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Укра¿но ти моÿ!
Тут живå моÿ ріднÿ.
Тут живóть мо¿ батькè.
Тут живåмо я і ти.
Тут живóть найкрàщі лþди.
Так булî і зàвжди бóде!
З пåршим вåресня вітàю,
Укра¿ну прославлÿю!
Світлана Кульбіда
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МОВА І МОВЛЕННЯ

Мова — жива скарбниця
історії народу
1
1. Прочитай вірш.

Здрàстуй, слîво!
Здрàстуй, укра¿нська мîво!
Ми знîву завітàли в клас.
Кв³тни, мîво калинîва!
Кв³тни, мîво барвінкîва,
кîжен день і кîжен час.
Дмитро Білоус
2. Про що йдеться у вірші? Хто завітав у клас?
3. Випиши слова, які характеризують українську мову. Доповни
іншими словами подібного значення.
2
1. Прочитай і доповни речення словами з довідки. Поясни їхнє
значення.

1. Мîва — твій друг і … . 2. Мîва — … дóмки.
3. Мîва — найважлив³ший зàсіб … . 4. Мîва — зна
рÿддя … . 5. Мîва — безц³нний … нарîду. 6. Мîва —
цілþще … нарîдної мóдрості.
Довідка: пізнаннÿ, порàдник, вт³лення, скарб, спілку
вàння, джерелî.
2. Спиши речення. Визнач число й рід іменників.
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3. Знайди слово, яке відповідає схемі:

– = .' –

.

= =

.

3
1. Прочитай текст.

Укра¿нська мîва — моÿ р³дна мîва
Ця барвінкîва мîва звучàла в колискîвих піснÿх могî
дитèнства. Нåю розмовлÿли мо¿ прадàвні рîдичі. Томó
укра¿нська мîва є мîвою спілкувàння мо¿х р³дних. Батькè, дідóсь, бабóся навчèли менå любèти ї¿, не засм³чувати погàними словàми. Вонà лунàє скрізь: на вóлиці, в
магазèні, шкîлі, бібліотåці, бо є мîвою мåшканців могî
р³дного крàю. Щоб дîбре знàти р³дну мîву, я вивчàю ї¿
на урîках у шкîлі.
За допомîгою мîви я пізнаþ багàто цікàвого. Я дізнàвся про пр³звища людåй свогî рîду. Мій дідóсь згàдував, що йогî бàтько говорèв про обîв’язок кîжного
члåна сім’¿ знàти поімåнно свій родов³д. Людèну, кîтра
цурàлася чи не знàла свогî дåрева рîду, зневàжливо
називàли людèною без рîду-плåмені.
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2. Хто розповідає про рідну мову? Дай відповідь, користуючись
малюнком «Дерево роду».
3. Чому українська мова є мовою спілкування рідних хлопчика?
4. Що допомагає тобі вивчати українську мову?
5. Поясни значення виділених словосполучень і запиши речення.
4
1. Розглянь малюнок. Як на дереві роду мають розміщуватися
представники старшого покоління й молодшого покоління?
Намалюй у зошиті правильне дерево роду.

Дідóсь

Дідóсь

Бабóся

Бабóся

Тàто

Мàма

Сестрà

Я

Брат

2. Згадай дерево свого роду і продовж речення.

Дåрево могî рîду нал³чує … члåнів. Менå звàти … .
Батькè далè мен³ такå ім’ÿ, томó що … . Моº пр³звище — … — дістàлося у спàдок від … . Мен³ подîбається (не подîбається) моº пр³звище, бо … . У моºї
мàми … дівîче пр³звище булî … . У нàшому родó булè
так³ пр³звища: … , … , … . Дåякі з пр³звищ — … , … —
ужå не існóють.
3. Подумай, що ще б ти додав про свій родовід. Речення запиши.

подîба[йец':а]

[пр'iзвишче]
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5
1. Прочитай виразно вірш. Звертай увагу на наголоси в словах.

Якщî позабóдеш стежèну до хàти,
якó дитинчàм навпростåць протоптàв,
і мàтiр, i рiд свiй, i слîво крилàте,
то, знàчить, чужèнцем бездóшним ти став.
Ростислав Братунь
навпростåць — найкоротшим шляхом
дитинчàм — дитиною
протоптàв — тут: часто ходив
2. Про що йдеться у вірші? До кого звертається автор вірша?
3. Заміни словосполучення словами, близькими за значенням.
Запиши.

Забóти стежèну — … , стежèна до хàти — … , дитинчàм протоптàв — … , слîво крилàте — … , рід
свій — … , бездóшний чужèнець — … .
6
1. Прочитай текст і розглянь малюнок. Чи відповідає малюнок
змісту тексту? Чому? Обґрунтуй.

Ск³льки скарб³в
в укра¿нській мîві?
Ск³льки з вуст нàшого нарîду мîжна почóти легåнд,
перåказів, пісåнь, прèказок, казîк! Вонè є р³зні: траг³чні і смутн³, весåлі і повчàльні. Ск³льки всіх цих скарб³в мîжна почóти, записàти по нàших укра¿нських сå
лах, хуторàх? Немà їм л³ку, немà їм
в³ку. Вонè передаþться з покол³ння
в покол³ння, живóть, примнîжуються, кв³тнуть. Так ми дізнаºмося про
істîрію укра¿нського нарîду, йогî
дóшу, харàктер, вдàчу.
Сергій Посань
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2. Перекажи текст. Чому він так називається? Про які скарби
йдеться в цьому тексті? Продовж речення:

Скарбè укра¿нського нарîду — це … .
3. Знайди й випиши з тексту два речення з однорідними членами.

переда[йóц':а]

примнîжу[йуц':а]

Згадай історію, казку чи розповідь, яку в твоїй родині передають від старших меншим. Розкажи її у класі.
7
1. Добери відповідні слова з довідки й прочитай вірш. Визнач
основну думку вірша.

Ким нàші прåдки булè,
нам пр³звища розповілè.
Клав прàдід пåчі — звавсь … ,
робèв колåса — … ,
дробèв кам³ння — … ,
щетèну оброблÿв — … ,
ковш³ виготовлÿв — … ,
дьîготь продавàв — … ,
у козàцькім курен³
отàман був пан … .
Дмитро Білоус
Довідка: куріннèй, дігтÿр, каменÿр, пічнèк, коліснèк,
щіткàр, ковшàр.
2. Визнач час дієслів. Постав до них питання.
3. Випиши нàзви професій, від яких утворилися прізвища людей.
У кожному слові зазнач кількість звуків і букв за зразком.
Зразок. Пічнèк — 6 зв., 6 б.
8
1. Прочитай текст-розповідь про козаків.

Козакè слàвилися жàртами й весåлим нàстроєм. Лю
бèли вигàдувати пр³звиська для сво¿х побратèмів. Тîму,
8
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хто спалèв з необерåжності кур³нь, — Пал³й. Хто любèв
розвîдити вогîнь на вод³ — Палèвода. Хто готувàв
¿жу — Кул³ш, Кàшка, Кашовàр, Борщ, Балàнда. Людèну,
малó на зріст, називàли Махèнею, велèку на зріст —
Малþтою, шèбеника — Святîшею.
шèбеник — а) негідник; б) бешкетник
2. Випиши з тексту козацькі прізвиська в два стовпчики: у перший — слова чоловічого роду, у другий — жіночого роду.
Познач у кожному слові корінь і закінчення.
Як виникли прізвища: Мàйборода, Кривошàпка, Переймичîвник, Криворóчко, Головàтий, Закусèло, Непийпèво,
Лупинiс, Загубикîлесо, Задерихвiст, Вовкодàв?
9
1. Прочитай віршований діалог. Між ким відбувається розмова?

Нащî козакîві вóса?
До козакà вчепèлася бабóся:
— Чи бàчили? Під нîсом — дві косè!
Нащî тоб³ так³ здорîві вóса?
Ні кîристі від них, ан³ красè!
— Вонè менå, — він кàже, — виручàють
(це мîже вам засв³дчити мій кінь).
Зимîю, нàче кîвдра, зігрівàють,
а вл³тку холодÿть, даþчи тінь.
Петро Ребро
вчепèлася — тут: звернулася
нащî? — навіщо?
здорîві — тут: великі, довгі
2. Випиши з вірша іменники, постав до них питання, познач закінчення за зразком.
Зразок. Козак ові — кому?

на[шч]î?

чи бàчили?
9
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10
1. Прочитай речення.

1. Виростàй, дитèно, і запам’ятàй — Батьківщèна є
найкрàщий край. 2. Батьківщèни р³дної садè нахилèлись
цв³том до водè. 3. Слàва Батьківщèні нàшій укра¿нській!
4. За Батьківщèну у боÿх козакè віддаþть життÿ.

2. Випиши однакові слова. Як вони називаються? Познач у кожному слові закінчення.
3. Добери до слова Батьківщина спільнокореневі слова.
11
Продовж речення словами з довідки.

Нàша кра¿на називàється … . Вонà знахîдиться в
цåнтрі … і мàє дàвні … . Ми святкóємо День незалåжності Укра¿ни … … . Укра¿на стàла незалåжною … …
томó.
Довідка: 24 сåрпня, 30 рîків, Єврîпи, традèції, Укра¿
ною.
називà[йец':а]

знахîди[ц':а]
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12
Склади розповідь про видатну людину (на вибір) за поданим
планом.

План
1. Ім’я та прізвище людини.
2. Коли й де жила (або де живе)?
3. Чим займалася, чим прославила
українську землю?
4. Цікаві факти з життя.
прослàвила
13
1. Доповни речення самостійно дібраними іменниками й прик
метниками. Запиши.

М³сто Кèїв — … Укра¿ни. В Укра¿ні є мальовнèчі
містà: … , … , … . Мен³ найб³льше подîбаються так³:
… , … , … . Кîжне м³сто мàє своº … минóле, свій герб,
сво¿ нàзви вóлиць, сво¿ унікàльні місцÿ-пàм’ятки, пишà
ється досÿгненнями … людåй.
2. Усно постав питання до доданих слів.

11
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1. Прочитай виразно вірш. Назвè символи нашої Батьківщини
словами з вірша.

Моÿ Батьківщèна — це хàта й калèна,
що вèросла б³ля вікнà.
Моÿ Батьківщèна — це вся Укра¿на,
що в ц³лому св³ті однà!
Моÿ батьківщèна — це сåла й містåчка,
й вербà, що пустèла гіллÿ.
І р³чка красèва від нас недалåчко…
Усÿ нàша р³дна землÿ!
Моÿ батьківщèна — це бóдні і свÿто,
і нåба безмåжного шир,
щаслèве дитèнство, мàма і тàто,
це рàдість, це лàска, це мир!
Анатолій Костецький
2. Випиши окличні речення, підкресли іменники в множині.
3. Вивчи вірш напам’ять.

Укра[й³]на

вкра[й³нс']ка

(що зроби?) назвè

(що?) нàзви

15
1. Доповни й запиши речення.

Я — … — і мо¿ дрóзі … , … проживàємо в м³сті
(сел³) … . Вонî знахîдиться в … îбласті Укра¿ни. Йомó
вèповнилося … рîків. День м³ста (селà) ми святкóємо
… … . Ми знàємо талановèтих людåй нàшого м³ста
(селà): … , … .
Ми … традèції нàшого м³ста (селà).
2. Чи є ці речення текстом? Чому?

12
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Напиши твір-розповідь про видатну людину вашого міста (села,
області) під назвою «Я пишаюся своїм видатним земляком». Скористайся планом із вправи 12.
17
1. Прочитай вірш. Придумай нàзву вірша.

* * *
Мîвою р³дною я розмовлÿю,
в³льно живó у р³днім крàю,
Укра¿ну моþ прославлÿю,
традèції бережó!
Надія Красоткіна

2. Якими членами речення є виділені слова?
3. Пошир і запиши речення.

Мîвою (якою?) … я розмовлÿю (з ким?) … . В³льно
живó у (якому?) … крàю (скільки?) … . (Яку?) … Укра¿ну
моþ прославлÿю (як? чим?) … . (Які?) … традèції бережó.
традèції — передання досвіду, звичаїв, культурних надбань від старшого покоління до молодшого

рiднім краþ

рiдному крàї
13
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18
1. Прочитай слова й визнач частину мови. Назвè спочатку слова,
які відповідають на питання хто?, а потім — на питання що?

Укра¿нець, мîва, бàтько, слîво, Батьківщèна, громадянèн, держàва, мàти, покол³ння, рîдина, козàк.
2. Запиши за зразком.
Зразок. Держава — що?, ж. р., одн.
19
1. Утвори й запиши прислів’я з окремих слів.

1. ум³й, постîяти, Батьківщèна, мàти, за нåї. 2. ти, там,
Землÿ, де, найкрàща, вродèвся. 3. а вдîма, Всþди, найкрàще, дîбре. 4. За, життÿ, р³дний, віддàй, край. 5. без,
як, Людèна, земл³, гніздà, р³дної, соловåй, без.
2. Поясни значення одного прислів’я (на вибір).
3. Розбери виділені слова за будовою.
20
1. Прочитай виразно вірш. Доповни вірш словами з довідки.

Ось нåбо блакèтне i сîнце в зен³тi!
Моÿ Укра¿на — найкрàща у … !
Моÿ Укра¿на — це ліс і озåрця,
безмåжні степè, кришталåві … .
Красèві пейзàжі i гîри висîкі,
малåнькі струмîчки i р³ки … .
Містà старовèнні i зàмки прекрàсні.
Велèкі будîви і нàші, … .
Садè чарiвн³, мальовнèчії сåла.
Моÿ Укра¿на — це п³сня … .
Це щèра, багàта, як світ, ї¿ мîва,
крилàта, такà мелод³йна, … .
Ї¿ оберåги — вербà i калèна.
Найкрàща у св³тi — моÿ … .
Бо нам найрiдн³ша Вітчèзна i мàти.
14
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То як же нам, д³тям, ї¿ не … !
Моÿ Укра¿на — козàцькая слàва!
Такà волелþбна i мèрна … .
Вонà дорогà нам, i р³дна, i мèла.
Бо світ пåред нàми велèкий … .
Вітчèзно святà, дорогà Укра¿но,
для кîжного з нас ти у св³тi … !
Надія Красоткіна
Довідка: весåла, сучàсні, св³ті, єдèна, кохàти, чудîва,
глибîкі, держàва, Укра¿на, джерåльця, відкрèла.
2. Випиши три речення, які описують: природу України, українську мову. Підкресли слова-ознаки.
сîнце в зенiті — сонце в найвищій точці неба над головою спостерігача
кришталåві джерåльця — чисті джерельця
садè чарівнi — квітучі сади навесні

[В']ітчèзно

Укра[й³]но

Культура мовлення й спілкування
в різних мовленнєвих ситуаціях
Слова вітання, прощання, подяки, вибачення,
прохання — це слова ввічливості. Вони завжди
звернені до людини (людей) під час зустрічі,
демонструють доброзичливе ставлення і повагу.
Слова вітання
Дîброго рàнку!
Дîбрий день!
Дîбрий вечір!
Вітаю! Прив³т!
Мо¿ вітàння!
Здоровåнькі булè!
15
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1. Прочитай і вибери лише слова вітання.
Дîброї нîчі! Дîбрий день! До зóстрічі! Дîброго рàнку! Вітàю! Добрàніч! Здрàстуй! Як спрàви? Прив³т! Мо¿
вітàння! Здоровåнькі булè!
2. Запиши слова вітання у два стовпчики. Перший стовпчик — вітання до друзів, рідних. Другий стовпчик — вітання до дорослих.
22
1. Розглянь малюнки. Прочитай діалоги. Хто бере участь у розмовах?

1. — Мар³йко, … !
— … , В³тю.
— Кудè ти йдеш?
— До сестрè ²нни.
— Ход³мо рàзом, я йду до
ї¿ сус³да Олåга, ми домовлÿлися
ппозаймàтися на турнікó.
2. — … , Тимоф³ю Івàновичу!
— … , Пåтрику! Ти сьогî
дні поспішàєш?
— Так, зап³знююся на змагàння з футболу.
— Не бóду тебå затрèмувати. Бажàю перемîги тво¿й комàнді.
— … . … .
— … .
2. Встав пропущені ввічливі слова.
3. Пригадай, що таке діалог. Назвè звертання й поясни розділові
знаки при звертаннях.

16
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1. З’ясуй за тлумачним словником значення слів діалог, монолог.
Склади й запиши речення з цими словами.
2. Розглянь схему й малюнки. Визнач, які слова вони ілюструють.
До якого слова немає малюнка? Поясни, чому ти так вважаєш.

моно
лог

діа
полі

24
1. Прочитай текст. Визнач, скільки мовців бере в ньому участь.

Якèй красèвий степ веснîю! Дèвишся і не мîжеш намилувàтися.
В³тер колèше н³жну ковилó. І здаºться, що то — мîре, а
на ньîму — грайлèві хвèлі. У трав³ багрÿними вîгниками
горÿть мàки.
Сåрце завмирàє від такîї красè.
2. Чи можна перетворити цей монолог на діалог? Обґрунтуй.
3. Випиши дієслова. Постав до них питання.

17
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1. Розглянь схему, що відображає особливості спілкування.

Я — адресàнт

Я говорþ,
я пишó

Вислîвлювання
Про що? —
тема спілкування
Для чого? —
мета спілкування
Де? —
місце спілкування

Ти — адресàт

Ти слóхаєш,
ти читàєш

адресàнт — той, хто звертається до когось письмово,
усно, жестово
адресàт — той, до кого звертаються письмово, усно,
жестово
спілкувàння — розмова двох або кількох осіб.
2. Опиши особливості спілкування в одному з діалогів із вправи
22 в такій послідовності: адресант, адресат, тема, мета й місце
спілкування.
3. Запиши складені речення.
26
1. Розглянь малюнок. Хто бере участь у спілкуванні? Назвè тему
й місце події.

— Дивèсь, Івàнку, вод³й запрîшує нас до свогî автî!
¯дьмо з ним!
18
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— Ні, Галèнко! Не мîжна сідàти в автомоб³ль до незнайîмої людèни! Зачекàймо автîбуса.
2. Чи правильно хлопчик відповів дівчинці? Чому не можна сідати в машину до незнайомців?
3. Як учинять у такій ситуації ввічливі діти? Які слова використають?
27
1. Прочитай вірш.

Сашкî
В трамвàї перепîвненім
Сашкî з м’ячåм сидèть.
А б³ля ньîго згîрблений
старèй дідóсь сто¿ть.

Хтось до Сашкà звертàється:
— Чи вас у шкîлі вчать,
як м³сце дàти стàршому,
як стàрших поважàть?
— Та вчать, — Сашкî відкàзує, —
алå оцå якрàз
розпочалèсь кан³кули —
ніхтî не óчить нас.

Грицько Бойко

Відкàзує — відповідає.
2. Між ким відбувається діалог? Як ти гадаєш, чи можна назвати
Сашка добре вихованим? Чому?
3. Випиши слова адресанта. Визнач граматичні основи в перших
двох реченнях.

трамвàй

звертà[йец':а]

[н'і]хтî

Слова вибачення
Прîшу вèбачення
Пробàч(те)
Перепрîшую
Вèбач(те)
19
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1. Прочитай три діалоги й поміркуй про особливості спілкування в кожному з них.
1. — Дîброго рàнку, д³ти!
— Дîброго рàнку, Мар³є Васèлівно!
— С³ли р³вно, озирнóлись, однå îдному всміхнóлись. Бóдем дîбре працювàти — вèйдуть гàрні
результàти!
— Постарàємось!
2. Сåред нîчі: тук, тук, тук.
— Відчин³ть, це бурундóк!
— Як ім’ÿ твоº?
— Васèль!
— То захîдь на хліб, на сіль…
— Хто госпîдар?
— Лис Панàс!
— Ой, я зîвсім не до вас!
Роман Скиба
3. — Дîбрий день, д³ти! Менå звàти Максèм. Я журнал³ст. Ви óчні 4-А клàсу?
— Дîбрий день! Так.
— Як вас звàти?
— Соф³йка, Мар³йка, Пåтрик.
— Дóже приºмно. Я хîчу написàти зам³тку в газåту
про те, як ваш клас готóється до Свÿта îсені. Допомож³ть мен³.
— Дîбре, ми рàдо це зрîбимо, — відповілè д³ти.
— Багàто óчнів готóють на кîнкурс ос³нні композèції, — сказàла Соф³йка. — Добирàють для них
влóчні нàзви. Для композèцій мîжна використîвувати каштàни, жîлуді, листîчки, кв³ти, фрóкти та
îвочі. Жур³ кîнкурсу вèбере крàщу композèцію та
вèзначить перемîжця.
— Хто з вас брàтиме óчасть у кîнкурсі?

— Ми всі.

20
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— Напрèклад, я, — сказàв Пåтрик, — ужå придó
мав, що зроблþ. Соф³йка і Мар³йка готóють вèступ
«Îвочі і фрóкти на нàшому стол³». Дåякі óчні розкàжуть про знàчення ос³ннього врожàю у житт³
людåй. Пошèють цікàві костþми. Ми змîжемо побàчити живó мîркву, капóсту, ÿблуко та ³нші дарè
îсені.
— Я дóмаю, що свÿто зацікàвить багатьîх, — додалà Мар³йка.
— Дÿкую за рîзповідь. Бажàю вам перемогтè. До
зóстрічі.
— До побàчення!
2. Заповни в зошиті таблицю.
Номер
Адресант Адресат
діалогу

1

Учителька

Учні

2
3

…
…

…
…

Тема
спілкування

Мета
спілкування

Місце
спілкування

Приві- Створення Примітання робочого щення
на уроці настрою,
класу
налаштування
на гарні
результати
на уроці
…
…

…
…

…
…

3. Які труднощі виникли в тебе під час заповнення таблиці?

Слова прощання
Прощавàй!
До побàчення!
До зóстрічі!
На все дîбре!
На добрàніч!
21
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1. Прочитай речення і розглянь малюнки.

1. Лþди спілкóються словàми, жåстами, інтонàцією.
2. Н³жними об³ймами мàма і тàто виражàють своþ любîв
до дитèни. 3. У л³сі ми гîлосно гукàємо до дрóзів, щоб
не заблукàти. 4. Відîмі жåсти «ВІТÀЮ, ПРИВ²Т» підкрåслюють рàдість від зóстрічі. 5. Махàємо рукîю «ПРОЩÀЙ»
і пîдумки бажàємо всьогî найкрàщого.

2. До кожного малюнка добери відповідне речення.
3. Розкажи, як ти спілкуєшся: з товаришем, директором школи,
прибиральницею.
30
1. Прочитай текст.

На тåму вв³чливого спілкувàння мîжна намалювàти
багàто цікàвих малþнків.
На однîму з них я уявлÿю мàму, якà схилèлася над
л³жком дîнечки зі словàми: «Дîброго рàнку! Прокидàйся! Час збирàтися до шкîли!» На дрóгому малþнку
22
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вчèтелька завåршує урîк і добро
зèчливо прощàється з óчнями. На
трåтьому малþнку школяр³ допомагàють старåнькому дідусåві перейтè вóлицю або на зупèнці хлîпчик
пропускàє попåред сåбе бабóсю
до автîбуса. На четвåртому малþнку працівнèця їдàльні
пропонóє хлîпчику смачнèй пиріжîк або т³стечко, а той
чåмно дÿкує. На п’ÿтому малþнку бàтько з дорîслим
сèном повертàються з магазèну, і син несå важкó сóмку.
Ск³льки є прèкладів гàрного спілкувàння і дîбрих
справ, як³ мîжна передàти на малþнках!
2. Розглянь схему й поміркуй, чому є важливими зазначені особливості спілкування. Назвè їх.

доброзèчливість

чåмність

культóрність

прив³тність
Особливості
спілкування:
щèрість

вв³чливість

взаєморозум³ння

правдèвість

повàга до
співрозмîвника
3. Які з особливостей спілкування відповідають описаним у тексті
малюнкам?

спілкувà[н':а]

[взайеморозум'³н':а]
23
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1. Прочитай уривок із казки. Про що в ньому йдеться?

У л³сі тåмному ведмåдик поживàв,
тàта, мàму, дîбрих рîдичів він мав.
Всі йогî любèли, береглè,
доглядàли, догоджàли, як моглè.
Ріс соб³ ведмåдик, пив і їв,
т³льки дÿкувать нікîму не хот³в —
ні сус³дам, ні знайîмим, ні рідн³,
ні звірÿтам, ні пташàтам, ні мен³.
2. Випиши речення, яке характеризує ведмедика. Підкресли
однорідні члени речення. (Закінчення казки можна прочитати
в журналі «Джміль», 2014, № 2.)
32
1. Прочитай текст.

11 с³чня відзначàють Усесв³тній
день «Дÿкую». Цей день мîжна без
Дякую!
переб³льшення назвàти одніºю з
«найвв³чливіших» дат у рîці.
Словà подÿки мàють маг³чні властèвості. З ¿хньою
допомîгою лþди дарóють однå îдному рàдість, вислîвлюють увàгу й передаþть позитèвні емîції. Без цих слів
нàше життÿ стàло б с³рим і похмóрим.
2. Пригадай і запиши слова подяки.
3. Скажи «дякую» по-різному: за допомогою інтонації, жестів, погляду, рухів тощо.
Подумай, за що можна подякувати:

•
•
•
•
•

птàшці, що відлітàє в тåплі кра¿;
кîтику, якèй грàється з тобîю вдîма;
сус³дові по пàрті;
мàмі;
захисникîві Вітчèзни.

24
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Слова подяки
Дÿкую
Спасèбі
Вдÿчний тоб³ (Вам)
33
1. Прочитай текст.

Подарóнок — дîбре, а увàга — дорîжча
— Мàмо! Ми з хлîпцями вèрішили влаштувàти для
Оксàни Миколàївни й нàших дівчàт спрàвжнє свÿто
8 Бåрезня! Спечè, будь лàска, мій улþблений пир³г із
ÿблуками, — попросèв урàнці Микîлка.
— Обов’язкîво спечó, — всміхнóлася мàма. — Молодц³, хлîпці, дîбре придóмали.
Увåчері мàма повернóлася з робîти дóже стîмлена.
Та ще й ліфт у будèнку не працювàв, і довелîся з пîвними сóмками піднімàтися на п’ÿтий пîверх схîдами.
Микîлка чув, що мàма прийшлà. Подóмав: «Трåба допомогтè їй розібрàти сóмки», — але не міг відірвàтися від
телев³зора — покàзували улþблений мóльтик.
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П³сля вечåрі мàма ще дîвго пîралася на кóхні, а
Микîлці рàптом дóже захот³лося спàти. Він гукнóв:
«Добрàніч, мàмо!» і пішîв до своºї кімнàти. Колè вже
лежàв у л³жку, відчóв приºмний зàпах печåних ÿблук,
ван³лі, корèці…
«Мàма печå мій улþблений пир³г», — подóмав Микîлка. Усміхнóвся й заснóв щаслèвий.
2. Про що йдеться в тексті? Які слова ввічливості використовував Миколка в розмові з мамою? Чи можна хлопчика назвати:
ввічливим, чуйним? Чому?
3. Чи є різниця між поняттями ввічливий хлопчик і чуйний хлопчик? Поясни свою думку. Випиши речення зі звертаннями,
поясни вживання розділових знаків при звертаннях.
34
1. Прочитай приказку. Яке слово повторюється?

Дîбрі словà — це кв³ти.
Дîбрі спрàви — це плодè.
2. До слîва добрі у виділеному словосполученні добери словà,
близькі за значенням, за зразком.
Зразок. Добрі слова — слова ввічливості, чарівні слова.
35
1. Прочитай поради Карлсона. Знайди й виправ помилки.

1. Ти зайшîв до клàсу, обов’язкîво
трåба попрощàтися з усімà, хто вже прийшîв. 2. На вóлиці ти зустр³в своþ
учèтельку з ³ншою людèною, вітàтися
трåба лишå з учèтелькою. 3. Колè ти
йдеш зі шкîли й зустрічàєш знайîмих
людåй, вітàтися не обов’язкîво. 4. Дідусþ пåред сном трåба побажàти дîброго
рàнку.
2. Які поради допомагають тобі чемно поводитися? До яких порад ти дослухаєшся: завжди; інколи; ніколи? Запиши.
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36
1. Прочитай жартівливий вірш.

Кіт з Рябкîм булè друзÿки.
Мóрчик нèшком у собàки
брав щорàзу м’ÿсо, сàло,
бо котîві зàвжди мàло.
А Рябкî зітхàв у тóзі:
— Хай берå, на те ми дрóзі.
Д³ти, ви скаж³ть мен³:
кіт був друг Рябкîві?
2. Про що йдеться у вірші? Як ти оцінюєш стосунки Рябка і Мурчика?
3. Чому клички тварин написано з великої букви?
4. Випиши речення зі звертанням, підкресли в ньому підмет і
присудок.
друзÿки — друзі
нèшком — таємно
тóзі — смутку, сумно

Рябкî

Мóрчик

37
1. Прочитай вірш. Про що йдеться у вірші?

Колè тебå в тяжкó хвилèну
людèна вèручить з бідè —
про це добрî, аж пîки в³ку,
ти, дрóже, пам’ятàй завжди.
Колè ж людèні щиросåрдно
ти зрîбиш сам добрî колèсь, —
про це забóдь, аж пîки в³ку,
мовчè й нікîму не хвалèсь.
Лідія Компанієць
аж пîки в³ку — скільки будеш жити
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2. Чи пам’ятаєш ти добро, яке тобі зробили інші? Пригадай їхні
імена. Розкажи, як ти допомагаєш іншим людям.
3. Чому про добро, яке роблять для тебе інші, треба пам’ятати,
а про добро, яке робиш ти, — забувати?

хвилèна

не хвалè[с']

38
1. Розглянь малюнок. Напиши привітання однокласнику з Днем
народження. Що ти йому побажаєш?

2. Які ввічливі слова ти використаєш?
39
1. Прочитай ситуації.

1. Дмèтрик вèтратив на морîзиво грîші, як³ мàма
далà йомó на хліб. Удîма він сказàв, що загубèв грîші.
Як мав прàвильно вчинèти хлîпчик?
2. Марèнка прийшлà в гîсті до одноклàсниці Оксàнки. Дівчàтка рàзом робèли урîки, грàлися, вèпили чàю
і з’¿ли весь торт. Увåчері, колè повернóлися батькè,
Оксàнка сказàла, що торт з’¿ла Марèнка. Чи мîжна
прихîвувати прàвду? Як мàла вчинèти д³вчинка?
2. Як, на твою думку, потрібно вчинити в описаних ситуаціях?
3. Які поради можна дати дітям, які опинилися у складній ситуації?
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Речення

Види речень
за метою висловлювання
40
1. Прочитай вірш-загадку.

К³лька слів, однå чи два —
і дóмка утворèлася.
Це не прîсто вже словà —
з них … зробèлося!
2. Що зробилося зі слів? Чому ти так думаєш?
41
1. Прочитай вірш-загадку.

Що за віз без кол³с?
Кîтяться санчàта.
Що Морîз нам прив³з?
Знàють всі малÿта!
2. Визнач кількість речень і вид кожного речення.
3. Склади схеми речень і заповни в зошиті таблицю.

Що за віз без коліс?

?

Котяться санчата.
Що Мороз нам привіз?

…

Знають всі малята.

…

?

4. Як позначається на схемі речення власна назва? Назвè речення з таким словом.
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42
1. Розподіли слова на дві групи й поєднай так, щоб утворилися
два речення.

День, ми, дню, був, рад³ли, тèхий, л³тньому, і, сîнячний.
2. Запиши речення. Назвè розділові знаки.
3. Які це речення за метою висловлювання?

Пригадай види речень!
За метою
висловлювання

За інтонацією
Неокличне

Окличне

Питальне
(запитує про щось)

Людèна
починàється
з добрà?

Людèна
починàється
з добрà?!

Розповідне
(розповідає або
повідомляє про
щось)

Людèна
починàється
з добрà.

Людèна
починàється
з добрà!

Спонукальне
(спонукає — наказує, просить, закликає до чогось)

Людèна
починàється
з добрà.

Людèна
починàється
з добрà!

43
1. Прочитай речення.

1. Мàма купóє кнèжку мен³. 2. Тàто вчить плàвати менå.
3. Оксàнка дÿкує Світлàнці за допомîгу. 4. Вітàлик вèмкнув
моб³льний телефîн. 5. Óчні розпочалè новó спрàву.
2. Який знак стоїть у кінці речень? Які це речення?
3. Перетвори розповідні речення на питальні. Запиши. Прочитай
з відповідною інтонацією.
Зразок. Мама купує книжку мені. — Мама купує книжку

мені?
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44
1. Прочитай речення з відповідною інтонацією.

Зверни увагу: неокличні речення вимовляються без
особливих емоцій. Окличні речення вимовляються емоційно, з підвищеною інтонацією.
Д³ти усміхнóлися.
Д³ти усміхнóлися?
Д³ти, усміхн³ться!
Д³ти усміхнóлися!
2. Знайди слово, що відповідає звуковій схемі:

.

– =

.

–

= .' = =

.

.

Назвè граматичне значення цього слова в реченні.
3. Розглянь малюнок. Якому реченню він відповідає? Чому?

óсмішка

пîсмішка

45
1. Прочитай речення. Яке це речення?

Р³дну укра¿нську мîву потр³бно любèти і берегтè.
2. Перебудуй розповідне речення так, щоб воно стало спонукальним.
3. Запиши речення й прочитай з відповідною інтонацією.
4. Намалюй схему спонукального речення.
46
1. Прочитай речення. Яке це речення за метою висловлювання?

Пам’ятàй, не забувàй словà вв³чливості.
2. Перебудуй речення на спонукальне окличне. Прочитай із відповідною інтонацією.
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47
1. Розглянь малюнок. Прочитай виразно вірш.

Спонукàльне рåчення
— Що це знàчить — спонукàння? —
запитàв малèй котóсь.
— Це накàз або прохàння, —
відповів йомó дідóсь. —
Прèклад: Не облèзуй лàпу,
крàще покуштóй омлåт.
Мåблі к³гтями не дрÿпай
і віддàй мен³ жилåт!
Невдовîлено повîдить
кіт хвостîм тудè-сюдè:
— І чомó у тåбе, д³ду,
спонукàння це завждè?
котóсь — малий котик
2. Про що розповідається у вірші?
3. Як пояснив дідусь, що таке спонукання?
4. Прочитай речення зі спонуканням. Які це речення за інтонацією?
48
Прочитай і доповни речення.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Рåчення — це словà …
Рåчення виражàє …
За метîю вислîвлювання рåчення бувàють …
За інтонàцією рåчення бувàють …
У кінц³ розповіднîго рåчення стàвимо …
У кінц³ питàльного рåчення стàвимо …
У кінц³ спонукàльного рåчення стàвимо …

49
1. Зміни розповідні речення на спонукальні за зразком.
Зразок. Галинко, полий, будь ласка, квіти.
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1. Тàто купèв смачнó дèню. 2. Îля дÿкує Микîлці за
допомîгу. 3. Вітькî запізнèвся на урîк. 4. Учител³ спланувàли батьк³вські збîри.
2. Які знаки ми ставимо в кінці спонукальних речень?
3. Прочитай спонукальні речення з відповідною інтонацією.
50
1. Визнач види речень за метою висловлювання та інтонацією.

1. Вåресень спішèть у гîсті
та ведå з собîю îсінь.
2. Жîвтень пåнзлика дістàв —
лèстя все розфарбувàв!
3. Листопàд несå в ковш³
с³рі хмàри і дощ³!
2. До кожного речення намалюй схему.
3. Які труднощі ти відчував?

Зв’язок слів у реченні.
Граматична основа речення
51
1. Прочитай слова. Це речення? Чому?

вбранн³

стоÿть

у

дерåва

золотîму

2. Що треба зробити з цими словами, щоб утворити речення?
3. З якого слова краще починати встановлювати зв’язок слів?
4. Речення запиши. Яке це речення?

Пам’ятка
1. Знайди слово-назву, про яке йдеться у реченні.
2. Знайди дієслово: що мовиться про слово-назву (що
воно робить). Це буде граматична основа речення.
3. Додай за змістом інші слова. Побудуй речення.
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52
1. Утвори й запиши речення.

зоопарку.
Їжак
Поїзд
Ми

їде
до

столиці.

до

їжу.

поїхали
заготовляє

2. Назвè граматичну основу кожного речення.
3. Запиши речення. Назвè в кожному підмет і присудок.
4. У кожному реченні підкресли граматичну основу за зразком.
Зразок. Їжак заготовляє їжу.
53
1. Прочитай. Про що йдеться у вірші?

Що за дèвнії два слîва —
всьîго рåчення оснîва?
Пåрше тîго називàє,
хто чи що в нім виступàє.
А що рîбить хтось чи щось,
дрóгий член розповідàє.
Дмитро Білоус
дèвнії — дивні
2. Дай відповіді на запитання.

• Який член речення називається підметом?
• Який член речення називається присудком?
• За допомогою чого пов’язані слова в реченнях?
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Граматична основа речення —
підмет і присудок.
хто?

що зробив?

Петрик знайшов пульт.
Підмет — хто? що?
Присудок — що робить? що зробить?
граматèчна оснîва рåчення
головн³ члåни рåчення
п³дмет і прèсудок
54
1. Розглянь малюнок і склади речення, що відповідають поданим моделям.

1. Який? хто? що робить? як?
2. Хто? що робить? під чим?
3. Хто? що робить? де?
2. Запиши речення. Познач у кожному головні члени.
3. Намалюй схему одного речення.
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55
1. Прочитай речення, які склав Карлсон. Визнач підмет і присудок.

К³шка вèвела курчàт.
Квîчка мèє кошенÿт.
Пåсик ¿сть пахóче с³но.
Гàвка кîник на людину.
Щóка під кущåм живå.
Зàєць р³чкою пливå.
Дîщик грàє на соп³лці.
Хлîпчик мèє шóбку б³лці.
Ігор Січовик
2. Скільки помилок ти виявив? Назвè їх і виправ.
3. Запиши вірш правильно.
56
1. Прочитай вірш-колискову.

Веч³рня п³сня
Тихåсенький вåчір на зåмлю спадàє.
І сîнце сідàє в тихåсенький гай.
Ой сîнечко ÿсне, невжå ти втомèлось?
Чи ти розгнівèлось? Іщå не лягàй!
Володимир Самійленко

2. Постав питання до граматичних основ двох перших речень.
3. Випиши речення зі звертанням, познач граматичну основу.

колисàнка

колискîва
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Другорядні члени речення
Речення має другорядні члени:
Маринка –вчасно
∙ – ∙ – ∙ – прийшла на урок.
Другорядні члени речення —
усі, крім підмета й присудка.
57
1. Склади й запиши речення за малюнками й схемами.

(хто?)

(що робили?)

(хто?)

(що зробив?)

(які?)

(де?)

(який?)

(куди?)

2. Назвè підмет і присудок. Назвè другорядні члени речення. На
які питання вони відповідають?
3. Складені речення запиши.
58
Доповни речення словами з довідки.
Запиши. Визнач граматичну основу й
другорядні члени речення. Якому реченню відповідає малюнок?

1. Рàнньою веснîю вèорав фåр
мер (що?) … . 2. Пос³яв на пîлі
(що?) … . 3. Вèріс висîкий льон і вкрèвся (чим?) … .
4. Лàгідне сîнечко світèло (на що?) … теплåнько. 5. Щåд
ра хмàрка кропèла (чим?) … .
Довідка: дîщиком, льон, пîле, цв³том, на пос³ви.
фåрмер (професія)

фåрма (господарство)
37
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59
1. Прочитай. Назвè головні й другорядні члени речення.

Наймåнша у св³ті бібліотåка розташîвана в інд³йському м³сті Амр³тсарі. Там зберігàється лишå однà кнèжка.
У бібліотåці Нью-Йîрка є найб³льша у св³ті кнèжка. Вонà
мàє ширинó три мåтри, товщинó — одèн метр. Відв³дувачі бібліотåки гортàють ї¿ сторінкè за допомîгою спеціàльного прèстрою.
2. Спиши два речення (на вибір). Познач підмет і присудок.
60
Заміни подані словосполучення одним словом. Утвори з
цим словом речення так, щоб воно виступало підметом, і
запиши.
Зразок. Малåнький стіл — стîлик.

У вітальні столик стоїть біля вікна.
Малåнький стілåць — … .
Малåнький вазîн — … .
Малåнька пîлка — … .
Малåнький дивàн — … .
61
Прочитай речення. Перероби їх так, щоб головний член речення став другорядним.
Зразок. Комп’ютер допомагає мені в навчанні.

Я використовую комп’ютер після уроків.

Стілåць сто¿ть б³ля вікнà.
Зîшит з укра¿нської мîви лежèть у рюкзакó.
Орган³зм загартîвується обтирàнням, купàнням, плà
ванням і перебувàнням на св³жому пов³трі.
обтирà[н':а]
купà[н':а]
перебувà[н':а]

плàва[н':а]

38
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62
1. Прочитай малюнковий текст.

У кèївському зоопàрку живå
нîго дня до ньîго завітàли
запитàв :
— Ти знàєш, що

Артåмко зі сво¿м
не вм³ють

— Не вм³ють? — здивувàвся
— Дивèсь! —
стриб!

на ім’ÿ Хорàс. Од-

пåред

.

?

. — Я навчó

!

. — Робè так: стриб-

спрîбував повторèти. У ньîго нічîго не вèйшло.
— Зачекàй, — не здàвся
помîже!
І
на

пов³в

на

, стàлося дèво:

нåба, аж до

. — Я знàю, що нам до! Як т³льки
!

вèще

опинèвся
! Аж до

!

2. Випиши перші два речення. Познач головні члени.
63
До головних членів речення добери другорядні члени. Запиши.

1. Ми об³дали (коли? де? чим?). 2. Гàрний вчèнок
зробèв (коли? хто?). 3. Погàний вчèнок скîїв (хто?
коли?). 4. Ми прочитàли (що? в чому?). 5. Я переконàвся (у чому? коли?). 6. Дрóзі подарувàли (коли? кого?
кому?). 7. Я берó прèклад (з кого? чому? для чого?).
39
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гàрний вчèнок

погàний вчèнок

64
1. Прочитай і спиши вірш.

Ми пос³яли горîх
із матóсею удвîх.
Минóло к³лька днів —
він зійшîв, зазелен³в.
Будó ¿сти залюбкè
я з горîхом пиріжкè.
2. Знайди в кожному реченні граматичну основу. Якою частиною
мови виражено підмети? Зачитай речення, що відповідає малюнку.

за[л'у]бкè

пи[р' і]жкè

65
1. Прочитай текст і розглянь малюнки. Назвè головні й другорядні члени речення.

Вåчір
Зайшлî сîнце. Засинàють містà і сåла. Лþди готóються до сну. Д³ти слóхають веч³рню колисàнку. Пîтім вонè
чèстять зóби, вмивàються, мèють нîги, бажàють р³дним
дîброї нîчі. Ус³ засинàють.

2. Зміни слова в реченнях так, щоб текст мав нàзву «Ранок».
Пошир речення другорядними членами.

40
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Поширення і скорочення речень
66
1. Прочитай речення. Які слова в реченні
виділено?

Гîлуб сів.
С³рий гîлуб сів.
С³рий гîлуб сів на рóку.
С³рий гîлуб сів на рóку людèни.
С³рий гîлуб сів на рóку людèни з нас³нням.
С³рий гîлуб сів на рóку людèни зі смачнèм нас³нням.
С³рий гîлуб сів на рóку людèни зі смачнèм сîняшниковим нас³нням.
Урàнці с³рий гîлуб сів на рóку людèни зі смачнèм
сîняшниковим нас³нням.
2. До кожного нового слова в реченні постав питання за зразком.
Зразок. Який голуб сів? Сірий голуб сів.
3. Запиши найдовше речення. Постав питання до кожного слова.
Підкресли іменники.
4. Чим відрізняється коротке речення від довгого?

Речення можна поширювати
другорядними членами.
Поширене речення містить більше інформації.
67
Пошир малюнковий текст словами з довідки. Прочитай.

… наближàлась îсінь. На
гàло. Гулè …
, пàхло …
кîло!
Хто ж це прича¿вся між …
розл³гся

все дости. Якà ж … красà нав? Пîсеред горîду …

. … він розплþщив …

і почàв
41
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роздивлÿтися … . … підв³вся, зіп’ÿвся на свогî
почàв знайîмитися. … він познайîмився з
. … заглянóв до
про

та

Та ось
заснóв.

та

й
…

. Не забóв він

.
пішлî на … . Госпîдар … заховàвся … і

Довідка: швèдко, дбайлèві, св³жим, неймов³рна, пожîвклим, повàжно, рàптом, сîнні, навкîло, пîтім, спочàтку, та, пîтім, спочèнок, теж, під листок.
68
1. Спробуй скоротити речення. Відкидай по одному слову, поки
не залишиться граматична основа.

Зимà
Зимà
Зимà
Зимà
Зимà

принîсить д³тям рàдість і весåлі розвàги.
принîсить д³тям рàдість і розвàги.
принîсить д³тям рàдість.
принîсить рàдість.
принîсить.

2. Назвè питання, які допомогли тобі скоротити речення.
3. Намалюй схему найдовшого речення.

Скорочене речення (граматична основа)
містить лише основну інформацію.
69
1. Склади нові речення за малюнком і граматичною основою.
Використовуй питання: який? (за ко
льором, розміром, вагою, відчуттям);
куди? на що? (частина обличчя); де?
(місце на природі); коли? (час доби).
2. Запиши складені речення.
3. Які труднощі виникли в тебе під
час складання речень?
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70
1. Прочитай швидкомовку.

Скîчив кîтик, сів на плîтик,
мèє рîтик і живîтик.
Марійка Підгірянка
2. З допомогою яких питань можна поширити іменники й діє
слова? Запиши за зразком.
Зразок. Котик який? — руденький, маленький.

Скочив коли? — зранку.

3. Поширене речення запиши.

пошèрене рåчення

скорîчене рåчення

71
1. Пошир речення словами з довідки.

Настàв … рàнок. Зірочкè пірнóли в … безîдню нåба.
Край нåба палàє … пîлум’ям. … трàви виблèскують
ср³бною росîю. Піднімàється … тумàн. Над шляхîм полилàся … … п³сня.
Довідка: дзвінкà, висîкі, погîжий, жàйворонкова, сè
вий, рожåвим, сèню.
2. Запиши поширені речення. Підкресли в кожному реченні другорядні члени.

[п'ідн'імайец':а]

72
1. Продовж речення.

Мен³ подîбається пізнавàти щось новå, бо … .
Я почувàюся впåвнено, кîли … .
Якщî я багàто працþю, то … .
Якщî я багàто відпочивàю, то … .
У мåне бувàє гàрний нàстрій, кîли … .
Мен³ неприºмно, колè … .
2. Запиши речення.
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73
1. Доповни прислів’я словами з довідки.

• Дîбре д³ло робè … .
• За добрî добрîм … .
• Зробèв д³ло — гулÿй … .
• Пåрший крок до добрà — не робè нікîму … .
• Усå дîбре переймàй, а злîго … .
• Добрî — не лèхо, хîдить по св³ту … .
Довідка: тèхо, см³ло, зла, плàтять, уникàй, см³ло.

2. Чого навчають прислів’я? Наведи приклади своїх добрих учинків.
3. Запиши прислів’я. Підкресли дієслова двома лініями.
4. Роздивись малюнок і подумай, чи добре вчиняють діти. Як
вони мали б учинити?
74
1. Доповни речення про нашу мову різною цікавою інформацією.

Нàша
Нàша
Нàша
Нàша
Нàша
Нàша
Нàша
Нàшу

мîва
мîва
мîва
мîва
мîва
мîва
мîва
мîву

потр³бна … .
мàє … .
потребóє … .
використîвує … .
складàється … .
вивчàється … .
осп³вується … .
знàють і шанóють … .

2. Чи можна утворити з доповнених тобою речень текст? Що
для цього треба зробити? Склади план. Запиши текст.
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Однорідні члени
речення
75
1. Прочитай текст. Визнач граматичну основу кожного речення.
Постав питання до виділених слів.

Восенè
Ми ходèли до л³су. Нас зустрічàли дерåва. У пожîвклій трав³ ми знайшлè грибè. Вåсело співàли птахè.
Нàша рàдість булà безмåжною.
2. Заміни виділені слова на слова з довідки. Зверни увагу: вони
відповідають на одне й те саме питання, відносяться до одного слова.
Довідка: ми (Івàнко, Олекс³йко, Максèмко), дерåва
(дубè, берåзи, сîсни, осèки), грибè (боровикè, підберåзники, маслюкè, мухомîри), птахè (синèчки, зозóлі).
76
1. Уважно прочитай правило.

Однорідні члени речення (ОЧР):
відповідають на одне питання,
відносяться до одного слова,
виступають одним членом речення,
не залежать один від одного:
Андр³й, Степàн, Богдàн ремонтувàли вантаж³вку.
О, О, О … … .
2. Доповни й запиши речення.

1.
2.
3.
4.

Однор³дні
Однор³дні
Однор³дні
Однор³дні

члåни
члåни
члåни
члåни

рåчення
рåчення
рåчення
рåчення

відповідàють … .
віднîсяться … .
виступàють … .
не залåжать … .
45
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77
1. Прочитай. Визнач граматичну основу кожного речення.

1. На плîщі зібрàлися хлîпці, дівчàта, малÿта.
2. Вонè співàли, танцювàли, забавлÿлися.
3. Зів’ÿле лèстя пàдало з топîлі, клåна, акàції.
4. У нàшому клàсі булà хорîша, дîбра, відм³нна дисципл³на.
2. Які члени речення повторюються у першому реченні? Скільки
разів? На яке питання вони відповідають? З яким словом у
реченні пов’язані?
3. З якою інтонацією треба читати ці слова?
4. Як це позначається на письмі? Запиши.
хто?

хто?

хто?

Зразок. На площі зібралися хлопці, дівчата, малята.

Речення з однорідними підметами:
хто? хто?

Я,

ти,

хто?

він,

хто?

вона ходили до кінотеатру.

О, о, о, о … … … .
78
1. Прочитай неповні речення. Доповни однорідними членами.

… , … , … пішлè п³сля шкîли у басåйн. Там вонè … ,
… , … у м’ячà. Найб³льше їм сподîбалося стрибàти з
висотè … , … мåтрів. Хлîпці повернóлися додîму … ,
… , … .
Довідка: Степàн, Івàн, Дмитрî; плàвали, стрибàли,
грàли; двох, трьох; бадьîрі, рàдісні, усм³хнені.
2. Випиши речення з однорідними підметами. Обґрунтуй свою
думку.
3. Підкресли однорідні підмети.
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79
1. Склади й запиши речення за схемами.

1. Хто? хто? хто? хто? що роблять? де?
2. Хто? що роблять? що роблять? що роблять? де?
80
1. Доповни речення однорідними членами. Прочитай їх із відповідною інтонацією.

1. Прèсудок, … — це головн³ члåни рåчення. 2. Сó
фікс, … — це частèни слîва. 3. Займåнник, … — це
частèни мîви. 4. Знак îклику, … — це розділîві знàки.
5. Р³дний, … — це спільнокоренåві словà. 6. Р³дний,
… — це фîрми слîва.
2. Запиши речення.
3. У виділеному слові познач частини слова.

фîрми слîва

сп³льнокоренåві словà

81
1. Прочитай вірш. Назвè граматичну основу першого речення.

Чаклóнка
Îсінь фàрби готувàла,
у відåрця наливàла,
зм³шувала, чаклувàла,
пîтім все розфарбувàла.
Придив³ться, все довкîла
стàло різнокольорîвим!
Наталя Замрія
2. Запиши речення з однорідними головними членами. Як вони
називаються?
3. Познач схему речення.
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Речення з однорідними присудками:
що зробив?

Я встав,

що зробив?

що зробив?

що зробив?

одягнувся, поснідав і пішов до школи.
… о, о, о і о … … .

82
1. Прочитай вірш-загадку. Назвè однорідні члени речення.

* * *
Навесн³ веселèть,
вл³тку холодèть,
восенè годóє,
взèмку чарóє.
2. Постав питання. Які це члени речення?
83
1. Сполучи склади слів і прочитай речення.

за

о

бою

іде,
щі

ве
до

краю

де.
cінь

со

а

Хо

пта

осінь
вига

няє
хів

з гаю.
дить

та

по

2. Речення запиши. Назвè однорідні члени речення.
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Узагальнювальне слово
при однорідних членах речення
84
1. Продовж і запиши речення з однорідними членами.

1. Я знàю талановèтих худîжників … , … , … . 2. Ми
пишàємося нàшими спортсмåнами … , … , … . 3. Мо¿
ми видатнèми землякàми є … , … , … . 4. Я берó
прèклад із такèх людåй: … , … .
2. Прочитай речення з перелічувальною інтонацією.
3. Перероби розповідні речення на питальні. Прочитай їх. Зверни увагу на логічний наголос у реченнях.

У реченнях з ОЧР ставиться
• дві крапки — після узагальнювального слова (УС):
Я списав такі зошити: синій, червоний.
УС: о, о.
Мишко списав зошити: і зелений, і синій, і жовтий.
УС: і о, і о, і о.
• тире — перед узагальнювальним словом:
Книжку, газету, журнал — усе я прочитав.
О, о, о — УС … .
І книжку, і газету, і журнал — усе я прочитав.
І о, і о, і о — УС … .
85
1. Прочитай рецепт приготування картопляного салату.

Однó цибулèну нашаткувàти кружàльцями. Три картоплèни, два яйцÿ відварèти й нар³зати кóбиками. Одèн
солîний огірîк нар³зати кóбиками. Ус³ продóкти (цибóлю, картîплю, ÿйця, огірîк) вèкласти г³ркою у салàтницю. Посолèти, поперчèти, посèпати нар³заною зåленню крîпу й петрóшки, полèти сметàною. Подàти на
стіл — і мîжна смакувàти.
49
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2. Знайди речення з однорідними членами. На які питання відповідають однорідні члени?
3. Випиши речення з узагальнювальним словом. Визнач у цьому
реченні частини мови.

г³ркою (як?)

гіркîю (якою?)

86
1. Розглянь малюнок. Розкажи рецепт приготування салату з
продуктів, які зображено на малюнку. Скористайся планом.

1.
2.
3.
4.
5.

План
Що наріжеш кубиками?
Які продукти викладеш у салатницю гіркою?
Чим посолиш, поперчиш?
Якою зеленню посиплеш зверху?
Чим заправиш (поллєш)?

2. Рецепт запиши. Підкресли однорідні члени речення. На які
питання вони відповідають?

приготувà[н':а]

зåле[н':у]
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87
1. Прочитай з відповідною інтонацією речень за метою висловлювання.

1. Ярослàвчик ненавмèсно розбèв чàшку. Що йомó
трåба робèти?
2. Уявè, що ти запізнèвся на гуртîк. Що робèти? Як
учинèти найкрàще?
3. У клàсі зàвтра день прибирàння. Перелічè все, що
трåба зробèти óчням.
ненавмèсно — випадково
2. Запиши речення-відповіді. Підкресли однорідні члени речення.

Речення з однорідними членами
в тексті
88
1. Прочитай вірш. Визнач тему й основну думку вірша.

Різноман³тна мàтінка-прирîда:
блакèтні р³ки, кв³ти і лісè.
Та, щоб не втрàтила вонà своºї врîди,
ти чàсточку душ³ в ї¿ зберåження внесè.
Саджàй квітнèк, дерåва не ламàй,
оберігàй тварèн, пташîк, комàх
і б³ля р³чки см³ття не лишàй.
Красà настàне у тво¿х краÿх!
врîди — краси, привабливості
2. Назвè однорідні члени речення. Якими частинами мови їх
виражено? На які питання вони відповідають?
3. Випиши речення з однорідними членами й питаннями до них.
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89
1. Продовж речення однорідними членами.

1. Бóкви ми пèшемо і … . 2. Бóкви є велèкі й … ,
друкîвані й … . 3. Я знàю так³ голосн³ звóки: [а], … ,
… , … , … . 4. Є так³ глух³ прèголосні звóки: [т], … ,
… , … , … . 5. Звóки ми чóємо й … . 6. Вимовлÿємо
ми ч³тко, … , … . 7. Помèлки я знахîджу, … і … .
8.

,

,

,

позначàють … і … .

2. Запиши три речення (на вибір). Познач у кожному реченні
головні члени.

бóква

звук

дактилåма

90
1. Прочитай і відгадай загадку.

* * *
Живå одèн бàтько,
тèсячу син³в мàє,
всім шапкè вдягàє,
а сам не мàє.
2. Знайди граматичну основу й однорідні члени речення.
3. Яким членом речення є однорідні члени?
91
1. Прочитай речення. Чого в них не вистачає? Спиши, встав пропущені розділові знаки.

Зі склà виготовлÿють такèй пîсуд: чашкè тарілкè склянкè. Чàйники кастрóлі сковор³дки рîблять із нержав³ючої
стàлі чавунó алюм³нію. Видåлки лîжки нож³ налåжать до
столîвих прибîрів. Їх виготовлÿють з алюм³нію нержав³ючої стàлі ср³бла, дåрева, пластмàси. Столîвими
52
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прибîрами обов’язкîво користóються під час споживàння пåрших дрóгих страв.
2. Підкресли однорідні члени речення. Постав до них питання.
Поясни вживання розділових знаків.

виготов[л'àйуц':а]

користó[йуц':а]

92
1. Прочитай виразно вірш.

В р³дній, св³тлій Укра¿ні.
є річкè глибîкі й сèні.
В вîду чèсту і прозîру
з нåба зазирàють зîрі.
Є велèкі й мал³ сåла,
лþди мóдрі та весåлі,
Хàти б³лі, чепурнåнькі,
д³ти мèл³ та гарнåнькі…
Укра¿но, р³дна, мèла,
дîнька я твоÿ щаслива!
Галина Комісарова
2. Які члени речення підкреслено? Запиши вірш без однорідних
членів. Прочитай.
3. Зроби висновок про роль однорідних членів у реченні.
93
1. Прочитай текст.

Укра¿нці працьовèті
й талановèті
Головнà ц ³нність Укра¿ни — працьовèтий, гостèнний нар îд. С åред укра ¿нців баг àто таланов èтих
худîжників, скóльпторів, письмåнників, спортсмåнів,
архітåкторів, наукîвців. Пригадàйте сво¿х видатнèх
земляк³в. З вдÿчністю вшанóйте людåй прàці. Вонè
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звîдять містà, трóдяться на підприºмствах, виготовлÿють продóкцію на завîдах, видобувàють вуг³лля, сіль у шàхтах, вирîщують врожа¿. Ус³ вонè прославлÿють і збагàчують нàшу держàву.
2. Назвè речення з однорідними членами. Постав до них питання.
3. Поділи текст на абзаци. Поясни свою думку.
4. У виділених словах назвè кількість букв і звуків.

[ц'³н':іст']

[пис'мåн:ик]

[трóд'ац':а]

94
1. Розглянь малюнки. Прочитай віршик із різною інтонацією:
а) із захопленням;
б) із запитанням;
в) із проханням.

подорîжник

матерèнка

валер’ÿнка

Рве (м, М)ар’ÿнка у торбèнку
(П, п)одорîжник, (М, м)атерèнку.
(п, П)åтрик, (о, Î)ля і (д, Д)ем’ÿнко
накопàли (В, в)алер’ÿнки.
2. Назвè однорідні члени речення. Речення запиши, розкрий
дужки й складè схеми.
3. Назвè за малюнками кожну траву, згадану у вірші. Якої трави
ти не знаєш?
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Частини мови

Іменник
Назви істот і неістот.
Іменники з абстрактним значенням
95
1. Добери іменники, які починаються приголосним [г], та іменники, які закінчуються приголосним [г]. Запиши у два стовпчики. Познач закінчення.
Зразок. Гопака , ворога .

Гопàк, годèна, вîрог, грім, гарàж, пîтяг.
2. Усно постав питання до іменників.
96
1. Розглянь і назвè малюнки. Постав питання до іменників.

2. До кожної групи слів добери спільну назву. Запиши за зразком.
Зразок. Що? Яблуко, груша, абрикоса — це фрукти.
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Іменник — це самостійна частина мови,
означає предмет, відповідає на питання:
хто? — учитель, Софійка, теля, горобець.
що? — стіл, біль, радість, рід, космос.
Іменники — назви істот
відповідають на питання:

Іменники — назви неістот
відповідають на питання:

хто?
кого?
кому?
кого? (бачу, хочу)
ким?
(на) кому?

що?
чого?
чому?
що? (бачу, хочу)
чим?
(на) чому?

97
1. Прочитай.

Ходèла л³сом … у б³лім кожушкó,
і забіл³ла стåжка від б³лого … .
… закв³тло ³неєм і заіскрèвся … .
Ходèла … в б³лому — лишèла б³лий … .
2. Яких слів не вистачає у вірші? Доповни вірш словами з довідки.
Довідка: кàзка, сніжкó, гіллÿ, лід, кàзка, слід.
3. Слова якої частини мови тобі допомогли? Що спільного між
цими іменниками?
98
1. Прочитай текст.

Нàзву імåнник почалè вживàти з 1873 рîку. Пåршим
ї¿ вèкористав Омелÿн Партèцький. У правîписі 1926 рîку
імåнник булî нàзвано речівникîм.
Вèпередити імåнник за к³лькістю слів неспромîжна
жîдна частèна мîви. В одинадцятитîмному «Словникó
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укра¿нської мîви» нал³чується блèзько 135 тèсяч слів.
Сåред них імåнників мàйже половèна. Пор³вняно з імåнниками дієсл³в удв³чі мåнше.
Ось такà багàта ця частèна мîви.
2. Про що ти дізнався?
3. Як було названо іменник у правописі 1926 року?
4. Скільки іменників налічується в одинадцятитомному «Словнику української мови»?
5. Випиши з тексту 5 іменників. Постав питання.
Зразок. Назву — що?, …
99
1. Прочитай групи слів і розглянь малюнки. Які почуття відображено на обличчях?
Рад³ти, рàдість, рàдісний; злий, зл³сть, злèтися; сумувàти, сумнèй, сум; біль, болèть, бîлісний; плàкати, плач,
заплàканий; жаль, жал³ти, жаліслèвий; горювàти, гîре;
байдóжість, байдóжий; здивîваний, пîдив, здивувàти.

2. Випиши іменники. Постав до них питання. До яких іменників
немає малюнків?
3. Склади й запиши речення з двома іменниками.

Іменники з конкретним значенням
називають предмети та явища, які людина пізнає
за допомогою органів чуттів:
дріт, ліжко, вата, кістка, вітер.
Іменники з абстрактним значенням
називають поняття, що не мають реального втілення.
Відповідають на питання що?
радість, оптимізм, жалість.
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100
1. Прочитай текст-міркування.

Як відрізнèти імåнник конкрåтний від імåнника абстрàктного?
Для цьîго застосîвуємо прийîм фотографувàння:
1) конкрåтний предмåт мîжна сфотографувàти (намалювàти). Îтже, імåнник, що позначàє цей предмåт, —
конкрåтний;
2) абстрàктний — ні, бо він існóє лишå в людськ³й
свідîмості. Знàчить, імåнник (сон, мр³я, рàдість, рîзум) є
абстрàктним.
Нàзви абстрàктних понÿть — це нàзви ÿкостей, влас
тèвостей, дій, стàнів (блакèть, добротà, балаканèна,
натхнåння).

За О. Луцик

2. Про що йдеться у тексті?
3. Яке твердження доводиться?
4. Якими доказами доводиться?
101
1. Прочитай.

Гардерîб, гербàрій, дрóжба, пенàл, олівåць, кв³тка,
³стина, мóжність, аквàріум, тривîга, жîлудь, елåктрика,
узвàр, вал³за, врîда, автîбус, трамвàй, свÿто, àкція, добротà, сорîка, аф³ша, диск.
2. Проведи дослідження: перевір іменники за допомогою прийому фотографування.
3. Поділи іменники на дві групи: абстрактні й конкретні. Запиши
у два стовпчики.
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102
1. Розглянь таблицю.

Іменники з абстрактним значенням означають:
Риси характеру добротà, оптим³зм, смілèвість,
справедлèвість, сором’язлèвість,
людини
наполåгливість
Стан

тèша, спîкій, сон, зàйнятість

Процес

робîта, біг, навчàння, стрибàння,
плàвання, виконàння

Почуття

байдóжість, зл³сть, сîром, вдÿчність

2. Що можуть означати іменники з абстрактним значенням?
3. Додай до кожного виду іменників свої приклади.
103
1. Заміни словосполучення з дієсловами на словосполучення з
іменниками за зразком.
Зразок. Збирати виноград — збирання винограду.

Збирàти виногрàд, збирàти îвочі, вирîщувати огіркè,
копàти картîплю, посадèти слèви, малювàти пейзàж,
вèзволити полонåних, обговорèти питàння, знàти зміст.
2. До якої групи іменників належать утворені слова?
3. Придумай словосполучення з двома іменниками.
104
1. Прочитай текст.

Життÿ кîжної людèни починàється з дитèнства.
З пåрших рожåвих снів на зор³, з³тканих тåплими мà
миними долîнями. З г³лки ÿблуні, що стóкала у вікнî і
будèла до новîго дня. Зі стåжки до бàтьківського дîму,
до р³дного крàю.
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Весь цей час людèну супровîджує слîво, бо вонî
мàє велèку ц³нність.
Знàти р³дне слîво, йогî потенціàл — нàше з вàми
навчàльне завдàння.
За О. Луцик
2. Знайди іменники з абстрактним значенням. Випиши їх.
3. Які труднощі ти відчував?
105
1. Прочитай іменники й визнач питання, на яке вони відповідають.

Орåнда, пîшта, кв³тка, кîбза, госпîда, п³сня, друк,
кàзка, ворîта, косà, крам, перóка, пèсанка, зîлото.
2. Від кожного іменника утвори іменник за допомогою суфікса
-ар- і запиши попарно.
3. Які іменники утворилися? На яке питання відповідають?
106
1. Прочитай. Випиши іменники у два стовпчики: нàзви істот і
нàзви неістот.

Аквàріум, кîма, мåшканець, узл³сся, пасажèр, м³сяць,
вуж, мóдрість, лист, зміÿ, оголîшення, кîмпас, лічèльник, комàр, студåнт, плèтка, чистотà, будèльник, турèст.
2. Зроби звуко-буквений аналіз виділених слів.

[л'ічèл']ник

будè[л']ник

107
1. Із букв іменників — назв істот утвори нàзви неістот.

курчà — …
кіт — …
осåл — …
сîкіл — …
2. Склади звукові схеми іменників — назв неістот.

60
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

108
1. Прочитай і відгадай загадки.

* * *
А у нас сьогîдні свÿто —
всі вітàють могî тàта.
Бåзліч дрóзів і гостåй,
бо у тàта … .
* * *
Рослèни він лþбить,
і зв³рів і луг.
Для них захиснèк він
над³йний і друг.
Лісàм, і озåрам,
і р³кам він брат.
Хто це такèй?
Здогадàлись? — … .
ювілåй — урочиста подія, відзначення круглої річниці
юннàт — юний натураліст

луг

друг

2. Випиши із загадок і відгадок іменники у два стовпчики: нàзви
істот і нàзви неістот.
109
1. Прочитай текст.

Традиц³йно обàбіч кринèці висàджують калèну. Це
дåрево не т³льки прикрашàє м³сце, а і оберігàє вîду від
спåки. З рàнньої веснè духмян³ють тут кв³ти, гудóть
бджîли, витьîхкують солов’¿, а восенè на цупкèх гілкàх
достигàють пучкè соковèтих ÿгід.
2. Зроби аналіз тексту за планом.

План
1. Скільки в тексті іменників?
2. Скільки іменників є назвами істот?
61
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3.
4.
5.
6.

Скільки іменників є назвами неістот?
Скільки конкретних іменників?
Скільки абстрактних іменників?
Якими членами речення є виділені іменники?

Лексичне значення іменника.
Однозначність і багатозначність іменників
110
1. Прочитай запитання і дай відповіді на них.

• Як називається простір між двома рядами будинків

для їзди та ходіння?
• Як називають людину, яка водить потяг метро?
• Як називається установа, де можна зробити зачіску?
• Як називається установа, де можна купити різні товари?
• Як називається місце, де можна перейти дорогу?
• Як називають людину, яка лікує людей?
2. Відповіді запиши. Які слова називають істот, а які — неістот?

називàється прîстір

називàють людèну

111
1. Прочитай. Спиши. Постав у словах наголоси.

Лопата, українець, метр, горобець, дельфін, буряк,
жоржина, понеділок, трамвай, океан, дім.
2. Поясни значення слів. Скільки значень має кожне слово?
3. Де можна дізнатися значення слова?

однознàчне слîво

багатознàчне слîво

112
1. Доповни й запиши речення.

Будь-якå слîво мàє … знàчення.
Дåякі словà мàють … знàчень.
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Однознàчне слîво мàє … знàчення.
Багатознàчне слîво мàє … знàчень.
2. У кожному реченні визнач граматичну основу.
113
1. Прочитай вірш.

При розмîві будь обàчний —
є словà багатознàчні.
Ось в³дповідь такà —
що знàчить головà?
Мàє гîлову людèна,
і пташèна, і тварèна.
Головà — це керівнèк,
дóже ц³нний працівнèк.
Дмитро Білоус
2. Назвè багатозначне слово. Чому це слово так називають?
3. Скільки значень має слово голова?

ке[р'і]внèк

пра[ц'і]внèк

114
1. Розглянь малюнки. Що їх об’єднує?

2. Запиши словосполучення з багатозначним словом.
115
1. Прочитай і відгадай загадки.

* * *
Ні! Це зîвсім не їжàк,
хоч на т³лі гîлки вèдно.
Не комàха і не птах.
Цю істîту звуть …
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* * *
Гîстрі, як гîлки,
а шèти не мîжна.
2. Запиши слова-відгадки. Склади з ними речення.
3. Зроби звуко-буквений аналіз виділених слів.

їжàк

єхèдна

116
1. Прочитай і поясни, які з виділених слів ужито в прямому
значенні, а які — у переносному. Якими частинами мови є ці
слова?

1. Єхèдна харчóється мурàхами і терм³тами. Єхèдна
пîсмішка врàзила менå.
2. Між крутèми скåлями б’є кришталåве джерелî.
Люб³ть кнèгу — джерелî знань. Хлîпчик б’є по м’ячó.
терм³тами — комахами
2. Випиши речення, яке відповідає схемі:
—

.

117
Прочитай. Зверни увагу на виділені слова. Дай відповіді на
питальні речення. Запиши за зразком.

• Які ключі до неба добираються?
• Якою голкою не пошиєш сорочки?
• З якого крана не набереш води?
Довідка: журавлèні, з підйîмного, їжакà, соснè.
Зразок. До неба добираються журавлині ключі.
118
1. Прочитай вірш.

Колè у пîлі колосèться
зернèна в кîлосі, — зернÿ;
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виймàють з пåчі — палянèця,
хлібåць, хлібèна, хлібенÿ;
ще кàжуть — книш, бухàн, бухàнка,
а хліб вес³льний — коровàй.
Дмитро Білоус
2. Випиши іменники на позначення хліба за абеткою. Визнач їхні
число й рід.
3. Назвè споріднені слова, вжиті у вірші. Розбери їх за будовою.
4. Визнач, якому слову відповідає схема:

–
колосè[ц':а]

.–

= .' .

х[л'і]бèна

[хл'ібен':а]

119
1. Прочитай виразно речення. Зверни увагу на розділові знаки.
Поясни значення слова край. Користуйся довідкою.

1.
2.
3.
4.
5.

Повернóвся хлîпець у р³дний край!
Ковàль жив десь на краþ селà.
У нàшому крàю багàто ліс³в.
Відлітàють журавл³ у тåплий край?
Компîт пролèвся чåрез край склÿнки.

Довідка: у кінц³, на батьківщèну, місцåвості, у вèрій,

в³нця.

2. Випиши два розповідні речення. Назвè іменники.
120
1. Розглянь малюнки. Прочитай діалог. Між ким
відбувається діалог? Про що в ньому йдеться?

— Я склав рåчення, у якèх слîво шàпка
мàє р³зні знàчення. У хлîпчика гàрна зимîва
шàпка. Д³вчинка такîж мàє гàрну шàпочку.
— Та ні, у цих рåченнях слîво шàпка мàє однàкові
знàчення. Алå вонî мîже мàти й ³нші знàчення. У грибà
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є шàпка на н³жці… Вонà мîже бóти корèчневого, с³рого, червîного кîльорів. Засн³жену вершèну горè ³нколи
називàють шàпкою… Навесн³ дерåва вкривàються зелå
ними шапкàми з молодèх листîчків.
— Я чув, що шàпкою ще називàють густå волîсся.
— Тепåр ти нав³в прàвильний прèклад слîва шàпка
з новèм знàченням. Молодåць!
— Зрозум³в: слîво шàпка мàє р³зні знàчення, колè
стосóється îдягу, горè, грибà чи волîсся. Дÿкую за поÿснення.

2. Перелічи різні значення слова шапка. Чи до всіх значень цього слова є малюнки?

[н'³з'ц'і]

вкривà[йуц':а]

121
1. Прочитай групи слів. Що вони означають?

Дім, хàта, осåля, будèнок, спорóда, буд³вля.
Снігов³й, хурдåлиця, зав³я, в³хола.
2. З одним словом із кожної групи склади й запиши речення.

Іменники-синоніми — це слова,
однакові або близькі за значенням,
але різні за написанням.
Допомагають:
точніше висловити думку;
уникнути повторів;
зробити мовлення виразним, образним.
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122
1. Прочитай іменники-синоніми.

¯жа, стрàва, харч, корм, пожèва.
2. Вибери найвлучніший іменник і встав у речення.

1. Вл³тку лþди заготовлÿють для тварèн … .
2. Під корîю дерåв комàхи знахîдять … .
3. У дорîгу турèст узÿв із собîю … .
123
Добери до словосполучення іменник-синонім.

Опадàння лèстя восенè
		
мрÿка
злèва
Пад³ння зорь із нåба 			
Сèльний дощ					зорепàд
листопàд
Дрібнèй ос³нній дощ			
124
1. Прочитай діалог. Випиши значення слів парк і сад. Зроби висновок, чи є вони близькими за значенням.

— Я вважàю, що словà парк і сад є близькèми за
знàченням.
— Дóмаю, що ти помилÿєшся.
— Чомó?
— Зàраз спрîбую тоб³ довестè. У садó ростóть фруктîві дерåва та кущ³: ÿблуні, слèви, грóші, сморîдина … .
Восенè вонè даþть багàтий урожàй. Томó так і кàжуть:
«Доглядàти сад», «Збирàти врожàй у садó».
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— Що ж тод³ парк?
— Це ділÿнка земл³, де насàджено р³зні дерåва, пос³яно травèчку, проклàдено асфальтîвані дор³жки чи
протîптано стежкè. Сюдè прихîдять лþди відпочивàти,
посид³ти в зàтишку на лàвочці. Пàрки є у містàх.
— Тепåр я зрозум³в різнèцю. Дÿкую.
— Зàвждè рàда допомогтè.
— Бувàй!
— До зóстрічі!
2. Поділи виділені слова для перенесення в інший рядок.

поми[л'àйес':а]

лàво[ц':і]

125
1. Прочитай і відгадай загадку.

* * *
Я антîнім шóму, стóку,
уноч³ без мåне мóка.
Для спочèнку наймил³ша,
пригадàєш, хто я? …
2. Запиши іменники-антоніми парою. Постав питання.

Іменники-антоніми — це слова,
протилежні за лексичним значенням.
Завжди утворюють пари:
спека — мороз (що?), чоловік — жінка (хто?).
126
1. Розглянь малюнок. Прочитай віршоване повчання князя Яро
слава Мудрого своїм синам.

Не свар³ться, жèйте в згîді:
т³льки мир зберå усå,
а незгîда, нàче в³тер,
все по пîлю рознесå.
68
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Як не бóдете всі рàзом
йти до сп³льної метè,
ви, держàву зруйнувàвши,
подастåся у світè.
Олександр Олесь
жèйте — живіть
подастåся — підете, поїдете
2. Що заповідав нащадкам Ярослав Мудрий?
3. Які слова-антоніми використано у вірші?
4. Випиши виділене слово. Визнач кількість букв і звуків.
127
1. Прочитай. Утвори й запиши пари антонімів. Постав наголоси.

холод

хвороба

багатство

бідність
тепло

доброта

злість
здоров’я

юність

старість

2. З виділеними словами склади речення.

Рід і число іменника
Іменники мають три роди:
жіночий (моя, вона) — країна, щедрість , Олеся.
чоловічий (мій, він) — парк , годинник , Олесь .
середній (моє, воно) — поліно, теля.
69
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128
1. Прочитай вірш.

…
Д³тям пам’ятàти слід,
що імåнник мàє рід:
Чолов³чий знàчить «він»:
óчень, хвіст, портфåль, пінгв³н.
А жінîчий рід — «вонà»:
тèша, лàстівка, веснà.
Є й серåдній рід — «вонî»:
вóхо, ÿблуко, вікнî.
Дмитро Білоус

2. Про що йдеться у вірші? Яка основна думка вірша? Як його
можна назвати?
3. Випиши іменники за родами в таблицю. Додай іще по два
слова кожного роду. Познач закінчення.

Рід

Приклади

Чоловічий

…

Жіночий

…

Середній

вóх о , ÿблук о , вікнî

129
1. Розглянь малюнки.

2. Запиши нàзви предметів. Постав у кожному слові наголос. Як
називається ця група слів? Познач рід кожного іменника за
зразком.
Зразок. Рукà — ж. р.
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130
1. Прочитай іменники.

Крилî, над³я, комàр, пішох³д, бурóлька, морîзиво,
щокà, пальтî, п’ÿтка, пàлець, перех³д, портрåт, здорîв’я,
кóртка, мишенÿ.
2. Спочатку випиши іменники, які можна замінити словом воно,
потім — вона, потім — він.
3. До виділених слів добери власну назву й запиши речення.

[п'ішох'³д]

пере[х'³]д

131
1. Заповни в зошиті таблицю. Познач у словах закінчення. Зроби висновок, чи від одного кореня утворюються слова всіх
родів. Назвè іменники чоловічого, жіночого й середнього
роду.

Він

Вона

Воно

п³вень

кóрка

курчà

бик

…

…

цап

…

…

кабàн

…

…

лев

…

…

зàєць

…

…

2. Склади по одному реченню з іменником чоловічого, жіночого
й середнього роду.
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132
1. Розглянь малюнки-пазли. Кого на них зображено?

2. Запиши іменники — нàзви тварин. Визнач рід іменників.
3. Який іменник зайвий? Чому?
133
1. Прочитай жартівливий вірш.

Що у шàфі?
У цій шàфі — мішанèна:
там і шóба, і машèна,
шàпка, мóшля і шнурîк,
швàбра, мàйка, фартушîк,
плÿшка, грóша і подóшка,
шîрти, шàйба, капелþшок,
чàшка, кошенÿтко, дîшка,
шàрфик, ÿблуко, гармîшка,
кîшик, шèшка, шоколàд.
Хто мàє тут навåсти лад?
мішанèна — відсутність порядку в чому-небудь, безладдя.
мóшля — черепашка
2. Про що йдеться у вірші? Хто винуватець мішанини в шафі? Як
можна назвати таку людину?
3. Випиши іменники чоловічого й жіночого роду. Познач закінчення. Виділені іменники розбери за будовою.

шоколàд

лад
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134
1. Прочитай групи слів. Як вони називаються?

1. Мішанèна, плутанèна, бåзлад, безлàддя, безпорÿдок.
2. Лад, порÿдок.
2. Визнач рід іменників.

Іменники змінюються за числами.
Іменники, що означають один предмет,
стоять в однині.
Іменники, що означають два і більше предметів,
стоять у множині.
Велосипед — велосипеди; слово — слова,
грамота — грамоти, палиця — палиц і .
135
1. Прочитай вірш.

Захот³лося звірÿтам
залізнèцю збудувàти.
Борсукè в машèни с³ли,
дрóжно всі пісîк возèли.
Узялèся за візкè
малюкè-бурундукè.
Нàсип рîблять, як годèться,
для новîї залізнèці.
Петро Король

нàсип — штучне підвищення з піску, землі
2. Спиши. Після виділених іменників у дужках напиши їхній рід.
3. Назвè іменники, які вжито в множині.

нàсип (що?)

насèп (що зроби?)
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136
1. Добери до іменників із лівого стовпчика відповідні іменники
з правого стовпчика. Запиши їх через рисочку.

собàка
б³лка
ведм³дь
мèша
вовк
жàба

л³гво
бóдка
болîто
барл³г
дуплî
н³рка

2. Визнач рід іменників і число іменників — назв істот.
137
1. Прочитай виразно вірш. Визнач тему вірша.

Небесà прозîрі, як глиб³нь рікè.
Пàдають, як зîрі, з ÿвора листкè.
А над пîлем нèтка дзвîнить, як струнà.
Зажурèлась кв³тка — чóє сніг вонà.
Дмитро Павличко
нèтка дзвîнить — павутинка тремтить
2. Випиши спочатку іменники, які у вірші вжито в однині, а потім — які вжито в множині. Познач закінчення. Поясни, як ти
визначаєш число іменників.
138
1. Зміни словосполучення за зразком. Запиши, встав у слова
пропущені букви.
Зразок. Дерев’яна брама — брама з дерева.

Дер..в’ÿна брàма, плàст..кове вікнî, пап..рîвий пакåт,
м..талåвий паркàн, ср..бний ланцюжîк, пл..стмàсовий
футлÿр.
2. Розбери за будовою іменники жіночого роду.

плàстикове вікнî

пластмàсовий футлÿр
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139
1. Знайди групу слів, у якій усі іменники належать до чоловічого
роду. Назвè зайве слово в інших рядках. Відповідь поясни.

1.
2.
3.
4.

Нàзва, пенàл, край, рік.
Тюль, рîзпис, нàсип, дріб.
Звук, честь, îбрій, бій.
Нерîба, óчень, відм³нок, стіл.

2. Іменники чоловічого роду запиши за алфавітом. Познач закінчення.
3. Які слова тобі не знайомі? Дізнайся їхні значення у тлумачному словнику. Випиши їх і запиши їхнє значення.
140
1. Прочитай вірш. Назвè його основну думку.

Грозà пройшлà…
Зітхнóли трàви,
квіткè гол³вки піднялè,
і сîнце, тåпле і ласкàве,
спинèло пîгляд на земл³.
Літàє рàдість, щàстя св³тить,
дзвенÿть пташкè в садàх ряснèх,
сміþться знîву трàви, кв³ти…
А сльîзи ще тремтÿть на них.
Олександр Олесь
2. Що зображено на малюнку?
3. Випиши іменники в множині й утвори з них іменники в однині.
4. Якими словами можна замінити виділені слова?

дзве[н'àт']

[см'ійóц':а]

трем[т'àт']
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1. Прочитай іменники й скажи, які букви пропущено в словах.

Пåч..во, бр..гадèр, м..трî, кол..скîва, мат..мàтик, с..кóнда, п..нàл, кол..ктèв, м..тåлик, л..мîн, вес..лка.
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2. Постав, де можливо, іменники в множині. Запиши їх, устав
замість крапок пропущені букви. Перевір написання слів за
орфографічним словником.
142
1. Спиши речення і виправ помилки Карлсона.

1.
2.
3.
4.

бохдàн лþбить вітгàдувати зàгатки.
У шчурà гîстрі зóпки.
у чåрвні достихàють ÿгітки сунèць.
Вуськîю стåшкою йшли їжàчики.

2. До слів із помилками добери, де можна, перевірні слова. Запиши. Над іменниками напиши рід і число.
143
1. Прочитай іменники.

Тèша. Сон. Будèльник. Рàнок.
Мàма. Тàто. Джек. Снідàнок.
Сóмка. Тåрмос. Ковбасà.
Ліфт. Автîбус. Шлях. Красà.
Стåжка. Ліс. Дубè. Ялèці.
Вуж. Грибè. Пташкè. Сунèці.
Б³лка. Нåбо. Синь. Росà.
Тèша. Тåрмос. Ковбасà.
Комар³. Вогîнь. Димîк.
Шлях. Автîбус. Ліфт. Замîк.
Вàнна. Мèло. Л³жко. Сон.
Джек зітхàє, нàче слон.
Григорій Фалькович
2. Чи можна ці іменники назвати текстом. Чому? Про яку пору
року йдеться у вірші?
3. Випиши спочатку іменники в однині, а потім — у множині.

[л'і]фт

стåжка

[л'³]жко
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144
Утвори з форми множини однину. Запиши. Познач закінчення.

1. Тåксти, дорîги, прèсудки, хатè, звóки, столè, кнèги,
п³дмети, шкîли.
2. Озåра, в³дра, сåла, містà, орлÿта, сåлища.
3. Пîвісті, читач³, гостèнці, синèці, зåмлі, л³нії, кущ³.
145
1. Прочитай речення.

1. Ростå лèпа б³ля Пилèпа. 2. Ужå давнî вèсохли на
трав³ дощов³ крàплі. 3. Твій нàстрій покрàщився?
4. У злèву жахлèву під дощåм дóже змîкли жук з
джмелåм. 5. Залишèлася кривåнька кàчечка зимувàти
на îзері.
2. Спиши. Над кожним іменником напиши число.
3. У першому й четвертому реченнях підкресли підмет, присудок
і другорядні члени речення.

дощов³ крàплі

під дощåм

146
1. Прочитай вірш. Установи зв’язок між однорідними членами
речення.

Мèші в шàфі шаруд³ли,
шість шарф³в шерстÿних з’¿ли.
Хîче вл³зти в шàфу к³шка —
шурхотÿть у шàфі мèшки.
Михайло Слабошпицький
2. Випиши іменники, визнач число.
3. Знайди слово, в якому одна буква означає два звуки.

шару[д'³]ли

шурхо[т'àт']
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147
1. Добери й запиши вісім іменників жіночого роду, що починаються на букву п.
2. Познач у іменниках закінчення й наголос.
148
1. Прочитай текст.

19 грóдня — день Святîго Миколàя. У цей день за
дîброю традèцією д³ти, нàвіть сèроти, отрèмують святкîві подарóнки — миколàйчики.
М³сяць засурмèв в (Р, р)іжîк:
— (М, м)иколàй йде до (Д, д)ітîк!
У (М, м)ішкó несå багàто
(П, п)одарóночків (М, м)алÿтам.
Для (М, м)аксèмка є (М, м)ашèнка,
для (М, м)ар’ÿнки — (М, м)андарèнка.
(М, м)иколàйчик для (М, м)артóсі,
а (С, с)піднèчка для (К, к)àтрусі.
І (М, м)ишкî міркóє:
— Що ж мен³ він подарóє?
Марія Прокопець
2. Спиши, розкрий дужки. Визнач число іменників.
149
1. Прочитай. Визнач межі речень. Який знак треба поставити в
кінці кожного речення?

Луг простягàється до сàмої р³чки ск³льки р³зних кв³тів
між трав вітерåць гойдàє н³жні кв³ти трàви вже достèгли трåба поспішàти косèти с³но он торохтèть косàрка
пок³рно пàдають під ї¿ гîстрими ножàми трàви між кущàми косар³ кîсять кîсами.
2. Спиши текст. Визнач зачин, основну частину й кінцівку.
3. Іменники, вжиті в однині, підкресли однією лінією, а іменники
у множині — двома лініями.
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прос[т'агàйец':а]
Ці іменники вживаються тільки в однині:
молоко, цукор, сталь, золото, горîдина, садовинà,
вишняк, милосердя, мудрість, добро, зло, сум,
метро, посуд, морозиво, кенгуру.
Ці іменники вживаються тільки в множині:
ворота, двері, сани, штани, дрова, Карпати,
Суми, Чернівці, шорти, ножиці, окуляри.
150
1. Розглянь малюнок. Назвè предмети одягу.

2. Визнач, які іменники-нàзви вживаються тільки в множині.
3. Склади з цими словами питальні речення. Запиши.
151
1. Прочитай вірш-загадку.

Якщî бàчиш: на картèні
намальîвана рікà,
мîже, ³ній на ялèні
чи хмарèнка здалекà,
чи засн³жена рівнèна,
чи вузькèй провóлок наш,
то, звичàйно, ця картèна
називàється … .
2. Запиши слово-відгадку. Познач закінчення. Напиши в дужках
рід і число іменника.
3. Назвè відомі тобі картини-пейзажі.
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152
1. Прочитай і відгадай загадки.

* * *
Є і кріп, і барабîля,
м’ÿсо, мîрква і квасîля,
цибулèна і петрóшка.
От смачнà в нас бóде … !
* * *
Хоч червîні, та не сàльви.
На стебл³ розкв³тли … .
* * *
Кв³тка гарнåнька із сîнечком схîжа.
Кра¿ білåнькі, а серåдина жîвта.
2. Запиши слова-відгадки. Визнач їхнє число. Поясни, які іменники мають лише множину, однину, два числа.
153
1. Прочитай текст.

Ул³тку на горîді — рîзкіш. Тут дозр³ли огірîчки,
там — помідîрчики, редèсочка, цибóлька. Нарвåш
їх — і салàт готîвий. А ось ростóть бурячкè, картî
пелька, капóсточка, мîрквочка. З них бóде смачнèй
укра¿нський борщ. А там на десåрт посп³ли кавóнчики,
дèньки, абрикîсики.
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Багàта нàша землÿ, рîдить на ній усå, що потр³бно
для стîлу. Особлèво дîбре за столîм стрàви смакувàтимуть, колè й сам докладåш рук. Докладåш рук —
усå рÿсно врîдить.
десåрт — солодкі страви, що подаються наприкінці обіду
докладåш рук — багато й старанно працюватимеш
2. Добери до тексту заголовок. Як автор тексту розповідає про
город: байдуже, захоплено, емоційно? Який висновок робить?
Чи погоджуєшся ти з таким висновком?
3. Знайди в останньому реченні тексту слова, ужиті в переносному значенні. Як їх розумієш?
4. Випиши виділені іменники у два стовпчики: у перший — ті,
що вживаються лише в однині, у другий — ті, що вживаються
і в однині, і в множині. Два іменники розбери за будовою.
154
1. Прочитай віршований текст і розглянь картину.

Картèна
— В мåне є такà картèна —
крàща від ус³х!
Не картèна — дивинà.
Над горîю низинà.
Сп³ють ÿблука, малèна,
звåрху вàлить сніг.
На гілкàх сидÿть зайчàта.
На ставкó пливóть курчàта.
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Їжакè летÿть.
Св³тить сîнце,
сÿють зîрі.
Жîлуді на осокîрі грîнами висÿть.
— От картèна, так картèна!
Що малþнок, то й новèна.
Хто ж ї¿ подарувàв?
— Це я сам намалювàв!

Платон Воронько
2. Що потрібно виправити в тексті? Поміркуй, хто художник.
3. Випиши іменники, вжиті в множині.

Змінювання іменників за відмінками
Іменники змінюються за відмінками.
Є 7 відмінків.
Повна
назва
відмінка
Називний
відмінок
Родовий
відмінок
Давальний
відмінок
Знахідний
відмінок
Орудний
відмінок
Місцевий
відмінок
Кличний
відмінок

Скорочена
назва
відмінка
Н. в.

Питання

Допоміжні
слова

хто? що?

є

Р. в.

кого? чого?

немає

Д. в.

кому? чому?

даю

Зн. в.

кого? що?

бачу

Ор. в.

ким? чим?

керую

М. в.

(на) кому?
(на) чому?
—

стою

Кл. в.

кличу,
звертаюсь
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155
Прочитай питання. До яких вони відмінків? Запиши за зразком.
Зразок. (На) чому? — М. в.

(На) чому? Чого? Ким? Що? Кого? (На) кому? Хто? Чим?
Кому?
156
Спиши групи слів. Після кожного слова в дужках запиши скорочену назву відмінка й питання.

Підлîга (Н. в., що?), на підлîзі (…), підлîгою (…), підлîзі (…), підлîгу (…), підлîги (…).
Хл³ба (…), хліб (…), хл³бом (…), (на) хл³бові (…), хл³бу
(…), хліб (…).
Дзåркало (…), дзåркалу (…), дзåркалом (…), (на)
дзåркалі (…), дзåркала (…), дзåркало (…).
157
1. Розглянь таблицю.

Змінювання іменників чоловічого роду
Назва
Питання
відмінка
Н. в.
хто? що?
Р. в.
кого? чого?
Д. в.
кому? чому?
Зн. в.
кого? що?
Ор. в.
ким? чим?
(на) кому?
М. в.
(на) чому?
Кл. в.
—

Приклади
хлîпчик , прапорåць
хлîпчика, прапорцÿ
хлîпчику, прапорцþ
хлîпчика, прапорåць
хлîпчиком, прапорц åм
(на) хлîпчику, (на) прапорц ³
хлîпчику, прапорцþ

2. Які закінчення іменники чоловічого роду мають: у родовому
відмінку; в орудному відмінку?
3. Закінчення -у, -ю належать якому відмінку?
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158
1. Зміни й запиши іменники чоловічого роду за відмінками.

Назва
відмінка
Н. в.
Р. в.
Д. в.
Зн. в.
Ор. в.
М. в.
Кл. в.

Питання

Приклади

що?

тролåйбус

чого?
чому?
(бачу) що?
чим?
(на/у) чому?
—

тролåйбуса
…
…
…
…
…

автîбус
…
…
…
…
…
…

2. Які закінчення мають іменники в давальному й орудному відмінках?
159
Прочитай сполучення слів. Постав питання до іменників. Визнач відмінок. Зверни увагу на закінчення.

Немàє комп’þтера (чого?) — Р. в.
Листувàтися по комп’þтеру (…?) — … .
Користувàтися комп’þтером (…?) — … .
Грàтися на комп’þтер і (…?) — … .
160
1. Додай закінчення: -а, -ом, -у і зміни іменники гардероб і аеро
порт.
2. Запиши форми кожного слова. Визнач відмінок.
Н. в.

Р. в.

Д. в.

Ор. в.

Зразок. Гардерîб, гардерîба, гардерîбу, гардерîбом.
161
1. Прочитай. Визнач рід іменника.

Тут хлîпець, заберó хлîпця, дам хлîпцю, запитàю
хлîпця, танцювàтиму з хлîпцем, побàчу на хлîпці.
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2. Розмісти форми іменника за відмінками. Познач закінчення.

Н. в.
Р. в.
Д. в.
Зн. в.
Ор. в.
М. в.
Кл. в.

хто?
кого?
кому?
кого?
ким?
(на) кому?
—

хлîпець
…
…
…
…
…
…

162
1. Прочитай лічилку.

Хîдить бóсол по болîту
Хîдить бóсол по болîту,
прîсить хлîпц.. на робîту.
Хлоп.. кàже:
— Не підó!
Бóсол прîсить:
— Заплачó.

Грицько Чубай
2. Знайди іменники. Постав до кожного питання. Визнач відмінок.
Зразок. Бусол — хто? Н. в.
163
1. Розглянь малюнки й прочитай речення.

1. Кîник тÿгне підвîду. 2. ¯хати на кîнику. 3. Поганÿти
кîника. 4. Бàчу гнідîго кîника. 5. Немà в кîника вåршника.
2. Спиши речення. Постав питання до іменника коник у різних
формах. Познач закінчення.
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підвîду (що?)

під вîду (під що?)

164
1. Доповни речення іменниками.

1. Я гîлову мèю (чим?) … і сушó (чим?) … . 2. Тамàра
волîсся сóшить (чим?)… . 3. Рóки мèють (чим?) … .
4. Тàто гîлиться (чим?) … . 5. Підлîгу чèстять (чим?) … .
6. Крем збивàють (чим?) … .
2. Два речення (на вибір) запиши. Підкресли головні члени речення.

гîли[ц':а]

фен

165
1. Запиши прізвище, ім’я, по батькові: свого тата; сусіда по парті.
2. Перевір, чи правильно ти написав власні назви.

бà[т']ко

по бà[т']кові

166
1. Провідміняй і запиши чоловічі імена й по батькові.

Н. в. (хто?) — Гнат , В³ктор Михàйлович
Р. в. (кого?) — Гнàта, В³ктора Михàйловича
Д. в. (кому?) — … , … , …
Зн. в. (кого?) — … , … , …
Ор. в. (ким?) — … , … , …
М. в. (на кому?) — … , … , …
Кл. в. (хто?) — Гнàте, В³кторе, Михàйловичу
2. Познач закінчення.
167
1. Доповни речення власними іменниками в потрібному відмінку. Визнач головні й другорядні члени речення.

Я вітàю (кого?) …
Листà надіслàли (кому?) …
Ми пишàємося (ким?) …

Івàнко, Гнат Петрîвич
Петрî, Івàн Васèльович
Сашкî, Олåг Степàнович

2. Якими членами речення є іменники, що означають власні назви?
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168
1. Зміни за відмінками імена Євгенчик, Геннадій та по батькові
Данилович і заповни в зошиті таблицю. Поясни вживання великої букви.

Дитяче ім’я
Н. в.

Доросле ім’я

По батькові

…

…

Євгåнчик

Р. в.

…

…

Данèловича

Д. в.

…

…

…

Зн. в.

…

Геннàдія

…

Ор. в.

Євгåнчиком

…

…

М. в.

…

…

Данèловича

Кл. в.

…

Геннàдію

…

2. У пестливому імені назвè частини слова.
169
1. Прочитай текст і запиши повну відповідь на запитання, що
міститься в останньому реченні.

Д³да звàти Івàном ßковичем. У ньîго є внук — Максèм
Дмèтрович. Як звàти онóкового бàтька?
2. Склади й запиши подібну загадку про свого дідуся і себе.
3. Назвè відмінки імен і по батькові.
170
1. Розглянь таблицю. Зміни форму слів.

Н. в.

кріт

міст

стіл

піст

ніс

Р. в.

крота

…

…

…

…

2. Запиши слова. Підкресли орфограму:
Чергування [і]—[о] в коренях слів
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Зміна звуків у корені слова — це чергування.
Чергування голосних може відбуватися
при зміні форми слова:
дріт є — дроту немає.
171
1. Прочитай.

Тікàв зàєць чåрез міст.
Дîвгі вóха, кóций хвіст.
Опинèвся на (міст),
сів на кóцому (хвіст).
Переб³г ужå (міст) —
прижимàв свогî (хвіст).
Заховàвся під (міст)
з сво¿м кóценьким (хвіст).

2. Зміни слова в дужках, постав питання.
3. Запиши, познач закінчення. Підкресли орфограму:
Чергування [і]—[о] в коренях слів
172
1. Прочитай виразно вірш. Додай потрібні закінчення іменників
чоловічого роду.

В хàту з магазèн..
я прин³с хлібèну.
Хлібèна дóже св³жа,
зàраз я ї¿ розр³жу.

Дам я мàмі й тàт.. ,
і малîму брàт.. .
Дід.. й бабóсі,
і сестр³ Катрóсі.

2. Назвè іменники. Постав до них питання.

Григорій Грайко

3. Зроби аналіз виділених слів у такому порядку:
1) аналізоване слово;
2) частина мови;
3) на яке питання відповідає;
4) рід (в однині);
5) число.
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Пам’ятка
Зразок усного розбору:
1) хлібина,
2) іменник,
3) що?
4) жіночий,
5) однина.
Зразок письмового розбору:
Хлібина — ім., що?, ж. р., одн.

Прикметник
Ознаки прикметника
173
1. Розглянь малюнки. Прочитай слова — ознаки зображених
предметів і назви річ, яку вони характеризують.

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

Тåпла, хутрянà, корîтка — …
Солîм’яний, легкèй, сонцезахиснèй — …
Вовнянèй, дîвгий, рожåвий — …
Л³тні, корîткі, блакèтні — …
Зимîві, тåплі, в’ÿзані — …
Л³тня, бавîвняна, червîна — …

2. Випиши прикметники разом з іменниками. Постав у дужках
питання до прикметників.
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Прикметник — це самостійна частина мови,
вказує на ознаку предмета,
відповідає на питання: який? яка? яке? які?
молод ий , молода, молоде, молод і .
ознàка — характерна риса, прикмета, особливість
174
1. Прочитай загадки, в яких пропущено прикметники.

* * *
… вóха, … хвіст, … сам на зріст.
* * *
Я … , я … . Відгадàйте, хто такèй?
2. Чи можна відгадати загадки? Чому не можна? Яких слів для
цього бракує?
3. Добери прикметники за такими ознаками:
• за розміром (куций, довгі, невеликий);
• за кольором (червоний);
• за смаком (гіркий).
4. Які ознаки допомогли відгадати загадки?
5. Запиши загадки й відгадки. Підкресли прикметники.
175
1. За малюнком доповни речення прикметниками, що вказують
на колір і розмір кульок.

Бåзліч … , … , … , … , … , … кóльок злет³ло в нåбо.
Кóльки булè … і … . Це видîвище зачарувàло нас.
2. Запиши речення. Постав питання до прикметників.

видîви[шч]е

зачарувàло
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176
1. Прочитай. Утвори від іменників прикметники.
Зразок. Ліс — лісов ий .

берåза —
дощ —
бурÿк —
кишåнька —

зимà —
осèка —
мед —
малèна —

2. Запиши слова парами. Познач суфікси й закінчення прикметників.
177
1. Утвори з двох іменників сполучення прикметника з іменником.

чого?

яке?

Зразок. Листя клена — кленове листя.

Лèстя клåна. Полèця для книжîк — … полèця. В³тер
з п³вдня — … в³тер. Допомîга товàриша — … допомîга. Портфåль зі шк³ри — … портфåль. Щебетàння
пташîк — … щебетàння. Робîта в клàсі — … робîта.
Пот³к водè — … пот³к.
2. Запиши. Познач в кожному словосполученні головне й залежне слово.
178
1. Прочитай групи слів. Що це за групи? До яких частин мови
належать слова в кожній групі?

Полтàва, полтàвський, полтàвець.
Тернîпіль, тернîпільський, тернîпілець.
Кèїв, кèївський, киÿнин.
Львів, львів’ÿнин, льв³вський.
2. Випиши тільки прикметники. Постав до них питання.
3. З одним прикметником (на вибір) склади й запиши речення.
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179
1. Прочитай сполучення слів. Спиши.

Кèївськ ий торт, укра¿нськ ий нарîд, тернîпільськ ий
зàмок, óжгородськ і вóлиці, Карпàтськ і гîри, житî
мирська пшенèця.
2. Познач у прикметниках основу, корінь, суфікс, закінчення.
3. Назвè іменник, від якого утворився прикметник.
Зразок. Київськ ий торт — Київ.

Прикметники творяться від основи іменника
з додаванням суфікса -ськ-:
пасажир — пасажирськ ий , учитель — учительськ ий .
180
Пригадай назву свого міста (села). Утвори від цієї нàзви прикметник. Склади й запиши речення з цим прикметником. Підкресли прикметники хвилястою лінією.
Зразок. Івано-Франківськ (що?) — Івано-франківська (яка?)

Івано-франківська земля щедра й багата.

181
1. Прочитай виразно вірш. Чітко вимовляй закінчення прикметників.

Прикмåтник — це частèна мîви,
без нåї нам не обійтèсь.
Та вслóхайсь в слîво пречудîв.. ,
йомó, як дрóгові, всміхнèсь.
Землÿ — ласкàв.. , пречудîв.. ,
а сîнце — щèр.. , золот.. ,
а нåбо — лàгідн.. , блакèтн.. ,
життÿ — прекрàсн.. , дорог.. .
А îчі в мàми — дîбр.. , н³жн.. ,
а гîлос — чèст.. і дзвінк.. ,
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а рóки — тåпл.. і над³йн.. ,
а пîгляд — сîнячн.. , ясн.. .
Ус³ ознàки називàє
прикмåтник як частèна мîви.
І жîдної не оминàють
словà ці, спрàвді, пречудîв.. .
Дмитро Білоус
2. Про яку частину мови йдеться у вірші?
3. Що називає прикметник?
4. Запиши ознаки, які називає прикметник (колір, розмір, належність, якість…). Наведи приклади кожної ознаки.
5. В які кольори ти розфарбував би малюнок?
182
1. Прочитай слова. Які букви в них пропущено?

Хв..лèна, н..д³ля, ч..рга, кр..свîрд, пр..зидåнт, кол..ктèв,
п..р³г, чер..вèки, пш..нèця, кал..ндàр, кор..дîр.
2. До кожного іменника добери прикметник і запиши їх. Встав
замість крапок потрібні букви.
кросвîрд — гра-завдання, де треба розгадати і вписати
слова з номером горизонтально або вертикально.
183
1. Прочитай вірш.

Матóсю, дай рóки робîчі тво¿ поцілóю,
за шèйку тебå обнімó, щ³чки поглàджу…
Ти знàєш, ріднåнька,
як дóже тебå я люблþ?
І ти менå лþбиш,
хоч я неслухнÿний, малåньку шкîду роблþ.
Та ти все пробàчиш, менå поцілóєш,
найкрàща, тебå я люблþ!
шкîду — пóстощі
2. Знайди й випиши прикметники. Постав питання.
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184
1. Розглянь таблицю зі словами. Що це?

1 М А К
2 Ф І

А Л К А

3 Т Ю Л Ь П А Н
4 Б У З О К
5 Н А Р Ц И С
6 К О Н В А Л

І

Я

2. Які частини має кросворд?
3. Яка частина відсутня?
4. Придумай визначення назв квітів. Користуйся довідкою.
5. Для кого ці гарні весняні квіти?
Зразок. Мак. 1. Польова квітка з червоними

пелюстками й чорною серединкою.

Довідка: польовà, червîними, чîрною; кімнàтна, низькà, крóглими, фіолåтовими; садîва, зелåними, дîвгими,
рожåвими й жîвтими; кущовà, веснÿнà, н³жними, фіолåтовими, пахóчими, б³лими; рàння, веснÿнà, б³лими,
жîвтими; садîва, лісовà, веснÿнà, пахóча, б³лими, малåнькими, дрібнèми, тонк³й, зелåній.

Лексичне значення прикметника
185
1. Прочитай. У яких словосполученнях прикметники вжито в
прямому значенні?

1. Солîдкий сон, солîдке ÿблуко, солîдкий чай, солîдке життÿ.
2. Св³жа дóмка, св³жий хліб, св³жа сорîчка, св³жа
газåта.
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3. Холîдне пов³тря, холîдний пîгляд, холîдний рà
нок.
4. Гîстра шàбля, гîстре слîво, гîстрий пåрець, гî
стрий кут.
2. Випиши словосполучення з прикметниками в прямому значенні.

Пряме значення — це основне значення слова:
солодке яблуко.
Прикметник солодке вказує на смак фрукта.
186
Прочитай речення. До виділених слів добери найвлучніші
ознаки з довідки. Запиши.

1. Гарÿче л³то булî минóлого рîку. 2. Під ногàми
шурхот³в гарÿчий пісîк. 3. Нàші прикордîнники по гарÿ
чих слідàх затрèмали порóшника кордîну. 4. Козàк Сіркî мав гарÿчий харàктер.
Довідка: жаркå, спекîтне, тåплий, нагр³тий, остàнніх,
св³жих, енерг³йний, запальнèй.

Прикметники-синоніми допомагають:
точніше висловити думку,
уникнути повторів у мовленні,
зробити мовлення більш виразним,
образним.
187
1. Добери прикметники-синоніми до виділених слів.

В³рний товàриш, чèста білèзна, чèстий зîшит, чèсте
нåбо, чèста водà.
2. З двома словосполученнями (на вибір) склади речення.
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188
1. Розглянь малюнки. Назвè почуття, які відображено на обличчях дітей.

2. До кожного опорного слова з довідки добери по два синоніми, що характеризують емоції людей.
Довідка: весåлий, злий, здивîваний, насóплена, сердè
тий, задовîлений, схвильîваний, впåвнений, налÿкана.
3. Добери синоніми попарно й запиши.

облè[ч':а]

емî[ц'ійі]

189
1. З’ясуй значення слів чудово і яскравий у тлумачному словнику.
2. Випиши у два стовпчики слова подібного значення до цих
слів.

Чудово, виразний, блискучий, строкатий, надзвичайно, яскравий, різнокольоровий, гарно, насичений, дивовижно, квітчастий.
3. Постав у словах наголоси.
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190
1. Розглянь малюнок. Які слова протилежного значення ти використаєш, щоб описати собак?

б³лий

гладåнький

пухнàстий

велèкий

малåнький

чîрний

2. Склади з цими словами речення. Запиши.

Прикметники-антоніми
завжди об’єднуються в пари й відповідають
на одне питання.
Прикметники-антоніми допомагають:
звернути увагу на щось особливе,
яскравіше описати протилежні явища.
191
1. Розглянь і назвè малюнки. Склади словосполучення з прикметниками-антонімами.

Зразок. Гарячий чай — холодне морозиво.
2. Запиши складені словосполучення парами за зразком.
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192
До кожної групи прикметників-синонімів добери прикметник-антонім. Запиши разом із питанням.

Сèльний, міцнèй, дóжий — … .
Худèй, тонкèй, стрункèй — … .
Весåлий, рàдісний, задовîлений — … .
193
Розглянь малюнок і склади усно два речення зі словами протилежного значення.

Змінювання прикметників за родами
Прикметники в однині змінюються за родами:
жіночий рід
чоловічий рід
середній рід
як ий ?
яке?
яка?
сучасн ий ?
сучасне?
сучасна?
194
1. Назвè ознаки зображених предметів за зразком.
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Зразок. Куля (яка?) повітряна, велика, кольорова.
2. Запиши утворені словосполучення. Постав питання до прикметників. Визнач їхній рід.
3. Прикметників якого роду немає?
195
1. До прикметників чоловічого роду добери прикметники жіночого й середнього роду. Потім до кожного прикметника
добери іменник.

Улþблений, комп’þтерний, ширîкий, кумåдний, вèгаданий, віршîваний.
2. Запиши за зразком. Познач родові закінчення прикметників.
Зразок. Улюблен ий фільм, улюблена цукерка,

улюблене заняття.

3. Виділене слово розбери за будовою.
196
1. Прочитай вірш. До якого слова поет дібрав так багато
ознак?

Н³жн.. , мèл.. , світанкîв.. ,
ÿсн.. , чèст.. , колискîв.. ,
мелод³йн.. , дзвінкотþч.. ,
дèвн.. , рàдісн.. , співóч.. ,
лàгідн.. , жив.. , казкîв.. ,
крàсн.. , чарівн.. , шовкîв.. ,
найдорîжч.. , добр.. , влàсн.. ,
мóдр.. , сîнячн.. , прекрàсн.. ,
солов’¿н.. , барвінкîв..
укра¿нськ.. мîва!
2. Полічи, скільки прикметників подано до іменника мова. Яке
закінчення треба вставити в прикметники? Чому?
3. Запиши прикметники в алфавітному порядку.
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197
1. Прочитай іменники. До кожного добери прикметник, що вказує на смак.

Шоколàд, пåрець, бóлка, мандарèн, компîт, сіль,
лимîн, т³стечко, часнèк.
2. Запиши іменники разом з прикметниками. Після кожного прикметника запиши в дужках його рід.
198
1. Прочитай віршик. Чітко вимовляй наголошені склади.

Прикмåтник — це якèй? і чий?
Р³дний, сèній і малèй,
світловèй, весåлий, шóмний,
важкèй, дотåпний і розóмний.
Катрóсин, Тàнин, бàтьків, к³шчин,
бруднèй, охàйний та усп³шний.
2. Назвè рід прикметників. На яке питання відповідають прикметники чоловічого роду?
3. На які питання відповідають прикметники жіночого роду, середнього роду? Заміни у вірші питання й закінчення прикметників чоловічого роду на закінчення жіночого або середнього
роду.
важкèй
[к'³]шчин
199
1. Прочитай словосполучення. Правильно вимовляй пропущені
закінчення прикметників чоловічого, жіночого й середнього
роду.

1. Ромàн.. товàриш. Ромàн.. вітàння. Ромàн.. пîдруга.
2. Оксàн.. батîн. Оксàн.. палянèця. Оксàн.. дорóчення.
3. Пåтрик.. рóчка. Пåтрик.. завдàння. Пåтрик.. вазîн.
4. Дÿдьк.. повідîмлення. Дÿдьк.. сорîчка. Дÿдьк.. капелþх.
2. Запиши. Встав закінчення. Після кожного прикметника напиши в дужках його рід.
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200
Розглянь ребус. На кожну літеру пригадай і запиши якнайбільше прикметників чоловічого роду.
Зразок. В — веселий, весняний, вітряний, високий,

вологий, важкий, вільний…
н

о

в

п

ий
т

с

д
ч

201
Прочитай і відгадай загадку. Знайди й випиши приметники
разом з іменником-відгадкою. Визнач рід. Познач закінчення.

* * *
У кîжного дåрева р³зне —
у лèпи, берåзи і клåна.
Як îсінь настàне, то жîвте,
а вл³тку — яскрàве, зелåне.
202
1. Сполучи прикметники з іменниками за змістом.

держàвний
прямокóтна
гнилå
солîний
м’ÿтний
св³жа
старèй
оптимістèчний

океàн
чай
корîбка
гімн
троÿнда
ÿблуко
нàстрій
фільм

2. Усно постав питання до прикметників. Визнач їхній рід.
3. З двома словосполученнями (на вибір) склади речення.
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203
1. Прочитай виразно текст.

У прирîді нас отîчує багàто р³зних кольор³в: червî
ний, зелåний, жîвтий, орàнжевий, сèній, блакèтний,
чîрний. Алå є й ³нші. Малèна за кîльором малèнова,
вèшня — вишнåва, а нåбо — небåсне.
2. Випиши споріднені слова парами. Познач їхню будову. Усно
назвè рід прикметників.
Нàзви яких кольорів можна утворити від слів буряк, абрикос, лимон, морква?
204
1. Розглянь малюнки. Склади текст про фруктові (овочеві) соки
за планом.

План
1. З чого можна приготувати овочевий (фруктовий) сік?
2. Якими мають бути фрукти (овочі) для приготування
соку?
3. В який посуд наливають свіжий сік?
4. Чим корисний свіжий фруктовий (овочевий) сік?
5. Який сік найбільше до смаку в різні пори року?
2. Випиши прикметники з іменниками. Укажи рід прикметників.

овочåвий [с'ік]

фруктîвий [с'ік]
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205
1. Прочитай запитання і дай відповіді.

•
•
•
•
•
•

Якà на смак слèва?
Якèй на смак лимîн?
Якèй за вагîю м’яч?
Якà за вагîю цеглèна?
Якà на дîтик г³лочка соснè?
Якà на дîтик вàта?

2. Відповіді запиши. Познач рід і закінчення прикметників.
206
1. Утвори й прочитай прикметники з коренем -біл-.

біл

ий
ÿвий
åнький
увàтий
åсенький

2. Добери до прикметників іменники. Запиши утворені слово
сполучення. Познач рід прикметників.
3. Розкажи, що ти уявляв, коли утворював словосполучення.
207
1. Доповни текст прикметниками з довідки в
потрібному за змістом роді.

Любèсток
Любèсток — … рослèна. … лèстя,
… зàпах зробèли цю … рослèну … в
нарîді. Ран³ше в … сел³ не булî жîдного подв³р’я, де б не ріс любèсток.
Довідка: розк³шний, духмÿний, трав’янèстий, укра¿нський, звичàйний, улþблений.
2. Випиши з тексту іменники разом із дібраними прикметниками. Познач закінчення прикметників. У дужках зазнач рід.
Зразок. Трав’яниста рослина (ж. р.).
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208
1. Прочитай текст.

Швèдко насувàється ос³нн.. вåчір у лісов.. хàщах.
Тåмн.. т³ні лежàть під висîк.. дерåвами. Непорóшно височ³ють зелåн.. сîсни, чорн³ють густ.. розлîг.. ялèни.
Сховàлося за дерåвами низьк.. веч³рн.. сîнце.
2. Спиши текст. Допиши закінчення прикметників.
3. Перше речення розбери за членами речення.

Відмінювання прикметників
з іменниками
209
1. Розглянь таблицю.

Відмінювання прикметників
чоловічого й середнього роду в однині

Назва
Допоміжне
Приклади
відмінка Питання
слово
є
Н. в.
як ий ?
смілèв ий вîїн
яке?
смачнå морîзиво
Р. в.
як ого ?
немає
смілèвого вîїна
смачнîго морîзива
смілèвому вîїну
Д. в.
якому?
даю
смачнîму морîзиву
Зн. в.
як ого ?
бачу,
смілèвого вîїна
яке?
знайду
смачнå морîзиво
Ор. в.
яким?
милуюся смілèвим вîїном
смачнèм морîзивом
(на) смілèвому вîїнові
стою,
М. в.
(на/у, по)
якому? знаходжуся (у) смачнîму морîзив і
Кл. в.
—
звертання смілèв ий вîїне
смачнå морîзиво
2. Знайди й назвè відмінки, в яких закінчення однакові.
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Відмінювання прикметників —
це змінювання прикметників за відмінками.
210
1. Зміни прикметники чоловічого роду за відмінками. Користуйся таблицею із вправи 209.

Назва
Питання
Приклади
відмінка
укра¿нськ ий шкільн èй
Н. в.
як ий ? висîк ий
рîзклад
Дмитрî
хлîпець
…
…
Р. в.
як ого ? … Дмитрà
…
…
Д. в.
якому? … Дмитрó
…
…
Зн. в.
як ого ? … Дмитрà
як ий ?
…
…
Ор. в.
яким? … Дмитрîм
…
…
(на/у, по) (на) …
М. в.
якому? Дмитр îві
…
…
… Дмèтре
Кл. в.
—
2. Назвè закінчення прикметників у знахідному відмінку.
3. Склади речення з одним словосполученням у знахідному відмінку.
211
1. Прочитай словосполучення.

Оптимістèчного нàстрою, висîкої температóри, захиснó мàску, хвîрого малюкà, тåплого чàю.
2. Постав питання до прикметників, визнач відмінок.
3. Обґрунтуй свою думку.
4. Запиши за зразком.
Р. в. якого?

Зразок. Оптимістичного настрою.
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212
1. Прочитай. Додай до прикметників закінчення і питання орудного відмінка.

Хèтр.. лèсом, чèст.. àркушем, моб³льн.. телефîном,
зіпсîван.. айфîном, р³дн.. бàтьком.
2. З виділеним словосполученням склади й запиши речення.
213
1. Прочитай. Визнач основну думку тексту.

Прирîда — наш дім
Веснÿнîї порè рîку приºмно побувàти в зелåному
л³сі. Милóє людськå îко жîвта кв³тка кульбàби. Корèсно
вдихàти чèсте пов³тря соснîвого л³су. Чудîвий відпочè
нок у веснÿнîму л³сі!
2. Випиши з тексту сполучення іменників з прикметниками. Добери до прикметників питання. Визнач відмінок.
Довідка: якої? у якому? чиє? яка? яке? якого? який?

у якому?
214

1. Розглянь малюнок. Додай до прикметників закінчення і прочитай виразно вірш.

Якèй бувàє дощ?
Дощ холîдн.. , заливн.. ,
невтихàюч.. , грибн.. ,
а іщå і громовèст.. ,
веселкîв.. , променèст.. .
Дощ в прирîді не одèн —
для людåй і для рослèн.
Олег Григор’єв
2. Що тобі допомогло дібрати правильні закінчення?
3. Випиши прикметники разом з іменником.
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215
1. Розглянь таблицю.

Відмінювання прикметників жіночого роду в однині
Назва
Допоміжне
Приклади
відмінка Питання
слово
є
Н. в.
яка?
сèльна
сèня
злèва
даль
Р. в.
якої?
немає
сèльної
сèньої
злèви
дàл і
Д. в.
якій?
даю
сèльній
сèній
злèв і
дàл і
Зн. в.
яку?
бачу,
сèльну
сèню
знайду
злèву
даль
Ор. в.
якою?
милуюся сèльною
сèньою
злèвою
дàллю
М. в.

(на/у, по)
стою,
(на) сèльній (по) сèній
якій?
знаходжуся злив і
дàл і

2. В яких відмінках прикметників з основою на твердий приголосний закінчення однакові?
3. В яких відмінках прикметників з основою на м’який приголосний закінчення однакові?
216
Провідміняй прикметники з основою на твердий приголосний.

Назва
Приклади
відмінка Питання
Н. в.
яка?
ширîка шерåнга правовà держàва
…
…
…
…
Р. в.
якої?
…
…
…
Д. в.
якій?
шерåнз і
…
…
…
…
Зн. в.
яку?
…
…
…
…
Ор. в.
якою?
М. в.
(на/у, по) (по) … шерåнз і
…
…
якій?
(у) … шерåнз і
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217
1. Добери з довідки точний прикметник і прочитай словосполучення.

(Яка?) … дисципл³на, (якій?) … дисципл³ні, (для якої?)
… дисципл³ни, (якою?) … дисципл³ною, (яку?) … дисципл³ну.
Довідка: шкільнà, хлопчàчій, дівчàчої, хорîшою, від-

м³нну.

2. Назвè відмінок прикметника.
3. Запиши словосполучення. Познач закінчення. У дужках зазнач
відмінок.
218
1. Прочитай вірш.

— Не кидàйсь хл³бом,
він святèй! —
в сувîрості ласкàвій,
бувàло, кàже дід старèй
малåчі кучерÿвій.
— Не грàйся хл³бом,
то є гріх, —
іщå до немовлÿти,
щаслèвий стрèмуючи сміх,
бувàло, каже мàти.
Максим Рильський
2. Знайди й випиши сполучення іменників з прикметниками в
називному відмінку.
3. У дужках постав питання до прикметників.

Початкова форма прикметника — це
прикметник у називному відмінку.
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219
1. Прочитай вірш. Додай закінчення прикметників до виділеного
іменника.

Укра¿нськ.. р³дн.. мîва щèр.. св³тл.. і казкîв.. , н³жн..н³жн.. , пелюсткîв.. . Ти багàт.. і барвèст.. , і дзвінк.. , і
променèст.. .
2. Запиши вірш у стовпчик. Познач закінчення прикметників.
3. Назвè відмінок і рід прикметників.
220
1. Прочитай загадку.

* * *
У тåмн.. л³с.. проживàє,
гàрн.. хвіст пухнàст.. мàє.
Їй на м³сці не сидèться,
це хитрåньк.. … .
2. Випиши прикметники з іменниками в називному відмінку.
3. Обґрунтуй свою думку.
221
1. Прочитай два фантастичні тексти.

1. Я бàчила кв³точку дивовèжної красè. У нåї серåдина — золотèсте сîнечко, а зàмість пелюстîк ласкàві
пром³нчики. Вонè сÿють р³зними веселкîвими бàрвами.
Стебåльце тонåньке яскрàво-зелåного кîльору. Листîчки н³жні, нàче павутèнки.
2. Я бàчив велетåнське дåрево висотîю блèзько
100 мåтрів. Стîвбур у ньîго товстèй і стрункèй. Гіллÿ
розгалóжене, з довгàстим лèстям багрÿного кîльору. Це
дåрево виділÿє теплî.
2. Які це тексти?
3. Який текст можна назвати науковим, а який — художнім?
4. Яка роль прикметників у кожному тексті?
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Число прикметників
Прикметники змінюються за числами —
вживаються в однині й множині.
Рід

Однина

Множина

Чоловічий

хвîр ий пасажèр хвîр і пасажèри

Жіночий

бруднà стінà
сухå відрî

Середній

брудн ³ ст³ни
сух ³ в³дра

У множині прикметники завжди мають
закінчення -і:
смілèв і бійц ³
чудîв і казк è
життєрàдісн і д³ти
222
Розглянь малюнки й утвори сполучення прикметників з іменниками. Запиши лише ті, які вжито в множині. Познач закінчення прикметників.

223
1. Прочитай.

Висîкий бал, слухнÿне малÿ, зàйвий клîпіт, п³зня
годèна, пшенèчна крупà, л³тній чолов³к.
2. Постав подані іменники з прикметниками в множині. Запиши
їх. Познач закінчення прикметників.
3. З двома словосполученнями (на вибір) склади й запиши речення. Підкресли головні члени речення.

110
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

224
1. Прочитай словосполучення й подумай, які закінчення прикметників треба вставити замість крапок.

1. Холîдн.. водà, холîдн.. рóки, холîдн.. ніс, холîдн..
морîзиво.
2. Рожåв.. троÿнда, рожåв.. светр, рожåв.. намèсто,
рожåв.. окулÿри.
3. Втîмлен.. пîгляд, втîмлен.. ж³нка, втîмлен.. зайчà,
втîмлен.. нîги.
2. Спиши. Устав закінчення прикметників в однині й множині.
225
1. Прочитай виразно вірш. Розглянь малюнок.

Б³лі черевèчки у зимè
Вкрив дерåва б³лими крильмè
морозåць колþчий, мов шипшèна.
Б³лі черевèчки у зимè,
б³ла в нåї кожушèна,
б³лі сàни, білогрèві кîні,
б³лі рукавèчки пухов³,
б³лі щîки, а вустà червîні,
мов розкв³тлі мàки польов³.
Микола Сингаївський

2. В один рядок випиши сполучення іменників із прикметником
білі в однині, у другий — у множині.
3. У виділеному слові визнач орфограму.

шипшèна

[шч]îки
111
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226
1. Прочитай і відгадай загадки.

* * *
Крóглий, а не м’яч.
Зелåний, а не травà.
З хвостîм, а не мèша.
Солîдкий, а не мед.

* * *
Малåнький, чепурнåнький,
крізь зåмлю пройшîв,
червîну шàпочку знайшîв.

2. Які прикметники допомогли відгадати загадки?
3. Спиши загадки. Підкресли прикметники з іменниками. У дужках познач їхні рід і число.
4. Запиши іменники-відгадки. Назвè їхні рід і число.
227
Добери до груп іменників прикметник. Запиши за зразком.
Зразок. Сталь, дружба, знання — міцні.

Сталь, дрóжба, знаннÿ — … ; дóмка, пîстріл, слîво —
… ; вîля, злèва, почуттÿ — … ; лèстя, кл³мат, білèзна —
… ; час, скåля, р³чка — … ; ÿма, р³чка, рàна — … ;
вàта, пух, хмàра — … ; дîсвід, сльîзи, пåрець — … .
228
1. Прочитай віршований текст.

І дîсі снèться: під горîю
меж вåрбами та над водîю
… хàточка. Сидèть
ненàче й дîсі … дід
кîло хатèночки і бàвить
… та …
своº … внучà.

Тарас Шевченко
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2. Пошир речення прикметниками з довідки. Над кожним прикметником скорочено зазнач рід.
Довідка: білåнька, сèвий, хорîшеє (хорîше), малåнькеє (малåньке).

хàточка

хатèночка

229
1. Прочитай текст. Чи можна визначити, про яку пору йдеться?

Лісовà галÿвина. Одинîко сто¿ть дåрево. Над дåревом в³є в³тер. Він гойдàється на йогî в³тах. У стîвбурі
дåрева є дуплî.

2. Розглянь малюнки. До виділених іменників добери з довідки
різні прикметники, щоб спочатку текст можна було назвати
«На галявині взимку», потім — «На галявині навесні», «На галявині влітку» та «На галявині восени».
Довідка: сîнячна, сумнà, засн³жена, весåла; тінèсте,
зажóрене, золотàве; тåплий, холîдний, веснÿнèй, пронèзливий; зелåних, гîлих, жîвтих, прозîрих; пташèне,
порîжнє.
3. Один варіант тексту (на вибір) запиши.
230
1. Зроби комплімент прикметниками. Продовж речення.
Завдання для хлопчиків. Нàші дівчàтка … , … , … .
Завдання для дівчаток. Нàші хлîпчики … , … , … .
2. Визнач найкращі речення.
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231
1. Прочитай і відгадай загадку.

Як злîдійку звàти?
Хвостàтий, носàте, рудèй і зубàте.
Ум³є хвостàтий нечóтно ступàти,
в тåплу курнèк залізàти,
тягнóти малåнький курчàта.
2. Знайди в тексті прикметники. Правильна відгадка допоможе
тобі виправити помилки в написанні закінчень прикметників.
3. Запиши виправлений текст. Підкресли прикметники. Визнач
їхнє число.
232
1. Прочитай текст. Про що в ньому йдеться?

Я люблþ мîре. У р³зні пîри рîку вонî мîже бóти і
тèхим, і бурхлèвим. Колè сÿє сîнце, мîре прозîре. Йогî
кîлір зм³нюється залåжно від глибинè. Блèжче до бåрега мîре бірюзîве. Подàлі від бåрега вонî тåмно-сèнє.
Та колè хмàри закривàють сîнце, водà видаºться с³рою,
неприв³тною. Здіймàється сèльний в³тер — висîкі хвèлі
з гóркотом б’þться об кам’янèстий бåрег. У цей час
хвèлі сèльні й небезпåчні.
Ось такå я знàю мîре!

2. Випиши прикметники з іменниками. Познач їхні рід і число.

[б'йóц':а]

кам'[йа]нèстий
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233
1. Прочитай речення. Доповни їх прикметниками з довідки.

1. Кавóн — це … … ÿгода з соковèтим м’ÿкушем.
2. Кукурóдза мàє … … зåрна, як³ з³брано у качанè.
3. Асфàльт — це … речовинà, якîю покривàють дорîги
й тротуàри. 4. Аквàріум — це … ÿщик із водîю для
риб. 5. Верблþд — це … тварèна з двомà горбàми.
6. Гербàрій — це колåкція … рослèн. 7. Метрî — це …
… залізнèця.
Довідка: смолèста, підзåмна, велèка, крóглі, зелåна,
засóшених, склянèй, жóйна, м³ська, жовтувàті.
2. Запиши доповнені речення. Назвè число прикметників.
234
1. Прочитай виразно вірш. Добери прикметники з довідки. Постав питання до іменників.

В сел³ не замикàють хат
в цю … ніч —
Різдво … ,
колè … кутÿ готîва,
колè в душ³ й у хàті лад.
Усþди … вітàння,
… пісн³, колядувàння,
… нàстрій, … сміх.
Вадим Кобильченко
Довідка: гучн³, Христîве, щèрий, дèвну, святà, святкî
вий, лàгідні.
2. Випиши словосполучення з прикметниками.
3. Поясни роль прикметників у художньому тексті.

святà (що?)

святà (яка?)
115
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235
1. Прочитай текст. Встав закінчення прикметників.

Укра¿нськ.. держàва мàє дàвн.. , слàвн.. істîрію. До
нàших днів збереглèся старовèнн.. зàмки, кам’ян.. фортå
ці, ³нші пам’яткè, як³ мîжуть розповістè про геро¿чн..
минóле Укра¿ни.
Óжгородськ.. і Хотèнськ.. зàмки, Кам’янåць-Под³льськ..
фортåця, Сорîчинськ.. ÿрмарок, давньогрåцьк.. м³сто
Îльвія неподал³к Очàкова, кèїв
ськ.. Золот³ ворîта, стародàвн..
хрàми Черн³гова, Льв³вськ.. рàтуша, îстрів Хîртиця, де колèсь
стоÿла Запор³зьк.. Січ, привàблюють турèстів із багатьîх кра¿н
св³ту. Це історèчн.. місцÿ.
Попрос³ть дорîслих показàти кольорîв.. фотогрàфії
цих визначн.. місць, розповістè про них.
2. Випиши прикметники разом з іменниками. Познач закінчення
прикметників. Визнач їхні рід і число.
236
1. Прочитай практичні поради.

Як повîдитися під час грозè
1. Пам’ятàй: блèскавка — це
гігàнтський електрèчний розрÿд.
2. Не ховàйся від блèскавки,
грозè під висîкими поодинîкими дерåвами, в скирт³ с³на чи
солîми.
3. Не знімàй взуттÿ. Мîкра шк³ра бîсих ніг — дîбрий
провіднèк стрóму.
4. Не лягàй на зåмлю у відкрèтому степó.
5. Постарàйся звільнèтися від металåвих предмåтів.
6. Не користóйся моб³льним телефîном — це дóже
небезпåчно!
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2. Чи доводилося тобі спостерігати грозу? Де це було? Як ти
поводився?
3. Знайди в порадах словосполучення з прикметниками. На які
питання вони відповідають?
237
Розглянь малюнок й опиши зовнішність кожного козака (зріст,
статуру, риси обличчя), а також риси його характеру й поведінки. Скористайся поданими прикметниками.

Слова для опису зовнішності: висîк.. , низьк.. , кремåзн.. ,
мізåрн.. , худорлÿв.. , міцн.. , вусàт.. , чубàт.. , вертлÿв.. .
Слова для опису рис характеру та поведінки: весåл.. ,
кумåдн.. , дотåпн.. , спрèтн.. , хорîбр.. , швидк.. , кмітлèв.. , спостерåжлив.. , енерг³йн.. .

верт[л'à]вий

худор[л'à]вий

238
1. Прочитай вірш. Про яку пору року йдеться? Обґрунтуй словами з вірша.

Павучîк робîту мав —
л³то бàбине снувàв,
щоб тонåнькі павутèнки
зачепèлись за травèнки.
²нші — прîсто так літàли,
л³то тåпле нагадàли.
2. Випиши прикметники в однині й множині разом з іменниками.
3. Розбери прикметники за будовою.

л³то бàбине

л³то тåпле
117
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239
1. Прочитай і відгадай загадки. Спиши. Підкресли слова, які допомогли знайти відгадки.

* * *
Хто крилàтий, гàрний, гîжий,
на красèву кв³тку схîжий,
мàє дîвгий хоботîк,
п’є нектàр ним із квітîк?
* * *
Спрèтний мàйстер у стрибкàх:
на дерåвах, по гілкàх.
Вся рудà, пухнàстий хвіст.
Р³дний дім для нåї — ліс.
2. Знайди речення з однорідними членами — прикметниками.

нектàр

стрибкàх

240
1. Добери закінчення прикметників і прочитай текст. Який це
текст — науковий чи художній?

М’як.. зелåн.. берегè обгорнóли з обîх бок³в невелèчк..
р³чку Раставèцю. Там дàлі вонà
повилàся між висîк.. вåрбами.
По обèдва бîки Раставèці
стåляться чудîв.. горîди, жовт³
ють розк³шн.. сîняшники.
За Іваном Нечуєм-Левицьким
2. Запиши текст до зошита. Поясни, як можна дізнатися, які закінчення треба вставити.
3. У третьому реченні підкресли головні члени.

з обîх бок³в

по обèдва бîки
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241
1. Прочитай.

Білåсенькі сніжèночки,
вродèлись ми з водè.
Легåнькі, як пушèночки,
спустèлися сюдè.
Тепåр ми хîчем спàтоньки,
як д³тоньки мал³.
І лèнемо до мàтінки —
до лþбої земл³.
Алå вітрåць буйнåсенький
женå та крóтить нас.
Не дуй, не дуй, дурнåсенький,
бо вже нам спàти час.
Микола Вороний
2. Випиши прикметники разом з іменниками. Назвè число прикметників.
спàтоньки — спати (пестливе значення)
лèнемо — рухаємось, падаємо

спàто[н']ки

[д'³тон'ки]

242
1. Прочитай текст.

Лþди зàвждè любèли р³зні красèві рåчі з дåрева.
Тîму й стîляр здàвна був у пошàні. Поважàють йогî й
тепåр. Сьогîдні на допомîгу стîлярові прийшлè машè
ни, як³ полåгшили йогî прàцю, — верстàт, електрèчна
пèлка, електрèчний рубàнок, електрèчне долотî.
І пàрти в шкîлі, і шàфа у вàшій кімнàті, і стіл, і
стільц³, й етажåрка, на як³й лежàть вàші улþблені книжкè, — усå це зробèли чарівн³ рóки стîляра.
Дмитро Чередниченко
2. Знайди прикметник, ужитий у всіх трьох родах. Випиши його
разом з іменниками, з якими він пов’язаний.
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3. Зроби аналіз слова електричний у такому порядку:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аналізоване слово.
Частина мови.
Від якого слова в реченні залежить.
На яке питання відповідає.
Рід (в однині).
Число.

Пам’ятка
Зразок усного розбору
1. Електричний.
2. Прикметник.
3. Рубанок (іменника),
4. Який?
5. Чоловічий рід, закінчення -ий.
6. Однина.
Зразок письмового розбору
Електричн ий — прикм., рубанок (ім.), який?,
ч. р., одн.

Займенник
243
1. Прочитай речення. Про кого в них ідеться?

У Юркà є пåсик Дружîк. Пåсик
лþбить грàтися. Юркî кèдає м’ÿчик
пåсику. Пåсик рад³є. Пåсик вåртить
хвостîм. Пåсик сумóє, колè Юркî
в шкîлі.
2. Які слова в реченнях постійно повто
рюються? Заміни їх займенниками. На
яке питання відповідають займенники?
Якою частиною мови вони є?
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244
1. Прочитай віршик. Постав питання до виділених слів.

Займåнник ³мені не скàже,
натîмість пàльчиком покàже
на те, на це, на вас, на нас…
Тепåр знайîмитися час!
2. Розглянь малюнок і скажи, на що вказує хлопчик.

3. Яка характерна ознака займенника? Випиши займенники разом із питаннями.

Займенник (замість імені) —
це самостійна частина мови,
вказує на предмети, їхні ознаки, кількість,
але не називає їх.
Предмети: я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони
(хто? що?)
Ознака: такий (який?)
Кількість: стільки (скільки?)
245
1. Прочитай виразно вірш. Визнач наголос у кожному слові.

Хороші друзі в мене є, і ми — одна сім’я.
Ми зàвжди думаєм одне: і ти, і він, і я.
Нам любе сонце й тихий гай, долини і поля.
Ми дуже любим рідний край: і ти, і він, і я!
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я — той, хто говорить про себе
ти, ви — особи, до яких звертаються
він, вонà, вонî, вонè — особи, про яких ідеться, але вони
не обов’язково присутні при цьому
ми — група осіб, до якої входить і особа, яка говорить
2. Про яку частину мови йдеться у вірші? Чому такі слова потрібні?
3. Випиши у два стовпчики займенники, які вжито в однині та в
множині.
зàвжди
завждè

Особові займенники:
я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони
завжди вказуть на осіб, які беруть участь у розмові
або про яких розповідають інші особи.
246
1. Прочитай вірш. Знайди й випиши особові займенники.

Я бóду ¿сти апельсèн,
а Ти бiжè у магазèн.
Ми бóдем ц³лий день гулÿти,
а Ви iд³ть соб³ до хàти.
Вiн п³де зрàнку на базàр,
Вонà нагр³є самовàр.
Вонî повèнне всiм свiтèти,
сво¿м теплîм зåмлю зiгр³ти.
Вонè зростàють в пîлi рÿсно,
якщо Вонî їм св³тить ÿсно.
2. На яких осіб указують займенники? Поясни.
3. Поміркуй, на що вказують займенники у двох останніх реченнях.

[ід'³т']

[п'³]де
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247
1. Прочитай.

1. Тåтерів — красèва пол³ська р³чка. Тåтерів впадàє
у Дніпрî.
2. Наймåнше у св³ті мîре — Мармурîве. Мармурîве
мîре в п’ятдесÿт п’ять раз³в мåнше від загàльної плîщі
Укра¿ни.
2. Якими займенниками можна замінити виділені слова?
3. Запиши речення. Підкресли підмет і присудок.
Зразок. Тетерів — красива поліська річка.

Він впадає у Дніпро.

248
1. Прочитай. Поміркуй, чи в усі речення замість крапок можна
вставити іменники. В які не можна?

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

…
…
…
…
…
…

люблþ своº м³сто.
лþбиш цукåрки й морîзиво?
лþбить прибирàти кімнàту.
лþбить комп’þтерні ³гри.
лþблять спілкувàтися рàзом.
лþбимо гулÿти в л³сі.

2. Спиши. Встав пропущені займенники (я, ти, він, вона, вони, ми).
249
1. Прочитай казковий текст.

Я — ведмежàтко В³нні Пух. Ти — поросÿтко П’ятачîк,
мій друг. У нас є дрóзі: îслик Іа, мóдра совà, крîлик.
Îслик ходèв сумнèй, бо загубèв хвіст і розглядàв
своº відобрàження у вод³. Вонî тàкîж булî сумнå.
Совà живå в дупл³. Вонà знайшлà хвіст îслика й причепèла йогî на дзвінîк. Ми — ведмежàтко, поросÿтко,
îслик, совà, крîлик — живемî дрóжно.
Крîлик запросèв менå і П’ятачкà до своºї хàтки.
Він гостèнно пригощàв нас. Я так на¿вся, що не міг
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вèлізти з н³рки крîлика і кричàв: «Ви, тягн³ть менå
за лàпи!»
Колè я хîчу солодåнького, то надувàю кóльку й піднімàюся на висîке дåрево за мåдом. Йогî нîсять і оберігàють бджîли. Вонè дóже кусþчі й не даþть мен³
полàсувати мåдом.
2. Перекажи текст, використовуй займенники й малюнки з таб
лиці.

Особові займенники змінюються
за особами й числами.
Число

Особа

Однина
я

Множина
ми

ти

ви

1-ша

2-га
він, вона

воно

вони

3-тя

250
1. Прочитай тільки особові займенники.

Він, ти, родèна, я, ми, тàто, тут, вонà, бабóся, там.
2. Визнач особу кожного займенника.
3. Із займенником 3-ї особи множини склади питальне речення.
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251
1. Прочитай жартівливий вірш.

Я вишåнь тоб³ прин³с,
Ти — задåр угîру ніс.
Він — дивèвся із вікнà:
де ж под³лася Вонà?
Посміхàлося Вонî,
як лет³ли Ми на дно.
Принеслè Ви кавунè,
а по¿ли їх Вонè.
2. Поясни значення кожного займенника. Спробуй замінити його
на іменник.
252
1. Прочитай. Подумай, які займенники можна вставити в речення.

1. Мîжеш вибирàти дрóзів і дружèну, вèбрати не
мîжна т³льки Батьківщèну (Олександр Олесь). 2. Хîчеш ¿сти
калач³ — не сидè на печ³ (Народна творчість). 3. Привітàй своþ бабóсю з Днем нарîдження. 4. Заспівàєм
п³сню дзв³нко, відпочèнем досхочó. 5. … сид³ли, …
писàли, … читàли й танцювàли, а тепåр нам спàти час.
2. Запиши речення із займенниками. Визнач особу займенників.

дружèну (кого?)

дружèну (що?)

253
1. Прочитай. Назвè головні члени речення.

Ми вчимîся у четвåртому клàсі. І я, і ти, і він, і вонà
навчàємося в однîму клàсі нàшої шкîли. За ці рокè ми
прочитàли багàто цікàвих книжîк.
2. Спиши. Підкресли головні члени речення. Зроби висновок.
Займåнник у рåченні є … .
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Особові займенники
змінюють свою форму.
Питання
Займенник

кого? кому?

ким?

я

Однина
менå мен ³ мнîю

ти

тебå

він,
вонî
вонà

йогî
ї¿

(у)
кого?

(до)
кого?

(до)
(у)
мåне мåне
тоб ³ тобîю (у)
(до)
тåбе тåбе
йомó ним
(у)
(до)
ньîго ньîго
(у)
(до)
нåю
їй
нåї
нåї

Множина
ми

нас

нам

нàми

ви

вас

вам

вàми

вонè

їх

їм

нèми

(у)
нас
(у)
вас
(у)
них

(до)
нас
(до)
вас
(до)
них

254
1. Розглянь малюнок. Який займенник відповідає зображеному
жесту?
2. Склади й запиши три речення із займенником я в різних формах. Скористайся таблицею.

Клèкати (я). Дàти (я). Пишàтися (я). Узÿти у (я).
Прислухàтися до (я). Дивèтися (я) в îчі. Спостерігàти за (я).
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255
1. За малюнком і таблицею зі с. 126 зміни речення із займенником ти.

Бàчу (ти). Розкажó (ти). Пишàюся (ти).
Цікàва у (ти) книжка. Поспішàю до (ти).
Поділþся з (ти). Берó з (ти) прèклад.
Ідó з (ти). Покажó (ти) новèй телефîн.
2. Запиши речення. У дужках постав питання до займенника.
256
1. Розглянь малюнок. Якому займеннику він відповідає? Обґрунтуй свою думку.
2. Продовж і запиши словосполучення. Підкресли займенники.

Бàчу (кого?) … , покажè (кому?) … ,
скажè (кому?) … , поділèся (з ким?) з … ,
був (у кого?) у … , звернèся (до кого?) до
… , одягнè (на кого?) на … , знімè (з
кого?) з … , грàлася (з ким?) з … .
257
1. Прочитай незакінчений текст. Устав потрібні займенники.

Спîгади про л³то д³вчинки Л³зи
Ул³тку (хто?) … жилà в полтàвському сел³. Там (у
кого?) … булî багàто пîдруг і дрóзів. (Кому?) … жилîся
і відпочивàлося дóже добрå. Пîдруги (кого?) … любèли.
Т³льки однîго рàзу (з ким?) … посперечàлися.
Ліза Овчарук
2. Запиши текст із займенниками. Підкресли займенники.
258
1. Прочитай. Визнач, у якій формі треба вжити в реченнях займенники я, ми.

1. До (я) прийшîв товàриш. Тàто купèв (я) кнèжку.
Стàрший брат пишàється (я). Сьогîдні (я) похвалèли.
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Дàйте, будь лàска, (я) цю шоколàдку. Вчîра (я) не булî
в шкîлі. Дідóсь бàчив (я) зрàнку.
2. У (ми) дрóжний клас. З (ми) вåсело працювàти,
відпочивàти. Ус³м (ми) подîбаються рухлèві ³гри.
2. Запиши речення. Над займенниками напиши питання.

кнèжка

шоколàдка

259
1. Прочитай частину байки, встав пропущені займенники з довідки.

Сîняшник
Чванлèвий Сîняшник в отîченні рідн³
розмîву вів, хвалèв себå без крàю:
— … мîжете позàздрити … , —
над Сîнцем … велèку влàду мàю.
В годèну л³тню — сîнячну, яснó —
… чудесà творþ своºю головîю.
Кудè … не повернó —
і Сîнце повертàється за … .

Павло Ключина
чванлèвий — пихатий, хвалькуватий
рідн³ — родини, сім’ї

Довідка: я, мнîю, ви, мен³, ї¿.
2. Визнач, на кого вказують займенники, ужиті в тексті байки.
3. Яку частину байки ти прочитав? Спробуй придумати кінцівку
байки. Використовуй особові займенники.
260
1. Прочитай і відгадай загадки.

1. Ми обàбіч рікè, а звуть нас … .
2. Я — дåрево-крàсень, а звуть менå … .
3. Я — малà людèна, звуть менå … .
4. Я і в м³сті, й на сел³, обàбіч мåне будèнки велèкі й
мàлі.
5. На я починàється, на я кінчàється. У садó ростå, на
ній плодè є.
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обàбіч — з обох боків
2. Знайди в реченнях займенники. Якими членами речення вони є?
261
1. Розглянь таблицю.

Особовий займенник
(хто?)
Я
Ти
Ми
Ви
Він (вонî)
Вонà
Вонè

Присвійні займенники
(чий? чия? чиє? чиї?)
мій, моÿ , моº , мо¿
твій, твоÿ , твоº , тво¿
наш, нàша, нàше, нàш і
ваш, вàша, вàше, вàш і
й огî
ї¿
¿хній, ¿хня, ¿хнє, ¿хн і

2. Які займенники відповідають на питання хто?, а які — на
питання чий? чия? чиє?
262
1. Розглянь малюнки й прочитай словосполучення.

Мій собàка

Йогî собàка

Твоº цуценÿ

Ї ¿ собàка

Йогî бóдка

¯хн і собàки

2. Постав питання до займенників і запиши словосполучення.
Підкресли займенники.
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263
1. Зміни словосполучення за зразком.

Рóчка Соф³йки, крос³вки Максèмка, шарф Îлі, гніздî
лàстівок, снідàнок дрóзів, зîшити другоклàсників, стіл
учèтельки, хîбот слоненÿтка.
Зразок. Ручка Софійки — її ручка.
2. Поясни використання займенників у словосполученнях.
264
1. Розглянь малюнки й склади словосполучення за зразком.
Зразок. Мій велосипед, його велосипед.

Хлîпчик, д³вчинка

Д³вчинка, хлîпчик

Д³ти, машèна
2. Що означають займенники? На яке питання відповідають?
265
1. Прочитай текст. Заміни виділені слова займенниками.

Кв³ти — д³ти веснè
Веснà — найчарівн³ша порà рîку. Летèть веснà над
землåю з пåршими прîлісками. Сплітàє різнобàрвний
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яскрàвий вінîк. Веснÿн³ сîнячні прîмені відсв³чуються
у вінкó тåплими кольорàми.
Пробóджується прирîда, оживàє прирîдна н³жна
зåлень. Тÿгнуться до сîнця пров³сники веснè — прîліски. Блищàть сльîзи-рîси на прîліскових пелюсткàх.
Стоÿть прîліски тенд³тні, н³жні й замр³яні.
Життÿ вирóє.
вирóє — тут: буяє, стрімко відроджується
2. Яку роль виконують займенники в тексті? Випиши речення із
займенниками. Постав питання до займенників.
Зразок. Її (чиї?) сонячні промені відсвічуються (у чому?)

у ньому теплими кольорами.
пробóджу[йец':а]
[т'àгнуц':а]

266
1. Прочитай вірш. Чітко вимовляй закінчення займенників.

Снèлась мен.. ÿгідка, як мед, солодåнька, —
то мен.. цілувàла мàма дорогåнька.
Приснèвсь мен.. вітерåць, що пåстив колîсся, —
то мен.. мàма глàдила волîсся.
2. Про що йдеться у вірші? Яку назву можна йому дати?
3. Які сни сняться тобі?
4. Спиши вірш. Допиши закінчення займенників. На які питання
відповідають займенники?

[йàг'і]дка

солодå[н']ка

267
1. Прочитай виразно частину тексту. Що це за частина?

Óчні нàшого клàсу готувàлися до шкільнîго кîнкурсу
«Найкрàща рîзповідь про екскóрсію». У мåне й могî
товàриша булè плàни. Щоднÿ ми ділèлися нàшими думкàми…
2. Випиши сполучення займенників з іменниками. Як пов’язані
головне й залежне слово? Постав питання до займенників.
3. Підкресли займенники.
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268
1. Зі слів кожного рядка склади речення. Запиши їх так, щоб
вийшло оповідання. Добери заголовок.

Він, грàвся, і, д³тьми, за, б³гав.
малåнького, У, знайшлè, л³сі, д³ти, кîзлика.
пàсли, горîді, на, Пîтім.
Спочàтку, молокîм, йогî, годувàли.
рàдував, Кîзлик, дітåй.
2. Запиши два останні речення. Підкресли в них головні члени.
3. Випиши займенники, постав питання хто? кого?
269
1. Добери до дієслів займенники тебе, тобі, мене, мені, їй, його, їх.

Зустр³ли (кого?) … , чекàли (на кого?) … , поважàю
(кого?) … , побувàв (у кого?) … , даþ порàду (кому?) … ,
запèтували (в кого?) … , подарувàли (кому?) … , подÿкував (кому?) … , дÿкую (кому?) … , дÿкувати (за що?) … .
2. З двома словосполученнями (на вибір) склади питальні речення.

дÿкувати (кому?)

дÿкувати (за що?)

270
1. Зміни подані займенники, як того вимагають прийменники
(короткі слова).

Без (я), без (він), без (вонà), без (вонè).
Наді (я), над (ти), над (він), над (ми), над (ви).
2. Запиши сполучення займенників із прийменниками.
271
1. Прочитай загадку. Спиши, встав потрібні займенники з довідки.

Лþблять дорîслі і д³ти … ,
дóже смачнå і молîчне … .
У … рîті розтàне … ,
лишèться пàличка. Це — … .
Довідка: йогî, вонî, вàшому, самî.
2. Запиши слово-відгадку. Назвè ще слова подібного значення.
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272
1. Прочитай частину тексту. Яка це частина? Про що в ній
ідеться?

Навесн³ малåнькому щèглику сподîбався наш сад.
Щовåчора прилітàв і вåсело щебетàв. А пîтім він зник.
Щоднÿ ми йогî виглядàли, та мàрно.
2. Придумай кінцівку із займенниками. Дай назву тексту.
3. Випиши займенники. Постав до них питання. Якими членами
речення є займенники?

[шч]овåчора

[шчодн'à]

273
1. Прочитай листування між сином і мамою.

Листà писàв із тàбора Васèлько:
«Новèх у мåне дрóзів ст³льки!
Я, мàмо, дîбре відпочèвся!
І опельсèнів тут на¿вся.
І накупàвся, як нікîли…
Пåши. Вітàєм. Я й Мåкола».
А мàма так йомó писàла:
«Без тåбе дîма скóчно стàло…
Алå тоб³ на кîристь мîре.
І ми зустр³немося скîро…
Ти молодåць, що “відпочèвся”,
коли б ще й грàмоти навчився!»
Грицько Бойко
2. Що можна сказати про Василька? Як можна схарактеризувати
його листа?
3. У яких словах хлопчик припустився помилок? Як їх написати
правильно?
4. Знайди у вірші займенники. Випиши їх.
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274
1. Прочитай текст-міркування про справжнього друга.

Спрàвжнім дрóгом мîжна вважàти тогî, хто над³йний
і щèрий із тобîю. Комó мîжна довірÿти таємнèці й бóти
впåвненим, що не підведå. Чиÿ допомîга зàвждè прèйде,
колè бóде потр³бно. Друг — це той, хто щèро рад³є тво¿м
óспіхам, а не зàздрить тоб³. З ким тоб³ цікàво, з ким є
сп³льні інтерåси, сп³льні захîплення, з ким нікîли не
нóдно. Хто хвилþється, колè ти хвор³єш абî переживàєш
як³сь невдàчі, і він зàвждè знайдå час, щоб зателефонувàти чи пров³дати тебå. Спрàвжні дрóзі ті, хто зàвждè
швèдко мèряться п³сля якèхось непорозум³нь чи свàрок,
бо вонè не мîжуть дîвго сåрдитися однå на îдного.
У нарîді кàжуть, що щаслèвий не той, хто мàє багàто
дрóзів, а той, у кîго є спрàвжній друг.
2. Чи можна погодитися з твердженнями, що містяться в тексті?
Чому?
3. Хто для тебе справжній друг?
4. До якої частини мови належать виділені слова? Визнач, на які
питання вони відповідають.

Дієслово
Роль дієслів у мовленні
275
1. Спиши вірш. Підкресли дієслова.

Дієслово

Лþдям всім давнî відîме
дèвне слîво — дієслîво.
Д³ю вèконати мîже,
у робîті допомîже.
Трåба з ним завждè дружèти,
бóде весел³ше жèти.

Тетяна Рило
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2. Про що йдеться у вірші?
3. Випиши дієслова. Постав до них питання.
4. Що означають виділені слова?

давнî

дèвне

Дієслово — це самостійна частина мови,
означає дію предмета,
відповідає на питання
що робить?
що зробить?
тремтить
затремтить
У реченні дієслово виступає присудком.
Листочок тремтить від легкого вітру.
Подує вітер — листочок затремтить.
276
1. Розглянь схему. Постав питання до дієслів. Утвори дієслова в
множині. Познач закінчення.
Зразок. Що робить?

Що роблять?
ремонту є — ремонту ють

			

ремонтó
допомагà
доглядà
вихîву
збирà
майстрó
прибирà

є

2. Запиши дієслова. Визнач час дієслів.
3. З трьома дієсловами в множині склади речення.
277
1. Від поданих іменників утвори дієслова.

гра, біг, сік.
2. З утвореними дієсловами склади речення про зимові розваги
дітей.
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278
1. Зі слів у дужках утвори дієслова й прочитай вірш.

Д³дові рóки
Вонè ум³ють все (робота):
(оранка), (сіянка), (косіння),
(сад) деревà, (гладіння)
малÿт на лàвці б³ля хàти,
невтîмно (знання) (майстер),
крол³в з любîв’ю (годування).
Немàє чàсу на спочèнок,
бо все (уміння) дід (робота).
Василь Дерій

2. Назвè основну думку вірша.
3. Запиши дієслова, постав до кожного питання.
що?

що робити?

Зразок. Робота — робити.
4. Згадай свого дідуся. Як його звати?

5. Що вміє робити твій дідусь? Назвè й запиши. Почни так.
Мій дідóсь ум³є … , … .
279
1. Прочитай виразно вірш.

Велèкий дім
Будівåльник звîдить дім,
і посåляться у нім
л³кар, тîкар, агронîм,
дèктор, тåсля, астронîм,
скóльптор, кóхар, модельºр,
трåнер, космонàвт, шофåр,
вчèтель, льîтчик, журнал³ст,
ще й прослàвлений артèст.
Ось якèй велèкий дім!
М³сця вистàчить ус³м.
Галина Джемула
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2. Випиши іменники — нàзви профåсій і добери до них нàзви
дій за зразком.
Зразок. Журналіст — зустрічається з людьми, запитує,

слухає, міркує, придумує, пише.

280
1. Добери до назв малюнків дієслова, які відповідають на питання що робить?, за зразком.

Зразок. Рука бере, тримає, пише, піднімається,

опускається.

2. З трьома словосполученнями склади й запиши речення. Визнач час дієслів.
281
Розшифруй ребус і запиши речення. Постав розділові знаки,
підкресли дієслова.

сон
На

доб
ці

си
ре

ти
ді

бі
а

ма
ля

рі
те

ре
доб

ти
жи

282
1. Прочитай дієслова.

Возèти, саджàти, дивèтися, клèкати, смакувàти,
¿хати, копàти, благàти, рóхатися, плестè, бàчити, торкàтися, фарбувàти, ремонтувàти, просèти, звертàтися,
нþхати.
2. Розподіли дієслова на чотири групи за значенням: переміщення, сприймання, праця, прохання. Запиши.
Від яких частин мови утворюються дієслова?
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283
Утвори дієслова від іменників і прикметників.

слух —
лаз —
дар —
бàйдики —

дèвний —
фарбîваний —
мóдрий —
щåдрий —

зелåний —
сèній —
старèй —
товстèй —

284
1. Утвори прикметники й дієслова від іменників за зразком.
Зразок. Сум — сумн ий — сумувати.

зимà —			
арх³в —			
дèво —			

гîлос —
головà —
парк —

2. З двома дієсловами (на вибір) склади й запиши речення.

Неозначена форма
дієслова
285
1. Прочитай текст.

Шкîла — святèня і над³я нарîду. У шкîлі навчàють
не т³льки читàти, писàти, лічèти, мèслити, пізнавàти навкîлишній світ. У шкîлі вчать жèти.
За Діаною Безносенко
2. Знайди в тексті дієслова. Спробуй визначити час дії.
3. Які труднощі ти відчував?

Дієслова: пізнавати, жити, спілкуватись(ся),
скуштувати, зламати(ся) відповідають на питання
що робити? що зробити?
Це — неозначена форма дієслова.
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286
1. Розглянь таблицю.

Форма дієслів писати, написати
Називається
неозначена
початкова
незмінна

Відповідає
на питання
що робити?
що зробити?

Має
особливості
не вказує на:
час
число
рід
особу
виконавців

2. Які прикметники використовують для позначення дієслів
писати, написати?
3. На які питання відповідають дієслова в неозначеній формі?
4. Чи можна визначити час, число, рід, особу, виконавців у
таких дієсловах?
287
1. Прочитай пари дієслів. Знайди дієслова в неозначеній
формі.

писàти — пишó
клàсти — кладó
вестè — ведó

дзвонèти — дзвîниш
говорèти — говîриш
котèти — кîтиш

2. Постав питання. Поясни свою думку.
288
1. Прочитай групу слів.

Веселèти, звеселèти; перегнàти, гнàти; вітàти, привітàти; в³рити, пов³рити; лякàти, злякàти; повернóти,
вертàти.
2. Запиши дієслова в неозначеній формі у два стовпчики.

Що робити?

Що зробити?
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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

289
1. До дієслів у неозначеній формі добери іменники за змістом.

		
		
		
		
		

знàти
		
пейзàж
îдяг
здобувàти			
в³шати			тролåйбус
водèти			знаннÿ
малювàти			прàвило

2. Утвори й запиши словосполучення.
що робити?

що?

Зразок. Знати правило.
290
1. Прочитай пари дієслів.

вчèти — зубрèти
жал³тися — плàкатися
просèти — клÿнчити
лежàти — валÿтися
вèтратити — розбазàрити
пояснèти — розжувàти

2. Постав питання.
3. Які це дієслова за лексичним значенням?
4. Випиши дієслова, яких ти не знав.
291

Прочитай групи слів. Знайди в кожній дієслово в неозначеній
формі.

Стоþ (я), сто¿ш (ти), стоÿти, стоїмî (ми), стоїтå (ви).
Знàю (я), знàєш (ти), знàємо (ми), знàти, знàєте (ви).
Живó (я), живåш (ти), жèти, жèтиме (він).
292
1. Прочитай прислів’я.

• Хîчеш знàти — не сорîмся питàти.
• Життÿ прожèти — не пîле перейтè.
• Хто хîче робèти, робîту знàйде.

2. Спиши, підкресли дієслова в неозначеній формі.
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293
1. Прочитай.

* * *
В нас узèмку б³лим цв³том
сад (зацвітàти, зацв³в), ненàче л³том.
* * *
Рукавîм (махнóти, махнóв) —
дерåва (нагнóти, нагнóв).
* * *
Взèмку, як дерåва гîлі, він (лежàти, лежèть), (біл³ти,
біл³є) в пîлі, а як сîнце (припікàти, припечå) — він (заплàкати, заплàче) й (потіктè, потечå).
2. Вибери з дужок точне дієслово. Поясни свою думку.
3. Запиши речення. Склади їхні схеми. Познач граматичну основу.
Зразок. В нас узимку білим цвітом сад зацвів,

неначе літом.

4. Яким членом речення є дієслово?
5. Чи є серед вставлених слів дієслова в неозначеній формі?
Чому немає?

Час дієслова
294
1. Прочитай дієслова.

Прийдó, прийшîв, йду; стоÿть, стоÿли, стоÿтимуть;
лежàтиму, лежèть, лежàв; зростèли, зростàтимуть,
зростàють; галасувàв, галасóє, галасувàтиме; обминóли, обминàють, обминàтимуть; питàють, питàли,
питàтимуть.
2. Назвè дієслова, що означають дію: яка вже відбулася; яка відбувається зараз; яка відбудеться у майбутньому.
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Дієслова мають три часи:
минулий, теперішній, майбутній.
Минулий час
що робив?
що робили?
стояли
стояв
Теперішній час
що робить?
що роблять?
стоять
стоїть
Майбутній час
що буде робити?
що будуть робити?
що робитиме?
що робитимуть?
що зробить?
що зроблять?
буде стояти
будуть стояти
стоятимуть
стоятиме
постоїть
постоять
295
1. Прочитай. Дай відповіді на запитання.

•
•
•
•
•
•

Що
Що
Що
Що
Що
Що

ти робиш на уроці української мови?
роблять учні на уроці української мови?
ти робив на уроці математики?
робили учні на уроці математики?
ти будеш робити на уроці жестової мови?
будуть робити учні на уроці жестової мови?

2. Дієслова з іменниками запиши парами за зразком.
Зразок. Розв’язую задачу — розв’язують задачі.
3. Які закінчення мають дієслова в однині й у множині?
296
1. Прочитай вірш. Відгадай, про що в ньому йдеться. Визнач
граматичну основу перших двох речень.

В нåбі хмàронька пливлà,
хмàрка сльîзки пролилà
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на капóсту, бурякè,
на зелåні огіркè,
і на трàви, і на хвощ…
То не сльîзи, то йде … .
2. Випиши дієслова. Познач час.

с[л'î]зки

хво[шч]

297
1. Прочитай речення. Від дієслів теперішнього часу утвори
дієслова минулого часу. Постав питання. Запиши за зразком.
Зразок. Я (що роблю?) чищу зуби, я (що робив?)

чистив зуби, я (що зробив?) почистив зуби.

Я чèщу зóби. Я вмивàюся. Я сн³даю. Я читàю кнèжку.
Я малþю. Я грàю у бадмінтîн. Я грàюся з к³шкою. Я сплю.
2. Два речення (на вибір) пошир іншими словами. Запиши. Підкресли дієслова. Якими членами речення вони виступають?

режèм дня

рîзклад занÿть

298
1. Прочитай і відгадай загадку.

* * *
Все зелен³є довкîла:
пасовèще, ліс і пîле.
Мчать струмîчки до рікè,
л³плять гн³зда ластівкè.
І в сорîки новинà, —
облет³ла всіх вонà, —
сповіщàє — йде … !
Юлія Хандожинська
пасовèще — ділянка землі з трав’янистою рослинністю, де
пасуться корови, птиця.
2. Випиши дієслова разом з іменниками (займенниками). Познач
у дієсловах закінчення. Усно визнач час дієслів.

пасовè[шч]е

новинà
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299
1. Прочитай і спиши речення. Постав питання до дієслів. Визнач
час.

1. Послóхай, як струмîк дзвенèть, як гомонèть ліщèна.
2. Хто тебå взяв за рóку й до шкîли прив³в? 3. Люб³ть
Укра¿ну у сні й наявó, вишнåву своþ Укра¿ну… (Володимир
Сосюра). 4. Червîна калèно, чогî в лóзі гнåшся? (Іван Франко). 5. Ходèтимеш до шкîли — здобóдеш багàто знань.
наявó — насправді, у дійсності
2. В якому реченні можна визначити особу, до якої звертаються?
300
1. Прочитай групи дієслів. За якою ознакою їх об’єднано?

1. Кричимî, горлàємо, грàємо, галасóємо.
2. Малювàли, стрибàли, стоÿли, знімàли.
3. Будувàтимемо, брàтимемо, під’їжджàтимемо, кîвзатимемо.
2. З дієсловами майбутнього часу склади речення, різні за метою висловлювання.
301
1. Від дієслів теперішнього часу утвори дієслова майбутнього часу.

Я тримà ю, стрибà ю,
— бóду тримàти, … , … , … .
закривà ю, заглядà ю
Ти тримà єш, … , … , … — бóдеш тримàти, … , … , … .
Ви тримаєте, … , … , … — бóдете тримати, … , … , … .
2. Запиши. Познач у дієсловах закінчення.
302
1. Прочитай вірш. З яким настроєм його потрібно читати?

В шкîлі вчèтимусь я залюбкè,
бóду читàти хорîші книжкè.
Вèросту я — і в пов³тряний флот!
Бóде із мåне ум³лий пілîт.
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А якщî вîрог на нас нападå —
льîтчик машèну у бій поведå.
Я не здригнóся в запåклім боþ.
Я захищàтиму зåмлю своþ…
Наталя Забіла
не здригнóся — не злякаюся
2. Випиши дієслова в алфавітному порядку. Познач закінчення.
303
1. Правильно сполучи слова в лівому й правому стовпчиках і
прочитай вірш. Запиши його.

Де ростóть
там танцþє		
Там пташкè		
нàче з в³тром		

розмовлÿють.
весь день співàють,
хлîпчик В³тер.
велèкі кв³ти,

2. Знайди дієслова, визнач їхній час. Яким членом речення є
дієслова?
304
1. Прочитай текст. Визнач його тему. Усно поділи на абзаци.

Малåньке зåрнÿтко потрàпило восенè під велèку грóдку
земл³. Зàтишною та р³дною хатèнкою вèявився цей
прèхисток. Не понесå йогî б³льше в далåку дорîгу бóйний в³тер. Тåплий дîщик не забувàв йогî та напувàв
сво¿ми кришталåвими крàплями. На благодàтній земл³
прор³с тенд³тний пàросток. ßкось залет³в сюдè в³тер, не
побàчив він б³льше зåрнятка,
тîму не зміг віднестè йогî да
лåко. М³цно тримàється пàросток корінцåм р³дної дом³вки та
щàсливо усміхàється. Швèдко
промайнóла веснà, за нåю пройшлî тåпле л³течко. Вèріс пàросток. Вåсело вітàється золотèм
кîлосом. Минóло багàто чàсу, і
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заколосèлася навкругè велèка пшенèчна сім’ÿ — безкрàя золотà нèва.
прèхисток — схованка
пàросток — молоде стебло рослини
2. Випиши дієслова з питаннями. Визнач час дієслів.
305
1. Прочитай щедрівку.

Щедр³вочка щедрувàла,
під вікîнцем ночувàла.
Що варèла, що пеклà —
винîсь, т³тко, до вікнà!
2. Випиши дієслова та іменники, що з ними пов’язані. Постав
питання до дієслів.
3. У першому реченні визнач граматичну основу.

щед[р'³]вочка

щедрувàла

Дієслова на -ся (-сь)
306
1. Утвори й прочитай речення. Визнач граматичні основи.

спілкóюся

вітàюся
навчàюся

Я

вертàюся

сварþся
змагàюся

з товàришем
2. Запиши за зразком.
що роблю?

Зразок. Я вітаюся з товаришем.
3. Як вимовляються дієслова?
4. Ким виконується дія?
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У дієсловах 1-ї особи однини -ся
як пишеться, так і вимовляється: [с’а].
Пишемо: Я усміхаюся.
Вимовляємо: Я усміха[йус’а].
307
1. Прочитай і порівняй дієслова.

Вмив сестрèчку
Одягнóв брàтика
Взув бабóсю
Показàв дрóгу

—
—
—
—

вмèвся (сам).
одягнóвся (сам).
взóвся (сам).
показàвся (сам).

2. На кого спрямована дія у дієсловах першого стовпчика?
3. На кого спрямована дія у дієсловах другого стовпчика?
4. Як вимовляються дієслова на -ся?

Дієслова на -ся (-сь) називають дію,
спрямовану на себе:
ховаюся (ховаю себе), купаюся (мию себе).
Дієслова без -ся (-сь) називають дію,
спрямовану на іншу особу:
Ховаю телефон (ховаю щось).
Купаю ляльку (мию когось).
308
1. Прочитай речення. Встав потрібний займенник за зразком.
що роблю?

що робиш?

Зразок. Я вітаюся з дорослими. Ти вітаєшся
з дорослими.
1. Я вітàюся з дорîслими. Ти вітàєшся з дорîслими.
2. Я знайîмлюся з хлîпчиком. … знайîмишся з хлîпчиком. 3. … змагàюся з дрóгом. … змагàєшся з дрóгом.
2. Прочитай. Як вимовляються дієслова на -ся?
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У дієсловах 2-ї особи однини
-шся вимовляється як [с’:а].
Пишемо: Ти усміхаєшся.
Вимовляємо: Ти усміхає[с’:а].
309
1. Добери точні дієслова до займенника. Постав питання до дієслів.

		
Ти
		

(турбóєшся, турбóюсь).
(згинàюсь, згинàєшся).
(повертàєшся, повертàюсь).

2. Прочитай. Вимовляй правильно.
3. Як вимовляються дієслова в 2-й особі однини з -шся?
310
1. Прочитай. Звертай увагу на правильну вимову.

Вертàтися, ховàєшся, вертàюся, ховàтися, вертàєшся,
ховàюся.
2. Запиши дієслова у два рядки. Постав до кожного питання.

1. Дієслова з [с’а]: … , … , … , … .
2. Дієслова з [с’:а]: … , … .
3. На які питання відповідають дієслова в другому рядку?
311
1. Розглянь таблицю.

Змінювання дієслів за особами

Неозначена
Він, вона,
Я
Ти
форма
воно
(що
роблю?)
(що
робиш?)
(що робити?)
(що робить?)
пишàюся
пишàєшся
пишàється
пишàтися
навчàюся
навчàєшся
навчàється
навчàтися
…
…
…
вмивàтися
…
…
…
торкàтися
2. Послухай, як вимовляються дієслова в 3-й особі.
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У дієсловах 3-ї особи однини й множини
-ться вимовляється як [ц’:а].
Пишемо: Він пишається. Вони піклуються.
Вимовляємо: Він пиша[йец’:а]. Вони піклу[йуц’:а].
312
1. Розглянь малюнок. Що роблять хлопчики?

2. Відповідай, використовуй дієслова з [ц’:а].
313
1. Прочитай вірш. Визнач його тему й основну думку.

Як дóмав Васèлько…
Дóмав Вàся, Тàнин брат,
щоб здорîвим стàти,
трåба ¿сти все підрÿд
і поб³льше спàти.
Так і рîбить наш Васèль,
враз, як прокидàється,
щось жуº, жуº, жуº,
прîсто — запихàється.
2. Випиши дієслова на -ся. Постав питання. Поясни написання і
вимову.
3. Як ти розумієш значення слова запихається?

прокидà[йец':а]

запихà[йец':а]
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314
1. Прочитай. Постав дієслово в потрібній формі.

Щåдрим дîбрим слîвом
п³сня (починàтися).
З рушникà святкîвого
коровàй (всміхàтися).
2. Випиши граматичні основи речень. Постав питання до присудків.
що робить?

Зразок. Пісня починається.
315
1. Прочитай вірш.

Чåрез клàдку, чåрез р³чку
я ведó своþ сестрèчку.
Прÿмо в хвèлі клàдка гнåться,
а Оксàночка сміºться.
Бо зі мнîю й чåрез р³чку
йти сестрèчка не бо¿ться.
Михайло Стельмах
2. Знайди й випиши дієслова, з якими пов’язані виділені іменники. Постав питання до дієслів. Поясни вимову дієслів з -ся.

гнå[ц':а]

[см'ійåц':а]

не бо[й³ц':а]

316
1. Послухай текст. Про що йдеться?

Любîв до земл³, до прàці починàється сàме в твоºму
в³ці. Якрàз тепåр ти приглядàєшся до робîти стàрших.
Лþди с³ють хліб. Щåдро осп³вана ця прàця людськà.
Зернî для людèни і дîсі залишàється земнèм дèвом.
Вонî безсмåртне. Кèнуте в зåмлю, стаº кîлосом. Наливà
ється сîками земл³ й сîнця, красóється, рàдує врожàєм.
Нелåгко даºться хліб. Спрàвжню ц³ну йомó складàють
хліборîби.
Микола Сингаївський
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2. Упізнай і повтори дієслова на -ся.
3. Запиши дієслова у два стовпчики: з [ц’:а] і з [с’:а].
317
1. Прочитай текст. Про що ти дізнався?

Як ракåта злітàє у кîсмос?
В³зьмемо пов³тряну кóльку й
надмåмо ї¿. Алå не зав’ÿзуватимемо, а прîсто затèснемо пàльцями. Пîтім відпóстимо. Пов³тря
стр³мко вèрветься з горловèни
кóльки, а самà вонà стрибнå на
2—3 крîки в протилåжному нàпрямку. Колè все пов³тря
вèйде, порîжня кóлька впадå на підлîгу. Алå ж вонà,
хай лишå на к³лька секóнд, усå-такè злет³ла! Пîки пов³тря виривàлося назàд, кóлька рóхалася вперåд. За
такèм сàмим прèнципом підіймàється в нåбо й спрàвжня ракåта, косм³чний корабåль. Т³льки для ї¿ зàпуску
потр³бно дóже багàто пальнîго.
2. Випиши дієслова з -ся. Постав питання. Визнач час.

зав’ÿзувати

затèснути

318
1. Прочитай вірш. Про що в ньому йдеться?

За селîм у нас кринèчка
неглибîка, невелèчка.
Клен шумèть над нåю лèстом.
В ній водà холîдна й чèста.
Йдуть із пîля трудівнèці —
повертàють до кринèці…
Знàють лþди — як нап’ºшся,
нàче сèли наберåшся.
Микола Сингаївський
2. Випиши дієслова. Визнач час дієслів.

нап'[йес':а]

наберå[с':а]
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Рід і число дієслів минулого часу
Дієслова минулого часу змінюються
за родами й числами:
біж ить (що робить?), бігла (що робила?),
біг (що робив?), бігло (що робило?),
бігли (що робили?).
319
1. Від поданих дієслів утвори форми минулого часу. Запиши із
займенниками за зразком.
Зразок. Я, ти,

він
вона
воно
ми, ви, вони

побачив,
побачила,
побачило,
побачили.

Побàчити, бàчити, вглåдіти, зèркати, спостерігàти,
оглядàти.
2. Як можна назвати дієслова наведеної групи за значенням?
320
1. Прочитай речення. Запиши у вигляді вірша.

Врàнці б³ля хàти малåсенькі слідè —
зайчàтко вухàте прихîдило сюдè. Стоÿло
б³ля хàти, ступèло на пор³г — хот³ло нам
сказàти, що вèпав пåрший сніг.

Леонід Куліш-Зіньків
2. Підкресли дієслова. Визнач їхній рід.

3. Утвори від дієслів однини дієслова множини. Прочитай вірш
іще раз.
321
1. Прочитай дієслова.

Позіхав — позіхнув, ковтав — ковтнув, стукав —
стукнув, дмухав — дмухнув, кричав — крикнув,
152
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рубав — зрубав, махав — махнув, різав — різанув, колов — кольнув.
2. Випиши дієслова, які означають раптовість дії, у формах трьох
родів.
3. Постав наголоси. Поясни значення дієслів.
322
1. Добери дієслова минулого часу з дужок і запиши речення.

1. Оксàна (йшла, йде) до магазèну. 2. Слèва (впàла,
пàдає) у корзèну. 3. Під соснîю гриб ужå (вèріс, ростå).
4. ²гор з-під кîвдри (л³зе, вèліз). 5. Гóсінь тут листîк (погрèзла, гризå). 6. Там хмарèнонька (нависàє, навèсла).
Зразок. Оксана йшла до магазину.
2. У кожному реченні познач граматичну основу.
323
1. Прочитай прислів’я.

1. Зробèв д³ло — гулÿй см³ло. 2. Як рîбиш, те й мàєш.
2. Поясни зміст прислів’їв. Добери інші прислів’я про працю.
Назвè дієслова, визнач їхній час.
3. Запиши прислів’я, яке тобі найбільше сподобалося.
324
1. Прочитай текст.

Де берóться краплèнки
Б³гл.. Олåнка по льодó. Пàдал.. сніжèнки. Однà с³л.. на рукàв. Дèвиться Олåнка
на пухнàсту сніжèнку. Шестикóтна з³рочка
такà гàрна. Наблèзил..сь Олåнка до сніжèнки. Дèвиться, милóється нåю. І бàчить
дèво: сніжèнка стàл.. краплèною водè.
Василь Сухомлинський

2. Про що мовиться у тексті? Яке диво спостерігала дівчинка?
3. Випиши з тексту дієслова. У дієсловах минулого часу допиши
закінчення, познач рід і число.
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325
1. Розглянь малюнки й склади розповідь про двох друзів, які
проводять вільний час на природі. Користуйся ключовими
словами.
1

2

3

4

Ключові слова: відпочивàли, побàчив, захот³в, підстрèбував, не звертàв увàги, читàв, розпов³в, сказàв,
придóмав, переконàв, домîвились, вèліз, став, дістàв,
зірвàв, набрàв, спрîбували, на¿лися, переконàлися.
2. Розповідь перекажи.
326
1. Прочитай. З дієслів-синонімів вибери ті, які найбільше підходять за змістом.

Товариш³ (мандрувàли, йшли) узл³ссям і (підбирàли,
збирàли, зрóбували) грибè. На галÿвині вонè (побàчили,
пом³тили) злàману бер³зку. Ї¿ тонåнькі гілочкè (спадàли,
звисàли) додîлу. Н³жне зелåне лèстячко почалî (в’ÿнути, сîхнути). Хлîпчики (піднÿли, підвåли) бер³зку,
(знайшлè, підібрàли) злàману дубîву г³лку, (встромèли,
всóнули) в зåмлю б³ля бер³зки та (прикріпèли, прив’язàли)
ї¿ до нåї. (Живè, існóй), бер³зко, на рàдість ус³м!
2. Назвè основну думку тексту. Як учинив би ти, якби побачив
зламане деревце?
3. Випиши третє речення, познач головні члени речення.

уз[л'³с':ам]

бе[р'³]зку

тонå[н'к'і]
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Написання не з дієсловами
327
1. Прочитай виразно.

Хто рàно прокидàється,
зарÿдкою займàється,
робîти не бо¿ться,
той зàвжди дîбре вчèться.
Лідія Лужецька
2. Випиши дієслово із запереченням.

Не з дієсловами завжди пишеться окремо:
не марнуй, не лінувався, не спала.
328
1. Прочитай пари дієслів.

брàти
спàти
хот³ти
мåрзнути

—
—
—
—

не
не
не
не

брàти
спàти
хот³ти
мåрзнути

2. За допомогою чого утворюється заперечення в українській
мові?
3. Наведи ще приклади заперечення з дієсловами.
329
1. Прочитай приказки.

• Скàжеш — … вåрнеш, напèшеш — … зітрåш, від-

рубàєш — … притîчиш.
• Де рîбить машèна, там … болèть спèна!
• Комбàйном косèти — нікîли хл³ба … просèти.

2. Спиши, встав замість крапок не. Поясни правопис не з діє
словами.
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330
1. Прочитай вірш.

Єдèна Укра¿на
Нехàй ніхтî не половèнить,
тво¿х земåль не розтинà,
бо ти єдèна, Укра¿но,
бо ти на всіх у нас однà.
Однà, від Зàходу до Схîду
волîдарка земåль і вод —
ніхтî не д³лить хай нарîду,
бо не под³литься народ.

Дмитро Чередниченко
не половèнить — не забирає половину
не розтинà — не розрізує, не відбирає, не ділить, не переділяє
2. Назвè основну думку вірша. Поміркуй над тим, що означають
виділені слова.
3. Добери слова подібного значення до виділених дієслів з не.

не по[д'³лиц':a]
331
1. Розшифруй ребус.

тять.

туть,

Чи

а
сто

ме

там,

смі
не

де
не

там,

де

2. Знайди дієслова, визнач час дієслів. Утвори від них форму
минулого часу й запиши речення.
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332
До поданих дієслів добери дієслова подібного значення з не.
Запиши за зразком.
Зразок. Жити — не вмирати.

Жèти, ходèти, відпочивàти, мовчàти, цвістè, трудèтися, берегтè, забóти, загубèти.
333
1. Розглянь малюнки й прочитай речення, подані ліворуч.

Вл³тку йде дощ.
Вл³тку сîнце всіх зігрівàє.
Вл³тку дерåва шумлÿть
лèстям, цвітóть.
Восенè лèстя з дерåв і
кущ³в облітàє.

… дощ … йде, а падає 		
сніг.
… сîнце всіх … зігрівàє,
а св³тить.
… дерåва … шумлÿть
лèстям, … цвітóть.
… лèстя з дерåв і кущ³в
… облітàє, а т³льки роз-		
пускàється.

2. У речення, подані праворуч, встав слова взимку, навесні і не.
3. Запиши речення про твою улюблену пору року. Підкресли
дієслова з не. У виділених словах познач префікси.

розпускà[йец':а]
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334
1. Прочитай вірш. Чого він нас навчає?

Пам’ятàй!
Колè побàчиш вл³тку в пîлі
червîну кв³тку — сèмвол вîлі,
згадàй син³в безстрàшних Укра¿ни,
що поляглè на зåмлях Батьківщèни.
Вонè себå не вбереглè,
алå край р³дний захистèли.
У пîлі мàки зацвілè
там, де герîї ці спочèли.
Твоº життÿ безхмàрне нèні.
За це їм дÿкуй, пам’ятàй:
герîї захистèли Укра¿ну,
колèсь і зàраз твій борîнять край.
Марія Устичук
поляглè — загинули
2. Назвè дієслова. Визнач їхній час.
3. До виділених дієслів добери дієслова протилежного значення.
335
1. Прочитай і відгадай загадки.

* * *
Брат з брàтом чåрез дорîгу живóть,
одèн îдного … бàчать.
* * *
Хоч … шèю я нікîли,
а гîлок мàю багàто.
* * *
Зóбки мàє, алå їх ховàє,
дîвгі кîси мàє, та … заплітàє.
2. Запиши слова-відгадки. Які дієслова допомогли тобі відгадати
загадки?
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336
1. Прочитай вірш. Про що в ньому йдеться? Яка основна думка
вірша? Чи відповідає заголовок темі й основній думці вірша?

Бóду я прирîді дрóгом!
Йтèму сàдом, пîлем, а чи лóгом,
бóду я прирîді в³рним дрóгом.
Не столîчу нàвіть і травè.
Я скажó їй: — Зелен³й, живè!
Колè л³сом бóду я ітè,
теж пос³ю зåрна добротè.
Побажàю дåреву і птàшці,
щоб вонè жилè у мèрі й щàсті.
Степан Жупанин
2. Визнач час виділених дієслів. Утвори від них форми минулого
й теперішнього часу. Запиши. Познач закінчення.
337
Розглянь малюнки й закінчи речення. Використовуй дієслова з не.

Берегтè прирîду — означàє:
• не … р³дкісних кв³тів (… , … , … , …);
• не … мурàшників;
• не … пташèних гнізд;
• не … дерåв та кущ³в;
• не … барвèстих метåликів;
• не … см³ття в л³сі, лóзі, б³ля водîйм.
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Разом із не завжди пишуться дієслова:
нехтувати, недобачати, недочувати, ненавидіти.
338
1. Прочитай речення.

1. Вод³й систематèчно (нå)хтував прàвилами дорîжнього рóху і потрàпив у авàрію. 2. Мотоцикл³сти епізодèчно
(нå)хтували заувàженнями поліцåйських про перевèщення швèдкості. 3. Старåнький дідóсь тр³шки (не)добачàв і
(не)дочувàв. 4. Дарèнка (не)нàвиділа мàнну кàшу.
систематèчно — постійно
епізодèчно — інколи
2. Запиши речення, розкрий дужки. Над дієсловами напиши рід
і число.
339
1. Прочитай прислів’я. Постав дієслова в потрібній формі.

•
•
•
•

Лàстівка день починàє, а соловåй йогî … (кінчàти).
Дрóга шукàй, а … (знайтè) — тримàй.
Удàр забувàється, а слîво … (пам’ятàтися).
Знайшîв — не скач, (загубèти) — не плач.
не скач — не радій

2. Чи є в реченнях дієслова протилежного значення? Випиши їх
парами.

Дієслова в текстах
340
1. Прочитай.

Без в³тру не … жèто, без в³тру водà не … . Без мр³ї
не мîжна … , не мîжна нікîго … . … в пîлі нèва, …
ус³ садè. Для тîго, щоб … щаслèвим, треба … завждè
(Микола Сом).
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2. Чи можна визначити, про що йдеться у вірші? Яких слів у
ньому бракує?
3. Добери за змістом дієслова з довідки й запиши у формі вірша.
Довідка: рîдить, шумèть, жèти, любèть, заколîсить,
зацвітóть, стàти, мр³яти.

шумè[т']

[л'убèт']

зац[в'ітóт']

341
1. Прочитай. Роз’єднай слова в рядках вірша. Назвè дієслова.

Оймісяцьсіченькличемороза,
морозитьлиця, щипаєноса.
Амісяцьлютийвітрамидує,
наводахзльодумостибудує.
Березень-місяцьмостиполомить —
веснянупіснюрічказадзвонить.
Марійка Підгірянка
полîмить — поламає
2. Спиши. Підкресли дієслова.
342
1. Прочитай текст. Випиши головні члени речення, постав питання від підмета до присудка.

Трàвень — м³сяць малюк³в. Кудè ти не глÿнеш, кудè
ти не стóпиш — всþди зустр³неш малюк³в. У крот³в —
кротенÿта, у лисèць — лисенÿта, у вовчèць — вовченÿта, у вèдри — видренÿта.
Ці всі в н³рках зростóть і малåнькими нікîму під нîги
не потрàплять. Пташенÿта такîж, що нарîдяться в гн³здах на дерåвах, теж у безпåці защебåчуть.
Є так³ звірÿта й пташенÿта, що прîсто на земл³ ростè
муть. У такèх малèх тварèнок єдèний зàхист — притулèтися до земл³, завмåрти.
Їм здавàтиметься, що так ти їх не побàчиш, не відчó
єш, не знайдåш.
За Олексою Десняком

161
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

2. Якою частиною мови виражено підмети? Що можна сказати
про присудки?
3. На які питання відповідають дієслова? Випиши їх, укажи час.
343
Розглянь малюнки. Розкажи, кого на них зображено й хто що
робить. Скористайся ключовими дієсловами.
1

2

3

4

Ключові дієслова: вèрішили, збирàли, побàчили, ¿де,
недобàчив, на¿хав, повипадàли, забруднèлися, вèбачте,
не хот³в, стàлося, допоможó, зібрàли, пробàчили, потоваришувàли.
344
1. Склади з поданих слів речення й запиши їх у такому порядку,
щоб вийшла зв’язна розповідь.

Веснà, по, швèдко, земл³, крокóє.
Брунькè, на, гілкàх, скîро, тонåньких, набубнÿвіють.
летÿть, кра¿в, З, птахè, тåплих.
крèги, від, звільнèлися, Р³ки.
нåба, З, лàгідне, усміхàється, сîнце.
2. Підкресли дієслова, вжиті в переносному значенні.
3. Визнач основну думку розповіді.

[усм'іхàйец':а]
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Прислівник
345
1. Розглянь малюнки.

2. Дай відповіді на запитання: Коли це буває?
Довідка: взèмку, восенè, вл³тку, навесн³.
3. Запиши відповіді за зразком. коли?
Зразок. Це буває взимку.
346
1. Прочитай. Розмісти слова у два стовпчики за питаннями.

Зимà, л³то, взèмку, вл³тку, восенè, навесн³, îсінь, веснà.
Зразок. Що? Зима .
Коли? Взимку.
взèмку

восенè

вл³тку

Прислівник — це самостійна незмінювана
частина мови.
Називає ознаку дії:
час (коли?): сьогодні, тепер, учора;
напрям (куди?): вперед, назад, ліворуч, праворуч;
місце (де?): тут, там, знизу, вгорі;
спосіб (як?): старанно, дбайливо.
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347
1. Прочитай. Вибери точний прислівник.

Малå зернÿтко, ти поспè (сьогодні, завтра),
бо (сьогодні, завтра) мóсиш схîдить і ростè.
2. Запиши. Постав питання від дієслова до прислівника часу.

коли?
Зразок. … ти поспи сьогодні.
348
1. Прочитай групи слів. Постав до кожного питання. Які це прислівники?

1. Позавчîра, вчîра, сьогîдні, зàвтра, п³слязавтра.
2. Вноч³, врàнці, вдень, ввåчері.
2. Виділені прислівники розбери за будовою.
Зразок. Позавчора.
3. Зроби висновок про незмінюваність прислівника. Чи є у прислівників закінчення?
349
1. Прочитай текст. Про що в ньому йдеться?

ßблунька і л³то

Юркî і Мишкî веснîю посадèли б³ля шкîли ÿблуньку. І домîвились: на кан³кулах бóдуть прихîдити до
шкîли й поливàти ї¿. Сьогîдні поливàтиме Юркî,
зàвтра — Мишкî, пîтім знов Юркî, пîтім — Мишкî.
Настàли кан³кули. Не прийшîв Юркî поливàти ÿблуньку, дóмав: «Зàвтра прèйде Мишкî і поллº». Мишкî жив
далечåнько від шкîли й дóмав соб³: «Учîра ж поливàв
ÿблуньку Юркî… Нічîго їй не бóде за день. Зàвтра прè
йде й поллº, він блèжче від шкîли живå».
Минàли дні, дåревце не поливàлося.
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А щоднÿ прихîдив до шкîли Андр³йко. Він годувàв
рèбок у шкільнîму аквàріумі. Побàчив зів’ÿлу ÿблуньку
і став ї¿ щоднÿ поливàти…
Пåршого вåресня пішлè Юркî і Мишкî до ÿблуньки.
Побàчили, що вонà зелен³є, і засорîмились. Кîжен дó
мав: «Це ж т³льки я не поливàв…».
За Василем Сухомлинським
2. Знайди прислівники часу. Випиши їх. Поясни написання.
350
1. Прочитай. Назвè виділені слова.

Над «Кобзарåм»
Тèхо надвîрі. Ні в³тру, ні хмар.
Ан³ шелåсне вербà височåнька.
Нàша Олåнка відкрèла «Кобзàр»,
вгîлос читàє Тарàса Шевчåнка.
Ген за рікîю син³є горà,
в нåбі весåлка розкв³тла казкîво,
н³жно вплітàється в гîмін Дніпрà
дîбре і щèре Шевчåнкове слîво.
Вадим Скомаровський
2. Як називаються ці слова? На які питання відповідають? З яким
словом пов’язані?
3. Запиши.

як?

Зразок. Вголос читає, … .
–∙–∙–∙–
тèхо
вгîлос
казкîво

н³жно

Прислівник у реченні пов’язаний із дієсловом.
Є другорядним членом речення:
коли?
Всі чекають –взимку
снігу.
∙–∙–∙–
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351
1. Утвори прислівники від прикметників.

Оптимістèчний — …
Дисциплінîваний — …
Життєрàдісний — …
Приºмний — …
2. Запиши. Постав питання.
який?

як?

Зразок. Оптимістичний — оптимістично.
– ∙ – ∙ – ∙ – ∙ – ∙ – ∙ –∙ –
352
1. Прочитай речення. Утвори прислівники від прикметників.

1. Лунàє п³сня (урочèстий) й (оптимістèчний). 2. Микîлка (старàнний) вèконав завдàння. 3. Світлàнка (вичåрпний) далà в³дповідь на запитàння.
вичåрпно — повністю
2. Речення запиши. З якою частиною мови пов’язаний прислівник?
3. Яким членом виступає у реченні?
353
1. Розглянь таблицю. Поясни значення прислівників жестовою
мовою.

Творення прислівників від іменників
Рàнок

врàнці, щорàнку

День

вдень, щоднÿ

Вåчір

ввåчері, щовåчора

Ніч

вноч³, щонîчі

2. Запиши. Постав питання до кожного слова.
що?

коли?

коли?

Зразок. Вечір — ввечері, щовечора.
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354
1. Прочитай іменники. Утвори прислівники.

Що?

годèна

Як часто?

щогодèни

день тèждень м³сяць рік
…

…

…

…

2. Запиши утворені прислівники. Підкресли орфограму:
Чергування [і]—[о] в коренях слів
355
1. Прочитай. Вибери з дужок точний прислівник.

1. Я вмивàюся (щовåчора, щорàнку). 2. Веч³рня кàзка
йде (щорàнку, щовåчора). 3. (Щоднÿ, щорîку) мій товàриш
Тимкî допомагàє мàмі. 4. (Щоднÿ, щорîку) ми відзначà
ємо День захисникà Укра¿ни. 5. (Щотèжня, щоднÿ) у нас
є вихідн³.
2. Випиши прислівник із дієсловом. Постав питання.

коли?

Зразок. Щоранку вмиваюся.

[шч]орàнку

[шчотижн'а]

356
1. Прочитай. Постав питання до кожного прислівника.

Тут, щоднÿ, вперåд, там, знèзу, напàм’ять, корèсно,
щом³сячно, щорîку, назàд, угор³, згорè.
2. Розподіли прислівники на групи за значенням і запиши до
таблиці.

Місця
(де?)
тут

Прислівники
Способу дії
Напрямку
(як?)
(куди, звідки?)
…
…
[шчодн'à]

Часу
(коли?)
…

[шч]орîку
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357
1. Прочитай уривок з вірша. Доповни прислівником часу.
Запиши.

…І на пîлі жàйворонок,
соловåйко в гàї
зåмлю, óбрану веснîю,
… зустрічàють.
Тарас Шевченко
2. Що це за вірш? Як називається?
3. Назвè прислівник.
358
Прочитай. Додай прислівник-антонім.

Вноч³ — … , правîруч — … , вчîра — … , щорàнку — … , назàд — … , мàло — … , сьогîдні — … ,
взèмку — … , ззàду — … .
359
1. Прочитай. Доповни прислівником-антонімом.

На р³дній земл³ тåпло і … , і вноч³.
2. Запиши прислівники-антоніми.
360
1. Прочитай пари речень. Поясни різницю між виділеними словами.

1. Спрàва від дорîги тягнóвся ліс. Учèся, дрóже мій,
як слід, хоч це й нелåгка спрàва.
2. Летÿть лелåки угор³, землÿ вже дèхає веснîю.
У гор³ пробèли тунåль.
3. Гарÿче сîнце щåдро ллє пром³ння золотå. І тут
гàряче, і там бîляче.
2. Запиши речення. Постав питання до виділених слів.
3. Зроби висновок, якою частиною мови є виділені слова в реченнях кожної пари.
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361
1. Заміни подані слова й словосполучення прислівниками з коренем -руч-.

Зл³ва — … , влàсними рукàми — … , спрàва — … ,
на швидкó рóку — … , гîлими рукàми — … , виготовлÿти рукàми — … .
Довідка: власнîруч, правîруч, нашвидкурóч, лівîруч,
голірóч, вручнó.
2. Поясни спосіб творення кожного прислівника. Вкажи ознаку,
виражену прислівником. Перевір написання за довідкою.
362
1. Розглянь малюнок.

2. Розкажи за планом.

План
1. Хто зображений у центрі?
2. Хто знаходиться ліворуч від господаря?
3. Хто знаходиться праворуч?

3. Запиши речення з прислівниками ліворуч, праворуч.
363
1. Прочитай текст.

… про ґóдзики
На чолов³чому îдязі ґóдзики розташîвані … , а на
жінîчому — … . Вважàється, що за час³в упровàдження
ґóдзиків чоловікè вдягàлися … , а жінîк одягàли служнèці, тîму для них ґóдзики … пришивàли … в дзеркàльному відобрàженні.
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Укàз царÿ накàзував пришивàти олов’ÿні ґóдзики до
рукав³в солдàтських мундèрів із зîвнішнього бîку, àдже
ґóдзики не дозволÿли солдàтам … п³сля ¿жі витирàти
рукавîм рот і ніс. Так цар відучèв солдàтів від погàної
звèчки — псувàти сукнî мундèрів.
Знайтè ґóдзик і … вважàється дîброю прикмåтою.
Якщî дорîгу тоб³ переб³гла чîрна к³шка, дîсить доторкнóтися до ґóдзика — і мîжна … йти вперåд.
Довідка: цікàво, самост³йно, правîруч, лівîруч, голі
рóч, ч³тко, нашвидкурóч, сьогîдні, смілèво.
2. Про що ти дізнався?
3. Додай у текст прислівники за змістом. Що змінилося? Наскільки текст став виразнішим?
364
Розглянь малюнок. Прочитай вірш. Поясни вживання прислівників-синонімів.

Так ще нікîли не цвілè садè:
перв³сно, первоздàнно, первоцв³тно…
На сåрці не булî ще так блакèтно…
Ще так нікîли не цвілè садè.

А. Близнюк

перв³сно, первоздàнно, первоцв³тно — біло
365
Добери синоніми до прислівників радісно, чітко. Звернися по
допомогу до словничка синонімів.
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366
1. Прочитай художній текст. Чи можна назвати його емоційно
виразним. Чому?

… дèхає в³льна землÿ. Вітерåць … , … колèше св³жі
запашн³ трàви, … перебирàє листîчки на гілкàх дерåв,
… гойдàє стебåльця кв³тів. Пàгорби … вкрèті червîними тюльпàнами. Нàче жар, горÿть вонè … .
2. Пошир опис необхідними за змістом прислівниками з довідки.
Довідка: лåгко, н³жно, лàгідно, ледь-ледь, в³льно, навкругè, скрізь.
3. Чи надали прислівники художньому тексту більшої емоційності й виразності? Зроби висновок.
4. Випиши частину речення з однорідними членами, які виражено прислівниками.
367
1. Прочитай.

Пîдорож турèстів
Турèсти вирушàють у путь (коли?) … . Вонè (як?) … і
(як?) … йдуть (куди?) … . Перехîдять р³чку (як?) … .
З вершèни горè дèвляться (куди?) … і (куди?) … . Об³
дають (коли?) … на привàлі. Повертàються (куди?) … з
новèми врàженнями. Згàдують про пîдорож нàвіть
(коли?) … .
2. Доповни текст прислівниками з довідки. Користуйся питаннями.
Довідка: урàнці, вåсело, дрóжно, уперåд, вбрід, лівîруч,
правîруч, удåнь, додîму, узèмку.
3. Чи допомагають прислівники збагачувати текст?
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Текст
Тема і мета тексту. Заголовок
368
1. Прочитай. Що можна сказати про ці речення? Чи можна їх на
звати текстом? Що треба зробити, аби речення стали текстом?

Він побàчив дим і вèбіг на
дорîгу, гîлосно гàвкав, н³би
благàв про допомîгу. Це стàлося вл³тку. Рàптом почалàся пожåжа. Пес кидàвся прÿмо під
машèни. Дунàй швèдко біг і весь
час озирàвся — дивèвся, чи
¿дуть за ним. У двор³ гулÿв собàка Дунàй. Мал³ д³ти сам³
грàлися у будèнку. В одн³й машèні лþди зрозум³ли, що
трåба ¿хати за собàкою. Дітåй вдалîся врятувàти завдякè в³рності й наполåгливості рятівникà. Зîвсім скîро
вонè побàчили густèй дим, якèй валèв з-за дерåв.
2. Запиши речення так, щоб утворився текст.
3. Назвè тему тексту. Якими словами в тексті названо головного
героя? Чого навчає цей текст? Яка його мета? Який заголовок
можна придумати до тексту?
4. Випиши з тексту дієслова. Постав до них питання.
тåма — це те, про що йдеться у тексті
метà (основна думка) — це те головне, що автор тексту
стверджує, до чого закликає, чого навчає

вл³тку (коли?)

л³том (коли?)
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369
1. Прочитай текст.

Жив³ барîметри
Прирîда дає нам багàто цікàвої
і корèсної інформàції.
Пåред дощåм реп’ÿх розкривàє
сво¿ колючкè. Удåнь з лèстя клåна
пàдають сльîзи — трåба чекàти
дощó. На вербîвих гілкàх виступàє
сік — дощ бóде чåрез день. Конюшèна розправлÿє лèстя — тåплий
дîщик дîвго бóде лèтись.
Так³ рослèни називàють живèми барîметрами.
2. Що нового ти дізнався? Назвè тему й основну думку тексту.
3. З’ясуй значення слова барометр за тлумачним словником.
У якому значенні вжито це слово в тексті? Подумай, чи можна
замінити в назві тексту слово живий на природний. Чому?
4. Подумай і скажи, чи відповідає заголовок тексту його темі й
основній думкці? Обґрунтуй.
5. Випиши речення, яке відповідає схемі:

.
штóчний барîметр

прирîдний барîметр

Особливості змісту і побудови
тексту-міркування
370
1. Прочитай текст.

Совà — д³йсно унікàльна птàшка.
Багàто в нåї не так, як в ³нших птах³в. Обèдва îка «на
облèччі» рàзом, а не по стîронах. Вонà мîже лåгко
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повернóти гîлову на 180 грàдусів. Літàє безшóмно.
Бàчить однàково дîбре і вдень, і вноч³.
Взагал³, не птàшка, а чóдо!
Олена Компаній
2. Визнач основну думку тексту. В якому реченні її висловлено?
3. Які докази наводить автор для підтвердження основної думки? Випиши їх.

Текст-міркування — це текст,
у якому йдеться про причини
чи наслідки явищ і подій.
Мета тексту-міркування —
довести думку за допомогою доказів,
аргументів, прикладів, зіставлень.
У тексті-міркуванні щось доводиться,
роз’яснюється.
371
1. Прочитай текст. Який це текст?

Д³ти посадèли малåнькі дерåвцÿ.
Пройшîв час, і з них вèросли ви
сîкі дерåва. Утворèвся ц³лий гайîк.
Тепåр лþди хîдять тудè відпочивàти. Там св³же пов³тря, приºмно
посèдіти в холодîчку. А ще знàємо,
що дерåва вбирàють вуглекèслий
газ, а виділÿють кèсень.
Трåба берегтè нàші дерåва.
2. Про що йдеться в тексті-міркуванні?
3. Чому люди ходять у гайок?
4. Який висновок тексту?
5. Якій частині тексту відповідає виділене речення? Випиши
його.
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372
1. Розглянь таблицю. Прочитай речення тексту.

Будова тексту-міркування
Частина
Ключове
Приклад
тексту
слово
1. Зачин (містить твер- чому? Пелікàни — це вîдні пта
дження — що потрібхè. Протå вонè не вм³ють
но довести?)
пірнàти.
2. Основна частина (до тому що Це пов’ÿзане з особлè
ведення — містить довою будîвою ¿хніх кіс
кази, аргументи)
тîк, як³ мàють пов³тряні
порожнèни. Ще в пелікàнів є підшк³рні пов³тряні мішкè, а п³р’я не
дóже щ³льно прилягàє
до т³ла.
отже
3. Кінцівка (містить виОсь так³ вонè — пелікà
сновки, підсумок скани.
заному)
2. Прочитай твердження, яке відповідає зачину тексту. Назвè
питання.
3. Прочитай доведення, яке відповідає основній частині тексту.
4. Прочитай висновок — кінцівку тексту.
5. Запиши текст.
373
1. Прочитай текст.

Веснîю не мîжна підпàлювати старó травó. Рàзом із
нåю згорèть родþчий шар земл³. У пожåжі загèнуть павукè, жàби, мурàхи і пташкè. Не втектè від вогнþ тим,
чи¿ будèнки знахîдяться в трав³. Давàйте не бóдемо
бездóмно псувàти те, що прирîда ствîрювала мільйîни
рок³в.
Олена Компаній
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2. Визнач тему й основну думку тексту. Доведи, що це —
текст-міркування.
3. Поділи текст на частини. Запиши. Використовуй таблицю із
вправи 372.

Зв’язок між реченнями в тексті-міркуванні
встановлюється за допомогою особливих слів
і словосполучень.
Твердження
• вважається, що
• на думку
• кажуть, що
• а ви знаєте, що
Доведення
• тому що
• оскільки
• по-перше
• по-друге
• наприклад
Висновки
• отже
• таким чином
• можна бути впевненим
374
Розглянь малюнок. Прочитай речення. Розмісти їх так, щоб
вийшов текст-міркування. З яких частин він складається?

От і рад³ють нàші гороб’ÿта.
Це томó, що веснà принîсить теплî. Схîдять снігè.
З’явлÿються комàшки. Є чим поживèтися. Закінчèлися
голîдні зимîві дні.
І чомó це з прихîдом веснè горобц³ так гîлосно цвірінчàть?
176
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375
1. Розглянь малюнок. Прочитай текст.

Кульбàба
Чомó кульбàба так називàється?
Ус³ знàють ці прост³ кв³ти. Вонè схî
жі на малåньке сîнце із золотèми
прîменями. Нас³ння кульбàби швèдко дозрівàє та рîбиться пухнàстою
кóлькою. Подóєш на кóльку, і попливóть у пов³трі легк³
пушèнки. Ось чомó нарîд назвàв цю кв³тку кульбàбою!
Олена Компаній
2. Чи є в тексті думка, що потребує доведення? Яке речення її
містить?
3. Як автор тексту її доводить?
4. Якого висновку доходить автор тексту?
376
1. Прочитай текст.

Мурàшки — нàші дрóзі. По-пåрше, ці малåнькі комà
хи рîблять родþчішим ґрунт, по-дрóге, рознîсять на
далåкі в³дстані нас³ння рослèн, по-трåтє, воþють із р³зними шкідникàми л³су, сàду та горîду. У мурàшнику
панóє злàгода, і кîжен знàє своº д³ло.
2. Знайди й прочитай основну частину. Спиши її. Визнач докази.
За допомогою яких слів вони пов’язані? Для чого використовуються ці слова?
377
1. Прочитай текст-загадку.

Хто ж вонè?
Нóмо тр³шечки напрóги,
îсь вам і подрîбиці:
пåрше — означà предмåт,
дрóге — що з предмåтом рîбиться.
177
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Як би рåчення словàми
не булè заклåчані,
дîсить лåгко ми їх з вàми
вèзначимо в рåченні.
Дмитро Білоус
заклåчані — прикрашені
означà — означає
2. Назвè твердження.
3. Визнач докази. Які слова використовує автор?
4. Зачитай висновок.
5. Чи відповідає заголовок тексту його темі чи основній думці?
378
1. Розглянь малюнок. Прочитай текст.

Ведмåже сімåйство
На лісовó галÿвину вèвела ведмедèха сво¿х малåньких ведмежàт. Зупинèлася обàчна ведмедèха. Чи все
спок³йно в л³сі?
Тóляться до мàтері ведмежàта. Лÿчно їм у величåзному л³сі: лишå недàвно вèбралися з тåплого барлîгу.
Прислухàються ведмежàта. Як шумèть в³тер у верхов³тті дерåв! Як співàє птàство! Ось на сосн³ дÿтел вистóкує барабàнний дріб.
Бóдуть ведмежàта звикàти до л³су, грàтися й качàтися по м’як³й трав³, лàзити на дерåва.
Протå нелåгко побàчити ведмåдів. Не побàчиш і не
почóєш, як тèхо знèкнуть у тåмному л³сі сторожк³ зв³рі.
За Іваном Соколовим-Микитовим
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2. Назвè тему тексту.
3. Яка основна думка тексту? Прочитай.
4. Які докази наводить автор? Зачитай.
379
1. Повтори будову повного тексту-міркування. Установи порядок
слідування частин такого тексту.
? Висновок, чому саме так.
? Твердження, яке треба пояснити.
? Доведення, пояснення твердження.
2. Запиши будову тексту-міркування у правильній послідовності.
380
1. Розглянь малюнок. Прочитай текст-міркування.

З дóба та берåзи лèстя облет³ло,
і врожàйне пîле зîвсім спорожн³ло.
Зелен³ють нèні лиш ялèнки й сîсни,
швèдко пролітàє золотèста îсінь.
Îсінь нас плодàми щåдро наділèла,
урожàй багàтий ми зібрàти встèгли
îвочів та фрóктів, хл³ба золотîго.
Всі оц³ дарóнки — від Творцÿ Святîго.
2. Яка частина тексту відсутня? Чому?
3. Придумай і запиши твердження.
4. Назвè текст так, щоб заголовок відповідав його основній думці.
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Складання художніх і наукових текстів
381
1. Прочитай тексти.

1. Вже в гайîчку лист жовт³є.
З нåба чàсом дîщик с³є.
Червонÿсте, золотèсте
опадàє з клåна лèстя.
Іванна Блажкевич

2. Îсінь — трåтя порà рîку, мàє три м³сяці — вåре-		
сень, жîвтень та листîпад.
Îсінь — перехіднèй сезîн між л³том та зимîю.
Восенè дні стаþть корîтшими, а нîчі — дîвшими.
2. Про що розповідається у текстах?
3. Як розповідається про осінь у кожному з текстів?
4. Визнач основну думку текстів.
5. Який текст можна назвати художнім, а який — науковим? Чому?

Художній текст — це образний текст.
Мета — вплинути на уяву читача, його почуття,
емоції.
Науковий текст — це точний, об’єктивний,
конкретний текст.
Мета — дати точну характеристику предмета
чи явища.
382
1. Розглянь малюнок. Прочитай текст.

Це багатор³чна трав’янèста рослèна. Висотà ї¿ від 10 до 15 см. Листкè дîвгі вузьк³.
Стеблî прямå, тонкå. Квіткè б³лі, осерåдок
обрàмлений жîвто-зелåним вінцåм.
З енциклопедії
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2. Де можна прочитати такий опис: у художній книзі чи в довіднику? Поясни свою думку.
3. Який це текст? Поясни свою думку, зверни увагу на мету.
4. Що це за рослина?
383
1. Прочитай образний текст. Який це текст?

Пробрàвся з-під сн³гу підсн³жник малåнький. В зелå
них листîчках такèй чепурнåнький! Гол³воньку клîнить,
вітàє менå… Колè вже ця дîвга зимà проминå?!
Леся Прань
2. Яка мета такого тексту? Як впливає текст на емоції читача?
3. Де можна знайти такі тексти?
4. Запиши текст у вигляді вірша.
384
Продовж речення.

Худîжні тåксти зустрічàються …
Наукîві тåксти мîжна прочитàти …
385
1. Прочитай два тексти.

1. Сîняшник — однор³чна рослèна. Стеблî висîке,
стрункå, міцнå. Листкè овàльно-серцепод³бні велèкі.
Суцв³ття мàє жîвті пелюсткè. Ця рослèна ростå на полÿх, горîдах.

З довідника про рослини

2. Ось сто¿ть, як вартовèй, висîкий сîняшник. Міцнå
стеблî й велèкі листкè надаþть йомó особлèвого вèгляду. А яскрàві жîвті квіткè із золотèми пелюсткàми схîжі
на сîнце. Якà гàрна рослèна!

З почутого від товариша
2. Визнач, які це тексти.
3. Звідки взято науковий текст про соняшник?
4. Звідки взято художній текст-опис соняшника?
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5. В якому описі названо ознаки соняшника, за допомогою яких
можна відрізнити його від інших рослин?
6. В якому тексті автор ділиться своїми враженнями й захопленням від цієї рослини? Які слова свідчать, що соняшник сподобався авторові тексту?
386
1. Розглянь малюнок. Прочитай текст.

З ус³х птах³в пåршою летèть у вèрій і остàнньою прилітàє зозóля. У нарîді кàжуть, що на це є
вагîма причèна: в зозóлі зберігàються
ключ³ від вèрію. За це ї¿ вважàють клþчницею вèрію.
Зозóлю в Німåччині називàють «кукóк»,
у Фрàнції — «кукó». Італ³йці звуть її «кóколо», іспàнці — «кóко», чåхи — «кóкачка».
З дàвніх-давåн відîмо: зозóлі куþть зазвичàй у дîбру
погîду. Куº птах-самåць. Йогî «ку-ку» означàє, що
стоÿтимуть тåплі, ясн³ дні.
Пåред сухîю та тåплою погîдою зозóля куº дîвго.
2. Про кого розповідається у тексті?
3. Як розповідається? Назвè докази для визначення типу тексту.
387
1. Прочитай сполучення слів.

Т³ло дîвге, дзьоб чîрний, лàпи корîткі; крèла до два
дцятè двох сантимåтрів; заокрóглений тåмно-с³рий хвіст
завдîвжки вісімнàдцять сантимåтрів; п³р’я з тåмною поперåчною смóжкою; відкладàє до двадцятè яºць; підкладàє
ÿйця в гн³зда очеретÿнки, вільшàнки, щåврика, кропив’ÿнки; знèщує багàто волохàтої гóсені; за годèну з’їдàє до ста
гóсениць; відлітàє у вèрій; невтîмна трудівнèця; дарóє ус³м
гучнå «ку-ку»; живå в лісàх, пàрках, садàх.
2. Склади художній текст-опис птаха. Що це за птах?
3. Використовуй слова й сполучення слів, характерні для такого
тексту. Запиши складений текст.

182
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

388
1. Розглянь малюнок. Прочитай частини тексту.

Моÿ мр³я
Під час карантèну я читàю багàто літератóри. Хîчу
якомîга б³льше дізнàтися про цей дивовèжний край.
А ще хîчу дîбре вчèтися, берегтè здорîв’я. У майбóтньому мр³ю здобóти хорîшу профåсію, подорожувàти
мальовнèчими кутîчками нàшої кра¿ни.
Сподівàюся, що моÿ мр³я здійснèться, і я обов’язкîво
побувàю у Карпàтах.
Колè я дізнàвся про Карпàти, у мåне народèлася мр³я:
по¿хати тудè вл³тку. Мен³ дóже хîчеться побàчити гîру
Говåрлу, струнк³ смерåки, полонèни, вдихнóти запашнèй
аромàт гірськèх кв³тів. Обов’язкîво нап’þся чèстої, прозîрої водè з Черемîша, помилóюся красîю гірськèх озåр.
А мîже, я знайдó там б³лих гриб³в?!
2. Про що йдеться? Хто розповідає? Про що розповідає?
3. Упорядкуй текст. Запиши.
4. Визнач мету тексту й засоби, якими його автор впливає на
читача.
389
1. Продовж речення і склади розповідь про свій відпочинок улітку.

Ул³тку я відпочивàв (відпочивàла) у … … .
Там у мåне є багàто … … .
Ми з … … .
Вонè покàзували мен³ … … .
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Ми корèсно провелè … … , дізнàлися про … … .
Настóпного л³та я … … .
2. Запиши складену розповідь. Визнач тип тексту.

Складання і написання листа, замітки
390
1. Прочитай текст листа.

Привіт!
всім за пр³клад бóду!
Я листà цьогî пешó,
Алå óчні вèступ мій
всіх допомогтè прашó,
слóхать не хот³ли.
бо мîву я вивчàю
Що мен³ тепåр робèть?
й проблåму з нею мàю.
Дóже прîшу, підкаж³ть!
От і вчîра говарèв
А то я, Мекîла,
я у клàсі знîву,
не вчив прàвел з мîви
щоб нихтî з нас не робèв
і не мîжу прочитàть
помілîк у мîві.
влàсної промîви.
Я завждè про це кажó,
До побàчення. Пеш³ть.
веступàю всþду.
І менå песàть навч³ть.
Обіцÿю і пишó —
2. Хто є адресантом? До кого звертається адресант? Що повідомляє?
3. Знайди в листі слова з помилками й запиши їх правильно.
391
1. Розглянь схему.

Звертання до адресата
Основний зміст листа

Структура
листа

Побажання, прощання
Прізвище, ім’я адресанта
Дата
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2. Встанови відповідність між частинами тексту і змістом листа
й продовж речення.

1. Зàчин м³стить звертàння до адресàта.
2. Основнà частèна м³стить … .
3. Кінц³вка м³стить … , … .
392
1. Прочитай текст листа.

Дîброго дня, лþба дитèнко!
Святèй Миколàй отрèмав твогî листà. Щèро
дÿкую тоб³ за старàнність і цікàву рîзповідь. Знàю,
ти зростàєш слухнÿною і дîброю дитèною на рàдість сво¿м батькàм.
Томó прошó тебå, лþба дитèнко: дîбре вчèся, будь
в³рним і щèрим дрóгом, г³дно повîдься і не засмóчуй
сво¿х р³дних, а найпåрше — пам’ятàй про Святó Молèтву. За це я неодм³нно принесó тоб³ подарóнок!
Щèро вітàю тебå, дорогà укра¿нська родèно, з
прийдåшнім Новор³ччям та Різдвÿними святàми!
З найкрàщими побажàннями,
Святèй Миколàй
2. Назвè адресанта й адресата. З чого складається основна частина листа?
3. Чим цей лист відрізняється від листа із вправи 390? Які ознаки свідчать, що цей лист вітальний?

інформац³йний лист

вітàльний лист

1. Напиши листа Святому Миколаю за пунктами плану.

План
1. Звертання до адресата.
2. Основний зміст (прохання, розповідь, пояснення,
побажання прощання).
3. Ім’я адресанта, дата.
2. Які труднощі виникли в тебе під час написання листа?
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393
Прочитай і доповни речення.

1. Листà потр³бно починàти … . 2. Листè бувàють …
і … . 3. Поштîві листè надсилàють … . 4. Електрîнні
листè … … . 5. На конвåрті трåба вкàзувати … . 6. Адрå
су відпрàвника трåба писàти … … . 7. Адрåсу отрèмувача трåба писàти … … .
394
1. Розшифруй слово без букв, що позначають голосні [а], [і].

з..м..тк..
2. Що це за слово? Назвè й запиши його.
3. З’ясуй лексичне значення цього слова в тлумачному словнику
й запиши.
395
1. Прочитай замітку до шкільної стінгазети.

Небайдóжість урятувàла дитèну
Увåчері 23 лþтого хàрківський школÿр Денèс Пàнченко повертàвся з тренувàння. У глибин³ дворà він
почóв тихåнький дитÿчий плач. Денèс побр³в чåрез глибîкий сніг. Годèну блукàв хлîпець сус³дніми дворàми й
намагàвся за плàчем наздогнàти дитèну.
Що моглî робèти самîтнє малÿ так п³зно у двор³? Як
пîтім з’ясувàлося, п’ятир³чна Олåнка загубèлася ще
врàнці в універмàзі. Мàма одрàзу звернóлася до пол³ції.
Алå д³вчинка вèйшла з магазèну й самà пішлà шукàти
мàму. Вонà ходèла чужèми дворàми й плàкала.
Хлîпчик прив³в малó д³вчинку додîму. Батькè Денèса
відігр³ли й нагодувàли ї¿. Згîдом при¿хала Олåнчина
мàма рàзом із працівникàми пол³ції.
Дÿкуємо Денèсові за небайдóжість і наполåгливість.
2. Про що повідомляється в замітці?
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3. Коли відбулася подія? З ким відбулася?
4. Чи цікаво описано подію?
5. Яка мета замітки?

Замітка — це коротке повідомлення
про якусь важливу подію, явище.
Основні ознаки замітки: точність, цікавість,
конкретність.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Пам’ятка
Як писати замітку
Вибери тему, придумай заголовок.
Обміркуй зміст замітки.
Склади план.
Викладай думки послідовно за пунктами плану
(спочатку на чернетці).
Кожен пункт пиши з абзацу.
Підпиши замітку.
Постав дату.
Перевір написане.

396
1. Напиши замітку до шкільної стінгазети на тему «Наш клас» за
орієнтовними початками речень.

Наш клас — це велèка і дрóжна сім’ÿ. Ус³х нас об’єднàло шкільнå життÿ. Ми беремî óчасть у р³зних … , … ,
… .
Рàзом святкóємо … .
Чàсто ¿здимо на … .
Найцікàвішою була по¿здка … . Там ми відв³дали … ,
… .
Побувàли ми … .
На нас спрàвили велèке врàження … , … .
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Ми чàсто переглядàємо сво¿ … , д³лимося спîгадами
про … , … .
Сподіваºмося, що … .
2. Які труднощі в тебе виникли під час написання замітки?
397
1. Прочитай текст-есе.

Рятівникè від сміттÿ
Чàсто довîдиться спостерігàти, як óчні в шкîлі з неповàгою стàвляться до техн³чних працівник³в. Звичàйно,
прибирàльниця — непрестèжна робîта, алå це не означàє, що вонà не потр³бна й не г³дна повàги.
Уяв³мо соб³, що ми залишèлися без техн³чних працівник³в. Як виглядàтиме шкîла в кінц³ навчàльного дня?
Якèм бóде пов³тря без волîгого прибирàння?
Нещодàвно я дізнàлася, що за кордîном прибирàльників називàють гîрдо — рятівникè від сміттÿ. Я дóмаю,
це цілкîм справедлèво. Нам слід замèслитися, комó мà
ємо дÿкувати за чистотó.
2. Визнач тему й мету тексту.

Катруся Пилипець

3. Чи існує порушена в тексті проблема у твоїй школі? Як ставляться до технічних працівників учні твого класу?
4. Хто написав замітку?
398
1. Склади замітку до шкільної стінгазети на одну з тем (на вибір):

«Наша прибиральниця тітка …»;
«Професія прибиральниці також почесна»;
«Рятівники від сміття у нашій школі».
2. Користуйся ключовими словами й пам’яткою.
Ключові слова: прибирàльниця, техн³чний працівнèк,
повàга, шкîла зрàнку, шкîла ввåчері, щоднÿ, волîге
прибирàння, пров³трювання, витирàння пèлу, збирàння
сміттÿ, зàсоби для прибирàння.
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Відгадки до загадок і ребусів
С. 29. ...речення.
С. 48. Дерево.
		 Осінь іде, а за собою дощі веде.
		 Ходить осінь по краю та птахів виганяє з гаю.
С. 52. Дуб, жолуді.
С. 61. ...ювілей. ...юннат.
С. 63. ...єхидна.
С. 64. Булавки.
С. 68. ...тиша.
С. 79. ...юшка. ...мальви. Ромашка. ...пейзаж.
С. 90. Заєць. Перець.
С. 101. Листя.
С. 109. ...лисиця.
С. 112. Кавун. Гриб.
С. 114. Лисиця.
С. 118. Бджола. Білка.
С. 128. ...береги. ...ясен. ...дитина. Вулиця. Яблуня.
С. 132. ... ескімо.
С. 137. На сонці добре сидіти, а біля матері добре 		
		жити..
С. 141. Іній. Вітер. Сніг.
С. 143. ...дощ. ...весна.
С. 156. Чисто не там, де метуть, а там, де не смітять.
С. 158. Очі. Їжак. Кукурудза.
С. 178. Підмет і присудок.
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