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Ïåðåäìîâà

Çàïðîïîíîâàíі â ïîñіáíèêó çàâäàííÿ äîïîìîæóòü íàлàгîäèòè 
îïеðàòèâíèй çâ’ÿçîê ìіæ ó÷èòелеì і ó÷íеì, ñâîº÷àñíî âèÿâèòè 
й ліêâіäóâàòè ïðîгàлèíè â çíàííÿõ, іíòеíñèôіêóâàòè ïіçíàâàлüíó 
äіÿлüíіñòü øêîлÿðіâ, çеêîíîìèòè ÷àñ ó õîäі ïеðеâіðêè çíàíü.

Çàлеæíî âіä ñêлàäíîñòі çàâäàíü і ðіâíÿ ïіäгîòîâлеíîñòі ó÷íіâ, 
òðèâàліñòü ðîáîòè ç êàðòêàìè â÷èòелü âèçíà÷àº íà âлàñíèй ðîç-
ñóä.

Ïàì’ÿòêà äëÿ ó÷íÿ
Àëãîðèòì âèêîðèñòàííÿ êàðòîê

1. Ïðî÷èòàòè çàâäàííÿ.
2. Îçíàйîìèòèñÿ çі çìіñòîì êàðòêè.
3. Çàïèñàòè âіäïîâіäі íà âілüíій ÷àñòèíі êàðòêè.

Çðàçîê ðîáîòè ç êàðòêîþ

                ІI. Ре÷еííÿ
      4. Доповни речення.
   1.

Мàìà âèøèâàº (щî?)
Аíäðій ñïіâàº (ÿê?)

Сîíце çàйøлî (çà щî?)
Дî øêîлè ïîñïіøàþòü (õòî?)

Ïòàõè âіäліòàþòü (êóäè?)
Бàáóñÿ ïðèгîòóâàлà ñìà÷íó (щî?)

Ліñ âîñеíè ñòàâ (ÿêèй?)
Мèйòе ðóêè ïеðеä (÷èì?)

ðóøíèê. +
гàðíî.  +
çà ліñ.  + 
äіòè.  +
ó âèðій. +
áîðщ.  –
çелеíèй. –
їäîþ  +

Ê-ñòü ïðàâèлüíèõ
âіäïîâіäей      6
Сóìà áàліâ     8



4 I. Мîâà і ìîâлеííÿ. Теêñò

Âðàíці-ðàíî, íà ñâіòàííі
ó ðîæеâîìó òóìàíі

ïòàõè гîлîñ ïîäàþòü.
Лþäè äîáðі óñòàþòü.

Дîáðèй ðàíîê! Дîáðèй ðàíîê!
Деðеâце ðîñîþ âìèлîñü,
ïіä âіêîíцеì çóïèíèлîñü,

â øèáêó ñòóêàº ìеíі:
— Тè ïðîêèíóâñÿ, ÷è íі?

(Г. Âіºðó)

2.

Ліòî, äî ïîáà÷еííÿ!
Ïîáóâàлè âñþäè ìè,

ñêілüêè äèâ íеáà÷еíèõ
ñòðілè ìè íàâêîлî.

Мè ціºї ðàäîñòі çðîäó 
íе çàáóäеìî!

Ліòî, äî ïîáà÷еííÿ!
Çäðàñòóй, ðіäíà øêîлî!

(Â. Áè÷êî)

1. Ïðî÷èòàй. Âèïèøè ñëîâà ââі÷ëèâîñòі.

1.



5I. Мîâà і ìîâлеííÿ. Теêñò

Сіþ äèòèíі â ñеðäеíüêî лàñêó:
ñійñÿ-ðîäèñÿ, íіæíе «Бóäü лàñêà»,

âäÿ÷íе «Сïàñèáі»,
«Âèáà÷» òðеìòлèâе, — 

ñлîâî ó ñеðці, ÿê çеðíÿòêî â íèâі.
(Â. Гðèíüêî)

4.

«Дîáðîгî ðàíêó!», 
«Сâіòлîї äíèíè!» —

щеäðî äàðóй òè лþäÿì, äèòèíî.
Мîâà áàðâèñòà, ìîâà áàгàòà,

ðіäíà і òеïлà, ÿê áàòüêіâñüêà õàòà.
(Â. Гðèíüêî)

1. Ïðî÷èòàй. Âèïèøè ñëîâà ââі÷ëèâîñòі.

3.



6 I. Мîâà і ìîâлеííÿ. Теêñò

Êîøеíÿ çàõîòілî ñïійìàòè 
ïòàøêó. Âîíî ïðè÷àїлîñÿ íà 
гілці áілÿ гîäіâíè÷êè. Це ïî-
ìіòèâ гîðîáецü. Âіí ñìілèâî 
êèíóâñÿ íà ðîçáèøàêó. Êîòèê 
âïàâ íà çеìлþ.

2.

Рÿá÷èê æèâе ó гóñòîìó âе-
лèêîìó ліñі. Тóò âіí çàâæäè 
çíàõîäèòü, ÷èì ïіäæèâèòèñÿ. 
Âçèìêó — áðóíüêàìè, ñеðеæ-
êàìè ç äеðеâ, â іíøі ïîðè 
ðîêó — ÿгîäàìè. Íà äеðеâàõ 
ðÿá÷èê ñïî÷èâàº. Чóäîâî лі-
òàº ìіæ âіòàìè.

2. Ïðî÷èòàй. Äîáåðè і зàïèøè зàãîëîâîê äî òåêñòó.

1.



7I. Мîâà і ìîâлеííÿ. Теêñò

Лèñòîïàä — ñòàðøèй ñèí 
Îñеíі. Чîìóñü âіí çàâæäè 
ïðèõîäèòü äî íàñ ïîõìóðèй 
і ñóìíèй. Мîæе, âіä òîгî, щî 
ðîáèòè йîìó â цþ ïîðó ðîêó 
íі÷îгî? Сòàðèй Лèñòîïàä áеç 
ðàäîñòі òà áàäüîðîñòі áлóêàº 
ïîлÿìè, лóêàìè, àæ ïîêè íе 
äійäе äî ліñó...

4.

Íà âèñîêîìó ñòеáлі — âе-
лèêà êâіòêà іç çîлîòèìè ïе-
лþñòêàìè. Âîíà ñõîæà íà 
ñîíце. Тîìó й íàçèâàþòü цþ 
êâіòêó ñîíÿøíèêîì.

Íà íеáі ç’ÿâèлàñÿ ðàíêî-
âà çіðíèцÿ. Çàòðеìòілè ïе-
лþñòêè. Тî ñîíÿøíèê ÷еêàº 
ñõîäó ñîíцÿ. Âіí ïîâеðòàº äî 
íüîгî ñâîþ çîлîòèñòó гîліâêó, 
ïîглÿäàþ÷è íà ÷еðâîíе âîг-
íÿíе êîлî.

2. Ïðî÷èòàй. Äîáåðè і зàïèøè зàãîëîâîê äî òåêñòó.

3.




