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Ми прийшли у нàшу школу!
Ми ідем у третій клас!
Влітку добре відпочили,
вчитель зустрічàє нас!
Оксана Романовська
3
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МОВА І МОВЛЕННЯ
Мова — засіб спілкування
1
1 Розглянь малюнки. Поясни зміст кожного малюнка жестовою
мовою.

1

2

Що (хто) це?
Що робить?

Що (хто) це?
Який (яка, яке)?
Що робить?
		
		
		
Обличчя,		
?
погляд,
дивиться

3

Що (хто) це?
Який (яка, яке)?
Що робить?
Як робить?
Чому робить?
Куди робить?
Що (хто) це?
?

2 Скільки жестів-назв і жестів-дій ти використав для пояснення
кожного малюнка?
3 Назви й запиши слова за зразком.
Зразок. Малюнок 1: обличчя, погляд, дивиться.
4 Назви мови, які ти використав для передачі інформації.

2
1 Послухай розповідь учителя.

Для передàчі інформàції людèна користóється мîвою.
Ти користóєшся двомà мîвами — жåстовою і словåсною.
4
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Тîчна нàзва цих мов такà: укра¿нська жåстова мîва і
укра¿нська (словåсна) мîва.
Будь-якó інформàцію мîжна передàти цèми мîвами.
Головнå для людèни — пост³йно вивчàти й розшèрювати
свій жестівнèк і словнèк. Пост³йно перевірÿти себå й не боÿтися запèтувати:
— Що означàє кîжне понÿття?
— Як крàще показàти жåстом?
— Як дібрàти тîчне слîво?
Такà робîта над вèвченням двох мов
мàє бóти послідîвною і систематèчною.
2 Дай відповіді на запитання.

3

• Про що ти дізнàвся?
• Як³ дві мîви ти вивчàєш?
• Якó мîву ти знàєш крàще?
• Чи погîджуєшся ти з позèцією вчèтеля? Чомó?

1 Розглянь знаки в другому стовпчику. Поясни жестом, зверни
увагу на третій стовпчик.

1
2

3

— Кèїв — столèця Укра¿ни.

тин
тире
тигр
крупà
крàпля
крàпка

.

Менå звàти Н³на.

,

кумà
У тåбе є жîвті, червîні ÿблука. кîма
комàр

2 Вибери з четвертого стовпчика точне слово й назви.
3 Випиши точні слова. Постав наголоси.

погляд

столиця
5
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4
1 Прочитай слова й розглянь малюнки.

?

?

вінîк
барв³нок
дзвінîк
понед³лок
2 Уточни значення кожного слова й покажи жестом.
3 Придумай назву кожного стовпчика.
4 Постав питання й випиши слова, які відповідають малюнкам,
за зразком.
Зразок. Що? — вінок.

5
1 Розглянь малюнки. Прочитай слова.

лàпа
лèпа
лóпа
2 Що спільного? Що відмінного?
3 Поясни значення кожного слова. Скільки слів ти знаєш?
4 Незнайоме слово запиши. Користуйся пам’яткою.

значення

пам’ятка

жест

слово

Пам’ятка
1. Поняття — це предмет, ознака, дія, явище, число,
ім’я.
2. Покажи жестовою мовою.
3. Назвè словесною мовою:
напиши, продактилюй, скажи, прочитай.
4. Запам’ятай переклад з жестової мови на словесну.
5. Запиши у «Мій словничок».
6. Додай малюнок або фото.
6
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6
1 Прочитай (прослухай) уривок із вірша.
Кîжен р³дну мîву мàє
і своºю розмовлÿє.
Є і в тåбе, дрóже, мîва —
р³дна мîва барвінкîва…
Мîва дідусÿ і тàта,
геро¿чна і завзÿта,
з чумакàми в Крим ходèла,
р³дну зåмлю боронèла,
сталь варèла, хліб пеклà,
нàвіть в Кîсмосі булà.
Ось якà вонà чудîва
нàша укра¿нська мîва!..
Сергій Цушко
кожен — кожна людина.
завзята — активна.
чумаками — людьми, які їздили до Криму по сіль.
2 Про що цей уривок?
3 Чого вчить нас ця інформація?
4 Придумай заголовок.

7
1 До слова мова добери слова-ознаки з вправи 6.
2 Намалюй квітку за зразком. У кожну пелюстку напиши словоознаку.

Яка?

Зверни увагу: пелюсток у квітки стільки, скільки слів-

ознак.

7
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8
1 Прочитай частини прислів’їв у лівому й правому стовпчиках.

1.
2.
3.
4.

9

Перша частина
Слîво до слîва —
Не говорè, що знàєш,
Щоб розумн³шим стàти,
Удàр забувàється,

•
•
•
•

Друга частина
алå знай, що говîриш
злîжиться мîва
а слîво запам’ятається
трåба помилкè сво¿
пам’ятàти

2 Поєднай ці частини за змістом і запиши.
3 Який розділовий знак ставиться в кінці кожного речення?
4 Поясни зміст виділеного прислів’я.
1 Прочитай слова і словосполучення.
Вишивàнка, вèшитий рушнèк, вèшита сорîчка,
вèшитий фартóх, вèшита сóкня, вишивàльниця.
2 Назвè слова. Назвè словосполучення.
3 Заповни в зошиті таблицю.

Слова-нàзви
що?
хто?
...
...

Словосполучення
...

10
Розглянь малюнок. Розкажи. Користуйся планом.

1.
2.
3.
4.

План
Хто це? (професія)
Що робить?
Які вироби виготовляє?
Чим славні такі вироби?

вèріб — предмет, річ.
8
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11
Прочитай вірш.

Запашнà, як вишні гілка,
гомінкà, немов сопілка,
мусим зàвжди я і ти
рідну мову берегти…
Назар Лаврів

запашнà — пахуча, має приємний запах.
мусим — обов’язково треба.
берегти — не соромитися розмовляти українською мовою, правильно вживати слова, виправляти помилки.

Спілкуватися можна за допомогою жестового,
писемного, усного, дактильного мовлення.
12
1 Намалюй квітку з чотирма пелюстками.
2 Яке буває мовлення? Напиши види мовлення на пелюстках квітки.

Писемне

Жестове
Дактильне

Усне

3 Яким мовленням користуєшся ти:
коли показуєш жести? коли пишеш?

13

•

•

1 Розглянь жести.

2 Яке мовлення презентує кожен жест?
3 Яким мовленням користуєшся ти:
коли показуєш жести, коли пишеш?!

•

•

9
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14
1 Розглянь малюнок.
— Добрий день!

— Привіт! — Вітаю!

— Здрастуй!

— Здоров!

2 Яке мовлення використовують діти? Чому ти так думаєш?
3 Яка мова: жестова чи словесна?

15
1 Розглянь малюнок.

2 Склади й запиши два речення.
3 Подумай, які слова-дії відповідають мовленню. Заповни таблицю.

Мовлення
жестове

писемне

усне

дактильне

розмовляю

?

?

?

4 Подумай і оціни своє мовлення за шкалою 12 балів.
10
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16
1 Прочитай вірш. Про що в ньому йдеться?
Хоч дîшка чîрна,
та вонà
багàто слів
хорîших зна.
Веснà,
робîта,
шкîла,

клас…
Якà розумна дîшка в нас!

Хоч крåйда
крèшиться бувà,
на дîшці
пèшуться словà:
хліб,
нåбо,
сонце,
щастя,
час…
Яка розóмна дошка в нас!

Петро Засенко
2 Яке мовлення використано для запису на дошці?
3 Спиши виділені слова й постав до них питання.

Правило
Правило
Правило
Правило
Правило

Пам’ятка
Культура спілкування з людиною
1. Уважно сприймай чуже мовлення.
2. Не перебивай мовця.
3. Не заважай мовцю, не відволікай.
4. Висловлюватися треба по черзі.
5. Починай говорити після того, як інший
мовець закінчив думку.
11
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Державна і рідна мова
17
1 Розглянь малюнок. Розкажи, що на ньому зображено.

Символи України

Прапор
2
3
4
5

Герб

Гімн

Покажи прапор.
Покажи герб. Як він називається?
Пригадай, коли виконують гімн.
Чому малюнок названо «Символи України»?

символ
18
1 Прочитай речення.
Держàвні символи України: г..рб, прàп..р, г..мн.
Народні символи України: кал..на, в..рба, барв..нок,
виш..ванка.
2 Знайди незнайоме слово. Що воно означає?
3 Випиши слова — символи України. Встав пропущені букви.

19
1 Побудуй і запиши правильні речення.

1. Тут —

2. Там —

12
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

3. Тут
зобрàжено

4. Це символи

5. Тут написано cловà

6. Словà
Гімну України
написàв ...

2 Які труднощі ти відчував, коли виконував завдання?

20
1 Прочитай текст хлопчика Петрика.

Ми живемî в Україні. Державні символи Укра¿ни: прàпор, герб, гімн. Гімн — це
урочиста пісня. Укра¿нська мова — це
держàвна мова нàшої країни. Ми розмовляємо, читàємо й пишемо українською мовою.
2
3
4
5

Де ми живемо?
Назвè державні символи України.
Що таке Гімн України?
Якою мовою ми розмовляємо, читаємо й пишемо?

21
1 Прочитай текст дівчинки Марійки.

Укра¿нська мîва — моя рідна мîва.
Мама, бабуся, тато і дідусь розмовляють укра¿нською мîвою. Я люблю читати
укра¿нські нарîдні казки. Моя улюблена казка — «Рукавичка».
2 Якою мовою розмовляють: мама, бабуся, тато, дідусь дівчинки
Марійки?
3 Що любить читати Марійка?
4 Яка улюблена казка дівчинки?
13
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22
1 Прочитай речення.
1. Державна мова в Укра¿ні — ... мова. 2. Наша кра¿на
називається ... .
називається — має назву.
2 Встав пропущені слова й запиши речення. Користуйся довідкою.
Довідка: Укра¿на, укра¿нська.

23
1 Прочитай вірш.

Бóква до бóкви —
виникне слово.
Слово до слова —
звучить рідна мова.
Ігор Січовик
2 Про що йдеться у вірші?
3 Випиши виділені слова. Постав до них питання.

24
1 Прочитай слова.

кра¿на — Укра¿на
2 Що однакове в цих словах? Що різне?
3 Поясни значення кожного слова жестами.

25
1 Розглянь малюнок.

Моя країна Україна
14
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2 Що зображено? Покажи й назви символи. Покажи й назви
слова.
3 Спиши слова й склади з них три речення за схемами.

1. Розповідне речення:
2. Спонукальне речення:
3. Питальне речення:

.
!
?

26
Склади розповідь «Моя рідна мова». Користуйся планом і
ключовими словами.

План
1. Де ти народився? (Місто, село, область України.)
2. Хто ти і твої батьки? (Українець/Українці.)
3. Яка твоя рідна мова?
4. Які слова тобі найбільше подобаються? (Слова-назви, слова-ознаки, слова-дії.)
5. Коли святкують Міжнародний день рідної мови?
(21 лютого кожного року.)
6. Як ти святкуєш цей день? (Беру участь у: виставці
малюнків «Моя мова», конкурсі «Хто найкраще знає рідну
мову».)

Діалог і монолог
27
1 Прочитай текст.

Вчителька: — Дîбрий день, третій клас!
Рада, діти, бачить вас!
Ви побачили дзвінок?
— Так.
Діти:
Вчителька: — Він покликав на урок.
Діти:
— Ми вже тут.
2 Хто вітається й запитує? Хто відповідає?
3 Про що розмовляють?
15
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Діалог — розмова двох
або кількох осіб (учасників).
Між учасниками діалогу завжди
відбувається обмін інформацією.
28
1 Розглянь малюнок. Прочитай вірш.

— Олåнко малåнька,
чому ти радåнька?
— Бо в мåне весåла рідня.
— Чому в тåбе очі
такі голубåнькі?
— На нåбо дивлюся щодня.
Платон Воронько
раденька — радісна.
рідня — родина, сім’я.
2 Покажи на малюнку: Оленку, маму, братика. Хто запитує в
Оленки?
3 Що відповідає Оленка на перше запитання? На друге запитання?
4 Чи можна цей текст назвати діалогом? Чому?

29
1 Прочитай речення в таблиці.

Що новîго
ти дізнався
на урîці?

Учень 1. Я сьогîдні зранку прокинувся,
почистив зуби…
Учень 2. Я вивчив нові слова, записав їх
у «Мій словничîк».
Учень 3. Я загубив свій телефон.

2 Хто запитує? Хто відповідає?
3 Поєднай за змістом питальне речення ліворуч із реченнямвідповіддю праворуч. Поясни свою думку.
4 Прочитай діалог.
16
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30
1 Прочитай речення у двох стовпчиках.

— Прив³т. Я Максим.
Як Як тебе звати?
— Хто це?
— Якà погода сьогодні?

— Сьогодні дощить. Я беру
з собою парасольку.
— Вітàю. Я Іринка. Приємно познайомитися.
— Це я — Марія Степàнівна.
Хочу познайомитися з твоєю бабусею.

2 Поєднай за змістом питальні речення ліворуч із реченнямивідповідями праворуч.
3 Які труднощі ти відчував під час побудови діалогів?

31
1 Розглянь малюнки.

— Яке твоє рідне
місто (село)?

— Моє рідне місто —
Кропивницький.

— Я народився
у селі Веселому.

— Що ти знаєш
про нього?

— Моє місто носить
ім’я відомого українського письменника.

— У моєму селі
живе багато веселих людей.

2 Хто бере участь у діалозі? Скільки осіб?
3 Запиши два речення, які тобі найбільше сподобалися.
17
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32
1 Прочитай питальні речення.

Ск³льки хвилин триває один урок?
Коли святкують День учителя?
Чому Микола не вивчив вірш?
2 Придумай до кожного речення відповіді й створи три діалоги.
3 Прочитай діалоги. Найкращий діалог запиши.

33
1 Прочитай казку.

П³зно ввечері від м³сячного св³тла прокидаються
шкільн³ парти. Ображені парти починають свою бесіду.
— Подивіться на мене, — каже перша парта, я вся
розмальована й подряпана.
— У мене пляма від фарби, а там захований і неприємно пахне сухий бутерброд під третьою партою, —
каже друга парта.
— Що нам робити з такими школярами? — загули всі
парти разом.
За Іриною Буренко
загулè — всі разом заговорили.
2 Про що розповідається в казці? Коли відбувається розмова?
3 Назви учасників діалогу. Скільки їх?
4 Чого вчить цей текст?

34
1 Розглянь малюнок. Прочитай текст.

— Добрий день, діти!
Рада вас бачити.
Вже був дзвінок.
Він покликав на урок.
2 Про що цей текст? Чим він схожий із текстом із вправи 27?
3 Скільки осіб говорять (повідомляють)?
4 Чи є в тексті запитання й відповіді?
18
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Монолог —
це мовлення однієї особи
(людини).
35
1 Прочитай текст.

Я прокèнувся рано.
Мама готувала сніданок.
Вирішив допомогти накрити стіл. Поставив на стіл
тарілки, поклав виделки.
Прийшов тато і нарізав українського хліба. Мама частувала нас бутербродами з сиром, смаженою картоплею,
свіжими огірками з часником і кропом.
Ми смачно поснідали.
бутерброд
2
3
4
5

смажена картопля

Про що йдеться?
Хто розповідає?
Чи є в тексті запитання, відповіді?
Як називається текст?

36
1 Прочитай.

У травèці-муравèці прилягла спочèти
кèця. Буду тèхо я ходèти, кèцю щоб не
розбудèти. Насварюсь на півня: «Цить!
У травèці кèця спить».
кèця — лагідна назва кішки.
2
3
4
5

Про що розповідається?
Хто розповідає?
Визнач, це діалог чи монолог.
Запиши текст у вигляді вірша.
19
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37
1 Прочитай.

Продзвен³в дзвінок —
закінчився наш урок!
Працювали ви старанно
і почуєте в кінц³,
що у нашім третім класі
д³ти — просто молодц³!
2 Хто так говорить? Скільки людей?
3 Як називається мовлення, коли говорить одна людина?
4 Випиши перше речення. Підкресли слова-дії.

Пам’ятка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Культура монологічного мовлення
Висловлюй думку точно.
Послідовно будуй речення.
Не поспішай.
Розбірливо показуй (дактилюй, пиши, говори).
Добирай точні жести (слова).
Уживай ввічливі жести (слова).
Не соромся запитувати, уточнювати інформацію.

38
1 Розглянь малюнок. Прочитай розповідь.

Мене звати ... .
Мен³ ... років.
Я вчуся в третьому класі.
Мої улюблені предмети в школі —
математика та образотворче мистецтво.
Я люблю їздити на велосипеді. У
в³льний час я вивчаю р³зні механ³зми,
педалі, колеса. Мен³ цікаво складати й ремонтувати!
Коли виросту, я хочу бути ... .
20
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механізми — пристрої (велосипеда).
2
3
4
5

Хто розповідає про себе? Чому ти думаєш, що це хлопчик?
Що розповідає?
Які слова пропущено в тексті?
Випиши неповні речення і встав потрібні слова.
Зразок. Мене звати Олексій.

39
1 Розглянь малюнок. Прочитай текст.

Менå звати ... .
Мен³ ... років.
Я вчуся у ... класі.
Мої улюблені предмети в школі —
укра¿нська мова і фізкультура.
У вільний час я дóже люблю готувати різні страви. Я знаю, як кипить вода, як кипить
молоко. Я навчилася варити і смажити яйця.
Коли я виросту, хочу бóти знаменитим ... . Готуватиму
смачні укра¿нські страви.
кипèть — нагрівається і пускає бульбашки (про рідину).
2
3
4
5

Хто розповідає про себе?
Що розповідає? Це той самий учень? Поясни свою думку.
Добери замість крапок слова.
Випиши два речення про мрію учня.
Зразок. Коли я виросту, хочу бути знаменитим кухарем.

40
Побудуй розповідь про себе за планом.

1.
2.
3.
4.
5.

План
Як тебе звати?
Скільки тобі років?
Які твої улюблені предмети в школі?
Чим ти займаєшся у вільний час?
Назви свої улюблені справи.
21
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Звертання
41
1 Прочитай текст.

— Ск³льки уроків у тебе сьогодні? — запитав тато.
— Сьогодні середа — буде п’ять уроків, — відповів син.
— Чекатиму на тебе біля школи рівно о 14 годині.
— Добре, постараюсь не затримуватися.
2 Скільки учасників бере участь у розмові? Знайди їх у тексті.
3 Який це текст?
4 Випиши речення-відповіді. Скільки їх?

42
1 Прочитай текст і порівняй його з попереднім.

— Синку, скільки уроків у тебе сьогодні?
— Тату, сьогодні середа — буде п’ять уроків.
— Петрику, чекатиму на тебе біля школи рівно о
14 годині.
— Добре, тату, постараюсь не затримуватися.
2 Чи змінилися зміст та учасники діалогу? Що змінилося в тексті?
3 Спиши текст. Підкресли нові слова.

учасник
Слово-звертання виділяється:
комою: Любо, вітаю тебе;
комами: Добре, Любо,
дозволь привітати тебе;
знаком оклику (!): Любо!
Щиро вітаю тебе.
43
1 Прочитай речення зі звертанням.

Козаче, славний твій рід!
Мій Котику! Несе мене лисиця.
Вчора, моя дорога бабусю, я сам переказав твір.
22
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2 Добери до речень схеми. Поясни свою думку.

,

!

,

,
!

.
.

3 Запиши речення. Намалюй схеми.

44
1 Прочитай речення.
— Дідóсю давàй змайструємо годівничку, — попросив онóк.
— Дідóсю Давàй змайструємо годівничку, — попросив
онóк.
— Давàй дідóсю змайструємо годівничку, — попросив онóк.
2 Знайди в реченнях слово-звертання. Чи правильно записано
звертання? Які знаки загубилися?
3 Запиши речення правильно, підкресли звертання.

45
1 Розглянь таблицю «Слова-звертання українською мовою».

Слова
Рідні

Слова-звертання

мàма, матуся

мàмо, матусю

бабуся

бабусю

тàто, бàтько

тàту, бàтьку

дід, дідусь

діду, дідусю

Хлопчики

Ігор, Івàсик, Мишко Ігоре, Івàсику, Мишку

Дівчатка

Нàта, Іринка, Оля

Нàто, Іринко, Олю

Казкові герої Котик, Лисичка
Котику, Лисичко
Дорослі
Василь Івàнович,
Василю Івàновичу,
Катерина Григорівна Катерино Григорівно
2 Чим різняться однакові слова в другому й третьому стовпчиках?
3 Випиши слова — назви казкових героїв.
23
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46
1 Пригадай своїх рідних і запиши їхні імена.
2 Навпроти кожного імені запиши звертання. Користуйся таблицею із вправи 45.

47
1 Прочитай.
Людмèлка загубèла рукавèчку
2 Утвори з поданих слів три речення зі звертанням за зразком.
Зразок. Людмилко, ти загубила рукавичку.

48
1 Розглянь малюнок.

2
3
4
5

49

Що зображено на малюнку?
Хто зображений на малюнку? Скільки учасників діалогу?
Придумай назву малюнка.
Склади діалог «Зустріч однокласників», використовуй звертання (Яринко, Іванку).

1 Прочитай текст.

Увåчері питає Яринк.. у дідуся:
— Дідус.. , чому вранці вставати не хочеться?
— Це подушка в тебе ледача, — сказав дідусь.
— Що ж їй зробити, щоб не була ледачою?
— Знаю я одну таємницю, — відповів дідус.. . — Саме
тоді, Яринк.. , як вставати не хочеться, візьми подушку,
24
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винеси її на свіже повітря. Добре вибий кулачками —
вона й не буде ледачою.
Наступного дня, вранці, знову Яринк.. не хоче прокидатися. Але треба подушку провчити, лінощі з неї вибити!
Встала Яринк.. , швидко одяглася, взяла подушку, винесла
на подвір’я, поклала на лавку і почала бити її кулачками.
Повернулася до хати, поклала подушку на ліжко — і
пішла умиватися. А дідус.. хитро усміхався.
За Василем Сухомлинським
2 Про що йдеться в тексті? Між ким відбувається діалог?
3 Знайди слова, у яких відсутня остання буква. Що це за слова?
4 Поясни правильне написання слів-звертань.

Слова ввічливості
50
1 Пригадай і назви жести ввічливості. Користуйся малюнками і
довідкою.

Довідка: до побачення, прошу, дякую, будь ласка.
2 Назви випадки, коли ти такі жести використовуєш.

51
1 Прочитай слова ввічливості.

Дîброго ранку! Дîбрий день! Дîброго вечора! Здрастуйте! До побачення! Захîдь, будь ласка. Щиро вітаю
вас! Прîшу, сідай. Дозвîль тобі допомогти.
2 Вибери й назви слова вітання. Коли треба вживати ці слова?
25
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Ввічливих слів не одне і не два.
Запам’ятай ці чудові слова:
вітання, прощання, подяка, вибачення, прохання!
Пам’ятка
Ввічливі слова вітання
Здрастуй (-те)!
Вітаю (Щиро вітаю) тебе (вас)!
Рад (-а, -ий) бачити тебе (вас)!
Гарного дня (ранку, вечора)!
52
1 Розглянь малюнок «Зустріч Колобка і Зайчика».

2 Хто зображений на малюнку?
3 Придумай діалог між головними героями казки. Використовуй
слова вітання з пам’ятки, слова-звертання й схеми речень.

.

герой

53

—
—

,

!

,

!

звертання

1 Прочитай речення.
Здрастуй (те), весно! Здрастуй (те), Юрчику! Здрастуй (те),
Оксано Іванівно!
2 Спиши речення з правильними словами вітання.
Зразок. Здрастуй, весно!
26
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54
1 Прочитай речення.
1. — Дîброго ... , мій синку! 2. — Дîброго ... , — віталися всі в їдальні під час обіду. 3. — Дîброго ... , —
сказав тато, коли повернувся з робîти.
2 Доповни речення словами з довідки.
Довідка: вечора, дня, рàнку.
3 Одне речення запиши, підкресли слова вітання.

Пам’ятка
Ввічливі слова прощання
Прощавай(-те)!
На все добре!
До (наступної) зустрічі!
До побачення!
До завтра!
Щасливої дороги!
55
1 Прочитай речення.
Закінчèлися уроки, всі (віталися, прощалися). Всі
прийшлè на перший урок і (привіталися, попрощалися).
Одноклàсник Михàйлик провів мене додому і сказàв:
«До (завтра, ранку)». Ми (привіталися, попрощалися) з
бабусею, а вонà все махàла рукою: «До (побачення, сніданку)».
2 Спиши речення, розкрий дужки.
3 Які труднощі ти відчував у доборі точних слів?

Пам’ятка
Ввічливі слова прохання
Будь ласка …
Прошу (тебе, вас) …
Будь(-те) ласкавий(-ві) …
Будь другом …
27
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56
1 Розглянь малюнки. Прочитай два діалоги.

— Бабóсю, так смачно пахнуть пиріжки. Будь
ласкава, пригости мене,
хочу скуштувати.
— Будь ласка, онучку,
їж на здоров’я.
— Дякую, бабусю.

— Сестро, як гарно ти
малюєш! ... ... , дай і мені
фарби, хочу домалювати
свій малюнок.
— ... ... , брате, бери.
— ... , сестро.

2 Чим різняться ці діалоги?
3 Які ввічливі слова відсутні в другому діалозі?
4 Добери точні ввічливі слова прохання й запиши діалог.

57
1 Уяви ситуацію за обідом у дружній родині.
Об³д. Іринка поставила на стіл тарілки, поклала ложки, хліб, ніж. Мама налила в тарілки супу. Тато нарізав
хліба. Ус³ сіли обідати.
2 Придумай діалог зі словами прохання між: татом і мамою
(3 речення); мамою і дочкою (3 речення).
3 Вибери найкращий діалог зі словами прохання й запиши.

58
1 Прочитай текст.
Наша вчителька Віра Антонівна довго хворіла. Ми з
нетерпінням чекали на її повернення.
Одного ранку ми побачили її в класі і дружно (попрощалися, привіталися):
28
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— Здрастуй (-те), Вір.. Антонівн.. !
— Любі діти, щиро вітаю (тебе, вас).
— Чи (ти, ви) здорові?
— Вдячна вам на добрім слові!
Як добре сьогодні пройшли уроки з нашою улюбленою вчителькою!
2 Розкрий дужки й прочитай текст правильно. Поясни, чому ти
так думаєш.
3 Які ввічливі слова є в тексті? Випиши їх.
4 Що означає виділене речення?

вдячна
Пам’ятка
Ввічливі слова подяки:
Дякую (тобі, вам).
Вдячний(-а) (тобі, вам).
Спасибі (тобі, вам)!
59
1 Прочитай.

Ось шкільнèй дзвінок —
закінчèвся наш урок.
За сумлінну працю по заслузі
щèро (вибачаю, вітаю, дякую) вам, друзі.
сумлінну — старанну.
по заслузі — те, що заслужили.
2 Про що повідомляє вчитель?
3 Кого повідомляє? Друзі — це хто?
4 Назвè ввічливі слова.
5 Випиши речення з ввічливими словами.
6 Підкресли ввічливі слова.
29
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60
1 Прочитай. Подумай, коли так говоримо.

1. Тàту, вибач, я запізнився. 2. Котику-Мурчику, прости мене, я не послухався тебе й лисичка мене забрàла.
3. Песик наступив на лàпку киці і сказàв: — Пробàч
мені, я випадково став тобі на лàпку. 4. — Ніно, я тебе
вчора образив. Пробач мені. Я більше так не буду.
2 Які ввічливі слова використано в усіх реченнях? Поясни чому.
3 Випиши одне речення й намалюй його схему.

61
1 Пригадай ситуації, коли ти вибачався і визнав свою провину.
2 Розкажи. Уживай слова вибачення.
3 Склади пам’ятку «Ввічливі слова вибачення».

62
1 Робота в парах. Прочитайте ситуації.

а) Ти йдеш спати. Які словà скàжеш рідним?
б) Сім’я сідàє до столу обідати. Які словà ти скàжеш
усім?
в) Ти був у гостях і вже йдеш додому. Які словà скàжеш господарям?
2 Дайте розгорнуті відповіді на запитання. Перевір у товариша
правильність і доцільність використання ввічливих слів.
3 Кращі відповіді запишіть.

63
1 Ознайомся з ситуацією.

Товàриш хоче пригостити тебе морозивом. Подякуй
йому, назви морозиво, що тобі подобається, або ввічливо відмовся, поясни причину (ти застуджений, не любиш солодкого).
2 Склади діалог. Використай слова-звертання і ввічливі слова.
30
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64

Прочитай. Знайди стовпчик, у якому записано тільки слова
ввічливості.

1

2

3

дякую

до побачення

привіт

щèро радію

будь ласка

слава героям

вèбачте

прошу

до зустрічі

сором

дякую

здоровенькі були

доброго вечора доброго здоров’я добра справа
слова ввічливості — ввічливі слова
65
1 Розглянь серію малюнків «Як я сьогодні грав у футбол».

2 Склади розповідь за малюнками і планом.

1.
2.
3.
4.

План
Я і Мишко з м’ячем на вулиці.
Неприємна ситуація з малим хлопчиком.
Спроба заспокоїти малого хлопчика.
Мої гарні вчинки за день.
31
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66
1 Впиши гарні й негарні вчинки хлопчика із вправи 65 до таблиці.

Вчинки
гарні

негарні

Запросив малого хлоп- Випадково влучив м’ячем у
чика гратися разом
машинку малого хлопчика
2 Зроби висновок, яких учинків більше.
3 Які поради ти даси такому хлопчику?
4 Чи траплялася з тобою подібна ситуація? Розкажи.

вчинок
67
1 Пригадай свій вихідний день. Як ти його провів? Що корисного зробив? Розкажи за поданим планом.

План
1. До сніданку я ...
2. Після сніданку я ...
3. В обід я ...

4. Після обіду я ...
5. Увечері я ...
6. Перед сном я ...

2 Полічи кількість гарних і негарних учинків.
3 Чи треба робити більше гарних учинків? Чому?
4 Уважно прочитай пам’ятку. Запам’ятай її.

•
•
•
•
•
•

Пам’ятка
Що таке ввічливість?
Ввічливість — ознака культурної людини.
Під час спілкування будь доброзичливим, уважним,
поважай думку співрозмовника.
Вживай ввічливі жести, слова.
Не ображай словом.
Виявляй такт (думай, коли що сказати).
Підкріплюй слова добрими вчинками.

32
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БУДОВА СЛОВА
Закінчення
68
1 Прочитай текст.

?
Хто з нас не любить
У
знайдеш пораду.
З
легко жити й працювати.
Цінуй і бережи
!

завжди з нами.

2 Покажи значення малюнка жестом. Запиши слово.
3 Скільки жестів ти використав для передачі значення малюнка?

69
1 Прочитай текст ще раз.

Книга
Хто з нас не любить книги? Книга завжди з нами. У
книзі знайдеш пораду.
З книгою легко жити й працювати.
Цінуй і бережи книгу!
2
3
4
5

Чим різняться ці два тексти?
Знайди слова, що повторюються. Продактилюй їх.
Що в цих словах однакове й що різне (змінюється)?
Зроби висновок. Почни так:

У жåстовій мові ... ... , у словåсній мові ... ... .
70

1 Випиши з тексту попередньої вправи слова, що повторюються, у стовпчик. Постав до кожного слова питання.
2 Познач змінну частину слова квадратиком

.

Зразок. Книг а — що?
33
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Частина слова, що змінюється, — це закінчення.
що?
стін  а
чого?
стін и
чому?
стін і
що?
стін у
чим?
стін ою
на чому?
на стін і
слîво

закінчення слîва

71
1 Прочитай текст. Додай закінчення у словах.

Сніжинка
З нåба впала гарна (що?) сніжинк .
Хлîпчик стояв і милувався (чим?) сніжинк . Йому булî шкода (чого?) сніжинк .
Хлîпчик піймав (що?) сніжинк , а
вона розтанула.
— Яку я чудîву бачив (що?) сніжинк ! — радів
хлîпчик.
2 Які питання допомагають додати закінчення?
3 Випиши однакові слова, додай закінчення.
4 Що змінює закінчення?

72
1 Прочитай текст.

Жила собі (що? хто?) лисиця. У (чого?
кого?) лисиці було семеро лисенят. Важко прогодувати (чому? кому?) лисиці
своїх діток.
2 Добери точне питання до виділеного слова.
3 Випиши виділені слова разом з питаннями. Познач закінчення
(користуйся пам’яткою).
34
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Пам’ятка
що? — зим а , земл я
чого? — зим и , земл і
чому? — зим і , земл і
що? — зим у , земл ю
чим? — зим ою , земл ею
на чому? — на зим і ,
на земл і

хто? — Марин а , Марус я
кого? — Марин и , Марус і
кому? — Марин і , Марус і
кого? — Марин у , Марус ю
ким? — Марин ою , Марус ею
на кому? — на Марин і ,
на Марус і

Закінчення змінює форму слова.
Початкове слово одне, а форми слова різні:
цукор — цукр у , цукр ом , у цукр і ;
осінн ій — осінн я , осінн є  , осінн і .
73
1 Прочитай групи слів.
Колîду, колîда, колîді, колîдою, на колîді, колîди.
М’ÿса, м'ÿсо, у м’ÿсі, на м’ÿсі, м’ÿсом, м’ÿсу.
Хл³бом, хл³ба, хліб, хл³бу, на хл³бі, у хл³бі.
2 Знайди початкове слово і форми слова. Запиши за зразком.
Зразок. Колод а : колод и  , колод і  , колод у  , колод ою , на

колод і .
74

1 Зміни слова за питаннями так, щоб з'явилися нові закінчення:

хто?
Тетÿн а
корîв а
синиц я
робітниц я

кого? кому? кого?
ким? на кому?
Тетÿн и Тетÿн і Тетÿн у Тетÿн ою на Тетÿн і
...
...
...
...
...
...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

2 Запиши. У кожному слові познач закінчення.
35
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75
1 Зміни слова так, щоб у них з'явилися нові закінчення. Користуйся питаннями.

що?

чого?

чому?

що?

чим? на чому?

водà

...

...

...

...

...

груша

...

...

...

...

...

картопля

...

...

...

...

...

тополя

...

...

...

...

...

2 Запиши змінені слова. Познач закінчення.

76
1 Розглянь малюнки. Прочитай словосполучення.

Сумний хлопчик, голодний кіт, радісна дівчинка, усміхнений дідусь, руде лисеня, сіре горобеня.
2 Відповідай на питання.
хлопчик (який?)
дівчинка (яка?)
кіт (який?)
дідусь (який?)

лисеня (яке?)
горобеня (яке?)

3 Запиши відповіді за зразком. Познач у словах закінчення.
(який?) сумн ий .
Зразок. Хлопчик

77
Додай пропущені закінчення й запиши речення.

Викîную (що? одну) важлив
П’ю (що?) солîдк кав .

спрàв

.

36
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Малюю (що? одну) червон троянд
Шию (що? одну) нов кофтинк .
Бережу (що? одну) стар топол .

.

78
1 Прочитай вірш.

Веснянка
Ішла весна-красна
у синій хустинці,
несла весна-красна
у скриньці гостинці.
Тамара Коломієць
2 Чому весну називають красною? Які гостинці вона нам приносить?
3 Випиши виділені слова. Познач у них закінчення.
4 Вивчи вірш напам’ять.

гостинець
79
1 Прочитай уривок з тексту. Додай пропущені закінчення.

Споконв³ку любили укра¿нці калин . Садèли ї¿ коло
хат . У калèн
гарний білий, пахуч , рясн
цвіт. А
ще більше милують ок ягоди калèн .
2 Запиши в зошит перші два речення.

українці
80
1 Прочитай текст. У виділених словах назви закінчення.

У мене є мàм , бабус , сестричк .
Я дуже люблю мàм , бабус , сестричк .
Удома я грàюся з сестричк . Читàю бабус
цікàву
книжк . Допомагàю мàм на кухн готувàти ¿ж .
2 Прочитай виділені слова без закінчень.
37
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

81
1 Прочитай з товаришами діалог за ролями: автор, Котик, Півник.

Були собі Котик і Півник та й
побратàлись. От Котику треба йти по
дрова, він і кàже Півнику:
— Сядь, Півнику, на печі та їж калачі, а я піду по дрова. Та як прийде
Лисичка, то не озивàйсь!
Пішîв.
Коли це біжить Лисичка.
— Півнику-братику, відчини! Півнику-братику, відчини!
А Півник каже:
— Тоток-тоток, не велів Коток!..
побратались — потоваришували.
2 Простеж, які слова в казці повторюються. Випиши їх. Познач
закінчення, постав питання.
3 Як називається казка? Продовж її. Що було далі?

82
1 Прочитай. Зі слів кожної групи склади речення. Зверни увагу на
перше слово в реченні. Зміни закінчення у виділених словах.

1.
2.
3.
4.
5.

Восенè, ходèли, у, діти, діброва.
стояли, дубè, В, осінньому, красèвому, вбрання.
гладенькі, збирали, Діти, жолудь.
Навесні, жолудь, кожний, посадèв, два.
них, з, Вèростуть, дуб.

2 Запиши за зразком. Познач закінчення у виділених словах.

						 у що?
Зразок. Восени діти ходили у дібров у .
83
1 Прочитай. Зі слів кожної групи склади речення. Знайди перші
слова в реченнях і зміни закінчення у виділених словах.

1. восенè, ліс

, цікаво, у.

38
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2. прилетіла, ось, і, сіла, сойка, пеньок, на.
3. принесла, дзьоб , у, вона, жолудь.
4. його, під , ховати, почала, корінн .
2 Запиши речення. Познач закінчення у виділених словах.
у чому?
Зразок. Восени у ліс і цікаво.

Основа
84
1 Прочитай і сполучи частини слів із закінченнями.
квасол
-а
усмішк
-я

відр
абрикоса

-и
-о

2 Назвè слова. Поясни їхнє значення.
3 Як називається частина, що стоїть у кінці слова?

слово

основа слова

закінчення

Будова слова

Основа

Закінчення

Частина слова без закінчення —
це основа слова.
Основу позначають лінією знизу:
Нін а , картопл я .
Схема будови слова:
39
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85
1 Прочитай. Добери з довідки основи слів і запиши речення.

Настала ...а.
Почалè розпускатися ...а. Прокинулася ...я. Задзвеніли
...и. Зацвіли блакитні ...и.
Довідка: земл.. , весн.. , дерев.. , струмочк.. , проліск.. .
2 Прочитай основу слова, а потім — закінчення.
3 До слова прокинулися добери інше слово, близьке за значенням.

86
1 Додай до основи закінчення й утвори різні слова.

корèсн
світл

ий , а , е , і

дрібн
кèсл

рум’ян

2 Що це за слова? Поясни свою думку.
3 Запиши утворені слова. Познач у кожному основу.

87
1 Прочитай.

1. Чèста ганчірка. 2. Нема чèстої ганчірки. 3. Витираю
чèстою ганчіркою. 4. Бачу чèсту ганчірку. 5. Лежèть на
чèстій ганчірці.
2 Випиши у два стовпчики слова, що повторюються. Познач
основу й закінчення.

1.

чèст а

ганчірк а

2.

...

...

3.

...

...

4.

...

...

5.

...

...

40
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88
1 Прочитай і відгадай загадку.
Прийшла кум із довгим віник
на бесід із нашим півник ,
схопила півник на обід
і замела мітл слід.
Євген Гуцало
кума — тут: лисиця.
2 Назвè основи виділених слів. Додай потрібні закінчення.
3 Запиши загадку.
4 Хто це кума? Поясни.

ганчірка
89

мітла

1 Прочитай текст.
Прîлісок — перша весняна квітка. У прîліска блакитні квіточки, зелене дîвге листячко і тонке стебельце. Прîліски — дуже ніжні квіти.
2 Випиши виділені слова. Підкресли основу слова й познач закінчення.
Зразок. Перш а .

90

Корінь
1 Прочитай і спиши.
Ліс, лісîк, лісові, пролісок, лісник.
2 Знайди однакову за значенням частину слів.
3 Що означає однакова частина слів?

Однакова за значенням
частина слів — це корінь.
Корінь позначають так:
сад, садок, садівник.
41
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91
1 Розглянь малюнок. Прочитай слова.

Дуб, дубок, дубовий.
2 Знайди корінь.
3 Запиши слова й познач корінь.

92
1 Прочитай групи слів.
корінь вод-: водà, водний, водяник, водорості.
корінь клад-: клàдка, кладовка, складàти, клàдовище.
корінь голуб-: голубка, голубиний, голуб, голубити.
2 Спиши. Познач у словах кожної групи корінь.

Слова, які мають однаковий
спільний корінь, — це спільнокореневі слова:
квіт, квітка, квітувати, квітень,
квітник, квітникар, квітковий.
93
1 Розглянь малюнки. Прочитай слова.

Клей

Клен

42
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2 Утвори слова зі спільним коренем. Запиши. Познач основу і
корінь слова.
Зразок. Клей , клейкий, клейонка, клеїти, приклеєний,

клейовий.

корінь

спільний

94
1 Допиши споріднені слова. Познач у них корінь.

Що робити?
Що?
Який?
світло
світлий
світити
...
...
хворіти
...
...
радіти
...
...
сумувати
...
...
розуміти
Довідка: сум, сумнèй; розум, розумний; радість, радісний; хвороба, хворий.
95
1 Прочитай пари слів. Що вони означають?

груша — грушка
абрикоса — абрикоска

вишня — вишенька
яблуня — яблунька

2 Спиши. Познач корінь, основу й закінчення.
Зразок. Груш а — грушк а .

96
1 Прочитай пісеньку.

Є
Є
Є
Є

у
у
у
у

Пісенька
хмарки хмареня.
сонця сонях.
квітки квітеня.
мами доня.
Анатолій Камінчук

2 Випиши парами спільнокореневі слова. Поясни їхнє значення.
3 Які слова з пісеньки відповідають малюнку?
43
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97
1 Розглянь схему-малюнок.

садівник

висадив

садити

пересадив
посадив

сад

садок

2 Випиши спільнокореневі слова. Познач корінь.
Зразок. Сад, садок ...

спільнокореневі слова
98
1 Прочитай словосполучення.

1.
2.
3.
4.

Малåнький
Малåнький
Малåнький
Малåнький

ведмåдик, мàма малåнького ведмåдика.
котик, мàма малåнького котика.
лис, мàма малåнького лиса.
вовк, мàма малåнького вовка.

2 Назви кожне словосполучення одним словом.
Зразок. Маленький ведмедик — ведмежа.
Довідка: вовчèця, кішка, ведмедиця, лисèця, кошеня,
лисеня, вовченя, ведмежа.
3 Запиши спільнокореневі слова парами. Познач корінь.

99
1 Прочитай.

Мати, син, качка, голова, вода, земля, матуся, каченя,
голівка, водичка, земелька, синок.
2 Запиши спільнокореневі слова парами.
3 Склади речення зі словом голівка.
44
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100
1 Добери до поданих слів по два спільнокореневі слова.

праця — працювати, працьовитий.
...
...
лікар —
учень —
...
...
...
...
водій —
2 Познач корінь.
3 Знайди слова, що відповідають схемі будови слова.

101
1 Прочитай вірш.

Ось якà родèна
Зàвтра іменини
в тітки капустини.
Прийде дід-дідище,
старий капустище.
Прийде з ним бабуся,
стара капустуся.
Анатолій Камінчук
2 Знайди спільнокореневі слова. Випиши їх. Познач у кожному
корінь і закінчення.

102
1 Розглянь таблицю.

Спільнокореневі слова

Форми слова

літо
літній
влітку

літ о
літ а
літ ом

2 Назви спільнокореневі слова.
3 Назви форми слова.
4 Що спільного в обох групах слів?
45
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103

1 Утвори форми слова від слів: пенàл, телефон.
2 Запиши утворені слова. Познач закінчення.

104
1 Прочитай групу слів. Запиши їх у два стовпчики. Користуйся
таблицею.

Веснà, весні, весною, весняний, веснянки, весну.
Спільнокореневі
слова

Форми слова

...

...

2 Познач у словах корінь і закінчення.

Префікс
105
1 Розглянь малюнки.

-летів
2 Склади речення за малюнками й питаннями.

• Хто? що зробив? звідки? (з чого?)
• Хто? що зробив? куди? (під що?)
• Хто? що зробив? через що?

3 Запиши речення. Підкресли слова з коренем –лет-.
46
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Частина слова,
що стоїть перед коренем, — це префікс.
Префікс позначають так: припливе.
Схема будови слова:
частина слова
106

префікс

1 Добери потрібні за змістом слова з довідки й прочитай речення.

Автîбус ... до села. Автîбус ... від села.
Дідусь ... до магазину. Дідусь ... з магазину.
Чîвен ... до берега. Чîвен ... від берега.
Лисичка ... до лісу. Лисичка ... від лісу.
Довідка: зайшов — вийшов, доплив — відплив; підбігла — відбігла, під’їхав — від’їхав.
1.
2.
3.
4.

2 Спиши речення парами. Підкресли спільнокореневі слова.

107

1 Прочитай. Додай у речення пропущені слова (користуйся питаннями з довідки).

Сîнце заховалося ... хмару.
Оксана заховала книжку ... подушку.
Літак злетів ... аеродрому.
Зашелестіло ... лісі зелене листя.
Туристи повернулися ... подорожі.
Довідка: куди? під що? з чого? звідки? де? в чому?

1.
2.
3.
4.
5.

2 Визнач корінь у виділених словах.

турист
108

аеродром

Прочитай пари слів. Замість крапок додай пропущене слово.

відскîчив ... вогню
зачепився ... гачîк

закотився ... стіл
зійшîв ... дорîги
47
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109
1 Розглянь малюнки.

2 Склади розповідь за малюнками. Користуйся словами з довідки.
Довідка: йшли, підійшли, заліз, підбігли, помчав.

110
1 Прочитай пари слів.
йде — зайдå
пливå — припливå
ведå — підведå

¿де — по¿де
р³же — відр³же
берå — наберå

2 Назвè у словах корінь і закінчення. Яка частина слова стоїть
перед коренем? Зачитай.

111
1 Прочитай слова.
ховàє — заховàє
тріпàє — витріпає

несе — донесе
везе — довезе

2 Назвè позначені частини слова.
3 Намалюй схему.

112
1 Прочитай словосполучення.

прочитати
дочитати				книжку
перечитати
48
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2 Назвè корінь, а потім — префікси в перших словах словосполучень.
3 Намалюй схему до слів із префіксом.

113
1 Прочитай слово. Поясни його значення.

вчити
2 Утвори нові слова за допомогою префіксів до-, ви-, на-, за-.
3 Запиши слова. Познач префікси й намалюй схеми будови цих
слів.
4 Склади речення зі словом вивчити.

114
1 Прочитай слова й утвори нові з префіксом роз-.
почàти
— розпочàти
мести — ...
малювàти —
...
вішати — ...
писàти
—
...
нести — ...
2 Запиши за зразком.

115
1 Розглянь малюнок. Прочитай текст.

Ми ... на прогулянку. Спочàтку ... через місточок і ...
в невеликий гайок. Коли ... з гайкà, побàчили вдалині
ліс. Незабàром ми ... до лісу.
Як там гàрно!
2 Доповни речення потрібними за змістом словами з довідки.
Довідка: перейшли, пішли, зайшли, прийшли, вийшли.
3 Запиши спільнокореневі слова. Познач префікси.
49
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116
1 Прочитай текст.

У нàшій школі є швейна майстерня. Там дівчàтка
вчàться шити й вишивàти. Вони вже пошили собі
плàттячка. На комірцях вишили узори. На рукавàх пришили ґудзики.
2 Придумай заголовок до тексту.
3 Зачитай і спиши спільнокореневі слова. Познач корінь і префікс.
Зразок. Пошили.

майстерня
117
1 Прочитай текст.

Вèйшов з лісу їжачок побродèти. А
тут раптом дощ припустèв. Їжачкові нікуди дітись. Згорнувся він клубочком,
принишк. Треба якось перепочити.
Та дощ як рàптом розпочàвся, так і
скінчився. Сонце в небі загрàло.
За Миколою Сингаївським
принèшк — притих.
2 Про кого текст?
3 Перекажи текст за планом.

План
1. Звідки вийшов їжачок?
2. Що трапилося з їжачком?
3. Як їжачок захистився від дощу?
4 Випиши виділені слова. Познач префікси. Добери близькі за
значенням слова з довідки.
Довідка: пішîв, скрутився, перечекати, засяяло, погуляти, припинився.
50
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118

Прочитай речення. Добери потрібне слово з дужок. Перші
два речення запиши в зошит.

1. Весною до нашої хати (відлетіли, прилетіли) лелеки. 2. На своїй хустинці Катруся (вишила, пришила)
блакитну квіточку. 3. Наталя (написала, переписала) мамі
листа. 4. Дмитрик і Андрійко (переробили, зробили) шпаківні і (розвісили, завісили) їх на деревах.
119

1 Прочитай і спиши речення. Встав замість крапок потрібні за
змістом слова або частини слів.

1. Павлик ...кинувся дуже рано. 2. Яринка ...читала
казку про Котика і Півника. 3. Восени ластівки ...літають
від нас. 4. Петрик отримав повідомлення ... мами.
2 Випиши слова з префіксами. Познач префікси. Намалюй схему
будови цих слів.

120

1 Розглянь малюнки.

2 Прочитай слова.
дивèтися — роздивèтися (детально розглядати)
летіти — розлетітися (полетіти в різні боки)
казати — розказати (детально розповісти)
сміÿтися — розсміÿтися (раптом засміятися)
3 Випиши слова, які відповідають малюнкам.
4 Познач префікси.
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Суфікс
121
1 Прочитай.

1. Б³ла кв³тка, червона ягода, мала риба.
2. Біленька кв³точка, червоненька ягідка, маленька
рибка.
2 Поміркуй, як утворилися слова другого рядка.
3 Випиши частини слів, за допомогою яких утворилися нові слова.
4 Познач у цих словах корінь і закінчення.
Зразок. Біленьк а квіточк а .
Зверни увагу: між коренем і закінченням є ще час-

тини слів: -еньк-, -очк-, -к-.
Частина слова, що стоїть після кореня
перед закінченням, — це суфікс.
Суфікс позначають так: гарненька.
Схема будови слова:
частина слова

суфікс

122
1 Прочитай словосполучення.

новà книга
чиста стінà
зелена травà
пустà лàва
дрібнà риба
бруднà калюжа

— новенька книжка
—
...
...
—
...
...
—
...
...
—
...
...
—
...
...

2 Утвори за допомогою суфіксів -еньк-, -к- нові слова.
3 Запиши утворені слова. Познач суфікси.
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123
1 Прочитай. За допомогою суфіксів утвори нові слова.
дощ — дîщик — дîщичок

плащ
брат
ключ

—
—
—

...
...
...

—
—
—

...
...
...

2 Поясни, як утворилися нові слова.

124
1 Розглянь схеми. Утвори й прочитай слова.

ок		
сад

овий

гриб

івник		

ний
ок
ник

2 Запиши. Познач і назвè частини слів.

125

1 Прочитай слова.
Мàтінка, тітка, тàто, брàтик, дідусь, мàти, татусь, брат,
тітонька, дід.
2 Знайди пари за схемами будови слîва:

3 Запиши слова парами за зразком.
Зразок. Тат о — татусь .
4 Склади речення зі словом тітонька.

126
1 Прочитай текст.
У тåплій водичці купалася прекрасна квіточка. У нåї
були чисті біленькі пелюстки. Від тієї краси квіточка здавалася казковою.
2 Знайди слова, утворені від слів: воді, квітка, білі.
3 Запиши ці слова парами. Поясни, як вони утворилися.
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127
1 Прочитай і відгадай загадку.

Живîтик кругленький,
лапки довгенькі,
îчка булькаті,
ще й до тîго сіруваті.
Голосîчок — як дзвінîчок.
У болîті живе,
хîром пісню веде:
— Ква-ква-ква,
близько бузька ще нема.
За Мартою Чопек
2 Що допомогло відгадати загадку?
3 Виділені слова запиши. Познач у кожному корінь і суфікс.

128
1 Розглянь таблицю «Утворення пестливих слів за допомогою
суфіксів».

Суфікси
-к-

-ик-

-очок-

стінà — стінка сом — сомик

став — ставочок

буда — будка

лоб — лобик

сад — садочок

хата — хатка

пульт — пультик віз — візочок

2 Запиши утворені слова.
3 Намалюй схеми будови слів кожного стовпчика.

129
1 Прочитай вірш.

Цапîк водицю п’є з цеберка,
скубе травицю на лужку.
Солîдкий цукор чи цукерка —
це теж цапкîві до смаку.
Наталя Забіла
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2 Випиши виділені слова. Поряд допиши слова, від яких їх утворено. Поясни, як утворилися виписані тобою слова.
Зразок. Цапок — цап.

цебåрко
130

1 Розглянь малюнки. Скажи, кого (що) на них зображено.

2 Запиши ці слова в пестливій формі.
Зразок. Півень — півничок, хустина — хустиночка.
3 Знайди й познач у словах суфікси.

131
1 Прочитай речення.
1. У сірåнької горлички туркотливе горлечко. 2. Я несу
мандрівочку у будинки, с³ю-в³ю житечко із торбинки.
горлички — дикої голубки.
туркотливе — звукове.
2 Випиши виділені слова. Допиши слова, від яких їх утворено.
3 Які слова відповідають поданій схемі будови слова?

55
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132
1 Добери протилежні за значенням слова-ознаки.

чистåнька (ручка)
м’якåньке (вухо)
товстåньке (стебло)
солодåньке (яблуко)

— бруднåнька (ручка)
—
...
...
—
...
...
—
...
...

2 Склади речення зі словосполученням солоденьке яблуко.

133
1 Прочитай уривок з вірша.

Моя бабуся
Бабуся сива, мов квітуча вишня,
моя бабуся — вишенька в саду.
Мене ти знову зустрічати вийшла,
і по стежині я до тебе йду.
Лариса Цілик
2 Хто описує свою бабусю?
3 З чим порівнює бабусю автор вірша? Чому?
4 Випиши слова з суфіксами. Намалюй схему.

134
1 Прочитай групи слів.

К³шка, кіт, кошеня, кошенята.
Кобèла, кінь, лоша, лошата.
Лисèця, лис, лисеня, лисенята.
Курка, півень, курча, курчата.
2 Заповни таблицю.

Батько

Мати

Одне маля

Багато малят

кіт

к³шка

кошеня

кошенята

...

...

...

...

3 Познач у словах частини слова.
56
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

135
Випиши з вправи 134 слова, що відповідають схемі будови
слова:

136
1 Прочитай уривок з вірша. Про що йдеться?

Як звати?
Д³ти к³шки — кошенята,
д³ти мишки — мишенята,
майже всі звірята — «…ята»:
лисенята, зайченята.
Ще звірята є на «чки»:
хом’ячки, бурундучки…
Ну, а як у нас, людей,
мами звуть своїх дітей?
Борис Квашньов
звуть — називають.
2 Як звати діток кішки, мишки, лисиці, зайця? Запиши ці назви.
3 Які слова з суфіксами ти вживав?

137
1 Прочитай уривок з вірша.

Як в гніздечку пташка
Як в гніздåчку пташка
пташенят голубить,
так і кожна мама
діток ніжно любить.
Олена Роговенко
2 Про що йдеться у вірші?
3 Випиши виділені слова. Познач закінчення, основу, корінь,
суфікс.
4 Вивчи вірш напам’ять.
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ОРФОГРАМА
138
1 Розглянь малюнок.

л и с т о п а д о с і н ь
2 Знайди і назви слова.
3 Які труднощі ти відчував?

Правильне написання,
що відповідає правилу, —
це орфограма.
Написання
великої букви

Вживання знака
м’якшення (ь)

139
1 Прочитай слова.
максèм, руслан, тетяна, олег, дарèна.
2 Що означають ці слова? Як їх потрібно писати?
3 Підтвердь свою думку правилом.
4 Запиши слова правильно й покажи орфограму.
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140
1 Прочитай. Що це?
Ковальчóк, палій, сторожóк, Іванченко.
Костенко, Пилипець, Малярчóк, Остапенко.
2 Прочитай рядок, який відповідає орфограмі:

141

Написання великої букви
1 Прочитай речення.
на столі лежить лимон. він дóже кислий. у чай варто
додавати тільки часточку лимона.
2 Як записано речення? Яку орфограму не враховано?
3 Назви орфограму й запиши речення правильно.

142
1 Прочитай слова.
Сіль, малина, джміль, любисток, чебрець, корінь, сало,

хліб.

2 Випиши слова, які відповідають орфограмі:
Вживання знака м’якшення (ь)
3 Поясни свою думку.

143
1 Прочитай слова.
В’язка, м’ята, прив’язати, об’їхати.
2 Що спільного в цих словах? За яким правилом їх треба писати?
3 Запиши орфограму до правила:
Написання апострофа

144
1 Прочитай речення.
Вåсело Юрасик з Мар’янкою танцює, а Дем’янко їм
аплодує.
аплодує — плескає в долоні.
2 Спиши й назви орфограми, яких дотримано в реченні.
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У коренях можуть чергуватися
голосні звуки.
[і]—[о]: (хто?) кінь — (кого?) коня
[і]—[е]: (що?) осінь — (чого?) осені
Чергування [і]—[о], [і]—[е] в коренях слів

145
1 Розглянь малюнок. Що це?

?
2 Зміни слово так, щоб відбулося чергування.
3 Запиши пару слів, підкресли голосні в коренях.

146
1 Розглянь малюнки. Назви.

2 Прочитай і доповни речення.

Тут є ... , ... , ... , ... . Нема вîза, нîса, кота, стола.
3 Випиши однакові слова парами. Постав наголоси.
4 Які звуки чергуються в корені? Підкресли букви, що їх позначають.
Чергування [і]—[о] в коренях слів
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147
1 Прочитай речення.
Ніч була дуже темна. Сьогîдні вночі я прокидався.
Учîра мене налякав грім. Уже давнî не булî грîму.
2 Поясни, чим різняться виділені слова.
3 Чергування яких звуків у них відбулося?

148
1 Зміни слова за зразком.
Тернîпіль — з Тернîполя
Чернігів — з
...

Львів — зі
Харків — з

...
...

2 Підкресли чергування в коренях слів. Назви орфограму.

149
1 Розглянь малюнок.
2 Хто зображений на малюнку? Чому дівчинка
засмучена? Що болить у дівчинки?
3 Як можна допомогти зняти біль? Що дати
проти болю?
4 Запиши слова, в яких відбулося чергування.

150
1 Прочитай речення.
У мåне сильний головний біль. А в Сашка болить живіт. Мені боляче, коли дають укол.
2 Випиши спільнокореневі слова. Познач корінь і підкресли
чергування голосних.

151
1 Прочитай словосполучення.
Гарна річ — гарні речі; стара піч — старі печі; дикий
лебідь — дикі лебеді.
2 Назви голосні звуки, які змінилися в корені однакових слів.
3 Випиши пари слів з чергуванням звуків.
Чергування [і]—[е] в коренях слів
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152
1 Розглянь таблицю «Чергування в коренях слів».

Питання

[і]—[о]

[і]—[e]

[o]—[i]

що?

ніс

промінь

ноги

чого?

нîса

променя

ніг

чому?

нîсу

променю

ногам

що?

ніс

промінь

ноги

чим?

нîсом

променем

ногами

у (на) чому?

у (на) нîсі на промені

на ногах

2 Яке чергування відбулося в коренях кожного слова? Запиши.

153
1 Прочитай речення.

1. Я сиджу на (піч, печі) і їм калачі. 2. Уже давно в наших будинках немає старих (піч, печей). 3. Учора загубив
телефон, дуже шкода — була гарна (річ, речі).
2 Добери правильні слова з дужок. Поясни свою думку.
3 Назви орфограму.

промінь

калач

міст

папір

154
1 Скільки тобі років? Додай потрібне слово й прочитай речення.

Мені зараз (скільки?) ... (рік, років). Минóлого (рік,
року) мені було ... (рік, років). Наступного (рік, року)
мені виповниться ... (рік, років). Чотири (рік, роки) тому
я ходив до дитячого садка. Я народився ... (рік, років)
тому.
2 Випиши слова, що мають орфограму:
Чергування [і]—[о] в коренях слів
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155
1 Розглянь малюнок. Назви, що зображено.

2 Слова запиши. Постав наголос.
3 Які труднощі ти відчував під час написання слів?

Ненаголошені [е], [и] в коренях слів
перевіряються наголосом:
в(е,и)рба — верби
оз(е,и)ро — озера
л(е,и)сток — листя
Ненаголошені [е], [и] в коренях слів

156
1 Переклади жест СЕЛО словом.
2 Запиши його в множині. Постав наголос і познач корінь.
3 Назви орфограму.

157
1 Прочитай слова.

ст..пок
д..мок
т..пло
ст..бло

— степ
— ...
— ...
— ...

т..нок
с..рок
д..в’ятка
в..сл о

—
—
—
—

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

2 Зміни слова так, щоб ненаголошений звук став наголошеним.
3 Запиши пари слів. Постав наголоси.
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158
1 Прочитай.
Ж(и,е)ттÿ прож(и,е)ти — не поле перейти.
2 Як ти розумієш цей вираз?
3 Знайди два спільнокореневі слова. Випиши їх.
4 Постав наголоси, запиши орфограму.

159
1 Прочитай.
Л..сèця, л..сеня, лис.
З..лений, з..леніє, зелень.
2 У кожному рядку знайди слово з наголошеним голосним [е], [и].
3 Спиши, підкресли орфограму:
Ненаголошені [е], [и] в коренях слів

160
1 Розглянь малюнки.

2 Назви й запиши слова.
3 Постав наголоси. Скористайся орфографічним словником.
орфографічний словник — це словник, за яким можна
перевірити правильність написання слів.

Є слова, в яких перевірити
ненаголошені [е], [и] наголосом неможливо:
директор, депутат, дисципліна.
Орфографічний словник допоможе перевірити
правильне написання.
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161
1 Прочитай і доповни речення.

Нашого д..ректора звуть ... ... . Він — зайнята людина. Є д..путатом нашого міста ... . Але д..ректор завжди
дбає про д..сц..пліну в школі й турбується про учнів.
2 Випиши слова з пропущеними буквами.
3 Назви словник, за яким можна перевірити правильне написання цих слів.
4 Переклади ці слова жестовою мовою.

директор

депутат

криниця

162
1 Знайди в словах ненаголошені [е], [и].

горизонт

держàва

температура

сигнàл

2 Запиши cлова у «Мій словничок», підкресли орфограми.
3 Запам’ятай написання цих слів, запиши їх у «Мій словничок».

163
1 Доповни речення словами з попередньої вправи.

1. Там далеко за річкою виднівся ... . 2. Нормальна ...
тіла — 36 градусів. 3. Світлофор подав червоний ... , і
ми зупинилися біля переходу. 4. Наша ... має характерні
символи: гімн, герб і прапор.
2 Одне речення запиши, підкресли слово з орфограмою:
Ненаголошені [е], [и] в коренях слів

164
1 Прочитай словосполучення.

К(е,и)рмî в(и,е)лос(и,е)педа, к(е,и)рувати автîбусом,
кор(е,и)стуватися т(е,и)лефîном, р(е,и)монтувати т(е,и)левізор.
2 Перевір написання слів за орфографічним словником.
3 Невідомі слова запиши у «Мій словничок».

телефон

телевізор
65
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165
1 Прочитай.

Перший місяць îс..ні — вер..сень. Свою назву він дістàв від духмяної вічноз..леної рослини, яка наз..вàється вер..с. Зацвітàє верес у
серпні і цвіте до жовтня.
2 Випиши слова з орфограмами: Чергування [е]—[і] в коренях слів
і Ненаголошені [е], [и] в коренях слів .
3 Поясни написання цих слів за зразком.
Зразок. Осені — осінь.

166
1 Прочитай і відгадай загадку.

Чарівнèк прийшов у ліс,
фарби, пензлика приніс.
У діброві та садочку
стали жовтими л..сточки.
В лісі вèросли гр..бочки,
у опеньках всі п..ньочки.
Наталя Гуркіна
2 Які букви пропущено в коренях виділених слів? Чому ти так
думаєш?
3 Випиши слова, що відповідають орфограмі:
Ненаголошені [е], [и] в коренях слів

167
1 Прочитай речення. Що пропущено? Назви.
..овтень — другий місяць ос..ні.
2 Напиши орфограми до слів з пропущеними буквами.

вересень

жовтень

листопад
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ЗНАЧЕННЯ СЛОВА
Багатозначні слова
168
1 Розглянь схему «Значення слова».

Явище
Особа
Предмет

Ознака
СЛОВО

Дія або стан
Обставина

2 Що може означати слово? Наведи приклад. Зроби висновок.

Слово має лексичне значення:
стілець — предмет, на якому сидять;
стояти — бути на ногах, не рухатися з місця.
169
1 Прочитай.

1. У ... відбулàся виставка нових книжок. 2. У ... пàхне
смачними пиріжкàми. 3. На перерві у ... завжди багàто
учнів. 4. У ... директора я ніколи не був. 5. У àктовій ...
проходять шкільні вистàви, концерти.
2 Доповни кожне речення потрібним словом з довідки.
Довідка: їдàльні, зàлі, бібліотеці, кабінеті, коридорі.
3 Які слова в реченні тобі допомогли вибрати правильне слово?
67
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170
1 Прочитай слова.
Їдàльня, зàла, бібліотека, кабінет, коридор.
2 Поясни значення кожного слова.
3 Поділи слова на дві колонки.

Одне значення
...

Багато значень
...

Є слова, що мають
одне пряме (точне) значення:
стіл, стілець.
Є слова, що мають багато значень,
це — багатозначні слова.
Коса — заплетене волосся на голові дівчини,
коса — знаряддя в косаря.
171
1 Розглянь малюнки. Прочитай.

Черешня. Черемха
1. Дерево, яке дає черешні. 2. Ягоди дерева.
2. Дерево, яке дає цвіт черемхи. 2. Ягоди дерева.
2 Скільки значень має слово черешня? Випиши їх.
3 Скільки значень має слово черемха?

черешня

черемха
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172
1 Прочитай. Добери слова до їхніх значень.
виріб із борошна з начинкою
Київ
столиця України
понеділок
перший день тижня
пиріг
2 Чи можна дібрати до цих значень інші слова?
3 Скільки значень мають слова Київ, понеділок, пиріг?

173
1 Розглянь малюнки. Назви слова й поясни їхні значення.

2 Запиши в два рядки.

Слова з одним значенням: ...
Багатозначні слова: ...
174
1 Пригадай і покажи жест РОЗКЛАД.
2 Поясни значення жесту РОЗКЛАД УРОКІВ. МЕНЮ В

ЇДАЛЬНІ. ПРОГРАМА ТЕАТРУ.

3 Скільки значень має жест?
4 Зроби висновок.
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175
1 Розглянь малюнки.

2 Прочитай значення слова.

1.
2.
3.
4.

Частина рослини, що міститься в землі.
Частина зуба, що міститься в тілі.
Початок, основа, причина чого-небудь.
Основна частина слова.

3 Назви слово й запиши його значення.
4 Як називається таке слово?

корінь
176
1 Прочитай загадки й вибери правильну відгадку.

* * *
Вночі їй завжди півник сниться,
вона не курка, а ... (гуска, ворона, лисиця).
* * *
Великі очі й голова.
Не колобок це, а ... (слон, сова, коза).
2 Чи допомогли тобі слова загадки правильно відгадати?
3 Чому не можна дати інші слова-відгадки?
4 Одну загадку й відгадку запиши.

177
1 Прочитай вірш.

В школі є музей у нас.
Експонати — вищий клас.
Є тут прялка, коромисло,
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праска, писанка, колиска,
миски, глечики із глини,
рушники на стінах.
Лариса Колотуша
2 Які слова тобі не відомі?
3 З’ясуй їхні значення за тлумачним словником.

експонат
Тлумачний словник — це словник,
який пояснює значення слів.
178
1 Із вправи 177 випиши виділене слово.
2 З’ясуй за тлумачним словником його різні значення й запиши.
3 У якому значенні вжито слово клас у вірші?

179
1 Прочитай пари речень.

1. Сон зморив дитину. Весною в лісі цвіте сон. 2. Голова села відкрив збори. У хлопчика болить голова.
3. Збір третьокласників розпочнеться о 10-й годині. Навесні й улітку відбувається збір лікарських рослин.
2 Випиши виділені слова. Поясни їхні значення.
3 Чи однакові за значенням ці слова? Чому?

180
1 Прочитай. Зі слів кожного рядка склади речення.

1. Ключ, Мишко, від замка, загубив.
Полетів, ключ, у вирій, журавлиний.
2. Наталя, мамине, на, плече, голівку, схилила.
Ромашка, голівку, землі, до, схилила.
2 Які слова повторюються в реченнях кожної пари?
3 Випиши їх. Поясни їхнє значення в кожному реченні.
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Пряме і переносне значення слова
181
1 Розглянь малюнки й прочитай. Що зображено?

Метелик

Цвіте

2 Прочитай. З’ясуй значення виділеного слова в кожному рядку.

1. Метелик — комаха, яка літає, — пряме значення.
2. Метелик — прикраса на сорочці у вигляді банта — ? значення.
3. Як метелик (про активну людину) — ? значення.
4. Квітка цвіте — пряме значення.
5. Дівчинка цвіте (РАДІСТЬ) — ? значення.
3 Випиши слова і речення з прямим значенням слова.

Пряме значення слова переноситься
на розуміння іншого слова за подібністю.
Виникає переносне значення слова:
Чорне море — море квітів (БАГАТО КВІТИ);
біла стіна — білий, як стіна.
пряме значення слова

переносне значення слова

182
1 Прочитай.

Підійшла (вчителька, зима, спека, жінка, весна, осінь,
прибиральниця).
2 Розкрий дужки й утвори речення з переносним значенням.
3 Запиши речення з переносним значенням.
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4 Поясни, чому не з усіма словами з дужок можна утворити
речення з переносним значенням.

183

1 Розглянь малюнки.

2 Прочитай. Зверни увагу, як образ слова переноситься на інший предмет.

1. У Михайлика маленький носик. З носика чайника
йде пара.
2. Сонечко світить. Кожна дитина — це мамине сонечко.
3 Знайди однакові слова. Визнач пряме й переносне значення
слова. Почни так:

У першому реченні слово...

184
1 Розглянь схему з малюнками.

Зайшло

2 Придумай речення зі словом-дією зайшло в прямому і переносному значенні за схемою:

.
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Дія з живого предмета
переноситься на неживий:
стоїть людина — стоїть спека.
185
1 Прочитай і утвори речення.
Іде (дідусь, годинник, дощ).
Біжить (дорога, дитина, річка).
Спить (людина, дерево, ліс).
2 Назви, в якому значенні — прямому чи переносному — вжито слова-дії в кожному випадку.

186
1 Прочитай. Замість крапок добери потрібні слова з довідки.
Взимку річка (що робить?) ... , влітку річка (що ро-

бить?) ... .

Довідка: біжить, стоїть.
2 Запиши утворені речення. У якому значенні вжито дієслова?

187
1 Прочитай вірш.

Дощик, дощик доганяв,
біг за мною, мов щеня.
Вже торкавсь мені до ніг,
та я скочив за поріг.
Вбіг би дощик і до хати —
зачинила двері мати.
2 Знайди слова, де дія переноситься на неживий об’єкт.
3 Випиши слова з переносним значенням. Поясни їх.

188
1 Прочитай загадку. Відгадай.

Біжить річка — ми лежимо,
стоїть річка — ми біжимо.
2 Знайди й запиши слова з прямим значенням. Поясни.
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189
1 Розглянь малюнки.

2 Прочитай словосполучення.

червоний мак — червоне обличчя
колючий їжак — колючий погляд
3 Спиши. Підкресли слова в переносному значенні.

190
1 Прочитай.

Скатертина на столі.
Біла скатертина всю землю вкрила.
2 Про яку скатертину йдеться в другому реченні?
3 Спиши речення. Підкресли слово в переносному значенні.

обличчя

скатертина

191
1 Прочитай.

Золотий годинник, золотий промінь; кам’яна хата,
кам’яне обличчя; черствий хліб, черства людина; холодний погляд, холодна вода.
2 Заповни таблицю за зразком.

Пряме значення

Переносне значення

Золотий годинник (ОЗНА- Золотий промінь (ОЗНАКА З ЧОГО ЗРОБЛЕНИЙ?) КА ЯСКРАВОСТІ)
...

...

3 Поясни значення словосполучень зі словом-ознакою в прямому й переносному значенні.
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192
1 Прочитай звернення.

Сядьте, діти, всі рівненько,
усміхніться всі гарненько,
настрій на урок візьміть
й працювати розпочніть.
2 Про що йдеться? Хто до кого звертається? Коли так звертаються?
3 Чому в тексті виділено два слова? Що вони означають? У якому значенні їх ужито?
4 Як називаються такі слова?

193
1 Прочитай уривок із вірша.

До мого вікна
підійшла весна,
розтопилася на шибці
квітка льодяна.
Крізь прозоре скло
сонечко зайшло
і поклало теплу руку
на моє чоло…
Дмитро Павличко
2 Про що цей вірш?
3 Яка пора року завітала в гості?
4 Які ще дії живого предмета у вірші перенесено на неживий?

скло

чоло

194
1 Випиши з вправи 193 виділені слова.
2 Поясни їхнє значення.
3 Придумай до них сполучення слів з прямим значенням. Запиши.
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Синоніми
195
1 Розглянь малюнок. Що це? Покажи жестом, назви слово.

М м
2 Запиши: БУКВА — буква, літера.

Слова, які пишуться по-різному,
але мають подібне значення, —
це синоніми.
Кошик, корзина — плетений виріб
для перенесення чогось.

196
1 Пригадай українську абетку.
2 Покажи український дактильний алфавіт.
3 З’ясуй значення слів абетка і алфавіт у тлумачному словнику. Як називаються ці слова?
4 Запиши ці слова.

синоніми

літера

алфавіт

197
1 Групова робота. Пригадайте жести-синоніми до ХОДИТИ (ПЕРЕСУВАТИСЯ).
2 Покажіть: ХОДИТИ, ПІДНІМАТИСЯ, ОПУСКАТИСЯ, КРОКУВАТИ,
БРЕСТИ (ВЕДМІДЬ), ЛАЗИТИ, ІТИ (З ПАЛИЧКОЮ) та ін.
3 Знайдіть відповідні слова в українській мові. Запишіть їх.
77
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

198
1 Прочитай два тексти.

Перший текст

Другий текст

Першого вересня всі діти
йдуть до школи. Ось ідуть
другокласники. Там ідуть
першокласники з батьками.
Ідуть учителі. Ідуть услід
вихователі.
Усі йдуть веселі й бадьорі.

Першого вересня всі
діти йдуть до школи. Ось
біжать
другокласники.
Там спішать першокласники з батьками.
Крокують учителі. Наздоганяють услід вихователі.
Усі ходять веселі й бадьорі.

2 Знайди в першому тексті однакове слово-дію.
3 Знайди й випиши виділені слова-дії з другого тексту.
4 Як називаються такі слова? Чим вони різняться? Випиши їх.

199
1 Розглянь малюнок.
2 Добери з довідки найвлучніші синоніми
до дії дівчинки.
Довідка: дивиться, спостерігає, бачить, оглядає.
3 З одним словом склади й запиши речення.

200
1 Розглянь малюнок.
2 Добери з довідки точні слова й опиши
стан хлопчика.
Довідка: радіє, сумує, тужить, ображається, веселиться, журиться.
3 Склади й запиши речення з синонімами.
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201
1 Розглянь малюнки.

2 Прочитай синоніми.
Їжа, страва, харч, корм, пожива.
3 До кожного малюнка добери найвлучніший. Обґрунтуй свою
думку.

202
1 Прочитай речення. Вибери з дужок найточніший синонім.
1. Сьогодні в їдальні була дуже смачна (їжа, страва,
корм) — вареники з сиром.
2. У нашої кішки є улюблений (страва, харч, корм).
3. Восени люди заготовляють для тварин (їжу, стра-

ви, корм).
4. Комахи під корою дер ев знаходять (страву, поживу).
5. У дорогу турист узяв із собою (корм, їжу).
2 Як допомогли тобі синоніми вибрати потрібне слово? Поясни
свою думку.

їжа

страва

корм

Синоніми збагачують мовлення, допомагають
точніше описувати предмети й події.
Який друг? — добрий, милий, милосердний,
щирий друг.
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203
1 Розглянь малюнок. Яку пору року зображено? Чому ти так
думаєш?

Прийшла зима. Стало дуже холодно. Коли довго стояти на місці, руки
починають ... , ноги ... , все тіло ... .
Довідка: холонути, мерзнути, клякнути, дубіти.
2 Прочитай текст і подумай, які слова-дії відсутні.
3 Добери слова-синоніми з довідки і встав у текст.
4 Для чого потрібні синоніми?

204
1 Розглянь схему «Синоніми слова ліс».

перелісок

байрак
діброва

пуща

Ліс
бір

гай

2 Прочитай і з’ясуй значення кожного синоніма.
Ліс — велика ділянка землі, поросла деревами й кущами.
Байрак — невеликий ліс у яру, в долині.
Бір — хвойний ліс.
Гай — невеликий листяний ліс.
Діброва — дубовий ліс.
Перелісок — невеликий рідкий лісок.
Пуща — великий, густий, дрімучий ліс; хащі.
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3 Які слова для тебе нові?
4 Склади речення з двома синонімами (на вибір).

діброва

бір
205

1 Розглянь схему «Український узор».

строкатий
барвистий

насичений
Український
узор

квітчастий
виразний

яскравий

2 Добери слова-ознаки, якими можна описати український узор.
3 Як називаються такі слова?

узор
206

1 Прочитай речення. Вибери з дужок найточніший синонім.
Узимку земля (спить, дрімає, куняє) під сніговою (ковдрою, шапкою). Дерева стоять (сумні, зажурені, невдоволені). Ще восени з них листя (облетіло, обсипалося,
попадало). А зараз на дерева віє (холодний, лютий,
морозний) вітер. Інколи пролітають (ніжні, тендітні, чарівні) красуні-сніжинки.
Після зими завжди (наступає, приходить, настає)
весна.
2 Чи можна ці речення назвати текстом?
3 Спиши за зразком.
що робить?

чим?

Зразок. Узимку земля спить під сніговою ковдрою.
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Антоніми
207
Прочитай. Утвори за зразком слова протилежного значення.

день
початок
дівчинка
тато

— ніч
— ...
— ...
— ...

тут
радісно
вчора
вгорі

— там
— ...
— ...
— ...

Слова протилежного значення —
це антоніми.
Що? рука — нога.
Що робити? стояти — лежати.
Яка? весела — сумна.
208
1 Прочитай пари слів.

добро
запитання
багач
плюс

—
—
—
—

зло
відповідь
бідняк
мінус

2 На яке питання відповідають ці слова?
3 Чи можна дібрати до одного слова кілька антонімів?

антонім

пара

209
1 Прочитай слова. Утвори пари.

біла
важке
солодкий
світла

легке
чорна
темна
гіркий

2 Постав питання до слів кожної пари.
3 З однією парою слів склади два речення. Запиши. Підкресли
антоніми.
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210
1 Прочитай. Добери з дужок слово-антонім.
говорити — ... (мовчати, сказати)
плакати — ... (сміятися, ридати)
лягати
— ... (вставати, вмощуватися)
знайти
— ... (загубити, підібрати)
2 Запиши пари слів. Постав питання.

211
1 Прочитай.
Секунда, минулий, узимку.
2 Добери до кожного слова точний антонім з довідки.
Довідка: сучасний, майбутній, година, хвилина, восени,
влітку, навесні.
3 Запиши слова парами.
4 Що означають ці слова?

212
1 Прочитай загадки.

* * *
Я — антонім слова літо.
В мене біла тепла свита,
хоч мороз люблю сама.
Моя назва — це ... .
* * *
Я антонім шуму, стуку.
Уночі без мене мука.
Для спочинку наймиліша.
Хто я? ...
2 Відгадай загадки. Добери антоніми до слів-відгадок.
3 Запиши парами.
4 У другій загадці назви синоніми.

спочинок
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213
1 Прочитай. До
багач
багатий
багатіти
багато

кожної пари слів добери правильне питання.

—
—
—
—

бідняк
бідний
бідніти
бідно

який?
хто?
як?
що робити?

2 Спиши пари слів разом із питаннями. На які питання відповідають слова кожної пари?
3 Чи можна до слів першої пари поставити питання інших пар?

214
1 Прочитай.
Вітер вгору піднімає,
до землі все опускає.
І ліворуч, і праворуч —
піднімає, опускає.
2 Знайди слова-антоніми, які відповідають на питання що робить? куди?
3 Запиши слова-антоніми парами.

215
1 Прочитай текст.

Подорож на вулицю Протилежності
В одному дивному місті є вулиця Протилежності.
Ця вулиця різниться від інших вулиць. На ній ліворуч і праворуч є розкішні палаци й убогі хатки, ростуть
високі дерева й низькі кущі. Тут живуть люди бідні й
багаті, високі й низькі, сумні й веселі, добрі й злі. Тут
літають велети і повзають комахи.
Хто справжні мешканці цієї вулиці?
розкішні — багаті.
убогі — бідні.
2 Про що розповідається в тексті?
3 Хто справжні мешканці вулиці? Чому вона має таку назву?
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Робота в парах. 1 Прочитайте пам’ятку.

Пам’ятка
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Працюємо в парі
Прочитайте завдання.
Висловлюйте свою думку по черзі.
Обговоріть і визначте спільну думку.
Домовтеся, хто відповідатиме перед класом.
Представте свою відповідь.
Спільно оцініть якість виконаного завдання.

2 Вставте в речення антоніми з довідки.

Картка № 1
Ранні пташки росу п’ють, а ... слізки ллють.
Краще на п’ять хвилин раніше, ніж на хвилину ... .
Довідка: пізніше, пізні.
Картка № 2
Краще гірка правда, ніж ... брехня.
Згода дім будує, а незгода ... .
Довідка: руйнує, солодка.
216
1 Прочитай.

1. Лелека — дикий птах. Він літає в небі. Курка — домашня пташка. Вона ходить по подвір’ї.
2. У татка руки дужі й сильні. У мами руки — лагідні
та ніжні.
3. Узимку виє хуртовина — влітку буде тепла днина.
2 Випиши з речень слова-синоніми й слова-антоніми.
3 Поясни свою думку.
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217
1 Прочитай слова.
Довгий, широкий, малий, далекий, короткий, вузький,
близький, високий, великий, низький.
2 Знайди пари антонімів. Згрупуй їх за: розміром; відстанню.

218
1 Прочитай пари слів.
Свій — рідний. Свій — чужий. Мій — твій. Особис-

тий — свій.

2 Випиши пари слів-антонімів.
3 Які тут є ще пари слів?

219
1 Розглянь малюнки. Що зображено?

2 Побудуй речення за зразком.
Зразок. Мотузка (яка?) товста, а нитка (яка?) тонка.
3 Запиши. Підкресли антоніми.

220
1 Прочитай два тексти про різні пори року.

...
1. Прийшла золота ... .
Дні стали коротшими, а ночі довшими. Сонечко спустилося нижче до землі. Пагорби вкрилися сухою травою
і листям. Пташки відлітають у теплі краї.
Стало холодніше.
...
2. Прийшла зелена ... .
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Дні стали довшими, а ночі коротшими. Сонечко піднялося вище над землею. Пагорби вкрилися соковитою
травою. Пташки повертаються з теплих країв.
Стало тепліше.
2 Чим різняться ці тексти? Які слова змінили зміст речень першого тексту? Як називаються ці слова?
3 Добери до текстів заголовки.

Антоніми допомагають висловити
думку точно, яскраво, образно:
З малої хмарки великий дощ буває.
Зимове сонце світить, та не гріє.
221
1 Прочитай текст.

Легенда про антоніми
Колись давно жили в одному селі на одній вулиці по
сусідству хлопчик і дівчинка.
Хлопчик Антон жив у великому будинку ліворуч, а
дівчинка Антоніна — у малій хатинці праворуч. Вони
ходили в одну школу, один клас, товаришували. Та були
дуже різні: Антон — низький на зріст, тихий і скромний,
Антоніна, навпаки — висока на зріст, рухлива й весела.
Виросли діти й вирішили подорожувати. Антон пішов
на південь, а Антоніна — на північ. А коли прощалися,
хлопчик плакав, а дівчинка сміялася.
Не судилося товаришам повернутися в рідне село. В
пам’ять про них люди стали називати протилежні слова
антонімами.
З журналу
2 Про що ти дізнався?
3 Випиши у два стовпчики антоніми, які характеризують хлопчика і дівчинку. На які питання вони відповідають?
4 Навіщо антоніми в мовленні?
87
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

ЧАСТИНИ МОВИ
Загальне поняття про частини мови
222
Прочитай слова. Згрупуй їх за питаннями й запиши до таблиці.

Хвилина, хвилинна (розмова), хвилинний (настрій).
Секунда, секундний (вдих), секундна (справа).
Слово-ознака

Слово-назва
що?
хвилина
...

яка?

який?

хвилинна
(розмова)
...

хвилинний
(настрій)
...

223
1 Прочитай словосполучення.

Київська область
Миколаївська область
Чернігівська область
Сумська область
Херсонська область

— Київщина
—
...
—
...
—
...
—
...

2 Утвори нові слова. Запиши. Постав питання.
яка?

що?

Зразок. Київська область — Київщина.

224
1 Прочитай питальне речення.

Де ти живеш?
2 Відповідай за зразком.
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Зразок. Де ти живеш? Я живу в Сумській області.

Я живу на Сумщині.

3 Знайди на карті України свою область. Покажи.

225
1 Прочитай групу спільнокореневих слів. Як ти розумієш жест
ЩЕДРУВАТИ?

Щедрувати, щедрування, щедрий, щедро.
2 Добери до кожного слова питання за зразком. Запиши.
Зразок. Щедрувати — що робити?
3 З одним словом (на вибір) склади речення.

щедрувати
226
1 Прочитай групи спільнокореневих слів.

Дихати, дихання, дихальний.
Плавати, плавання, плавальний.
Кохати, кохання, коханий.
2 Розмісти їх у таблиці за зразком.

Слова-дії
що робити?

Слова-назви
що?

Слова-ознаки
який?

щедрувати

щедрування

щедрий

...

...

...

227
1 Прочитай речення з вірша Сергія Шаповалова.

1. Вийшов слон на перон. Слон сідає у вагон.
2. Слон у цирку є артист. Слон об’їхав сотні міст.
2 Назви слово, що повторюється. Заміни його й запиши речення за зразком.
Зразок. Вийшов слон на перон. Він сідає у вагон.
3 Чому слово слон замінили на він, а не вона, воно, вони?
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228
1 Розглянь малюнки. Прочитай речення.

1. У Соломії довга і красива ко.. а. На лузі пасеться
молода ко.. а.
2. На берег вийшла ка..ка з каченятами. У будівельника на голові нова ка..ка.
2 Назви слова з пропущеними літерами. Поясни їхнє значення
за зразком.
що?
Зразок. Коса — заплетене волосся.

229

1 Прочитай пари речень.

1. Солдат сьогодні чергував зранку. Солдат служить
в армії.
2. Цуценя гралося на подвір’ї. Цуценя добре поснідало.
3. Айстра була червоного кольору. Айстра цвіла весь
вересень.
2 Знайди слово, що повторюється в реченнях кожної пари. Заміни його й запиши за зразком.
хто?

хто?

Зразок. Солдат сьогодні чергував зранку. Він служить

в армії.

3 Назви питання, на які відповідають парні слова.

солдат

цуценя

айстра
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230
1 Прочитай речення з антонімами. Доповни потрібним словом.

(Що?) Ніч була (яка?) місячна. — День був (який?) ... .
(Коли?) Уночі було (як?) місячно. — Удень було (як?) ... .
2 Запиши. Назви пари антонімів.

231
1 Прочитай загадку. Відгадай.

* * *
Влітку бродить без дороги
поміж сосен і беріз.
Взимку він хропе в барлозі,
від морозу сховав ніс.
2 Постав до кожного слова питання.
3 До яких слів питання не можна поставити?
4 Як називаються ці слова?
5 Випиши виділені слова в рядок.

Службові слова
потрібні для зв’язку слів
у словосполученні: великі і малі люди,
у реченні: На мене впала сніжинка і розтанула.
службові слова
232
1 Прочитай словосполучення.

Веселий і сумний клоун.
Великий ... малий колектив.
Високий ... низький учень.
Новий ... старий президент.
2 Поєднай і запиши ознаки-антоніми за зразком.
3 Обведи службове слово. Навіщо воно в словосполученні?
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233
1 Прочитай і розшифруй словосполучення за зразком.

Накомбайнікомбайнер.
Натракторітракторист.
Навелосипедівелосипедист.
Укосмосікосмонавт.
Укабінетідиректор.
Уселіфермер.
Зразок. На комбайні комбайнер.
2 Постав питання до кожного слова.
3 Чи можна поставити питання до службового слова?

комбайнер космонавт
велосипед фермер
234
1 Роглянь малюнок і прочитай прислів’я.

З чужої біди не смійся.
2 Як ти розумієш ці слова?
3 Що треба зробити в такій ситуації?
4 Спиши прислів’я, обведи службове слово.

235
1 Прочитай вірш.

Хто це?
... рецепту ... базарі
птах цей вибрав окуляри.
Натягнув собі ... ніс,
полетів трудитись ... ліс.
2 Чого не вистачає у вірші?
3 Спиши вірш. Встав службові слова з довідки.
Довідка: на, по, на, в.
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236
1 Прочитай словосполучення.

Пироги

з

капустою
сиром
м’ясом
вишнями
горохом
маком
яблуками
полуницею
картоплею

пироги — домашні печені вироби з борошна з начинкою.
2 Запиши утворені словосполучення. Обведи службове слово.
Зразок. Пироги з капустою.

237
1 Прочитай неповні речення.

У шкільній їдальні печуть не пироги, а пиріжки ... ... .
Моя бабуся пече пироги ... ... .
Моя мама пече пироги не з ... , а з ... .
Я люблю пироги ... ... .
2 Додай слова за змістом і запиши. Обведи службові слова.

238
1 Прочитай уривок з української народної пісні.

Козак служив при війську,
мав років двадцять три.
Любив козак дівчину
і з сиром пироги.
2 Знайди службові слова. Які слова вони поєднують?
3 Випиши за зразком.
Зразок. Служив при війську.
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239
1 Розглянь цікаві словосполучення. Між словами заховалися
службові слова. Кожне службове слово складається з точної
кількості букв (квадратиків).

Гостинець
Перелізти
Дивитися
Чай
Росте

в
е
р
б
а

зайця
тин
вікно
цукру
хатою

2 Встав між словами службове слово за змістом. Користуйся
довідкою.
Довідка: від, через, крізь, без, за.
3 Прочитай словосполучення.
4 Назви орфограму в слові, що утворилося по вертикалі.

240
1 Випиши словосполучення з вправи 239.
Зразок. Гостинець від зайця.
2 Поясни, як пишуться службові слова.
3 Розглянь малюнок. Придумай до нього речення.
4 Хто приносить тобі гостинці від зайця?

241
1 Прочитай словосполучення.

Відпливти від (чого?) берега.
Відрізати від (чого?) аркуша.
Відняти від (чого?) числа.
2 Назви слова з префіксом. Як пишеться префікс?
3 Назви службове слово. Як воно пишеться?
4 Спиши. Познач префікс і обведи службове слово.
Зразок. Відпливти від (чого?) берега.
5 До малюнка й словосполучення придумай речення.
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242
1 Поділи на слова й запиши правильно.

Відкластивідвогнища.
Віднестивідвікна.
Відчепитивідгачка.
Зразок. Відкласти від вогнища.
гостинець

вогнище

берег

243
1 Розглянь таблицю і словосполучення.

Префікс
Службове слово
1. Частина слова
1. Окреме слово
2. Пишемо разом
2. Пишемо окремо
3. Служить для утворення 3. Служить для зв’язку
нових слів
слів у реченні
Відчепити рибу від гачка.
2 Що таке префікс? Як він пишеться? Для чого служить?
3 Як пишеться службове слово? Для чого служить?

244
1 Прочитай речення.

Ігор (при)йшов (у)клас, сів (за)парту, (від)крив книжку.
У Наталки (від)радості (по)бігли сльози (по)щоках.
2 Спиши речення, розкрий дужки. Познач префікси й підкресли
службові слова.
Зразок. Ігор прийшов у клас, сів за парту, відкрив

книжку.
245

1 Виконай завдання.
Прочитай українську абетку від А до Ї.
Прочитай українську абетку від А до С.
Прочитай українську абетку від А до Я.

•
•
•

2 Запиши букви української абетки від А до Ї.
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Іменник
246
1 Розглянь малюнки. Дай короткі відповіді на запитання.

• Хто зображений на малюнку?
• Що зображено на малюнку?
2 Відповіді запиши за зразком.
Зразок. Хто? хлопчик.

Що? книжка.

247
1 Прочитай слова.
Дівчатка, ягоди, хлопчики, гриби, кошики, песик, ліс,
сироїжки, їжак, вуж, палиця.
2 У перший рядок запиши слова, що відповідають на питання
хто?, у другий — на питання що?
3 Склади розповідь із цими словами. Назви тему розповіді.

Іменники — це слова,
що називають предмети, людей,
тварин, явища природи.
Відповідають на питання:
хто?
що?
письменник, кінь
сніг, зошит
іменники

хто?

що?
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248
1 Розглянь малюнок «Що сьогодні на обід?».

2 Назви іменники, які відповідають на питання хто? і що?
3 Запиши у два стовпчики. Розкажи, кого й що ти бачиш.

249
1 Прочитай слова. На яке питання вони відповідають?

Стіл, повага, ліс, любов, вода, щедрість, горобець, доброта, іній, злість, папір, сум.
2 Які з цих слів називають предмети?
3 Які слова не називають предмети? Випиши їх.
4 Зроби висновок, чи всі іменники називають предмети.

250
1 Прочитай групи слів.

Зимовий, зима, зимувати, зимно.
Радісно, радість, радо, радіти.
Поважати, поважний, повага, поважно.
2 Постав питання до кожного слова. Знайди іменники.
3 Випиши іменники і постав питання.
Зразок. Зима — що? ім.

251
1 Прочитай.

ніч
— день
початок — ...
небо
— ...

сонце — ...
темрява — ...
чистота — ...

2 Добери іменник протилежного значення й запиши парами.
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252
1 Прочитай словосполучення.

Весняний день, рідна мама, смачний борщ, гарний
одяг, сірий вовк, солодка цукерка.
2 Знайди іменник, постав питання.
3 Спиши за зразком.
що?

Зразок. Весняний день.

253
1 Прочитай іменники.

Земля, брат, вікно, годинник, дядько, криниця, абрикос, директор, малюк.
2 Запиши у два стовпчики за зразком.

Істота
хто?
брат
...

Неістота
що?
земля
...

3 Що спільного в іменників-істот?
4 Як називаються іменники, які відповідають на питання що?

Іменники — назви істот
відповідають на питання хто?
малюк, дядько, лікар, комар, зайченя.
Іменники — назви неістот
відповідають на питання що?
стілець, огірок, кабінет, дорога.
254
1 Прочитай іменники — назви істот.

Теля, кіт, голуб, зозуля, змія, комар.
Людина, дитина, депутат, плавець, будівельник.
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2 Як можна назвати ці групи іменників?
3 Спиши першу групу іменників. Назви її.

255
1 Прочитай слова.

Ручка, вазон, кошеня, гарбуз, птах, муха.
2 Спиши. До кожного слова постав питання й визнач, що це —
істота чи неістота.
Зразок. Ручка — що? неістота.

256
1 Прочитай іменники.

Калач, силач, картина, квартира, художник, директор.
2 Намалюй у зошиті таблицю й випиши у два стовпчики: назви
істот і назви неістот.

Назви
істот

Назви
неістот

силач

калач

...

...

істота

неістота

257
1 До кожного іменника, який відповідає на питання хто?, добери іменник, який відповідає на питання що?

Хто?
лікар
школяр
лісник
садівник

—
—
—
—

Що?
лікарня
...
...
...

Хто?
моряк
футболіст
селянин
шахтар

—
—
—
—

Що?
море
...
...
...

2 Прочитай іменники — назви істот.
3 Випиши іменники — назви неістот.
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258
1 Прочитай.

Сніжинка, бджола, дощ, крапля, лід, вода.
2 Які слова об’єднано в цій групі?
3 Доповни й запиши речення.

У групі слів — назв ... є зайве слово — ... . Це слово
належить до групи ... ... .
259
1 Прочитай загадки. Відгадай.

З
з
З
з

* * *
м — на полі він росте,
р — у воді живе.
* * *
т — звичайна огорожа,
л — риба прехороша.

2 Перетвори іменник — назву неістоти на іменник — назву істоти. Запиши.

260
1 Прочитай.

У школу я беру (що?) ... . Зранку я бачив (що?) ... . У
руках я тримаю (що?) ... .
2 Придумай іменник, що означає назву неістоти, і додай за змістом у речення.
3 Найкраще речення запиши. Підкресли іменник.

261
1 Прочитай.

1. Дівчинка під партою загубила (пенал, пальто).
2. (Сітка, стіна) була обклеєна шпалерами. 3. У великій
кімнаті стояв (телевізор, телефон).
2 Добери за змістом іменник. Поясни свій вибір.
3 Прочитай речення правильно.
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262
1 Розглянь малюнки. Назви зображені предмети.

2 Розподіли назви предметів у дві групи. Запиши.
Меблі — стілець, ... .
Посуд — каструля, ... .

Іменники поділяються
на загальні назви і власні назви.
Загальні — це назви багатьох
однорідних предметів.
Завжди пишуться з малої букви:
картина, телевізор, учень, людина.
263
1 Розглянь малюнки. Кого зображено?

2 Добери до малюнків загальну назву з довідки.
Довідка: людина, професія, робота, спеціаліст, праця.
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загальні назви

власні назви

264
1 Прочитай групи слів.

Оса, джміль, муха — ... .
Туфлі, черевики, кросівки — ... .
Плаття, сарафан, шорти — ... .
Викрутка, сокира, молоток — ... .
Жоржина, айстра, тюльпан — ... .
2 Добери до кожної групи загальну назву.
Зразок. Оса, джміль, муха — комахи.

265
1 Прочитай.

За першою партою сидить хлопчик ... . За другою
партою — дівчинка ... . Наша вчителька ... ... має свій
стіл біля дошки.
2 Доповни речення власними назвами.
3 Випиши виділені іменники. Як вони називаються?

266
1 Прочитай слова.

Житомир, село, держава, Кодня, Україна, місто, Карпати, гори.
2 Запиши ці слова до таблиці за зразком.

Загальна назва

Власна назва

місто

Житомир

...

...

3 На яке питання відповідають іменники?
4 Як пишуться іменники в першому стовпчику?
5 Чому іменники в другому стовпчику пишуться з великої букви?
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Власні назви — це назви міст, сіл, річок,
країн, вулиць, областей, прізвища,
імена людей, клички тварин.
Завжди пишуться з великої букви:
Улітку я був у місті Львові.
Калинівка — це назва мого села.
Польща — це країна в центрі Європи.
267
1 Іменники — назви міст розмісти за алфавітом. Запиши.

Харків, Вінниця, Яремче, Ужгород, Біла Церква, Херсон.
2 Які це іменники? Чому?

Власні назви можуть мати
одне слово: Суми, Теребовля;
два слова: Нова Ушиця, Південний Буг.
268

1 Прочитай власні назви.

Суми, Польща, Болгарія, Львів, Греція, Черкаси, Канада, Китай, Бразилія, Тернопіль.
2 Покажи жестом їхнє значення. Перевір правильність за географічним жестівником.
3 Запиши власні назви у два стовпчики: країни й міста.

269

1 Прочитай розповідь дівчинки.

Мене звати Катруся. Моє прізвище — Пилипець. Це
прізвище дісталося моїм батькам від прадіда Пилипа.
Я живу в місті Біла Церква. Це місто знаходиться в
Київській області. У нашому місті тече річка Рось.
Біла Церква має давню історію. Я дуже люблю своє
місто і пишаюся ним.
2 Випиши власні назви. Поясни їхнє написання.
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270
1 Прочитай незакінчені речення.

Мене звати ... . Моє прізвище — ... . Я живу в місті
(селі) ... . Це місто (село) знаходиться у ...ій області. У
нашому місті тече річка ... .
Місто (село) ... має давню історію. Я люблю своє місто (село).
2 Доповни речення власними назвами. Поясни, як їх треба записати.
3 Випиши виділене речення. Підкресли загальні назви.

271
1 Прочитай питальні речення.

• Хто сьогодні чергує в класі?
• Хто вчора чергував у класі?
• Хто завтра чергуватиме в класі?

2 Дай розгорнуті відповіді на запитання. Користуйся схемою:

загальна назва + власна назва
Зразок. Сьогодні в класі чергує учень Сидорчук.

272
1 Прочитай.

1. Мені подобається Чорне (що?) ... . 2. Минулого
літа ми були на екскурсії на (чому?) ... Світязь. 3. Житомирська (що?) ... славиться лісами й перелісками.
4. Дніпро — це найбільша (що?) ... в Україні.
2 Які іменники в реченнях пропущено?
3 Встав загальні назви. Користуйся довідкою.
Довідка: озері, море, річка, область.

273
1 Придумай до загальних назв власні назви.

кошеня ...
песик ...

корова ...
вулиця ...
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місто ...
директор ... ...

країна ...
вчителька ... ...

2 Запиши за зразком.
заг.
власн.
Зразок. Кошеня Мурчик.

274
1 Прочитай.
Босий хлопець сіно косить,
роса росить ноги босі.

* * *
Рогата корівка реве —
Романко травичку рве.
2 Назви іменники — назви істот і неістот, загальні й власні назви.

275
1 Прочитай діалог.

Ніч і День
— Як тебе звуть? — спитав у Ночі День.
— Як звуть? Ніяк не звуть. Ніч та й годі.
— Як зватимуть тебе завтра?
— Завтра теж зватимуть Ніч.
— Як звали тебе вчора?
— Теж Ніч.
— А мене сьогодні звуть вівторком,
завтра зватимуть середою, а вчора звали
понеділком, — сказав День.
Микола Малишевський
2 Хто бере участь у діалозі?
3 Що звуть завжди однаково? Що звуть по-різному?
4 Чому слова День і Ніч написано з великої букви?
5 Назви всі дні тижня по черзі. Запиши.

понеділок

вівторок

середа
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276
1 Прочитай.

В (У, у)країні є (Д, д)ніпро — довга, могутня (Р, р)іка.
У (Р, р)іку впадають малі й великі (Р, р)ічки: (Д, д)есна,
(П, п)рип’ять, (І, і)рпінь, (Р, р)ось, (П, п)сел.
На берегах (Д, д)ніпра розташовано (М, м)іста: (К, к)иїв,
(З, з)апоріжжя, (Ч, ч)еркаси, (Х, х)ерсон, (К, к)анів.
2 Як пишуться слова з дужками? Поясни.
3 Спиши. Встав правильну букву в загальних і власних назвах.
4 До виділеного слова намалюй звукову схему.

277
1 Прочитай і утвори правильні речення.
гуси, лузі, На, паслися.
Юрась, дражнити, і, прутик, почав, узяв, гусей.
зашипів, і, Гусак, за, кинувся, Юрасем.
закричав, і, Хлопчик, втік.
2 Про що ці речення? Чи можна їх назвати текстом?
3 Які слова треба написати з великої букви? Чому?

278
1 Розглянь малюнки і прочитай речення. З яких вони казок?

Які це казки?

— Від дідуся втік, від
— Хто ти? — запитав Мабабусі втік, від зайчика ленький Огірочок.
втік ... .
— Я — Метелик-Капусниця.
2 Запиши назви казок. Поясни написання великої букви.
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279
1 Прочитай речення.

У мене є ніс. Він розрізняє запахи.
...
голова. Вона багато думає.
...
серце. Воно стукає в грудях.
2 Випиши іменники за зразком.
Зразок. Ніс — він.

280
1 Прочитай.

... батько працює в школі, ... електрик.
... матуся шиє в ательє, ... швачка.
... яблуко лежить на парті, ... дуже солодке і смачне.
2 Встав за змістом слова: мій, моя, моє, він, вона, воно.
3 Прочитай доповнені речення.

Іменники бувають чоловічого, жіночого,
середнього роду.
Чоловічий рід (можна додати мій, він):
тат о   , олівець , бригадир .
Жіночий рід (можна додати моя, вона):
спин  а    , ліні я   , радість .
Середній рід (можна додати моє, воно):
вікн  о     , серц е     , колосс  я    .
281
1 Утвори зі складів слова. Запиши, познач закінчення.

мо
со

ко
ло

ма

го

ва

ко

на

2 Визнач рід утворених іменників.
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282
1 Розглянь малюнки. Назви предмети.

2 Запиши іменники до таблиці, познач закінчення.

Чоловічий рід
косинець

Жіночий рід

Середній рід

дорог а

вікн о

...

...

...
283

1 Прочитай.
Заєць, левиця, слон, кіт, зайчиха, кошеня, зайченя,
слоненя, лев, слониха, левеня, кішка.
2 Розмісти назви тварин у стовпчики таблиці за родами.

Чоловічий рід
він, мій
заєць

Жіночий рід
вона, моя

Середній рід
воно, моє

зайчих а

зайчен я

...

...

...
284

1 Розглянь малюнки. Покажи жестами.

2 Запиши слова й визнач рід за зразком.
Зразок. Вишн я — ім., жін. рід.

виделка

вишня

дзеркало

ліжко
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285
1 Прочитай. Знайди пари іменників.
Кранівник, вихователька, перекладач, директор, учитель, кранівниця, вчителька, депутат, директорка, депутатка, вихователь, перекладачка.
2 Запиши іменники парами. Визнач рід.
чол. рід
жін. рід
Зразок. Кранівник — кранівниц я .

286
1 Розгадай ребуси й назви слова.

2 Запиши іменники-відгадки. Визнач рід кожного. Поясни.
3 До кожного слова намалюй звукову схему.

287
1 Прочитай і відгадай загадку.

***
Сидить дівчина в коморі,
а коса її надворі.
3 Випиши іменники і визнач рід.

288
1 Запиши назви багатьох і одного предметів у два стовпчики за
зразком. Постав питання до іменників.

Багато		
щиглики
—
дерева
—
хмари		
—
телефони —

Один
щиглик
...
...
...

2 Склади речення зі словом телефони.
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Іменники, що означають один предмет,
вживаються в однині:
клен , папірець , машин а .
Іменники, що означають два і більше предметів,
вживаються в множині:
клен и , папірц і , машин и .
289
1 Прочитай. Утвори множину іменників за зразком. Запиши.

голуб
двірник
тигр
маляр

Хто?
— голуб и
—
...
—
...
—
...

косинець
млинець
стілець
прапорець

Що?
— косинц і
—
...
—
...
—
...

2 Визнач рід іменників.
3 Чим різниться кожна група слів у множині? Познач закінчення
в кожному слові.

290
1 Прочитай.

Надходить весна. Поступово слабшають (мороз). Тануть (сніг). Розтають (бурулька). Прилітають перші
(птах): (шпак, лелека).
2 Як ужито іменник у дужках?
3 Зміни іменник на множину й прочитай речення.
4 Виділене речення запиши правильно, познач закінчення іменників.

291
1 Прочитай словосполучення.

Дві жмен.. , три пекарн.. , сірі кошен.. , смішні мал.. ,
веселі горобен.. .
2 У якому числі вжито іменники?
3 Спиши і додай закінчення множини.
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292
1 Прочитай іменники жіночого й середнього роду.

Хто?
мал я
— мал ята
зайчен я — ...
собачен я — ...
кошен я — ...
горобен я — ...

Що?
кишен я — кишен і
пекарн я — ...
вітальн я — ...
столярн я — ...
жмен я
— ...

2 Утвори за зразком множину. Запиши. Познач закінчення.
3 Назви м’які приголосні в словах вітальня, столярня.

293
1 Розглянь малюнки. Прочитай слова в однині й множині.

хлопчик — хлопчик и
дівчинк а — дівчатк а
дитин а — діт и

хлопець — хлопц і
дівчин а — дівчат а
людин а — люд и

2 Запиши й запам’ятай ці іменники. Познач закінчення.
3 У слові хлопець полічи кількість букв і звуків.

294
1 Прочитай. Іменники в дужках зміни з однини на множину.

1. На тренування з плавання прийшли тільки (дівчина). 2. Сьогодні (хлопець) грали у футбол. 3. У дитячому садку вийшли на прогулянку (дитúна). 4. Знайомі
(людúна) приїхали на екскурсію.
2 Запиши утворені речення.
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295
1 Прочитай. Додай до іменників закінчення у множині.
Дівч.. садять лип.. і берез.. .
Хлоп.. садять клен.. й ясен.. .
2 Запиши речення. Познач закінчення.

296
1 Прочитай і відгадай загадку.

* * *
Стало біло навкруги —
Наганяю холоди,
я розтрушую сніги.
води сковую в льоди.
2 Випиши іменники в множині, утвори однину за зразком.
Зразок. Сніг и — сніг.

297
1 Прочитай рядки слів.

а) герой, гирой, гірой.
б) чиревики, черевики, черивики.
в) дициметр, децеметр, дециметр.
г) деректор, директор, дериктор.
2 Знайди в кожному рядку правильне слово. Випиши його, постав наголос. Поясни значення.
3 Назви слова у множині.

герой

дециметр

черевик

298
1 Прочитай.

... на полях.
... на річках.
... гуляє.
Коли це буває?
2 Добери за змістом іменники, які відповідають на питання що?
Користуйся довідкою.
Довідка: метелиця, лід, сніг.
3 Відгадай загадку. Назви іменники в однині й множині.
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Прикметник
299
1 Розглянь малюнок.

1.
2.
3.
4.
5.

План
Яка пора року?
Який покрив на землі?
Які перші квіти зацвіли?
Що ще пробилося з-під снігу?
Які відчуття в тебе виникають,
коли ти розглядаєш малюнок?

2 Розкажи, що зображено на малюнку, за поданим планом.
3 Чи користувався ти словами-ознаками? Назви їх і полічи.

300
1 Прочитай слова-ознаки.

Сніговий, білий, весняні, червоні, високі, красиві, пахучі, низька, зелена, молода, радісні, сумні, приємні.
2 Розкажи про малюнок із попередньої вправи. Використовуй
слова-ознаки.
3 Порівняй дві розповіді. Зроби висновок: навіщо слова-ознаки
в мовленні.

301
Випиши з вправи 299 виділені іменники й добери до них
слова-ознаки з вправи 300.
що?

який?

Зразок. Покрив сніговий.

Прикметники — це слова-ознаки,
відповідають на питання:
як ий ?
як а ?
як е ?
як і ?
весел ий
весел а
весел е
весел і
малюк
сестра
кошеня
діти
113
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

302
1 Розглянь малюнки. Прочитай слово.

Скляний

?

?

2 Знайди й назви предмет за ознакою. Поясни свою думку.
3 Як називаються слова-ознаки?

303
1 Розглянь малюнок. Прочитай. До кожного іменника додай
прикметники.

Одяг (як ий ?) зимов ий , веснян ий .
Взуття (як е ?)
... ,
... .
Погода (як а ?) ... ,
... .
Канікули (як і ?) ... ,
... .
2 Запиши. Познач у прикметниках закінчення.
3 Пригадай, як підкреслюється прикметник.

304
1 Прочитай. Знайди в словосполученнях прикметники.

Зелен ий дракон, дерев’ян ий міст.
Смачн е печиво, нов е слово.
Святков а кулька, дбайлив а квочка.
Свіж і квіти, зайв і предмети.

як а ?
як ий ?
як і ?
як е ?

2 До кожного рядка слів вибери й постав питання до прикметників. Поясни свою думку.
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Прикметник має зв’язок з іменником.
як а ?
як ий ?
стежка вузьк а
305

спіл ий виноград

1 Прочитай. Добери до прикметника іменник. Обґрунтуй свою
думку.

Холодний (вітер, рука). Теплий (лапа, костюм). Легке
(сукня, перо). Святкові (день, дні).
2 Запиши словосполучення за зразком. Постав питання до прикметників.
який?
Зразок. Холодн ий вітер.

306
1 Розглянь таблицю і малюнки.

Питання

Прикметник

як ий ?

гарн ий

як а ?

гарн а

як е ?

гарн е

як і ?

гарн і

2 До назви кожного малюнка добери правильний прикметник.
Постав питання.
3 З утвореними словосполученнями придумай і запиши чотири
речення за схемою:

?
4 Підкресли прикметники.

курчатко

піраміда
115
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Прикметники змінюються за числами:
Однина
Множина
як ий ? кмітлив ий солдат як і ? кмітлив і солдати
як а ? кмітлив а сусідка
як і ? кмітлив і сусідки
як е ? кмітлив е зайченя
як і ? кмітлив і зайченята
307
1 Прочитай словосполучення.
Швидкий потяг, стара яблуня, кольорові веселки, гумові чоботи, швидкі потяги, старі яблуні, гумовий чобіт,
кольорова веселка.
2 Випиши прикметники в однині за зразком.
Зразок. Швидк ий потяг — одн.

308
1 Прочитай текст.
Надворі було холодно. Вчора дув сильний і холодний
вітер. Швидко насувалися темні хмари. Мокрий сніг падав і не спинявся.
Люди наділи теплі шарфи й зимові шапки.
А сьогодні виглянуло весняне сонечко. Усі забули про
вчорашню негоду.
негода — погана погода.
2 Випиши прикметники з іменниками в множині. Постав питання до прикметників.
3 Поясни вибір питання до кожного прикметника.

309
1 Прочитай і доповни речення.

Питання прикметників однини: ... , ... , ... .
Питання прикметників множини: ... .
2 Перевір свою думку за правилом. Речення запиши.

однина

множина
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310
1 Прочитай вірш.

Солдатський обеліск
Стоїть солдатський обеліск,
на обеліску сонця блиск.
Ти принеси сюди, як всі,
осінні айстри у росі.
Під обеліском зупинись,
солдатській славі уклонись.
Грицько Бойко
обеліск — пам’ятник.
2 Знайди словосполучення з прикметниками.
3 Визнач число прикметників.

311

1 Прочитай. Назви іменники й прикметники.
Мобільний, зустрічі, шухляда, хворе, телефон, пуста,
серце, ранкові.
2 Поєднай їх за змістом і запиши за зразком.
чол. р.
Зразок. Мобільн ий телефон.

Прикметники в однині змінюються за родами.
Чоловічий рід
Жіночий рід
Середній рід
як ий ?
як а ?
як е ?
нов ий шарф
нов а шапка
нов е пальто
осінн ій день
осінн я ніч
осінн є листя
312
1 Назви правильне питання до прикметників. Визнач рід.

папір (як ий ?) біл ий
ромашка (як..?) біл а
2

молоко (як..?) біл е
хмари (як..?) біл і

Випиши словосполучення чоловічого роду.
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313
1 Прочитай запитання.

• Директор дорослий чи малий?
• Депутат працьовитий чи лінивий?
• Президент молодий чи старий?

2 Добери до іменника точний прикметник і дай відповіді.
3 Відповіді запиши. Познач рід прикметників.

314
1 Прочитай словосполучення.

Відповідь яка? (правильн.. , змістовн..). Запитання яке?
(коротк.. , точн..). Схеми які? (словесн.. , жестов..). Узор
який? (вишит.. , мальован..).
2 Визнач рід прикметників і закінчення.
3 Випиши словосполучення з прикметниками жіночого й середнього роду.

315
1 Прочитай словосполучення.

Львівська область, київські каштани, Одеський оперний театр, Житомирський район, Тернопільська область,
Харківський університет, дніпровські пляжі.
2 Знайди прикметники. Визнач рід і число.
3 Запиши за зразком.
яка?

Зразок: Львівська область — жін. рід., одн.

316
1 Розглянь малюнки. Прочитай, яке буває яйце.

сире
варене
круте
смажене
2 Запиши. Розкажи, яке яйце ти любиш.
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317
1 Розглянь малюнок. Прочитай. Доповни речення словами з довідки.
— Сьогодні на уроці я була ... , ... , ... .
— Сьогодні на уроці я був ... , ... , ... .
2 Хто розповідає про себе в першому реченні?
3 Кому належить друге речення?
4 Запиши речення.
Довідка: уважн а , старанн ий , зібран ий , акуратн а ,
кмітлив ий , активн а , неуважн а , ледач ий , балакуч ий .

318
1 Розглянь малюнки. Хто це? Назви.
Вухате
Чубатий

...

Кирпата

...

...

2 Придумай словосполучення за малюнками.
3 Запиши, визнач рід прикметників.

319
1 Заповни таблицю.

Чоловічий рід

Жіночий рід

Середній рід

смугаст ий тигр смугаст а тигриця смугаст е тигреня
гнід.. кінь

гнід.. кобила

гнід.. лоша

кудлат.. пес

кудлат.. собака

кудлат.. цуценя

2 Зроби висновок: які закінчення мають прикметники чоловічого, жіночого й середнього роду.
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320
1 Прочитай словосполучення з іменниками середнього роду.

Вільне місце. Мале теля. Кумедне кошеня.
Сусіднє число. Пізнє привітання. Останнє завдання.
2 Яке закінчення мають прикметники в першому рядку?
3 Яке закінчення мають прикметники в другому рядку?
4 Зроби висновок і запиши правило:

Прикметники ... ... мають закінчення - е , - є .
321
1 Прочитай і утвори за зразком множину.

сив ий дід — сив і діди
охайний товариш —
новий господар —
старий календар —

біл а ваза — біл і вази
зайнята хата —
хвора дитина —
світла кімната —

2 Випиши два словосполучення у множині. Познач закінчення.

Прикметники у множині
відповідають на питання які?
і завжди мають закінчення -і:
прям і дороги, міцн і зуби, сір і мишенята.
322
1 Прочитай словосполучення. Утвори прикметники у множині.

каре
зелене
сіре

кар..
зелен..

око

блакитне

сір..

очі

блакитн..

2 Запиши за зразком.
одн.

мн.

Зразок. Кар е око — кар і очі.
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323
1 Прочитай і доповни речення.

Очі бувають кар.. , сір.. , зелен.. , блакитн.. . У мене
... очі. У моєї матусі ... очі. Очі мого товариша ... .
2 Спиши речення і підкресли прикметники.
3 Які закінчення мають прикметники у множині?

324
1 Прочитай словосполучення.

Вантажна машина. Широкі поля. Солоні огірки. Солодка каша. Цікаві мультфільми. Дикі тварини. Загублений
телефон.
2 Випиши словосполучення з прикметниками в множині. Постав
питання за зразком:
які?
Зразок. Широк і поля.

325
1 Прочитай.

Сьогодні обласний центр — це красивий багатоповерховий будинок, широкий проспект, світлий палац, зелена вулиця, асфальтована дорога.
2 В якому значенні (однини чи множини) вжито виділені словосполучення? Як їх треба вжити?
3 Прочитай речення зі словосполученнями в множині.

326
1 Прочитай загадку. Відгадай.

Що це?
Лист зелен.. і міцн.. ,
сніг для нього не страшн.. .
А коли весну стрічає,
син.. очі розкриває.
2 Спиши. Встав пропущені частини слова. Поясни свою думку.
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327
1 Пригадай, які бувають бутерброди. Назви.

2 Продовж і запиши речення.

Закритий бутерброд має ... ... ... .
Відкритий бутерброд — це ... ... ... .
328
1 Прочитай. Добери до прикметників антоніми.

високий будинок
тонка книжка
добрий учинок
теперішній учень
учорашня подія

— низький будинок
—
—
—
—

2 Запиши. Визнач рід прикметників.

329
1 Прочитай діалог.

Учителька: Сьогодні я запросила на урок двох кішок:
бездомну й домашню. Вони хочуть нам щось розповісти. (До кішок): — Доброго дня! Назвіться, будь ласка.
Домашня кішка: Мене кличуть Сільва.
Бездомна кішка: Мене кличуть по-різному: хто Чорнушкою, хто просто кицькою.
Учителька: Скажіть, будь ласка, де ви живете?
Домашня кішка: Я живу в затишній квартирі, маю
улюблене крісло, різні іграшки.
Бездомна кішка: А я живу, де доведеться: у теплому
кутку підвалу, біля під’їзду.
Учителька: Як ви живете?
Домашня кішка: Я живу чудово. Мені дуже тепло,
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затишно. Вчасно обідаю, гуляю, граюся з різними іграшками, сплю біля господарів. Люблю дивитися мультики.
Настрій завжди веселий, бадьорий.
Бездомна кішка: Я нещасна, настрій не веселий, а
сумний. У мене немає дому, господарів. Часто доводиться мокнути під дощем, спати на холоді, бродити
вулицями.
Учителька: Чим ви харчуєтесь?
Домашня кішка: Моя хазяйка дає мені молочко, сметану, рибку, м’ясо. Купує різний котячий корм. Я завжди
сита, задоволена й ледача.
Бездомна кішка: Добре, якщо вдається зловити мишку
або відшукати рештки їжі біля смітника. Для мене то
чудовий обід. Я кмітлива, рухлива, спостережлива.
Учителька: Можливо, у вас є прохання до дітей?
Бездомна кішка: Діти, просимо вас: не ображайте нас,
а навпаки, захищайте й допомагайте.
Домашня кішка: Ми будемо вам вірними друзями!
Учителька: Подумайте, чому я запросила на урок цих
двох кішок?
2 Назви учасників діалогу.
3 Що ти про них дізнався?
4 Що спільного в розповідях двох кішок? Що відмінного?
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330

Склади опис двох кішок за малюнками і планом. Використовуй текст із попередньої вправи і прикметники з довідки.

Домашня кішка

Бездомна кішка
План

1. Яка кішка?
2. Яка кличка в кішки?
3. Де живе кішка?
4. Як живе?
5. Який настрій у кішки?
6. Чим харчується кішка?
7. Які прохання до дітей має кішка?
8. Яке твоє ставлення до кішки?
Довідка: домашня, бездомна, гарна, замурзана, чиста, брудна, здорова, хвора, щаслива, нещасна; (настрій)
веселий, бадьорий, сумний, пригнічений; сита, голодна,
задоволена, незадоволена, ледача, кмітлива, грайлива,
рухлива, спостережлива; (ставлення) позитивне, негативне, співчутливе, турботливе, нейтральне.
331
1 Прочитай. Доповни речення словами з довідки. Запиши.
1. Річка Шостка вузька й мілка, а Десна — ... і ... .
2. Богданівка — мале село, а Калинівка — ... . 3. У нашому краї тепле літо і ... зима.
Довідка: широка, глибока, холодна, велике.
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2 Випиши парами прикметники-антоніми.
3 До виділеного слова намалюй схему. Назви кількість букв і
звуків.

332
1 Прочитай текст. Про що в ньому йдеться? Яка його основна
думка?

Є біля нашої школи березняк. Посадили його (дбайлива рука) учнів, що давно навчалися в нашій школі.
Милують очі перехожих (білокора берізка). Восени
розплітають вони (золота коса). А взимку (голе дерево)
бачать (зимовий сон).
(Колишній школяр) — зараз (освічений дорослий).
Вони зробили гарну справу. (Висока берізка) — добра
пам’ять про колишніх школярів.
милують — радують.
перехожих — людей, які проходять повз.
освічений — той, хто здобув освіту.
2 Розкрий дужки й зміни словосполучення. Які труднощі ти відчував?
3 Якої пори року подобаються берізки тобі? Вибери з тексту
відповідне речення й запиши.

333
1 Прочитай текст. Добери з дужок точний прикметник.

Уже пригріло (весняне, літнє) сонечко. Почали танути (осінні, зимові) сніги. Верби розпускають свої перші
(пухнасті, колючі) котики. Скоро прилетять (перелітні,
літні, весняні) птахи. Швидше побіжать (веселі, чисті,
брудні) струмки. Розцвітуть (весняні, зимові) квіти-первоцвіти. Значить, настає (справжня, колишня) весна.
2 Одне речення спиши. Підкресли прикметник. Постав до нього
питання.
яке?

Зразок. Уже пригріло весняне сонечко.
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334
1 Прочитай словосполучення в однині.

Яка? (Який?) Хто? (Що?)
весел а
мам а
сумн а
хат а
весел ий дідусь
сумн а
бабуся
весел ий вітер
весел а
синиц я

Які? Хто? (Що?)
весел і
мам и
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

2 Утвори за зразком множину. Запиши.
3 Підкресли словосполучення, ужиті в переносному значенні.

Займенник
335
1 Розглянь малюнки. Назви словом.

дівчинка
?

персик
?

курча
?

діти
?

2 Як можна ще назвати дівчинку? Вибери й запиши правильне
слово з довідки.
Довідка: він, вона, воно, вони.
хто?
хто?
Зразок. Дівчинка — вона.
3 Заміни словами з довідки назви інших малюнків.

336
1 Прочитай і доповни речення за зразком. Користуйся схемою.

1. Полуниц і — смачні ягоди. Вони корисні й містять
вітаміни.
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2. Груш і — ...
3. Огірк и — ...

фрукти.
овочі.
.

Вітаміни — корисні речовини, необхідні для життя людини й тварини.
2 Запиши третє речення. Підкресли виділене слово.

337
1 Добери з дужок точне слово й прочитай речення.
Бабуся, жінка, слива, перерва — (вона, він).
Кіт, бегемот, кран, телевізор — (вона, він).
Зайча, курча, індича, каченя — (вона, воно).
Діти, квіти, машини, стовпи — (вона, вони).
2 Запиши й підкресли вибране слово.
Зразок. Бабуся, жінка, слива, перерва — вона.

338
1 Розглянь малюнок. Назви частини голови словами.

чоло

волосся

око

щока

ніс

шия
2 Запиши слова у три стовпчики. Поясни свою думку.

Він

Вона

Воно

ніс

...

...
127

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

339
1 Прочитай речення.

1. Миколка пише листа бабусі. 2. Він дуже любить
свою бабусю.
3. Наталка пише листа мамі. 4. Вона дуже любить
свою маму.
5. Пташенятко стрибає по подвір’ю. 6. Воно збирає
хлібні крихти.
2 Дай відповіді на запитання.

• Хто любить свою бабусю?
• Хто любить свою маму?
• Хто збирає хлібні крихти?

3 Які іменники замінено словами він, вона, воно в другому, четвертому й шостому реченнях? Запиши ці речення в зошит.

340
1 Прочитай речення. Переклади жестовою мовою.

Я — учень третього класу.
Мене звати Валерій.
Моє прізвище Сологуб.
Мені 10 років.
2 Випиши виділені слова. Постав питання. Користуйся довідкою.
Зразок. Я — хто?
Довідка: Хто? Кого? Чиє? Кому?

341
1 Склади план розповіді про себе. Користуйся реченнями з попередньої вправи й схемами речень плану.

План
1. Хто я?
2.
3.
4.

?
?
?

2 Розкажи про себе. Використовуй слова я, мене, моє, мені.
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342
1 Прочитай діалог. Скільки осіб бере участь у діалозі?

— Ти хто?
— Як тебе звати?
— Як твоє прізвище?

— Я дівчинка.
— Мене звати Юля.
— Моє прізвище Ткачук.

2 Хто запитує? Хто відповідає?
3 Спиши діалог.

343
1 Прочитай частину діалогу. Запитай у свого товариша.

— Ти хто?
— Як тебе звати?
— Як твоє прізвище?

— Я ... .
— Мене звати ... .
— Моє прізвище ... .

2 Запиши доповнений діалог.

344
1 Прочитай.
Я (звуся, називаюся) Андрійком. Моє (ім’я, назва) починається на літеру А. Моє прізвище Кучерук. Воно починається на літеру К.
У мене є сестричка Ліля і братик Олесь. Ім’я сестрички починається на літеру Л. Ім’я братика — на літеру О.
2 Вибери з дужок точне слово. Покажи його жестом.

345
1 Прочитай текст. Зверни увагу на виділені слова.
Улітку я поїду до дідуся в село. Добре мені
буде в дідуся. Уранці я буду ловити рибу.
Удень я буду купатися, а потім допомагати
дідусеві. Увечері я буду дивитися дитячі передачі по телевізору.
2 Хто розповідає про свій відпочинок улітку?
3 Заміни виділені слова на ти, тобі.
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346
1 Розглянь малюнок.

2 Добери з дужок потрібні слова й прочитай текст.

Улітку (ми, діти) поїдемо до дідуся в село. Добре
буде (нам, дітям) у дідуся. Уранці (ми, діти) будемо
ловити рибу. Удень (ми, діти) будемо купатися, а потім
допомагати дідусеві. Увечері (ми, діти) будемо дивитися
дитячі передачі по телевізору.
3 Хто цього разу розповідає про свій відпочинок?
4 Чому ти так вважаєш? Поясни свою думку.
5 Намалюй звукову схему до виділеного слова. Назви кількість
букв і звуків.

уранці

удень

увечері

347
Перекажи текст вправи 346 за поданим планом.

1.
2.
3.
4.
5.

План
Хто поїде влітку в село?
Як буде дітям у дідуся?
Що діти робитимуть уранці?
Що діти робитимуть удень?
Як відпочиватимуть діти увечері?
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Дієслово
348
1 Розглянь малюнок. Прочитай вірш.

Небо ясне, степ, як море,
трава зеленіє,
льон синіє, гречка пахне,
пшениця жовтіє.
Леонід Глібов
2 Знайди слова-дії.
3 Постав до них питання.

пшениця

зеленіє

349
1 Випиши з вправи 348 виділені іменники за зразком.
Зразок. Трава (що робить?) зеленіє.
2 Постав питання до слів-дій. Підкресли закінчення.

Дієслова — це слова-дії,
означають дію предмета,
відповідають на питання:
що роб ить ? що робл ять ? що зроб ив ?
сид ить
сто ять
постав ив
350
1 Прочитай уривок з вірша.
Дієслово — слово діє:
ходить, косить, віє, сіє,
слово плаче і радіє,
усміхається і мріє.
Лариса Лужицька
2 Знайди дієслова, постав до кожного питання.
3 Спиши уривок. Підкресли дієслова.
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351
1 Прочитай і знайди дієслова.

Читає, сад, літній, іти, лікував, тебе, швидко, чотири.
2 Постав питання до кожного дієслова.
3 Запиши дієслова разом із питаннями.

352
1 Прочитай групи слів.

Письмо, писати, списаний, напишу, письмово.
Диво, дивно, дивуюся, дивуватися, дивний.
Світло, світляк, світити, світили, свічка, світлий.
2 Спиши. Підкресли дієслова, постав до кожного питання.

353
1 Прочитай. Які слова відсутні в загадках?

* * *
... баба на грядках, ... в хустках.
* * *
В нашої бабусі ... дід в кожусі,
біля печі ... , без води ... .
2 Встав дієслова й відгадай загадки. Користуйся довідкою.
Довідка: сидить, закуталася, сидить, гріється, умиється.
3 Випиши дієслова за питаннями.

Що робить? сидить, ... , ... .
Що зробила? ... ,
Що зробить? ... .
354
1 Прочитай і відгадай загадку.

* * *
Взимку спить.
Влітку бринить.
Над квітами літає,
солодкий сік збирає.
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2 Знайди в реченнях дієслова. Постав до них питання.
3 Запиши питання й випиши до нього дієслова.

355
1 Розглянь малюнки.

Що робить?

Що роблять?

2 Розкажи, хто що робить.
3 Речення запиши. Підкресли дієслова двома лініями.

356
1 Розглянь малюнок. Прочитай.

1.
2.
3.
4.

Діти (що роблять?) ... .
Сорока (що робить?) ... .
М’яч (що робить?) ... .
Квіти (що роблять?) ... .

2 Продовж і запиши речення. Підкресли дієслова й питання.
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357
1 Прочитай.

Край села ... невеличка хатинка. У ній ... старенька
бабуся. До неї часто ... школярі. Вони ... бабусі. Дівчата ... у хаті. Хлоп’ята ... гусей і ... воду.
2 Що відсутнє в тексті?
3 Чи зрозумілий зміст тексту без дієслів?
4 Додай дієслова з довідки й прочитай текст.
Довідка: живе, приходять, допомагають, прибирають,
носять, годують, стоїть.
5 Зроби висновок про роль дієслів.

358
Випиши з попередньої вправи виділені слова й додай до них
дієслова за змістом. Постав питання до дієслів.
що робить?

Зразок. Хатинка стоїть.

359
1 Прочитай іменники.
Птах, риба, вуж, кіт, собака, соловейко, курка, зозуля,
корова.
2 Добери до іменників дієслова. Запиши за зразком.
Зразок. Птах (що робить?) літає.

360
1 Прочитай групи слів.

гра
літак
стрибок
хода

грати
літати
стрибати
ходити

грайливий
літальний
стрибковий
ходячий

2 До слів кожної групи постав питання.
3 Випиши групу слів, що відповідають на питання що робити?

стрибок

стрибати
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361
1 Розкажи жестовою мовою, що ти робив учора, робиш зараз,
робитимеш завтра.
2 Переклади жести-дії дієсловами й запиши до таблиці.

Я

Що робитиму?
Що буду робити?

Що робив?

Що роблю?

чит ав

чит аю

чит ат иму
б уд у чит ати

пис ав

пиш у

...

...

...

...

Дієслова мають три часи:
минулий
теперішній
майбутній
що роб ив ? що робл ю ? що робит иму ?
що буду робити ?
пит ав
пит аю
питат иму
буду питати
теперішній час

майбутній час

минулий час

362
1 Прочитай текст.

Заєць скакав у лісі. Лис блукав лісом,
шукав собі їжу. Заєць побачив лиса й
сховався під кущ.
2 Що робив заєць у лісі?
3 Що робив у лісі лис?
4 Що зробив заєць, коли побачив лиса? Чому?
5 Постав питання до дієслів.
6 Запиши питання й дієслова парами. Зверху напиши час дієслова.
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363
1 Розглянь малюнки.

2 До кожного малюнка придумай речення. Використовуй дієслова. Почни так:

Сьогодні я (що роблю?) ...
Завтра я (що робитиму?) ...
Учора я (що робив?) ...
364
1 Прочитай уривок з вірша.

...світає,
край неба палає,
соловейко в темнім гаї
сонце зустрічає.
Тихесенько вітер віє,
степи, лани мріють,
між ярами над ставами
верби зеленіють.
Тарас Шевченко
мріють — тут: ледве видніються.
2 Знайди дієслова. Визнач час дієслів.
3 Випиши дієслова за зразком:
Зразок. Що робить? світає, ... , ... , ... .

Що роблять? мріють, ... .
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365
1 Прочитай хлопчачий вірш.

Хлопчачий вірш
Табуретку ми робили.
І стругали, і пиляли,
молотками працювали.
Палець вдарили уже —
це нічого, заживе…
Фарбували, лакували…
Потім тату дарували.
2 Про кого йдеться у вірші? Що робили діти? Що при цьому
сталося?
3 Чи траплялася з тобою подібна ситуація?
4 Якому реченню відповідає малюнок?
5 Чому вірш так називається?

366
1 Знайди у вірші з попередньої вправи дієслова. Назви їх.
2 До кожного дієслова постав питання. Користуйся довідкою.
Довідка: що робили? що зробили? що зробить?
3 Запиши дієслова у три стовпчики.

367
1 Прочитай дівчачий вірш.

Дівчачий вірш
Ми сніжинки вирізали,
шкільне свято готували.
На папері розмічали,
ножицями працювали.
Мильним розчином змочили
і на шибку приліпили.
2 Знайди у вірші дієслова, що відповідають на питання що робили? що зробили?, й випиши їх у два стовпчики.
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368
1 Прочитай текст.
Я люблю кімнатні квіти. Я їх доглядаю: поливаю, обрізаю сухі листочки.
Раз на тиждень протираю від пилу горщики.
2 Спиши. Підкресли дієслова. Визнач час.

369
1 Розглянь таблицю.

Теперішній час
Хто? Питан- Приня
клад

Майбутній час
Питання

Приклад

буд у
я
пиш у
писати
писат иму
що буд еш
буд еш
що
робити?
ти
писати
робиш? пиш еш
що робитим еш ?
писатим еш
що буд емо робити ? буд емо писати
що
ми
п
и
ш
емо
що робитим емо ? писатим емо
робимо?
що буд ете
буд ете
що
робити?
ви
писати
робите? пиш ете
що робитим ете ? писатим ете
що
роблю?

він,
що
вона,
робить? пиш е
воно

що буд у робити ?
що робит иму ?

що буд е робити?
що робитим е ?

що буд уть
що
робити?
вони
роблять? пиш уть
що робитим уть ?

бу д е
писати
писат име
буд уть
писати
писатим уть

2 Назви питання дієслів теперішнього часу.
3 Яка частина змінюється в питанні й у дієслові?
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Дієслова змінюються за особами.
370
1 Прочитай.
Збирати, складати, мити.
2 Зміни дієслова за зразком.
Я (що роблю?) збираю, ... , ... .
Ти (що робиш?) збираєш, ... , ... .

371
1 Розглянь схему. Прочитай.

Ми

встаємо
біжимо
беремо
зачиняємо

2 Запиши дієслова зі словом ми.
3 Постав питання до дієслів. Визнач час.

372
1 Прочитай дієслова.
Спати, телефонувати, набирати, міняти.
2 Зміни дієслово на майбутній час із питанням що робитиме?
3 Запиши парами за зразком:
Зразок. Спати — спат име .
4 Склади речення з дієсловом мінятиме.

373
1 Прочитай словосполучення.
Тепло обійматиму, ніжно гладитиму, правильно говоритиму, точно відповідатиму.
2 Знайди дієслова. Постав до них питання і визнач час.
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374
1 Прочитай речення.

1. Сьогодні Оксана (пише, пишуть) переказ. 2. Зараз
Назар (виконують, виконує) завдання. 3. Руслан і Людмилка (показує, показують) нові жести.
2 Вибери точне питання й розкрий дужки.
3 Випиши сполучення іменників з дієсловами. Назви час дієслів.

375
1 Прочитай. Доповни речення дієсловами теперішнього часу.

Хліб печуть, а борщ ... .
Картоплю садять, а пшеницю ... .
Вірш читають, а пісню ... .
Пензликом малюють, а ручкою ... .
Сік п’ють, а вінегрет ... .
Довідка: сіють, варять, їдять, пишуть, співають.

1.
2.
3.
4.
5.

2 Запиши речення. Підкресли дієслова. Постав до них питання.

376
1 Прочитай вірш.

Любій мамі
Любій мамі на світанні
квітку подарую.
З днем святковим привітаю,
міцно поцілую.
Хай моя чудова квітка
на вікні зростає
і з матусею щоранку
сонце зустрічає.
Олена Роговенко
2 Знайди у вірші й випиши дієслова, що відповідають на питання що зроблю? що робить?
3 Визнач час дієслів.
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377

1 Пограйте в гру «Що робить учень?». Придумай і запиши якнайбільше дієслів, що відповідають на питання що робить?
2 Перевір, хто придумав і записав більше дієслів.

378
Склади речення за запитаннями. Запиши.

1. Хто? ... що робить? ... куди? ... .
2. Хто? ... що зробив? ... кого? ... .
3. Хто? ... що зробив? ... куди? ... .
379
1 Прочитай і відгадай загадку.

* * *
Ця тварина — справжній друг.
Тяжко робить: тягне плуг,
поле оре, сіно возить.
Їсть і сіно, і овес,
з нею дружить Сірко-пес.
Копитами цок-цок-цок,
верхи возить діточок.
Марта Чопек
цок-цок-цок — тут: цокає, стукає.
2 Знайди в загадці дієслова. Назви їх.
3 Що робить тварина? Дай письмову відповідь.

380
Прочитай. Утвори форми минулого і теперішнього часу.

Минулий час

Теперішній час

друж ив

друж у

біг ав
...

Я

...
трим аю
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381
1 Розглянь таблицю «Минулий час дієслова».

Я, ти, він

Вона

Воно

Ми, вони

що робив?
що зробив?

що робила?
що зробила?

що робило?
що зробило?

що робили?
що зробили?

куп ив
скуп ив

куп ила
скуп ила

куп ило
скуп ило

куп или
скуп или

2 Поясни значення слів купив і скупив.

382

1 Прочитай дієслова. Утвори форму минулого часу за зразком.
Я суму ю
— сумув ав .
Вона має
— мал а .
Я поверта ю —
... .
Вона нес е — ... .
Я зберіга ю — ... .
Вона диха є — ... .
Воно спить
— спал о .
Воно склада є — ... .
Воно ремонту є — ... .
2 Запиши. Визнач час дієслів.

383

1 Розглянь малюнок. Прочитайте з однокласниками діалог в
особах: автор, водяна лілея, метелик.

Де ночує водяна лілея
Росте на ставу біла квітка — водяна лілея. Радісно розтуляє свої пелюсточки до сонця. Сідає на білу квітку
метелик. Хоче перепочити, бо вже вечір наближається. А квітка йому каже:
— Лети, метелику, шукай іншої квітки, бо я лягаю на ніч спати під воду.
— Чому? — дивується метелик.
— Бо у мене під водою чекає м'яка постіль.
Склала біла лілея пелюсточки й тихо пішла спочивати
під воду. А метелик полетів на берег.
За Василем Сухомлинським
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2 Знайди дієслова й запиши у три стовпчики.

Що робить?
...

Що зробила?
...

Що зробив?
...

384
1 Прочитай уривок з вірша.

На високій горі
На високій горі
дуб-нелинь стояв,
корінням з Дніпра
води набирав.
На світанку шумів,
і чули поля:
— Вічна слава тобі,
Україно моя!
Дмитро Чередниченко
дуб-нелинь — дуб, з якого не опадає листя.
2 Де стояв дуб-нелинь? Що чули поля, коли дуб шумів на світанку?
3 Випиши виділені слова. Постав до них питання.
Зразок. Дуб (що робив?) стояв ...

385
1 Розглянь неповні речення із питаннями. Доповни речення
словами з довідки.

1. Хто? ... вчили вірш про що? ... .
2. Учителька що зробила? ... що? ... .
3. У лісі що зробили? ... перші що? ... .
Довідка: діти, прочитала, казку, квіти, зацвіли, весну.
2 Запиши утворені речення.
3 Підкресли дієслова минулого часу.
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386
1 Розглянь малюнок.

2 Дай повні відповіді на запитання. Запиши.

• Куди приїхали діти?
• Звідки приїхали діти?
• Куди відлітали лелеки?
• Звідки повернулися лелеки?

3 У кожному реченні постав питання до дієслова.

387
1 Прочитай. Добери з дужок потрібне за змістом дієслово.

Що робили?
Що зробили?
Біля школи ми (садили, посадили) великий сад. Кожного ранку ми (поливав, поливали) саджанці. Тепер у
нашому саду (росло, виросло) багато плодових дерев.
Восени ми (збирали, зібрали) урожай фруктів.
2 Запиши перші два речення. Назви час дієслів.

388
1 Прочитай дієслова.
Іти, ходити, брести, чалапати, човгати, крокувати, то-

пати.

2 Яку дію характеризують ці слова?
3 Як вони називаються?
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389
1 До дієслів лівого стовпчика добери протилежні за значенням
дієслова з правого стовпчика. Запиши парами.

купували
приїхали
розмовляли
йшли
зустрічали
прилетіли

від’їхали
продавали
стояли
відлітали
мовчали
проводжали

Зразок. Купували — продавали.
2 З однією парою дієслів склади й запиши речення.

390
1 Прочитай речення. Зверни увагу, які різні дії означає слово іде.

Іде сніг. Іде пароплав. Іде урок. Іде весна. Іде час. Іде
мультфільм.
2 У кожному реченні заміни дієслово іде синонімом. Запиши.
Зразок. Падає сніг.
Довідка: показують, пливе, їде, настає, падає, минає,
відбувається.

391
1 Прочитай і переклади дієслово жестовою мовою.

Просити (щось).
2 Добери дієслова-синоніми з довідки. Запиши.
Довідка: благати, клопотати, звертатися з проханням.

392
1 Прочитай.

Плакали діти. Плакав кіт. Плакала береза. Плакали
стріхи.
Пливе човен. Пливе хлопець. Пливуть хмари. Пливли
качки.
2 Випиши речення з дієсловами в переносному значенні. Підкресли дієслова.
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393
1 Прочитай і утвори речення за схемою.

Світитьтанегрієсонцезолоте...
,
...
2 Запиши речення. Підкресли дієслова.
3 Які труднощі ти відчував?

Не з дієсловами
завжди пишеться окремо.
Ходив — не ходив, візьму — не візьму.
Не з дієсловами

394

1 Прочитай вірш.

Жив на світі хлопчик Не,
він без не і не дихне.
Він не хоче вранці встати,
він не любить працювати.
Не малює, не читає,
навіть у футбол не грає.
Він постійно ледарює,
ніщо його не хвилює.
Анатолій Свашенко
2 Про що розповідає вірш? Яку назву можна йому дати?
3 Випиши всі дієслова з не. Познач орфограму: Не з дієсловами

395
1 Прочитай пари речень.

1. Замісиш глину
Не замісиш глину
2. Приб’єш гачок
Не ... гачок
3. Зарядиш телефон
Не ... телефон

— зробиш цеглину.
— ... ... цеглину.
— повісиш рюкзачок.
— ... ...
... .
— будеш спілкуватися.
— ... ... спілкуватися.
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4. Змайструєш годівничку — повісиш на вербичку.
Не ...
...
— ... ... на вербичку.
2 Додай у другі речення пропущені слова. Запиши за зразком.
3 Які труднощі ти відчував?
4 Яку орфограму ти застосував?

396
1 Прочитай вірш.

...Носоріг
уздовж доріг
насіяв незабудок
і написав:
«Не насмітіть!
Не наступіть!
І не зірвіть! —
Нехай на радість будуть!»
Тамара Коломієць
2 Випиши з вірша спонукальні речення.
3 Назви орфограму до правильного написання дієслів з не.

397
1 Прочитай речення.

Не можна пустувати у воді.
Не можна сидіти у воді до посиніння.
Не можна читати лежачи.
до посиніння — до тремтіння, поки не змерзнеш.
2 Які це речення?
3 Перебудуй розповідні речення на спонукальні за зразком.
Зразок. Не можна пустувати у воді. — Не пустуй у

воді.
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398
1 Розглянь малюнки.

2 Прочитай речення.
Годинник висить. Олівець лежить. Чайник стоїть.
Подушка лежить.
3 Уточни значення дієслова за зразком.
Зразок. Годинник висить, а не лежить.

399
1 Прочитай текст.
Бездомні тварини потребують нашого захисту й допомоги. Вони часто (не) мають їжі, води, теплого кутка
й догляду.
(Не) ображайте бездомних тварин!
(Не) бийте їх! (Не) цькуйте! (Не) дражніть!
2 Про що йдеться в тексті? Яка його основна думка?
3 Випиши речення, у яких треба застосувати орфограму:

400

Не з дієсловами
1 Прочитай.
Радіє вчителька, радіє бабця, радіє природа.
Хмуриться погода, хмуриться Вітько, хмуряться хмари.
2 Випиши сполучення слів з дієсловами в переносному значенні.
3 Поясни свою думку.
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401

1 Розглянь малюнок.
2 Придумай речення з дієсловом стоїть і не за схемою.

, а

.

3 Запиши. Підкресли підмет і присудок.

402
1 Прочитай уривок з вірша.

Десна
Прийшла весна,
шумить Десна
та хвилі розганя.
— Пора, пора,
вставай від сну, —
до діда промовля.
Прокинувсь дід —
Дніпро старий,
реве, гуде,
клекоче.
Десна жартує,
гомонить,
радіє та регоче.
Лариса Колотуша
2 Знайди у вірші слова, близькі до слів говорить, сміється.
3 Знайди слово, протилежне за значенням до слова сумує.

403
1 Прочитай неповні речення.

Бурулька ... вниз головою.
Кажан ... вниз головою.
2 Встав дієслова за змістом.
3 Запиши доповнені речення. Підкресли граматичну основу.
Довідка: спить, росте.
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Прислівник
404
1 Розглянь малюнки.

2 Склади речення за питанням коли? і схемою:

?
Зразок. Коли дерево цвіте?

405
1 Розглянь cхему.

cьогодні
завтра

вчора
Коли?
зранку

ввечері
вдень

2 Поясни значення слів, що відповідають на питання коли?
3 З двома словами (на вибір) склади речення.

день

вдень

сьогодні

406
1 Прочитай неповні речення.
1. Миколка був (коли?) ... в лІкаря. СергІйко йде (коли?)
... до лікаря. Стас піде (коли?) ... до лікаря.
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2. Оленка прокинулась (коли?) ... . Обід у шкільній
їдальні (коли?) ... . Тато повернувся з роботи (коли?) ... .
2 Додай точне слово й запиши речення.
коли?

Зразок. Миколка був учора в лікаря.

Прислівники — це слова, які означають
ознаку дії, відповідають на питання:
коли? вранці, восени, сьогодні,
де? тут, вгорі, праворуч,
як? чесно, постійно, гарно,
куди? близько, вниз, угору.
прислівник

ознака дії

407
Прочитай групи слів. Знайди прислівники.

Сміх, сміятися, смішний, смішно.
Зелень, зелений, зеленіти, зелено.
Висіти, висота, високо, високий.
Чисто, чистити, чистий, чистота.
408
1 Прочитай групи слів.

Брудний, бруд, бруднити, брудно.
Холод, холодний, холодно, холодити.
Теплий, тепло, теплота, тепліти.
2 Розмісти слова в стовпчики таблиці.

Іменник Прикметник
що?
який?

Дієслово
що робити?

Прислівник
як?

бруд

брудний

бруднити

брудно

...

...

...

...
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409
1 Прочитай пари прислівників. Поясни їхнє значення жестовою
мовою.

Ліворуч — праворуч. Тут — там. Знизу — вгорі.
2 На яке питання відповідають прислівники?

410
1 Прочитай. Добери потрібні слова з довідки й склади два речення.

Дуже (як?) ... буває тільки (коли?) ... .
Довідка: холодно, спекотно, взимку, влітку.
2 Запиши утворені речення. Постав питання до прислівників.
як?

коли?

Зразок. Дуже холодно буває тільки взимку.

411
1 Прочитай прислівники.

Вранці, швидко, щодня, напам’ять, скраю.
2 Постав до них питання з довідки.
Довідка: як? коли? де?
3 Запиши за зразком.
Зразок. Як? — напам’ять.

напам’ять
412
1 Прочитай вірш-звертання.

Шановний третьокласнику!
Працюй наполегливо,
швидко, старанно,
щоб кожну хвилину
не втратити марно.
2 Знайди прислівники й постав до них питання.
Зразок. Працюй (як?) наполегливо, ...
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413
1 Вибери з дужок потрібне слово й прочитай прислів’я.

1. Проспиш (весна, весною) — заплачеш (зима, зимою). 2. Хто (весна, весною) байдикує, той (зима, зимою)
голодує.
2 Як ти розумієш прислів’я? Що означають слова проспиш, заплачеш? У якому значенні вжито ці слова у прислів’ях?
3 Спиши. Постав питання до прислівників.
коли?

коли?

Зразок. Проспиш весною — заплачеш зимою.

414
1 Прочитай текст.

...
Зайчик з лісу прибіг на город і став уважно роздивлятися. Тут і навколо нікого не було. Він швидко
знайшов грядку з капустою і став смачно снідати. Раптом зайчик побачив бабусю, яка повільно рухалася на
город. Він миттєво схопився й помчав до лісу.
2 Про кого ти прочитав? Придумай до тексту заголовок.
3 Випиши виділені слова. Постав до них питання.
як?

Зразок. Уважно роздивлятися.

415
Склади речення-відповіді за зразком. Використовуй прикметники з довідки.

• Який у тебе сьогодні настрій?
• Який у тебе настрій був учора?
• Який настрій у твого товариша сьогодні?
• Який настрій у твого товариша був учора?
Зразок. Сьогодні в мене бадьорий настрій.

Довідка: теплий, сонячний, похмурий, бадьорий, дощовий, веселий, невеселий, гарний.
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ТЕКСТ
Ознаки тексту. Заголовок
416
1 Прочитай записане ліворуч і праворуч.

Де живе лисичка
Ми ходили в ліс. Там
бачили лисячу нору. У
норі живе руда лисичка.
У лисички є двоє малих
лисеняток.

У лісі живуть дикі звірі.
Білочка сушить гриби на
зиму. Зайчик боїться вовка. Лисичка заховалася в
нору.

2 Подумай, де речення пов’язані між собою, а де — ні.
3 Яку спільну назву мають речення, записані ліворуч? Прочитай.
4 Чи можна дати спільну назву реченням, які записані праворуч?

Пов’язані за змістом речення,
що розміщені послідовно, утворюють текст.
До тексту можна дібрати назву (заголовок).
417
1 Прочитай речення без номерів.

3. — Хочу таке вбрання, як сонечко, — сказав Мураха, дивлячись на її жовте листя. 5. Зрадів Мураха, схопив листочок і потягнув до мурашника. 1. Позолотила
осінь берізку. 4. — Візьми, будь ласка, — відповіла берізка і скинула листочок. 2. Хто пройде, кожен берізкою
милується.
2 Чи можна ці речення назвати текстом? Чому?
3 Прочитай речення за порядком номерів.
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4 Чи можна тепер ці речення назвати текстом? Чому?
5 Про що йдеться в тексті?
6 Який заголовок можна дібрати до тексту?

Назва завжди передає
головну інформацію.
Назва буває в картини, ілюстрації,
фотографії, тексту.
Заголовок — це назва тексту.
Заголовок є в тексті, казці, оповіданні, вірші.
заголовок
418
1 Розглянь малюнок і прочитай вірш.

?

?
— Чорна ворона
каркнула:
— Кра!
Гляньте:
за хатою біла гора!
Біло на вулиці.
Біло в гаях.
Сливи і яблуні
в білих шапках.
Білі городи.
Білі поля.
В білому світі
чорна лиш я!
Микола Петренко

2
3
4
5

Що зображено ліворуч? Придумай назву.
Що записано праворуч? Прочитай. Придумай заголовок.
Що спільного у двох творах? Чим вони різняться?
Подумай, чи може бути однакова назва (заголовок)?
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419
1 Розглянь малюнок і прочитай вірш.

?

?
Вкрив дерева білими крильми
морозець колючий,
мов шипшина.
Білі черевики у зими,
біла-біла в неї кожушина.
Білі сани, білогриві коні,
білі рукавички пухові.
Білі щічки, а вуста червоні,
мов розквітлі маки польові.
Микола Сингаївський

2 Про що йдеться у вірші?
3 Що зображено на малюнку? Чи відповідає він змісту вірша?
4 Назви малюнок і придумай заголовок вірша. Запиши.

420
1 Порівняй вірші з двох попередніх вправ.
2 Подумай, чим вони схожі. Чим різняться?
3 Пригадай вірш про зиму, який ти знаєш напам’ять. Прочитай.
Назви його заголовок.

421
1 Прочитай речення.

. . .
Але йому потрібна ще й сіль.
Він їсть гілки й траву. Лось — лісова тварина. Діти приносили лосям
сіль.
2 Розмісти речення послідовно, щоб
утворився текст. Запиши.
3 Про що йдеться в тексті?
4 Добери до тексту заголовок.
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422
1 Розглянь малюнки. Чи правильно їх розміщено? Як їх треба
розмістити?

2 Склади за малюнками текст.
3 Перекажи зміст складеного тексту.
4 Добери до тексту заголовок.

423

1 Розглянь малюнок. Прочитай текст.
Росте на cтавку біла квітка. Називається вона водяна лілія. Радісно розкриває лілія свої пелюстки до сонця.
Сідає на квітку метелик, відпочиває.
2 Скажи одним реченням, про що цей текст.
3 Вибери найкращий заголовок. Запиши.
Довідка: Водяна лілія. На ставку. Біла квітка.

Тема і мета тексту
Текст має тему і мету.
Тема — це те, про що (про кого)
розповідається в тексті.
Мета — це те, для чого текст.
тема

мета
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424
1 Прочитай текст.

Ведмідь і мишка
Спіймав якось ведмідь маленьку мишку. Почала вона
його просити:
— Відпусти мене. Я тобі у пригоді стану.
Посміявся ведмідь із такої помічниці і відпустив її.
Ось одного разу заплутався ведмідь у сітках. Рвався,
рвався — ніяк не вирветься.
Тут прибігла мишка, перегризла петлі й звільнила
ведмедя.
За Костянтином Ушинським
у пригоді стану — знадоблюся.
2 Про що йдеться в тексті? Хто його головні герої?
3 Для чого автор нам розповідає? Чому важливо знати цю інформацію?

425
1 Прочитай речення.

Як ведмідь упіймав мишку.
Як потрібно допомагати в біді.
2 Поміркуй, що це.
3 Якому тексту відповідають ці речення?
4 Визнач тему й мету тексту. Поясни, чому ти так думаєш.

Мета — це основна думка, ідея тексту.
426
1 Прочитай текст.

Казка про білочку-мандрівницю
З кожним днем холоднішало. Маленька білочка заблудилася в лісі. Вона оселилася в дуплі осики. Але дупло
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було маленьке, незатишне. Часто вночі дощ мочив звірятко до кісток.
Білочка дуже сумувала. Вона розпитувала всіх, як їй
переправитися на той бік ставка і знайти стару ялину,
де жили її батьки.
— Я перенесла б тебе на крилах, — сказала якась
пташка, — але боюсь, що ти зламаєш їх.
— Я повів би тебе понад ставком, — сказав кріт, —
але мені ніколи. Я маю збудувати нове житло під землею.
— Я раджу тобі не хвилюватися, — зауважив їжак. —
Краще подбай про зиму.
— Я не хочу жити сама. Мені так сумно…
Дні минали. Вітер дув сердитіше. Згори почало щось
падати біле, пухке і холодне. Білочка лежала в дуплі і
тремтіла від холоду. Раптом вона побачила зайця.
— Здрастуй, білочко! — загукав він. — Я знайшов
твою стару ялину. Там твої батьки плачуть за тобою. Біжімо до них. Уже замерз ставок, і ми пострибаємо навпростець.
Маленька білочка зраділа.
— Я хочу понести їм ті горішки і ягідки, що я назбирала, — сказала вона.
— Добре. Ти сідай мені на спину і бери в лапки гостинці. Я одним духом домчу тебе до старої ялини.
Вони так і зробили.
Біля ялини чекали на білочку і тато, і мама, і брати,
і сестри.
За Оксаною Іваненко
2 Про кого розповідає текст?
3 Як жила білочка без своїх батьків?
4 Чи допомогли білочці пташка, кріт, їжак? Що вони сказали?
5 Хто допоміг білочці? Чому?
6 Яка основна думка казки?
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427
1 Доповни й запиши речення.
Казка про білочку-мандрівницю — це … тексту.
2 Що це за речення? Це заголовок чи тема казки? Обґрунтуй
свою думку.

Заголовок містить тему
або основну думку тексту.

Будова тексту.
Змістовий зв’язок
між частинами тексту
428
1 Прочитай текст і розглянь малюнок.
Це щиглик. Він живе в парках, садах,
лісах.
Це маленька пташка розміром з горобця. У щиглика гострий дзьоб. Дзьобом зручно добувати насіння бур’янів.
Навколо дзьоба червоне пір’я. На шиї —
білий шарф. Крила чорні, з жовтими смужками та білими плямами. Спинка — коричнева.
Щиглик — красива яскрава пташка.
2 Про кого розповідається в тексті?
3 Прочитай перше речення, середину й останнє речення тексту.
4 Спиши останнє речення.

Текст має три частини:
зачин (початок),
основна частина (середина),
кінцівка (заключна частина).
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429
1 Прочитай текст. Розглянь малюнок.

Надворі січень.
Усе довкола побіліло. Ось гарне деревце горобини! Спокійні
червоногруді снігурі прилетіли й
ласують ягодами. Ці птахи — наші
гості. Разом із ними прилітають
чечітки, омелюхи, юрки.
Діти, робіть годівнички, підгодовуйте пташок!
2 Про що йдеться в тексті?
3 Зачитай спочатку зачин, потім — основну частину й кінцівку
тексту.
4 Випиши спонукальне речення.

430
1 Прочитай.

Вона схилила зелені віти і дивиться у воду, ніби плаче. Над ставком росте плакуча верба. Біля самого стовбура маленька пташка примостила гніздечко. Тому її
назвали плакучою.
2 Побудуй текст за запитаннями до трьох частин.

Зачин
Основна частина
Кінцівка

•
•
•

Де росте верба?
Чому вербу назвали плакучою?
Що з’явилося на вербі?

3 Зачитай початок тексту, далі — основну частину й кінцівку.
4 Придумай заголовок до тексту.

зачин

основна частина

кінцівка
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431
1 Групова робота. Прочитайте сміховинку.
Випрала мама сорочку й каже Іванкові:
— Неси, синку, повісь на сонці, хай сохне.
Вернувся через хвилину Іванко в хату з сорочкою.
— Чому ти не повісив? — питає мама.
— Не дістав до сонця, — відповів син.
сміховинка — жартівливий текст.
2 Зачитайте початок, основну частину й кінцівку сміховинки.
3 Розіграйте сміховинку за ролями: автор, мама, Іванко.

432
1 Прочитай текст-загадку. Про кого йдеться?
У барлозі спить великий волохатий звір. Шерсть у
нього густа, темно-коричнева. Вуха маленькі, хвоста
майже не видно. Лапи міцні, з кігтями. Морда довгаста,
з чорним носом.
2 Зачитай зачин тексту.
3 Придумай і запиши кінцівку тексту.

433
Прочитай зачин казки. Продовж її за запитаннями. Добери
заголовок.

Зустрілися кішка з мишкою. Мишка швиденько заховалася в нірку.
Кішці захотілося з’їсти мишку …
• Як кішка виманювала мишку з нірки?
• Що вона казала мишці?
• Що відповіла мишка кішці?
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434
1 Прочитай.
Хлопчик і дівчинка їхали в метро. Вони сиділи й жваво розмовляли.
На зупинці до вагона зайшов старенький дідусь.
2 Це весь текст чи частина тексту?
3 Яка частина тексту відсутня? Чому ти так вважаєш?
4 Придумай відсутню частину. Запиши її.

Абзац
435
1 Прочитай оповідання і план до тексту.
Під березою діти знайшли совеня з поламаним крилом. Воно не могло злетіти.
Діти перев’язали пташеняті крильце й посадили його
в клітку. Вони добре доглядали совеня.
Незабаром совеня одужало. Діти відпустили його на
волю.

1.
2.
3.
4.
5.

План
Кого знайшли діти під березою?
Що сталося з совеням?
Як діти допомогли пташеняті?
Як вони доглядали пташеня?
Що зробили діти, коли пташеня одужало?

2 Поділи оповідання на частини за планом.
3 Скільки в тебе вийшло частин?
4 Зачитай кожну частину тексту.

Абзац — це відступ праворуч
у першому рядку частини тексту.
абзац
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436
1 Прочитай текст.

На перерві
Закінчився третій урок. Я пішов у їдальню. У коридорі
привітався з нашим директором школи. Він вийшов з
кабінету і пішов на перший поверх. У їдальні смачно
пахло свіжими пирогами з абрикосами.
2 Поділи текст на частини. Користуйся планом.

План
1. Після уроку.
2. Зустріч у коридорі.
3. У їдальні.
3 Запиши кожну частину тексту з абзацу.

437
1 Прочитай текст.

На одному далекому острові жили люди-велети. Одного разу море викинуло на берег скриню з книжками.
Ніхто з велетів не знав, для чого книжки. Один юнак
Валько забрав скриню з книжками й пішов у свою печеру. Там хлопець прочитав книжки і розказав усім про
культуру спілкування. З того часу велети почали вітатися й прощатися, говорити дякую, прошу, будь ласка,
робити одне одному подарунки.
За Лесею Мовчун
люди-велети — люди, дуже високі на зріст.
юнак — молодий хлопець.
печера — порожнина в горі.
2 Про що йдеться в тексті?
3 Чого вчить цей текст?
4 Поділи текст на частини. Скільки речень має кожна частина?
5 Запиши кожну частину тексту з абзацу.
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438
1 Прочитай текст.

Біля твоєї хати цвітуть айстри,
чорнобривці, гвоздики. Вузенька стежинка біжить на лужок. Над
криницею росте калина. Червоні
ягоди горять, як жар. З поля долітає гуркіт моторів. Там працює твій
батько.
Звідси починається твоя Батьківщина.
За Іваном Цюпою
горять, як жар — дуже яскраві.
2 Скільки частин має текст? Покажи й прочитай кожну частину.
3 Яку частину тексту записано з абзацу?
4 Як записано основну частину й кінцівку?
5 Запиши основну частину й кінцівку з абзацу.
6 Розглянь малюнок. Які квіти на ньому зображені?

Типи текстів: текст-розповідь,
текст-опис, текст-міркування
439
1 Прочитай і відгадай загадку.

* * *
У барлозі під гілками
спить дитятко біля мами.
Бачить вже солодкі сни
від осені до весни.
Хто оце дитятко?
Певно, ...
Марта Чопек
2 Про що розповідається в тексті? Як зимує дитятко?
3 Вивчи загадку напам’ять.
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Текст, у якому про щось розповідається, —
це текст-розповідь.
440
1 Розглянь малюнок.

2 Склади текст-розповідь «Свято в лісі» за малюнком і запитаннями плану.

1.
2.
3.
4.

Що
Що
Що
Що

План
роблять звірята?
робить білочка?
роблять лисички?
робить пташка?

441
1 Прочитай текст.

Київ — наше красиве місто
Київ — дуже велике і красиве місто. Розташований
він на обох берегах Дніпра.
Вулиці Києва широкі, обсаджені деревами. Серед дерев найбільше каштанів. Навесні вони квітують. І здається, місто прибралося на свято.
Чарівний наш Київ.
2 Як описано Київ у тексті?
3 Спиши заголовок тексту.

Текст, у якому щось описується, —
це текст-опис.
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442
1 Послухай розповідь учителя.

Кожен має секрети
Художник малює фарбами. Скульптор ліпить із глини.
Фотограф знімає фотоапаратом. Учень малює олівцем.

Письменник пише словами. Текст цікавий і змістовний. Це значить, що письменник передає в тексті інформацію і знає різні секрети слів.
Особливі секрети слів письменник використовує,
коли пише текст-опис. Це може бути словесний портрет
людини, опис тварини, будинку, явища природи, події,
ситуації…
2 Про що розповідається в тексті? Що нового ти дізнався?
3 Що може описувати текст-опис?

443
1 Розглянь малюнки із вправи 442. Прочитай речення.

Груди в синички жовтенькі з чорною краваткою, а
спинка зеленувато-синя.
Синичка — корисна пташка.
У синички чорненька голівка і білі щічки. Вона живе
в садах і лісах і знищує багато комах.
Вона менша від горобця.
Синичка — маленька пташка.
2
3
4
5

Розмісти речення так, щоб утворився текст-опис.
Поміркуй, чому цей текст називається текст-опис.
Чи можна сказати, що це словесний портрет пташки? Чому?
Придумай заголовок до тексту.
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444
1 Прочитай і відгадай загадку.

* * *
Джум-джум-джум —
так я співаю.
Мед у бджіл я відбираю.
Жалю всіх — жалю не маю.
Не чіпайте, бо кусаю!
Я красива і струнка,
в мене талія тонка,
а зовуть мене ...
жалю — кусаю.
жалю — жалості.
2 Хто розповідає про себе?
3 Визнач тип тексту. Поясни свою думку.
4 Прочитай в тексті розповідь, а потім — опис.
5 Випиши речення, що стосується опису. Підкресли слова-ознаки.

445
1 Прочитай текст у лівому й правому стовпчиках.

1. Снігур — невеликий
птах.
Дзьоб у снігура короткий, але міцний. Нижня
частина тіла снігура —
червона, а верхня блакитно-сіра. Голова, крила,
хвіст — червоні.

2. Хто там сидить на дереві? То ж снігурі! Вони
прилетіли до нас зимувати
з півночі. Тому й називаються снігурами.
Снігурі не бояться зими.
Харчуються вони насінням
і комахами.

2 Що спільного в цих текстах?
3 Що відмінного в цих текстах?
4 Як описано пташку в тексті ліворуч? Який це текст?
5 Що розповідається про снігура в тексті праворуч? Який це
текст?
168
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

446
1 Розглянь малюнок.
2 Склади текст-опис за малюнком і планом. Користуйся словами
з довідки.

План
1. Яка білочка?
2. Де живе білочка?
3. Яка в білочки шерсть?
4. Які лапки?
5. Які вушка?
6. Який хвіст?
Довідка: дика, швидка, у лісі, руда, золота, маленькі,
довгий, пухнастий, гарний.
447

1 Прочитай вірш.

Чи є в світі
що дорожче,
як мама кохана,
що трудиться
для дитини
до ночі від рана!
Іванна Блажкевич
від рана — від ранку.
2 Про кого міркується у вірші? У чому нас переконує вірш?
3 Добери до вірша заголовок.
4 Вивчи вірш напам’ять.

Текст, у якому щось пояснюється,
доводиться, обґрунтовується, —
це текст-міркування.
Текст-міркування містить такі слова:
я вважаю, на мою думку, я переконаний,
по-перше, по-друге, тому, отже.
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448
1 Прочитай текст.
Кажуть: «міцний, як дуб». І справді, дуб дуже міцний.
По-перше, навіть у воді він лежить дуже довго. Тільки
стає чорним і твердим, мов залізо.
По-друге, дуб розвивається пізніше за всі дерева.
Зате він довше від усіх дерев стоїть із листям.
По-третє, у дубовому лісі живуть дикі кабани. Вони
їдять жолуді.
2 Про що мовиться в цьому тексті?
3 Знайди слова, які підтверджують, що це — текст-міркування.
4 Прочитай початок тексту.

449
1 Розглянь малюнки. Прочитай.

Наш вихідний на дачі
У гарну погоду ми проводимо вихідний день на дачі.
У нас є улюблене місце — невелика галявина в саду
біля молодих яблунь і черешень.
Тому, по-перше, ... .
По-друге, ... .
І вже ... .
Увечері ми ... .
Тому вихідний день ... .
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2 Склади текст-міркування за початком і ключовими словами.
Ключові слова: звечора спланували; зібрали речі й
продукти; рано встали, щоб устигнути на автобус; коли
приїхали на дачу; обідали в саду; гуляли; увечері ділилися враженнями; був гарний, нам дуже сподобався.

450
1 Прочитай текст.

Чому мені подобається професія лікаря?
Професія лікаря дуже важлива й потрібна усім.
По-перше, лікар рятує від хвороб. Без лікарів загинуло
б багато людей. По-друге, хороші лікарі є чуйними, добрими, терплячими людьми. По-третє, мій дідусь — гарний лікар. Я пишаюся ним. По-четверте, лікар приносить
радість людям, яких він вилікував. По-п’яте, лікарі мають
постійно вчитися, бо з’являються нові хвороби та ліки.
Поки є різні хвороби, професія лікаря не зможе зникнути. Вона завжди потрібна.
2 Про що міркує учень? Яка професія йому подобається?
3 Які ключові слова підтверджують, що це текст-міркування?

451
1 Прочитай план.

План
1. Яка в мене є мрія?
2. Що я роблю, аби мрія здійснилася:
а) як учуся;
б) що вивчаю додатково;
в) навіщо вивчаю?
3. Які риси характеру допомагають у здійсненні мрії?
4. Яка в мене поведінка?
5. Чому моя мрія важлива?
2 Пригадай свою мрію. Побудуй текст-міркування за запитаннями плану.
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452
1 Прочитай текст і розглянь малюнок.

Прилетіли лелеки…
Початок прислів’я «прилетіли лелеки» має своє продовження — «принесли весну здалеку». Справді, з прильотом лелек наступає весна.
Я знаю, що ці великі птахи на зиму
відлітають у теплі краї. Тому взимку
ми не побачимо лелек. Мені відомо,
що навесні птахи повертаються до
своїх гнізд для виведення пташенят.
На мою думку, вони ніколи не забувають про рідний край.
Отже, березень — перший місяць
весни. У цей час прилітають лелеки й приносять перше
весняне тепло.
2 Про що йдеться в тексті?
3 Чому в тексті виділено слова? Що вони означають?
4 Який це текст?

Художній текст. Науковий текст.
Діловий текст. Їхні ознаки
453
1 Розглянь дві картини.

?

?
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2 Що зображено на обох картинах? Порівняй їх.
3 Яка пора року на першій картині? Як її можна назвати?
4 Як треба розфарбувати другу картину, щоб у неї була назва
«Осінь»?
5 Чи можна ці дві картини назвати художні картини?

454
1 Прочитай текст.

Осінь
Тихо осінь ходить гаєм.
Ліс довкола аж горить.
Ясен листя осипає,
дуб нахмурений стоїть.
І берізка над потоком
стала наче золота.
Вітер, мовби ненароком,
її коси розпліта...
Надія Приходько

2 Про що йдеться в тексті?
3 Що відбувається восени?
4 Назви слова, які передають красу осені.
5 Поясни виділені слова.

Художній текст
містить образні,
емоційні слова й вирази.
З їх допомогою автор передає
своє ставлення до того, що описує.
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455
1 Прочитай художній текст.

Осінь
Осінь — старша дочка Сонця. Вона останньою залишила батьківський дім і стала четвертою порою року.
Посилаючи Осінь на землю, Сонце сказало:
— Забирай усе моє багатство. Я даю тобі все своє
золото. Будь щедрою, і люди полюблять тебе.
Осінь виконує наказ Сонця і кожного року дарує нам
щедрі дарунки полів, садів, чарує своєю неповторною
красою.
З народного переказу
2 Яка тема цього тексту? Що він розповідає про осінь?
3 Що спільного в художніх текстах із цієї й попередньої вправ?
Що відмінного?

багатство
Вірш
Оповідання

золото

Художній
текст

Казка
Народний переказ

456
1 Порівняй жести: ХУДОЖНЯ КАРТИНА і ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ.
2 Що спільного й відмінного в цих поняттях? Запиши.

Спільне: … , … , … .
Відмінне: … , … , … .
3 Знайди вправу з художньою картиною і художнім текстом. Запиши їхні назви.

457
1 Прочитай текст.

Осінь
Осінь — четверта пора року. Зменшується світловий день. Знижується поступово температура повітря.
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Відлітають перелітні птахи. Опадає з
дерев листя. Ховаються на зиму комахи, інші тварини.
Три осінні місяці: вересень, жовтень, листопад. Українські назви осінніх місяців відображають явища, які
відбуваються в природі восени.
Осінь — перехідний сезон. Вона
починається після літа й триває до початку зими.
З Енциклопедії
сезон — пора року.
2 Що нового ти дізнався про осінь?
3 Чи всі слова-терміни в тексті тобі зрозумілі?
4 Поясни значення cлів перехідний сезон.

Науковий текст чітко, ясно,
послідовно подає інформацію.
Має слова-терміни, не містить
образних та емоційних слів.
458
1 Прочитай текст.
Вчасно йди завжди до школи
та не спізнюйся ніколи.
Вчись раніше пробудитись,
щоб до школи не спізнитись.

Чемним будь, завжди вітайся
і при цьому — усміхайся.
Всіх вітай: дітей, батьків,
друзів і учителів.
2 Яка тема тексту? Що це за текст?
3 Яка мета тексту? Кому адресовані слова тексту?
4 Спиши. Придумай заголовок.
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459
1 Знайди в підручнику правило. Прочитай.
2 Як подається інформація в тексті правила? Розкажи.
3 Поміркуй, чи є правило науковим текстом?

460
1 Прочитай текст.

Оголошення
23 вересня о 12 годині
в актовій залі школи відбудеться конкурс малюнків
«Осінь наша золота».
Організаційний комітет
2 Зверни увагу на виділені слова і числа. Що вони означають?
3 Де висять такі оголошення? Навіщо?

Діловий текст — короткий, чіткий,
конкретний, не містить зайвих слів.
Приклади ділового тексту —
оголошення, лист, інструкція.
461
1 Послухайте розповідь учителя.

Наступного тижня в середу прийдуть два кореспонденти місцевої газети. Вони хочуть узяти в учнів інтерв’ю,
щоб дізнатися, як ті провели канікули.
Потрібно повідомити всіх учнів. Як це зробити?
Який текст — художній, науковий, діловий — нам допоможе?
Складіть текст.
інтерв’ю — опитування (запитання й відповіді).
2 Про що йдеться в розповіді? Яка її мета?
3 Який текст потрібно скласти?
4 Складіть текст оголошення. Користуйтеся пам’яткою.
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Пам’ятка
Як скласти оголошення
1. Заголовок.
2. Текст:
а) дата і час проведення заходу,
б) місце проведення,
в) зміст заходу.
3. Підпис організатора заходу.
462
1 Прочитай зразки оголошень.

Гурток природолюбів
буде працювати в четвер.
Про місце зустрічі спитати у вахтера.

Увага!
12 вересня в кабінеті 32
відбудеться заняття гуртка юних природолюбів.
Початок о 14 годині.
Запрошуються учні 3-х класів.
Керівник гуртка
2 Яке оголошення складено правильно? Поясни свою думку.

463
1 Пригадай, які оголошення є в класі на Дошці оголошень.
2 Прочитай.
3 Запиши одне оголошення і поясни, з яких частин воно складається.
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464
1 Прочитай текст.

Вітаю, подружко Оксанко!
Хочу тобі повідомити, що 23 жовтня о 12 годині в нашій школі відбудеться конкурс малюнків «Осінь наша золота».
Ти пам’ятаєш, як ми з тобою намалювали
два осінні малюнки? Я віддала їх на цей конкурс.
Оксанко, приїзди до мене. У суботу разом підемо на конкурс. Познайомлю тебе зі своїми
друзями.
Чекатиму відповіді. Сподіваюся на зустріч.
Твоя подруга Ліза
2 Як називається текст?
3 З яких частин складається лист? Назви їх.
4 Чи є в листі елементи оголошення? Знайди це речення. Випиши його.
5 Розкажи, про що дівчинка повідомляє в листі.

465
Напиши листа своєму товаришу. Розкажи про свої успіхи в
школі. Користуйся пам’яткою.

Пам’ятка
Як скласти лист
Лист має такі частини:
• зачин (звертання, привітання);
• основну частину (зміст листа);
• кінцівку (ввічливі слова прощання);
• підпис, дату.
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466
1 Прочитай листа.

Доброго дня,
наш любий братику Олежку!
У мене все добре. Учора отримав гарні бали
з фізкультури й математики.
Допомагаю Костику вчити слова. Учора забирав його з дитячого садка. Він передає тобі
великий ПРИВІТ.
Ми дуже скучили за тобою.
Пиши про все: своїх друзів, різні історії. Надішли фото.
Чекаємо на твої листи.
20 лютого 2020 року

Твої менші брати
Михайлик і Костик

2 Хто пише листа? Кому його адресує?
3 Що повідомляється в листі?
4 Спиши заключну частину листа.

467
Напиши листа другу (подрузі) із запрошенням приїхати на
канікули. Користуйся пам’яткою й словами з довідки.
Довідка: доброго дня (привіт)!; У мене до тебе велике
прохання; дуже прошу тебе; буду вдячний; до зустрічі.

468
Напиши листа бабусі чи дідусю з вдячністю за надісланий подарунок.
Довідка: Шлю привіт з ... ; дорог(а, ий) дідусю (бабусю); щиро дякую за подарунок; він мені сподобався; я
його ношу (користуюся); на канікули приїду; ваш онук
(онучка) ... .
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План тексту.
Поділ тексту на логічно
завершені частини
469
1 Прочитай уривок із вірша.

Їжачок-хитрячок
Їжачок-хитрячок
із голок та шпичок
пошив собі піджачок.
І у тому піджачку
він гуляє по садку.
Платон Воронько
2 Як у вірші названо їжачка? Як іще можна назвати їжачка?
3 Прочитай план вірша.

План
1. З чого їжачок пошив піджачок?
2. Що їжачок робить у піджачку?
3. Чому їжачка називають хитрячок?
4 Перекажи зміст вірша за планом.

470
1 Прочитай текст.

Рости, кленочку!
Біг я кось хл о пчик гор о дом. Д и виться — клен очок. Так и й кум е дний, ледь від земл і в и дно, всь о го
два лист о чки. Б і ля нь о го к у ри п о рпаються, ї жу шук а ють.
«Ще зламають кленочка», — подумав хлопчик.
Побіг у лозняк, нарізав пруття. Обгородив деревце
тином. Рости, кленочку, міцний і високий!
За Василем Чухлібом
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ледь від землі видно — дуже маленький.
порпаються — гребуться.
лозняк — зарості верби.
пруття — гілки.
обгородив тином — закрив, щоб не зламали.
2 Відповідай на запитання за планом.

План
1. Що побачив хлопчик?
2. Який був кленочок?
3. Що зробив хлопчик?
3 Зі скількох частин складається текст оповідання? Про що
йдеться в кожній частині?

471
1 Прочитай оповідання.

Чому мама хвалить?
Пішла мама на роботу, а вдома залишилася шестирічна дівчинка Люда.
Мама сказала Люді, щоб вона курей нагодувала й
квіти полила.
Люда нагодувала курей і полила квіти. А потім думає:
«Зварю борщу. Мама прийде з роботи втомлена. Хай
відпочине».
Зварила Люда борщу.
Прийшла мама з роботи. Здивувалася, що Люда зварила страву. Насипала борщу, їсть і хвалить.
— От смачного борщу ти зварила, дочко.
За Василем Сухомлинським
2 Поділи оповідання на частини.
3 Склади план.
4 Перекажи зміст оповідання за планом.
181
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

472
1 Прочитай частини оповідання.

Кульбабки
Увесь день услід за сонцем кульбабки повертають
свої голівки. Сонце сховалось. Кульбабки згорнули свої
пелюстки.
Сім’я кульбабки зібране в легку пухнасту кульку. Дмухнеш на
кульку — і попливе, полетить у
повітрі легке сім’я.
Усю ніч міцно стиснуті золот і кошики кульбабок. Сходить
сонце. Кв іти розкрив аються. У
літній с онячний день лісов а гал явина зда ється золотою.
На зелених луках раннього літа цвітуть кульбабки.
Кожна з них схожа на маленьке сонечко із золотими
промінчиками.
За Іваном Соколовим-Микитовим
сім’я — насінина рослини.
кошики кульбабок — квіточки.

сім’я

сім’я

2 Розмісти частини так, щоб вийшло оповідання. Користуйся
планом.

1.
2.
3.
4.
5.

План
Де і коли цвітуть кульбабки?
На що схожі кульбабки?
У що зібране сім’я кульбабки?
Коли розкриваються квіти кульбабок?
Куди кульбабки повертають свої голівки вдень?

3 Прочитай оповідання.
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473
1 Прочитай текст.
Зранку на високе дерево вилізло мал е сір еньке кошен я. Ус і спішили на роботу й не знаходили
ч асу повід омити в сл ужбу порят унку. Одна небайдужа жінка зателефонув ала й викликала рятувальників. Вони приїхали й поставили драбину. На неї
зал із рятувальник Мишко і зняв перелякане кошеня.
Ус і дякували рятувальникам за врятовану тваринку.
Ж інка забр ала кошен я дод ому й дал а йом у кл ичку
М урчик.
2 Поділи текст на логічно завершені частини та склади план.

474

1 Пригадай, чи траплялися у твоєму житті ситуації, подібні до
описаної у вправі 473?
2 Побудуй зв’язний текст-розповідь. Користуйся ключовими
словами й словосполученнями.
Ключові слова й словосполучення: одного разу, сталася
подія, всі дуже переживали, були байдужі (небайдужі),
прибули вчасно, допомогли, врятували, подякували, нагодували, відпустили на волю.

475

1 Склади текст за заголовком, зачином і ключовими словами.

Погода
Зачин. Зранку ми вирушили на екскурсію. Було тепло,
ясно, без вітру. Тому легко вдяглися і не брали ні шапок, ні шарфів. Але після обіду погода різко змінилася.
2 Спиши зачин. Запиши основну частину й кінцівку.
3 Які труднощі ти відчував, коли складав текст?
4 Який це текст?
Ключові слова: сильний вітер, холодно, дощ, дощ зі
снігом, замерзли, довелося повертатися.
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ПОВТОРЕННЯ
ВИВЧЕНОГО ЗА РІК
476
1 Прочитай оповідання. Поділи його на речення і спиши.
під березою діти знайшли пташеня з поламаним
крилом
Дмитрик сказав: — яке гарне пташенятко
діти перев’язали пташеняті крильце й посадили його
в клітку вони добре доглядали пташеня
незабаром пташеня одужало діти відпустили його на
волю і сказали:
лети до своїх друзів
2 Що трапилося з пташеням? Хто врятував його?
3 Скільки речень в оповіданні?
4 Які розділові знаки стоять у кінці речень?

477
1 Розглянь малюнки.

2 Склади речення за малюнками. Використовуй слова: лягає,
танцюють.
3 Самостійно склади речення зі словом танцює.
4 Поясни значення дієслів у кожному реченні.
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478
1 Прочитай слова. Так дитина звертається до мами.

Мамочко, матусю, матінко, матусенько.
2 Поміркуй, як ти будеш звертатися до своєї бабус. Продовж
рядок слів замість крапок.
Зразок. Бабо, … , … , … .
3 Склади речення, використовуючи одне з цих слів (на вибір).
Як називається речення зі звертанням?

479

1 Прочитай вірш чітко й виразно.

Кажуть всі про мене — схожа я на маму.
Усмішка весела, личенько рум’яне.
Не сиджу без діла, всім допомагаю.
Так мене матуся доброго навчає.
Олена Роговенко
2 Виділені слова поділи для перенесення. Постав до них питання.
3 Знайди слово, що відповідає орфограмі:
Написання апострофа

480
1 Розглянь малюнок. Прочитай уривок із казки.

Мухомор-самітник
У лісі на стрункій білій ніжці виріс яскраво-червоний гриб. Надзвичайно гарний,
високий, але отруйний. І всі довкола про
це знали. Перешіптувалися між собою:
— Мухомор! Мухомор!
І ніхто не хотів з ним мати справу.
Богдана Бойко
2 Подумай, чому ніхто не хоче мати справу з мухомором.
3 Відшукай у тексті слова, що відповідають на питання який? Що
означають ці слова?
4 Поясни написання не з дієсловами.
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481
1 Прочитай. Яке слово треба додати в кожному рядку, щоб
вийшло речення? Запиши речення.

1. Багато ... залишається у нас зимувати. 2. Під землею
мчать потяги ... . 3. У грудні в ставку замерзає ... .
Довідка: вода, птахів, метро.
2 У другому реченні познач головні члени речення.

482
1 Прочитай речення.
1. У лісі росте гарна ялина. 2. На старій груші живе
чорний шпак.
2 Що стоїть у кінці кожного речення?
3 Перероби речення на питальні і спонукальні.
4 Запиши й прочитай речення.

483
1 Прочитай і відгадай загадки.

* * *
По синьому морю
золота тарілка пливе.
* * *
Вдень у небі гуляє,
а ввечері на землю сідає.
2 Якими словами можна замінити виділені слова в загадках?
3 На які питання відповідають слова золота тарілка пливе?
4 У якому значенні вжито виділені слова?

484
1 Прочитай групи слів.
Вовк, бобер, олень, заєць.
Вівця, коза, корова, собака.
2 Добери до кожної групи слів загальну назву. Запиши.
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485
1 Розглянь малюнок. Побудуй діалог.
— Нато, ... ... ?
— Петрику, ... ... .
— У нас є 15 хвилин.
— Добре. Перепочинемо перед домашнім завданням.
2 Хто бере участь у розмові?
3 Яка тема діалогу? Назви основну ідею. Навіщо треба
відпочивати?
4 Випиши останнє речення. Познач префікс у слові і службове слово.

486
1 Розглянь малюнок. Прочитай текст.
На день народження батьки подарували мені новий
мобільний телефон. Він дуже сучасний, стильний. Він
має всі необхідні мені функції. У телефона великий сенсорний екран. Я розвертаю телефон, і цей екран повертається сам. Тут є дуже багато різних картинок та мелодій. Я можу відправляти текстові і відеоповідомлення.
На телефоні є Інтернет. Телефон
має потужний процесор, завдяки якому я можу грати в різні цікаві ігри у
вільний час. Ігри я завантажую безкоштовно, завдяки програмному забезпеченню «Андроїд».
Мій телефон з легкістю може замінити ноутбук або планшет. Тут можна встановити програми для друкування текстових документів, словники та
перекладачі.
Він для мене все: засіб зв’язку, іграшка та помічник у
навчанні. Я дуже вдячний батькам за такий подарунок.
2 Про що розповідається в тексті? Яка основна ідея тексту?
3 Визнач тип тексту. Випиши кінцівку тексту.
4 Які слова тобі не відомі?
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487
1 Прочитай і спиши текст. Розкрий дужки, пиши слова в потрібній формі.

На заході нашої держави є чудові гори Карпати. З високих вершин
(текти) в долини гірські річки:
Прут, Бистриця, Тиса, Черемош.
У карпатських лісах (водитися)
олені, ведмеді, рисі, вовки. На скелях (гніздитися) могутні беркути,
(квітнути) дивовижні едельвейси.
Карпати (зачаровувати) усіх своєю красою.
2 Де розташовані гори Карпати? Які вони?
3 Які річки течуть з вершин?
4 Які тварини водяться у лісах?

488
1 Прочитай вірш чітко й виразно.

Рідна мова
Як то гарно, любі діти,
у вікно вам виглядати!
В ньому все — тополі, квіти,
сонце й поле біля хати.
На оте вікно ранкове,
що голівки ваші гріє,
схожа наша рідна мова —
цілий світ вона відкриє.
Віктор Терен
2 На що схожа наша рідна мова?
3 Про що дізнаємося завдяки рідній мові? Випиши іменники у
множині. Познач закінчення.
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Відгадки до загадок і ребусів
С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.

41.
54.
66.
70.
74.
83.
91.
92.
109.
112.
121.
132.
141.
162.
165.
168.
186.

Лисиця.
Жаба.
Осінь.
...лисиця. ...сова.
Ковзани.
...зима. ...Тиша.
Ведмідь.
Дятел.
Горіх. Ім’я. Морква.
Зима. Взимку.
Барвінок.
Капуста. Кіт. Бджола.
Кінь.
Ведмідь.
...ведмежатко.
...оса.
Місяць. Сонце.
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