
Домашня робота                                                           Підпис _________________________ 

1. Перебудувати речення так, щоб у ньому з’явилося звертання. Згадай, як на письмі виділяємо звертання. 
Максим допоміг дідусеві перейти вулицю.                                                                

___________________________________________________________________________ 

2. Склади речення за допомогою моделі. 

Хто? Що роблять? Де? Що? ________________________________________________________ 

Як? Що? Що роблять? _____________________________________________________________ 

3. Списати текст, вставляючи в кінці речення потрібний розділовий знак. 

     Багато пташок залишається у нас зимувати чи знаєте ви, як називаються ці пташки як ви 

допомагаєте їм узимку за цю допомогу вони віддячать вам навесні.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
4.  Поставте потрібний знак в кінці речень.                      

         Куди відлітають пташки восени   

        Друзі, допоможіть пташкам взимку 

       Я люблю свою матусю              
 

5.  Що таке речення?                                            

               а) група слів, які пов’язані за змістом; 

                б) слова і звертання; 
                в) речення, які пов’язані за змістом. 
 
6.  Прочитай текст. Визнач, який це текст. Добери заголовок. Спиши текст. 
                                      ________________________________  

      Кошеня захотіло зловити пташку. Воно причаїлося на гілці біля годівнички. Це помітив горобець. 
Він сміливо кинувся на розбишаку. Котик впав на землю. Пташку було врятовано.  
Визнач тип тексту:  

а) опис;        б) розповідь;           в) міркування.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Пронумеруй речення так, щоб утворився текст. Добери до тексту заголовок. Спиши текст. 
                                                      ___________________________________  

__ Вода піднялась, і ворона напилась.  
__ Але вода в ньому тільки на дні.  
__ Захотіла ворона напитися з глечика.  
__ Почала пташка кидати в глечик камінці.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Розвиток мовлення                                Списування 
   Робота з деформованим текстом                      Ніч у степу 
Перестав абзаци, щоб вийшов текст. Запиши.        Був чудовий літній вечір. В небі сяяли 

Кожний абзац пиши з нового рядка.                        зірки. Свіжий вітерець лоскотав облич- 

                          Їжаки                                        чя. Ми йшли вузькою стежкою. До села 

    Щодня носив Михась їжачкам молоко і хліб.     було ще далеко, і ми вирішили заночу- 
Звірятка брали їжу з рук. Так Михась виходив      вати в степу. Вийшли на узлісся. Тут 

своїх їжаченят.                                                    скошена трава. Ми влаштувалися біля  

     На стежці хлопчик побачив мертву їжачиху.    копиці пахучого сіна.  
Хтось загриз її. Михась підійшов до гнізда. Там         Було тихо. Тільки від степової річки 

на м’ якій купині лежали голодні їжаченята.          чулося хлюпання води. Літня ніч корот 
      Під ялинкою Михась знайшов гніздо їжачків.   ка. Світанок розбудив нас. Ми поспіши 

У ньому було четверо малят. Через п’ять днів        ли в село.  
хлопчик вирішив навідати їх. Цікаво, як живуть 

їжачки? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Завдання для повторення                       Підпис _______________________ 

1. Підкресли букви, що позначають м’які приголосні, у словах: 
    ВЕСНЯНИЙ       ЛІТНІЙ 

 
2. Запиши по два слова з м’яким знаком: 

а) у кінці - ________________________   б) в середині - __________________________ 

 
3. Поділи слова для переносу: 

БЛИЗЬКО  _________________         БІЛЕНЬКИЙ  ___________________   
БАДЬОРИЙ _________________ СЛИЗЬКО     ___________________ 

АЛЬБОМ    _________________ БАТЬКО       ___________________ 
 

4. Зроби звуко-буквений аналіз слів: 
КАМІННЯ     ________________  - ___ г.,  ___ приг.,  ___ скл. 

БАДИЛЛЯ    ________________   - ___ г.,  ___ приг.,  ___ скл. 
 

5. Запиши три слова з апострофом. 
_________________    _______________    ______________ 

 
6. Склади і запиши словосполучення зі слів, які відповідають на подані питання. 

а) Який?  що? б) які?  хто?  ______________________    _______________________ 

в) яка?  хто?  г) які?  що?    ______________________     _______________________ 

 

7. Склади і запиши речення про зиму. 
________________________________________________              Оцінка _______ 

 
           

 

            Завдання для повторення                       Підпис _______________________ 
1. Підкресли букви, що позначають м’які приголосні, у словах: 

    ВЕСНЯНИЙ       ЛІТНІЙ 
 

2. Запиши по два слова з м’яким знаком: 
а) у кінці - ________________________   б) в середині - __________________________ 

 
3. Поділи слова для переносу: 

БЛИЗЬКО  _________________         БІЛЕНЬКИЙ  ___________________   
БАДЬОРИЙ _________________ СЛИЗЬКО     ___________________ 

АЛЬБОМ    _________________ БАТЬКО       ___________________ 
 

4. Зроби звуко-буквений аналіз слів: 
КАМІННЯ     ________________  - ___ г.,  ___ приг.,  ___ скл. 

БАДИЛЛЯ    ________________   - ___ г.,  ___ приг.,  ___ скл. 

 
5. Запиши три слова з апострофом. 

_________________    _______________    ______________ 
 

6. Склади і запиши словосполучення зі слів, які відповідають на подані питання. 

а) Який?  що? б) які?  хто?  ______________________    _______________________ 

в) яка?  хто?  г) які?  що?    ______________________     _______________________ 

 

7. Склади і запиши речення про зиму. 

________________________________________________              Оцінка _______ 
 

 



   Завдання для повторення                       Підпис _______________________ 

1. Склади і запиши питальне речення: 
а) про білочку;      б) про лисичку; 

а) __________________________________________ 
б) _________________________________________ 

 

2. Склади і запиши окличне речення: 
а) про свого товариша;    б) про зиму. 

а) _________________________________________ 
б) _________________________________________ 

 
3. Перебудуй розповідне речення в спонукальне. 

Птахам потрібно допомагати взимку. 

_________________________________________________ 
4. Перебудуй розповідне речення в питальне. 

Білочка заготовляє на зиму горішки. 

__________________________________________________ 
5. Подані слова запиши у формі звертання. 
Сестра ____________, подруга _____________, друг ___________, брат ___________ 

6. Склади речення зі словами- звертаннями. 
а) Івасику;    б) Маринко 

а) ______________________________________ 

б) ______________________________________ 
 

7. Підкресли в реченнях головні і другорядні члени речення. 

а) Дрімає біля хати засніжений садок.   Гордо височить зелена смерека.   
                Оцінка ______ 
   Завдання для повторення                       Підпис _______________________ 
1. Склади і запиши питальне речення: 

а) про білочку;      б) про лисичку; 
а) __________________________________________ 

б) _________________________________________ 
 

2. Склади і запиши окличне речення: 
а) про свого товариша;    б) про зиму. 

а) _________________________________________ 

б) _________________________________________ 
 

3. Перебудуй розповідне речення в спонукальне. 

Птахам потрібно допомагати взимку. 

_________________________________________________ 
4. Перебудуй розповідне речення в питальне. 

Білочка заготовляє на зиму горішки. 

__________________________________________________ 
5. Подані слова запиши у формі звертання. 

Сестра ____________, подруга _____________, друг ___________, брат ___________ 
6. Склади речення зі словами- звертаннями. 

а) Івасику;    б) Маринко 
а) ______________________________________ 

б) ______________________________________ 
 

7. Підкресли в реченнях головні і другорядні члени речення. 

а) Дрімає біля хати засніжений садок.   Гордо височить зелена смерека.   
                                                                                  Оцінка  ______ 



   Завдання для повторення                       Підпис _______________________ 

1. У поданому реченні підкресли слова, які вжито в переносному значенні: 
а) Листопад відчиняє зимі ворота. 

б) В повітрі  танцюють маленькі сніжинки. 
2. Заміни сполучення слів іншими, близькими за значенням (синонімами). 

а) сніжинки танцюють - _______________________________ 

б) струмок співає - ___________________________________ 
в) сонце сміється - ________________________________ 

г) туман лягає - _____________________________________ 
3. Виділені слова заміни синонімами. 

а) З-за хмари виглянуло сонечко.   ____________________________________________ 
б) За хмару заховався місяць.  _______________________________________________ 

4. Замінити вислови одним словом-синонімом. 
а) набрати в рот води - __________________  

б) викинути з голови - ___________________ 
в) бити байдики - _______________________ 

г) летить поперед батька в пекло - _____________________ 
5. Добери і запиши антонім до слів. 

а) свіжий- _______________          б) солодкий - _______________ 
в) веселий - _______________       в) працьовитий - __________________ 

6. Позначити закінчення та основу в словах. 

   ПІСНЯ     КНИГИ      ДЕРЕВА      ХАТА     ЗОШИТИ     ЗЕМЛЯ 
7. Позначити корінь в словах. 

  ЗИМА     САДОК    ЛІСНИК      СНІГИ     ГОЛУБКА      ЛІСОК 
8. Добери спільнокореневі слова до слів. 

Ліс - ___________, спів- ___________, дуб - ____________, риба - _______________. 
                                                                                                       Оцінка _______ 

 
Завдання для повторення                       Підпис _______________________ 

1. У поданому реченні підкресли слова, які вжито в переносному значенні: 
а) Листопад відчиняє зимі ворота. 

б) В повітрі  танцюють маленькі сніжинки. 
2. Заміни сполучення слів іншими, близькими за значенням (синонімами). 

а) сніжинки танцюють - _______________________________ 
б) струмок співає - ___________________________________ 

в) сонце сміється - ________________________________ 

г) туман лягає - _____________________________________ 
3. Виділені слова заміни синонімами. 

а) З-за хмари виглянуло сонечко.   ____________________________________________ 
б) За хмару заховався місяць.  _______________________________________________ 

4. Замінити вислови одним словом-синонімом. 
а) набрати в рот води - __________________  

б) викинути з голови - ___________________ 
в) бити байдики - _______________________ 

г) летить поперед батька в пекло - _____________________ 
5. Добери і запиши антонім до слів. 

а) свіжий- _______________          б) солодкий - _______________ 
в) веселий - _______________       в) працьовитий - __________________ 

6. Позначити закінчення та основу в словах. 
   ПІСНЯ     КНИГИ      ДЕРЕВА      ХАТА     ЗОШИТИ     ЗЕМЛЯ 

7. Позначити корінь в словах. 

  ЗИМА     САДОК    ЛІСНИК      СНІГИ     ГОЛУБКА      ЛІСОК 
8. Добери спільнокореневі слова до слів. 

Ліс - ___________, спів- ___________, дуб - ____________, риба - _______________. 
                                                                                                             Оцінка ______ 



Завдання для повторення                       Підпис _______________________ 

1. До поданих слів добери спільнокореневі слова так, щоб ненаголошені [е] [і] стали 
наголошеними. Познач корінь. 

а) в… шневий - ___________,    б) ст. .. пи - _________, в) кл .. новий - ________ 
г) ж … ття - _________,   д) оз .. ро - ________.  є) в … сна - _________. 

2. Зроби звуко-буквений аналіз слів. 

а) ДЖМІЛЬ  - ______________           ___г.,  ___ приг.,  ___ скл. 
б) ДЗВЕНИТЬ - _______________       ___г.,  ___ приг.,  ___ скл. 

3. Добери спільнокореневі слова до слів. 
Абрикос - _______________, апельсин -  __________________, клен - ______________ 

4. Підкресли головні і другорядні члени речення. 
ЗИМА НАСИПАЛА В ЛІСІ СНІГОВІ КУЧУГУРИ.    ПОВИСЛИ ДО ЗЕМЛІ ТОНЕНЬКІ ГІЛОЧКИ. 

5. Добери слова, які б відповідали таким моделям. 
 

 
6. Випиши спільнокореневі слова до слів. 

Літо - ________________________________________ 
Зима - _____________________________________________________ 

Літній, літати, підземний, зимівля, заземлити, зимовий, взимку, замерзнути, літечко, 
літаки, влітку, полетіти. 

7. Склади слова із букв і запиши, як ці слова перекладаються на російську мову. 

  А  Т  К(1)  И   К  В(2)  Р  А                    П   О    А   Р   А   С  Л   К  А   Ь             
________________________                 __________________________ 
переклад ____________________                      переклад ________________________ 

 

                                                                                                         Оцінка ________    

 
 

Завдання для повторення                       Підпис _______________________ 
1. До поданих слів добери спільнокореневі слова так, щоб ненаголошені [е] [і] стали 

наголошеними. Познач корінь. 
а) в… шневий - ___________,    б) ст. .. пи - _________, в) кл .. новий - ________ 

г) ж … ття - _________,   д) оз .. ро - ________.  є) в … сна - _________. 
2. Зроби звуко-буквений аналіз слів. 

а) ДЖМІЛЬ  - ______________           ___г.,  ___ приг.,  ___ скл. 
б) ДЗВЕНИТЬ - _______________       ___г.,  ___ приг.,  ___ скл. 

3. Добери спільнокореневі слова до слів. 

Абрикос - _______________, апельсин -  __________________, клен - ______________ 
4. Підкресли головні і другорядні члени речення. 

ЗИМА НАСИПАЛА В ЛІСІ СНІГОВІ КУЧУГУРИ.    ПОВИСЛИ ДО ЗЕМЛІ ТОНЕНЬКІ ГІЛОЧКИ. 
5. Добери слова, які б відповідали таким моделям. 

 
 

6. Випиши спільнокореневі слова до слів. 
Літо - ________________________________________ 

Зима - _____________________________________________________ 
Літній, літати, підземний, зимівля, заземлити, зимовий, взимку, замерзнути, літечко, 

літаки, влітку, полетіти. 
7. Склади слова із букв і запиши, як ці слова перекладаються на російську мову. 

  А  Т  К(1)  И   К  В(2)  Р  А                    П   О    А   Р   А   С  Л   К  А   Ь             
________________________                 __________________________ 
переклад ____________________                      переклад ________________________ 

 

                                                                                                         Оцінка ________    
 

 



                                                      Завдання для опитування 
1. Добери до прикметників іменники за зразком. 

      Зразок:холодний день, холодний погляд. 

Солодкий - _______________________________________________ 

Червоний - _______________________________________________ 

2. Прочитай словосполучення. Заміни їх синонімами. 

Сильна метелиця - _____________  Велика спека - _______________ 

Проливний дощ - ____________     Сильний вітер - ________________ 

3. До виділених слів добери антоніми, щоб похмура картина 
природи замінилася на веселу. 

       Важкі і чорні хмари пливли по небу. Сердитий вітер гойдав віти 
дерев. Листя сумно тріпотіло від вітру. Було холодно. 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

  
                       
                          Завдання для опитування 
1. До поданих слів добери антоніми. 

День - _____,  добро - _________, ранок - ________, тихий - __________ 

2. Заміни словосполучення  синонімами. 

Холодний вітер - __________,  велика спека - _________,  

сильна метелиця - ___________, проливний дощ - _______________. 

3. До виділених слів добери антоніми, щоб весела картина природи 
змінилася на сумну. 

           Легкі та світлі хмари пливли по небу. Ласкавий вітер гойдав віти 
дерев. Листя весело тріпотіло від вітру. Було жарко. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
                                     
 

 
              
                      Завдання для опитування 
1.Прочитай текст. Заміни виділені слова в речення антонімами. 
Запиши перероблений текст. 
        Розпочався урок. У класах і коридорах тиша. Замовк шкільний 
радіовузол. Стихла музика. Школярі працюють. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 



 
                                       БУДОВА  СЛОВА 
1. Закінчення – це: 

а) змінна частина;      б) незмінна частина. 

2. Спільна частина споріднених слів – це: 

а) основа;            б) корінь. 

3. Для утворення нових слів служить: 

а) префікс;              б) прийменник. 

4. При зміні слів може відбуватися чергування: 

а) голосних;                 б) коренів. 

5. Щоб перевірити ненаголошений голосний у корені слова, 
потрібно: 

а) дібрати перевірне слово;              б) дібрати синонім. 

6. Префікс – с- пишеться: 

а) перед к, п, т, ф, х;                                б) перед з, б, р, н, л.                                                                                    

7. Допиши закінчення у словах. 

    Тече річк___. За річк___ лежить село.  Річк___ течуть до моря. По 
річц___  пливуть  човни. 

8. Утвори від поданих слів спільнокореневі слова. 

Ліс - ___________, сад - ______________, річка - ______________,  

кіт - ____________, школа - _________________, трава - ______________ 

9. Познач будову слів. 

Зима, морський, заморський, зимонька,  вода, водяний. 

 
                                    
 
                      Завдання для опитування 
1. Утвори за допомогою суфіксів слова. 
Ліс - ___________, сад - _____________, голос - ____________,  
гриб - ____________, син - ____________, дзвін - _______________. 
2. Встав пропущені букви. Напиши перевірні слова. 

С __ ненькі - _______________, в__рбовий - __________________, 
л__сточок - ___________, 
т__плиця - _______________, кн___ жковий - ________________. 
3. Познач будову слів. 
 Садовий,  садок, море, морський, школа, шкільний,  гриб, грибний. 
 

 

 

 

 



Домашня робота 
Перестав частини тексту так, щоб вийшов текст. Добери заголовок. Запиши в зошит. Кожну частину 

тексту пиши з абзацу (3 абзаци). 

(Діти працюйте без допомоги батьків!)         Пронумеруй абзаци на листку. 

____   Пригорнулось кошенятко до дівчинки. Замуркотіло. 

____   Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко й пустив його на дорогу. 

____   Настав вечір. Зайшло сонце. Страшно стало кошеняті. Притулилось воно до куща. 

Поверталась зі   школи маленька Наталочка. Чує – нявчить кошеня. Вона взяла його й понесла 

додому. 

 
Домашня робота 
Перестав частини тексту так, щоб вийшов текст. Добери заголовок. Запиши в зошит. Кожну частину 

тексту пиши з абзацу (3 абзаци). 

(Діти працюйте без допомоги батьків!)         Пронумеруй абзаци на листку. 

____   Пригорнулось кошенятко до дівчинки. Замуркотіло. 

____   Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко й пустив його на дорогу. 

____   Настав вечір. Зайшло сонце. Страшно стало кошеняті. Притулилось воно до куща. 

Поверталась зі   школи маленька Наталочка. Чує – нявчить кошеня. Вона взяла його й понесла 

додому. 

 
Домашня робота 
Перестав частини тексту так, щоб вийшов текст. Добери заголовок. Запиши в зошит. Кожну частину 

тексту пиши з абзацу (3 абзаци). 

(Діти працюйте без допомоги батьків!)         Пронумеруй абзаци на листку. 

____   Пригорнулось кошенятко до дівчинки. Замуркотіло. 

____   Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко й пустив його на дорогу. 

____   Настав вечір. Зайшло сонце. Страшно стало кошеняті. Притулилось воно до куща. 

Поверталась зі   школи маленька Наталочка. Чує – нявчить кошеня. Вона взяла його й понесла 

додому. 

 
Домашня робота 
Перестав частини тексту так, щоб вийшов текст. Добери заголовок. Запиши в зошит. Кожну частину 

тексту пиши з абзацу (3 абзаци). 

(Діти працюйте без допомоги батьків!)         Пронумеруй абзаци на листку. 

____   Пригорнулось кошенятко до дівчинки. Замуркотіло. 

____   Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко й пустив його на дорогу. 

____   Настав вечір. Зайшло сонце. Страшно стало кошеняті. Притулилось воно до куща. 

Поверталась зі   школи маленька Наталочка. Чує – нявчить кошеня. Вона взяла його й понесла 

додому. 

 
Домашня робота 
Перестав частини тексту так, щоб вийшов текст. Добери заголовок. Запиши в зошит. Кожну частину 

тексту пиши з абзацу (3 абзаци). 

(Діти працюйте без допомоги батьків!)         Пронумеруй абзаци на листку. 

____   Пригорнулось кошенятко до дівчинки. Замуркотіло. 

____   Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко й пустив його на дорогу. 

____   Настав вечір. Зайшло сонце. Страшно стало кошеняті. Притулилось воно до куща. 

Поверталась зі   школи маленька Наталочка. Чує – нявчить кошеня. Вона взяла його й понесла 

додому. 

 

 

 

 



Самостійна робота  1 в.                                                     ____________________________ 
1. Текст – це ….. 

а) кілька речень;     б) речення, об’єднані темою, метою і розміщені послідовно, зв’язані за змістом; 
                          в) слова, пов’язані за змістом і виражають закінчену думку. 

 

2. Що таке мета тексту? 

а) те, про кого повідомляється;   б) зачин, основна частина, кінцівка;   в) те, що хотів сказати нам автор. 

                                                                                                                                                                         
3. Які ти знаєш типи текстів? 

а) науковий, художній, діловий;    б) зачин, основна частина, кінцівка;   в) розповідь, опис, міркування. 

 

4. Які ти знаєш тексти за стилем мовлення? 

а) а) науковий, художній, діловий;    б) зачин, основна частина, кінцівка;   в) розповідь, опис, міркування. 

 

5. Прочитай текст.  

     Над ставком розкинулась синя хмара. Через усю хмару веселка. Грають, виграють на ній жовта, 
зелена, червона стьожки. Немов барвисте коромисло над річкою повисло. 
    Визнач тип тексту:                                                                                 Стиль тексту: 

     а) опис                            Обери букву в кожному стовпчику             а) науковий 
       б) розповідь                                                                                             б) художній  
       в) міркування                                                                                          в) діловий 

 
6. Визнач, яка це частина тексту? 

     1) Жив у Петрика цуцик. І звали його Бім.                а) основна частина;     б)  зачин;      в) кінцівка. 

     2) От вам казочка, а мені бубликів в’язочка.             а) основна частина;     б) зачин;       в) кінцівка. 

     3) Жовтіє листячко в лузі. Довшають ночі.               а) основна частина;      б) зачин;       в) кінцівка. 

          Сонечко пізніше сходить. Летять срібні 

          павутинки. А з-за лісу, з-за пралісу йде 

          бабуся-Зима. 

  Самостійна робота  1 в.                                                     ____________________________ 
1. Текст – це ….. 

а) кілька речень;     б) речення, об’єднані темою, метою і розміщені послідовно, зв’язані за змістом; 
                          в) слова, пов’язані за змістом і виражають закінчену думку. 

 

2. Що таке мета тексту? 

а) те, про кого повідомляється;   б) зачин, основна частина, кінцівка;   в) те, що хотів сказати нам автор. 

                                                                                                                                                                         
3. Які ти знаєш типи текстів? 

а) науковий, художній, діловий;    б) зачин, основна частина, кінцівка;   в) розповідь, опис, міркування. 

 

4. Які ти знаєш тексти за стилем мовлення? 

а) а) науковий, художній, діловий;    б) зачин, основна частина, кінцівка;   в) розповідь, опис, міркування. 

 

5. Прочитай текст.  

     Над ставком розкинулась синя хмара. Через усю хмару веселка. Грають, виграють на ній жовта, 
зелена, червона стьожки. Немов барвисте коромисло над річкою повисло. 
    Визнач тип тексту:                                                                                 Стиль тексту: 

     а) опис                            Обери букву в кожному стовпчику             а) науковий 
       б) розповідь                                                                                             б) художній  
       в) міркування                                                                                          в) діловий 

 
6. Визнач, яка це частина тексту? 

     1) Жив у Петрика цуцик. І звали його Бім.                а) основна частина;     б)  зачин;      в) кінцівка. 

     2) От вам казочка, а мені бубликів в’язочка.             а) основна частина;     б) зачин;       в) кінцівка. 

     3) Жовтіє листячко в лузі. Довшають ночі.               а) основна частина;      б) зачин;       в) кінцівка. 

          Сонечко пізніше сходить. Летять срібні 

          павутинки. А з-за лісу, з-за пралісу йде 

          бабуся-Зима. 



        7. Придумай до малюнка зачин. Це одне або два речення. Запиши їх. За бажанням малюнок можна 

розфарбувати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Постав речення в послідовності. Пронумеруй їх. 

____   Нарвали ми з друзями повний кошик горіхів. 
____   Одного літнього дня пішли ми в ліс за горіхами. 
____   Куди ж поділися горіхи? 
____   Почепили кошик із горіхами на сучок дерева. 
____   А самі пішли за лісовими дзвіночками. 
____   Ми здогадалися, що білка перенесла горішки у своє дупло. 
____   Побачили, а кошик порожній. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Самостійна робота  ІІ в.                                                     ____________________________ 
1. Текст – це ….. 

а) кілька речень;     б) речення, об’єднані темою, метою і розміщені послідовно, зв’язані за змістом; 
                          в) слова, пов’язані за змістом і виражають закінчену думку. 

 

2. Що таке мета тексту? 

а) те, про кого повідомляється;   б) зачин, основна частина, кінцівка;   в) те, що хотів сказати нам автор. 

                                                                                                                                                                         
3. Які ти знаєш типи текстів? 

а) науковий, художній, діловий;    б) зачин, основна частина, кінцівка;   в) розповідь, опис, міркування. 

 

4. Які ти знаєш тексти за стилем мовлення? 

а) а) науковий, художній, діловий;    б) зачин, основна частина, кінцівка;   в) розповідь, опис, міркування. 

 

5. Прочитай текст.  

     Над ставком розкинулась синя хмара. Через усю хмару веселка. Грають, виграють на ній жовта, 
зелена, червона стьожки. Немов барвисте коромисло над річкою повисло. 
    Визнач тип тексту:                                                                                 Стиль тексту: 

     а) опис                            Обери букву в кожному стовпчику             а) науковий 
       б) розповідь                                                                                             б) художній  
       в) міркування                                                                                          в) діловий 

 
6. Визнач, яка це частина тексту? 

     1) Жив у Петрика цуцик. І звали його Бім.                а) основна частина;     б)  зачин;      в) кінцівка. 

     2) От вам казочка, а мені бубликів в’язочка.             а) основна частина;     б) зачин;       в) кінцівка. 

     3) Жовтіє листячко в лузі. Довшають ночі.               а) основна частина;      б) зачин;       в) кінцівка. 

          Сонечко пізніше сходить. Летять срібні 

          павутинки. А з-за лісу, з-за пралісу йде 

          бабуся-Зима. 

Самостійна робота  ІІ в.                                                     ____________________________ 
1. Текст – це ….. 

а) кілька речень;     б) речення, об’єднані темою, метою і розміщені послідовно, зв’язані за змістом; 
                          в) слова, пов’язані за змістом і виражають закінчену думку. 

 

2. Що таке мета тексту? 

а) те, про кого повідомляється;   б) зачин, основна частина, кінцівка;   в) те, що хотів сказати нам автор. 

                                                                                                                                                                         
3. Які ти знаєш типи текстів? 

а) науковий, художній, діловий;    б) зачин, основна частина, кінцівка;   в) розповідь, опис, міркування. 

 

4. Які ти знаєш тексти за стилем мовлення? 

а) а) науковий, художній, діловий;    б) зачин, основна частина, кінцівка;   в) розповідь, опис, міркування. 

 

5. Прочитай текст.  

     Над ставком розкинулась синя хмара. Через усю хмару веселка. Грають, виграють на ній жовта, 
зелена, червона стьожки. Немов барвисте коромисло над річкою повисло. 
    Визнач тип тексту:                                                                                 Стиль тексту: 

     а) опис                            Обери букву в кожному стовпчику             а) науковий 
       б) розповідь                                                                                             б) художній  
       в) міркування                                                                                          в) діловий 

 
6. Визнач, яка це частина тексту? 

     1) Жив у Петрика цуцик. І звали його Бім.                а) основна частина;     б)  зачин;      в) кінцівка. 

     2) От вам казочка, а мені бубликів в’язочка.             а) основна частина;     б) зачин;       в) кінцівка. 

     3) Жовтіє листячко в лузі. Довшають ночі.               а) основна частина;      б) зачин;       в) кінцівка. 

          Сонечко пізніше сходить. Летять срібні 

          павутинки. А з-за лісу, з-за пралісу йде 

          бабуся-Зима. 



Робота на картці                                                           _____________________________ 
1. Постав речення у певній послідовності. Пронумеруй речення.  

___     У ньому сиділи молоді пташки. 
___   Діти забрали пташок , принесли додому і показали матусі. 
___   Діти знайшли в саду гніздечко. 
___   Дітлахи пожаліли пташок і віднесли гніздечко у сад. 
___   Мама порадила віднести гніздечко в сад.  
 
2. Прочитай текст. 

       Найбільшою водною артерією України є Дніпро — третя за величиною річка 
Європи. Загальна довжина Дніпра становить 2201 км, у межах України — 981 км. 
Річка бере початок на північному заході Росії — на Валдайській височині, де витікає 
невеликим струмком. На березі Дніпра лежить багато великих міст України — Київ, 
Черкаси, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон. Дніпро є найбільшою судноплавною 
річкою, основним джерелом водопостачання. 
      Визнач тип тексту:                                                                              Стиль тексту: 

     а) опис                            Обери букву в кожному стовпчику             а) науковий 
       б) розповідь                                                                                             б) художній  
       в) міркування                                                                                          в) діловий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Логічне завдання     1. Встав пропущені букви.                                                      _______________ 

1)У тр__ть__му   кл__с__    м__    п__ч__л__   в__вч__т__    ц__к__в__й 

пр.__дм__т   «Я і Україна»   (пр.__р__д__зн__вств__). 
 

2) Н__  п__л__чц__   л__ж__л__   пр__дм__т__     н__обх__дн__   дл__ 
з__н__ть. 
2. Склади словосполучення. Запиши їх. 
 
  ________________ 
_________________ 
 
  ___________________ ________________ 
 
 
 
Логічне завдання     1. Встав пропущені букви.                                                      _______________ 

1)У тр__ть__му   кл__с__    м__    п__ч__л__   в__вч__т__    ц__к__в__й 
пр.__дм__т   «Я і Україна»   (пр.__р__д__зн__вств__). 

 
2) Н__  п__л__чц__   л__ж__л__   пр__дм__т__     н__обх__дн__   дл__ 

з__н__ть. 
2. Склади словосполучення. Запиши їх. 
 
  ________________ 
_________________ 
 
  ___________________ ________________ 
 
 
 
Логічне завдання     1. Встав пропущені букви.                                                      _______________ 

1)У тр__ть__му   кл__с__    м__    п__ч__л__   в__вч__т__    ц__к__в__й 

пр.__дм__т   «Я і Україна»   (пр.__р__д__зн__вств__). 

 
2) Н__  п__л__чц__   л__ж__л__   пр__дм__т__     н__обх__дн__   дл__ 

з__н__ть. 
2. Склади словосполучення. Запиши їх. 
 
  ________________ 
_________________ 
 
  ___________________ ________________ 
 
 
 
Логічне завдання     1. Встав пропущені букви.                                                      _______________ 

1)У тр__ть__му   кл__с__    м__    п__ч__л__   в__вч__т__    ц__к__в__й 

пр.__дм__т   «Я і Україна»   (пр.__р__д__зн__вств__). 
 

2) Н__  п__л__чц__   л__ж__л__   пр__дм__т__     н__обх__дн__   дл__ 
з__н__ть. 
2. Склади словосполучення. Запиши їх. 
 
  ________________ 
_________________ 
 
  ___________________ ________________ 

Б і б л і о т е к а 
ашклінь 

мікась 
обснала 

чадитя 

Б і б л і о т е к а 
ашклінь 

мікась 
обснала 

чадитя 

Б і б л і о т е к а 
ашклінь 

мікась 
обснала 

чадитя 

Б і б л і о т е к а 
ашклінь 

мікась 
обснала 

чадитя 



Робота на картці                                                                     _____________________________ 
1. Постав речення у певній послідовності. Пронумеруй речення.  

___   Левко насупився і нікому не давав кататися . 
___   Велосипед виблискував на сонці. 
___   Левкові купили новий велосипед. 
___   Діти пішли від нього. 
___   Діти стали просити Левка покататися. 
 
2. Прочитай текст. 

      Українці споконвіку любили калину. Садили її біля хати, у садку, над річкою, у 
полі. Калина любить сонце та українську землю. ЇЇ червоні кетяги видно здалеку. Про 
калину складають пісні та легенди. Є таке прислів"я:" Без верби та калини нема 
України!" Калина є символом чистоти та вірності. Дівчата прикрашають нею весільні 
вінки. Калина - символ України! 
      Визнач тип тексту:                                                                              Стиль тексту: 

     а) опис                            Обери букву в кожному стовпчику             а) науковий 
       б) розповідь                                                                                             б) художній  
       в) міркування                                                                                          в) діловий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Робота на картці                                                   Підпис ______________________                                    

Відредагуй текст. Доповни його прикметниками.  
                            Казкова  краса 

      Розпочалася _____________________зима. ___________________ дерева  стоять у  
___________________ вбранні. Землю вкриває ________________________  килим. 

Зрідка визирає з-за  хмар ______________________ сонечко.  

Зайчика  у _____________________ лісі важко помітити. Він одягнув ________________ 
шубку. Стрибає з гілки на гілку ________________білочка.  Замітає _________________  

хвостом свої сліди ________________ лисиця. 
       Гарно взимку в ____________________ лісі.  
Слова для довідки:  сонні, справжня, казковому, сніжний, руда, зимове, прудка, білу, великому, хитра, 
пухнастим 
 

 

Робота на картці                                                   Підпис ______________________                                    
Відредагуй текст. Доповни його прикметниками.  

                            Казкова  краса 
      Розпочалася _____________________зима. ___________________ дерева  стоять у  

___________________ вбранні. Землю вкриває ________________________  килим. 
Зрідка визирає з-за  хмар ______________________ сонечко.  

Зайчика  у _____________________ лісі важко помітити. Він одягнув ________________ 
шубку. Стрибає з гілки на гілку ________________білочка.  Замітає _________________  

хвостом свої сліди ________________ лисиця. 
       Гарно взимку в ____________________ лісі.  
Слова для довідки:  сонні, справжня, казковому, сніжний, руда, зимове, прудка, білу, великому, хитра, 
пухнастим 
 

 

Робота на картці                                                   Підпис ______________________                                    
Відредагуй текст. Доповни його прикметниками.  

                            Казкова  краса 
      Розпочалася _____________________зима. ___________________ дерева  стоять у  

___________________ вбранні. Землю вкриває ________________________  килим. 

Зрідка визирає з-за  хмар ______________________ сонечко.  
Зайчика  у _____________________ лісі важко помітити. Він одягнув ________________ 

шубку. Стрибає з гілки на гілку ________________білочка.  Замітає _________________  
хвостом свої сліди ________________ лисиця. 

       Гарно взимку в ____________________ лісі.  
Слова для довідки:  сонні, справжня, казковому, сніжний, руда, зимове, прудка, білу, великому, хитра, 
пухнастим 
 

 
Робота на картці                                                   Підпис ______________________                                    

Відредагуй текст. Доповни його прикметниками.  
                            Казкова  краса 

      Розпочалася _____________________зима. ___________________ дерева  стоять у  
___________________ вбранні. Землю вкриває ________________________  килим. 

Зрідка визирає з-за  хмар ______________________ сонечко.  
Зайчика  у _____________________ лісі важко помітити. Він одягнув ________________ 

шубку. Стрибає з гілки на гілку ________________білочка.  Замітає _________________  
хвостом свої сліди ________________ лисиця. 

       Гарно взимку в ____________________ лісі.  
Слова для довідки:  сонні, справжня, казковому, сніжний, руда, зимове, прудка, білу, великому, хитра, 
пухнастим 
 

 



Картка для опитування                                      ________________________________ 

1. Добери спільнокореневі слова. 

 Сніг - ___________________________________________________________________ 

Квітка - __________________________________________________________________ 
Земля -  __________________________________________________________________ 

Ніч - _____________________________________________________________________ 
Школа - __________________________________________________________________ 

 
2. Вибери слова в два стовпчика. В перший спільнокореневі слова, а в другий – форму слова. 

  Книга, книги, книжковий, книгою, книгарня, книжечка, книгу, книголюб, книзі. 
Зима, зиму, зимовий,  зимівля, зимою,  взимку, зимівля, зимі, зимушка. 
____________________         _____________________         ____________________       ___________________ 

____________________         _____________________         ____________________       ___________________ 

____________________         _____________________         ____________________       ___________________ 

____________________         _____________________         ____________________       ___________________ 

  

3. Розбери слова за будовою. 

Море        морячка        школа         шкільний           ліс        лісовий           лісок           ріка 
 

4. Допиши закінчення слів в словах. 

    У мене є подруг___. У подруг___ живе кіт.   З подруг___ ми ходимо в кіно.  Без подруг___ мені 
сумно. 
 

5. Яка зі схем відповідає слову. 

 

 Сніговий 
 

6. Встав пропущені букви. 

     Кр___ниця, оч__рет, ч__ремха, ап___льсин, пр__з__дент, д__путат, л__вада, оз__ро. 
 

7. Встав пропущені букви. 

     Малий Петрусь приїхав у с__ло. З дідусем  він ходив до оз__ра. Там на д__р__в’яному 

місточку ловили линів. На д__р__ві висіли смачні абр__коси. Каченята клювали з__рно. 
 
8. Знайди спільнокореневі слова. З’єднай стрілочками. Стрілки не повинні торкатися одна 
одну. 

 
                                                                    водити 
 водичка 
 підводний 
 водою 
 питати 
 гірка 
 горіти 
 запитати 
 питальний 
 гірський 

 

9. Закресли зайве слово в кожному рядку.              10. Підкресли у віршику спільнокореневі слова. 

1) Вода, водій, водичка, водяна.                                   Рано на світанку 
2) Цирк, циркуль, циркач, цирковий.               Вибігла я з хати - 
3) Літо, літечко, літак, літній.                                         Весноньку-веснянку 

                                Буду зустрічати. 
11. Підкресли головні і другорядні члени речення.              Квіточок весняних 

Летіла птиця по синьому небу.            Я букет несу - 

Ганнуся гарно пише в зошиті.           Хай вплете весна їх  

Біля озера росли  верби.                            У  свою косу. 

Вода 

Питання 

Гора 



            Мовна тема «Речення»                Підпис _________________________ 
1. Речення – це: 

а) слова, записані в один рядок;     б) слова, зв’язані між собою за змістом. 
 

2. Речення виражає: 

а) закінчену думку;    б) продовження думки. 
 

3. За інтонацією речення бувають: 
а) розповідні, питальні, спонукальні;        б) окличні, неокличні. 

 
4. Розповідним називається речення, в якому: 

а) про когось питається;       б) про щось або про когось розповідається. 
 

5. Питальним називається речення, в якому: 
а) висловлюється заклик до дії, наказ;    б) про когось або про щось питається. 

 
6. Спонукальним називається речення, в якому: 

а) висловлюється прохання, наказ, заклик до чогось;     б) про когось питається щось. 
 

7. У кінці розповідного речення ставиться: 

а) кома;     б) знак питання;      в) крапка. 
 

8. У кінці спонукального речення може стояти: 
а) знак питання;    б) крапка або знак оклику. 

 
9. Член речення, який вказує, що про когось йдеться в реченні називається: 

а) підмет;       б) присудок. 
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6. Спонукальним називається речення, в якому: 
а) висловлюється прохання, наказ, заклик до чогось;     б) про когось питається щось. 

 
7. У кінці розповідного речення ставиться: 

а) кома;     б) знак питання;      в) крапка. 
 

8. У кінці спонукального речення може стояти: 

а) знак питання;    б) крапка або знак оклику. 
 

9. Член речення, який вказує, що про когось йдеться в реченні називається: 
а) підмет;       б) присудок. 



10. Підмет і присудок – це: 

а) другорядні члени речення;        б) головні члени речення. 
 

11. Звертання – це: 
а) назва предмета;  б) член речення;  в) слово або сполучення слів до кого звертаються. 

 

12. Постав в кінці кожного речення знак. 
Назар купив морозиво __    Куди йде дідусь___     Як гарно в лісі восени___ 

 
13. Підкресли звертання в реченні. 

Діти, шануйте хліб! 
 

14. Постав запитання до речення. 
Хмари пливуть по небу. ____________________________________________________ 

 
15. Склади речення зі слів. 

жовті, вітер, листочки, зриває, дерев, з. 
________________________________________________ 
16. Підкресли головні і другорядні члени речення. Під лінійку. 

Бабуся напекла смачних пиріжків. 

 
17. Доповни речення другорядними членами. 

У морі пливуть (що?) ____________. Їжачок  собі робить на зиму (що?) ______________. 
 

 
                                  ОЦІНКА  ______________ 

                         
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 Домашня  робота 

1. Доповни речення другорядними членами. Запиши речення в зошит. Питання писати. 
 Татусь працював (де?) ___________. Мій брат поїхав (куди?) _________. Денис захо- 

вався (за що?) ___________. Учень сидить (де?) __________. Дідусь приїхав (звідки?) 
_________. Дівчинка читає (що?) __________. Юрко купив (у кого?) ___________. 

Кошеня грається (чим?) _________. Мій сусід сміється (над чим?) ________. 

 

Зразок запису в зошит: Мама купила (що?) морозиво. 

 

                         Домашня  робота 
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_________. Дівчинка читає (що?) __________. Юрко купив (у кого?) ___________. 

Кошеня грається (чим?) _________. Мій сусід сміється (над чим?) ________. 
 

Зразок запису в зошит: Мама купила (що?) морозиво. 
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 Татусь працював (де?) ___________. Мій брат поїхав (куди?) _________. Денис захо- 
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Зразок запису в зошит: Мама купила (що?) морозиво. 

 



Підкресли головні і другорядні члени речення.                    _______________________ 

    У лісі виріс червоний гриб.  Осіннє листя падає на землю. Розмовляють з 
вітром високі тополі.  Скрізь на землі хазяйнує жовтень.  Їжачок робить собі 
на зиму тепле кубло.  Білочка запасає на зиму горішки. Зайчик змінив свою 
шубку. 

 
Підкресли головні і другорядні члени речення.                    _______________________ 

    У лісі виріс червоний гриб.  Осіннє листя падає на землю. Розмовляють з 
вітром високі тополі.  Скрізь на землі хазяйнує жовтень.  Їжачок робить собі 
на зиму тепле кубло.  Білочка запасає на зиму горішки. Зайчик змінив свою 
шубку. 
 
Підкресли головні і другорядні члени речення.                    _______________________ 
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вітром високі тополі.  Скрізь на землі хазяйнує жовтень.  Їжачок робить собі 
на зиму тепле кубло.  Білочка запасає на зиму горішки. Зайчик змінив свою 

шубку. 
 
Підкресли головні і другорядні члени речення.                    _______________________ 

    У лісі виріс червоний гриб.  Осіннє листя падає на землю. Розмовляють з 
вітром високі тополі.  Скрізь на землі хазяйнує жовтень.  Їжачок робить собі 
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вітром високі тополі.  Скрізь на землі хазяйнує жовтень.  Їжачок робить собі 
на зиму тепле кубло.  Білочка запасає на зиму горішки. Зайчик змінив свою 
шубку. 
 
 



Робота на картці                                 Підпис _____________________  

1. Постав, де потрібно крапки. Запиши текст. 

     По дорозі до школи Олесь знайшов зайченятко хлопчик приніс звірятко у 
школу спочатку воно всіх боялось і ховалось під шафу потім зайченя звикло 

до дітей малята годували його капустою  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

2. Підкресли головні і другорядні члени речення.         

За річкою виднілося невелике село. На дереві пташка вивела пташенят.  
Сергійко подарував Оленці книжку.  Руслан віддав олівці товаришу.  Тихо 
гаєм ходить осінь.  Ліс засмучений стоїть. Кішка спритно ловить горобців. 
Корабель пливе в океані. 
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2. Підкресли головні і другорядні члени речення.        За річкою виднілося 
невелике село. На дереві пташка вивела пташенят.  Сергійко подарував 
Оленці книжку.  Руслан віддав олівці товаришу.  Тихо гаєм ходить осінь.  Ліс 
засмучений стоїть. Кішка спритно ловить горобців. Корабель пливе в океані. 
 



 

                                                                                          Підпис _________________________ 

                  Тестова   перевірка з  теми  «Прикметник» 

   1. Вкажи правильну відповідь.    Прикметник називає:   а) назву предмета;   б) дію 

предмета;    в) ознаку предмета. 
 
   2. Вказати правильне твердження: 
      Прикметники змінюються : а) за родами і числами;   б) за числами і відмінками; 

 в) за родами, числами, відмінками. 
   3. Прикметники відповідають на питання: 
    а) хто? що?     б) що робить? що зробить?    в) який? яка?  яке?  які? 
 
   4. Вказати прикметники: 
    а) зимівля              б) яблучний              в) сіріє 
        зима                      яблуневий                вечоріє 
        зимувати               вишневий                горить 

 
    5. Вказати прикметники у множині. 

    а) мокре;   б) сонячні;    в) тепла;    г) святкові;     д) високий;    є) смачні.  

 
    6. Вказати прикметники, які можуть вживатися зі словом біль: 
    а) свіже; д) гострий; 
    б) мокра; є) прозора; 

    в) теплий;  ж) нестерпний; 
    г) тонка; з) пронизливий. 
 
    7. Вибери правильну кінцівку речення. Допиши слово-антонім. 
     Ріка глибока, а ставок __________________. День світлий, а ніч __________________. 
    а) темна, чорна, зоряна;               б) маленький, невеличкий, мілкий. 

 
    8. Прикметники чоловічого роду мають закінчення: 
     а) – а,  - я,  - є;         б)  - е;  - є;           в)  - ий,  - ій. 
      
    9. Яке закінчення мають прикметники у множині? Напиши.     Відповідь:   _______ 

     
   10. В якому рядку прикметники вказують на ознаку-смак предмета? 
     а) пряма, кругле, прямокутний;      б) кисле, солодке, терпке. 

 
    10. З’єднай прикметники з іменниками відповідно до змісту. 

      дзвінкий                    день 
      гарячий                     струмок 
      сонячний                   привіт 
        
   11. Підкресли ті прикметники, які найбільше підходять за змістом до загадки. 
         Я (маленький, малесенький), я вухатий, (сіренький, попелястий, біленький), волоха- 
    тий.  Я стрибаю, я тікаю, дуже (коротенький, маленький, куций) хвостик маю. 

 
    12. Добери і запиши необхідну форму прикметників. 
      Ми пишаємося своєю ( співуча, мелодійна) __________________________________________ 
    мовою. Низько вклоніться (житній, справжній) _______________________________________ 

    ________________________________ колосу. 
 
    13. Підкресли прикметники. Над прикметниками вкажи РІД, ЧИСЛО. 

     У теплий вирій далека дорога пролягла у синьому небі. 
    Засмаглий хлопчик грає у цікаву гру.                            ОЦІНКА  ________ 
Робота на картці                                                                             __________________________ 



Правильно побудуй і запиши кожне речення . 

          Добери до тексту заголовок. 

       Пішли, ліс, діти, в. Деревами, під, розклали, вогнище, вони. Гілки, полум’я, дерев, 
охопило, незабаром. І, розбіглись, діти, розгубилися. 
       Допомогу, по, Петрусь, побіг. Пожежники, прибули. Швидко, вогонь, вони, 
погасили. 
         Врятовано, було, ліс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Знайди звертання в реченнях. Виділи їх комами. 

Прилітайте  журавлі  до рідної землі.  Дружи  мій  синку  з  книгою.   Друже  де ти 
живеш? 
 

3. Доповни речення  звертаннями. 

__________________, полий квіти!   ___________________, ти допоможеш мені? 
__________________, шануйте кожну крихту хліба!  Не грайтесь, _____________,  
поблизу дороги. Допомагайте, ______________, птахам взимку. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Самостійна робота                                                            Підпис _______________________ 
1. Встанови зв’язок між словами. 
Між високими травами в’ється вузька стежка. 
(Що?)____________ (що робить?)___________ ; 
(яка?)_____________ ; 
(де?)________________ ; 
(якими?)_______________ . 
2. Запиши, як ти розумiєш вислiв. 

Тримати язик за зубами — . 
а) не висовувати язика; 
б) мовчати; 
в) ховати язика. 

3. Поширити речення. Записати його. Встановити зв’язок слів у реченні. 
Падає дощ. ______________________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

4. Перебудувати речення так, щоб у ньому з’явилося звертання. Згадай, як на письмі виділяє- 

Максим допоміг дідусеві перейти вулицю.     ться звертання. 

_______________________________________________________________ 

5. Склади речення за допомогою моделі. 

Хто? Що роблять? Де? Що? 

___________________________________________________________ 

Як? Що? Що роблять? 

          ___________________________________________________________ 

 

6. Визначити правильну схему речення. 

Діти збирають у парку жолуді.  

 

а) __________                         ………     ……….    ……..    ……..  . 

 

б) …….. __________     …….. __________ …….    ……..    …….   . 

 

в) __________                            ….      …….   ……… . 
 

8. Скласти та записати речення зі слів. За його змістом побудувати питальне речення. 

Принесла, сойка, у, дзьобі, жолудь, маленький. 

____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
9. Постав, де потрібно крапки. 
повiває  холодний  вологий  вiтер  із-за  горизонту випливає  блiде  непривiтне  сонце минула довга 
темна нiч настав похмурий осiннiй  ранок 
 
  
 

 
 

 

  

 

 

 

 



Самостійна робота                                           Підпис _________________________ 

1. Переставити речення в такій послідовності, щоб утворився текст. Записати утворений 

текст. Дібрати заголовок. 

        __________________________ 

Вони готуються до відльоту в теплі краї. 

Раптом у далині з-за лісу з’явилася хмарка. 

Це зовсім і не хмарка, а зграя шпаків. 

Вона насувалася швидко і зростала на очах. 

Був сонячний осінній день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота                                           Підпис _________________________ 

1. Переставити речення в такій послідовності, щоб утворився текст. Записати утворений 

текст. Дібрати заголовок. 

        __________________________ 

Вони готуються до відльоту в теплі краї. 

Раптом у далині з-за лісу з’явилася хмарка. 

Це зовсім і не хмарка, а зграя шпаків. 

Вона насувалася швидко і зростала на очах. 

Був сонячний осінній день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Склади і запиши прислів’я з деформованих слів. (2 прислів’я) 

оотЗло бовадутью із млезі, а зннная — з ник-    _________________________________________ 

жок. нуКги тачитью ен чиома, а зумморо.            _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
3. Встанови зв’язок між словами. 

Яскравим вогнем палає дика груша. 
(Що?) ___________(що робить?)______________ ; 
(яка?)___________ ; 
(чим?)______________ ; 
(яким? _________________) . 
 

4. Постав крапки. Визнач кількість речень у тексті. Запиши текст. 

   ластівка зліпила гніздечко це побачив  горобець він зайняв гніздо ластівка покликала на допомогу 

інших ластівочок разом вони вигнали горобця з гнізда  

а) 5                   б) 6                 в) 7 

  

 

 

 

 

 

 

Підкресли  головні і другорядні члени речення в першому і третьому реченнях. 
 

 

 
 
 
2. Склади і запиши прислів’я з деформованих слів. (2 прислів’я) 

оотЗло бовадутью із млезі, а зннная — з ник-    _________________________________________ 

жок. нуКги тачитью ен чиома, а зумморо.            _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
3. Встанови зв’язок між словами. 

Яскравим вогнем палає дика груша. 
(Що?) ___________(що робить?)______________ ; 
(яка?)___________ ; 
(чим?)______________ ; 
(яким? _________________) . 
 

4. Постав крапки. Визнач кількість речень у тексті. Запиши текст. 

   ластівка зліпила гніздечко це побачив  горобець він зайняв гніздо ластівка покликала на допомогу 

інших ластівочок разом вони вигнали горобця з гнізда  

а) 5                   б) 6                 в) 7 

  

 

 

 

 

 

 

 
Підкресли  головні і другорядні члени речення в першому і третьому реченнях. 
 

 



          Самостійна робота контролюючого характеру 
1. Доповни речення. Запиши. 
Текст – це: 
а) кілька речень;      б) речення, об’єднані за змістом і виражають закінчену думку; 
                      в) слова, пов’язані між собою. 
2. Текст складається: 
а) зачину і кінцівки;      б) зачину,основної частини,        в) абзаців і кінцівки. 
 кінцівки; 
3. Якою частиною тексту про ведмедя є речення? 
 Ведмідь – це дика тварина. 
а) зачин;        б) основна частина;             в) кінцівка. 
4. Чи послідовно записані речення?    Пронумеруй речення. 
___ Часто ловить кіт мишей собі на вечерю. 
___ Жив у Степанка кіт Пухнастик. 
___ Тільки зашуршить у кутку – Пухнастик вже там. 
___ Вмів Пухнастик мишей ловити. 
 
5. Визнач тему тексту. Про що розповідається в тексті. 
        Зійшло сонечко. Воно заглянуло у ліс. Промені сонця щедро падають на рясні роси у траві. 
Вони сяють веселковими барвами. Сонечко п’є росу з трав. Дзвінко щебечуть пташки. В лісі кує 
зозуля. Тиша в лісі вранці. 
6. Прочитай текст. 
                                         Поласувала 
    Залізла мишка в сарай. Побачила розсипане зерно. Кинулась до нього. А пастка хап мишку за 
лапку! 
     Яким з наступних речень краще  розпочати текст? Підкресли його. Запиши  цей текст 
з реченням, яким ти вважаєш потрібним. Розпочинай з цього речення. 
а) Побудували новий сарай;           б) Мишка була голодною. 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 
 
___ У тексті розповідається про сонечко. 
___ У тексті розповідається про птахів. 
___ У тексті розповідається про чудовий ранок у лісі. 
 
6. Доповни текст. Добери і запиши потрібні слова. 
   Настала холодна ______________. Діти ________________ до школи. Перелітні  ______________ 
відлітають у вирій. З дерев опадає  ______________. 
 
7. Визнач тип тексту. 
   Дятел живе в лісі. Він має цупкий хвіст та міцний дзьоб. Голівка у дятла червоно-чорна. Крильця 
чорні. Лапки тоненькі. Дятел – санітар лісу. 
 
а) текст-опис;          б) текст-розповідь;      в) текст-міркування. 
 
8. Де і коли люди говорять пошепки, тихо, голосно, кричать, звичайним голосом? 
В автобусі _______________                      
У музеї _______________                          
На перерві __________________ 
Вдома __________________________                            
На стадіоні _________________ 
На уроці ________________________                
 



Тестова робота  Тема. Текст. Речення                         Підпис ________________ 

1. Текст – це ….. 

а) кілька речень;    б) речення, об’єднані темою, метою і розміщені послідовно, зв’язані за 

змістом;     в) слова, пов’язані за змістом і виражають закінчену думку. 
 

2. З яких частин складається текст? 

а) зачину, основної частини, кінцівки; 

б) зачину, кінцівки; 

в) заголовка. основної частини, кінцівки. 

3.Текст, в якому про щось або про когось розповідається, є … 

а) опис; 

б) міркування; 

в) розповідь. 

4. Які ти знаєш типи текстів? 

а) науковий, художній, діловий;    б) зачин, основна частина, кінцівка;   в) розповідь, опис, 

міркування. 

 

5. Речення – це…..  а) слова, пов’язані між собою;  б) головні і другорядні члени речення;  

в) слова, пов’язані між собою за змістом і виражають закінчену думку. 

 

6. Якими за метою висловлювання є подане речення? 

Осінь стелить під ногами  м’яке листя. 

а) розповідне; 

б) питальне; 

в) спонукальне. 

7. Скласти та записати речення зі слів. За його змістом побудувати питальне речення. 

Принесла, сойка, у, дзьобі, жолудь, маленький. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

8. Підмет і присудок – це … 

               а) головні члени речення; 

               б) другорядні члени речення; 

               в) схема речення. 
 

9. Постав в кінці кожного речення потрібний розділовий знак. 

 Куди поспішає струмок 

 Друзі, бережіть природу 

 Не руйнуйте мурашників 

 Як ти, хлібиночко, до нас прийшла 

 Усі птахи охоче поїдають конопляне насіння 

10. Списати, визначити зв’язок слів у реченні. 

      Над садом золотим курличуть журавлі.  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 



                                                    Українська  мова 

   Ти погано написала тестову роботу з теми «Іменник», тому виконай додаткові вправи 

для засвоєння цієї теми. Я буду тебе ще раз опитувати з теми. 

 

1. Що таке іменник? Напиши правило. 

Іменник – це ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Розташуй в два стовпчика іменники-істоти та іменники-неістоти. 
Вітер, сніг, котик, пісня, риба, їжак, Петро, зима, голуб, дятел, радіо, качка, воїн, поле. 
           ІСТОТИ                                                                   НЕІСТОТИ 

_____________        ___________                   ____________      ____________    
_____________        ___________                   ____________      ____________ 

_____________        ___________                   ____________      _____________ 
_____________        ___________                   ____________      _____________ 

 
3. Розташуй слова в три стовпчика. 

Осінь, листок, земля, небо, шапка, обід, тісто, бджола, дерево, рак, сумка, колесо, зошит 
доброта, рука, зірка, сонце, море, око. 

         Ж.Р.                      Ч.Р.                                  С.Р. 
     ______________        _______________          _____________ 

    ______________         _______________          _____________ 

    ______________         _______________          _____________ 
    ______________         _______________          _____________ 

    ______________         _______________          _____________ 
    ______________         _______________          _____________ 

    ______________         _______________          _____________ 
 

4. Які питання потрібно ставити до іменників Ж.Р., Ч.Р., С. Р. 
 Ж.Р. ________________    Ч.Р. _________________   С.Р. ________________ 

 
5. Іменники мають: 

а) власні назви;      б) малі назви;     в) загальні назви. 
 

6. Розташуй в два стовпчика власні іменники та загальні іменники. 
Україна, айстра, річка, собака, Дніпро, півень, Мурчик, вулиця, Юрій, Комінтерна, Київ, 

літо. 

           ВЛАСНІ іменники                              ЗАГАЛЬНІ іменники 
       _________________                              __________________ 

       _________________                              __________________ 
       _________________                              __________________ 

       _________________                              __________________ 
       _________________                              __________________ 

       _________________                              __________________ 
 

7. Оленка, Роман, Настя – це: 
а) прізвища;    б) імена;       в) по батькові. 

 
8. Василівна, Сергійович, Петрівна – це: 

а) прізвища;    б) імена;       в) по батькові. 
 

9. Запиши назви і клички тварин. 

________________________ ______________________ ______________________ 



10. До загальних назв допиши власні назви. 

Поет ____________________, село _________________, місто _________________ 
учень _________________, річка _______________, дівчинка _________________. 

 
11. Запиши початкові букви до імен дітей. 

__оман, __асилько, __арасик, __иколка, __етрик, __вгенко, __вітланка, __ленка,__атя. 
 

12. Прочитай речення. Підкресли власні іменники. Спиши речення. 
        Оля з кошиком біжить до гаю. У Маринки є котик Мурчик. Київ – столиця України. 

Головна вулиця Києва – Хрещатик. Я живу в місті Запоріжжя. Наша школа знаходиться 
на вулиці Комінтерна. 

 
13. Від назв малюнків утвори назви сіл. Запиши . 

___________________________  _________________________ _____________________ 

_________________________ ________________________ ________________________ 

 
14. Постав іменники в однині. 

Олівці ___________, посмішки_____________, дерева____________, сніги________ 
коти _______, столи _______, уроки _________, криниці ____________, ліси _______. 

 
15. Склади словосполучення, змінюючи закінчення. При потребі використовуй приймен- 

ники. 
Сидить, дереві; квіти, клумбі; листок, дереві; читати, газета; відпочивати, ліс; малюють, 

фарби; сміються, кота. 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

16. Слова, що є назвами предметів  - це: 

а) прикметники;    б) іменники;     в) дієслова. 
 

17. Підкресли власний іменник. 
а) річка;   б) Дніпро;   в) місто;    г) гори. 

 
18. Вибери групу іменників середнього роду. 

а) озеро, квітка, місто;   б) село, вікно, м’ята;    в) питання, підвіконня, дзеркало. 
 

19. До іменників назв-істот ставлять питання: 
а) хто?    б) що? 

 
20. Підкресли іменники.  

Сьогодні малята копають грядки. Діти садять квіти. Сонце яскраво світить. Кіт сидить на 
вікні. Вітер гойдає гілки дерев. Річка Дніпро тече в Запоріжжі. Школярі йдуть в школу. 
 

 


