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Я тримаю у руці
кольорові олівці.
Хочу я намалювати
Кримські гори і Карпати,
степ і пагорби Дніпрові,
і озера, і діброви,
і веселку, і калину,
Чорне море і Дунай —
все це наша Україна,
наш чудовий рідний край!
Наталія Зарічна
3
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МОВА І МОВЛЕННЯ

Культура мовлення і спілкування
1
1 Прочитай вірш.

У світі безмежнім є одна країна —
велика, неповторна, гарна, як калина.
І живуть тут люди добрі, працьовиті,
ще й талановиті.
Землю засівають і пісні співають,
на бандурі грають і вірші складають
про ліси і гори, і про синє море,
про людей і квіти…
Що це за країна? …
2 Про що мовиться у вірші?
3 Що є для нас Україна?
4
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2
Працюємо разом!
1 Прочитайте текст в особах: учитель, учень, учениця.

—
—
—
—
—
—

Хто ти, хлопчику малий?
Українець молодий.
Хто ти, дівчинко мала?
Українка молода.
Хто такі українці?
Люди, що живуть в Україні.

2 Про що запитували в хлопчика?
3 Про що запитували в дівчинки?
4 Як відповіли діти?
5 Що ви дізналися про людей, які живуть в Україні?

3
1 Прочитай текст.

Наш край — Україна. Україна — це те місце, де ти
народився, де живуть твої батьки, родичі.
Україна — це держава, яка має свою історію, культуру, свою мову. Кожна людина любить край, де народилася й живе. Вона пишається своєю рідною землею.
Завжди захоплено говорить про квітучий весняний сад,
про плакучу вербу, що схилилася над річкою.
Україна для кожного з нас починається із зеленої
травички біля будинку, блакитної річки, казки, яку розповідає бабуся, мама рідною мовою.
пишається — відчуває гордість.
захоплено говорить — радісно, схвильовано.
2 Як називається країна, де ти народився?
3 Чим багата Україна?
4 Чи любиш ти свій рідний край? Чому?
5 Які почуття виникають у тебе, коли говориш про рідну Україну?
5
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4
1 Прочитай слова. Утвори з них речення і запиши.

2 Скільки речень ти записав?

Укра[й+і]на

укра[й+інец']

пиша[йус'а]

5
1 Прочитай текст.

Від рідного слова
ти сил набирайся,
ніколи й ніде ти
його не цурайся.

Згадай, як ти володів українською мовою у першому
і другому класах. Чи вмів розмовляти? Ти вивчав нові
звуки і слова — назви предметів, дій, навчався складати речення.
Ти поступово вчишся виразно говорити, читати, дактилювати, писати. Допомагає тобі підручник — джерело
знань про мову.
Продовжуй гарно вчитися, говорити і думати українською мовою!
не цурайся — не зневажай, не забувай.
6
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2 Як можна набиратися сил від рідного слова?
3 Чи є різниця у володінні українською мовою тепер і в першому класі? Яка?
4 Чим ти володієш краще: читаєш чи пишеш, говориш чи дактилюєш?
5 Що подобається тобі на уроках української мови?

6
1 Прочитай текст.

Скільки слів у сучасній українській мові? На це запитання не відповість ні дідусь-академік, ні вчитель, ні
учень. Чому?
Українська мова постійно розвивається, поповнюється, збагачується новими словами. Підрахувати їх важко.
Поступово слова збирають у різні словники.
Є словник орфоепічний. Він підказує, як слово треба
правильно вимовляти.
Є словник орфографічний. Він підказує, як слово треба правильно писати.
Є словник тлумачний. У ньому можна знайти значення слова.
2 Про що мовиться у тексті?
3 Чим збагачується українська мова?
4 Про які словники ти дізнався?
5 Якими словниками ти користуєшся?
7
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7
1 Прочитай уривок із вірша.
У рідній мові своїй треба вивчити кожне слово,
доглядати його, як старий садівник деревце…
Борис Чалий
2 Як ти розумієш виділені слова?

8
Працюємо разом!
1 Прочитайте текст. Відповідайте на запитання.
У нашій країні є багато міст. У містах живуть люди. Як їх називають?
Люди, які живуть у Києві, називаються кияни, у Львові живуть
львів’яни, у місті Рівному — рівненці, у Полтаві — полтавці.
Як називають мешканців Ужгорода, Житомира, Харкова, Чернігова, Херсона?
2 Запиши назви міст і назви людей, які там живуть.
Зразок. Київ — кияни.

9
1 Прочитай вірш.

Як виросту, збудую хату,
на хаті колесо приб’ю,
а там я поселю крилату
лелечу сім’ю.
Нехай розводиться, гніздиться
по всіх деревах і хатах.
Нехай мені щоночі сниться,
що я літаю, наче птах.
Дмитро Павличко
щоночі — кожної ночі.
8
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2 Про що мріє хлопчик? Що він любить?
3 Що ти зробиш, коли виростеш?
4 Які нові слова ти запам’ятав?

10
1

Розглянь і прочитай.

вимовляє слова
пише
читає
розмовляє
дактилює
Усі форми мовлення важливі.
2 Запиши відповіді на запитання за зразком.

Що робить дівчинка?
Зразок. Що робить дівчинка? — Дівчинка говорить
ротом. Дівчинка говорить усно.
11
1 Уяви, що в клас прийшла нова дівчинка. Як ти познайомишся?
Що скажеш? Про що запитаєш?
2 Склади речення про знайомство. Використовуй схеми.

,
Як
Звідки
Де

!
?
?

?

3 Запиши складені речення.
4 Якою формою мовлення ти користувався, коли знайомився?
5 Якою формою мовлення ти користувався, коли записував речення?

познайомлюся

познайомився
9

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

12
1 Прочитай виразно вірш.

Рідне слово
Над старими яворами
білих буслів білі діти
зранку-раночку дзьобами
вчат..ся рідно клекотіти.
Ріднен..ко тьохкає у лузі
соловей до солов’яти.
— Мене навчіт.. , матусю,
рідним словом розмовляти!
Микола Тимчак
2 Спиши вірш, вставляй пропущені букви.

13
1 Подумай і скажи, хто і де так говорить. Яке мовлення використовують?

1. Увага, слухайте уважно! Йдемо на екскурсію у
зоопарк!
2. Скажіть, будь ласка, де знаходиться бібліотека?
2 Назви окличне речення.
3 Запиши питальне речення.

Діалог
14
1 Прочитай розмову.

— Я їм гречану кашу, — говорить Мишко.
— Кашу я вже з’їла. Хочу випити соку, — відповіла
Марина.
2 Хто бере участь у розмові? Скільки дітей розмовляє?
3 Про що розмовляють діти?
4 Вибери заголовок: У їдальні. На перерві. Обід.
10
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Розмова двох або кількох осіб — це діалог.
розмова

діалог

спілкува[н':а]

15
1 Розглянь малюнок.

2 Склади діалог за малюнком. Придумай заголовок.
3 Використовуй словосполучення з довідки.
Довідка: осінній сад, біля будинку, стара груша, стиглі
груші, брат і сестра, наповнений кошик, гарна погода.

16
1 Прочитай діалог. Скільки осіб бере у ньому участь? Назви їх.
— Олю, ти ще обідаєш? — дивується бабуся.

— Так.
— Ти завжди спішиш, коли їси. Усе
кудись біжиш… Сьогодні щось сталося?
— Мама просила допомогти прибрати в кімнаті, як закінчу обідати, —
невдоволено сказала Оля.
2 Про що цей діалог?

3 Чому дівчинка так довго сидить за столом? Чи траплялася
така ситуація з тобою?
11
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17
1 Прочитай діалог.

— Привіт, я Мишко.
— Вітаю, мене звати
Юля.
— Я йду в магазин,
хочу купити хліба.
— А я вийшла зустріти
маму. Вона повертається з роботи.
— До завтра!
— Щасливо!
2 Хто бере участь у діалозі? Як звати хлопчика і дівчинку?
3 Випиши речення, які говорить Мишко.

18
1 Розглянь малюнки. Прочитай діалог.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Розмова по телефону
Алло, Ромо, привіт!
Здрастуйте, Віталику і Максиме!
Як твоє здоров’я?
Я хворію на грип.
Чи викликали лікаря?
Так, лікар приходив. Тепер я приймаю ліки.
Одужуй швидше.
Спасибі, що зателефонували.
До зустрічі в школі!
До побачення!

12
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2 Скільки осіб бере участь у діалозі?
3 Чи траплялися у вашому класі такі ситуації? Згадайте, як ви
будували діалог.
4 Як звертаються товариші до хворого друга?

Слово-звертання виділяється на письмі
комами або знаком оклику (!).
Костику, ідемо гратися.
Ідемо, Костику, гратися.
Костику! Ідемо гратися.
Слово-звертання в усному мовленні
виділяється підвищеною силою голосу.
Українською мовою звертаються
до хлопчиків: Іванку, Юрасику, …
до дівчаток: Соломійко, Нато, Олю…
до дорослих: Валентино Іванівно,
Василю Миколайовичу, …
до рідних: мамо, тату, дідусю, бабусю, …
до казкових героїв: Ведмедику, Зайчику, …
19
1 Прочитай із підвищеною силою голосу слова-звертання.
— Тарасику, ходімо в зоопарк.
— Сонечко, заглянь у віконечко.
— Хочу, бабусю, тебе поцілувати.
2 Запиши речення і підкресли слова-звертання.

20
1 Розглянь малюнок. Придумай діалог Сергійка й Світланки за
схемами.

— … ,
—
, … ,

?

.

2 Де в схемі стоять слова-звертання? Як пишемо слова-звертання?
3 Запиши діалог.
13
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21
1 Розглянь малюнок і склади діалог. Назви головних героїв. Використовуй слова-звертання.

Який настрій у дідуся й онука? Чому?
Запиши діалог. Як виділиш слова-звертання на письмі?

Слова ввічливості
22
Прочитай. Відповідай на запитання.

Коли це кажуть?
Гарного ранку!
Гарного дня!
Гарного вечора!
Слава Україні! — Героям слава!
Доброго здоров’я!
Бувайте здорові! Ходіть здорові!
Добраніч! На добраніч!
Пробачте! Даруйте! Перепрошую!
Ласкаво просимо!
Щиро дякую!
Зразок. Слава Україні! — Героям слава! —
кажуть, коли вітаються.
Довідка: уранці, удень, увечері, завжди, прощаються,
прощаються увечері, просять пробачення, дякують.
2 Запам’ятай слова ввічливості. Запиши їх.
14
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слова ввічливості

ввічливі слова

чарівні слова

Слова ввічливості говоримо з добрим виразом обличчя.
Ввічливі слова завжди на вустах кожної людини.
Такі слова творять дива!
Доброго ранку, дідусю! Друже, дякую тобі.
23
1 Прочитай виразно вірш.
Знають люди всі на світі —
є чарівні слова:
спасибі,
дай, будь ласка,
вибач,
прошу до столу,
перепрошую,

добридень,
на добраніч,
в добрий путь.
Любий друже,
знай слова ці,
застосовуй,
не забудь!

2 Як ти прочитав слова-звертання?
3 Назви ввічливі слова, які ти знаєш. Випиши ввічливі слова,
яких ти не знав.

24
Прочитай. Закінчи думку.

25

Ми говоримо:
• Здрастуйте, вітаю, коли…
• До побачення, коли…
• Будь ласка, коли…
• Спасибі, коли…
• На добраніч, коли…
1 Прочитай ситуації.

а) Ти йшов коридором і випадково штовхнув Миколку
з сусіднього класу. Що треба сказати?
б) Бабуся Оксана зробила добре діло для тебе. Які
слова ти скажеш бабусі?
2 Відповіді зі словами-звертаннями запиши.
15
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Слова ввічливості поділяють на:
вітання
прощання
вибачення
прохання
пропозиція
побажання
подяка
26
1 Прочитай слова ввічливості. Поділи слова на три групи: вітання, прохання, вибачення.

Доброго ранку! На добраніч! Добрий день! Щасливої
дороги! Добрий вечір! Заходьте, будь ласка! Здрастуйте!
Дозвольте вам допомогти! До побачення! Сідайте, будь
ласка! Будьте здорові! Дякую! Спасибі! Пробачте! Будьте
ласкаві.
2 Які слова ввічливості залишилися? Як ти думаєш, що це за
слова? Випиши слова, які ти найменше вживаєш.

27
1 Прочитай текст.

Ранок. Степанко прокинувся.
— Доброго вечора, тату! — сказав він.
Тато усміхнувся до сина й відповів:
— Доброго…
2 Подумай, чому тато так відповів. Що не так сказав Степанко?
Як треба сказати правильно? Відповідь запиши.

28
1 Поміркуй і скажи, хто може так говорити.

—
—
—
—

Доброго ранку, синочку! Пора снідати!
Доброго вечора, дядьку! Як ви доїхали?
Бабусю, спасибі за гарну книжку!
Дідусю! Поясни мені задачу, будь ласка!

16
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— Добраніч, сестричко! Я ще попрацюю — не встиг
виконати домашнє завдання.
2 Знайди й зачитай слова ввічливості.
3 Запиши, хто так може говорити.
4 Запиши речення, у якому внук звертається з проханням до
дідуся. Підкресли слово-звертання.

29
1 Прочитай діалог в особах: працівник пошти, покупець.

На пошті
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Здрастуйте.
Добрий день!
Скажіть, будь ласка, чи є у вас листівки?
Так, є. Хочете подивитися?
Дозвольте, я подивлюсь.
Будь ласка, ось вони.
Я хочу купити дві листівки.
З вас десять гривень.
Прошу.
Дякую. До побачення.

2 Випиши слова вітання і слова прохання.
3 Чи вживав працівник пошти ввічливі слова?
4 Як можна назвати працівника пошти?
5 Розглянь листівки. Які вони за призначенням?
листівка — поштова картка з малюнком.

17
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30
1 Прочитай діалог.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Доброго ранку!
Доброго ранку!
Дайте, будь ласка, хліба.
Будь ласка, візьміть.
Дякую. Булочки у вас свіжі?
Так. Скільки вам дати?
Дві, будьте ласкаві.
Ось, прошу.
Дякую. До побачення.
На все добре.

2 Хто бере участь у діалозі?
3 Де відбувається діалог? Яку назву можна дати діалогу?
4 Запиши слова ввічливості продавця.

31
1 Прочитай слова ввічливості.
Будь здоровий, пробачте, будьте щасливі, хочу подякувати, дуже приємно, вибачте, дуже радий, на все
добре, спасибі, будь ласка.
2 Придумай і запиши два речення зі словами побажання.

Людину, яка вживає слова ввічливості,
дивиться у вічі співрозмовнику, гарно поводиться,
називають ввічливою людиною.
ввічлива

чемна

порядна

вихована

32
1 Прочитай речення. Знайди й виправ помилки.
1. Проходити на своє місце в цирку або театрі потрібно спиною до того, хто сидить.
2. Чемний хлопчик завжди смикає дівчаток за коси.
3. Ввічливі діти ніколи не поступаються місцем старшим.
18
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4. Виховані діти ніколи не вітаються.
5. Якщо тебе запросили на день народження, слід залишити подарунок удома: він і тобі знадобиться.
2 Запиши четверте виправлене речення.

33

1 Прочитай поради.

Як бути приємним співрозмовником
1. Вчися не перебивати іншого. 2. Вчися говорити по
черзі. 3. Вчися уважно слухати. 4. Вчися не розповідати
чужих секретів. 5. Вчися не пліткувати про товариша,
не насміхатися.
2 Яких порад ти дотримуєшся? Які ще поради ти знаєш?

34

1 Прочитай ситуації. Розіграй сценки.
1. Учителька розмовляє на перерві з іншим учителем.
Тобі терміново треба звернутися до вчителя. Які слова
ти використаєш?
2. Ти виходиш із дому. Що ти скажеш своїм рідним?
3. Ти зустрівся біля дверей магазину з дорослою людиною. Що повинен зробити? Що треба сказати? З яким
виразом обличчя?
2 Запиши найкращі відповіді з ввічливими словами.

35

1 Прочитай текст.

День народження
Привітання людини з днем народження — ознака
людської культури. Для кожної людини цей день — найщасливіший у житті.
Ти повинен знати і все життя пам’ятати дні народження мами, тата, дідуся, бабусі, братів, сестер.
Щастя сім’ї в тому, що ми даруємо одне одному теплоту своїх сердець.
За Василем Сухомлинським
2 Коли день народження у твоєї мами? Що ти їй побажаєш?

19
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36
1 Прочитай текст.

Скажи людині «Доброго дня»
Лісовою стежкою ідуть батько і малий син. Назустріч
їм — бабуся.
— Зараз ми порівняємося з бабусею, і ти скажеш їй:
«Доброго дня, бабусю!», — порадив батько.
— Навіщо казати? — дивується син. Ми її не знаємо.
Це чужа бабуся.
— Доброго дня, — привітався батько.
— Доброго дня, бабусю, — сказав син.
— Доброго вам здоров’ячка, — відповідає бабуся і
усміхається.
Хлопчик побачив, як усе навкруги змінилося. Сонце
засяяло яскравіше, листя на деревах заграло. Пташки
весело закружляли. На душі у хлопця стало легко і
радісно.
За Василем Сухомлинським
2 Які слова ввічливості батько порадив говорити сину?
3 Чому все змінилося після привітання з незнайомою бабусею?
4 Як ти вітаєшся жестовою мовою?
5 Як ти вітаєшся словесною мовою?
6 Випиши з тексту слова ввічливості.

37
1 Прочитай діалог.

Мій вихідний день
— Привіт, Галинко.
— Привіт, Софійко.
— Сьогодні вихідний день, а я бачу у твоїх руках
новеньку книжку. Будь ласка, покажи її.
— Дуже прошу, бери, дивись.
20
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— Гарна яскрава обкладинка, чудові малюнки... Вона,
напевно, дуже цікава?
— Я теж так думаю. Узяти саме цю книжку мені порадила бібліотекар.
— Ти збираєшся її сьогодні прочитати?
— Звичайно! А що будеш робити ти?
— Тепер чекаю на старшого брата. З ним ми підемо
в гості до бабусі. Вона живе недалеко. З нетерпінням
чекає зустрічі з нами. А ось і він.
— Тоді поспішайте. Не буду вас затримувати.
— Бувай, Галинко.
— Бувайте, друзі.
2 Хто бере участь у діалозі? Про що розмовляють дівчатка? Чи
можна їх назвати ввічливими дітьми?
3 Знайди й випиши у два стовпчики слова-звертання і ввічливі
слова.

бувай

посп'ішай

бувайте

посп'ішайте

38
Знайди стовпчик, у якому записані тільки ввічливі слова. Випиши ці слова.

1

2

3

дякую

до побачення

привіт

щиро радію

будь ласка

слава героям

вибачте

прошу

до зустрічі

сором

спасибі

здоровенькі
були

доброго вечора

доброго
здоров’я

добра справа
21
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БУДОВА СЛОВА

Закінчення
39
1 Прочитай текст. Як його можна закінчити? Доповни останнє
речення.

дуже любить мед. Уранці він п’є чай із медом.
Удень до меду додає свіжу малину. Медом у ведмедика
обмащені лапи.
мед — густа солодка маса, яку бджоли виробляють із нектару квітів.
2 Знайди й випиши слова, що повторюються у кожному реченні. Що в них однакове і що різне (змінюється)? Познач змінну
частину слова квадратиком.
Зразок. Мед у .
3 Чи змінювалося значення слова мед у реченнях?
4 Як змінювалося слово мед? Чому?
5 Чому в реченнях не можна було вживати слово мед без змін?

Закінчення — це частина
Щоб знайти закінчення,
(що?)
(чого?)
(чому?)
(що?)
(чим?)
(на чому?)

слова, яка змінюється.
треба змінити слово.
кор а
кор и
кор і
кор у
кор ою
на кор і

22
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к'інець слова

частина слова

зак'інче[н':а]

40
1 Прочитай слова.

Трав а , трав и , трав і , трав у , трав ою , на трав і .
2 Як позначається частина в кінці слова?
3 Як називається ця частина слова?
4 Запиши слова, познач закінчення.

41
1 Розглянь таблицю. Назви малюнки.

Питання
що?

лав а

дзиґ а

шаф а

чого?

лав и

…

…

чому?

лав і

…

…

(бачу) що?

лав у

…

…

чим?

лав ою

…

…

на чому?

на лав і

…

…

2 Заповни в зошиті таблицю і зміни закінчення у словах. Познач
закінчення квадратиком.

42
1 Прочитай словосполучення. У виділених словах додай закінчення.

Сиджу (на чому?) на лав.. , бачу (що?) лав.. , немає
(чого?) лав.. , дерев’яною (чим?) лав.. .
2 Які труднощі ти відчував?
23
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43
1 Прочитай вірш.

Гриць і Влас біля рік..
посадили дві верб..
Там ростуть, як дві сестр.. ,
дві верб.. біля рік.. .
2 До виділених слів постав питання.
3 Спиши. У виділених словах додай закінчення.

44
1 Спиши словосполучення. Допиши закінчення слів.
Бачу (що?) нов кофт .
П’ю (що?) свіж ряжанк .
Малюю (що?) жовт айстр .
Фарбую (що?) біл стін .
Віддаю (що?) стар машинк .
2 З одним словосполученням склади речення.

45
Назви закінчення у словах.

Весна, діти, олівці, школа, весняний, паперові.
46
1 Розглянь малюнок.

2 Відповідай на питання.

Пензлик (який?) … Фарба (яка?) …
3 Запиши відповіді за зразком. Познач закінчення у словах.
Зразок. Пензлик (який?) тонк ий .
24
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47
1 Прочитай вірш. Заміни малюнки словами.

Ми з Васильком на ялиці
приладнали

.

А самі, як у кіно,
підглядаєм крізь

.

, із лугів

Враз із
назліталося

.
-танцівниці

Ось

скачуть на гілках

.

А ось браві молодці —
куцохвості

.

червоногруді
назлітались звідусіль.
2 У словах — назвах малюнків знайди закінчення.

48

1 Прочитай речення. Додай у словах закінчення.

Птахи — синиц.. , горобц.. , снігур.. .
2 Спиши речення. Познач закінчення.
3 Покажи птахів на малюнках до вправи 47.
25
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49
1 Зміни слова так, щоб у них з’явилися нові закінчення. Користуйся питаннями:

хто? кого? кому? ким? на кому?
що? чого? чому? чим? на чому?
Тетяна …
вода …
лисиця …
груша …
синиця …
земля …
2 Запиши змінені слова, виділи закінчення.

50
1 Розглянь малюнок. Прочитай текст. Замість крапок додай до
слів закінчення.

Українці завжди любили
верб.. . Верб.. росте біля ставк.. ,
біля озер.. , річк.. . Весною у
верб.. розпускаються пухнасті
котик.. . Улітку милуються люди
зеленою верб.. . Восени і взимку гойдає вітер гілки верб.. .
Малюють верб.. художники в різні пори рок.. .
2 Запиши в зошит перші два речення.

51
Працюємо разом!
1 Розгляньте малюнок. Прочитайте діалог: Котик, Півник, Лисичка.

26
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Були собі Котик і Півник та й побраталися. Котикові
треба йти по дрова, він і каже Півникові:
— Сядь, Півнику, на печі та їж калачі, а я піду по
дрова. Коли прийде Лисичка, не озивайсь!
Пішов.
Приходить Лисичка.
— Півнику-братику, одчини! Півнику-братику, одчини.
Півник каже:
— Тоток-тоток, не велів Коток!..
побраталися — потоваришували.
2 Простежте, які слова повторюються у казці. Запишіть їх, виділіть закінчення. Поставте питання.
3 Продовжте казочку. Що було далі?
4 Якому реченню тексту відповідає малюнок?

52
1 Прочитай речення. Яку частину слова пропущено? Де вона
розміщена?

1. Молод.. яблуня рост.. в нашому сад.. . Молод.. абрикос.. рост.. в сусідському сад.. .
2. Весел.. Васильк.. їд.. на велосипед.. . Кмітлив.. Степанк.. їд.. на мотоцикл.. .
2 Встав пропущену частину слова. Користуйся довідкою.
Довідка: -а, -е, -у, -ий, -о, -е, -і.

53
1 Прочитай текст.

Бабус.. нам привезла слив.. , абрикос.. , персик.. .
Сьогодні ми їли абрикос.. . Вчора ми ласували слив.. .
Завтра ми їстимемо персик.. .
Які чудові фрукт.. привезла нам бабус.. !
2 Назви слова, у яких немає закінчення.
3 Випиши їх і додай закінчення. Поясни, чому ти так думаєш.
27
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Основа
54
1 Прочитай речення. У виділених словах назви закінчення.

У мене є дядько, тітка, бабуся.
Я дуже люблю дядька, тітку, бабусю.
До мене в гості прийшли дядько Дмитро, тітка Оксана, бабуся Людмила.
2 Прочитай виділені слова без закінчень.

Основа слова — це частина слова без закінчення.
Основа позначається так:
айстр а , айстр и , айстр у , айстр ою , на айстр і .
55
1 Прочитай вірш.

У кожному слові обов’язково
є частина змінна,
є така, що не зникає.
Як її ми називаєм?
Дмитро Білоус
2 Випиши виділені слова. Познач закінчення і основу.

слово

основа слова

зак'інче[н':а]

56
1 Прочитай. Виділи у словах закінчення. Назви основу.

Зими, вітри, книги, трактори, голови.
Сріблястий, сріблясте, срібляста, сріблясті.
2 Як позначаємо основу слова?

57
1 Прочитай. Спиши. Замість крапок допиши основу слів.

Почалася рання …а. Прокинулися …я, …а, …и. Зацвіли блакитні …и.
28
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Довідка: земл.. , весн.. , дерев.. , струмочк.. , проліск.. .
2 Зачитай основу слова, а потім — закінчення.
3 До слова почалася добери інше слово, близьке за значенням.

58
1 Розглянь малюнок.
2 Прочитай загадку, додай замість крапок потрібні закінчення у
словах. Відгадай.

Прийшл.. кум.. із довгим віник..
на бесід.. із нашим півник.. ,
схопил.. півник.. на обід
і замел.. мітл.. слід.
Євген Гуцало
3 Запиши загадку.

59
1 Упізнай закінчення і основу слів.

-а; весн-; -і; школ-; -и; діжечк-; учн-; стол-; -и; казк-.
2 Запиши за зразком.
Зразок. Основа — … . Закінчення — … .

60
1 Прочитай і доповни.

Ріс клен, …
Росла дівчинка, …
Росло дерево, …
Росли цуценята, …

Стояв … , …
Стояла … , …
Стояло … , …
Стояли … , …

Ішов
Ішла
Ішло
Ішли

…
…
…
…

,
,
,
,

…
…
…
…

2 Запиши словосполучення з виділеними дієсловами.
3 Підкресли основу слова.
Зразок. Стояла дівчинка.
29
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Корінь
61
1 Прочитай слова. Визнач основу й закінчення.

Вода, водяна, підводний, надводна, водний.
2 Назви спільну частину в цих словах.

-водЦе — корінь. Корінь позначається так:

.

Корінь — однакова за значенням частина слів.
Корінь позначається так:
Дар, дарунок, дарувати, подарований.
62
Працюємо разом!
1 Прочитайте. Розгляньте малюнок.

Запрошую вас до …

Це — ліс.

2 Дайте відповіді на запитання.

• Як називається професія людини, що доглядає і охо-

роняє ліс? (Лісник.)
• Як називаються квіти й дерева, що ростуть у лісі?

(Лісові.)

• Як називається молоденький ліс? (Лісок.)
• Як називається маленький ліс? (Лісочок.)
• Як називається молодий ліс, що посаджений

старим? (Перелісок.)

між

3 Слова-відповіді запишіть.

Об’єднані ці слова спільним коренем -ліс-.
30
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Слова, які мають спільний корінь, називаються
спільнокореневі, або споріднені:
береза, березень, березневий.
спільний корінь спільнокореневі слова
споріднені слова
63

1 Прочитай і спиши спільнокореневі слова.
1. Сад, садок, садовий. 2. Верх, верхи, поверх, поверховий. 3. Квітка, квітковий, квітки. 4. Вишня, вишневий,
вишенька.
2 Познач основу й закінчення.

64

Від слів дуб, клен утвори слова зі спільним коренем. Запиши.
Познач основу й корінь слова.
Зразок. Дуб, дубок, … , … , … .

65
1 Прочитай. Знайди пари спільнокореневих слів.
мале сонце — сонечко
мала хмара — хмаронька
мале личко — личенько
мала рука — рученька
2 Випиши пари спільнокореневих слів. Познач корінь і закінчення.
Зразок. Сонц е — сонечк о .

66
1 Прочитай словосполучення.
зелена жаба — …

ряба курка — …
сіра качка — …

квола гуска — …
рудий лис — …

2 Утвори слова зі спільним коренем. Назви основу, закінчення
та корінь в утворених словах.
Зразок. Зелена жаба — зелене жабеня.
31
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67
1 Прочитай слова.
Баба, дід, бабуся, бабусин (пиріг), дідусь, дідище, дідусева (казка).
2 Запиши у два стовпчики спільнокореневі слова. Знайди спільний корінь, познач його.

68
Прочитай. Назви й запиши спільнокореневі слова. Познач у
них корінь.

Що робити?
Що?
Який?
бажати
бажання
бажаний
хворіти
…
…
радіти
…
…
сумувати
…
…
розуміти
…
…
Довідка: сум, сумний, розум, розумний, радість, радісний, хвороба, хворий.
69
1 Прочитай вірш. Про кого йдеться у вірші?
Залетів у садок
вітер вітряний.
Застрибав, засвистав
поміж квітами.
Вітер-вітерець —
ти буйнесенький.
Не ламай квіток,
будь добресенький.
2 Випиши спільнокореневі слова до слова вітер. Познач корінь.
3 Які ще слова можна дібрати до нього? (Вітрище, вітрисько,
вітрюган.)
4 Яка спільна частина в цих словах? Як називається спільна
частина?

в'ітри[шч]е

в'ітрис'ко

в'ітр'уган

32
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70
1 Прочитай речення.

На деревах листя жовте,
бо надворі місяць жовтень.
2 Випиши спільнокореневі слова. Познач корінь.

71
1 Прочитай назви. Що вони означають?

Назва місяця

Що робить?

Який?

січень

січе

січневий

лютий

…

…

червень

…

…

квітень

…

…

2 Запиши слова, які відповідають на питання. Познач у спільнокореневих словах корінь, закінчення, основу.

72
Працюємо разом!
1 Розгляньте малюнки.

2 Складіть речення за малюнками та питаннями. Запишіть речення.

• Хто? що зробив? куди? (до чого?)
• Хто? що зробив? (у що?)
• Хто? що зробив? звідки? (з чого?)

33
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73
1 Прочитай речення.

1. У село Журавлине летять ж..равлі, а лебеді прилетіли в село Л..бедин. 2. Лис не спить, не спить л..сиця,
л..сеняткові не спиться.
2 Знайди спільнокореневі слова. Випиши їх, встав пропущені
букви. Виділи корінь у спільнокореневих словах.

74
Працюємо разом!
1 Розгляньте малюнок і складіть розповідь за планом.

План
1. Хто зображений на малюнку
(професія)?
2. Яка мрія в дівчинки?
3. Яку сукню вона шиє?
4. На чому шиє?
5. З якої тканини шиє сукню дівчинка?
6. Чим корисна професія швачки?
Довідка: шиє, сукня, швачка, тканина, швейна машинка, шиття, задоволення.
2 Запишіть виділені слова. Позначте корінь. Скільки букв має
корінь?

75
1 Розглянь схему.

?

?

?
2 Назви частини слова, які позначені на схемі.
3 Намалюй схему й підпиши частини слова.
34
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76
Склади слово з частин слів:

лебед.. , ..і; ..о, сел.. .
77
1 Прочитай групи слів.

1. Вікн о , вікн а , у вікн і , вікн ом , вікн у .
2. Вікно, підвіконник, віконне (скло).
2 Постав питання до кожного слова.
3 Яка частина слова змінюється в першому рядку?
4 Які питання ставимо до слів у другому рядку?
5 Запиши у два стовпчики форми слова і спільнокореневі слова.

Форми одного слова
(змінюється
закінчення)

Спільнокореневі слова
(мають спільний
корінь)

прац я
прац і
прац ю
прац ею
про прац ю

праця
працівник
працювати
працьовитий

форми слова

сп'ільнокоренев'і слова

78
1 Прочитай слова.

Марш, марширувати, маршрут, маршрутка.
Маршрутк а , маршрутк и , маршрутк у , маршрутк ою ,
у маршрутц і .
марширувати — урочисто крокувати.
2 Прочитай форми одного слова. Назви закінчення.
3 Прочитай спільнокореневі слова. Назви корінь.
35
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79
1 Прочитай.

Жив на подвір’ї півн..к. У півн..ка було велике господарство. Треба було півн..ку за курами наглядати. За
півн..ком і квочкою ходили малі півн..ки-синочки і курочки-дочки.
Усі прокидалися зранку від «Кукуріку» півн..ка.
2 Знайди й випиши форми виділеного слова. Познач закінчення.
3 Перевір написання виділеного слова за орфографічним словником.

80
1 Прочитай слова. Як називаються ці слова зі спільним коренем?

Ферма, фермер, фермерське (господарство), фермочка.
фермер — власник сільськогосподарського підприємства.
2 Спиши. Познач корінь. Постав наголос, користуйся орфографічним словником.

Правопис голосних у коренях слів
81
1 Прочитай речення. Про що вони розповідають? Що спільного
й відмінного в реченнях?

Наше с..ло дуже гарне, зелене. Українські села —
окраса нашої країни.
2 Запиши спочатку речення, де виділене слово вживається у
значенні одне, а потім — речення з багато.
3 У виділених словах постав наголос.

У коренях слів написання голосних е, и
перевіряємо наголосом. Змінюємо слово:
весло — весла, сестра — сестри.
36
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весло

весла

сестра

сестри

82
1 Прочитай словосполучення. Встав потрібний голосний у слово.
Кр..ва лінія — криво писати. Поч..нається урок —
гарний почин. Зуп..нися трішки — автобусна зупинка.
2 Випиши спільнокореневі слова. Встав потрібну букву, що позначає голосний у коренях слів. Познач корінь.

криво

крива

почин

починає[ц':а]

83
1 Прочитай.
Я вперше побачив морські хвилі. Петрик намалював
хв..лясту лінію. Схв..льований пес мчав по дорозі.
2 Знайди й випиши спільнокореневі слова. Познач корінь і постав наголос.
3 Перевір написання спільнокореневих слів за допомогою слова
хвиля.
4 Чому це слово важливе?
5 Якому правилу відповідає написання спільнокореневих слів?

Орфограма — це правильне написання,
яке відповідає правилу.
Живе — жити, пливе — плив.
Написання е, и в коренях слів.

На вербі розпустилися пухнасті котики.
Написання великої букви на початку речення.

84
1 Прочитай і доповни слова потрібним голосним.
Пишу я синьою ручкою. П..сати треба охайно, гарно.
Чепчик був старий. Зараз прич..плю значок.
2 Випиши пари спільнокореневих слів. Встав потрібну букву.
Назви орфограму.
37
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85
1 Прочитай слова. Добери до кожного слова спільнокореневе
для перевірки.

шелестить — шелест
— …
кричить
реготить — …
свистить — …
Довідка: свист, регіт, крик, шелест.
2 Познач орфограму.

свист

свистит'

рег'іт

реготит'

крик

кричит'

Написання ненаголошених голосних е, и,
що не перевіряються наголосом,
перевіряємо за орфографічним словником:
криниця, кишеня, цибуля.
наголошений голосний звук
ненаголошений голосний звук
86
1 Прочитай. Додай спільнокореневі слова й запиши. Підкресли
ненаголошені е, и.

велетень — велет (хто?)
пшениця — … (який?)
керувати — … (що?)
чекати — … (що?)

бригада — бригадир (хто?)
кипіти — … (що?)
минати — … (який?)
криниця — … (яка?)

2 Назви орфограму.

87
1 Прочитай.

дециметр
ветеринар

лікар, який лікує тварин
десять сантиметрів

2 До слів першого стовпчика добери пояснення з другого стовпчика.
3 Запиши. Постав наголоси, підкресли ненаголошені голосні.
38
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88
1 Розглянь малюнки.

2 Запиши слова-назви, перевір написання за словником.
3 Назви орфограму.

89
1 Прочитай словосполучення.

Мій велос..пед, їду на велос..педі, хочу велос..пед,
твого велос..педа, зламаним велос..педом.
2 Назви однакові слова. Що це за слова? Визнач наголошений
склад. Користуйся орфографічним словником.
3 Випиши слова з ненаголошеним голосним. Підкресли букву,
що його позначає.

90
1 Прочитай вірш-загадку. Відгадай, коли це буває.

Тане снiг,
т..чуть струмки,
ож..ва травичка,
і до сонця гiлочки
простяга в..рбичка.
2 Спиши. Постав у словах наголоси.
3 Підкресли ненаголошені голосні в коренях слів.
4 Назви слова, які відповідають орфограмі:
Написання ненаголошених голосних е, и,
що перевіряються наголосом.
39
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91
1 Спиши. Вставляй пропущену букву, що позначає голосний
звук.

л..мон
см..тана
д..ректор
ч..ревики

ч..модан
ап..льсин
б..нзин
ц..мент

2 Постав у словах наголоси. Запам’ятай ці слова.
3 Назви орфограму.

92
1 Прочитай слова.
Директор, червоний, весло, червень, човен, чемодан,
пенал, весла.
2 Вибери і поділи на дві групи слова, що відповідають орфограмам.

Написання
ненаголошених голосних
е, и, що перевіряються
наголосом

Написання
ненаголошених голосних
е, и, що не перевіряються
наголосом

…

…

93
1 Прочитай речення. Доповни слова потрібними голосними.
1. У клас зайшов д..ректор школи.
2. У нашого д..ректора є пасіка.
3. Я вчора віддав докум..нти д..ректору школи.
4. Ми п..шаємося нашим д..ректором.
2 Який голосний треба вставити у форми виділеного слова?
3 Випиши слова, які відповідають орфограмі:
Написання ненаголошених голосних е, и,
що не перевіряються наголосом.
40
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Чергування приголосних і голосних
у коренях слів
94
1 Прочитай пари спільнокореневих слів.
Сніг — сніжок, ріг — ріжок, нога — ніжка, вага —
важкий.
2 Познач частини слова.
3 Назви орфограму. Поясни свою думку.

У коренях слів може відбуватися
чергування приголосних г—ж:
вага — важко, книга — книжка.
95
1 Прочитай словосполучення.
нова книга — …
моя подруга — …

синя смуга — …
велика дуга — …

2 Утвори за допомогою частини слова -ечк- нові слова. Запиши
їх. Познач корені.
Зразок. Нова книга — нова книжечка.
3 Знайди і підкресли орфограму:
Чергування приголосних г—ж.

96
1 Прочитай речення. Що означають виділені слова?
Пиріг, пирі.. ечок на столі стоїть.
Поріг, порі..ечок гостей зустрічає.
пиріг — печений виріб із тіста з начинкою.
поріг — місце біля дверей, вхід у хату.
2 Випиши слова з чергуванням у корені слів. Назви орфограму.
Познач приголосні.

пир'іг

пир'іжечок

пор'іг

пор'іжечок
41
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У коренях слів може відбуватися
чергування приголосних х—ш—с:
горіх — горішок, пух — пушок, на пусі.
97
1 Утвори нові слова з частиною -ок.
кожух — кожушок.

пух — …
міх — …
птах — …
пампух — …

2 Запиши пари слів. Підкресли й назви орфограму.

98
1 Прочитай словосполучення. Устав букви, пропущені в коренях
слів.

У мене теплий кожу.. ок. Багато пта.. ок збирають
крихти. Оля їсть смачненький пирі.. ок.
2 Випиши слова з орфограмою:
Чергування приголосних х—ш—с.

99
1 Розглянь малюнки. Назви їх.

2 Запиши за зразком.
Зразок. Віз — возик.
3 Підкресли в корені букву, що позначає голосний звук.
42
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

У коренях слів може відбуватися
чергування голосних [і]—[о], [е]:
дім — дому, стіл — столу,
лебідь — лебедя, ремінь — ременя.
100
1 Від поданих слів утвори нові слова. Змінюй, де треба, голосні
звуки.

кіт — коти
віл — …
грім — …
міст — …

ніс — …
ріг — …
хвіст — …
рік — …

2 Запиши утворені слова. Підкресли в коренях букву, що
змінилася. Постав наголоси.

101
1 Прочитай речення.

1. Наша школа гарна й нова. Таких шкіл в області
немає.
2. У кросворді треба вгадати слова. Ти не назвав
точних слів.
2 Випиши виділені слова з орфограмою:
Чергування голосних у коренях слів.

102
1 Прочитай речення.

Нова … стала, яка ще не бувала. На … приходять …
гарне свято зустрічати.
Довідка: гість — гості, радість — радості, поріг —
порога.
2 Про яке свято йдеться?
3 Доповни речення точними словами з довідки.
4 Поясни свою думку.
43
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103
1 Прочитай слова.
Сім, ремінь, осінь, річ, піч.
2 Запиши їх за значеннями: є, немає. Підкресли голосний у
коренях слів. Як він змінюється?

Є
сім

Немає
семи

…

…

104
1 Прочитай. Розкрий дужки, встав точні слова.
Тиждень має (7 день). Від (7) відняти (6) буде (1).
2 Спиши. Підкресли голосний у словах з орфограмою:
Чергування голосних у коренях слів.

105
1 Прочитай вірш.

Всі річки тепер в обнові,
біле скло над бережком.
Ходить грудень по діброві,
застеляє світ сніжком.
Терень Масенко

2 Випиши виділені слова, познач корінь.
3 Чи відбулося чергування приголосних у словах? Скільки

їх? Поясни.

4 Назви орфограму.
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Суфікс
106
Працюємо разом!
1 Назвіть імена дівчаток і хлопчиків свого класу. Запишіть їх у
пестливій формі.
Зразок. Соломі я — Соломійк а .

Микол а — Миколк а .
2 Поміркуйте, як утворилися нові слова.
3 Позначте корінь і закінчення у цих словах.
4 Назвіть частини слів, за допомогою яких утворилися нові слова.

Суфікс — це частина слова, що стоїть
після кореня і перед закінченням.
Суфікс позначається так:
став — ставок, миш а — мишк а ,
верб а — вербов а (гілка).
суф'ікс

п'ісл'а корен'а

перед зак'інче[н':а]м

107
1 Утвори за допомогою суфікса -чик нові слова.
Зразок: апельсин — апельсинчик.

апельсин — …
коридор — …
голуб — …

Андрій — …
Степан — …
Іван — …

2 Запиши. Познач корінь і суфікс.
3 Яке значення мають нові слова з суфіксом -чик?

108
1 Прочитай слова. Як називаються такі слова?
Нічка, нічки, нічку, нічкою.
2 Знайди у словах суфікс.
3 Запиши. Намалюй схему.
45
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109
1 Утвори нові слова за схемою:

… ець.
Корінь

Суфікс

дуб-

-ець

стіл-

-ець

бор-

-ець

молод-

-ець

крав-

-ець

гороб-

-ець

2 Запиши. Познач частини слова.

110
1 Прочитай пари спільнокореневих слів.

Мороз — морозиво, вари — вариво.
Чаша — чашка, чай — чайник.
2 Спиши, познач корінь і суфікс.
3 Назви пари спільнокореневих слів, які відповідають схемі:

… …
111
1 Утвори слова з суфіксом -ок.

сад
пень
день
горб
гай
ліс

—
—
—
—
—
—

садок
…
…
…
…
…

2 Запиши пари слів. Намалюй схему.
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112
1 Прочитай.

Селище, поле, ставище, вогнище, вітрище, пасовище.
2 Випиши слова, які відповідають схемі:

… -ищ- е
3 Поясни свою думку.

113
1 Прочитай і постав до слів питання.

Зелененька, хмаронька, сіренький, зозуленька, хитреньке, черешенька, хустинонька, водиченька.
2 Запиши слова у два стовпчики.

-еньк-

-оньк-

зелененька
…

хмаронька
…

114
1 Утвори пари слів із суфіксом -еньк-.

Малий — маленький, мала — мал...а, мале —
мал...е, малі — мал...і.
Старий — стар...ий, стара — … , старе — … , старі — … .
2 Намалюй схему до виділеної пари слів.

115
1 Прочитай слова. Знайди пари слів, від яких утворилися нові.

Стежечка, татусь, олівчик, голівка, стежка, тато, олівець, голова.
2 Запиши слова парами. Познач основу й суфікс.
Зразок. Тато — татусь.
3 Склади речення зі словом олівчик.
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116
Працюємо разом!
1 Прочитайте уривок із вірша. Як автор називає весну?
Сидить Весна на гілочці,
гойдається.
Хто йде стежинкою —
зупиняється.
Гойдається Веснонька
в синій блузочці.
Галина Могильницька
2 Знайдіть слова з суфіксами, що надають цим словам зменшено-пестливого значення.
3 Випиши слова з суфіксами: -очц-, -инк-, -оньк-.
4 Назви орфограму до виділеного слова.

117
1 Від поданих слів утвори нові слова за допомогою суфіксів.
Змінюй, де треба, голосні й приголосні звуки.

-ик		
ніж — ножик
кінь — …
брат — …

-очок
став — ставочок
сад — …
віз — …

2 Запиши утворені слова. Постав наголоси.

118
1 Розглянь малюнки. Скажи, що на них зображено.

2 Назви й запиши ці слова-назви в пестливій формі. Використовуй суфікси -еньк-, -ельк-.
3 Познач у словах корінь, суфікс і закінчення.
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119
1 Прочитай речення.
1. У сіренької горлички туркотливе горлечко.
2. Я несу мандрівочку у будинки,
сію-вію житечко із торбинки.
2 Випиши виділені слова. Поряд допиши слова, від яких вони
утворені.
3 Які слова відповідають поданій схемі будови слова?

120
1 Добери протилежні за значенням слова.
чистенькі (ручки) — брудненькі (ручки)
кволеньке (пташенятко) —
…
товстеньке (стебло) —
…
солоденьке (яблучко) —
…
2 Склади речення зі словосполученням кволеньке пташенятко.
3 У виділеному слові назви орфограму.

Префікс
121
1 Прочитай. Поділи речення на слова.

Применібуврюкзак. Привабливиймалюкгравсяупіску.
2 Запиши перше слово кожного речення. Постав питання.

Префікс — це частина слова,
що стоїть перед коренем.
Префікс позначається так:
прекрасний, принести, почепити, розтерти.
преф'ікс

перед коренем

частина слова
49
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122
1 Прочитай слова.

несе — піднесе
пливе — припливе
веде — підведе

веде — розведе
ріже — відріже
бере — набере

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

123
1 Прочитай словосполучення.

прочитати
дочитати

книжку

перечитати
2 Назви корінь, а потім — префікси в перших словах словосполучень.

124
1 До слова будувати додай префікси пере-, ви-, з-, від-, за-,
при-, по-, роз-.
2 Запиши утворені слова. Познач префікс і корінь.
3 Поясни значення кожного утвореного слова.

розбудувати

розкласти

розклад

роздивитис'а

125
Намалюй схему до слів, які мають:

а) префікс, корінь, суфікс, закінчення;
б) префікс, корінь, закінчення.
126
1 Утвори нові слова від слова брати за допомогою префіксів
до-, ви-, на-, за-.
2 Запиши слова. Познач префікси.
3 Склади речення зі словом добрати.
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127
1 Розглянь малюнки. Прочитай і доповни за змістом речення.

Між скибками хліба є шматок ковбаси чи сиру —
це … бутерброд.
На одній скибці хліба є шматок ковбаси чи сиру —
це … бутерброд.
Довідка: відкритий, закритий.
2 Які бутерброди подобаються тобі?
3 Випиши словосполучення зі словами, що мають префікси. Познач префікси.

128
Від поданих слів утвори нові слова за допомогою частини
слова, що стоїть перед коренем: роз-, до-, на-.
Зразок. Розвішаю, …

Вішаю, малюю, клею, друкую.
129
1 Прочитай слова. Назви корінь слова.

Прибіг, забіг, добіг, перебіг, пробіг, побіг, збіг.
2 Випиши зі слів префікси.

130
1 Прочитай слова.

Наказує, переказує, показує, відказує, підказує, доказує.
2 Випиши зі слів префікси.
3 Придумай речення зі словом, яке відповідає малюнку.
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131
1 Розглянь малюнки. Прочитай пари словосполучень. Замість
крапок додай пропущене слово.

1. Підкотився … стола
3. Прилетів … вікна
Відкотився … стола		Відлетів … вікна
2. Підскочив … іграшки
4. Приплив … до берега
Відскочив … іграшки		Відплив … берега
Довідка: до, від.
2 У спільнокореневих словах познач корінь, закінчення і основу.
3 Склади речення з парою словосполучень.

132
1 Добери слова, протилежні за значенням.

принести
прибігти
привезти
приїхати
прикидати

— віднести
— …
— …
— …
— …

2 Запиши пари слів. Познач у перших словах кожної пари корінь і префікс.

133
1 Прочитай речення і спиши парами. Замість крапок додай потрібні за змістом слова.

1. Маршрутка … до зупинки. Маршрутка … від зупинки.
2. Депутат … до сцени. Депутат … зі сцени.
3. Човен … до берега. Човен … від берега.
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Довідка: прийшов — пішов, доплив — відплив, від’їхала — під’їхала.
2 Спиши речення. Познач у словах префікси.

депутат

човен

маршрутка

134
1 Подані слова згрупуй у два стовпчики:
а) слова, у яких основа складається з кореня;
б) слова, у яких основа складається з кореня і префікса.

Дід, прадід, баба, прабаба.
2 Познач частини слова.

135
1 До поданих слів добери й запиши спільнокореневі слова з
префіксом без-.

Радісний, водний, хмарний, крайній, шумний, звучний, зоряний.
2 Познач у словах основу, корінь і префікс.
звучний — дуже голосний.
3 Поясни, якого значення словам надає префікс без-.

136
1 Утвори нові слова за допомогою префіксів. Запиши їх. Познач
префікси.

З (робив, бив, варив, малював, ніс).
С (ходив, писав, казав, кинув, прямував).
2 З трьома словами (на вибір) склади й запиши речення.

137
1 Прочитай і спиши речення. Встав замість крапок потрібні за
змістом слова або частини слів.

Василько …кинувся дуже рано. Катруся …читала казку … Котика і Півника. Восени ластівки …літають у теплі краї. Олег отримав повідомлення … мами.
2 Підкресли слова з префіксами.
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138
Прочитай і заміни кожне словосполучення одним словом.
Зразок. Здобув перемогу — переміг.

Здобув перемогу. Став старим. Став молодим. Зробився блідим. Вніс плату. Почав радіти. Почав співати.
Почав сумувати.
Довідка: переміг, заспівав, засумував, зрадів, постарів,
помолодів, заплатив, зблід.
139
1 Прочитай текст. Доповни речення потрібними словами.
Ми … на прогулянку. Спочатку … через місточок і ...
в невеликий гайок. Коли … з гайка, побачили вдалині
ліс. Незабаром ми … до лісу. Як там гарно!

Довідка: перейшли, пішли, зайшли, прийшли, вийшли.
2 Запиши спільнокореневі слова. Познач у них префікси.

140
Працюємо разом!
1 Прочитайте текст. Доберіть точний префікс.
У суботу учні нашого класу (при, на)несли лопати.
Потім кожен (під, ви)копав ямку. Хлопці старших класів
(на, с)копали в розсаднику саджанців. Саджанці (при,
з)везли машиною до школи. Школярі (по, від)садили біля
школи фруктовий сад.
2 Придумайте заголовок до тексту.
3 Зачитайте й випишіть спільнокореневі слова. Позначте корінь
і префікс.
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141
1 Розглянь малюнки.

2 Прочитай речення. Добери потрібне слово з дужок.
1. (Відлетіли, прилетіли) лелеки — (принесли, занесли, віднесли) весну здалека.
2. Вони (посідали, підсідали) край хати, щоб гніздо
(збудувати, перебудувати, набудувати).
3. Без сокири, без лопати (поробили, зробили, наробили) собі хати.
4. Діти (переробили, зробили) шпаківні й розвісили їх
на деревах.
5. Лелечина сім’я за літо (підгодовує, вигодовує) кілька
пташенят.
3 Знайди й випиши речення, яке не відповідає малюнкам. Поясни, чому.

142
1 Прочитай. Додай у речення пропущені слова.
1. Кошеня заховалося … відро.
2. Цуценя заховало кісточку … дерево.
3. Горобець злетів … подвір’я.
4. Запахло … їдальні грибним супом.
5. Тато й мама повернулися … екскурсії.
Довідка: куди? під що? з чого? звідки?
2 Визнач корінь, префікс у виділених словах.

злет'іти

зл'іт

заховалос'а

заховало
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143
1 Прочитай слова.

Переліт (літака), перелітний (птах), злітають (метелики), наліт (бруду).
2 Поділи слова на частини. Запиши до таблиці.

Префікс

Корінь

Суфікс

Закінчення

пере-

літ

…

…

…

…

…

…

144
1 Прочитай вірш.

Дерево могутнє,
лагідна квітка
обов’язково корінь мають.
Якщо корінь відірвати,
не буде дерево стояти,
не зможе квітка жити.
Корінь є в рослини,
корінь є у слові…
Через слова, через віки
несе він значення своє.
Батько, батьків, Батьківщина.
Діти, діточки, дитина.
Росте, зрости, зростив…
Веселився, звеселив…
Сергій Сторожев
2 Про що мовиться у вірші?
3 Назви групи спільнокореневих слів.
4 Випиши спільнокореневі слова. Визнач закінчення і частини
основи.

Бат'ків[шч]ина

бат'ко

бат'ків
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ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

Однозначні і багатозначні слова
145
1 Розглянь малюнок. Дітей попросили намалювати лінію. Хто намалював правильно? Чому ти так думаєш?

2 Склади речення про те, що намалювали дівчатка і що намалював хлопчик.

Слово може мати одне значення
або кілька значень.
Слово дівчинка має одне значення (однозначне).
Слово лінія має багато значень (багатозначне).
1. Лінія — пряма риска.
2. Лінія — хвиляста риска.
3. Лінія — межа поверхні.
4. Лінія — межа (горизонт).
одне значе[н':а] слова

однозначне слово
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146
1 Прочитай слова. Подумай, чи всі вони мають одне значення.
Парта, чашка, стілець, коса, віник.
2 Перевір свою думку за малюнками.

147
1 Розглянь малюнки. Назви, що зображено.

2 Скільки значень має слово? Як називається слово?

148
1 Прочитай. Зі слів кожної групи склади речення.
1. ключ, Марійка, від замка, загубила. 2. полетів, ключ,
у вирій, Журавлиний. 3. Надійка, мамине, на, плече, голівку, схилила. 4. Ромашка, голівку, землі, до, схилила.
2 Які слова у двох реченнях повторюються? Випиши їх. Поясни,
що вони означають у кожному реченні.

журавлиний ключ

гайковий ключ
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149
1 Прочитай вірш.
Є такі слова на світі,
схожі, як близнята-діти.
Слово чуєш, а не знаєш,
що це слово означає.
Якщо хочеш зміст узнати,
треба речення складати.
Дмитро Білоус
2 Хто такі діти-близнята?
3 Що таке слова-близнята?
слова-близнята — слова, які мають два або більше значень.

150
1 Розглянь малюнки.

2 Розкажи, що зображено на малюнках.

1. Верхня кінцівка дитячого тіла. 2. Частина предмета,
який беруть рукою. 3. Приладдя для писання.
3 Склади речення зі словами-близнятами. Як вони називаються?

багато значен'

багатозначн'і слова

151
1 Прочитай речення.

1. У мене синя ручка. 2. Тато взяв сина за ручку.
3. У вікні ручка зламалася.
2 Поміркуй, про яку ручку йдеться у кожному реченні.
3 Поясни зміст виділених слів. Як називаються ці слова?
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152
1 Розглянь ребус. Доповни речення.

За ручку я беру …

2 Назви значення багатозначного слова.
3 Придумай і запиши два речення. Підкресли багатозначне слово. Познач корінь.

153
1 Прочитай сміховинку.
— Іринко, я назбирав повний кошик лисичок! — похвалився Олег.
— Ці лисички не повтікали з кошика? — здивувалася
Іринка.

— Та ні.
— Значить, вони не вміють бігати.

2 Чому, на твою думку, сталося непорозуміння між Олегом та
Іринкою?
3 Яке слово є багатозначним?
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154
1 Прочитай пари речень.
1. Сон зморив дитину. Весною у лісі цвіте сон. 2. Голова села відкрив збори. У хлопчика болить голова.
3. Збір третьокласників розпочнеться о 10-й годині. Весною і влітку відбувається збір лікарських рослин.
2 Випиши виділені слова. Що вони означають? Чи однакові за
значенням ці слова? Поясни їхній зміст у реченнях.

155
1 Розглянь малюнки. Прочитай.

пара ніг

пара чобіт

пара шкарпеток

пара штанів
пара молодят

весело — сумно
пара cлів
пара — два.
2 Назви виділене слово. Як воно називається? Поясни, чому.

156
Розглянь малюнки. Прочитай.

1. У людини — … ніг. У павука — шість ніг. 2. Восени — … чобіт. Улітку — … босоніжок. 3. Стара … шкарпеток. Нова … шкарпеток. 4. Чоловіча … штанів. Жіноча
… штанів. 5. Весело — сумно — … слів протилежного
значення. 6. На фото … молодят.
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157
1 Розглянь малюнки й прочитай загадку. Чи можна здогадатися,
хто так говорить про себе? Запиши це слово.

Я на дереві гойдаюсь, я в конверті посилаюсь.
Алла Свашенко
2 Постав питання до записаних слів. Чи однакові за значенням
записані слова?
3 Склади речення зі словом-відгадкою у різних значеннях.

осінній лист

поштовий лист

лавровий лист

158
Розглянь таблицю. Пригадай слова й запиши у два стовпчики.

Я знаю
однозначні слова багатозначні слова
…

…

Пряме і переносне значення слова
159
Розглянь малюнки. Запиши пари словосполучень.

Каштанове
листя

Каштанове
волосся

Золотий
перстень

Золоті
руки
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160
1 Прочитай речення у лівому і правому стовпчиках.

Дідусь усміхається до
внука.
На плиті кипить борщ.
Птах поранив крило.

Сонечко усміхається до
дерев.
На полі кипить робота сіячів.
Літак нахилився на крило.

2 Поясни, що означають виділені слова в реченнях лівого й
правого стовпчиків.
3 Якими словами можна замінити виділені слова в реченнях
правого стовпчика?
Довідка: світить, швидко і вправно робиться, бік.

У реченнях лівого стовпчика виділені слова
вжито в прямому значенні.
У реченнях правого стовпчика виділені слова
вжито в переносному значенні.
пряме значе[н':а]
переносне значе[н':а]
161
1 Прочитай пари словосполучень.

весела дитина — веселе літо
золоті прикраси — золоті руки
танцюють артисти — танцюють сніжинки
2 Розподіли словосполучення у два стовпчики.

Пряме значення

Переносне значення

весела дитина
…

веселе літо
…

…

…
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162
Працюємо разом!
1 Розгляньте малюнки.

2 Доберіть із вправи речення до кожного малюнка.
1. На столі стояла кришталева ваза. Кришталеві краплі води блищали на павутинні.

2. Човен пливе за течією. Хмарка пливе в блакитному
небі.
3. Кінь б’є копитом по дорозі. Сонце б’є яскравим
промінням.
3 Знайдіть однаково написані слова.

163
1 Прочитай. Зверни увагу на виділені слова.
1. Пішов хлопчик — рухається хлопчик. 2. Пішов
сніг — почався сніг. 3. Важка задача — складна для
розв’язання. 4. Важкий характер — поганий характер.
5. Пряма лінія — вузенька смужка на поверхні. 6. Стати
в одну лінію — стати в один ряд. 7. Передова лінія —
місце бойових дій.
2 Назви словосполучення, у яких виділені слова вжито: у прямому значенні; у переносному значенні.
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164
1 Прочитай речення. Знайди слова, ужиті в переносному значенні. Поясни, як ти їх розумієш.

Осінь кожному знайде роботу. Вересень до школи діток скликає. Жовтень прикрашає у садках дерева. Листопад відчиняє зимі ворота.
2 Випиши з кожного речення головні члени.

165
Працюємо разом!
1 Прочитайте пари словосполучень. Знайдіть слова, ужиті в переносному значенні.

гострий ніж — гостре слово
срібна виделка — срібне волосся
мама кличе — стежка кличе
бабуся дрімає — ліс дрімає
шепоче листя — шепоче дитина
2 Складіть речення з парою словосполучень.

166
1 Розглянь малюнок. Прочитай вірш.

Під парканом бачать діти
цуценятко ледь живе.
Що робити, де нам діти?
Каже Гриць:
— Хай в нас живе.
Я йому збудую буду,
доглядати його буду!
2 Які слова у вірші виділено? Чому? Як вони називаються?
3 Заміни виділене слово на слово, подібне за значенням.
Зразок. Під парканом бачать діти —

під парканом бачать малята.

4 Яким рядкам вірша відповідає малюнок?
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167
1 Прочитай речення. Замість крапок встав слова з довідки. У
якому значенні — прямому чи переносному — ужито вставлені слова?

У віконце … зима. Повіяв … вітер. … перші сніжинки.
Земля під снігом … .
Довідка: постукала, сердитий, затанцювали, задрімала.
2 Запиши слова, ужиті в переносному значенні. Якими словами
їх можна замінити?

Синоніми
168
1 Розглянь малюнок. Прочитай загадку.

У зелений ліс прийшов
художник і дерева перефарбував у золотистожовтий колір.
2 Чи справді художник перефарбував пензликом ліс?
3 Чому листочки на деревах золотисто-жовтого кольору?
4 У якому значенні вжито виділене слово?
5 Добери п’ять ознак осені (рання, пізня, золота, холодна, тепла, плаксива, дощова, щедра, багата).
6 Склади й запиши речення про осінь.
подібне значення слова — близьке значення слова.

Синоніми — це слова, близькі за значенням:
веселий, радісний, бадьорий, …
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169
1 Прочитай речення. Замість крапок добери потрібні слова з
дужок.

1.
2.
3.
4.

Після уроків … (школярі, діти) йдуть додому.
Ластівки … (злетіли, знялися) зі стовпа на дерево.
Маруся … (повідомила, розповіла) всім нам новини.
Бабуся … (човгала, ішла) на другий поверх.

2 Які це слова?
3 Запиши речення і підкресли головні члени.

170
1 Прочитай слова. Знайди зайве слово в кожному рядку.
а) багаття, вогонь, ватра, небо;
б) краса, врода, іній;
в) дитина, мама, маля, дитя;
г) лелека, бусол, чайка, чорногуз.
2 Яких слів ти не знав? Склади з ними речення і запиши.

171
1 Розглянь фото «Сміливі захисники України». З поданих слів
випиши синоніми до слова сміливі.

Веселі, відважні, чесні, хоробрі, кмітливі, працьовиті,
щирі, безстрашні, мужні.
2 Про кого можна сказати, використовуючи виписані слова? Поясни й запиши свою відповідь.
3 Згадай, коли відзначають Свято захисника Вітчизни.
4 Речення-відповідь запиши.
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172
Добери до слів синоніми. З одним із них склади речення.

Говорити, … , … , … .
Воїн, … , … , … .
Батьківщина, … , … .
173

Прочитай. Доповни речення словами з довідки.

Хлопчики про новий телефон щось швидко … .
— Мамо, … казку, — попросила Світланка.
— До нас снігурі прилетіли, — … Василько.
— Нема чого … , — додала Марія Федорівна.
Довідка: сказав, говорили, мовити, повідомив, розповідати, розкажи, розмовляти.
1.
2.
3.
4.

174

1 Розглянь малюнок. Прочитай вірш-загадку.

Хто дід?
Зібралися дочки у гості до діда:
Завірюха санчатами їде,
за нею Метелиця слідом мете,
Хурделиця Хугу з собою веде.
Холодний вітер у полі завіє,
то стануть на лижі Хуртеча й Завія.
Разом з Заметіллю приїхала
найменша улюблена донечка Віхола.
Алла Свашенко
2 Випиши виділені слова. Як вони називаються? Що ми можемо
сказати про їхнє значення?

Усі ці слова означають одне — сильний вітер зі снігом.
зав'ір'уха метелиц'а хурделиц'а
хуга хуртеча завійа замет'іл' в'іхола
Синоніми збагачують наше мовлення.
68
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

175
1 Прочитай слова. Допоможи синонімам знайти одне одного.
дорога
шлях
розповідь
підручник
гра
забава
стежина
колектив
гурт
учениця
школярка
оповідання
клас
книжка
Зразок. Шлях, дорога, стежина.
2 Склади речення з синонімами колектив, клас, гурт.

176
1 Прочитай вислови. Заміни вислів одним синонімом.
1. Байдики бити. 2. Набрати води в рот. 3. Викинути з
голови. 4. Вертітися під ногами. 5. Пекти раків.
Довідка: забути, заважати, лінуватися, замовкнути, почервоніти.
Зразок. Байдики бити — лінуватися.
2 Вислови запиши за зразком.

177
1 Розглянь малюнок. Що це за птахи? Чим вони тобі подобаються?

2 Придумай речення, використовуй синоніми: рухливі, меткі,
вертляві, жваві, моторні, швидкі.
3 Запиши речення з синонімами. Підкресли другорядні члени
речення.
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178
1 До кожного словосполучення добери синонім. Запиши.
Зразок. Покласти зуби на полицю — голодувати.

Пустити червоного півня. Точити теревені. Клювати
носом. Зарубати на носі. Замилювати очі. За розум узятися. Тримати язик за зубами.
2 Які з цих висловів ти не знав?

Антоніми
179
1 Прочитай і закінчи кожне речення. Чому так названо текст?

Cтаранний і ледачий
Спочатку повчуся, а потім погуляю, — говорить … .
Спочатку погуляю, а потім повчуся, — говорить … .
2 Чи можна замінити слово старанний на слово працьовитий?
3 Подумай, ти старанний чи ледачий. Чому?
4 Хто зображений на малюнку? Чому?

Антоніми — це пари слів, протилежних за значенням:
тут — там, гіркий — солодкий, тітка — дядько.
180
1 Прочитай слова, утвори пари.
Вгору, ліворуч, верхня, вниз, права, ліва, праворуч,
нижня.
куди?

куди?

Зразок. Вгору — вниз.
2 Як називаються такі пари слів? Чи можна утворити пару з виділених слів? Чому?
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181
1 Розглянь малюнок. Скажи одним реченням, у якому напрямі
потрібно повертати голову. Які антоніми ти дібрав?

2 Речення запиши. Виконай цю вправу.

182
1 Розглянь малюнок. Розкажи, використовуй антоніми.
2 Яку руку зображено ліворуч?
3 Яку руку зображено праворуч?

183
1 Розглянь малюнки.

2 Розкажи, що ти бачиш, за запитаннями.

• Чиї очі? Які очі? — Очі людини відкриті. Очі людини

закриті.
• Чия рука? Рука спрямована куди? Що означає цей
жест?
• Стрілка яка? Стрілка спрямована куди?
• Хлопчик що зробив? Що? Куди?
3 Речення-відповіді запиши. Підкресли антоніми.
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184
1 Запиши словосполучення з антонімами.

допоможу сьогодні
вчиться старанно
читає швидко
зроблю зараз
Зразок. Летить високо

вчиться недбало
читає повільно
зроблю потім
допоможу завтра
— летить низько.

2 Прочитай виділені словосполучення, побудуй із ними речення.

185
1 Прочитай прислів’я та приказки, добери антоніми.

Листопад осінь кінчає, а грудень зиму … .
Хто вчиться молодим, не знає голоду … .
Колос повний гнеться вниз, а пустий … стирчить.
Добро не пропадає, а … умирає.
Зимою день короткий, а весною … .
Сонце на літо, а … на мороз.
З малої хмари … дощ буває.
Сумний грудень і в свято, і в … .
Довідка: починає, старим, вгору, зло, великий, зима,
довгий, будень.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2 Знайди в кожному реченні антоніми.
3 Випиши антоніми парами. Постав питання.
що робить?

Зразок. Кінчає — починає, …

186
1 Прочитай групи слів. Побудуй із них речення.

1.
2.
3.
4.

темно, Удень, вночі, а, світло.
сонечко, гріє, не гріє, та, світить, а, взимку, Улітку.
Морозиво, чай, гарячий, а, холодне.
Жайворонок, сорока, а, низько, високо, літає.

2 Запиши третє й четверте речення.
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187
1 Додай префікси й утвори слова.

літ
йти
чинити

крити
в’язати
лазити

від-, приза-, вивід-, за-

від-, заза-, розз-, за-

2 Утвори антоніми за зразком.
Зразок. Відліт — приліт.
3 Поясни значення кожного слова.

188
1 Прочитай.

день — ніч
стіна — стеля
небо — земля
життя — смерть

далекий — близький
злий — добрий
широкий — низький
свій — рідний

йти — стояти
прокидатися — засинати
миритися — битися
мовчати — рубати
2 Знайди пари слів, які не є антонімами. Чому ти так думаєш?
3 Випиши пари антонімів, що відповідають на питання який?

св'ій

р'ідний

широкий

низ'кий

189
Працюємо разом!
1 Прочитайте пари слів. Згадайте характерну ознаку кожного
слова.

апельсин — лимон
сосна — калина

річка — струмок
вата — поліно

2 Складіть речення з поданими парами слів, додайте антоніми.
Зразок. Апельсин солодкий, а лимон кислий.
Довідка: широка, висока, вузький, низька, м’яка, тверде.
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190

191

Пригадай, який шкільний предмет для тебе легкий, а який —
складний. Заповни в зошиті таблицю.

Легкий предмет

Складний предмет

…

…

…

…

1 Прочитай.
Свіжий хліб. Свіже повітря. Свіже печиво. Свіжа риба.
Свіжа новина.
2 До поданих словосполучень добери антоніми.
3 Запиши за зразком.
Зразок. Свіжий хліб — черствий хліб.

192

1 Розглянь малюнок. Прочитай вірш.

Зрозуміло!
В дитсадок іде Вадим.
Зирк — сьогодні білий дим
з димаря виходить.
Мить подумавши, малий
каже: — Зрозуміло!
Вчора чорний хліб пекли,
а сьогодні — білий.
Василь Мелещенко
2
3
4
5

Що побачив Вадим, коли йшов у дитсадок?
Що сказав хлопчик?
Знайди в тексті антоніми. Запиши їх парами.
Чи є в тексті синоніми?
зирк — побачив.
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Антоніми змінюють зміст словосполучень,
речень або зміст тексту.
193
1 Прочитай словосполучення.

Короткий день, гарний початок, волога земля, низька стеля, рідна мати.
2 До виділених слів добери й запиши антоніми. Поясни їхнє
значення.

194
1 Запиши антоніми парами.

Активний, добрий, черствий, веселий, ранній, сумний,
пізній, чуйний, злий, пасивний.
2 З однією парою (на вибір) склади й запиши речення.

195
1 Прочитай.

Узимку на вулиці … , а влітку … . Спускатися … легко, а підійматися … важко.
2 Чи є в реченнях антоніми?
3 Додай пари антонімів за змістом. Речення запиши.
Довідка: тепло, холодно, вниз, вгору.
4 Скільки пар антонімів у кожному реченні?

196
1 Прочитай текст. Про яку пору року в ньому йдеться?

Прийшла золота осінь. 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 За допомогою антонімів перероби текст так, щоб у ньому
йшлося про весну, і запиши. Добери заголовок.
3 Що сталося з текстом? Яка роль антонімів у реченнях?
75
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

Уявлення
про частини мови
197
1 Прочитай текст.

Наша українська мова має багато різних слів.
Школа, лікарня, бібліотека, басейн. Ці слова відповідають на питання що?
Директор, бабуся, перукар, брат. Ці слова відповідають на питання хто?
Весело, соромно, яскраво, охайно. Ставимо питання
як?
Обняти, стати, везти, нести. Ставимо питання що робити?
А ще є слова, які відповідають на питання який? скільки?
Є також слова, які не відповідають на питання. Це на,
під, за, і, та.
Усі слова в нашій мові важливі й потрібні. Вони збагачують наше мовлення.
2 Які слова є в українській мові?
3 На які питання відповідають слова в українській мові?
4 Назви слова, які відповідають на питання що робити?
5 Чи є слова, до яких питання поставити не можна? Назви ці
слова.
6 Для чого українській мові такі різні слова?
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Усі слова в мові поділяються на частини мови:
самостійні
службові
Іменник (хто? що?)
Прикметник (який?)
Числівник (скільки? котрий?)
Дієслово (що робити? що зробити?)
198
1 Прочитай групи слів.
Перукар, перукарня, волосся, зачіска, модна, довге.
Свіжий, солодке, пекарня, пекар, тістечко, коровай,
шоколадне, смачний.
2 Намалюй в зошиті таблицю і розмісти слова за питаннями.

Хто?
…

Що?
…

Який?
…

Яка?
…

Яке?
…

3 Чи належать такі слова до самостійних частин мови? Чому?

199
1 Прочитай і знайди зайві слова в кожному рядку.
1. Скільки? П’ять, три, перша, один, десять.
2. Котра? Друга, дев’ята, четверта, три, одинадцята.
3. Яка? Червона, жовта, довга, третя, широка.
2 Поясни свою думку.
3 Випиши слова, які відповідають на питання котра?

200
1 Прочитай словосполучення.
Бачу школу, третій клас, десять класів, початкова
школа.
2 Постав до кожного слова питання.
3 Запиши за зразком.
що роблю? що?

Зразок. Бачу школу.
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201
1 Прочитай словосполучення.

Вийшов зі школи, зайшов у клас, стоїть на підвіконні,
сиджу на стільці.
2 Знайди слова, які не відповідають на питання.
3 Як називаються ці слова?
4 Спиши словосполучення і підкресли службові слова.

202
1 Прочитай слова. Поєднай їх за допомогою службових слів
із(з), на.

Заліз … черешню, лежу … ліжку, стою … мосту,
взяв … руки.
Вийшов … класу, зліз … дерева, списав … підручника.
2 Запиши утворені словосполучення. Підкресли службові слова.

203
1 Прочитай речення.

Зошит з української мови лежить на парті в кожного
учня.
2 Назви спочатку слова, що відповідають на питання, а потім —
службові слова.
3 Запиши слова у два стовпчики.

204
Прочитай і розмісти слова за змістовими ознаками у відповідні стовпчики.

Лелеки, зозулі, синиці, горобці; кеди, кросівки, тапочки, черевики; яблуневий, черешневий, абрикосовий,
малиновий; червоний, жовтий, зелений, сірий.
Птахи
хто?
…

Кольори
який?
…

Соки
який?
…

Взуття
що?
…
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205
1 Прочитай текст. Яка його основна думка?

Черемха і черешня
Ростуть у нашому краї різні дерева. Є тут черемха і
черешня.
Черемха — це декоративне дерево. Цвіт черемхи полюбляють бджоли.
Черешня — це плодове дерево. Ягоди черешні дуже
люблять діти.
Оберігаймо ці дерева в нашому краї!
2 Назви службові слова. Які слова вони поєднують?
3 Випиши з тексту слова у три рядки за питаннями: що? що
роблять? яке?

206

1 Прочитай спільнокореневі слова. Яка частина слова виділена?
Подяка, вдячний, подякувати (який? що? що зробити?)
2 Добери питання з дужок і запиши парами.
Зразок. Подяка — що?
3 Назви слово з орфограмою:
Чергування к—ч у коренях слів.

207
1 Прочитай групи слів.
Дуб, дубові, задубіти.
Сміх, смішні, усміхатися.
Сором, сором’язливі, соромитися.
задубіти — стати твердим, жорстким.
2 Як називаються слова зі спільним коренем? Назви корінь у
словах кожної групи.
3 Запиши слова до таблиці.

Що?
…

Які?
…

Що робити?
…
79
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Іменник
Поняття про іменник
208
1 Прочитай. Заміни малюнки словами.

живе у

. На її подвір’ї є свійські тва-

рини і птахи. Вони живуть дружно. Кожен робить свою
справу.
ловить
дають

і

в’яже
Зранку

стереже

.
.

дає

.
. Із

.
зустрічає

Усі дружно живуть у

.

несе

на подвір’ї.

2 Про що цей текст? Де живе твоя бабуся?
3 Випиши слова, які відповідають на питання хто? що?

Слова, які відповідають на питання що? або хто?,
називають предмети або істот.
Це — іменники.
Хто? — жінка, комаха, тракторист.
Що? — машина, коліно, стілець.
80
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.

209
1 Розглянь малюнки. Дай короткі відповіді на запитання.

• Хто зображений на малюнку?
• Що зображено на малюнку?
2 Відповіді запиши за зразком.
Зразок. Хто? папуга, … Що? дзеркало, …
3 Як називаються такі слова?

210
1 Прочитай питальні речення.

• Куди заглядає папуга?
• На чому лежить лапа песика?
• На чому сидить бджілка?
• Під чим заховався кіт?

2 Дай відповіді на запитання. Почни з виділених слів.
3 Назви іменники.

211
1 Прочитай загадку.
Стоїть Олена,
в неї хустка зелена,
тоненький стан,
білий сарафан.
2 Назви й випиши іменники. Постав наголоси.
3 Назви в першому рядку підмет.

іменник

назва

предмет
81
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212
1 Розглянь малюнки.

2 Пригадай, із чого роблять:

• омлет; • вінегрет?

3 Склади речення. Почни так:
Омлет роблять із … ,
4 Речення запиши. Познач головні члени речення. Назви другорядні члени речення.

213
1 Прочитай групи слів.
Ліс, стіл, ліки, книга, телефон, ферма.
Лісник, фермер, столяр, лікар, вчитель, телефоніст.

•
•

2 Подумай, за якою ознакою об’єднано ці слова.
3 Яка група слів відповідає на питання що?, а яка — на питання хто?

Іменники — назви істот відповідають
на питання хто?:
тато, брат, жінка, лисиця.
Іменники — назви неістот відповідають
на питання що?:
стіна, верба, вокзал, кишеня.
214
1 Прочитай слова.
Нога, людина, рука, тварина, коліно, птах, ніс, комаха,
лікоть, робот, палець.
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2 У перший рядок запиши слова, які відповідають на питання
хто? а в другий — які відповідають на питання що?
3 З якою групою слів можна скласти розповідь? Про що?
4 Назви іменники — назви істот. На яке питання вони відповідають?

істота

неістота

хто

[шч]о

215
1 Прочитай і доповни речення пропущеними іменниками.
Чисте блакитне … . Стоїть ясний … . Над квітами літають … . … збирає квіти, а … ловить метеликів.
Довідка: день, небо, дівчинка, бджоли, хлопчик.
2 Речення спиши. Над іменниками надпиши питання.

216
1 До кожного іменника, який відповідає на питання хто?, добери іменник, який відповідає на питання що?

Хто?		
Що?
шахтар
— шахта
школяр —
…
квітникар —
…
садівник —
…

Хто?		
Що?
моряк
— …
футболіст — …
селянин — …
фермер — …

2 Що означають слова лівого стовпчика?
3 З парою слів склади речення. Підкресли головні члени речення.

217
1 Прочитай словосполучення. Назви іменники — назви неістот.
Права рука, червоний ніс, смугастий жук, ввічливий
чоловік, працьовитий директор, зелений папуга, пузата
жаба, вдячний президент, свійська тварина, агресивна
людина, важка вправа.
2 Запиши словосполучення у два стовпчики.

Хто?
смугастий жук
…

Що?
права рука
…
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218
1 Прочитай. Постав питання до іменників.
Дівчинка Зоя, дядько Мирон, сім’я Костенко, дідусь
Федір, кішка Мурка, песик Гав.
2 Подумай, чому іменники — назви істот пишуться по-різному.

Іменники — власні назви
пишуться з великої букви:
Костик, Марія Петрівна, Шевченко.
Іменники — загальні назви
пишуться з малої букви:
хлопчик, вчителька, поет.
219
1 Прочитай слова. Назви загальні й власні назви.

малюк

Степанко		

Степан Миколайович

Ігор

Віктор Михайлович

лікар

Михась		 Василь Гнатович
2 Випиши власні назви. Поясни орфограму:
Написання великої букви.

220
1 Прочитай групи слів.

Слова-ознаки
Яка?
зелена
синя
блакитна

Іменники
Що?
зелень
синь
блакить

2 Випиши парами спільнокореневі слова.
3 Підкресли загальні іменники.
Зразок. Зелена (яка?) — зелень (що?)
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221

Розглянь малюнок-схему.

Назви
міст і сіл
Імена
людей

Назви
вулиць

Велика
буква

Назви
річок
Клички
тварин

По батькові
Прізвища
222
1 Запиши по три іменники, що означають:

а) жіночі імена;
б) прізвища українських поетів;
в) прізвища твоїх товаришів.
2 Випиши іменники, які починаються з букви, що позначає голосний звук.

223
1 Прочитай вірш. Розглянь малюнок.

Де стоїть наш Київ,
там була велика гора.
Жив там перший
Кий з Хоривом, Щек
і Либідь, їх сестра.
Олександр Олесь
2 Випиши іменники, які пишемо з великої букви.
3 Що ти знаєш про героїв, імена яких виписав?
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224
1 Прочитай і доповни речення іменником — власною назвою.

1. Я зустрів сусіда … . 2. По батькові мене звати … .
3. Моє місто … дуже гарне. 4. Бабуся живе в селі … .
5. Я живу на вулиці … .
2 Два речення запиши. Познач головні члени речення.

225
1 Прочитай речення.

У (С, с)тепанка і (О, о)ленки
ніжні (О, о)чі голубенькі.
У (М, м)аксима і (Т, т)амари
(О, о)ченята карі.
карі — темно-коричневі (колір).
2 Спиши. Поясни написання великої і малої букви в іменниках.

Рід іменника
226
1 Прочитай речення.

1. Денис пише смс бабусі. 2. Він дуже любить свою
бабусю.
3. Наталка працює на комп’ютері. 4. Вона трохи стомилася.
5. Горобенятко стрибає по подвір’ю. 6. Воно клює
зерно.
2 Відповідай:

• Хто любить свою бабусю?
• Хто стомився?
• Хто клює зерно?

3 Які іменники замінено словами він, вона, воно в другому, четвертому й шостому реченнях? Спиши речення.
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Іменники мають рід.
Рід іменника визначається додаванням слів:
він, мій — чоловічий рід — сад, лоб;
вона, моя — жіночий рід — дорога, рука;
воно, моє — середній рід — поле, відерце.
227
1 Прочитай іменники.
Сад, дорога, поле, лоб, серце, рука.
2 До кожного іменника додай відповідне слово (він, вона, воно).
Зразок. Сад — він (чол. рід), …

228
Прочитай і доповни ряди іменників. Запиши, познач закінчення.

Жіночий рід (хто?) — школярк а , …
Жіночий рід (що?) — країн а , …
Чоловічий рід (хто?) — лісник , …
Чоловічий рід (що?) — ліс , …
Середній рід (хто?) — малятк о , …
Середній рід (що?) — масл о , …
229
1 Прочитай і визнач рід іменників.
Стіл, дерево, черепаха, радість, весна, кошик, сонях,
джміль, вокзал, цуценя, риба, старість, телефон, монітор, клавіатура, гаджет.
2 Випиши у три рядки іменники чоловічого, жіночого й середнього роду.
Зразок. Стіл (він, мій) — чол. рід.
3 З виділеними словами склади й запиши речення.

230
Усно визнач рід іменників, добирай слова він, вона, воно.

Ведмедиця, ведмідь, ведмежа; заєць, зайчиха, зайченя; голубка, голуб, голубеня; лисиця, лисеня, лис; кобила,
кінь, лоша.
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231
1 Прочитай пари речень. Встав у речення замість крапок слова
з довідки.

1. Молодий … виріс поблизу школи. Він весною гарно розквітнув. 2. Вузька … проходила між селами. Вона
губилася у ранковому тумані. 3. Пшеничне … має малу
площу. Воно минулого року було ячмінним. 4. Твій …
спітнів. Він уже зовсім мокрий. 5. … б’ється ритмічно.
Воно не зупиняється ні на хвилину. 6. Права … опустилася донизу. Вона була зовсім знесилена.
Довідка: стежка, сад, поле, лоб, рука, серце.
2 Поясни, якого роду іменники.

Змінювання іменників
232
1 Прочитай вірш.

Сонце гріє,
вітер віє.
Наше поле зеленіє,
бо на полі дощ іде.
Там працюють двигуни,
гонять воду на лани.
Вода через лійки
йде дощем на буряки.
Платон Воронько
2 У якому значенні вжито слово дощ?
3 Випиши спочатку іменники, що означають один предмет, а
потім — іменники, що означають кілька предметів.

Іменники мають однину (один) і множину (багато):
клен — клен и ;
парт а — парт и ;
пол е — пол я .
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233
1 Прочитай і утвори нову форму іменника за зразком. Запиши.

Що?
голов а — голов и
частина — …
скатертина — …
коробка — …

Хто?
батьк о — батьк и
брат — …
син — …
інженер — …

2 Виділи в кожному слові закінчення, постав наголос.
3 Як утворюються іменники в множині?

234
1 Іменники запиши за зразком «Множина — однина».

Чоловічий
рід
трактор и — трактор
літаки —
…
береги —
…
вокзали —
…
акваріуми — …

Жіночий
рід

Середній
рід

хмар и — хмар а
річки —
…
секунди — …
хвилини — …
адреси — …

сел а — сел о
пера — …
колеса — …
дива — …
літа —
…

2 Виділи у словах основу й закінчення.
3 На яке питання відповідають іменники?

235
1 Прочитай вірш.

Добре татові — у нього
є сокира й пилка є,
молотки, гвинти, гвіздочки,
та мені він не дає.
Катерина Перелісна
2 Назви іменники в однині.
3 Випиши іменники в множині.
4 Познач основу й закінчення.
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236
1 Розглянь малюнок. Прочитай текст. Розкрий дужки і постав
іменники у правильній формі.

Побігли весняні (вода). Задзюрчали швидкі (струмок). Сонна земля прокинулася знову. З-під снігу
з’явилася (трава). Повіяли (вітер)
і понесли на своїх (крило) весняні пахощі. Проснулися і літають у
весняному повітрі (муха, бджола,
джміль). Набубнявіли на деревах
(брунька). Любо дивитися на зелені (гай, діброва).
За Михайлом Коцюбинським
любо — приємно.
2 Випиши іменники в множині.
Довідка: води, струмки, вітри, крилах, джмелі, бджоли,
мухи, бруньки, гаї, діброви.

237
1 Прочитай запитання.

1.
2.
3.
4.

Кого зловив рибалка? (щука, акула, камбала.)
Кого запитала вчителька? (Ната, Марина, Ніна.)
Що читає однокласник? (газета, книга, замітка.)
Я хочу покликати (сусідка, вчителька.)

2 Відповідай. Використовуй слова з дужок.
3 Запиши відповіді. Виділи закінчення іменників. Підкресли головні члени речення.
Зразок. Рибалка зловив (кого?) щук у .

Іменники змінюються за відмінками.
В українській мові 7 відмінків.
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238
1 Розглянь таблицю «Змінювання іменників жіночого роду».

Назва
відмінка

Питання

Жіночий рід

Називний
1 відмінок
(Н. в.)

хто?
що?

бабус я

парт а

ніч

Родовий
2 відмінок
(Р. в.)

кого?
чого?

бабус і

парт и

ноч і

Давальний
3 відмінок
(Д. в.)

кому?
чому?

бабус і

парт і

ноч і

Знахідний
4 відмінок
(Зн. в.)

кого?
що?

бабус ю

парт у

ніч

Орудний
5 відмінок
(Ор. в.)

ким?
чим?

бабус ею

парт ою

нічч ю

Місцевий
6 відмінок
(М. в.)

у (на)
кому?
у (на)
чому?

на бабус і на парт і

у ноч і ,
на ноч і

Кличний
7 відмінок
(Кл. в.)

—

бабус ю

ноч е

парт о

2 Скільки відмінків є в українській мові?
3 Як вони називаються?
4 Чи однакові питання у кожному відмінку?
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239
1 Прочитай іменники. Назви рід іменників.

Кишен я , криниц я , пшениц я .
2 Зміни форму слова за питаннями відмінків.

Назва
відмінка

Питання

Жіночий рід

Називний
1 відмінок
(Н. в.)

що?

кишен я

Родовий
2 відмінок
(Р. в.)

чого?

кишен і

…

…

Давальний
3 відмінок
(Д. в.)

чому?

кишен і

…

…

Знахідний
4 відмінок
(Зн. в.)

що?

кишен ю

…

…

Орудний
5 відмінок
(Ор. в.)

чим?

кишен ею

…

…

Місцевий
6 відмінок
(М. в.)

у (на)
чому?

у кишен і

…

…

Кличний
7 відмінок
(Кл. в.)

—

кишен е

…

…

криниц я пшениц я

3 Як змінюється форма слова?
4 Запиши слова, познач закінчення.
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При змінюванні іменників
за відмінками змінюється форма слова:
Н. в.
Мирос я
Р. в.
Мирос і
Д. в.
Мирос і
Зн. в.
Мирос ю
Ор. в.
Мирос ею
М. в.
у (на) Мирос і
Мирос ю
Кл. в.
240
Зміни імена й назви закінчення. Користуйся таблицею відмінків із вправи 238.

1. Катруся, Ганнуся, Оля.
2. Ната, Марта, Галина, Поліна.
241
1 Зміни іменники за зразком.
Зразок. (Хто?) чайк а , (що?) кул я .

Бачу (кого?) чайк у , (що?) кул ю .
1. Хмара, хуртовина, зірка, долина, пташка.
2. Учениця, суниця, полуниця, гусениця, земля.
2 Запиши. Познач закінчення.

242
1 Прочитай речення. Додай потрібні закінчення.

Змайстрував я шпаківниц..
та й повісив на вербиц.. .
шпаківниця — шпаківня.
вербиця — верба.
2 Речення запиши.
3 Познач питання і відмінок іменників.
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243
1 Прочитай і запиши речення. Що означає слово Вітчизна?

Я люблю свою (що?) Вітчизн.. . Я пишаюся своєю
(чим?) Вітчизн.. . Людина без (чого?) Вітчизн.., як соловей
без пісн.. . Моя (що?) Вітчизн.. — пісн.. колискова.
2 Зверни увагу на питання до іменників. Додай закінчення потрібних відмінків.

В'ітчизна

Бат'к'ів[шч]ина

р'ідний край

244
1 Прочитай речення. Встав замість крапок іменники в знахідному відмінку. Зверни увагу на питання.

1. Пташка співає (що?) … дзвінку. 2. Миколка змайстрував біля вікна (що?) … для пташок. 3. Тато порадив
мені прочитати (що?) … про пригоди Незнайка.
Довідка: пісня, годівниця, книжка.
2 Запиши два речення. Познач закінчення іменників.

245
Розглянь таблицю «Змінювання іменників чоловічого роду».

Питання
хто? що?

Чоловічий рід
дід

стілець

тат о

кого? чого?

дід а

стільц я

тат а

кому? чому?

дід ові
д ід у

стільц еві
стільц ю

тат ові
тат у

кого? що?

д ід а

ким? чим?

дід ом

стільц ем

тат ом

у (на) кому?
у (на) чому?

на дід ові

на стільц і

на тат ові

стілець

тат а
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246
1 Прочитай словосполучення. Постав до іменників питання родового відмінка й додай закінчення.

Бачив (… ?) товариш.. . Ловив (… ?) метелик.. . Схованка (… ?) їжак.. . Намалював (… ?) півник.. .
Гніздо (… ?) горобц.. . Загострити (… ?) олівц.. .
2 З двома словосполученнями склади речення.
3 Які труднощі ти відчував?

247
1 Прочитай вірш. Додай закінчення родового відмінка.
Цілий рік просив я тат..
хом’як.. подарувати.
Він такий смішний.
Він такий пухкий.

2 Вірш запиши. У іменниках чоловічого роду познач закінчення.
3 Поясни свою думку.

248
1 Прочитай пари речень. Знайди однакові іменники. Назви рід
іменників.
Н. в. (що?)
Зн. в. (що?)
1. Компас указує напрямок. Михайло купив компас.
2. Потяг прибув на вокзал. Люди на пероні побачили
потяг.
2 Поясни, чим різняться однакові іменники в реченнях першої
пари.
3 Визнач головні члени речення в реченнях другої пари.
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249
1 Розглянь таблицю «Змінювання іменників середнього роду».

Назва
Питання
Середній рід
відмінка
що?
Н. в.
молок о
серц е
зайчен я
хто?
чого?
Р. в.
молок а
серц я
зайчен яти
кого?
чому?
Д. в.
молок у
серц ю
зайчен яті
кому?
що?
Зн. в.
молок о
серц е
зайчен я
кого?
чим?
Ор. в.
молок ом серц ем
зайчен ям
ким?
у (на)
на
чому?
у серц і ,
М. в.
у
молоц
і
у (на)
на серц і зайчен яті
кому?
250
1 Прочитай речення. Дотримуйся відповідної інтонації і пауз.
Визнач головні члени речення.

1. Брат зробив весло.
Весло лежить у човні.
2. Туристи запалили вогнище.
Вогнище горить яскраво.
2 До виділених іменників постав питання. Запиши.
3 Якими членами речення є виділені іменники?

251
1 Пригадай, які слова називаються синонімами.

Заметіль, хурделиця, завірюха.
Вітчизна, Батьківщина, рідна сторона.
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2 Прочитай речення. Добери найточніший синонім.

Бабуся привезла смачний гостинець (малюку, онуку,
хлопчику). Бабуся привезла смачний (подарунок, гостинець, цукерку) онуку. Смачний гостинець онуку привезла (жінка, бабуся).
3 Речення запиши.

252
1 Прочитай іменники-синоніми.

Дорога — траса, шосе, шлях, стежка.
2 Додай у речення влучний іменник-синонім.

На великій швидкості по … мчав автомобіль.
Ця … веде до школи.
Через городи тягнулася вузенька … .
Важко перейти … , коли немає світлофора.
253
1 Прочитай вірш. Чому вірш так називається?

Чому веселиками
звуться журавлі?
Лиш навесні
Чому веселиками
звуться журавлі,
веселики вони,
а журавлями
що прилітають
звуться восени,
до веселої землі,
бо журяться,
що теплий день
у вирій летючи,
приносять на крилі
бо не заміниш
і залишають
рідний край нічим.
в нашому селі?
Григорій Паламарчук
2 Назви синонім до слова журавлі.
3 Випиши останнє речення.
4 Підкресли синоніми.
5 Як ужито іменники (в однині чи множині)?
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254
1 Прочитай речення. Додай потрібні за змістом антоніми до виділених слів.

Весна багата на квітки, а … на сніпки.
Праця має гіркий корінь, та солодкий … .
Довідка: плід, осінь.
2 Визнач рід іменників-антонімів.

255
1 Прочитай іменники.
Горе, сміх, щастя, радість, сльози, злидні, достаток.
2 Утвори й запиши пари антонімів.

256
1 Прочитай казку.

День і Ніч
Одного разу зустрілися Ніч і День. День каже:
— Ось тебе звуть Ніч. А мене звуть по-різному. Сьогодні я Вівторок, учора — Понеділок. Завтра я буду Середа. А післязавтра — Четвер. А ще мене звуть П’ятниця,
Субота, Неділя.
— Не хвались, День. Бо без мене і тебе не буде.
Замислився День і нічого не сказав.
За Миколою Малишевським

2 Про що ця казка? Чого вчить?
3 Назви іменники-антоніми.
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Прикметник
Поняття про прикметник
257
1 Прочитай і впізнай предмет за ознаками.
1. Жовтий, кислий, ароматний, вітамінний.
2. Смачне, солодке, холодне, вершкове, шоколадне.
3. Маленька, кругленька, червоненька, запашна.
4. Довгаста, синя, солодка.
Довідка: морозиво, лимон, слива, суниця.
2 Склади й запиши речення з іменниками. Підкресли назви
ознак. Усно постав до них питання.

Слова, що називають ознаки предметів,
відповідають на питання який? яка? яке? які?, —
це прикметники:
дерев’ян ий , дерев’ян а , дерев’ян е , дерев’ян і .
ознака предмета

прикметник

258
1 Розглянь малюнки. Назви соки, які можна приготувати із зображених плодів.

Зразок. Сік з абрикоси — абрикосовий сік.
2 Добери усно ознаки до кожного виду соку за кольором, смаком, запахом. Запиши словосполучення.
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259
1 Розглянь малюнок. Прочитай уривок з оповідання.

Після дощу рослини вирішили поділитися з небом
своїми кольорами. Мак подарував небу червоний колір, лілеї — оранжевий, соняшник — жовтий, трава і
листя — зелений, незабудки — блакитний, волошки —
синій, айстри — фіолетовий.
І засяяла семибарвна веселка.
Скупані дощем і зігріті сонцем різні квіти випромінювали радість.
За Богданою Бойко
2 Розкажи, який колір подарувала небу кожна квітка.
3 Випиши прикметники. Постав до них питання.

260
1 Прочитай словосполучення.

Нова сукня. Пізня осінь. Стара хустка.
Сухе листя. Порожнє відро.
Повний вокзал. Приємний запах.
2 Постав питання від іменника до прикметника. Використовуй
питання яка? яке? який? Підкресли прикметники хвилястою
лінією.
яка?

Зразок. Нова сукня.
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Поставити питання від іменника до прикметника —
встановити граматичний зв’язок.
яке?

Зайве колесо.
261

1 Прочитай словосполучення.
Молода картопля. Свіжий огірок. Минулий рік. Тепле
літо. Приязний товариш. Старі друзі. Мобільний телефон. Секундна стрілка. Хворе серце.
2 Встанови граматичний зв’язок. Користуйся питаннями до прикметника. Від якого слова ставимо питання?

Змінювання прикметників
262

1 Прочитай словосполучення.
1. Приязна, весел.. , радісн.. подруга. 2. Приязний,
весел.. , радісн.. друг. 3. Приязне, весел.. , радісн.. дитя.
4. Приязні, весел.. , радісн.. товариші.
2 Як змінюється закінчення прикметників у кожному рядку?
3 Назви закінчення прикметників з іменниками в кожному рядку.

Прикметники в однині змінюються за родами.
Рід прикметника залежить від іменника,
з яким він пов’язаний.
• Прикметники чоловічого роду відповідають
на питання який? і мають закінчення -ий(-ій):
гай зелен ий , мужн ій учинок.
• Прикметники жіночого роду відповідають
на питання яка? і мають закінчення -а(-я):
трав а сух а , нов а сукн я .
• Прикметники середнього роду відповідають
на питання яке? і мають закінчення -е(-є):
мил о пахуч е , син є мор е .
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263
1 Прочитай. Поміркуй, про яких тварин ідеться.

Високий, прудкий, має гарну гриву — це … .
Маленька, сіренька, швидка, хвостик, як шило, —
це … .
Сіре, косе, вухате, боязке — це … .
Руда, хитра, хвостата, оченята, як намистинки, —
це … .
2 Спиши, доповни іменниками. За допомогою закінчень визнач
рід прикметників. Підкресли прикметники хвилястою лінією.
чол. рід чол. рід
чол. рід
Зразок. Висок ий , прудк ий , має гарну гриву — це кінь.

264
1 До назв предметів добери назви ознак.

помідор
слива
яблуко

кругла, круглий, кругле

годинник
коса
волосся

золота, золоте, золотий

кільце
машина
робот

металевий, металева, металеве

2 Відповіді запиши за зразком. Познач закінчення прикметників.
Зразок. Помідор (який?) кругл ий — чол. рід.

265

Прочитай словосполучення. Заміни виділені слова прикметником, що називає ознаку предмета за матеріалом. Визнач рід
прикметника.

Предмет, зроблений із паперу. Ваза, зроблена зі скла.
Кільце, зроблене з гуми. Іграшка, зроблена з дерева.
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Вікно, зроблене з пластмаси. Стовп, зроблений із заліза.
Склянка, зроблена з кришталю. Горщик, зроблений
із глини.
чол. рід

чол. рід

Зразок. Предмет, зроблений із паперу, — паперовий предмет.

266
Працюємо разом!
1 Прочитайте і відгадайте загадки.

Гладеньке, запашненьке,
миє чисто, з рук вислизає.
Що це? Хто знає?

* * *
Волохатий, пухнастий,
м’який, смугастий.
Я беру його у ванну кімнату,
коли руки мию.

2 Відповідайте на запитання, відповіді запишіть.

• Яке мило за кольором?
• Яке мило за формою?
• Чим мило пахне?
• Чому мило потрібне всім людям?
• Який рушник за кольором?
• Який рушник на дотик?

3 Виділені слова запишіть. Поставте до них питання.

267
Замість крапок встав потрібне питання і прикметник протилежного значення. Визнач рід прикметника.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Цукор солодкий, а цибуля … .
Заєць маленький, а слон … .
Зал широкий, а коридор … .
Ніч темна, а день … .
Нога брудна, а рука … .
Хлопчик веселий, а дівчинка … .
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268
1 Прочитай словосполучення. Знайди зайвий прикметник.

1. Дуб (який?) старий, високий, білокорий, гіллястий.
2. Книжка (яка?) нова, цікава, низька, улюблена, порвана.
3. Світло (яке?) яскраве, світле, сонячне, зелене, кольорове.
4. Вишні (які?) червоні, міцні, достиглі, смачні, гнилі.
5. Сад (який?) вишневий, черешневий, яблуневий,
ялинковий, абрикосовий.
2 Запиши. Визнач рід прикметників.

269
1 Запиши словосполучення за зразком.

Однина (один, одна, одне)
як ий ? як а ? як е ?

Множина
як і ?

вдячн ий учень
дружн ий колектив

вдячн і учні
…

приязн а подруга

…

пластиков е вікно

…

носов а хустинка

…

милосердн а жінка

…

2 Усно склади речення з двома словосполученнями.

270
1 Прочитай словосполучення. Усно визнач рід прикметників.

Повний колос, хвора дитина, суха земля, маленька
справа, гарний учинок, чисте повітря, зайва річ.
2 До прикметника кожного словосполучення добери й запиши
прикметник-антонім.
Зразок. Повн ий колос — порожн ій колос.
3 З одним словосполученням (на вибір) склади речення.
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271
1 Прочитай словосполучення.
Гарна дівчинка, вірний друг, світла кімната, хоробрі
бійці, приємне почуття.
Зразок. Гарн а дівчинк а — красив а , славн а ,

вродлив а , миловидн а .

2 До прикметників кожного словосполучення добери й запиши
прикметник-синонім.

272
1 Прочитай. Яким предметам належать такі ознаки?
1. Червоний, довгий, заструганий, круглий — … .
2. Жовтий, кислий, соковитий, круглий, ароматний — … .
3. Висока, густа, зелена, молода, запашна — … .
4. Велика, довгаста, жовта, солодка, стигла — … .
5. Круглий, важкий, солодкий, смугастий — … .
2 Зміни закінчення прикметників так, щоб вони були у множині.
Зразок. Червон ий — червон і , …

273
1 Прочитай прикметники.
Красивий, премудра, приморський, лісове.
2 Запиши прикметники, утворені за допомогою префікса. Намалюй схему будови слова.

274
1 Прочитай вірш-загадку. Хто така птаха біла?
Налетіла птаха біла,
білі житла, білі люди,
розпустила білі крила.
біле плетиво доріг…
Біло, біло стало всюди,
Випав білий, білий сніг.
Василь Войтович
2 Прослідкуй, як змінюється форма прикметника. Випиши словосполучення. Назви прикметники в однині й множині.

б'іле

б'іло

б'ілий

б'іла
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275
1 Прочитай виразно вірш.

Лісова криниченька
На зеленій галявині,
Ми збирали ягоди,
де рясна трава,
забрели сюди,
дзюркотить криниченька,
відпочити в затишку
чиста, лісова.
сіли край води.
До води схиляються
Ходять в лісі шелести,
квіти запашні.
дзюркотить вода...
Камінці поблискують
Це казки криниченька
в темній глибині.
нам розповіда.
Наталя Забіла
2 Випиши виділені словосполучення.
3 Визнач рід прикметників, однину і множину.

276
1 Розглянь малюнки. Розкажи за планом.

План
1. Хто важч ий ? Хто легш ий ?
Бегемот важчий за кролика.
Кролик легш ий від бегемота.
2. Хто важча? Хто легша?
3. Хто важче? Хто легше?
2 Відповіді запиши. Підкресли прикметники. Визнач рід прикметників.
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277
1 Прочитай загадки. Відгадай, про що мовиться у загадках-описах.

Вдень вона сліпа,
вночі вона зряча,
ловить мишей, а не кіт.
* * *
Зимою воно біле,
весною воно чорне,
літом воно зелене,
восени воно голе.
2 Намалюй відгадки.
3 Розкажи, що ти дізнався про сову, поле.
4 Визнач рід прикметників. Які слова допомогли тобі визначити
рід?

сл'іпа

зр'ача

278
1 Склади словосполучення з поданих слів. Визнач рід.
Духмяний, душний (запах, вагон).
Зубний, зубастий (щука, лікар).
Довга, довгочасна (подорож, історія).
Старий, старовинний (будинок, палац).
Дружний, дружній (клас, привіт).
Пустий, пустинний (кабінет, берег).
Сонячна, соняшникова (олія, кімната).
2 З двома словосполученнями склади речення.

279
1 Прочитай. Поясни значення прикметників у словосполученнях.
говіркий хлопець
близька дорога
серйозна розмова
багатолюдна площа
шкідливі звички
морозний день
холодний напій
холодний погляд
2 Склади розповідні речення з двома словосполученнями.
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280
1 Прочитай. Знайди рядок, у якому всі слова — прикметники.

1.
2.
3.
4.

Зелень, зеленіє, зелененький, зазеленіли.
Прозорий, пухнастий, складне, важлива.
Гострий, глибокий, гладенька, гілля.
Снігова, підсніжник, засніжений, сніжинка.

2 Запиши прикметники. З двома прикметниками склади речення.

281
1 Прочитай текст і розглянь малюнок.

Руда красуня
У лисички зубки гострі, мордочка тоненька. Вушка в неї на
маківці, хвостик довгий, кожушок
тепленький. Добре руда лисичка
прибрана: хутро пухнасте, золотисте. На грудях у неї жилет, а
на шиї — біленький комірець.
2 Випиши прикметники з іменниками.
3 Надпиши над прикметниками рід.

282
1 Розглянь малюнок. Прочитай.

Тихо в зимовому лісі. Замело
снігом лісові галявини.
У морозні зимові дні триває
в лісі життя. Ось хруснула і зломилась мерзла гілка — це пробіг під деревами великий сірий
звір…
2 Хто пробіг під деревами? Чому ти так думаєш?
3 Який це звір?
4 Випиши з тексту словосполучення, яке описує звіра. Підкресли прикметники.
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283
1 Розглянь малюнок із вправи 282.
2 Назви ознаки вовка, які є в тексті.
3 Подумай, які ознаки для опису звіра можна додати:

а) за зовнішнім виглядом;
б) за характером;
в) за твоїм ставленням.
284
1 Прочитай, чітко вимовляй твердий [л].

солодкий
холодний
лівий
веселий
білий
молодий
вологий
стиглий
глибокий
злий

сумний
сухий
мілкий
кислий
старий
добрий
чорний
гарячий
зелений
правий

2 До слів лівого стовпчика добери антоніми з правого стовпчика. Запиши парами.

л'івий

м'ілкий

285
1 Прочитай. До поданих прикметників добери прикметники-антоніми.

Свіжа новина — … новина. Свіжий батон — … батон.
Свіже молоко — … молоко. Свіжа сорочка — … сорочка.
Свіжі квіти — … квіти. Свіжий суп — … суп.
Довідка: стара, вчорашній, зів’ялі, кисле, черствий,
брудна.
2 Назви прикметники в однині.
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286
1 Розглянь малюнок. Прочитай казку про двох сніговиків.

На Новий рік зліпили гноми Розумник і Пустун двох
сніговиків.
Розумник ліпив великого, товстого сніговика. А Пустун — малого, стрункого сніговика. Один — товстий,
другий — стрункий. Перший — усміхався, другий —
хмурився. Перший — із білими кульками замість рук,
другий — із чорними гілками.
Один радував усіх навколо, а другий лише засмучував.
Ось таких різних сніговиків зліпили гноми Розумник
і Пустун.
2 Подумай, якого сніговика зліпив Розумник. Якого сніговика
зліпив Пустун? Чому ти так думаєш?
3 Які ознаки можуть бути притаманні і веселому, і сумному сніговику? Чому?
4 Випиши з тексту пари прикметників-антонімів. Яку роль відіграють антоніми в тексті?
5 Подумай, що можна зробити, щоб розвеселити другого сніговика.
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287
1 Розглянь малюнок.

2 Відповідай за зразком.
1. Як а рук а ліворуч? — Ліворуч лів а рук а .
2. Як а рук а праворуч? …
3. Як ою рук ою ти пишеш? …
4. Як ою рук ою ти не пишеш? …
5. У як ій руц і ти тримаєш ручку? …
6. У як ій руц і ти не тримаєш ручку? …
7. Як у рук у ти подаєш для привітання? …
3 Чи змінюється закінчення прикметника, якщо змінюється питання?
4 Запиши пару речень із питанням яку? Підкресли питання і
прикметник хвилястою лінією.

288
1 Розглянь малюнок. Якого кольору кожен фломастер?

2 Розкажи, що ти намалюєш кожним фломастером.
Зразок. Червон им фломастером я намалюю

мак, помідор.

3 Речення запиши.
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289
1 Прочитай. Добери за змістом точний прикметник, що відповідає на питання якого?

Хлопчик дістав (стару, старого, старий) велосипед.
Я бачу (живу, живий, живого) джмелика. Оля хоче (шоколадний, шоколадного, шоколадні) морозива. — Петрику,
зайди до (нового, нову, новий) директора.
2 Два речення запиши. Постав питання від іменника до прикметника.

290
1 Утвори зі словосполучень питальні речення.
2 Відповідь пошир прикметниками.
Зразок. Яке дупло білки? —

Дупло білки тепле, маленьке, затишне.
Верхів’я берези. Обкладинка книжки. Альбом сестри.
Ноутбук мами. Квітка троянди. Праця людини. Погляд
котика.
3 Речення-відповіді запиши. Підкресли прикметники.

верх'ів[йа]

тро[йа]нда

291
1 Прочитай вірш.

Красива осінь вишиває клени
червоним, жовтим, срібним, золотим!
А листя просить: — Виший нас зеленим!
Ми ще побудем, ще не облетим.
Ліна Костенко
виший — прохання від вишивати.
2 Назви прикметники. Постав питання.
3 Випиши прикметники, які відповідають на питання яким?
112
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

292
Прочитай. Пошир речення прикметниками.

Скрізь лежить … … сніг. Уся вулиця в …
заметах. … … берізки в цьому … … царстві
стоять, наче … сад. Поряд ростуть … …
ялинки, наче прибралися до … свята.
Довідка: зелені, маленькі, новорічного, пухнастий, білий, снігових, білокорі, тоненькі, білому, зимовому, квітучий.
293
1 Прочитай текст.

Насипало в лісі багато пухкого білого снігу.
Лісові тварини не бояться снігу і морозу. Звірі одягли
тепле хутро, пташки мають густий пух. Усі вони гуляють
і шукають собі їжу.
За Олександром Копиленком
2 Знайди в тексті словосполучення з прикметниками.
3 Постав питання до прикметників.

294
1 Прочитай текст.

Був прозорий свіжий ранок.
Уночі пройшов рясний дощ. У синьому небі танули
останні хмарки. Над квітучою землею безшумно вставало ласкаве сонце.
За Лукою Ляшенком
2 Випиши прикметники разом з іменниками. Заповни в зошиті
таблицю.

як ий ?
що?

як ому ?
чому?

як і ?
що?

як ою ?
чим?

як е ?
що?

свіж ий ранок

…

…

…

…
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Дієслово
Поняття про дієслово
295
1 Розглянь малюнок. Назви слова, які відповідають на питання
що роблять?

Дієслово —
слово діє:
ходить
робить
носить
сіє.
2 Слова-дії запиши.

Слова, які відповідають на питання
що робить? що роблять? що робив? що зробив?
що робитиме?, означають дію предметів.
Це — дієслова.
майструє, майструють, майстрував,
змайстрував, майструватиме
дія предмета

дієслово

296
1 Розглянь малюнок.

2 Склади речення за малюнком і питанням що робить? Використовуй дієслова: нюхає, грається.
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Змінювання дієслів
297
1 Прочитай.

Від зими до зими
Січень січе, лютий лютує, березень плаче, квітень
квітує. Травень під ноги стеле травицю. Червень складає сіно в копиці. Липень медовий бджілок чарує. Серпень чудовий булки дарує. Вересень трусить груші в
садочку. Жовтень шиє клену сорочку. Листопад застеляє
листям килими. Грудень надходить — початок зими.
2 Поясни виділені слова. Чому так називається текст?
3 Спиши виділені дієслова й постав до них питання.
Зразок. Січень (що робить?) січе.
4 Подумай, який це член речення.

Дієслова змінюються за часами.
Дієслова теперішнього часу відповідають на питання:
що роб ить ? що робл ять ?
виріза є , виріза ють ,
стел ить , стел ять .
298
Розглянь малюнки. Які дії виконують: одна дитина; двоє дітей?

Довідка: веде, ведуть; читає, читають; працює, працюють.
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299
1 Розглянь таблицю.

Я

Ти

Ми

Він
(вона, воно)

Вони

хоч у

хоч еш

хоч емо

х оч е

хоч уть

2 Встав пропущені дієслова в речення.

Я … вершкового морозива. Ти … абрикосового морозива. Ми … морозива. Він … шматок пирога. Вона …
тістечко. Вони … солодощів.
300
1 Прочитай вірш-загадку.

Вірно людям я служу,
їм дерева стережу,
дзьоб міцний і гострий маю,
шкідників ним добуваю.
2 Знайди дієслова. Постав питання. Укажи час дієслів.
3 Випиши дієслова й познач закінчення.

Дієслова минулого часу відповідають на питання:
що роб ив ? що зроб ив ? що роб или ? що зроб или ?
пис ав
спис ав
пис али
спис али
301
1 Прочитай. Утвори дієслова минулого часу.

Теп. час
Мин. час
зачин яю — зачин яв
відчин яю —
…
—
…
пит аю

Теп. час
Мин. час
коляд ую — колядув ав
сум ую —
…
куп ую —
…

2 Запиши. Познач закінчення.
3 Які закінчення мають дієслова минулого часу?
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302
1 Прочитай словосполучення. У якому часі вжито дієслова?

Зачиняю двері.
Відчиняю вікно.
Питаю директора.
Складаю рюкзак.
2 Заміни дієслова теперішнього часу на дієслова минулого часу.
Словосполучення запиши.
що роблю?

що робив?

Зразок. Зачиняю двері — зачиняв двері.

зачин'а[йу] зачин'ав відчин'а[йу] відчин'ав
303
1 Прочитай вірш.

Йоржики
Йоржик з йоржиком дружив —
йому ласти він купив.
Йоржики сміялися,
йоржики раділи.
Йоржики ті ласти
й разу не наділи.
Ганна Чубач
ласти — пристосування для плавання.
2 Назви дієслова минулого часу. На які питання вони відповідають?

304
1 Прочитай. Утвори дієслова за зразком.

Що роблю?
рост у
нош у
вста ю

Що зроблю?
вирост у
винош..
встан..

Що робитиму?
виростат иму
носит..
встават..

2 Назви закінчення. Запиши дієслова.
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305
1 Прочитай вірш. Про кого розповідається у вірші?

Виростемо, виростемо,
сил своїх прибавимо,
працею і піснею
рідний край прославимо.
Павло Тичина
2 Випиши в рядок дієслова, які відповідають на питання що
зробимо?

праце[йу]

пісне[йу]

306
1 Прочитай. Випиши в один стовпчик, що ти вмієш робити, у
другий стовпчик — що ти хочеш навчитися робити.

Взувати братика, одягати сестричку, літати на гелікоптері, в’язати шапочку, писати гарно, писати вірші, писати картини, купувати продукти, водити машину, вишивати узор, користуватися комп’ютером, мити чисто посуд.
2 Прочитай речення. Як ти його розумієш?

Не кажи — не вмію, а кажи — навчусь!
3 Якими частинами мови є слова в цьому реченні?

Не з дієсловами завжди пишеться окремо.
Я буду вчитися, не буду я лінитися!
307
1 Прочитай правила поведінки.

Поступайся місцем людям похилого віку. Не поспішай
першим сісти за стіл. Не перебивай того, хто говорить.
Не забудь вибачитися, коли когось штовхнув. Не забувай привітатися, коли заходиш у школу.
2 Знайди речення, у яких є дієслова з не.
3 Випиши дієслова з не. Як їх пишемо?
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308

Вислов настрій за допомогою дієслів. Поясни, чому.

Що роблю? — хвилююся, тривожуся, радію, очікую.
Зразок. Я сьогодні … .
309

Придумай речення зі словом-звертанням і словами не можна.

Зразок. Іринко, не можна розкидати свої речі.

310
1 Прочитай розповідь.
Я намагаюся робити все вчасно.
Я не … складати рюкзак з вечора.
Ніколи не … на уроки. Усі завдання … охайно, щоб не … вдруге.
Пояснення вчителя … уважно. Не
… багато часу на домашні завдання. У мене завжди є час для спорту й відпочинку.
Довідка: забуваю, запізнююсь, виконую, переписувати,
слухаю, витрачаю.
2 Замість крапок встав дієслова. Поясни правопис не з дієсловами.
3 Подумай, хто автор розповіді. Як можна назвати такого хлопчика? Чи є такі учні у твоєму класі? Якому реченню відповідає
малюнок?
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311
1 Прочитай речення.
Я (сидіти) рівно. Я (писати) гарно. Я (слухати) уважно.
Я (відповідати) точно.
2 Зміни дієслова за питаннями: що роблю? що робив? що буду
робити?
Зразок. Я сиджу, сидів, буду сидіти рівно.

312
1 Утвори слова за зразком і запиши парами.
Зразок. Знати — знання.

Уміти, малювати, смітити, шити, лікувати, терпіти, читати, жити, навчати.
2 Склади й запиши речення з двома словами (на вибір).

313
Утвори від поданих іменників дієслова. На яке питання вони
відповідають?
що?
що робити?
Зразок. Зустріч — зустрічати.

а) зустріч, засмага, спів, гра;
б) рахунок, друк, ліки, зима, відгадка.
314
1 Розглянь малюнок. Назви мешканців подвір’я.

2 Склади речення. Використовуй іменники, прикметники і дієслова.
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Зразок. Маленькі пташки сидять на паркані

і спостерігають за півником.

3 Речення запиши. Підкресли підмет і присудок.
паркан — огорожа.

315
Добери спільнокореневі дієслова до іменників.
що?

що робити?

Зразок. Мрія — мріяти.

Мрія, хвалько, малюнок, будинок, квітка, фантазер,
хода, грім, обід, сніданок, вечеря, гра.
316
1 Доповни речення словами, що означають дії.

Жито сіють, а помідори … .
Хліб випікають, а вареники … .
Молоко п’ють, а голубці … .
Пісню співають, а вірш … .
Ручкою пишуть, а маркером … .
2 Запиши два речення, підкресли дієслова.

п’ють

випікають

їдять

розповідають

317
Прочитай. Який член речення відсутній? Встав дієслово за
змістом.

1. Лелеки … восени.

…

.

2. Веселики … весною.

…

.

3. Горобці … … восени.
4. Вони … у нашому краї.

…

.

…

.
Довідка: прилітають, відлітають, не відлітають, зимують.
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318
1 Розглянь малюнки-схеми. Добери дієслово і придумай речення. Постав іменники — назви малюнків у потрібному відмінку.

… у

.

У

… на

.

… на

.

… і

…
… на

.

…

.

На

.

.

…

.

2 Речення запиши.

319
1 Розглянь малюнок «Після школи».

2 Склади речення з дієсловами, які відповідають на питання
що робитиму?
3 Запиши речення і підкресли дієслова.
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320
1 Прочитай.

купувати
приїхати
розмовляти
іти
прилітати
веселитися

від’їхати
мовчати
продавати
сумувати
стояти
відлітати

2 До дієслів лівого стовпчика добери антоніми з правого стовпчика.
3 Запиши слова парами.
Зразок. Веселитися — сумувати.
4 З однією парою дієслів склади речення.

321
1 Доповни словосполучення дієсловами так, щоб вони не повторювалися.

Корисно

Шкідливо
що робити?

…
…
…
…

зарядку
зуби
нігті
чистим повітрям

…
не
не
…

кока-колу
… дорослих
… руки, ноги
мівіну

2 Словосполучення запиши і допиши свої поради.
3 Підкресли орфограму:
Написання не з дієсловами.

гризти

кусати

обрізати

322
1 Знайди й випиши правильно записане дієслово з не.

а) небачу;

б) не-бачу;

в) не бачу.

2 Склади з цим дієсловом речення.
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323
1 Розглянь малюнок. Придумай назву малюнка.

2 Склади розповідь від свого імені за опорними словами.
Опорні слова: спортивна зала, (не)стрибаю, (не)бігаю,
(не)повзаю, (не)лізу, (не)змагаюся, мені (не)подобається,
у мене гарний (поганий) настрій.
3 Розповідь запиши. Дієслова підкресли.

324
1 Дай повні відповіді на запитання. Відповіді запиши.
Куди прийшли діти?
Що діти роблять у кафе?
Як потрібно поводитися в кафе?
Який настрій у дітей?
Коли ти був у кафе?

•
•
•
•
•

2 Постав питання до дієслова в кожному реченні.
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325
1 Прочитай прислів’я і приказки.

1. Ледар їсть — нагріється, працює — змерзне.
2. Удар забувається, а слово — пам’ятається. 3. Ластівка
день починає, а соловей — закінчує. 4. Згода дім будує,
а незгода — руйнує.
2 Випиши дієслова з протилежним значенням парами. Як називаються такі дієслова?
3 Назви частини мови в третьому реченні.

нагрі[йец':а]

забува[йец':а]

назива[йец':а]

326
Прочитай текст. Замість крапок встав пропущені дієслова.

Край села … невеличка хатинка. У ній … старенька
бабуся. До неї часто … школярі. Вони … бабусі. Дівчата
… у хаті. Хлоп’ята … кроликів і … воду.
Радісно бабусі. Вона … гарних помічників.
Довідка: живе, приходять, допомагають, прибирають,
носять, годують, стоїть, має.
327
1 Прочитай і відгадай загадки.

Сидить баба на грядках,
закуталася у хустках.
* * *
В нашої бабусі сидить він у кожусі,
на печі гріється, без води умиється.
* * *
Над квітами літає, солодкий сік збирає,
зимою спить, літом бринить.
2 Випиши з речень виділені дієслова. Постав питання. Зроби
замальовки до загадок.
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РЕЧЕННЯ

Речення за метою висловлювання
328
Прочитай і подумай.

Щоб розповісти, про щось попросити, ти користуєшся
реченням. Пригадай, що таке речення. Що воно виражає? Вибери відповідь.
Речення — це слово або кілька слів.
Речення виражає закінчену думку.
Речення — це слово чи кілька пов’язаних між собою
слів, які виражають закінчену думку.
329
1 Прочитай. Назви речення. Доведи, що не помиляєшся.
Мишко і Дмитрик.
Мишко і Дмитрик
Іти до школи.
ідуть до школи.
Поїхати з Києва. Тьотя Зоя.
Тьотя Зоя поїхала з Києва.
2 Порівняй групи слів. У якому стовпчику записано речення?
Запиши речення.

Речення виражає закінчену думку.
330

1 Прочитай. Випиши тільки речення.
Восени ми
Хто виконав вправу правильно?
Як називається текст?
Доглядай його, годуй
2 Який розділовий знак стоїть у кінці речень?
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331
1 Прочитай речення.

1. Учителька оголосила про початок
канікул.
2. Хто читав казку про Гаррі Поттера?
3. Ходімо швидко, запізнимось!
2 Скільки слів у кожному реченні?
3 Про що мовиться у кожному реченні?
4 Яку закінчену думку виражає кожне речення?
5 Чому в кінці кожного речення стоять різні знаки?
6 Що зображено на малюнку?

В українській мові речення
за метою висловлювання бувають:
розповідне, питальне, спонукальне.
Я люблю свою матусю, тата, брата і бабусю.
Хто любить свою сім’ю?
Любіть свою сім’ю!
332
1 Прочитай вірш. Чому вірш називається «Абрикоси»?

Абрикоси
Коло білої хатинки
круглі сонечка висять —
як малесенькі жаринки,
тихо в листячку бринять.
Це достиглі абрикоси
задивилися на світ.
А над ними жовті оси
витанцьовують політ.
Леся Пронь
2 Скільки речень у вірші? Які вони за метою висловлювання?
3 До виділеного речення намалюй схему.
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Речення, у якому про щось розповідається,
називається розповідним. У кінці розповідного
речення ставиться крапка (.).
Розповідне речення читається (вимовляється) так:
голос на початку речення підвищується ,
потім робиться невелика пауза (зупинка) | ,
у кінці речення голос знижується .
Весною все зеленіє, восени — жовтіє .
Позначки: пауза — | , підвищений тон —
тон — .
розповідне рече[н':а]

, знижений

розповіда[йец':а]

крапка

333
1 Прочитай.

Минулогорокумивчилисяудругомукласі.
МамуОксанкизвутьОльгаПавлівна.
Післяуроківмийдемообідати.
Науроціфізкультуридівчатавчилисястрибати.
2 Із кожного рядка букв склади речення. Запиши.
3 Полічи, скільки слів у кожному реченні.
4 Прочитай речення з відповідною інтонацією.

334
1 Прочитай. Визнач початок, кінець речень, паузи в середині
кожного речення.

Український народ завжди боровся за свою свободу
і незалежність у цій боротьбі героїзм проявляли справжні патріоти подвиги героїв залишаться в нашій пам’яті
слава Україні героям слава.
2 Які це речення за метою висловлювання?
3 Спиши одне розповідне речення. Починай речення з великої
букви, у кінці речення постав розділовий знак.
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335
1 Прочитай слова. З кожної групи слів склади речення.

1.
2.
3.
4.
5.

Восени, ходили, в, діти, діброва.
стояли, Дуби, в осінньому, красивому, листі.
гладенькі, збирали, Діти, жолуді.
Навесні, біля, своєї, посадили, школи, ми, жолуді.
них, виростуть, З, дубки.

2 Скільки слів у кожному реченні?
3 Скільки звуків і скільки букв у слові жолудь?

336
1 Прочитай вірш.

Ой який чудовий ранок!
Вийду з мамою на ґанок.
У струмочку біля хати
буду човники пускати.
Олена Роговенко
2 Скільки речень є у вірші?
3 Прочитай розповідні речення. Який знак ставиться в кінці речення?
4 Який знак стоїть у кінці першого речення? Як воно називається?

ранок

ґанок

337
1 Розглянь малюнок і прочитай текст. Поділи текст на речення.
Визнач початок і кінець кожного речення.

Гарно вранці в лісі Повітря чисте, прозоре Хто був у лісі вранці
Підіть і подивіться на лісову красу
2 Що потрібно поставити в кінці кожного речення? Обґрунтуй свою думку.
3 Прочитай речення з відповідною інтонацією.
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338
1 Знайди й прочитай спочатку розповідні речення, а потім —
спонукальні речення.

Заходьте, друзі, раді вас бачити! Де захована цукерка? Як чисто в класі! Тиждень має сім днів. Що означає
знак оклику?
2 Спиши одне питальне речення.
3 Знайди речення, яке відповідає схемі:

?
339
1 Прочитай текст уголос.

Хто найважливіший
На столі лежав списаний аркуш паперу. Коли стало
зовсім темно, зібралися всі розділові знаки внизу аркуша і засперечалися, хто найважливіший.
— Я, — сказала Крапка. — Мене завжди ставлять у
кінці речення, у якому про щось розповідається. Ставлять і тоді, коли просять про щось, бажають чогось.
— Ні, найважливіший я, — вигукнув Знак оклику. Я суворо наказую, забороняю, захоплююся, піднесено радію.
— Друзі, ви забули про мене, — образився Знак питання. — Хіба можна щось спитати і записати це без
мене? Ніхто нічого не зрозуміє…
2 Назви головних героїв тексту.
3 Про що сперечалися головні герої?
4 Хто найважливіший?

340
1 Прочитай словосполучення. Поясни значення виділених слів.
списаний аркуш паперу
чистий аркуш паперу
задрукований аркуш паперу
2 Склади питальні речення і запиши.
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341
1 Прочитай текст уголос.
Мама Оленки — ветеринар одного
разу вона принесла додому маленьке
кошеня у кошеняти була ушкоджена задня лапка
2 Визнач початок і кінець кожного речення. Запиши речення.
Як пишеться перше слово в реченні? Який розділовий знак
слід поставити в кінці кожного речення?
3 Придумай кінцівку тексту, використовуй слова з довідки.
Довідка: наклали шину, змастили йодом, наклали
пов’язку, годували, доглядали.

342
1 Прочитай речення. Зверни увагу на слова в дужках. Чи правильно їх написано?

1. Максим посадив (калина). 2. Калина квітує білим
(цвіт). 3. Після цвітіння квіти осипаються на (земля).
4. Назар повернувся зі (школа). 5. Човен проплив по
(вода). 6. Настя заховалася за (будинок).
2 Зміни закінчення у словах, що в дужках. Запиши речення правильно.
3 Які це речення за метою висловлювання?

цв'іт

цв'ітом

цв'іт'і[н:а]

343
1 Прочитай діалог. Хто бере участь у діалозі?
— Де це ти порвав штани?
Лазив знов по кавуни?
— Кавуни не винні,
лазив я по дині.
Грицько Бойко
2 Прочитай речення-запитання.
3 Знайди речення-відповідь. Як називається речення-відповідь?
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344
Працюємо разом!
1 Розглянь малюнок. Склади речення за малюнком.

Довідка: вудка, зловив, консервна банка, порваний
черевик, риба.
2 Запиши речення. З якої букви ти напишеш перше слово в
реченні? Що поставиш у кінці речення?
3 Добери речення до схеми:

.
Речення, у якому щось запитується,
називається питальним. У кінці питального речення
ставиться знак питання (?).
Питальні речення здебільшого починаються словами
хто, що, чи, як, який, яка, яке, коли, куди, де, скільки.
Хто вчора чергував?
У питальному реченні найбільшою силою голосу
виділяється те слово, яке вказує, про кого
або про що запитується.
Хто вчора чергував? — Петрик вчора чергував.
Хто вчора чергував? — Вчора чергував Петрик.
Хто вчора чергував? — Чергував учора Петрик.
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речення-питання питальне речення
питальне слово
345
1 Розглянь малюнок.

2 Доповни речення питальними словами.
… ловить рибу в озері?
… рибин зловив хлопчик?
… перекинув відро?
… поцупив одну рибку?
Довідка: хто, скільки.
3 Речення запиши.
4 Як називаються речення з питальним словом?

346
1 Прочитай речення.
Сіра хмара пливла по вечірньому небу.
2 Прочитай запитання до слів у реченні. Відповідай спочатку
реченням, а потім одним словом.

• Що пливло по вечірньому небу?
• Що робила хмара?
• Яка хмара пливла по небу?
• По якому небу пливла сіра хмара?

Зразок. По вечірньому небу пливла хмара.
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347
1 Розглянь малюнок. Склади питальні речення, що починаються
словами: де, хто, що, як.

2 Прочитай питальні речення, підвищуй голос на виділених словах.
3 Одне речення запиши.

348
Склади розповідні речення за малюнками й запитаннями.

1.
2.
3.
4.
5.

Хто?
Хто?
Хто?
Хто?
Хто?

Що
Що
Що
Що
Що

зробила?
зробила?
зробила?
зробила?
зробила?

Що?
Що?
Що?
Що?
Що?

Яку? Де?
Яку?
Як було?
Як було?
Як було? Чому?
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349
1 Склади й запиши розповідне речення із поданих слів.
Бабуся, пиріжки, напекла, внуку, смачні.

2 Постав питання до кожного слова в реченні за зразком із попередньої вправи. Дай на них відповідь одним словом.

350
1 Прочитай речення чотири рази так, щоб воно було відповіддю на поставлені запитання. Виділяй голосом потрібні слова.

Діти вивчили вірш напам’ять.
• Хто вивчив вірш напам’ять?
• Що зробили діти?
• Що вивчили діти напам’ять?
• Як діти вивчили вірш?
2 Дай імена дітям. Запиши речення-відповіді.

351
1 Прочитай речення з потрібною інтонацією.
Хто любить читати казки
Казки люблять усі
Чим цікаві казки
Там є різні чудеса
Які казки подобаються
Подобаються казки про
тварин
2 Запиши речення з питальними словами. У кінці кожного речення постав потрібний розділовий знак.
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352
1 Склади оповідання за малюнком і питальними реченнями.

Підготовка до дня народження мами

• У кого день народження?
• Як допомагає донька мамі?
• Хто готує смачні страви?
• Які страви готують мама й донька?
• Який настрій у мами?
• Який настрій у доньки?

2 Пригадай, коли у твоєї мами день народження.
3 Як ти допомагаєш мамі готуватися до дня народження?

353
1 Прочитай уривок із байки. Чим схожі між собою м’яч і гарбуз?
Похваливсь гарбуз м’ячу:
— Як захочу — полечу!
Я літати ще навчусь,
зараз просто покочусь! —
Весь надувся він і — трісь! —
на шматочки розлетівсь.
2 Скільки речень у байці? Які розділові знаки стоять у кінці
речень?
3 Зачитай речення, у яких стоїть знак оклику (!). Читай його з
підвищенням голосу.

похваливс'

тр'іс'

тр'існути

навчус'
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Якщо речення виражає сильне почуття або заклик,
то в кінці його ставиться знак оклику (!).
354
1 Прочитай текст уголос, чітко виділяй кожне речення.

Як чудово в лісі! Дятел бадьоро стукотить по дереву. Він не вміє співати.
Замість пісні птах вистукує дзьобом.
2 Скільки розповідних речень у тексті?
3 Які розділові знаки стоять у кінці речень?
4 Яке речення треба читати з особливим почуттям і захопленням?

355
1 Прочитай текст. Скільки в ньому речень?

Був чудовий зимовий день. На
деревах лежав пухкий білий сніг.
Він яскраво блищав на сонці.
Ми тепло вдяглися і поїхали в
сосновий ліс.
Яка гарна природа взимку!
2 Про що йдеться у тексті?
3 Якому реченню відповідає малюнок?
4 Як ти прочитаєш останнє речення?

356
1 Перебудуй розповідні речення на спонукальні. Запиши.

Не можна гратися на дорозі. Не можна ховатися від
дощу під одиноким деревом. Не можна купатися під час
грози.
Зразок. Не можна гратися на дорозі. —
Не грайся на дорозі!
2 Речення запиши.
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357
1 Прочитай виразно вірш в особах із правильною інтонацією.

Пастушок
— Пастушок, куди ходив ти?
— В лісову долину.
— Що приніс?
— Ліщину.
Пастушок гукнув веселий:
— Гляньте, гілки.
— Навіщо тобі гілки?
— Для сопілки,
щоб над селами співала,
над лісами,
і дзвеніла моя радість
голосами.
2 З яких речень складається вірш?
3 Назви речення за метою висловлювання.
4 Прочитай розповідні речення.
5 Випиши питальні речення.

358
1 Перебудуй спонукальні речення у розповідні й запиши.

За столом завжди сиди спокійно. Не витирай руки об скатертину. Не читай під час обіду! Не
забудь подякувати за обід!
Зразок. За столом завжди сиди
спокійно. —
За столом завжди треба сидіти
спокійно.
2 Прочитай речення з відповідною інтонацією.
3 Розглянь малюнок. Розкажи, як треба поводитися за столом.
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359
1 Прочитай речення.

Із баштану на машині возить літо спілі дині.
Літо (що робить?) … ;
возить (що?) … ;
дині (які?) … ;
возить (звідки?) … ;
возить (на чому?) … .
2 Установи зв’язок між членами речення за допомогою питань.
Додай потрібні слова.
3 Запиши відповіді на питання.

360
Прочитай і доповни речення.

1. У реченні про щось розповідається, повідомляється. Речення називається … . У кінці речення ставиться
… .
2. У реченні про щось запитується. Речення називається … . У кінці речення ставиться … .
3. У реченні виражено спонукання до дії. Речення називається … . У кінці речення ставиться … .
361
1 Прочитай.

Юра й Іванко товаришували з
Купив тато там
Притих ліс
Світланко, іди сюди
Чому цукор майже
2 Поміркуй, які рядки слів не можна вважати реченнями.
3 Випиши тільки речення. Не забувай ставити в кінці потрібний
розділовий знак.
4 Усно заверш незакінчені речення. Які вони за метою висловлювання?
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362
1 Прочитай вірш.

Підсніжник
Пробрався з-під снігу
підсніжник маленький.
В зелених листочках
такий чепурненький!
Голівоньку клонить,
вітає мене…
Коли вже ця довга
зима промине?!
Леся Пронь
2 Назви речення за метою висловлювання.
3 Намалюй схему останнього речення.
4 Виділене слово розбери за будовою.

363
1 Прочитай речення. Спиши.
У бабусі Валі є внучка Вітуся, півник Когутик, курочка
Рябушечка, пес Бровко, кіт Мурко.
2 Скільки онуків у бабусі?
3 Яке це речення за метою висловлювання? Чому?

364
1 Прочитай загадку.

Хто вгадає:
звір, що вісім ніг має?
Плете з ниток тонкі сітки,
щоб комарі і мухи не втекли.
2 Про кого загадка? Що ти знаєш про нього?
3 Прочитай уголос питальне та розповідне речення. Вимовляй
із більшою силою голосу виділені слова.
4 Намалюй відгадку.

плете с'ітки (багато)

плете с'ітку (одну)
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365
1 Прочитай питальне речення так, щоб отримати різні відповіді.

1. Сьогодні учні плели маскувальну сітку?
(Плели. Так, учні. Сьогодні. Так, маскувальну сітку.)
2. Маскувальною сіткою накривають танк?
(Так, накривають. Так, танк. Так, маскувальною.)
2 Запиши одне питальне й одне розповідне речення.

Звертання.
Розділові знаки при звертаннях
366

1 Прочитай виразно речення з окличною інтонацією.

1.
2.
3.
4.

Яке це диво — весна!
Ласкаво просимо в нашу школу!
Слава Україні, — Героям слава!
Додому, друзі, поспішайте!

2 Що спільне й що відмінне в реченнях?
3 Випиши речення, яке відповідає схемі:

,

,

!
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Звертання — це слово чи кілька слів,
які називають того, до кого звертаються.
Звертання у реченні виділяється комою (комами).
Миколко, не запізнюйся на урок!
Ти вивчив, Миколко, вірш?
Чи все розповів нам, Миколко?
Якщо звертання стоїть:
• на початку речення, кома ставиться після нього;
• у середині речення — коми ставляться з обох боків;
• у кінці речення — кома ставиться перед ним.
до

п'ісля

з обох бок'ів

367
1 Прочитай уривок із вірша. Хто до кого звертається?

Донечко, доброго ранку!
Глянь у вікно, маленька.
Котик на нашому ґанку
з чорного став біленьким.
2 Спиши вірш. Назви речення зі звертаннями. Поясни вживання
коми в цих реченнях.

зверта[н':а]

зверта[йуц':а]

368
1 Прочитай уривок із казки. Знайди слова-звертання.

Опустив вовк хвіст в ополонку й
приказує:
— Ловися, рибко, велика та велика.
Ловися, рибко, велика та велика.
Лисиця ходить навколо вовка й
приказує:
— Мерзни, мерзни, вовчий хвіст.
2 Запиши речення зі звертанням, яке промовляє лисиця.
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369
1 Попроси.

• тата, щоб навчив тебе грати в шахи;
• товариша, щоб разом пограти у футбол;
• директора, щоб повідомив про батьківські збори;
• маму, щоб повела до парку;
• дідуся, щоб показав старий альбом.

2 Склади й запиши речення за зразком.
Зразок. Тату, навчи мене, будь ласка, грати в шахи.

370
1 Прочитай пари речень. Чим вони різняться?

1. Костику, мерщій до хати!
До хати швидко прибіг Костик.
2. Я переробив завдання, Олено Петрівно, і додав
нові приклади.
Я переробив завдання на вимогу Олени Петрівни.
2 Випиши речення-звертання. Поясни розділові знаки в кінці
реченнь. Які це речення за метою висловлювання?

371
1 Розглянь малюнок. Прочитай текст. Які речення за метою висловлювання?

Бабуся запросила дітей до хати:
— Заходьте, діти, в хату. Гостями
будете.
У хаті бабуся турбувалася:
— Чим вас, дорогенькі мої, пригощати?
Діти були вдячні бабусі за пиріжки.
були вдячні — подякували.
2 Спиши речення-звертання.
3 Склади речення про те, чим бабуся пригощала дітей. Намалюй схему речення.
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372
1 Прочитай вірш.
— Вітре, чому розходився, хазяйнуєш у саду?
— Це я в листі заблудився і дороги не знайду.
— Навіщо трусиш сливи у зелену траву?
— Бо я не лінивий, без роботи не живу!
— Вітре-вітре, робиш шкоду! Зупинись!
— Краще я піду з городу! В чистому полі буду жить!
Тамара Коломієць
розходився — робить безлад.
2 Зверни увагу на виділені рядки вірша. Про що просить людина вітра? Відповідай рядками вірша.

373
1 Прочитай поради. Розглянь малюнок.
— Юро, за столом сиди рівно.
Тримай виделку в лівій руці, а ніж — у правій.
Не облизуй пальці.
Не забудь подякувати кухарю за смачний сніданок.

2 До кого звернені поради? Чого вони вчать?
3 Випиши речення-звертання.
4 Що означає виділене слово?
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374
1 Спиши текст, вставляй пропущені слова.

Завжди переходь вулицю на (який?) … сигнал світлофора. Забороняє перехід вулиці (яке?) … світло. (Яке?) …
світло попереджає.
Довідка: жовте, зелений, червоне.
2 Яке речення висловлює пораду (радить)?

375
1 Прочитай речення спочатку в лівому стовпчику, а потім — у
правому.

•
•

Прохання
Діти, роздягайтеся
швидше, будь ласка.
Наталю, прошу,
зачини двері.

•

Наказ
Діти, роздягайтеся
швидше!

• Наталю, зачини двері.

2 Чим відрізняються речення лівого й правого стовпчиків?

Речення, у яких висловлюється побажання,
запрошення, звертання, порада, наказ, —
це спонукальні речення.
376
1 Прочитай вірш.

Джерельце
Уночі над степом
ще й малу вербичку
прошуміла злива.
поруч посадили.
Гомінке джерельце
Виростай, вербичко,
в балці замулила.
буйною, рясною.
Ми взяли лопату,
Задзвени, джерельце,
шлях йому звільнили,
бистрою рікою.
Анатолій Качан
2 Знайди й випиши спонукальні речення. Які це речення?
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377
Працюємо разом!
1 Розгляньте малюнок. Прочитайте речення — звертання Півника до Котика.

— Котику-братику, порятуй мене! Несе мене лисиця
по кам’яному мосту, на золотому хвості…
2 Чому Півник звертається до Котика?
3 Пригадай, скільки разів Півник не слухався Котика.
4 Випиши спонукальне речення.

378

Працюємо разом!
1 Прочитайте розмову-діалог.

— Привіт, Ромчику!
— Ромчику, ти дивився мультфільм про Микиту
Кожум’яку?
— Коли буде по телебаченню?
— Вдячна тобі, Ромчику. До побачення!

— Добрий день, Олю!
— Так. Учора в нашому
кінотеатрі. Дуже сподобалося.
— Не знаю.
— На все добре, Олю!
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2 Між ким відбувся діалог? Про що запитувала Оля Ромчика?
Що відповів Ромчик?
3 Проаналізуйте, з яких речень складається текст. Прочитайте
питальні й спонукальні речення.
4 Випишіть слова, що відповідають на питання коли?

379
1 Розглянь малюнок. Прочитай розмову. Додай у словах закінчення.

Лисичк.. кличе Журавля до себе в гості.
— Приходь, Журавлик..! Приходь, любчик..! Чим хата
багата, тим і вгощу.
Прийшов журавель на прошений обід, а Лисичк.. наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по
тарілці і припрошує:
— Призволяйся, лебедик.., не погордуй.
Журавель стук, стук дзьобом — нічого не спіймав. А
Лисичк.. тим часом кашку всю і з’їла:
— Вибачай, кумочк.., більше не маю чим угощати.
— Спасибі й за те, Лисичк.., — пісним голосом мовить Журавель.
За Іваном Франком
2 Випиши речення-звертання.
3 Що означає виділене слово? Назви синоніми.

спасиб'і

д'акую

вд'ачний

под'акувати
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380
Склади й запиши речення-запрошення з поданими словами.

Тату, мамо, бабусю, прошу, благаю, дуже прошу.
Зразок. Костику, благаю, прийди, відчини двері,
зламався замок.
381
1 Прочитай речення-поради. Дотримуйся відповідної інтонації
та пауз. Які це речення?

• Не грайся сірниками!
• Не розпалюй вогнища!
• Не ховайся від дощу під одиноким деревом!
• Не купайся під час грози!
одиноким деревом — деревом, що росте одне.

2 Зміни речення так, щоб вони стали розповідними.
Зразок. Я не граюся сірниками.

Головні і другорядні
члени речення
382
1 Прочитай речення.
1. Сонечко усміхається. 2. Замерзла вода.
2 Постав питання за зразком.
Зразок. Сонечко (що робить?) усміхається.

Усміхається (що?) сонечко.
3 Запиши речення. Намалюй схему.

Головні члени речення — підмет і присудок.
Підмет відповідає на питання хто? або що?
Присудок відповідає на питання що робить?
Підмет завжди пов’язаний із присудком.
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383
1 Прочитай речення. Постав питання. Визнач підмет і присудок.
1. Літак летить. 2. Квіти цвітуть.
3. Тече річка. 4. Заснула мама.
2 На якому місці стоїть підмет у першому й другому реченнях?
3 На якому місці стоїть підмет у третьому й четвертому реченнях?
4 Запиши. Підкресли підмет і присудок за зразком.
Зразок. Літак летить.

384

1 Прочитай речення. Визнач підмет і присудок.
Діти сиділи. Світить сонце. Хто захворів? Автомобіль
зупинився!
2 Речення запиши. Підкресли підмет і присудок.

385

Склади речення зі словами-підметами.

Будинок, кінь, ти, я, родина.
Зразок. Будинок стоїть біля парку.
386

1 Прочитай виразно.
Починається день. Що починається?
Я розмовляв по телефону. Хто розмовляв по телефону?
Директор спішить до школи. Хто спішить до школи?
2 Знайди в реченнях головні члени. Назви їх.
3 Запиши питальні речення. Підкресли головні члени.

387

1 Прочитай пари речень.
Хто сьогодні чергує? Сьогодні чергує Світланка.
Що прибуло на вокзал? Потяг прибув на вокзал.
Що зробив директор? Директор оголосив про батьківські збори.
2 Назви головні члени кожного речення.
3 Одну пару речень запиши, підкресли підмет і присудок.
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388
1 Прочитай. У реченнях обох стовпчиків назви головні члени.
Яка різниця між реченнями лівого й правого стовпчиків?

Дівчата плавають.
Телевізор показує.
Повернувся батько.
Портрет висить.

Дівчата плавають у басейні.
Телевізор показує фільм.
Повернувся батько додому.
Портрет висить на стіні.

2 Випиши речення правого стовпчика. Підкресли головні члени
речення.

У реченні можуть бути і другорядні члени речення.
Вдячні діти їли смачний пиріг.
389
1 Прочитай речення.
Вода кипить у чайнику. У чайник ми набрали води.
Диван стоїть у кімнаті. На дивані сидить кошеня.
2 Назви другорядні члени речення.

390
Працюємо разом!
1 Розгляньте малюнки.

2 Складіть речення за малюнками та запитаннями.

(Яке?) (хто?) (що робить?).
(Який?) (хто?) відпочиває (де?).
Яка? (хто?) (що робить?).
3 Назви у реченнях другорядні члени.
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391
1 Прочитай, доповни речення другорядними членами.
Я дивлюся (на що?) …
Я дивлюся (скільки?) …
Я дивлюся (коли?) (куди?) …
Я дивлюся (на кого?) …
2 Речення запиши. Назви головні й другорядні члени речення.

392
1 Прочитай речення.
Закінчився урок української мови. Почалася велика
перерва. Усі учні вийшли на шкільне подвір’я. Тільки
Дмитрик і Мар’янка залишились у класі. Діти провітрили
класну кімнату. Вони полили квіти.
2 Знайди другорядні члени речення і постав до них питання.
Зразок. Закінчився урок (який?) української мови.

Узгодження слів у реченні
393
1 Прочитай і доповни речення словами за змістом і питаннями
в дужках.

Учні добре вчаться (де?) … . Учні добре (що роблять?) … у школі. У школі добре вчаться (хто?) … .
Учні у школі (як?) … вчаться.
2 Речення запиши. Назви другорядні члени речення.

394
1 Прочитай речення. Установи зв’язок між членами речення за
допомогою питань. Додай потрібні слова.

Із саду на возику возить осінь спілі сливи.
Осінь (що робить?) … ;
возить (що?) … ;
сливи (які?) … ;
возить (звідки?) … ;
возить (на чому?) … .
2 Назви головні й другорядні члени речення.
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395
1 Склади речення за малюнком і питаннями.

1.
2.
3.
4.

Хто?
Хто?
Хто?
Хто?

Що
Що
Що
Що

зробив? Що?
робить? Де?
зробили? Куди?
зробили? Звідки? Куди?

2 Назви питання до другорядних членів речення.
3 Випиши речення, що відповідає схемі:

.
396
Прочитай. Установи зв’язки між членами речення.

1. Восени гуси летять на південь. 2. Зранку пасажири
спішать на вокзал. 3. Вони їдуть на роботу.
Зразок. Летять (коли?) восени.
Летять (хто?) … . Летять (куди?) … … .
397
1 Склади речення з поданих слів. Запиши.

1. ми, зоопарку, дізналися, У, зв..чки, про, слона, тигра, ж..рафа. 2. Розповів, нам, депутатів, Д..ректор, про,
в..бори, до міської ради. 3. косм..навт, літав, Український, космос, у.
2 Постав запитання до речень. Уживай питальні слова:

Хто? Про що? Про кого? Куди?
3 Перевір за словником написання виділених слів.
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398
1 Прочитай речення тексту. Спиши, додай замість крапок потрібні слова.

Одного ранку діти пішли в ліс по … .
День був … . Діти … чимало сироїжок,
маслюків.
Раптом … вітер. На … з’явилися
хмари, … дощ. Діти заховалися під … .
Вони дуже … і … .
2 Підкресли слова, що відповідають на питання:

Що? Який? Що зробив? Що зробили? Де? Чим?
чимало — багато.

399
1 Розглянь малюнки. Прочитай речення. Слова, що в дужках,
назви в потрібній формі.

1. На (клумба) виросли сині дзвоники. Шкільний дзвоник лунає кожної (година). 2. Дівчинка заплітає (коса).
Траву косить хлопець (коса). 3. На (береза) сидить шпак.
На (берег) річки граються діти.
2 Запиши пару речень. Підкресли головні члени речення.

400
1 Прочитай і пошир речення. Добирай потрібні слова за змістом.

На долоні лежав … .
Сонечко … з неба.
Пішли друзі подивитися на … .
Дівчинка вдягла … блузку.
Довідка: світлу, світлячок, світило, світ.
1.
2.
3.
4.

2 Спиши. Підкресли підмет і присудок у реченнях.
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401
1 Розглянь малюнок і придумай речення.

Фермер …
2 Хто зображений на малюнку? Як ти про це дізнався?
Довідка: фермер, ферма, господарює, дбає, завозить,
роздає, лікує, пасе, тварини, корми.

402
Працюємо разом!
1 Розгляньте малюнок.

2 Складіть розповідь за питаннями й довідкою.

Хто? Що? Які? Де? Як?
Довідка: фермерське господарство, утримує, тварини,
доглядає, лікує.
3 Уживайте розповідні, питальні та спонукальні речення.
154
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

403
1 Розглянь малюнок і прочитай текст.

У мене є качка Біла шийка. Вона
така красуня! Різні кольори має її
пір’я. Сама руденька, кінчик хвоста
білий, голова — зелена, лапки —
жовті, а очі — чорні намистинки.
Усім подобається наша Біла шийка.
2 Якими словами можна замінити виділені слова?
3 Чи є в тебе свійські птахи? Назви їх. Хто тобі подобається найбільше?
4 Опиши. Які очі, які лапки, яка спинка, який хвіст?

404
1 Розглянь малюнок.
2 Опиши їжака за запитаннями.

• Який їжак?
• Яка в їжака шубка?
• Які лапки?
• Які вушка?
• Які очі?
• Великий чи невеликий їжак?
• Де живе їжак?
• Що їжак їсть?
• Де бере собі їжу?

405
Прочитай і пошир речення. Замість крапок додай слова з довідки.

Брат … прибирає спальню.
На уроці малювання Інна … спостерігала.
Бабуся … зібралася і пішла в магазин.
Толя … миє підлогу, а підмітати не … .
Довідка: охайно, уважно, довго, старанно, добре,
швидко, хоче.
1.
2.
3.
4.

155
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

406
Прочитай. Добери потрібні слова з дужок. Запиши.

1. (Тепло і ніжно, тепла і ніжна) в матусі рука. 2. (Важко, важкі) краплі дощу залопотіли об дах. 3. Кує зозуля
на (високо, високій) березі.
407
Прочитай речення. Доповни їх потрібними словами. Запиши.

1. Гена не встиг прибрати в класі, тому що … .
2. Катя плакала, тому що … . 3. Лелеки прилетіли до нас,
тому що … . 4. Лебеді подобаються усім, тому що … .
408
Працюємо разом!
1 Розгляньте малюнок. Складіть план.

2 Розкажіть казочку за малюнком і планом.
Довідка: знесла яєчко, злякалася, золоте яєчко, бив,
не розбив, хвостиком махнула, розбила.

409
1 Прочитай речення.
Сонечко усміхається.
Ясне сонечко усміхається.
Ясне сонечко усміхається деревам.
2 Чим різняться ці речення?
3 Запиши найкоротше речення і найдовше речення.
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Однорідні члени речення
410
1 Прочитай вірш.

Кухар борщ, суп,
голубці готує.
Він дорослих і малят
смачно нагодує.
2 Знайди й підкресли головні члени речення.

Кухар готує що? … .
Нагодує кого? … .
3 Прочитай речення із перелічувальною інтонацією.

Однорідні члени речення
відносяться до одного слова,
відповідають на одне питання,
є однаковими членами речення.
(Хто?) Я, ти, він, вона навчаємося
в третьому класі.
Зайчик на зиму зробив запаси (чого?)
моркви, капусти, буряка.
Сестричка вдягла (що?) спідничку,
вишиванку, віночок.
Велика родина — це (хто?) мама і тато,
дідусь і бабуся, братик і сестричка.
однор'ідн'і члени рече[н':а]
411
1 Прочитай.

Кожна професія (яка?) цікава, потрібна, захоплююча.
Місяць оглядає (що?) небо, зорі, землю, море.
2 Які слова є однорідними членами речення?
3 Речення запиши.
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412
1 Прочитай речення із перелічувальною інтонацією.

Олег, Микита, Ігор запізнилися на футбол.
З тополі, берези, каштана вже опало листя.
Я люблю цукерки, тістечка, морозиво.
2 Запиши речення. Підкресли однорідні члени речення.

Однорідні члени речення
вимовляються з перелічувальною інтонацією,
однаковим тоном.
На письмі однорідні члени речення
виділяються комами:
Сніг укрив землю, дахи будинків, дерева.
Ми вчимося бачити, мислити,
відкривати, дивуватися.
413
1 Додай однорідні члени й закінчи речення.

Діти в школі (що роблять?) пишуть, … , … .
Восени листя (що робить?) жовтіє, … , … .
Я використовую комп’ютер для ігор, для … , … .
У саду ростуть яблуні, … і … .
На клумбі розцвіли ромашки, … , … , … .
2 Запиши. Підкресли в реченнях головні члени.

414
1 Виконай завдання за зразком. Постав розділові знаки.
Зразок. Фермер працює навесні, влітку,
восени та взимку.

Фермер працює (коли?) … , … , … та … .
Розмова (яка?) … , … .
Я не знаю (чого?) … , … .
Говорив товариш (як?) … , … .
2 Прочитай речення з перелічувальною інтонацією.
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415
1 Перебудуй групи речень на речення з однорідними членами.

1. Папуга літав цілий день. Він бачив багато дерев.
2. У лісі ростуть берізки. Тут є ще клени. Можна зустріти й осики.
3. Восени листя на деревах жовтіє. Воно сохне. Згодом листя опадає, встеляючи землю різнокольоровим
килимом.
4. Узимку діти грають у сніжки. Вони також катаються
на санках, ковзанах і лижах.
5. Микола любить історію. Він її вивчає.
6. Улітку я їздив із батьками до Карпат. Улітку я відпочивав у таборі.
2 Два речення з однорідними членами запиши.
3 Підкресли однорідні члени речення.

Узагальнювальні слова: усе, усі, усякі, скрізь.
Якщо узагальнювальне слово стоïть
перед однорiдними членами речення,
то пiсля нього ставиться двокрапка:
Весну люблять усі: люди, пташки, дерева, комахи.
Погода змінилася скрізь: у Житомирі, у Києві,
у Чернігові.
416
1 Прочитай речення з однорідними членами. З’ясуй, чи є узагальнювальні слова.

1. Усякi дерева були в саду: молоді й старі, знайомi й
незнайомi, високi й низькі.
2. Скрiзь: у хатi, на подвір’ï, у коморi був порядок.
3. Ми знаємо багато людських чеснот: добро, любов,
самопожертва заради іншого.
2 Визнач, на яке питання відповідає узагальнювальне слово.
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417
Розглянь малюнок. За малюнком і поданим планом опиши вербу.

План
1. Яка кора на вербі?
2. Яке на вербі листя?
3. Якої пори року верба
буває: срібно-пухнастою; кучерявою; золотою?
4. Що ви читали, які пісні
чули про вербу?
5. Чому вербу називають
символом України?
418
1 Розглянь малюнок.

2 Прочитай речення з інтонацією перелічування. Які розділові
знаки треба поставити в реченнях?

1. Ми побували скрізь у Дніпрі у Житомирі у Тернополі у Вінниці. 2. На широких ланах виросли пшениця
жито ячмінь. 3. Подяка вам за все за довіру за любов.
4. Я люблю ягоди малину суницю аґрус полуницю.
3 Запиши речення, якому відповідає малюнок. Підкресли головні члени речення.
4 Випиши одне речення, яке відповідає орфограмі:
Написання великої букви у власних назвах.
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419
1 Прочитай.

Червоні, рожеві, білі жоржини; скромний, ввічливий
хлопчик; іти повільно, із зупинками; відповідати сміливо,
з гідністю.
2 Із поданими словосполученнями склади речення. Запиши.
Назви однорідні члени речення.
3 У першому реченні підкресли підмет і присудок.

420
1 Спиши. Підкресли однорідні члени речення.

1. Любить хлопчик хмари сині і берези білокорі.
2. У лісі ростуть дерева: дуби, клени, ясени, берези.
3. Любить вона зелену м’яту, ніжну конвалію. 4. Ластівки, шпаки, солов’ї відлітали в теплі краї.
2 Підкресли підмет і присудок у реченнях.

421
1 Доповни речення однорідними членами.

1.
2.
3.
4.
5.

Старшокласники вивчають предмети: … , … , … .
Восени збирають овочі: … , … , … .
… , … , … продають у магазині.
Борщ варять із … , … , … , … .
Канікули бувають: … , … , … , … .

2 Запиши речення з узагальнювальними словами.

422
1 Дай повні відповіді на запитання.

• Які сучасні професії ти знаєш?
• Які ти знаєш частини комп’ютера?
• Кому ти відправляєш по телефону смс?
• Як звати твоїх однокласників?

2 Запиши речення-відповіді.
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423
1 Склади речення про мешканців лісу за поданими малюнками.

2 На яке питання відповідають однорідні члени речення?
3 До якого слова відносяться однорідні члени речення?
4 Запиши речення. Намалюй його схему.

424
1 Прочитай текст.

Білка запасається на зиму
Настала для білочки відповідальна пора: треба свою
хатку до зими готувати, утепляти. З ранку до вечора білочка клопочеться: суху траву, мох
збирає, всі щілини в дуплі затуляє. Їжу
запасає на зиму. Знайде білка на кущі горішок, зірве й заховає у дуплі дерева. Дупло — це ціла комірка захованих горіхів,
жолудів, ягід.
Білка й гриби на зиму припасає: стрибне на землю, знайде гриб, схопить його зубами, тягне
на стовбур і вішає на гілку. Гриб висохне, коли настане
зима — білочка знайде його і з’їсть.
За Георгієм Скребицьким, Вірою Чапліною
2 Знайди в тексті речення з однорідними членами.
3 Проаналізуй виділені слова. На які питання вони відповідають.
4 Як називаються такі слова?
5 Намалюй схеми першого та останнього речень.
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ТЕКСТ

Ознаки тексту
425
1 Пригадай, що таке текст. Прочитай.
Текст — це зв’язна розповідь
про усе на світі:
про погоду, школу, клас,
про природу і про нас.
2 Чим різняться слово, словосполучення, речення і текст?

426
1 Прочитай і порівняй.

бабуся

Допомагаю своїй бабусі.

Моя бабуся живе недалеко від мене,
дорогенька
бабуся
тому я можу часто її відвідувати.
Разом ходимо до магазину за продуктами. Старанно виконую будь-які бабусині прохання. Можу витерти пил, помити посуд, замести підлогу.
Чим можу, завжди з радістю допомагаю своїй дорогенькій бабусі.
2 Назви слово, словосполучення, речення, текст.
3 Із чого складається текст?

Пов’язані за змістом речення утворюють текст.
До тексту можна дібрати назву — заголовок.
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427
1 Прочитай.

Серед ночі два кроти
налякались темноти.
Тож втекли мерщій із двору
у свою глибоку нору.
2 Скільки речень у тексті?
3 Який заголовок можна дати тексту?

428
1 Прочитай речення. Чи є ці речення текстом? Чому?
У Миколаєві і Миколаївській області сьогодні висока
хмарність, невеликий дощ. Вітер слабкий. Температура
вдень 15—17 градусів.
2 Який заголовок можна дати тексту?
хмарність — скупчення хмар.
висока хмарність — велике скупчення хмар.

429
1 Розглянь малюнок. Прочитай.

Свято лісу
парту і зошит, (4)
книжку, лінійку, (6)
Крила, щоб в небо (2)
Що ми саджаєм, саджаючи ліс? (1)
газету, журнал. (7)
літак нас поніс; (3)
і ручку, й пенал, (5)
2
3
4
5

Утвори речення і розмісти послідовно. Виразно прочитай.
Про що йдеться у тексті?
Чому текст має назву «Свято лісу»?
Як пов’язуються між собою речення?

має назву

назива[йец':а]

заголовок
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Речення у тексті пов’язані за змістом,
утворюють зв’язне висловлювання.
430
Перестав рядки так, щоб утворився вірш. Запиши його. Придумай назву вірша.

Змайстрував собі драбинку
Дмитрик любить голубів.
і повісив їм хатинку.
Сам хатинку їм зробив.
Олена Журлива

431
1 Прочитай. Про що йдеться?
Діти пішли до (чого?) … .
Над кущами кружляла (хто?) … .
У кущах вони знайшли (кого?) … .
У (чому?) … тривожно кричала (хто?) … .
У гнізді цвірінькали (хто?) … .
Діти відійшли від (чого?) … .
Це був гарний (що?) … .
2 Доповни речення тексту за питаннями. Визнач тему тексту.
Запиши зв’язний текст.

432
1 Прочитай текст. Хто розповідає про свого дідуся?
Мій дідусь зранку вийшов із … .
Він пішов на … .
Там дідусь працює … .
Він робить … .
Його шанують … і … .
Увечері дідусь приходить … .
Бабуся його … і … .
Після вечері ми … .
Я люблю свого … .
2 Доповни речення за змістом і прочитай. Які труднощі ти відчував?
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433
1 Розглянь малюнок і прочитай текст.
Рано, рано сонце встало,
Україну привітал.. ,
побажало їй добра,
усміхнулось до Дніпр.. ,
до Дністра і до Дунаю,
до Шевченкового кра.. .
Олесь Лупій
2 Про що йдеться у вірші? Додай до виділених слів правильні
закінчення.
3 Скільки речень має текст?
4 Придумай назву вірша.
5 Як ти розумієш вираз до Шевченкового краю?

434

1 Прочитай текст і розглянь малюнки.

Хліб
Дід Харитон попросив Михайлика принести з магазину хліб. Хлопчик швиденько повернувся додому й каже:
— Дідусю, я вам купив хліба, а собі — халви. Я дуже
люблю халву, а без хліба можна обійтися.
День їв Михайлик халву, другий день їв халву, а на
третій день — не витримав і каже:
— Дідусю Харитоне, хочете, я віддам вам свою халву,
а ви мені — шматочок хліба дасте!..
— Ти, внучку, казав, що без хліба можна обійтися?
— Можна… — зітхнув винувато Михайлик, але не
довше двох днів.
Ігор Січовик
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2 Знайди правильну відповідь:

• Дідуся звали:
•
•
•
•
•

а) Михайло;
б) Харитон.
Дідусь був із:
а) внучкою;
б) внуком.
Дідусь попросив принести з магазину:
а) халву;
б) хліб;
в) батон.
Хлопчик купив:
а) хліб;
б) халву.
Хлопчик їв халву:
а) один день; б) два дні;
в) три дні.
Чи зміг Михайлик обійтися без хліба?
а) так;
б) ні.

3 Чому текст названо «Хліб»?
4 Знайди малюнок, де зображено шматок хліба.
5 Знайди й випиши з тексту речення про шматок хліба.

Будова тексту
435
1 Прочитай, що написано в лівому й правому стовпчиках.

Дівчата дивляться у вікно. Мишка живе в норі.
У бібліотеці багато книг.
Хлопці миють руки.

Прийшла зима.
Вона вкрила м’яким
білим снігом землю. Одягла в теплі шапки дерева, кущі, будинки.
Стало гарно, як у казці.

2 Знайди текст. Поясни свою думку.
3 Скільки частин має текст? Як вони розміщені?
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Текст має три частини:
зачин, основна частина, кінцівка.
Кожна частина починається з абзацу —
з нового рядка з відступом праворуч.
436
1 Прочитай текст.

Хто там сидить на дроті? Це — ластівки.
Вони прилетіли до нас на літо. Оселяються ластівки
під стріхами будинків. У теплу пору року ластівки висиджують ластів’ят. Батьки постійно годують їх комахами.
Ластівки — гарні птахи!
2 Зі скількох речень складається текст?
3 Знайди основну частину тексту. Зачитай. Про що мовиться в
основній частині? Скільки абзаців має текст?
4 Добери до тексту заголовок: Чорно-білі птахи. Ластівки.

437
1 Розглянь малюнок. Прочитай вірш.

Дубові дрова дід рубає
в дворі під деревом старим.
Дітвора допомагає
носити дрова з двору в дім.
Наталя Забіла
дітвора — діти.
дрова — розпиляні й розрубані на поліна дерева.
2 Про що мовиться у вірші? Що робить дід? Де рубає дрова?
3 Як ти розумієш словосполучення дубові дрова? Які ще можуть
бути дрова?
4 Чи відповідає малюнок змісту вірша? Чому? Як можна назвати
хлопчика, зображеного на малюнку?
5 З яких частин складається вірш? Запиши зачин вірша.
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438
1 Прочитай вірш.

…
По дорозі йшов цапок,
опирався на ціпок.
Він гіллячки із лози
ніс для бідної кози,
а для сірих козенят —
пів мішка гарбузенят.
Бородою тряс цапок,
опирався на ціпок.
Варвара Гринько

цапок

ц'іпок

н'іс (дія)

н'іс (орган)

2 Знайди зачин, основну частину й кінцівку вірша.
3 Добери до вірша назву: Цапок. Сім’я цапка. Йшов цапок.
4 Розглянь малюнок. Чи відповідає він змісту вірша? Чому?

439
1 Розглянь малюнок. Прочитай жартівливий вірш.

В комп’ютера-тата,
в комп’ютера-мами
є діти — маленькі комп’ютеренята.
Дорослі комп’ютери — тато і мама —
розв’язують дуже серйозні програми.
Малятам ще треба рости-підростати —
вони полюбляють із дітками гратись.
Світлана Цушко
програма — точний план дії.
2 Чи можна назвати цей вірш текстом? Обґрунтуй свою думку.
3 Який заголовок можна дати тексту?
4 Випиши основну частину тексту.
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440
1 Роздивись малюнок.

читати

лічити

гратися
шукати
інформацію

малювати

спілкуватися

дивитися
мульфільми

слухати
музику

2 Створи текст за поданим зачином та опорними словами з
малюнка.

У мене є комп’ютер. Це подарунок мені від батьків.
По комп’ютеру можна …
441
Працюємо разом!
1 Прочитайте текст. Що це за текст?

Біля твоєї хати цвітуть айстри, чорнобривці, гвоздики.
Вузенька стежинка біжить на лужок. Над криницею росте калина. Червоні кетяги ягід горять, як жар.
З поля долітає гуркіт комбайна. Там працює твій батько.
Звідси починається твоя Батьківщина.
За Іваном Цюпою
горять, як жар — дуже яскраві.
2 Поясніть, чому в тексті три абзаци.
3 Придумайте й запишіть заголовок до кожної частини.
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442
1 Прочитай.
Палаючий вогонь упав на килим. Рома злякався, а
Дружок почав гавкати. Сусіди почули й викликали пожежну машину.
Рома запам’ятав назавжди, що сірниками гратися не
можна.
Раптом Рома взяв сірники. Вийняв один сірник і чиркнув по коробочці. Сірник загорівся.
Рома і Дружок гралися з м’ячем.
палаючий — той, що загорівся.
2 Знайди початок, основну частину й кінцівку тексту. Розмісти
їх логічно, послідовно.
3 Про що мовиться у тексті? Чи правильно вчинив хлопчик?
Чому?
4 Склади план тексту.

443
1 Розглянь малюнок. Прочитай текст.
Оля побачила на сходах великого чорного кота Мурка. Він був
не просто чорний, а з біленьким
комірцем під шийкою. Він жив на
першому поверсі.
Кіт завжди сидів на сходах і привітно поглядав на перехожих.
2 Скажи одним реченням, про що цей текст.
3 Вибери заголовок:

а) Кіт Мурко; б) Привітний сусід; в) твій варіант.
4 Знайди правильні відповіді.
1. Оля жила: а) у місті; б) у селі.
2. Кіт був: а) чорний; б) рудий.
3. Кіт сидів: а) на сходах; б) на дереві.
4. У тексті є: а) два абзаци; б) три абзаци.
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Поділ тексту на логічні частини. План
444
Працюємо разом!
1 Прочитайте текст.

Легенда про Осінь
За народним переказом, Осінь — старша дочка Сонця. Вона останньою залишила батьківський дім і стала
на Землі четвертою порою року.
Посилаючи Осінь на Землю, Сонце сказало їй:
— Забирай усе своє багатство. Я віддаю тобі і все
своє золото. Будь щедрою, і люди полюблять тебе.
Осінь виконує наказ Сонця і щороку дарує нам щедрі
дарунки полів і садів, чарує нас своїм осіннім золотом.
З народного переказу

2 Як ви розумієте слова: Будь щедрою, і люди полюблять тебе?
3 Про що розповідається у тексті? Назвіть логічні частини тексту.
4 Яка основна думка зачину? Запишіть.
5 Про що мовиться в основній частині? Запишіть коротко.
6 Яку думку закладено в кінцівці тексту? Запишіть.

План
1. Осінь — дочка Сонця.
2. Поради Сонця.
3. Щедрі дарунки осені.
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445
1 Роздивись малюнок. Прочитай уривок із вірша спочатку тихо,
а потім уголос.

Хто це там гуде?
Може, в квіти сів літак?
— Ні, це я учусь літати, —
каже джмелик волохатий.
І тому жу-жу, жу-жу
всім на світі я кажу!
2 Як у вірші названо джмелика? Як його можна ще назвати?
3 Зачитай план вірша.

План
1. Що запитали в джмелика?
2. Чому звуки джмелика нагадують звуки літака?
3. Що джмелик робить у квітах?
4 Розкажи зміст вірша за планом.

План коротко й послідовно відображає
найголовніше в тексті.
446
1 Прочитай.

Над ставком росте плакуча верба.
Вона схилила зелені віти й дивиться у воду, ніби плаче. Тому її назвали плакучою.
На вербі весною з’являються маленькі гніздечка.
2 Розглянь таблицю. Скажи, у якому стовпчику записано план
тексту, а в якому — його будову.

1. Зачин.
2. Основна частина.
3. Кінцівка.

1. Де росте верба?
2. Чому її назвали плакучою?
3. Що з’являється на вербі
весною?

3 Придумай заголовок до тексту.
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447
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 золоті кошики кульбабок. Сходить сонце. Квіти розкриваються. У літній сонячний день
золотою здається лісова галявина.
На зелених луках раннього літа цвітуть кульбабки.
Кожна з них схожа на маленьке сонечко із золотими
промінчиками.
За Іваном Соколовим-Микитовим

сім’я — насіння рослини.
2 Розмісти частини так, щоб вийшло оповідання. Користуйся
планом.

План
1. Де ростуть кульбабки?
2. Коли кульбабки розкриваються, а коли — згортають свої пелюстки?
3. У чому лежить сім’я кульбабки?
4. Коли цвітуть кульбабки?
3 Коли розкриваються кошики кульбабок?
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448
1 Розглянь фото. Прочитай текст.

Мій брат
У мене є старший брат. Звати його Василь.
Він високий, стрункий парубок. Обличчя
у нього гарне й привітне. Волосся чорне,
густе, блискуче. На лоб звисає чуб. Ніс у Василя прямий
і тонкий. Очі великі, темні, розумні і добрі. У брата дуже
міцні руки.
Я дуже люблю свого брата. Хочу в усьому бути схожим на нього.
2 Про кого мовиться у тексті?
3 Скільки частин має текст? Про що розповідається у кожній?
4 Склади й запиши план тексту.

ус'ому

н'ому

449
Розглянь малюнок. Уяви, що це твоя сестра (брат). Опиши
свою сестру (брата) на зразок попередньої вправи.

Почни так.
У мене є … . Щоранку я веду в дитсадок свою … .
Довідка: моя, молодша, гарна; волосся м’яке, шовковисте; великі ясні оченята, добрі, допитливі, розумні;
личко кругле, рум’яне; руки маленькі, ніжні.
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450
1 Прочитай.
Наталя жила в місті. Вона ходила до школи. І ніколи
нікуди не їздила. Якось по телевізору дівчинка побачила велику річку. Наталя покликала батьків і розповіла
про свою мрію…
2 Яка мрія була в дівчинки, що ніколи нікуди не їздила й не
бачила великої річки? Придумай і розкажи про це.
3 Розглянь малюнки. Добери до кожного з них такий підпис,
аби можна було розповісти, що трапилося з дівчинкою Наталею.

451
1 Прочитай.

Тихо падає сніг
Чистить стежку Гриць
білий і лапатий.
від воріт до хати.
Ганна Зубкова
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2 Перестав рядки так, щоб утворився вірш. Користуйся малюнком і планом.

1.
2.
3.
4.

План
Як падає сніг?
Який падає сніг?
Що робить Гриць?
Де Гриць чистить сніг?

3 Запиши утворений вірш.

452
1 Розглянь малюнок. Хто зображений на малюнку? Що зображено на малюнку?

Центр монітора
на рівні очей

Шия пряма

Клавіатура
на рівні ліктів
Стегна
паралельні,
а гомілки
перпендикулярні
до підлоги
Стопи на підлозі

Спинка крісла має
підтримувати нижню
частину хребта

2 Скористайся підписами до малюнку й склади текст-інструкцію
«Правила сидіння за комп’ютером».
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453
1 Прочитай текст.
У дівчинки Надійки сьогодні день народження.
Тато Геннадій і мама Ірина зробили їй подарунок.
Вони купили квитки до цирку. Увечері вся сім’я пішла
на виставу.
У фоє цирку тато, мама, донька здали пальта, шапки
в гардероб і сіли на зручні стільці. Заграв оркестр, на
арену вийшли клоуни і песик Дружок. Виступали тигри
і чорна, як вугілля, пантера.
Дівчинка була вдячна татові й мамі за свято.

2 Чому виділені слова написано з великої букви?
3 Поділи текст на три частини. До кожної частини постав питання.

454
1 Прочитай текст.
Хлопці пішли гуляти в парк. Вони там побачили птаха
з яскравим пір’ям.
Це дятел. Він бігає по дереву, ніби по драбинці, і шукає їжу. За день птах з’їдає багато жучків і хробачків.
Дятел дуже корисний птах.
2 Вибери й запиши план, який відповідає тексту.

План
1. Прогулянка
дітей.
2. Птах на дереві.
3. Корисний свійський птах.

План
1. У парку.
2. Враження
від побаченого.
3. Корисний птах.

План
1. Прогулянка
хлопців.
2. Гарний птах.
3. Корисний птах.
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Типи текстів
455
1 Прочитай два тексти й розглянь малюнок. Про що розповідається у кожному тексті?

1. Комп’ютер — річ, необхідна в кожному домі.
Він складається з чотирьох частин. Перша частина —
системний блок. Друга частина — монітор. Третя частина — клавіатура. Четверта частина — мишка.
Усі частини комп’ютера є важливими.

1
3

2
4

2. Комп’ютер — це сучасна машина-помічник.
Комп’ютер допомагає людині знаходити інформацію,
лічити, малювати, дивитися мультики, гратися, читати,
слухати музику, спілкуватися.
Що ти вмієш робити на комп’ютері?
Що ти хочеш навчитися робити?
2 Що це за тексти?
3 Якому тексту відповідає малюнок? Чому?

Тексти бувають:
текст-опис, текст-розповідь, текст-міркування.
Текст, у якому описується зовнішній вигляд, —
це текст-опис.
Текст, у якому розповідається про щось, —
це текст-розповідь.
Текст, у якому про щось міркують, —
це текст-міркування.
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456
1 Прочитай текст. Про яку квітку мовиться у тексті?

Літо. Серпнева спека. Стоїть хатинка на пагорбі. А
біля тієї хатини росте велика квітка. Сонце сходить, і
квітка піднімає голову до нього, наче вітається. Сонце
заходить, і яскрава жовтогаряча квітка стуляє свої пелюстки й опускає голову. Як називається ця квітка?
Цю рослину дуже часто можна побачити на городах
і в степах нашої України. Поети майстерно змальовують
цю квітку у своїх творах.
2 Визнач, це текст-опис чи текст-розповідь.

457
1 Прочитай текст-загадку.

На сонечко я схожий
і сонце я люблю,
до сонця повертаю
голівоньку свою.
Стою стрункий, високий,
в зелених штанях я.
І золотом убрана
голівонька моя.
голівоньку — голову.
2 Що це за текст? Поясни свою думку.
3 Чим цей текст пов’язаний із текстом із попередньої вправи?
4 Запиши речення — зачин тексту.

сонц'а

штан'ах

сон'ашник

458
1 Прочитай текст.

Календар — це зручна система відліку часу, де враховується обертання Землі навколо Сонця.
Уявіть, що календаря не існує. Звідки ви дізнаєтеся,
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коли день народження? Коли почнеться навчальний рік?
Коли закінчаться канікули? Коли в гості прийде святий
Миколай із подарунками?
Календар — це зв’язок між минулим, сучасним і майбутнім часом.
2 Покажи, де у вашому класі висить календар.
3 Що можна дізнатися, коли дивитися на календар?
4 Який це текст? Поясни, чому. Запиши відповідь на останнє запитання.

зак'інча[ц':а]

врахову[йец':а]

459
1 Прочитай текст. Поміркуй, кого лікували діти.
Учні влаштували в класі лікарню. Вони вдягли халати
й лікували хворих.
Хворі не плакали. Вони тихо стояли й чекали.
Нові горщики, ножиці, ґрунт, засіб для підживлення
рослин, ганчірки, вода були в школярів, які лікували
хворих.

засіб для підживлення рослин — спеціальна вода з вітамінами.
2 Визнач тип тексту. Поясни свою думку.
3 Добери з дужок заголовок до тексту (Лікування рослин. Лікарня для вазонів. Справжні господарі).
4 У якому значенні вжито слово лікували?
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460
1 Прочитай текст-міркування. Про що в ньому йдеться?

На мою думку, старим людям треба допомагати.
По-перше, допомогти старій людині перейти вулицю, поступитися місцем у транспорті, показати дорогу. Так прості вчинки
вчать бути добрими, чуйними, небайдужими. По-друге, добрі справи роблять нас
кращими, прикрашають кожного з нас. Потретє, бабуся також радить ставитися із повагою до
старих людей.
2 Хто розповідає про допомогу людям похилого віку?
3 Випиши виділені слова.

461
Працюємо разом!
1 Прочитайте уважно текст. Від кого ведеться розповідь? Яка
інтонація речень. Чому?

Що хочете з нами робіть: збирайте, вдихайте запах, сушіть, заливайте окропом,
настоюйте, варіть варення! Чемно просимо, тільки не ламайте гілок, не калічте
дерева, не знищуйте нашого листя! Якщо
не послухаєтеся, то ми перестанемо духмяно цвісти! Залишитеся ви тоді без цілющих:
липового меду, липового чаю, а також ліків,
кремів, мила, шампуней!
2 Який заголовок відповідає темі, меті тексту? (Прохання липи.
Попередження липи. Заборона липи.) Обґрунтуйте свою
відповідь.
3 Випишіть виділене речення, поясніть написання не з дієсловами.

проха[н':а]

попередже[н':а]

заборона
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462
1 Прочитайте уважно три тексти.

1. Біля нашої школи росте кучерява липа. Учителька
розповідала нам, що вона ровесниця школи. Молоду
липу посадили тоді, коли школу збудували, перші учні
переступили її поріг. Минуло багато років. Липа бачила
усіх учнів, які навчалися в школі. Вона кожного ранку
зустрічає школярів, бажає їм успішного дня.
Наша липа — свідок шкільних традицій і подій.
2. Липа біля школи палахкотіла сонячними барвами. Це осінь одягла її в
золоте вбрання. Яких тільки відтінків не
було на ній! Блідо-жовтий, насичений
золотистий, між якими де-не-де ще ховався зелений колір літа. Час від часу з
гілок, ніби іскри, відривалися сухі листочки й падали додолу. Вітер постійно зривав їх і клав
на траву.
3. Я проходила біля квітучої липи. Раптом переді мною
закружляли бджілки. Вони сідали на цвіт липи і збирали нектар. Я зірвала пахучі квіточки, насолоджувалася
запахом і подумала: напевно, це дерево зробило мені
подарунок. За що? Можливо, щоб підняти мій настрій.
А може, хотіло нагадати про чарівне літо. Чи захотілося
липі, щоб я звернула увагу на її красу, духмяний запах?
Хай там як, я дуже рада такому маленькому запашному
подарунку!
2 Про що йдеться у кожному тексті? Чи є у трьох текстах спільне?
3 Що ви дізналися про шкільне дерево з першого тексту? Який
це тип тексту?
4 Що довідалися з другого тексту? Який це тип тексту?
5 Чи відрізняється третій текст від попередніх? Назвіть особливості.
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Текст, у якому автор висловлює свої міркування,
думки про якийсь предмет, подію, вчинок, власні
почуття, називається есе.
463
Працюємо разом!
1 Послухайте тексти і скажіть, що вони мають спільного й чим
відрізняються.

1. Коли я повертаюся зі школи, мене завжди зустрічає
Дружок. Сьогодні він не вибіг мені назустріч. Це тому,
що тато на кілька днів поїхав на озеро порибалити. Узяв
намет, рюкзак із необхідними речами й
Дружка. Татові з Дружком не буде самотньо. Тому сьогодні мій чотирилапий
друг мене не зустрів.
2. Я повертався зі школи. Сподівався,
що мене зустріне Дружок. Він не вибіг
мені назустріч. Я захвилювався. Що сталося? Може, він
захворів? Може, поїв бабусиного борщу з кісткою і задрімав? Може, тато взяв його з собою на риболовлю?
Може, хтось украв мого чотирилапого друга? Різні тривожні думки починають мене хвилювати. Треба швидше
запитати в бабусі, де Дружок.
2 Назвіть тему і мету текстів. Чому про одне й те саме розповідають по-різному? Який текст більше подобається? Чому?
3 Визначте тип текстів і придумайте заголовки.

464
1 Прочитай текст.

Дельфіни
Дельфін — істота дивовижна. Він завжди виявляє
дружнє ставлення до людей. Дельфін добре розуміє
дресирувальників і охоче швидко вчиться виконувати
складні завдання.
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У дельфінаріях на виставахпоказах дельфіни демонструють
точні стрибки у висоту, долають
бар’єри, жонглюють м’ячами, кеглями, обручами, видають різні
звукові сигнали.
Дельфінами здавна цікавляться вчені різних країн. Результати їхніх досліджень є досить важливими.
2 Яка основна думка тексту? Обґрунтуй, чому ти так вважаєш.
Визнач тип тексту.
3 Випиши середину тексту, познач однорідні члени речення.

дельф'ін

дельф'інар'ій

465
1 Прочитай текст.

Моя подруга
Мою подругу звати Наталка. Ми вчимося в одному
класі, але ходимо в різні спортивні секції.
Вона ввічлива й добре вихована. Її мама працює у
нашій школі. Наталка охайна, чепурна. Вона часто бере
участь у конкурсах. Наталка допитлива, дотепна й кмітлива. Має відмінні успіхи в навчанні. Вона завжди весела, знає багато цікавих історій. Спортивна та енергійна,
займається легкою атлетикою. Два рази на тиждень відвідує спортивну секцію. Наталка щира та лагідна, уміє
дати добру пораду, прийти на допомогу. У нас багато
спільного.
Я рада, що маю таку чудову подругу.
2 Про що йдеться у цьому тексті? Який це тип тексту? Як характеризує свою подругу дівчинка?
3 Випиши прикметники, які характеризують Наталку, разом з
іменниками.
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466
Працюємо разом!
1 Послухайте текст (учитель читає).
Дід Матвій і Тарасик колють дрова на подвір’ї.
— А чи не час уже й перепочити? — поглядаючи на
онука, каже дід і всідається на дровітні.
А Тарасик знайшов товстий шмат соснової кори, видовбує човник.
Тихо на подвір’ї. Тільки іноді налетить вітерець-пустунець, побавиться вербовим віттям та й далі полетить.
«Курли, курли!» — раптом долинуло з вишини.
Тарасик підводить голову, вдивляється у небо. А курликання усе ближчає. Ось уже видно в голубому небі
рівненький трикутник.
— Журавлі! Діду, журавлі летять! — вигукує Тарасик.
Дід встає, прикладає до чола долоню.
— Повертаються з ірію веселики наші, — розгладжує
вуса.
— А чому веселики? — дивиться на діда Тарасик. —
Журавлі!
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— Ні, зараз, навесні, звуть люди журавлів веселиками.
— А чому?
— Бо повертаються птахи додому, і радіють вони, весело їм, що здолали далеку дорогу, що знову в рідних
краях. І люди з ними радіють.
— Дивіться, дідусю, строєм летять! Наче солдати! —
показує Тарасик.
— Строєм краще летіти. Так і з вітром легше змагатися, а як виб’ється котрий із сил, інший підтримає.
— Егей, веселики! Привіт! — гукає Тарасик.
Птахи ніби вчувають його вітання і у відповідь голосно курличуть.
— Восени зватимуться вони журавлями, — продовжує дід. — Розстаються тоді з батьківщиною і журяться
від того, що мусять летіти на чужину. Тому й — журавлі.
Стоять серед двору старий і малий, дивляться у небо.
Курликання поволі стихає, розтає у високості.
Тарасик береться за сокирку та все примовляє:
— Журавлі-веселики! Журавлі-веселики!
За Василем Чухлібом
колють дрова — рубають.
дровітня — колода, на якій рубають дрова.
долинуло з вишини — почулося з неба.
трикутник — клин птахів.
ірій — вирій.
розстаються — прощаються.
розтає у високості — зникає десь високо.
2 Про що йдеться у тексті? Хто головні герої?
3 Якої пори року відбувалася ситуація?
4 Що нового дізнався хлопчик?
5 Назвіть тип тексту. Поясніть свою думку.
6 Запишіть кінцівку тексту. Скільки в ній абзаців?
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467
1 Розглянь малюнок. Прочитай текст.

Чи буває мені сумно, коли йде дощ?
На вулиці йде дощ… Друзі розбіглися по домівках.
Що робити? Сумувати? Зовсім ні!
Я завжди знаходжу цікаву справу.
Варто тільки роздивитися навкруги.
Не думайте, що я сиджу з телефоном
чи перед телевізором. Зовсім не так.
Спочатку можна скласти космічний
корабель із деталей конструктора.
Тоді я беруся малювати акваріум або
морське узбережжя. А якщо почитати комікс про супергероїв, то й дощ
закінчиться!
Не люблю я сумувати в дощову
погоду.
Наталія Білозор
2 Хто автор есе?
3 Яка тема есе?
4 Перекажи своїми словами текст за планом.

1.
2.
3.
4.

План
Що відбувається за вікном, коли йде дощ?
Як міркує хлопчик?
Які справи хлопчик робить у дощову погоду?
Який у хлопчика настрій?

468
1 Пригадай, що ти робиш удома в дощову погоду.
2 Розкажи про свої відчуття за планом до вправи 467.
3 Які труднощі ти відчував, коли складав есе?
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Відгадки до загадок
С. 4.

Наша Україна.

С. 28.

Основа.

С. 29.

Лисиця.

С. 39.

Весною.

С. 62.

Лист.

С. 66.

Осінь.

С. 68.

Мороз.

С. 81.

Береза.

С. 105. Зима.
С. 107. Сова. Поле.
С. 108. Вовк.
С. 116. Дятел.
С. 125. Капуста. Кіт. Бджола.
С. 140. Павук.
С. 180. Соняшник.
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