  на  б³лу  хустèну.
Знàють  бдж³лка  і  мурàшка:
звуть  цю  кв³точку  ...  .

                                                                     Леся  Вознюк

2  Покажи  середину  квітки.  Назвè  колір.

3  Покажи  пелюстки  квітки.  Чи  однакового  кольору  середина  й  
пелюстки?  Чому?

4  Хто  знає  квітку?  Чому?  Де  росте  квітка?

5  Де  ти  бачив  ромашку?

6  Яка  квітка  подобається  тобі?

1  Розглянь  малюнки.  Назвè,  що  ти  бачиш.  Користуйся  довідкою.

287

288
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1.  Де  знахîдиться  д³вчинка?

  у    .

2.  Якà  порà  рîку?
  —    .

3.  Що  нарвàла  д³вчинка?
  .

4.  Що  зробèла  д³вчинка?
  і    на    .

5.  Комó  д³вчинка  подарóє  букåт?
  .

6.  Якèй  це  букåт?  
  веснянèй    .

1  Прочитай  речення.  Встав  точні  слова.  Запиши.

Букåт  —  ос³нні  сух³  ...  .
Букåт  —  веснÿні  жив³  ...  .  

2  Постав  питання  до  виділених  слів.

3  Чим  різняться  букети  у  двох  попередніх  вправах?  

290

Довідка:  ромàшку,  вазîн  з  ромàшкою,  букåт  ромàшок,  
вінîк  з  ромàшок,  ромàшки,  аплікàцію  з  ромàшкою.
2  Продовж  речення.  Запиши  одне  речення.  

1.  Я  бàчу  ...  .  2.  Мен³  подîбаються  ...  .  3.  У  вàзі  сто¿ть  
...  ...  .  4.  На  урîці  прàці  ми  робèли  ...  ...  ...  .  5.   Ул³тку   
я  плелà  ...  ...  ...  .  6.  На  вікн³  сто¿ть  ...  ...  ...  .

1 2 3

4 5 6
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Прочитай.  Доповни  речення  словами  з  дужок.  Запиши.

Квiтка  ромaшка
Ромàшка  —  це  (кв³тка,  дåрево).  Пелюсткè  в  ромàшки  

(б³лі,  жîвті).  Серåдинка  у  кв³тки  (жîвта,  червîна).  
Ромàшка  (ростå,  сідàє)  на  лóзі.

пелюсткè      серåдинка

1  Розглянь  малюнок.  

1  Прочитай  питання  й  частину  речення.  Утвори  питальні  речення.

...  мèє  підлîгу

...  замітàє  в³ником

...  збирàє  см³ттÿ

...  пакóє  см³ттÿ  в  мішîк
2  Яке  слово  потрібно  вставити  замість  крапок,  щоб  дати  відпо-

відь  на  запитання?  Запиши  речення-відповіді.

1  Розглянь  малюнки.  Назвè  предмети.

291

292

2  Розкажи.

•  Хто  зображений?  
•  Що  робить  прибиральниця?
•  Які  предмети  зображено?
•  Яка  пляшка?
•  Який  бачок?
•  Який  мішок?
•  Як  назвати  упаковки,  папірці,  обгортки  одним  словом?

1  Спиши  слова.  Покажи  предмети  на  малюнку  з  вправи  292.

Прибирàльниця,  в³ник,  бачîк,  швàбра,  совîк,  відрî,  
плÿшка,  мішîк,  смiттÿ.
2  Намалюй  звукову  схему  слова  пляшка.

293

294

Хто?

295

2  Запиши  словà-нàзви.  Підкресли  словà,  що  різняться  однією  
буквою.  Поясни  значення  кожного  слîва.

вікнo      вінoк      вiник

1  Розглянь  малюнок.  Покажи  предмет,  назвè  його.  Добери  ознаку.

2  Запиши  слова  —  нàзви  предметів  і  питання  за  зразком.

Зразок.  Вікно  (яке?)  —  вікно  широке.

296
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1  Розглянь  малюнки.  Утвори  словосполучення  зі  словом  мити.  
Постав  питання  до  цього  слова.

Мèти

1  Прочитай.  Додай  слово-ознаку  з  протилежним  значенням.

Брудн    рóки  —  чèст    рóки.  Брудн    облèччя  —  ...  
облèччя.  Брудн..  помідîр  —  ...  помідîр.  Брудн    слè- 
ва  —  ...  слèва.
2  Намалюй  звукову  схему  виділеного  слова.

1  Розглянь  малюнки.  Назвè  слово-дію.

297

2  Запиши  словосполучення.

Мèти  облèччя  —  умиватися.  

Продовж  речення.

1.  Мèти  рóки  трåба  (коли?)  ...  .  2.  Мèти  вікнî  трåба  
(коли?)  ...  .  3.  Мèти  помідîри  трåба  (коли?)  ...  .  4.  Мèти  
слèви  трåба  (коли?)  ...  .  5.  Умивàтися  трåба  (коли?)  ...  .

1  Розглянь  малюнки.  Що  робить  дівчинка?  До  кожного  малюнка  
склади  речення  за  схемою.  

298

299

Д³вчинка    .

2  Запиши  речення.  Підкресли  слова-дії.

300

301

2  Склади  речення  за  запитаннями  й  схемами.

Хто  умивaється  водîю?     .
Хто  умивaється  лàпкою?     .

1  Прочитай  виразно  вірш.

                Вмивaйся  зрaнку
Мишенÿтко  врàнці-рàно
умивaється  старàнно.
Мèє  нîсик,  вóха,  îчі  —
вонî  чèстим  бóти  хîче.
Мишенÿтка  вчèла  мàти:
«Лèчко  трåба  умивaти,
щоб  весь  день  ходèти  чèстим,
як  сîнечко  променèсте!»

2  Випиши  виділені  слова.  Постав  питання.

3  Доповни  речення.

Умивàється  —  це  ...  облèччя,  ...  ,  ...  .

302
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1  Розглянь  малюнки.  Заміни  малюнки  словами  з  довідки  й  прочитай  казку.

Чомó  кіт  умивaється  пiсля  обiду?

зловèв  
  
.  Хîче    пооб³дати.

  кàже:

—  Вèховані    пåред  об³дом  умивàються.

залèшив    і  почàв  умивàтися.

  ут³к.  Сів  на    і  почàв    дражнèти.

З  тîго  чàсу    завждè  вмивàються  п³сля  
об³ду.

Дражнèти  —  насміхатися,  ображати.

Довідка:  кіт,  горобцÿ;  горобцåм;  горобåць;  котè;  кіт,  
горобцÿ;  горобåць;  дåрево,  котà;  котè.

1  Прочитай  речення.  

Об³д  —  ¿жа  вдень.  
Снідaнок  —  ¿жа  зрàнку.  
Вечeря  —  ¿жа  ввåчері.  

2  Постав  питання  до  виділених  слів.  Що  це  за  слова?

3  Знайди  речення,  якому  відповідає  малюнок.  Поясни,  чому  ти  
так  думаєш.

обiд      снідaнок      вечeря

303

2  Прочитай  неповні  речення.  Додай  слова-нàзви.

...  купàється.

...  мèється.

...  приймàє  душ.

Приймàти  душ  —  обливати  тіло  водою.

3  Запиши  утворені  речення.

4  Подумай,  чим  різняться  слова  умивається,  миється,  купаєть-
ся,  приймає  душ.  Поясни.

купaє[ц':а]      мèє[ц':а]

1  Розкажи  про  себе.  Використовуй  початки  речень.

Зрàнку  я  ...  .  
Кîжного  дня  я  ...  .  
Для  умивàння  мен³  потр³бні  ...  ,  ...  ,  ...  .  
Для  купàння  мен³  потр³бні  ...  ,  ...  ,  ...  ,  ...  .  
Мен³  подîбається  ...  .  
Мен³  не  подîбається  ...  .
Мо¿  рóки  ...  .  
Моº  т³ло  ...  .  

2  Додай  свої  речення.

3  Запиши  одне  речення  (на  вибір).

Хто?

304

305

306
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1  Продовж  речення  за  зразком.  

Сн³дати  —  ¿сти  зрàнку.
Об³дати  —  ...  вдень.
Вечeряти  —  ...  ...  .

2  Постав  питання  до  виділених  слів.  Що  це  за  слова?

3  Чим  різняться  слова  у  вправах  307  і  306?

Пригадай  свої  улюблені  страви  на  обід.  Придумай  і  запиши  
речення  з  назвами  цих  страв.

Борщ,  суп,  вермішåль,  котлåта,  картîпля,  рис,  м’ÿсо,  
рèба,  компîт,  пиріжîк.

1  Розглянь  малюнок.  

1  Розглянь  малюнки.  Утвори  словосполучення  з  протилежним  
значенням.

Прямà  ... л³нія

Прямå  ... волîсся

Прямèй  ... цвях

2  Запиши.  Постав  питання  до  кожного  слîва.

3  Чому  ти  використав  різні  словà-ознаки?

Прочитай.  Встав  потрібні  букви  й  запиши.

Прям    л³нія.  Прям    волîсся.  Прям..   цвях.
Хвилÿст    л³нія.  Кучерÿв    волîсся.  Крив..  цвях.

1  Розглянь  волосся  своє  й  сусіда.  Дай  відповіді  на  запитання.

Якå  в  тåбе  волîсся?  —  У  мåне  ...  волîсся.
Якå  волîсся  в  сус³да?  —  У  сус³да  ...  волîсся.

2  Речення-відповіді  запиши.

1  Прочитай.  Випиши  правильні  слова-ознаки.

У  мàми  корîткий  волîсся.  У  тàта  дîвгий  чуб.  У  бабóсі  
кучерÿве  волîсся.  У  подрóжки  дîвга  кîси.

2  Постав  питання  до  слів-ознак.  

307

308

309

310

2  Розкажи.

•  Хто  зображений?
•  Куди  літає  людина?  На  чому  літає?
•  Що  їсть  людина  в  космосі?
•  Чим  різниться  їжа  космонавта  і  твоя?

311

312

313
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Заміни  число  словом-числом.  Запиши.  Чому  слово-число  один 
пишеться  по-різному?

1  вагîн,  1  годèнник,  1  чîбіт,  1  телефîн.
1  кнèжка,  1  кîвдра,  1  вàза,  1  склÿнка.
1  л³жко,  1  ...  ,  1  ...  .

1  Назвè  малюнки.  

Скільки?

СЛОВА-ЧИСЛА

314
1  Розглянь  таблицю  «Число  1  і  слово-число  один».  

Скільки?

Один   
(він)

Одна   
(вона)

Одне   
(воно)

2  Прочитай  і  доповни.

 Одèн  вазîн,  одèн  ...  ,  одèн  комп’þтер.
Скільки? Однà  машèна,  однà  ...  ,  однà  ...  .
 Однå  відрî,  однå  ...  ,  однå  ...  .

Слова-числа  відповідають   
на  питання  скільки?  

Один,   два,   три.

315

316

2  Назвè  слова,  які  можна  замінити  словом  вона.  

3  Назвè  слова,  які  можна  замінити  словом  він.

4  Дай  відповіді  на  питання  скільки?  Запиши.

1  Встав  пропущені  букви.  Прочитай.

Од..  квартèра,  од..   джерелî,  од..   хвилèна,  од..  стрибîк,  
од..   грибîк.

Од..   олівåць,  од..   пàлець,  од..   мîре,  од..   коридîр,  од .. 
стор³нка.
2  З  одним  словосполученням  склади  й  запиши  окличне  речення.

1  Назвè  малюнки.  Утвори  словосполучення  зі  словом-числом  
один.  

317

318

2  Запиши  утворені  словосполучення.
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1  Розглянь  таблицю  «Число  2  і  слово-число  два».  Назвè  слово-
число.  Назвè  малюнки.  Утвори  словосполучення.

Скільки?

Два

Два

Дві

2  Прочитай  словосполучення  зі  словом  два.

3  Прочитай  словосполучення  зі  словом  дві.  Запиши.

1  Розглянь  малюнки.  Скільки  предметів  на  кожному?

1  Прочитай  уривок  пісні.

Дв    п³вники,  дв    п³вники  
горîх  молотèли.
Дв    кóрочки-чубàрочки  
до  млинà  носèли.

319

320

2  Запиши  за  зразком.

Зразок.  Два  трактори.

321

2  Спиши.  Встав  у  слова  потрібні  букви.

1  Прочитай  скоромовку.  Розглянь  малюнок.  

Будувàли  дім  (2  бобåр).
Зàмість  дîму  (2  дірà).

2  Розкрий  дужки  й  запиши  скоромовку  
правильно.  Користуйся  таблицею  з  впра- 
ви  319.

1  Прочитай  числа  й  слова.  

2  (крок) 2  (телефîн)
2  (стовп) 2  (балкîн)
2  (вазîн) 2  (підрóчник)

2  Утвори  словосполучення  за  зразком.

Зразок.  2  (крок)  —  два  кроки.

два      дві

322

323
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1  Розглянь  малюнок.  Хто  зображений  по  одному?  Що  зображе-
но  по  одному?

1  Прочитай  речення  до  малюнка.

Дві  (косèчка),  дві  (рукà),  одèн  
(чóбчик),  одèн  (нîсик),  два  (вóхо),  два  
(îко),  одèн  (рîтик),  дві  (щокà),  однà 
(кîфта).  Це  моÿ  сестрèчка  Нàстя.

2  Розкрий  дужки  й  запиши  правильно.

1  Розглянь  малюнок.  Що  зображено?  Скільки  квіток?

324

2  Що  зображено  по  два?  Назвè.

1  Розглянь  таблицю  «Числа  3,  4  і  слова-числа  три,  чотири».

Скільки?

Три,  чотèри

Три,  чотèри

Три,  чотèри

2  Запиши  словосполучення  зі  словом-числом  три.

Зразок.  Три  майки.

325

326

327

2  Хто  зображений  на  малюнку?  Назвè  словами.

3  Скільки  метеликів?  Скільки  бабок?  Скільки  сонечок?  Скільки  
бджіл?  Яке  число  потрібно  поставити  в  кожному  кружечку?

4  Запиши  за  зразком.

Зразок.  4  метелики  —  чотири  метелики.

чотèри  метåлики  —  одèн  метåлик

? ? ? ? ?
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Запиши  у  два  стовпчики  числа  й  слова-числа.  Постав  питання.

4,  шість,  п’ять,  2,  чотèри,  6,  два,  5.

Число Слово-число
... ...

1  Розглянь  малюнок.  Хто  зображений?  Що  роблять  діти?  Скільки  
всіх  дітей?  Скільки  хлопчиків?  Скільки  дівчаток?

План
1.  Хто  зображений?
2.  Що  зображено?
3.  Скільки  в  дівчинки  тварин?
4.  Скільки  в  дівчинки  іграшок?  
5.  Які  іграшки  сидять?
6.  Які  іграшки  стоять?
7.  Які  іграшки  лежать?

2  Назвè  слова,  які  означають  числа.

1  Додай  відсутні  слова  й  запиши  речення.

1.  У  д³вчинки  є  ³грашки:  ...  ,  ...  ,  ...  ,  ...  .  
2.  Д³вчинка  мàє  ...  тварèни:  ...  ,  ...  .  3.  ...  ,  ...  ,  ...  ,  ...  

сидÿть.  4.  ...  ,  ...  ,  ...  стоÿть.  5.  ...  ,  ...  лежàть.
2  Постав  питання  до  вставлених  слів.

1  Розглянь  малюнок.  Утвори  словосполучення  зі  словом-числом  
і  словом-назвою.

328

329

2  Запиши  запитання  й  коротку  відповідь.

1  Розглянь  малюнок.  Розкажи  за  планом.
330

331

332

2  Запиши  утворені  словосполучення.
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1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  текст.
333

Вeчір
У  кімнàті  п’ять  людåй.
Мàма  пригощàє  чàєм.  Вонà  сто¿ть  б³ля  стîлу.
Дідóсь  і  бабóся  —  за  столîм.  Вонè  сидÿть  на  стільцÿх.
Д³ти  дèвляться  телев³зор.  Вонè  сидÿть  на  килимкó.

2  Побудуй  питальні  речення  з  питанням  скільки?  за  зразком.

Зразок.  Скільки  людей  у  кімнаті?

1  Розглянь  малюнок.  Хто  зображений?  Що  зображено?
334

2  Полічи  предмети,  які  потрібні  кухарю  для  приготування  торта.
Скільки  предметів  зайвих?

3  Склади  й  запиши  розповідне  речення.

335

2  Запиши  словосполучення  зі  словом-числом.  Постав  питання  
до  слова-числа.

трeтій      трeтя      трeтє  

1  Розглянь  таблицю.  Назвè  слово-число,  яке  відповідає  на  пи-
тання  скільки?

Число Скільки? Котрий?
(він)

Котра?
(вона)

Котре?
(воно)

1 одèн пåрший пåрша пåрше

2 два дрóгий дрóга дрóге

3 три трåтій трåтя трåтє

4 чотèри четвåртий четвåрта четвåрте

5 п’ять п’ÿтий п’ÿта п’ÿте

2  Назвè  слова-числа,  що  відповідають  на  питання  котрий?  Звер-
ни  увагу  на  букви  в  кінці  слів.

Слова-числа  відповідають  на  питання:
котрий?                        котра?
  перший  (клас)            перша  (година)

1  Розглянь  малюнки.  Що  зображено?  Який  по  порядку  кожен  
предмет?  

336
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1  Встав  пропущені  слова-числа.  Прочитай.

Пåрший,  ...  ,  трåтій,  ...  ,  п’ÿтий,  ...  ,  ...  ,  ...  предмåт.
Пåрше,  дрóге,  ...  ,  ...  ,  ...  курчàтко.

2  Запиши.

1  Розглянь  малюнок.  Яка  по  порядку  кожна  стрілка?

1  Розглянь  малюнок.  Що  зображено?  Скільки  кругів  у  піраміді?  
Назвè  круги  по  порядку.  Починай  з  основи.

337

338

2  Запиши  правильно  словосполучення.  

Пåрш    стр³лка  ...  ,  дрóг    стр³лка  ...  ,  трåт    стр³лка  
...  ,  четвåрт    стр³лка  ...  .

1  Розглянь  малюнок.  Хто  зображений?  Яких  котів  два?  Який  кіт  
один?

339

2  Назвè  котів  по  порядку.  

Зразок.  Перший  кіт  —  рудий,  товстий.
3  Придумай  речення  за  схемою.

?

340

2  Доповни  й  запиши  речення.

Пåрший  круг  червîного  кîльору.
Дрóгий  ...  зелåного  кîльору.
...  ...  блакèтного  кîльору.
...  ...  жîвтого  ...  .
П’ÿтий  круг  —  верх³вка  —  фіолåтового  ...  .

Розглянь  малюнок.  Прочитай.  Назвè  дії  по  порядку.

Пåрш    д³я  —  хлîпчик  закрèв  
рукàми  îчі.  Дрóг    д³я  —  хлîпчик  
закрèв  рукàми  вóха.  Трåт    д³я  —  
хлîпчик  закрèв  рукàми  рот.

1  Назвè  предмети  по  порядку.  Звертай  увагу  на  кінець  слова-
числа.

341

1
2

3
4

5

342

2  Запиши  за  зразком.

Зразок.  Перша  вишня.
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1  Розглянь  малюнки.  Котра  година  на  кожному  годиннику?

Кîтра  годèна?

                         День                                                     Ніч

1  Розглянь  малюнок.  Що  зображено?  Як  розміщено  предмети?  

3.  ...  ряд  мàє:  ...  ...  .

2.  Дрóгий  ряд  мàє:  ...  ...  ,  ...  ...  .

1.  Пåрший  ряд  мàє:  червîне  ÿблуко,  
зелåне  ÿблуко,  жîвте  ÿблуко. 

2  Прочитай  перше  речення.  Доповни  друге  й  третє  речення.

3  Перекажи  за  планом.

План
1.  Що  зображено?  
2.  Як  розміщено  предмети?  
3.  Скільки  рядів?
4.  Який  ряд  має  найбільше  яблук?  Які?
5.  Який  ряд  має  два  яблука?  Які?
6.  Який  ряд  має  найменше  яблук?  Яке?

Пригадай  нàзви  зимових  місяців.  Доповни  речення  словом-
числом.  Запиши  й  підкресли  за  зразком.

С³чень  —  (який?)  м³сяць  зимè.  Лþтий  —  (який?)  м³сяць  
зимè.  Грудень  —  (який?)  м³сяць  зимè.  Мен³  найб³льше  
подîбається  (який?)  м³сяць  зимè.  Мен³  найб³льше  не  
подîбається  (який?)  м³сяць  зимè.

Зразок.  Січень  —  другий  місяць  зими.

343

2  На  яку  букву  закінчуються  слова-числа?  Чому?

1  Розглянь  малюнки.  Котра  година  на  кожному  годиннику?

Зразок.  На  першому  годиннику  дванадцята  година.
2  Зверни  увагу  на  другий  годинник.  Котра  година  буде  на  ньому:  

а)  через  одну  годину?  б)  через  три  години?  в)  через  одина-
дцять  годин?

3  Відповіді  запиши.

344

Пåрша  годèна  дня                           Пåрша  годèна  нîчі

345

346
Четвåрта  годèна  дня                           Четвåрта  годèна  нîчі
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1  Прочитай  слова-нàзви.  Що  це  за  слова?  

Людмèлка,  Оксàнка,  Микîлка,  Ромàн,  Тимоф³й,  Соф³йка,  
Зîя,  Дмèтрик.
2  Запиши  слова  у  два  стовпчики.

Імена  дівчат Імена  хлопчиків

Людмèлка Ромàн

3  Якому  слову  відповідає  звукова  схема  –  .    =  .+
  ?

1  Прочитай  речення.  

1.  Рèби  живóть  у  вод³.  2.  Де  живóть  рèби?  3.  Рèби  не  
хîдять,  а  плàвають!
2  Які  це  речення  за  метою  висловлювання?  Підкресли  в  речен-

нях  слова-дії.  Поясни  їхнє  значення.

1  Прочитай  розмову.

—  Олåнко,  відкрèй  зîшит  з  ма-
темàтики.

—  Гарàзд.  
—  Покажè,  будь  лàска,  дрóгу  

впрàву.
—  Ось  впрàва.  Вонà  легкà.
—  Дÿкую.  Ти  гàрно  вèконала.
—  Я  старàлася.

2  Хто  бере  участь  у  розмові?  Покажи  учасників  розмови.

3  Випиши  спонукальні  речення.  Намалюй  їх  схеми.

Прочитай  слова.  Назвè  тверді  приголосні  звуки.

кóля
гîри
пèти
шèти

1  Добери  слова-дії  з  протилежним  значенням.

Я  йду  —  я  ...  ;  ліс  велèкий  —  ліс  ...  ;  трåба  додàти  —  
трåба  ...  ;  ти  знайшîв  —  ти  ...  ;  виховàтель  заборонèв  —  
виховàтель  ...  ;  вèмкнути  комп’þтер  —  ...  комп’þтер.

Зразок.  Я  йду  —  я  стою.
2  Склади  речення  з  двома  прикладами.

1  Прочитай  вірш.  

С³йся  жèто  і  пшенèця  —
бóде  д³тям  палянèця!
Для  весåлої  малåчі  
бóблик  вèтягнем  із  пåчі.
А  рум’ÿний  колобîк
скîчить  прÿмо  на  зубîк.
Вèросте  всьогî  довîлі
на  ширîкім  жèтнім  пîлі.
Заховaлось  сîнце  в  хл³бі.
Хто  зростèв  йогî  —  ...  .

2  Вибери  правильне  чарівне  слово  з  довідки.

Довідка:  будь  лàска,  дîброї  нîчі,  спасèбі.

3  Прочитай  виразно  вірш  із  чарівним  словом.

4  У  виділеному  слові  полічи  букви  і  звуки.

347
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ПОВТОРЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  ЗА  РІК
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1  Розглянь  малюнок.  Прочитай  текст.  Визнач  порядок  речень.  

Кіт  побàчив  на  дåреві  шпак³вню,  
в  як³й  пищàли  пташенÿта.  Кіт  
пол³з  на  дåрево.  Прилет³в  старèй  
шпак.  Він  почàв  клювàти  котà.  Кіт  
злякàвся  й  ут³к.

2  Спиши.  Підкресли  однакові  слова.  Постав  до  них  питання.

1  Прочитай  виразно  вірш.  

Дîщику  дрібнåнький,
дîщику  теплåнький,
прîсять  тебå  д³ти:
поливaй  нам  кв³ти,
щоб  булî  в  садoчку
гàрно,  як  в  вінîчку.

                                                                                                                                                                            Катерина  Перелісна

2  Знайди  звертання.  

3  Випиши  виділені  слова.  Поділи  їх  на  склади.  

4  Вивчи  вірш  напам’ять.

1  Сполучи  слова-ознаки  зі  словами-назвами.

укра¿нська курчà
прямокóтна чай
гнилå корîбка
весåле вишивàнка
м’ÿтний троÿнда
св³жа фільм
старèй ÿблуко

2  Постав  питання  до  слів-ознак.
3  З  одним  словосполученням  склади  речення.

353

354

355

356

357

358

1  Прочитай.

7  разів  відм³ряй,  1  раз  відр³ж.
У  тèжні  7  днів.

2  Заміни  число  словом-числом  і  запиши  речення.

3  Постав  питання  до  слова-числа.

1  Розгадай  ребус.  Склади  зі  складів  речення.

Сло         ко         як         ка         том,         як         ле,               ді

ле.        вом,         ми,         лис         гол         сте         лом,         а
2  Випиши  слова-нàзви.

1  Прочитай  групи  слів.

1.  тèхий,  Був,  рàнок,  веснÿний.  2.  не,  сîнце,  Ще,  зійшлî.  
3.  нåбо,  стàло,  Т³льки,  на,  рожåвим,  схîді.  4.  г³лочці,  
шпак,  На,  гîлосно,  клåна,  заспівàв.
2  Зі  слів  кожної  групи  склади  речення.  Чи  є  ці  речення  текстом?

1  Прочитай  загадку.  Відгадай  її.

Як  злoдійку  звaти?

Хвостàта,  носàта,  рудà  і  зубàта.
Ум³є  хвостàта  нечóтно  ступàти,  
у  тåплий  курнèк  залізàти,  
тягнóти  малåнькі  курчàта.

2  Знайди  слова-ознаки.  

3  Спиши  загадку.  Підкресли  слова,  що  відповідають  на  питання  
яка?  який?  які?

359
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1  Прочитай  загадку.

Стàло  б³ло  навкругè.
Я  розтрóшую  снігè,
наганÿю  холодè,
вoди  скîвую  у  льодè.
В  дрóжбі  з  д³тьми  я  всімà.
Здогадàлись?  Я  —  ...  .

2  Випиши  виділені  слова-нàзви.  Чи  допомогли  вони  тобі  відга-
дати  загадку?

3  Поділи  найбільше  слово  на  склади.  Постав  наголос.

1  Правильно  сполучи  частини  прислів’їв  із  лівого  й  правого  
стовпчиків.  Прочитай.

Крàще  недоговорèти,
Умiєш  говорèти  —
Не  хîчеш  почóти 
погàних  слів  —
Говорè  так,  щоб  словàм 
булî  т³сно,

2  Запиши  прислів’я.  У  виділених  словах  назвè  кількість  букв  і  
звуків.

1  Прочитай  слова.  Як  їх  можна  назвати?  

Три,  трåтій,  трåтя,  трîє.
2  З  одним  словом  склади  питальне  речення.

3  Поясни,  що  означають  слова-числа.  Чим  вони  відрізняються  
від  чисел?

1  Прочитай.  Додай  потрібні  букви  й  запиши  словосполучення.

Дв    бóблики,  дв    трàктори,  дв    телефîни.
2  Назвè  слово-число,  яке  є  в  словосполученнях.

1  Прочитай.  Заміни  число  словом-числом.

4  морoзива,  4  вікнà,  4  стеблà.
2  Запиши  словосполучення.  У  виділеному  слові  назвè  приголо-

сні  звуки.

1  Прочитай  виразно  вірш.

Т³льки  врàнці  сîнце  встàне,
зазирнå  в  твоº  вікîнце,
ти  підстàв  своþ  долîньку
під  пром³нчик  н³жний  сîнця.

Приберè  мерщ³й  в  кімнàті
й  чèстим,  вмèтим  за  снідàнком
привітàйся  до  матóсі:
—  Р³дна,  з  дîбрим  рàнком!

Пîтім  рàдісним,  прив³тним
поспішàй  до  трав,  до  кв³тів,
а  щоб  день  минóв  не  мàрно  —
з  усімà  повîдься  гàрно.

                                                                             Спиридон  Черкасенко

2  Яка  основна  думка  вірша?  Добери  до  нього  заголовок.

3  Випиши  речення-звертання.  Чому  в  кінці  стоїть  знак  оклику?

1  Прочитай  виразно  вірш.  Випиши  слова  з  буквою  щ.
Пішлè  рясн³  дощ³,   забóли  про  плащ³, 
ловèлися  лящ³,   та  що  їм  ті  дощ³,
а  хлîпці,  мов  хлющ³,   колè  так³  лящ³.

Хлющi  —  дуже  мокрі.

2  Полічи  букви  і  звуки  у  виділеному  слові.

хлющ³      плащ³      лящ³
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•  ум³й  слóхати.
•  а  думкàм  простîро.
•  ніж  переговорèти.
•  не  кажè  їх  сам.
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Назвè  малюнки.  Поєднай  слова  в  пари.  Розкажи,  хто  чого  
хоче.

1.

2.

3.

Зразок.  Сир  і  мишка.  Мишка  хоче  сиру.

1  Прочитай  неприємну  ситуацію.

Словà  спок³йно  жилè  в  кнèжці,  
в  якó  вдалîсь  прол³зти  мèшці.  
Вонà  почàтки  відкусèла,  
у  сåбе  в  н³рці  схоронèла.

2  Прочитай  слова.  Які  літери  відкусила  мишка?

  ³да,    ³на,    åтрик,    лла,    арèса,    ар³я,    асèлько,   
îстик,    ітàлик,    ад³я,    ксàна,    лавкî.

3  Запиши  у  два  стовпчики:  імена  хлопчиків  та  імена  дівчаток.

4  У  який  стовпчик  ти  запишеш  своє  ім’я?

1  Розшифруй  ребус.  

1  Прочитай.  Назвè  слова,  що  відповідають  на  питання  котра?  

дванàдцята  годèна
трåтя  годèна
десÿта  годèна

2  Знайди  словосполучення,  яке  відповідає  часу  на  годиннику.

1  Прочитай  текст.  Розглянь  малюнок.

Мàльви  —  улþблені  кв³ти  укра¿н-
ського  нарîду.  

Висîкі  стåбла  з  рожåвими,  пурпу-
рîвими,  б³лими  кв³тами  прикрашàють  
кîжне  подв³р’я.  Ці  кв³ти  дóже  гàрні.  

Вонè  ростóть  б³ля  будèнку,  край  
дорîги.  
2  Де  ти  бачив  такі  квіти?

3  Назвè  основну  думку  тексту.

4  Добери  влучний  заголовок:  «Улюблені  квіти  українського  на-
роду»;  «Мальви  —  красиві  й  корисні  квіти».

1  Прочитай  і  відгадай  загадку.  

Хоч  і  зîвсім  крил  не  мàє,
та,  як  блèскавка,  злітàє.
Не  літàк,  не  вертол³т
вирушàє  у  пол³т.
Рік  літàє,  два  літàє,
в  нåбі  льîтчиків  мінÿє,
крізь  косм³чні  світè
мîже  сам  себå  вестè.  

2  Запиши  слово-відгадку.

3  Випиши  слова  на  букву  л.
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ти ,,

2  Постав  питання  до  слова-відгадки.  Склади  речення.

370

371

372
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1  Прочитай.  Вибери  з  дужок  слово-звертання.  Прочитай  з  від-
повідною  інтонацією.

1.  (В³тя,  В³тю),  будь  увàжним  на  урîках.  2.  (Олåнко,  
Олåнка),  візьмè,  будь  лàска,  олівåць.  3.  (Бабóся,  Бабóсю),  
скаж³ть,  будь  лàска,  кîтра  годèна.  
2  Речення  запиши.  Намалюй  схему  першого  речення.

Прочитай.  Випиши  у  два  стовпчики  слова-нàзви  й  слова-дії.

Товàриш  списàв  рåчення.  
Я  склав  велèкий  спèсок  слів.

Прочитай  слова-ознаки.  Добери  слова-нàзви  з  довідки.  Запиши.

Тåмна  ...  ,  крóгле  ...  ,  св³тлий  ...  ,  гарÿчий  ...  ,  клà-
сна   ...  .

Зразок.  Темна  ніч.
Довідка:  кімнàта,  ніч,  чай,  день,  дзåркало.

Прочитай.  До  слів-ознак  добери  потрібні  слова-нàзви.  Запиши.  

С³ра,  малåнька,  прудкà  (кв³точка,  мèшка).  
Пåрша,  н³жна,  веснянà  (сніжèнка,  кв³точка).  
Прозîре,  сèнє,  безхмàрне  (вікнî,  нåбо).  
Старàнний,  розóмний,  кмітлèвий  (стîлик,  хлîпчик).  

1  Прочитай  вірш.

Облітàв  журавåль  
сто  мор³в,  сто  земåль.
Облітàв,  обходèв,  
крèла,  нîги  натрудèв.
                    Платон  Воронько

2  Випиши  словосполучення  зі  словом-числом.

1  З  поданих  груп  слів  склади  речення.  Запиши.  Підкресли  слова,  
що  відповідають  на  питання  хто?

Ведмåдю,  мåду,  хот³лося.
на,  Він,  забрàвся,  пàсіку.
на,  Бджîли,  налет³ли,  гîстя.
не,  Мишкî,  господàрок,  від-

бèвся,  від,  алå,  відхîдив.
вже,  Дóже,  солîдкий,  мед.

2  Чи  є  речення  текстом?  Поясни  свою  думку.

1  Прочитай  і  відгадай  загадки.

Хоч  не  літàк,  а  крилàтий.  
Без  крил  не  мîже  працювàти.

* * *
Усå  життÿ  крèлами  махàє,  а  злет³ти  не  мîже.

2  Поясни  значення  слів:  крило,  крилатий.

1  Прочитай  виразно  вірш.  Розглянь  малюнок.

                                 Л³то
Зацвітàють  кв³ти  в  пîлі,
к³нчились  занÿття  в  шкîлі,
і  прощàйте  до  порè
рóчки,  пàрти  і  книжкè.
Бóду  в  р³чці  я  купàтись,
з  дîщиком  в  піжмóрки  грàтись,
набирàтись  сил,  ростè,
щоб  у  клас  настóпний  йти!

2  Знайди  слова-нàзви.  Постав  питання.

3  Які  почуття  виникають  у  тебе,  коли  ти  чуєш  поетичне  слово?
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Відгадки  до  загадок  і  ребусів

   С. 32. Картопля.  Шпак.

   С. 45. ...лелеки.

   С. 51. Ялинки.

   С. 112. ...бурундук.  Кавун.

   С. 117. Соняшник.

   С. 125. Ромашка.

   С. 151. Словом,  як  листом,  стеле,  
  а  ділом,  як  голками,  коле.
  Лисиця.

   С. 152. ...зима.

   С. 154. Тигри.

   С. 155. Космічна  станція.

  С. 157. Бджола.  Вітряк.
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