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 – початок уроку

 – вправи для виконання
    вдома

 – робота в парах

  – Пригадай! Зверни увагу!

 – післятекстові запитання

Державний Гімн України
Музика Михайла Вербицького
Слова Павла Чубинського

Ще не вмерла України і слава, і воля,
ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
П р и с п і в :
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
і покажем, що ми, браття, козацького роду.
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Ëþáèé äðóæå!

Òè âèâ÷àºø óêðà¿íñüêó ìîâó – äåðæàâíó ìîâó íà-
øî¿ êðà¿íè. Òè âæå âì³ºø ðîçìîâëÿòè, ÷èòàòè ³ 
ïèñàòè ö³ºþ ìîâîþ. Òà ÷è âñå ïðî íå¿ çíàºø? Ìà-
áóòü, í³, – ïîäóìàºø òè ³ áóäåø ïðàâèé.

Ó 4-ìó êëàñ³ òè ïðîäîâæèø âèâ÷àòè óêðà¿íñüêó 
ìîâó, ¿¿ ãðàìàòè÷í³ îñîáëèâîñò³, íàâ÷èøñÿ äîñë³-
äæóâàòè ¿õ ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîëüñüêîþ, ä³çíàºøñÿ áà-
ãàòî ö³êàâîãî.

ßê ³ ðàí³øå, ÿ ïîâåäó òåáå â ö³êàâèé ñâ³ò ë³íãâ³ñ-
òèêè – íàóêè ïðî ìîâó, äîïîìîæó ðîçêðèòè òàºì-
íèö³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, òàêî¿ áàãàòî¿ ³ êðàñèâî¿. Òè 
íàâ÷èøñÿ êîðèñòóâàòèñÿ ¿¿ áàãàòñòâîì â óñíîìó 
ìîâëåíí³ é íà ïèñüì³. À äîïîìàãàòèìóòü ìåí³ òâî¿ 
äàâí³ çíàéîì³ Òîìàø ³ Îëåíêà.

Òâ³é äðóã – ïðîôåñîð Ë³íãâ³ñò.

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÌÎÂÀ – ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÌÎÂÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Читаємо текст і вірш про українську мову

1. Прочитай текст. Яку нову інформацію про українську мову ти 
одержав(-ла)? 

– ×è çíћºòå âè, äѕòè, – çâåðíўâñÿ äî ў÷í³â 
ïðîôќñîð Ë³íãâѕñò, – ùî óêðàјíñüêà ìњâà 
ñâîјì áàãћòñòâîì, âџòîí÷åí³ñòþ ³ ãíў÷ê³ñòþ íå 
ïîñòóïћºòüñÿ æњäí³é ³ç ñó÷ћñíèõ ìîâ ñâѕòó? 

Ó 1928 ðњö³ â Ïàðџæ³ â³äáўâñÿ ì³æíàðњäíèé 
êњíêóðñ ìîâ. Çíàâö³ ìћëè âџçíà÷èòè, ÿêћ ç ìîâ ñâѕòó 
íàéìèëîçâў÷í³øà. Ïðîçâó÷ћëè òàì ³ âѕðø³ Òàðћñà Øåâ-
÷ќí êà. Âèðћçí³ñòü ³ ìåëîäѕéí³ñòü óêðàјíñüêî¿ ìњâè 
íàëќæíî îö³íџëè ÷ëќíè æóðѕ. Óêðàјíñüêà ìњâà ïîñѕëà 
òðќòº ìѕñöå, ïîñòóïџâøèñü ôðàíöўçüê³é òà ³òàëѕéñüê³é ³ 
çàëèøџâøè ïѕñëÿ ñќáå ìњâó ôàðñѕ (ïќðñüêó).

Ó 1934 ðњö³, çíњâó â Ïàðџæ³, â³äáўâñÿ íîâџé êњíêóðñ 
íà ìåëîäѕéí³ñòü ìîâ. Öüоãњ ðћçó ôðàíöўçüêà çíњâó 
âџÿâèëàñÿ íàéìåëîäѕéí³øîþ, äðўãå ìѕñöå çäîáўëà ìњâà 
ôàðñѕ, à òðќòº – çíњâó óêðàјíñüêà ìњâà.

Ó 1991 ðњö³ óêðàјíñüêó ìњâó ïðîãîëњøåíî äåðæћâíîþ 
ìњâîþ íћøî¿ êðàјíè. Íќþ ñï³ëêўþòüñÿ ì³ëüéњíè 
óêðàјíö³â ³ ëþäќé ѕíøèõ íàö³îíћëüíîñòåé, ÿê³ æèâўòü 
â Óêðàјí³.

 Що тебе найбільше зацікавило? Розкажи про це.

2. Прочитай вірш Олеся Лупія. Якій темі він присвячений? Які почут-
тя в ньому висловлені?

Óêðàјíñüêà ìњâà, – 
çíћº öѕëèé ñâ³ò, – 
ÿê òðàâћ øîâêњâà, 
ìîâ êàëџíè öâ³ò. 
Íå ñîðњìñÿ, äњíþ,
íќþ ãîâîðџòü.
Â³ä Êàðïћò äî Äњíó
ìњâà öÿ äçâåíџòü.

Íå ñîðњìñÿ, ñџíó, 
ìњâîíüêà òâîљ, 
ÿê ï³ä íќáîì ñџí³ì 
ïѕñíÿ ñîëîâ’љ. 
Óêðàјíñüêà ìњâà –
òî âåëџêèé äàð.
Ìњâîþ ö³ѓþ
ñòâњðåíèé «Êîáçћð».

Із чим порівнює українську мову поет? До чого закликає?
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ÌÎÂÀ ² ÌÎÂËÅÍÍß. ÏÐÀÂÎÏÈÑ
(ïîâòîðþºìî âèâ÷åíå)

УСНЕ І ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ.
КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

Ïðèãàäóºìî, ùî çíà÷èòü «êóëüòóðà óñíîãî ìîâëåí-
íÿ». Áóäóºìî ä³àëîãè, äîòðèìóþ÷èñü ïðàâèë åòè-
êåòó, ðîáèìî ðîçì³òêó â³ðøà é ÷èòàºìî âèðàçíî

3. 1. Розгляньте малюнок. Хто з ким зустрівся? Коли відбува-
ється така зустріч?
2. Поміркуйте, що треба сказати, даруючи квіти вчительці.

Ïðèãàäfé! Äî îäíњë³òê³â òðќáà çâåðòћòèñÿ òàê: 
Îëtíêî, Êàòðeñþ, Iãîðå, Âàñbëüêó.
Äî äîðњñëèõ: ²âfíå Ïåòðjâè÷ó, Ìàðsº (Îëtíî) 

Âàñbë³âíî. 

3. Розіграйте діалог за змістом малюнка: учень – учителька. Однак 
спочатку пригадайте правила культури мовлення.

Êóëüòóðà ä³àëjãó – öå âì³ííÿ òðèìàòèñÿ ç³ ñï³â-
áåñ³äíèêîì, óâ³÷ëèâèé òîí ³ âæèâàííÿ ââ³÷ëèâèõ ñë³â.

4. Оцініть побудований діалог.  Чи все в ньому відповідало правилам 
культури мовлення? 

Коли ви вели діалог, яким мовленням ви користувалися: усним 
чи писемним?

4. 1. Прочитай мовчки вірш Надії Красоткіної та скажи, про що він.

ßêùњ çàáўâ(-ëà) äќÿê³ áўêâè óêðàјíñüêî¿ ìњâè, 
ïîäèâџñÿ íà âíўòð³øíþ ñòњðîíó ïќðøî¿ îáêëћäèíêè.

ª â íћø³é ìњâ³ ñëîâћ ïðå÷óäњâ³:
ãћðí³ çâåðòћííÿ, ñëîâћ-ïðèâ³òћííÿ. 
Òðќáà ¿õ äњáðå íàì ïàì’ÿòћòè
³ ïîâñÿêäќííî ó ìњâ³ âæèâћòè.

«Äњáðîãî ðћíêó!» ³ «äњáðîãî äíÿ!»
íå çàáóâћé ãîâîðџòè ùîäíљ.
À ÿê çáèðћºøñÿ ñïћòè ëÿãћòè,
íå çàáóâћé «íà äîáðћí³÷» ñêàçћòè!

Ñëњâî ïîäљêè çàâæäџ ïàì’ÿòћé,
«äљêóþ!» ñëњâî ÷àñòѕøå âæèâћé!
Ñëњâî ÷àðѕâíе â³äêðџº íàì êћçêó.
Ëèøќ ñêàæџ òќïëî é íѕæíî – «Áóäü ëћñêà!»

«Ïðњøó», «Ïðîáћ÷òå» ³ «Áўäüòå çäîðњâ³!».
Ìўçèêà ëџíå ó êњæíîìó ñëњâ³!
Ùå é óñì³õíџñÿ ïðè öüњìó ÷àðѕâíî.
Âñå, ÿê ó êћçî÷ö³, çìѕíèòüñÿ äџâíî.

Íћñòð³é ï³äíѕìåòüñÿ, ñòћíå ïðèѓìíî,
êњæåí äî òќáå âñì³õíќòüñÿ âçàѓìíî.

Які слова названо «пречудовими»? Чому? 

2. Які ще «ввічливі» слова ти знаєш? Коли ми їх уживаємо? 
Запиши їх. 

3. Зробіть розмітку вірша і прочитайте його вголос виразно.
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Ïðèãàäfé! Íà ïî÷ћòêó ðÿäêћ ãњëîñ ï³äâџùóºòüñÿ, 
à â ê³íöѕ çíџæóºòüñÿ (  ). Ïћóçè ñë³ä ðîáџòè 
ïќðåä ðîçä³ëњâèìè çíћêàìè, ïќðåä ³, é òà â ê³íöѕ 

ðÿäêћ íћâ³òü òîäѕ, êîëџ ðîçä³ëњâèõ çíћê³â íåìћ. 

Ó ê³íös ðÿäêћ ïќðåä êðћïêîþ òà ïќðåä òèðќ (–) 
ïћóçè òðњõè äњâø³. 
Ãњëîñîì, ³íòîíћö³ºþ íàìàãћéñÿ ïåðåäћòè ïî÷óòòљ, 

âџðàæåí³ ó â³ðøѕ.

5. 1. Розглянь малюнок. Прочитай, що повідомила про себе Оленка.

 
 
 

2. Подумайте і скажіть, яким мовленням користувалась Олен-
ка – усним чи писемним.

Ï³ä ÷àñ ïèñќìíîãî ìњâëåííÿ òðќáà äîòðџìóâàòèñÿ 
êóëüòўðè ïèñüìћ. Öå îçíà÷ћº ïèñћòè ïðћâèëüíî, 

÷ѕòêî, îõћéíî, ðîçáѕðëèâî. Îõћéíèé çћïèñ – öå âџÿâ 
ïîâћãè äî òњãî, õòî ÷èòћòèìå íàïџñàíå òîáњþ.

3. Напиши розповідь про себе так, як це зробила Оленка.

6. 1. Прочитай діалог учня і вчительки, додаючи слова-звер-
тання.

– … … , – çâåðíўâñÿ Ïåòðўñü äî â÷џòåëüêè. – Ìњæíà, 
ÿ ðîçïîâѕì â³ðø ïðî Óêðàјíó? 

– Çâè÷ћéíî, …, ðîçêàæџ. 
– À òè, …, çíћºø öåé â³ðø? – çàïèòћëà â÷џòåëüêà 

Òåòљíêó.

2. Спиши текст, вставляючи на місці крапок слова-звертання. Не за-
бувай правильно ставити розділові знаки.

Ïðàâèëüíî âèìîâëÿºìî çâóêè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
³ ïîçíà÷àºìî ¿õ áóêâàìè. Ïîâòîðþºìî àëôàâ³ò ³ 
âæèâàííÿ âåëèêî¿ áóêâè

7. 1. Прочитай вірш Григорія Усача.*

Æèâўòü íà ñâѕò³ áўêâè –
âñüîãњ ¿õ òðџäöÿòü òðè, – 
â íèõ çà÷àјëèñü* çâўêè
³ ãîëîñџ æèâѕ.
Ìàíäðѕâêà** ïî àáќòö³ – 
äîðњãà â äџâíèé êðàé,
â ÷óäњâèé êðàé, ùî çâќòüñÿ
êðàјíîþ ×ÈÒÀÉ.

Ìàíäðѕâêà ïî àáќòö³
õëîï÷џí³ äî äóøѕ – 
ìàíäðѕâêà â êðàé, ùî çâќòüñÿ
êðàјíîþ ÏÈØÈ.
Ìàíäðѕâêà ïî àáќòö³
âåäќ éîãњ ùîäíљ
äî ðћäîñò³, ùî çâќòüñÿ
êðàјíîþ ÇÍÀÍÍß.

2. Про що розповідається у вірші? 
3. Що зачаїлося у буквах? У які країни веде знання абетки?

4. Спиши перші чотири рядки. Підкресли букву, що завжди позначає 
два звуки. Обведи букву, яка не позначає жодного звука. 

5. Поміркуйте, чи однакове значення мають слова абетка, ал-
фавіт, азбука. Як називаються такі слова?

* Зачаyтися – тут: schować się.
** Мандрsвка – podróz, wędrówka.
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8. 1. Прочитай і запам’ятай вірш про алфавіт.
À, Áå, Âå, Ãå, ¥å, Äå, Å – 
ëѕòåð ïќðøèõ ñ³ì ³äå. 
ª, Æå, Çå, È, ², ¯, ³É –
öå ïîðљäîê ¿õ òàêџé.
Êà, åË, åÌ, åÍ, Î, Ïå, åÐ – 
çíћºìî ïðî öå òåïќð,
åÑ, Òå, Ó, åÔ, Õà, Öå, ×å –
ç ãîëîâџ öå íå âòå÷ќ.
Øà, Ùà, ü (ì’ÿêџé çíàê), Þ, ß –
öå âñÿ ћçáó÷íà ñ³ì’љ.

2. Запиши букви, яких немає в польському алфавіті.

9. 1. Прочитай текст. Дай відповідь на запитання.

Òњìàø ñêëàäћâ ðќ÷åííÿ ïðî 

1. Прочитай текст. Дай відповідь на запитання.

. Àëå çàáўâ, ÿê ïè-

ñћ òè öå ñëњâî. Îëќíêà ïîðћäèëà ïðџÿòåëåâ³:
– Çâåðíџñÿ äî ñëîâíèêћ. Ùîá øâџäêî çíàéòџ öå 

ñëњâî, ïðèãàäћé, ïѕñëÿ ÿêњ¿ áўêâè éîãњ òðќáà øóêћòè ó 
ñëîâíèêў.

Àët Òњìàø íå çíàâ, áî çàáўâñÿ àëôàâѕò. Äîïîìîæџ 
éîìў. 

2. Перевірте за словником правопис слова  . Поміркуй-
те, після якої букви і перед якою знаходиться в словнику по-
трібне вам слово. Воно розміщено на початку словника, у кінці 
чи в середині? Позмагайтеся, хто з вас швидше знайде це сло-
во. Запишіть його.

10. 1. Прочитай текст. Дай відповідь на запитання.
Îëќíêà ïðèíеñëћ äî êëћñó êíèæêџ. 
– Îñü öå êàçêџ, – çâåðíўëàñÿ âîíћ äî 

Òњìàøà. – Ïîñòћâ ¿õ íà êíèæêњâ³é ïîëџ÷ö³ 
òàê, ùîá øâџäêî ìњæíà áóëњ çíàéòџ 
ïîòðѕáíó êíџæêó.

– ß çíћþ, ÿê òðќáà ðîçì³ñòџòè êíèæå÷êџ! – 
ñêàçћâ Òњìàø.

А ти знаєш?
2. Запиши за алфавітом, як треба розмістити на полиці такі казки: 
«Колобок», «Ріпка», «Цап і баран», «Піноккіо», «Лисиця і Журавель». 

11. Прочитай рядки слів. Запиши ті з них, у яких слова розміщені в 
алфавітному порядку. 

Çњøèò, ðў÷êà, ïåíћë, êíџæêà, îë³âќöü.
Àçáóêà, áўêâà, çâóê, íћãîëîñ, ñêëàä.
Áóäџíîê, âўëèöÿ, ìѕñòî, ñåëњ, ðѕ÷êà.

12. Прочитай уривок з вірша Олександра Олеся. Про що ти з нього 
довідався(-лась)? Спиши. Поясни вживання великої букви. 

…Äå ñòîјòü òåïќð íàø Êџ¿â,
òàì áóëћ ñàìћ ãîðћ.
Æèâ òàì ïќðøèé Êèé ç Õîðџâîì,
Ùåê ³ Ëџá³äü – ¿õ ñåñòðћ.
Íàä ñàìџì Äí³ïðњì íà ãњðàõ,
îãîðњäæåíèé ç áîêѕâ
ðњâîì, ìўðàìè, âàëћìè,
Êџ¿â âџð³ñ ³ ðîçöâѕâ.

13. 1. Прочитайте. Поміркуйте і дайте відповідь на запитання. 
Äѕäà çâóòü Ìèêњëîþ Îëåêñћíäðîâè÷åì. Éîãњ âíўêà – 

Äåíџñîì Ñåðãѕéîâè÷åì. À ÿê çâóòü îíўêîâîãî áћòüêà?

2. Запиши текст і відповідь на запитання. Поясни вживання великої 
букви.

14. Пригадай і запиши нáзви міст і сіл, у яких тобі довелося 
побувати. З якої букви (великої чи малої) ти запишеш ці сло-
ва? Чому?

ЗВУКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Й ПОЗНАЧЕННЯ
ЇХ БУКВАМИ. НОРМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ВИМОВИ

Ðîçð³çíÿºìî ãîëîñí³ é ïðèãîëîñí³ çâóêè. Ñêëàäàº-
ìî ä³àëîã é óñíèé òåêñò-îïèñ

Ïðèãàäfé!
Ó ïjëüñüê³é ìjâ³: Â óêðàyíñüê³é ìjâ³:

dźwięki
samogłoski

çâўêè
ãîëîñíѕ

spółgłoski ïðџãîëîñí³

Äѕ
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15. 1. Прочитайте запитання професора Лінгвіста і дайте на них 
відповіді.

×èì â³äð³çíљþòüñÿ çâўêè â³ä áóêâ? Íà ÿêѕ 
äâ³ ãðўïè äѕëÿòüñÿ çâўêè â óêðàјíñüê³é ìњâ³? 
Ïðî÷èòћéòå òàáëџöþ Ê³áќðèêà é íàçâѕòü ¿õ.

Ãîëîñíѕ [à], [î], [ó], [å], [è], [³]

Ïðџãîëîñí³

[á], [ï], [â], [ì], [ô], [æ], [äæ], [÷], [ø], [ã], 
[´], [ê], [õ]

[ä–ä´], [ò–ò´], [ñ–ñ´], [ç–ç´], [äç–äç´],
[ë–ë´], [í–í´], [- –é]

2. Чому приголосні звуки подано в два рядки? 
3. Який приголосний звук не має твердої пари? 
4. Які приголосні пом’якшуються лише перед і? 

16. 1. Прочитай вірш Ігоря Січовика, дотримуючись правильної ви-
мови. Про що в ньому розповідається? Спиши. 

Êðàñџâèé, ùtäðèé ðѕäíèé êðàé,
³ ìњâà íћøà – ñîëîâ’yíà.
Ëþáџ, øàíўé, îáåð³ãћé
íàø êðàé, ùî çâќòüñÿ Óêðàyíà.

2. Назв звуки у виділених словах. Поясни правопис слів солов’їна, 
Україна. 

17. Побудуйте діалог за змістом вірша Ігоря Січовика. Поча-
ток діалогу може бути таким:

– ßê íàçèâћþòü Óêðàјíó?
– …

Закінчіть діалог словами: 
– Õîòѕëîñÿ á, ùîá …

18. Томаш сказав, що у слові дощ кількість звуків і букв 
однакова. Ти погоджуєшся з цим? Доведи свою думку. Мір-
куй так: «Я гадаю, що в слові дощ кількість звуків і букв ... , 
тому що ... ».

äæ], [÷], [ø], [ã], 

Áàòüê³âùџíà

â³ò÷џçíà

Óêðàјíà

óêðàјíñüêèé

19. 1. Прочитай вірш Грицька Бойка, правильно вимовляючи звуки, 
позначені буквою щ.

Ùџãë³ â êóùћõ ïèùћëè,
ùîðћíêó ñïîâ³ùћëè:
– Â êóùћõ â³òðџùå ñâџùå,
ùèïћº ìîðîçџùå.

2. Спиши вірш. Підкресли букви, що позначають два приголосні звуки.

20. 1. Прочитай вірш Марії Познанської, дотримуючись виразності.
Ìè äўæå ëђ áèì 
ðѕäíèé êðàé
³ ëђ áèì Óêðàјíó,
¿¿ ëàíџ, çåëќíèé ãàé,
â ñàäў – ðÿñíў êàëџíó.

2. Спиши. Накресли звукові схеми слів край – краї і скажи, чим вони 
відрізняються.

21. 1. Вимов слова – нáзви предметів, зображені на малюнках.

2. Якому з них відповідає така звукова схема: = •  – •ʹ  –  ? 
3. Усно склади текст-опис їжачка. Розповідь розпочни так: «Їжачок – 
це невеличка тваринка».

22. Прочитай вірш Галини Гриненко. Про що він? Спиши вірш. 
Підкресли букви, що позначають по два звуки.

Êîëџ íàì âќñåëî áóâћº? 
ßê ïòћøêà â ãћ¿ çàñï³âћº,
êîëџ áàðâѕíêîì ÷è ðîçìћºì*

ñåáќ âåñíњþ çàêâ³ò÷ћºì.
Êîëџ ìè äåðåâöќ ïðèãњæå
ïîñћäèì, ãћðíî îáêîïћºì,
êîëџ ìè çðњáèì ùîñü õîðњøå,
òîäѕ íàì âќñåëî áóâћº.

* Розмfй – буйна зелень.
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Ðîçð³çíÿºìî ïîçíà÷åííÿ çâóê³â áóêâàìè â ïîëü-
ñüê³é òà óêðà¿íñüê³é ìîâàõ 

23. 1. Розглянь таблички Кіберика. Розрізняй букви польської й 
української мов. Назв звуки, які вони позначають в обох мовах.

[?] 
Ââ

Áá
[?] 

Ww

Ââ
[?] 

Mm

Ìì
[?] 

Uu
Óó

[?] 
Rr

Pp
[?] 

Ðð

Ïï
[?] 

Nn

Hí
[?] 

Íh

Õõ

2. Запиши по два слова з буквами української мови.

24. Розглянь малюнки і назв слова – їх нáзви. Прочитай підписи 
Томаша. Яких помилок він припустився? Запиши слова правильно.

25. Прочитай слова. Переклади й запиши їх українською мовою. 
Зверни увагу на відмінності в буквеному позначенні однакових звуків 
у польській та українській мовах.  

Szkoła, książka, deszcz, słońce, woda, barszcz, turysta, 
noga. 

26. 1. Прочитай вірш Володимира Орлова, додержуючись правил 
української вимови. Спиши. 

ÌÀËÈÉ ËÈÑÒÎÊ
Âæå ïðîùћþòüñÿ ëåëќêè, 
áî ïî÷ўëè çџìó. 

Ëџñòÿ æњâòå â êðàé äàëќêèé
òåæ õîòѕëî á ç íџìè. 
² ëèñòњê ìàëџé, ìîâ ïòћøêà, 
äçüњáèêîì êèâћº, 
à çë³òћòè â íќáî ñòðћøíî – 
êðџëåöü-áî íåìћº. 

2. Підкресли слово, у якому є буква, що позначає два звуки.

СКЛАД. НАГОЛОС
Ïðàâèëüíî íàãîëîøóºìî ñëîâà. Ä³ëèìî ¿õ íà ñêëà-
äè äëÿ ïåðåíîñó. Ñêëàäàºìî òåêñò-îïèñ

27. Прочитай розповідь професора Лінгвіста. 

– Ïðèãàäћéòå! Â óêðàјíñüê³é ìњâ³, íà â³äìѕíó â³ä 
ïњëüñüêî¿, íћãîëîñ íå ìfº ïîñòѕéíîãî ìѕñöÿ, òњáòî â³í º 
ðóõњìèì. 

Â óêðàјíñüê³é ìњâ³ º ñëîâћ, ÿêѕ ìњæíà íàãîëњøóâàòè  
ïî-ðѕçíîìó: àëôàâsò ³ àëôfâ³ò, ïjìèëêà ³ ïîìbëêà, 
çfâæäè ³ çàâæäb, eñì³øêà ³ óñìsøêà. Îäíћê ó äќÿêèõ 
ñëîâћõ çìѕíà íћãîëîñó ìњæå çì³íџòè ¿õ çíћ÷åííÿ: 

äàëtêà äîðjãà – äîðîãf êàðòbíà;
áðfòè ó ðeêè – âîíb áðàòb.
Îòîæ, äîòðèìóéòåñÿ íàãîëîñó. ßêùî ñóìí³âàºòåñÿ, 

ïåðåâ³ðÿéòå éîãî â ñëîâíèêó. 

28. 1. Прочитай вірш Михайла Стельмаха, правильно наголошую-
чи слова та вимовляючи звуки, позначені виділеними буквами. 

Ó ñåñòðџ÷êè Ãћë³ ãðљäî÷êà
íåâåëџ÷êà, íћ÷å êëћäî÷êà.
À íà ãðљäö³ – îã³ðњ÷êè
³ êàâўí â ðÿáѕé ñîðњ÷ö³.
Áóâ íà ãðљäö³ ³ ãîðњõ,
òà éîãњ ìè ç’јëè âäâîõ.

Про кого і про що розповідається у вірші? Які овочі виросли на 
грядці?

2. Спиши перший рядок вірша, поділяючи слова рисками на склади.

Ïbøåìî – âèìîâëzºìî

íà ãðљäö³ – íà ãðљ[ö´:]³
ó ñîðњ÷ö³ – ó ñîðњ[ö´:]³



16 17

29. Поміркуйте і складіть діалог за змістом вірша Михайла 
Стельмаха.

30. 1. Оленка склала мовні задачі. Прочитай і спробуй їх 
розв’язати.

Ó ñëњâ³ äâà ãîëîñíџõ çâўêè. Ñêѕëüêè â íüњìó 
ñêëàäѕâ? 

Ó ñëњâ³ òðè ñêëàäџ. Ñêѕëüêè â íüњìó 
ãîëîñíџõ çâўê³â?

Ó ñëњâ³ òðè ïðџãîëîñíèõ çâўêè. Ñêѕëüêè â 
íüњìó ñêëàäѕâ?

2. Поміркуйте, яку із задач не можна розв’язати. Поясніть, чому.

31. 1. Прочитай слова. Спиши їх, поділяючи на склади. Які з цих слів 
перенести не можна? 
Ó÷åíü, øêњëà, њñ³íü, ïћðòà, îë³âќöü, óðњê, çњøèò. 

2. Поміркуйте, як правильно перенести слово олівець.

32. 1. Прочитай слова. Які з них неправильно поділені для переносу?

Ìѕñ-òî, ñtðïå-íü, Þ-ëÿ, jçå-ðî, ëü-jò÷èê, Éj-ñèï, 
áäæ-ѕëêà.

2. Запиши слова, поділяючи їх на склади для переносу. Доведи 
правильність свого запису. Підкресли слово, яке не можна пере-
нести.

33. Прочитайте мовчки уривок із вірша Ліни Костенко «Усе 
моє, все зветься Україна». Спишіть. Олівцем поставте наго-
лоси. За потреби перевіряйте себе за словником.  

Îö³ ñòåïè, öå íåáî, ö³ ë³ñè, 
óñå òàê ãàðíî, ÷èñòî, íåçðàäëèâî. 
Óñå, ÿê º – äîðîãà, ÿâîðè, 
óñå ìîº, âñå çâåòüñÿ Óêðà¿íà. 

34. Запиши слова українською мовою. Будь уважним, позна-
чаючи звуки буквами. Постав наголос. Перше і останнє слова 
поділи на склади для переносу. 

Robota, noga, ziemia, mak, wazon, dach, zebra, uwaga.

Ðîçð³çíÿºìî çâóêîâå çíà÷åííÿ áóêâ ÿ, þ, º, ¿, 
âïðàâëÿºìîñü ó çâóêîâîìó àíàë³ç³. Âèðàçíî ÷èòà-
ºìî, ïèøåìî

35. Допоможіть Томашу виконати завдання Кіберика. Запи-
шіть дібрані слова.

Ê³áќðèê çàïðîïîíóâћâ Òњìàøåâ³ ä³áðћòè 
ïðџêëàäè äî çâóêîâџõ ñõåì. Õëњï÷èê äњâãî 
ì³ðêóâћâ, àëå í³÷њãî íå ïðèäўìàâ. 

ÿ 
[éà]...

[´à]...
þ 

[éó]...

[´ó]...
º 

[éå]...

[´å]...
¿  [é³]...

36. 1. Прочитай уривок з вірша Анатолія Костецького. До чого за-
кликає автор?

Óñì³õíџñÿ âñ³ì íàâêњëî:
íќáó, ñњíöþ, êâѕòàì, ëђ äÿì.
² òîäѕ îáîâ’ÿçêњâî
äåíü òîáѕ âåñќëèì áўäå.

2. Поміркуйте, яке звукове значення букв я, ю в словах цього вірша. 
А в слові обов’язково?

3. Якому зі слів другого рядка відповідає звукова схема = •   = •  –= •   = •   ?

37. 1. Прочитай мовчки вірш Івана Франка.

Äð³ìћþòü ñќëà. ßñíî ùå
îñѕííº ñњíöå ñљº,
òà õњëîäîì îñѕíí³ì âæå
â ïîâѕòð³ ïîòÿãћº. 
Òќìíî-çåëќí³¿ ñàäêџ
äð³ìћþòü âæå áåç ïëњäó,
³ òџõî ãðѕþòüñÿ õàòêџ,
³ âќðáè ãíўòüñÿ â âњäó. 

Яка тема вірша? Які зміни в природі описує автор? Це рання 
осінь чи пізня?
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2. Спиши перші чотири рядки вірша. Підкресли букви я, ю, є, які по-
значають один звук, однією рискою, а які позначають два звуки, – 
двома. 
3. Підготуйся до виразного читання вірша. 
4. Якому зі слів другого рядка відповідає ця звукова схема = •   = •  = •   = •   ? 
Чому так думаєш?

38. 1. Прочитай вірш Василя Кравчука. 

Â Þðè º ñåñòðџ÷êà Þëÿ,
íåâåëџ÷êà âåðåäўëÿ.
Ëђ áèòü Þëÿ óò³êћòè,
áî íå õњ÷å éòè äî õћòè.
Äîãàíљâ Þðћñèê Þëþ
³ íàáџâ íà ëњá³ ´ўëþ.

Про кого і про що розповідається у вірші?

2. Спиши вірш. Підкресли букви, що позначають один звук, – однією 
рискою, а два звуки – двома рисками. 

Ðîçð³çíÿºìî òâåðä³ é ì’ÿê³ ïðèãîëîñí³ çâóêè, ñïî-
ñòåð³ãàºìî çà çâóêjïèñîì ó â³ðø³, âïðàâëÿºìîñÿ 
ó âèìîâ³ ì’ÿêèõ çâóê³â [ñ´], [ä´], [äç´] ³ òâåðäèõ 
[ã], [õ]

39. 1. Послухай вірш Тетяни Корольової «Шепіт, шелест, шерех 
листя…»

Øќï³ò, øќëåñò, øќðåõ ëџñòÿ...
Õњäèòü њñ³íü çîëîòџñòà,
æîâòîêњñà, áàãðÿíџñòà,
ç òџõèì øўìîì ïàäîëџñòó.

Øќëåñò, øўðõ³ò ïî ä³áðњâ³...
Ñòџõà њñ³íü êîëèñêњâ³
øќï÷å íàì ïðî íќáà ïðњñèíü.
Øќï÷å њñ³íü. Øќï÷å њñ³íü...

Яку картину природи ти уявив(-ла)? Чи нагадує його мелодика 
шум вітру? Шелест листя? За допомогою яких звуків створена 
ця картина?

2. Прочитай вірш уголос, передаючи його настрій, мелодику.

40. 1. Прочитайте слова. Повправляйтесь у вимові звуків.
[ñ – ñ´]: îñћ, њñ³íü, ä³äўñü, ñ³ê, ñљéâî. 
[ä – ä´]: ñàä, ñÿäü, äљäüêî, áóäü, áўäüòå.
[äç – äç´]: äçâ³íњê, ´åäçü, äçüîá, äçüњáàòè.

2. Запиши слова. Підкресли букви, що позначають м’які приголосні 
звуки. Якими буквами позначено їх м’якість на письмі?

41. 1. Прочитай скоромовку. Які звуки найчастіше повторюються? 

Ó Êàòðўñ³ êîñћ ðўñà,
êîñћ ðўñà ó ðîñѕ,
áî ðîñџíêè äî Êàòðўñ³ 
ïîïðîñџëèñÿ óñѕ.

2. Спиши. Підкресли двома рисками букви, що позначають м’який 
звук [с́ ]. 

3. Влаштуйте конкурс на краще читання.

42. 1. Прочитай лічилку, вивчи і запиши її з пам’яті.

¥åäçü, îñћ ³ áäæѕëêà –
îñü ³ âñÿ ë³÷џëêà.

2. Назв слова з м’якими приголосними звуками.
3. Підкресли слова, у яких один приголосний звук позначено трьома 
і двома буквами. 

43. Прочитай скоромовку, правильно вимовляючи звук [г]. Навчися 
промовляти скоромовку швидко. Спиши.

Í³ñ Ãðèöü ïèðѕã ÷ќðåç ïîðѕã,
íàñòóïџâ íà ãîðѕõ, óïћâ ÷ќðåç ïîðѕã.

44. Прочитай і відгадай загадку. Вивчи її і запиши з пам’яті. У дужках 
запиши відгадку.

Òîðњõ-òîðњõ, 
ðîçñџïàâñÿ ãîðњõ!

[ñ – ñ
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45. 1. Прочитай уривок з вірша Тамари Журби, правильно ви-
мовляючи звуки [äç – äç´]. Про що в ньому йдеться?

Äç³íü-äçåëќíü!..
² õòî öå äçâњíèòü 
ö³ëў í³÷ ³ ö³ëџé äåíü?..
Êð³ò-çâ’ÿçêѕâåöü òåëåôњíè
â ë³ñ ïðîâњäèòü.
Äç³íü-äçåëќíü!..

2. Спиши. Підкресли букви, які позначають м’які приголосні звуки.

Óäîñêîíàëþºìî âèìîâí³ âì³ííÿ, ïîÿñíþºìî ïðà-
âîïèñ ñë³â

46. 1. Прочитай, правильно вимовляючи звуки [дз – дз´]. 
Äçâњíèòü äљòåë ö³ëџé äåíü:
äç³íü-äçåíü, äç³íü-äçåíü!
×ўºòüñÿ âåñќëèé ñòóê:
«Âèë³çћé, øê³äëџâèé æóê!». 

2. Спиши вірш. Підкресли букви, що позначають м’які приголосні. На-
зви ці букви.

47. 1. Прочитай скоромовку Грицька Бойка, правильно вимовляючи 
звук [ц́  ]. 

ÒÁÍÖ² Â ÀËÜÒÁÍÖ²
Çàöѕíüêàëà ñèíџöÿ – 
ö³êћâà âèò³âíџöÿ:
– Öå ãîðîáöѕ â àëüòћíö³
òàíöђ þòü âðћíö³ òћíö³.

2. Вивчи вірш і запиши його з пам’яті.

Ïðèãàäfé! Â óêðàјíñüê³é ìњâ³ º ì’ÿêѕ çâўêè [ö́ ], 
[äḉ  ], [ḉ  ], [ñ́  ]. 

48. 1. Повправляйтеся у виразному читанні вірша Андрія 
М’ястківського «Киця прокидається», сполучення букв -ться 
вимовляючи як [ц́ :а]. 

Êџöÿ ïðîêèäћºòüñÿ – 
ëћïêàìè âìèâћºòüñÿ. 

1. Прочитай, правильно вимовляючи звуки [

Êâѕòêà ïðîêèäћºòüñÿ –
ðњñàìè âìèâћºòüñÿ. 
Íó à ìè ç ñåñòðџ÷êîþ
âìèâћºìîñü âîäџ÷êîþ. 

2. Позмагайтеся, хто краще прочитає. 
49. 1. Прочитай скоромовки, правильно вимовляючи звуки, позна-
чені виділеними буквами. 

1. Ó ãîëўáêè-ãњðëè÷êè 
òóðêîòëџâå ãњðëå÷êî. 
Ãњðëè÷êà òóðêњ÷å,
ãњðëè÷êà âîðêњ÷å.
Òóðêîòëџâà ãњðëè÷êà
ïðî÷èùћº ãњðëå÷êî. 

2. Ãàëàñëџâ³ ´ћâè é ãћëêè 
â ãóñåíљò âçÿëџ ñêàêћëêè. 
Ãóñåíљòà ¿ì ´åë´њ÷óòü, 
ùî é âîíџ ñêàêћòè õњ÷óòü. 

2. Вивчи другу скоромовку. Запиши спочатку букву Ґґ і склади з нею, 
а потім – з пам’яті скоромовку. 

50. 1. Прочитай і відгадай загадку. Спиши її. Підкресли букви, 
що позначають звуки [с], [с́  ], [з́ ], [ц́ ]. 

Ñњíå÷êî â òðàâѕ ç³éøëњ, 
óñì³õíўëîñü, ðîçöâ³ëњ, 
ïњò³ì ñòћëî áѕëå, áѕëå
³ çà âѕòðîì ïîëåòѕëî. 

2. Продовж і запиши речення: «Ця загадка про … , тому що …». 

Âïðàâëÿºìîñü ó âèìîâ³ é íàïèñàíí³ ñë³â ³ç üî òà éî

51. 1. Прочитай слова. Яка роль м’якого знака в цих словах? Який 
звук позначено буквою й? 

Ì³ëüéњí, ëüîí, ðàéњí, ï³äéњì, ñüîãњäí³, ëüњò÷èê, 
çéњìêà, ñџíüîãî, ìàëüњâàíèé. 

Ðîçð³çíљé óæèâћííÿ áóêâ j – é ó ïњëüñüê³é òà 
óêðàјíñüê³é ìњâàõ. 

 ́], [ц́ ]. 
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2. Яким із слів відповідають такі звукові схеми

 – = •ʹ  –  – •   ,  = •   – •ʹ   – = •= •   •ʹ   – = •  ?

3. Спиши словá. Підкресли букву, якою позначено м’якість приголос-
них. Склади і запиши речення зі словами знайóмий, льотчик.

52. 1. Прочитай уривок з вірша Миколи Луговика. Вивчи й запиши 
його з пам’яті.

Ó êîçћöüêèõ øàðîâћðàõ 
õњäèòü äæì³ëü ïî êâ³òíèêў
é ïîãëÿäћº, ÷è íå âћðÿòü 
äæåì ³ç âџøåíü ó ñàäêў. 

2. Підкресли слова, у яких є м’які приголосні звуки. Поясни, як позна-
чено м’якість цих приголосних на письмі. 

53. 1. Переклади подані слова українською мовою, правильно ви-
мов і запиши їх. 

Len, szkolny, łza, starość, dzisiaj, krzesło, loch, siódmy, język 
polski, polowy, sześć.
2. Перевір за польсько-українським словником, чи правильно ти ви-
конав завдання. Виправ помилки, якщо вони є, та поясни правопис 
українських слів. 

54. 1. Прочитай і відгадай загадку. Спиши. Поясни правопис 
виділених слів. 
Â ïњë³ ð³ñ ÿ, êîëîñџâñÿ, 
íà ñòåáëbí³ óðîäџâñÿ. 
À òåïќð ìåíќ âè ðѕæòå 
é íà çäîðjâ’ÿ ñìћ÷íî јæòå.

2. Запиши відгадку, продовживши речення: «Ця загадка про …». 

Âïðàâëÿºìîñü ó âèìîâ³ é íàïèñàíí³ ñë³â ³ç ïîäîâ-
æåíèìè ïðèãîëîñíèìè çâóêàìè

55. 1. Згадай  вірш Алли Свашенко.   

ª òàêѕ ÷óäíѕ ñëîâћ: 
çâóê îäџí, à íѕáè äâà. 
Ïњðó÷ çâўêè ö³ æèâўòü, 
¿õ ïîäњâæåíèìè çâóòü.

Öå îáëb÷÷ÿ ³ íàñsííÿ, 
áåçäîðsææÿ ³ êàìsííÿ. 
Öå æèòòz ³ ìàéáóòòz, 
öå âîëjññÿ ³ âçóòòz.

êîëњññÿ

2. Спиши. Підкресли слова, у яких вимовляється м’який подовже-
ний звук. 
56. Прочитай і запам’ятай. 

Òњìàø äњáðå çàïàì’ÿòћâ, ùî â óêðàјíñüê³é 
ìњâ³ º ì’ÿêѕ ïîäњâæåí³ çâўêè, òîìў â³í 
äўæå çäèâóâћâñÿ, êîëџ ïî÷ћâ ÷èòћòè ñëîâћ: 
òjííà, âfííà.

– ×îìў â öèõ ñëîâћõ íàïџñàí³ äâ³ îäíћêîâ³ 
áўêâè, ћäæå òóò íåìћº ì’ÿêџõ ïîäњâæåíèõ çâўê³â? Õ³áћ 
òàê áóâћº? – çàïèòћâ Òњìàø ó ïðîôќñîðà Ë³íãâѕñòà.

Îñü ùî ðîçïîâѕâ ïðîôќñîð. 
– Ñëîâћ òjííà, âfííà, âsëëà, ìfííà òà äќÿê³ ³ìåíћ 

ïðèéøëџ â óêðàјíñüêó ç ³íîçќìíèõ ìîâ ³ ¿õ ñòћëè 
âèìîâëљòè é ïèñћòè òàê, ÿê â ³íîçќìí³é ìњâ³. Òîìў â 
òàêџõ ñëîâћõ âèìîâëљþòüñÿ òâåðäѕ ïîäњâæåí³ çâўêè, 
ÿêѕ òåæ ïîçíà÷ћþòüñÿ äâîìћ îäíћêîâèìè áўêâàìè. Ö³ 
ñëîâћ ëќãêî çàïàì’ÿòћòè, çàâ÷џâøè òàêѕ ðÿäêџ: 

Íà Â²ËË² º ÂÀÍÍÀ âàãjþ ÒÎÍÍÀ. 
Íà âѕëë³ æèâўòü ÏÀÍÍÈ ÀËËÀ, ÅËËÀ, ²ÍÍÀ, 
ÃÀÍÍÀ. 

57. 1. Прочитай слова. Які букви пропущені? 
2. Спиши, заповнюючи пропуски. 

Æè…ÿ, óçáåðå…ÿ, Ïðèêàðïà…ÿ, âì³…ÿ, òî…à, ÷èòà…ÿ, 
êîëî…ÿ, Ãà…à.
3. Із трьома першими словами склади й запиши речення.

58. 1. Прочитайте прислів’я. Як ви їх розумієте?
1. Äќðåâî ñџëüíå êîðѕííÿì, à ëþäџíà – çíàííљì. 

2. Âћæêî ó íàâ÷ћíí³ – ëќãêî ó òðóäѕ. 3. Ìàëќíüêà ïðћöÿ 
êðћùà çà âåëџêå áåçäѕëëÿ. 4. ª òåðïѕííÿ – áўäå é óìѕííÿ.
2. Випиши слова з подвоєними буквами. Які звуки вони позначають?
3. У яких прислів’ях є слова, протилежні за значенням? Назв їх.

59. Від наведених слів утвори інші, які б відповідали на питан-
ня що? Вимов і запиши за зразком.

Ìàëþâћòè – ìàëþâћííÿ.
Ñëўõàòè – … .

Ïëћâàòè – … .
×èòћòè – … .

1. Ä
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×èòàºìî é îñìèñëþºìî ïðî÷èòàíå, âïðàâëÿºìîñü 
ó âèìîâ³ ³ çâóêîâîìó àíàë³ç³ ñë³â, óæèâàºìî àïî-
ñòðîô íà ïèñüì³

60.  Послухайте текст. Поміркуйте над запитаннями професо-
ра Лінгвіста і дайте відповіді.

Ñüîãњäí³ ïðîôќñîð Ë³íãâѕñò ïðèéøњâ äî 
ў÷í³â, ïðèâ³òћâñÿ, çàãàäêњâî ïîñì³õíўâñÿ é 
ñêàçћâ òàêќ:

– ß õњ÷ó, äѕòè, ùîá âè íå ïðњñòî ñëўõàëè, 
àëå é äўìàëè. Âè âæå áàãћòî çíћºòå ³ ìњæåòå â³äïîâѕñòè 
íà ìîј çàïèòћííÿ. 

Âè çíћºòå, ùî áўêâè ³, ÿ, º, þ òà ì’ÿêџé çíàê (ü) 
ïîçíà÷ћþòü íà ïèñüìѕ ì’љê³ñòü ïðџãîëîñíèõ. Àët 
áóâћþòü âџïàäêè, êîëџ áўêâè ÿ, þ, º âæèâћþòüñÿ íà 
ïèñüìѕ é ïѕñëÿ áóêâ, ùî ïîçíà÷ћþòü òâåðäѕ ïðџãîëîñí³ 
[á], [ï], [â], [ì], [ô] òà [ð]. 

×è ìњæóòü âîíџ â öüњìó âџïàäêó ïîçíà÷ћòè ì’љê³ñòü? 
Òîäѕ ÿêѕ çâўêè âîíџ ïîçíà÷ћþòü? Çà äîïîìњãîþ ÿêњãî 
çíћêà öå ïåðќäàíî íà ïèñüìѕ?
61. Оленка запропонувала Томашеві відгадати загадку. Допоможи 
йому відгадати її.

ß òàêџé æå, ÿê çíàê ðîçä³ëњâèé,
³ â³äњìèé øê³ëüíѕé ä³òâîðѕ. 
Òà â ñëîâћõ óêðàјíñüêî¿ ìњâè
ÿ ïèøўñü íå âíèçў, à âãîðѕ.
Ñïðњáóé ëèø íàïèñћòè ³ì’z – 
çðћçó ñòћíó ïîòðѕáíèì ³ ÿ. 

Ïðèãàäfé! Àïњñòðîô óæèâћºòüñÿ ïѕñëÿ áóêâ á, ï, 
â, ì, ô òà ð ïќðåä ÿ, þ, º, ¿, à òàêњæ ïѕñëÿ ïðќô³êñ³â 

ç-, ðîç-, áåç-, â-, ï³ä- ïќðåä ¿: ç’yõàòè, ï³ä’yõàâ, â’¿çä.

62. 1. Прочитай речення. Простеж за вимовою звуків, позначених 
буквами я, ю, є та ї. 

1. Õëîï’љòà á’ђ òü ì’ÿ÷ ó âîðњòà. 2. Ìàð’љíêà ï’º 
ñ³ê. 3. Äåì’љíêî ç’јõàâ ç ãѕðêè. 4. Ìàøџíà ï³ä’јõàëà äî 
ï³ä’јçäó. 

2. Спиши. Підкресли букви, між якими стоїть апостроф. Поясни його 
вживання.

63. Порівняйте вимову слів буряк – бур’ян, рядок – 
Мар’янка. Подумайте і поясніть: чому в словах Мар’яна, 
бур’ян, подвір’я треба писати апостроф, а в словах буря, 
рядок, буряк – не треба. 

Ïðèãàäfé! ßêùњ áўêâà ÿ ïîçíà÷ћº ì’љê³ñòü çâўêà 
[ð́ ], òî ïќðåä íќþ àïњñòðîô íå ñòћâèòüñÿ. 

64. 1. Прочитайте звукові схеми.
[ïéàò´] – …
[ìéàòà] – …
[çäîðîâéà] – …
[ï³ðéà] – …

[çé³çä] – …
[âéóí] – …
[áéå] – …
[ð́ àñíî] –

2. Позначте звуки буквами. Які букви ви записали на місці звуків [йа], 
[йу], [йе], [йі]? Який знак вжили перед ними? У якому слові не треба 
вживати апостроф? Чому? 

65. 1. Вимов слова – нáзви малюнків. Поміркуй, чи треба вжи-
вати апостроф під час письма цих слів. Чому? 
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2. Запиши слова – нáзвои цифр і малюнків. Підкресли букви, між яки-
ми стоїть апостроф.

66. 1. Прочитай вірш Сергія Цушка. Про що в ньому йдеться?
Â êîìï’ђ òåðà-ìћìè, â êîìï’ђ òåðà-òћòà
º äѕòè ìàëќíüê³ – êîìï’þòåðèíљòà.
Äîðњñë³ êîìï’uòåðè – òћòêî ³ ìћìà –
ðîçâ’љçóþòü äўæå ñåðéњçí³ ïðîãðћìè.
Ìàëќíüêèì ùå òðќáà ðîñòџ é ï³äðîñòћòè,
âîíџ ïîëþáëљþòü ³ç äѕòêàìè ãðћòè
³ êћæóòü âîíџ, ÿê Àíäðѕéêî é Ãàííўñÿ:
– Öüîãj ùå íå âìѕþ, òà ñêњðî íàâ÷ўñÿ!

2. Спиши перші чотири рядки вірша. Підкресли букви, між якими вжи-
вається апостроф.
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67. Спиши, замінюючи звуковий запис буквеним.
Âåðáћ çäћâíà êîðèñòóâћëàñü ó íàðњä³ ãëèáњêîþ 

øћíî[éó]. Ó «âќðáíó» ñóáњòó ïќðåä Âåëèêњäíåì âåðáњ[éó] 
îáî[âéà]çêњâî âäàðљëè ÷ëќí³â ñ³[ìé³], õóäњáó, ùîá 
óáåðåãòџ â³ä õâîðњáè. Çà íàðњäíèì ïîâѕ[ðéà]ì, âåðáћ 
îáåð³ãћ[éå] õћòó â³ä áëџñêàâêè. 
68. 1. Розгадай ребуси.

7Я ’ ’ 5’’х
’’’ ’’

’’

’’’

2. Слова-відгадки запиши. Чи можна вважати, що вони записані за 
одним правилом? Яким? 

69. Прочитай. Спиши, замінюючи звуковий запис буквеним.

Î[áé³]õàâ ÿ áàãћòî êðàјí. Òåïќð ó ìѕñò³ æèâў. Òà 
ÿêњñü çãàäћâ õëî[ïéà]÷³ çàáћâè íà áћòüêîâîìó ïîäâѕ[ðé³]. 
Çàäçâåíѕëè ìåíѕ ñîëî[âé³], êðîïџ[âéà]íêè, çàâîðêîòѕëè 
ãîëó[áéà]òà. Çàïћõëè â ðѕäíîìó ñàäў [ð́ ÿñò], ðó[ìéà]íîê 
³ [ìéà]òà.

Àíàë³çóºìî çâóêîâèé ñêëàä ñë³â. Ïðàâèëüíî âè-
ìîâëÿºìî ³ ïèøåìî ñëîâà ç àïîñòðîôîì

70. 1. Прочитай приказки. Як ти їх розумієш? 
1. Íå ðîç³á’qø ãîðѕõà – òî íå ç’¿ñb é çåðíљòêà. 

2. Çћçäð³ñòü çäîðjâ’ÿ ¿ñòü. 3. Íà ÷óæѕì ïîäâsð’¿ ³ ìўõè 
á’þòü. 4. Áћòüêîì-ìfò³ð’þ íå õâàëџñÿ, à õâàëџñÿ äѕëîì. 

2. Спиши. Поясни правопис виділених слів. 

71. Запиши, у кого хто, вибираючи з дужок правильний варіант. 

Ó ãîðњá÷èêà – ãîðî(áÿ/á’љ)òêà. 
À â ãîëўáêè – ãîëó(áÿ/á’љ)òêà. 
Ó ñîëî(â’¿/âј)õè – ñîëî(âÿ/â’љ)òêà. 
À â ëћñò³âî÷êè – ëàñò³(âÿ/â’љ)òêà. 

72. 1. 3апиши слова, замінюючи звуковий запис буквеним. 
Ï³ä[é³]çä, ï³ä[éî]ì, áóð[éà]í, ì³ëü[éî]í, îá[éà]âà, 

êîìï[éó]òåð, ï[éà]òü, ï[éå], çíà[éî]ìèé. 

2. У яких словах ти не написав(-ла) апостроф? Чому? Склади з кож-
ним із цих слів речення й запиши їх. 

73. Прочитай текст. Спиши. Поясни вживання апострофа.
Çóñòðѕâ љêњñü Âîâê Êîíљ òà é êћæå:

– Çàõîòѕëîñÿ ìåíѕ êîíџíè. Ç’¿ì òåáќ.
– Íó ùî æ, êўìöþ, – ç³òõћº Ê³íü. – ¯æ. ² áћòüêî òâ³é 

ëþáџâ ïîјñòè êѕíñüêîãî ì’љñà.
– Ì³é áћòüêî? Òè éîãî ïàì’ÿòћºø?

Ïîâòîðþºìî áóäîâó ñëîâà òà ñëîâà-òåðì³íè, äîáè-
ðàºìî ñïîð³äíåí³ ñëîâà, âèçíà÷àºìî ¿õ áóäîâó

74. 1. Прочитай і запам’ятай терміни:
Îñíjâà (temat), êjð³íü (rdzeń), çàêѕí÷åííÿ (końcówka), 

ïðtô³êñ (przedrostek), ñўô³êñ (przyrostek), ñïîðѕäíåí³ ñëîâf 
(wyrazy pokrewne).
2. Пригадай їх схематичне позначення:

Îñíjâà –  ; çàêѕí÷åííÿ –  ; êjð³íü –  ;
ñўô³êñ –  ; ïðtô³êñ – 

75. 1. Визнач будову таких слів: пісня, пісенний, пісенька, піснярі. 

2. Томаш, виконуючи цю вправу, подумав, що в слові пісня 
корінь пісн. Чи це так? Доведи своє твердження, використо-
вуючи вирази: «Я гадаю, що ... ». Або: «На мою думку,  …». 
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76. Добери слова, що мали б таку будову:
 ;   ;   ;    ;    

77. Прочитай текст. Випиши спільнокореневі слова. Познач корінь.

Òћòî ì³é – ðèáћëêà. ß òåæ ëþáëђ ðèáћëèòè. Îäíîãњ 
љñíîãî ñњíÿ÷íîãî äíÿ ìè ï³øëџ íà ðèáîëњâëþ. Ó âîäѕ 
íà ì³ëèíѕ ïëћâàëî áќçë³÷ ìàëќíüêèõ ðèáåíљò. Öå áóâ 
ñïðћâæí³é ðџáíèé äèòљ÷èé ñàäњê. Òѕëüêè îò âåëџê³ 
ðџáè, ïî÷ўâøè íàñ, ïîâò³êћëè. 

Çâåðíb óâfãó! Ðèáîëњâëÿ – ïðîöќñ ëњâë³ ðџáè, 
ðèáћëêà – òîé, õòî ëњâèòü ðџáó. 

78. 1.Пограйтесь у гру «Третій – зайвий». Знайдіть у кожному 
рядку «зайве», на ваш погляд, слово. Доведіть, що не поми-
ляєтесь. 

Áѕëèé, á³ëü, á³ëѕñ³íüêèé. 
Ñџí³é, ñèíѕâñüêèé, ñèíþâћòèé. 
Ñ³ëüñüêџé, ñ³ëüíџ÷êà, ñ³ëü. 
Ì³ñòњê, ìѕñòî, ì³ñò. 

2. Запишіть слова, що залишилися. Розберіть їх за будовою.

79. 1. Розгляньте малюнок. Подумайте, із яких рибок можна 
утворити слова, а з яких – ні. Чому? Запишіть утворені слова.

-ê
³ò

-

-ê--îâ--îê-

ïî-
ï³ä-

ïåðå-

-èò
ü

-à
-èé

-âîç--ëèñò--¿çä-

2. Скільки груп спільнокореневих слів у тебе вийшло? 

80. Добери до поданих слів спільнокореневі. Доведи, що не 
помиляєшся. Запиши їх. 

Ñï³âћòè, ìèðџòèñÿ, áîðîíџòèñÿ, äўìàòè. 

Âèçíà÷àºìî êîð³íü ñëîâà. Ïåðåâ³ðÿºìî ïîçíà÷åí-
íÿ íà ïèñüì³ íåíàãîëîøåíèõ [å], [è] 

81. Прочитай пари слів. Спиши їх і познач корінь. 

ñ[åè]ëњ – ñќëà ç[èå]ìћ – çџìè
â[åè]ñíћ – âќñíè ë[èå]ñџöÿ – ëџñêà

Ïðèãàäfé! Íåíàãîëњøåíèé [å] ï³ä ÷àñ âèìњâè 
íàáëèæћºòüñÿ äî [è], à íåíàãîëњøåíèé [è] – äî [å], 

òîìў íàïèñћííÿ ñë³â ç íåíàãîëњøåíèìè [å], [è] òðќáà 
ïåðåâ³ðљòè. 

82. 1. Прочитай уривок з вірша Миколи Сингаївського «Пісня землі». 
Áàòüê³âùџíè ðѕäíî¿ ñàäџ 
íàõèëџëèñü öâѕòîì äî âîäџ. 
Êњæíà ãѕëêà – â ñњíö³, ó òåïëѕ
ùќäðî ïћõíå ñњêàìè çåìëѕ. 

2. Спиши. Підкресли слова з ненаголошеним [е] в корені. Добери до 
них перевірні. 

Çàïàì’ÿòfé! Â óêðàјíñüê³é ìњâ³ ó ñïîëў÷åííÿõ 
-åðå-, -åëå- çћâæäџ ïџøåòüñÿ áўêâà å: átðåã, áåðtçà, 
çåëtíèé, âåñtëèé. 

83. 1. Прочитай слова, правильно вимовляючи звуки у виділених 
буквосполученнях. 

Îáåðtæíî, ïðèáåðtæíèé,
áåðtçîâèé, çtëåíî. 

2. Чи треба перевіряти написання букви е в цих сполученнях? 

84. 1. Прочитай текст. Добери заголовок. Спиши. Підкресли слова з 
ненаголошеним е в корені. 

Áóëћ ÷óäњâà ïîðћ çîëîòњ¿ њñåí³. Ñõџëè êðó÷, äåðќâà é 
êóùѕ íàáўëè ÷åðâîíљñòèõ êîëüîðsâ. À âåðõîâѕòòÿ äåðќâ ó 
ïћðêàõ áóëj ùå çåëќíå. Íà àëќ¿ ñïàäћëè æњâò³ ëèñòњ÷êè. 
Âîíџ çњëîòîì áëèùћëè â³ä ñњíÿ÷íîãî ïðîìsííÿ. 

2. Поясни правопис виділених слів. 

ìîðњç, ìîëîêњ
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85. Прочитай уривок з вірша Леоніда Глібова «Квіткове весіл-
ля». Спиши. Підкресли слова з ненаголошеними е, и в корені 
слова. Усно добери до них перевірні. 

Ó âèøíќâîìó ñàäњ÷êó,
ï³ä âåðáњþ, â õîëîäњ÷êó,
ùîá ëџõî ïðîãíћòü

³ ùîá äњëþ çâåñåëџòè,
çàõњäèëèñü íћø³ êâѕòè
âåñѕëëÿ ãóëљòü.

Âïðàâëÿºìîñü ó âèìîâ³ ñë³â ³ç äçâ³íêèìè ïðèãî-
ëîñíèìè. Ïåðåâ³ðÿºìî íàïèñàííÿ ãëóõèõ ïðèãî-
ëîñíèõ. Â³äãàäóºìî çàãàäêè.  Ñêëàäàºìî ä³àëîãè

86. 1. Прочитай, правильно вимовляючи дзвінкі приголосні.
ñòå
ñåðå
äîð³

Æ -êà
áåð³
êà
âàë³

Ç -êà

2. Запиши слова у два рядки. 

87. 1. Прочитай слова. Серед них є спільнокореневі й синоніми. По-
групуй їх за цими ознаками й запиши спочатку синоніми, а потім – 
спільнокореневі. 

Õîäџòè, õîäüáћ, ÷њâãàòè, ñўíóòèñü, ïåðåõѕä, ïëќí-
òàòèñü, âõ³ä, êðîêóâћòè, çàõѕä, òóïöþâћòè. 
2. З двома-трьома спільнокореневими словами склади й запиши речення. 

Ïðèãàäfé! Â óêðàјíñüê³é ìњâ³ äçâ³íêѕ ïðџãîëîñí³ 
íå îãëўøóþòüñÿ, êð³ì çâўêà [ã] ó äќÿêèõ ñëîâћõ. 

88. 1. Прочитай слова першої колонки. Що їх об’єднує? Написання 
якої букви слід перевіряти? Чи є серед цих слів перевірне? 

ëåãêџé
ëåãќíüêèé
ïîëќãøåíî
çàëåãêџé

ç³òõíўòè
çàäћ÷à
â³òåðќöü
ðîáњòà

2. Поєднай слова першої та другої колонок і запиши утворені слово-
сполучення. 

Âèìîâëzºìî  Ïbøåìî
âњ[õ]êèé   – âjãêèé
ëå[õ]êџé  – ëåãêbé

Â óêðàјíñüê³é ìњâ³ â ñëîâћõ ìîëîòüáf, áîðîòüáf, 
ïðjñüáà ãëóõѕ ïðџãîëîñí³ [ò´], [ñ´] ï³ä ÷àñ âèìjâè 
ï³ä âïëџâîì íàñòўïíîãî äçâ³íêњãî [á] îäçâѕí÷óþòüñÿ. 

Òîìў íàïèñћííÿ áóêâ ñë³ä ïåðåâ³ðљòè.  

89. Спиши слова з таблиці. 

90. 1. Прочитай загадки, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні у виді-
лених словах. Відгадай загадки. 
Ùî öå, ùî öå çà äîìњê,
õњäèòü áåç äîðsæêè? 
Ñõњæèé â³í íà êîëîáњê,
à ï³ä äћõîì – ísæêè.

Áѕëà ãðљäêà, ÷њðí³ çåðíљòêà. 
Ïîñѕÿëà ïî ïîðzäêó 
òà é ìћþ çàãfäêó. 
Õòî çåðíљòêà çíћº, 

òîé ³ â³äãàäћº. 

2. Одну із загадок вивчи й запиши з пам’яті, а потім звір свій запис з 
підручником. 

91. 1. Прочитай речення. Спиши. Підкресли слова з орфогра-
мами. 

1. Ëќãêî ñêàçћòè, à âћæêî çðîáџòè. 2. Íàéáѕëüøà 
ïðњñüáà äî âñ³õ: «Áўäüòå ÷ќìíèìè!» 3. ×ќìí³ñòü – îçíћêà 
âèñњêî¿ êóëüòўðè ëþäџíè. 4. Áîðîòüáћ íà ôóòáњëüíîìó 
ïњë³ çàêѕí÷џëàñÿ ïåðåìњãîþ êџ¿âñüêîãî «Äèíћìî». 
2. Чи є серед записаних речень прислів'я? Назв в ньому слова-
антоніми. 

ТЕКСТ

Ïîâòîðþºìî é ðîçð³çíÿºìî ð³çí³ òèïè òåêñò³â. Âè-
çíà÷àºìî ñòðóêòóðó òåêñò³â. Äîáèðàºìî çàãîëîâîê

Ïðèãàäfé! Â óêðàјíñüê³é ìњâ³, ÿê ³ â ïњëüñüê³é, º 
òќêñòè-ðњçïîâ³ä³ é њïèñè.  

Âèìîâëzºìî Ïbøåìî
ìîëî[ä´]áћ  – ìîëîòüáf, áî ìîëîòbòè
áîðî[ä´]áћ  – áîðîòüáf, áî áîðjòèñÿ
ïðњ[ḉ ]áà  – ïðjñüáà, áî ïðîñbòè
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92. Прочитай і продовж речення. 
ßêùњ â òќêñò³ îïџñóºòüñÿ õòîñü àáњ ùîñü, òî öå 

òåêñò – ... . 
ßêùњ â òќêñò³ ðîçïîâ³äћºòüñÿ ïðî òå, ùî â³äáóëњñÿ 

(â³äáóâћºòüñÿ, áўäå â³äáóâћòèñÿ), òî öå òåêñò – ... . 

93. 1. Прочитайте тексти. Який з них є описом, а який – розпо-
віддю? Доведіть свою думку. 

ËÅËÅÊÈ
Ðћíîê. Íà ëўêàõ òóìћíåöü ñòќëåòüñÿ. Ëåëќêè âçäîâæ 

áîëњòà ïîõîäæћþòü, ÿê ìàòðњñè â ÷њðíèõ øòћíÿõ ³ 
áѕëèõ-ïðåáѕëèõ ñîðњ÷êàõ. Ïîõîäæћþòü, ïîõîäæћþòü íà 
ñâîјõ òîíêџõ ³ äњâãèõ íîãћõ. Ïњò³ì, äèâџñü, ³ çíљâñÿ 
êîòðџéñü, ïîëåòѕâ, à â ÷åðâњíîìó äçüњá³ – æàáåíљ. Öå 
â³í äѕòÿì ñâîјì, ëåëå÷åíљòàì, ñí³äћíîê ïîíѕñ (Çà Ãðèãî-
ðîì Òþòþííèêîì).

×ÀÏËß
Îñü ÷ћïëÿ. Ó íќ¿ ÷њðí³ ñìўãè њá³÷ ãîëîâџ. ¯ј ñì³øíџé 

÷óá íà ïîòџëèö³ òåæ ÷њðíèé, íћ÷å âџâàëÿíèé ó 
ñâѕæîìó áîëњò³. Äњâãà ÷ћïëèíà øџÿ á³ëѕº, ÷èñòќñåíüêà, 
áî, ìћáўòü, ñòàðћííî âџìèòà. ×ћïëÿ ìњâáè âãðўçëà, 
ï³äíљâøè îäíў íњãó, é òàê ÷ўäíî áћ÷èòè ¿ј íà îäíѕé 
òîíќíüê³é íѕæö³, îä ÿêњ¿ ïћäàº íà âњäó õèñòêћ* ò³íü 
(ªâãåí Ãóöàëî). 

2. Спиши один з текстів, додавши ще одне речення, яке б завершу-
вало текст. 

Ïðèãàäfé, ÿê áóäóâћòè òåêñò. 
² ÷àñòџíà – çf÷bí, ó ÿêњìó çàçíà÷ћºòüñÿ ÷àñ àáњ 

ìѕñöå ÿêњ¿ñü ïîäѕ¿ ÷è íàçèâћþòüñÿ ä³éîâѕ îñњáè. («Öå 
áóëњ âëѕòêó ... ». Àáњ: «Ó ìќíå º äðóã Âàñџëüêî»). 

²² ÷àñòџíà – ãîëîâíf. Ó í³é ðîçãîðòћºòüñÿ äўìêà, 
çàçíћ÷åíà â çћ÷џí³ (Ùî ñћìå áóëњ? ßêћ ïðèãњäà 
òðћïèëàñÿ ç äðўãîì àáî ÿêџé â³í?). 

* Хисткbй – тут: тінь, яка гойдається.

²²² ÷àñòџíà – çàêsí÷åííÿ. Öå îñòћíí³ îäíќ-äâà 
ðќ÷åííÿ, ó ÿêџõ íѕáè óçàãћëüíþºòüñÿ ñêћçàíå. 

94. 1. Прочитай текст. Назв в ньому зачин, основну частину й за-
кінчення. Добери до тексту заголовок. 

Ìèíћþòü äí³ – ñњíÿ÷í³, òќïë³. Íќáî, ìîâ ñêќëüöå. 
Âќðõè íà ïàâóòџíêàõ ë³òћþòü ïàâó÷êџ. Çíњâó ç’ÿâџëàñÿ 
ìîøâћ, à ðћçîì ç íќþ ³ áћáêè. Ïўðõàþòü ìåòќëèêè. 
Çàöâ³òћþòü àíåìњíè, øàâëѕÿ, êîâèëћ. 

Í³÷њãî íå ñêћæåø – ëѕòî! Àëќ áћáèíå... (Çà Âîëîäè-
ìèðîì Ñåâàñòüÿíîâèì).
2. Поясни вираз «небо, мов скельце». 
3. Добери свій зачин, який би не порушував змісту тексту, а уточню-
вав його. Спиши текст. 

95. 1. Прочитай текст Галини Демченко. Це розповідь чи опис? Ви-
знач складові частини тексту. У якій з них висловлено головну дум-
ку? Спиши цю частину.

ÄÂ² ÑÅÑÒÐÈ
Íà íåâåëџ÷ê³é ãàëљâèíö³ ñòîљòü äâà äќðåâà: ñîñíћ é 

áåðtçà. Äâ³ ñåñòðџ – ñòћðøà ³ ìîëњäøà. 
Ñòћðøà – ñџëüíà ³ âèñњêà, ìîëњäøà – òåíäѕòíà ³ 

ëàñêћâà. 
Ñòћðøà îáåð³ãћº ìîëњäøó â³ä ñџëüíèõ áóð ³ â³òðѕâ, à 

ìîëњäøà ëàñêћâî äљêóº ¿é. Ãsëëÿ öèõ äåðќâ ïåðåïëќëîñÿ, 
ñòњâáóðè ìћéæå òîðêћþòüñÿ îäџí њäíîãî, ³ ðћçîì âîíџ 
òљãíóòüñÿ äî ñњíöÿ. 

Îñü ÿê òðќáà æџòè íà çåìëѕ, ³ òîäѕ â óñüjìó ñâѕò³ áўäå 
ìèð ³ ùћñòÿ. 

2. Поясни правопис виділених слів. 
3. Поміркуй, для чого в тексті вжиті антоніми. Назви їх. 

Çâåðíb óâfãó! Â óêðàјíñüê³é ìњâ³, ÿê ³ â ïњëü-
ñüê³é, êњæíó ÷àñòџíó òќêñòó ïî÷èíћºìî ïèñћòè 

ç àáçћöó, òњáòî ç íîâњãî ðÿäêћ, çðîáџâøè íåâåëџêèé 
âѕäñòóï. 
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96. 1. Прочитай текст. Знайди в ньому зачин, головну частину 
й кінцівку. Чи правильно вони розташовані?

ÄËß ×ÎÃÎ Ï²ÂÍÅÂ² ÃÐÅÁ²ÍÅÖÜ

×ќðåç òå â³í ó íüњãî òàêџé ïџøíèé. Ó íћøîãî ïѕâíÿ 
÷åðâњíèé ãðåá³íќöü. À âäåíü õњäèòü, ðîçïóñòџâøè 
õâîñòћ, ïèøћºòüñÿ ñâîѓþ êðàñњþ. Óíî÷ѕ, ÿê òѕëüêè 
êўðè ïîñ³äћþòü íà ñѕäàëî, ïѕâåíü áåðќ ñâ³é ãðåá³íќöü ³ 
ðîç÷ѕñóº áàðâџñòîãî õâîñòћ. 

Ðîç÷åñћâøè õâîñòћ, ïѕâåíü êëàäќ ãðåá³íќöü íà ãњëîâó. 
Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé

2. Побудуй текст правильно й запиши його. Який текст ти записав –
розповідь чи опис? Обґрунтуй свою відповідь. 

РЕЧЕННЯ

Âèçíà÷àºìî âèäè  ðå÷åíü, ð³çíèõ  çà ìåòîþ âèñëîâ-
ëþ âàííÿ. Ñêëàäàºìî ³ çàïèñóºìî ðå÷åííÿ, ñòàâëÿ-
÷è ïîòð³áí³ ðîçä³ëîâ³ çíàêè 

Çà ìåòњþ âèñëîâëђ âàííÿ ðќ÷åííÿ áóâћþòü ðîçïî-
â³äís (zdanie oznajmujące), ïèòfëüí³ (zdanie pytają-
ce), ñïîíóêfëüí³ (zdanie  rozkazujące).

Ó ê³íöѕ ðîçïîâѕäíèõ ³ ñïîíóêћëüíèõ ðќ÷åíü ìњæå ñòћ-
âè òèñÿ êðћïêà àáњ çíàê њêëèêó (çàëќæíî â³ä ³íòîíћö³¿), 
ó ê³íöѕ ïèòћëüíèõ – çíàê ïèòћííÿ.

97. Прочитай. Подумай і скажи, скільки речень тут є, назви́ їх. До-
веди, що не помиляєшся.

Ó÷њðà ùå äçâåíѕëè êњñè â ãћ¿ íà ëóæêў, íџí³ æ òàì 
ñòîјòü âæå њñ³íü â æњâò³ì êîæóøêў (Â³êòîð Ëàäèæåöü).

98. Прочитай текст. Які речення за метою висловлювання в ньому 
вжито? Добери до тексту заголовок. Спиши його, ставлячи в кінці 
кожного речення потрібний знак. Поясни їх використання. 

Óñѕ ñëîâћ ëþäñüêњ¿ ìњâè çѕáðàí³ â ñëîâíèêџ ßê 
æå â³äøóêћòè ñќðåä âåëè÷ќçíî¿ êѕëüêîñò³ ñë³â îäíќ, 

ïîòðѕáíå ñëњâî Òóò òîáѕ äîïîìњæå çíàííљ àëôàâѕòó 
Oòæå, ñïî÷ћòêó âџâ÷è àëôàâѕò Âџâ÷èâ Òåïќð áåðџ â 
ðўêè ñëîâíџê ³ øóêћé ïîòðѕáíå ñëњâî. 

99. 1. Прочитай речення. Знайди слова-звертання. Зверни увагу на 
їх місце в реченні й розділові знаки, якими такі слова виділяються. 

– Êњðæèêó, êњðæèêó, ÿ òåáќ ç’¿ì
– Íå ¿æ ìåíќ, âњâ÷èêó-áðћòèêó
– Äå òè, áѕëî÷êî, æèâќø 
Ùî òè, áѕëî÷êî, ãðèçќø 

2. Спиши, ставлячи потрібні розділові знаки в кінці речень. 

Çâåðíb óâfãó! Ó ïèòћëüíèõ ³ ñïîíóêћëüíèõ ðќ÷åí-
íÿõ âæèâћþòüñÿ ñëîâћ-çâåðòћííÿ. Íà ïèñüìѕ âîíџ 

â³äîêðќìëþþòüñÿ â³ä ѕíøèõ êњìîþ.

100. 1. Прочитай. 
Îäíîãњ ðћçó äѕòè ïðàöþâћëè ç êîìï’ђ òåðîì. Íà 

ìîí³òњð³ âîíџ ïîáћ÷èëè òàêѕ ñëîâћ ... 

ËÞÁÈÒÈ,
Ð²ÄÍÈÉ,
Ä²ÒÈ,
ÌÎÂÀ

À ïњò³ì òàê…

² ðћïòîì ö³ ñëîâћ 
«âџøèêóâàëèñü» òàê…

Ä²ÒÈ
ËÞÁËßÒÜ
Ð²ÄÍÓ
ÌÎÂÓ?

Ä²ÒÈ
ËÞÁËßÒÜ
Ð²ÄÍÓ
ÌÎÂÓ.

Ä²ÒÈ,
ËÞÁ²ÒÜ
Ð²ÄÍÓ
ÌÎÂÓ!

2. Визнач, скільки речень з’явилося на моніторі. Чому ти так думаєш? 
Чи однакові вони за метою висловлювання? Прочитай їх з відповід-
ною інтонацією. Спиши.
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101. 1. Прочитайте початок речень, продовжте діалог і запи-
шіть його. 

– Ãàëџíêî, ……, – ïîïðîñџëà ìћìà. 
– Äњáðå, ìћìî÷êî, ÿ … … 
– Ìîëîäќöü, äњíå÷êî. ß … . 

2. Які речення за метою висловлювання ви записали? Які розділові 
знаки поставили? Чому? 

102. 1. Прочитай текст. Про що в ньому розповідається? Спиши, 
відок ремлюючи звертання.

ß×Ì²ÍÜ ² ÏØÅÍÈÖß

ßêњñü ß÷ìѕíü ïðèéøњâ äî Ïøåíџö³ òà é êћæå ¿é: 
– Ïøåíџ÷êî-ñåñòðџ÷êî õîäѕìî òóäџ, 

äå çњëîòî ðњäèòü. 
À Ïøåíџöÿ äî íüњãî: 
– Ó òќáå ß÷ìќíþ âóñ äњâãèé, à ðњçóì – êîðњòêèé. ßê 

çåðíњ ìîѓ âðњäèòüñÿ, òî çњëîòî ñàìќ äî ìќíå ïðèêњòèòüñÿ. 
2. Поясни відповідь Пшениці. 

103. Прочитай речення. Пригадай, з яких вони казок, з якої 
пісні. Доповни речення, додавши слова-звертання. Запиши. 
Не забудь відокремлювати звертання комами. 

1. Õîäџ … íå ëåæџ, íàì ðѕïêó ðâћòè äîïîìîæџ.
2. Ïðèãîùћéñÿ … íå ïîãîðäўé, – ïðèïðњøóº Æóðàâќëü. 
3. Îé, óñòћíü, óñòћíü …, ïðîìџé њ÷êè, ÿê ò³ ñêëљíî÷êè. 

Ñêëàäàºìî òåêñò-ðîçïîâ³äü çà ìàëþíêàìè

104. Розгляньте малюнки. Доберіть до них заголовки. Скла-
діть текст-розповідь, використовуючи такі слова і словосполу-
чення: вихідний день, тато, мама, Євгенко, Іринка, кошики, 
осінній ліс, знайшов, підберезовики, маслюки, колючий клу-
бочок, задоволені, додому. Доберіть до складеної розповіді 
заголовок. 

âўñà

2. Запишіть складену розповідь, ставлячи потрібні розділові знаки. 
Перевірте запис одне в одного. 

105. 1. Прочитай і усміхнись. 

ÆÀÐÒÈ
1. – Äњíå÷êî, ÷îãњ òè òàê øâџäêî ¿ñџ øîêîëћäêó? ×è 

çàáўëà, ùî â òќáå º áðћòèê? 
– Í³, ìàìўíþ, íå çàáўëà, òîìў é ñï³øў. 

2. – Òè, ²âћíêó, ñàì ãîðѕõè ïîјâ ÷è ïîä³ëџâñÿ ç 
ñåñòðџ÷êîþ? 

– À òðè íå äѕëèòüñÿ íà äâà. 

2. Які риси характеру дітей висміюються: щедрість чи скупість? 
3. Поясни, які речення за метою висловлювання використані в жартах. 
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106. Прочитай уривок з вірша Григорія Коваля. Спиши. По-
ясни вживання розділових знаків. 

– Ïðîêèäћéòåñü! Åõ âè, ñњí³! –
ïîì³äњðàì êћæå ñњíÿõ. –
Äå öèáўëÿ? Äå ÷àñíџê? 
Äå ãàðáўç ïóçћòèé çíèê? 
Ïîõîâћëèñü ó ãîðњõ. 
Îõ-îõ-îõ!

Âèçíà÷àºìî ãîëîâí³ ÷ëåíè ðå÷åííÿ. Áóäóºìî íåïî-
øèðåí³ é ïîøèðåí³ ðå÷åííÿ. Óæèâàºìî ñèíîí³ìè

107. Прочитай вірш Надії Приходько. Про що він? Скільки в ньому 
речень? 

Òџõî њñ³íü õњäèòü ãћºì
Ë³ñ äîâêњëà àæ ãîðџòü
ßñåí ëџñòÿ îñèïћº
Äóá íàõìўðåíèé ñòîјòü 

2. Спиши, ставлячи в кінці кожного речення потрібний розділовий 
знак. У кожному реченні підкресли однією рискою підмет, двома – 
присудок. 

Ïðèãàäfé! Ïѕäìåò (podmiot) ³ ïðџñóäîê (orzeczenie) – 
ãîëîâís ÷ëtíè ðt÷åííÿ. Âîíџ º îñíњâîþ ðќ÷åííÿ. Óñѕ 

ѕíø³ ñëîâћ â ðќ÷åíí³ – äðóãîðzäí³ ÷ëtíè. 

108. 1. Прочитай речення. 
×ќðåç òџæäåíü íà ìàëќíüê³é љáëóíüö³ ç’ÿâџëèñÿ 

çåëќí³ ëèñòњ÷êè. 
2. Назви́ головні члени речення. Доведи, що не помиляєшся. Свою 
розповідь будуй так: «Слово ... є підметом, тому що ... », «Слово ... є 
присудком,  тому що ... ».

3. Спиши подане речення. Підкресли в ньому головні члени. 

Çâåðíb óâfãó! Òè ïîáóäóâћâ ñêëàäíѕ ðќ÷åííÿ, 
ïќðøà ÷àñòџíà  ÿêџõ º òâќðäæåííÿì, à äðўãà – 

äîâќäåííÿì éîãњ ïðћâèëüíîñò³. 

ясни вживання розділових знаків. 
– Ïðîêèä
ïîì³ä
Äå öèá
Äå ãàðá
Ïîõîâ
Îõ-îõ-îõ!

éòåñü! Åõ âè, ñњí³! –
íÿõ. –

òèé çíèê? 

³òџ, éòџ

109. 1. Прочитай речення тексту. Про що в ньому розповідається? 
Ïðèéøëћ њñ³íü. Ïîôàðáóâћëà ëџñòÿ íà äåðќâàõ. 

Ï³äíљâñÿ âѕòåð. Â³í ïî÷ћâ çðèâћòè ëèñòњ÷êè é êèäћòè 
íà çќìëþ. Ïðîñòåëџâñÿ êџëèì. 

2. Серед речень є непоширені (вони складаються лише з підмета і 
присудка) і поширені. Назв їх. 
3. Спиши текст, поширюючи непоширені речення другорядними чле-
нами. 

110. 1. Прочитай і спиши речення, вибравши з дужок один 
найдоцільніший, на твою думку, синонім. 

1. Ñòåï (äçâåíѕâ, áðèíѕâ, äçќíüêàâ) ïòàøџíèìè 
ãîëîñћìè. 2. Ïòћøêà (ïåðåë³òћëà, ïåðåïўðõóâàëà, ïåðå-
ñòðџ áóâàëà) ç ìѕñöÿ íà ìѕñöå. 3. Óñì³øêà ìћìè (íѕæíà, 
ïðèâћáëèâà, ëàñêћâà).

2. Якими членами речення є обрані синоніми? У кожному реченні під-
кресли підмет і присудок.

Ñêëàäàºìî òåêñò çà ìàëþíêîì

111. 1. Розгляньте малюнок і складіть невеличкий текст на 
тему «Дружна сімейка» з таким початком: 

Ç-ï³ä ñòàðњãî ïåíüêћ âџçèðíóâ òîíêîíњãèé îïќíüîê. 
Ãëљíóâ íàâêњëî ³ ïîáћ÷èâ ...

2. Запишіть складений текст. У першому реченні підкресліть головні 
члени. 
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112. 1. Прочитайте українські народні вислови. 
Ïðî ëþäñüêt jêî – ùîñü çðњáëåíî çàðћäè ïќâíîãî 

âðћæåííÿ.
Íå ðîçâjäü êèñëböü – òàê êћæóòü òњìó, õòî ïëћ÷å.

2. Побудуйте і запишіть речення, уживши в ньому один із народних 
висловів. 

113. 1. Прочитай текст. Спиши. Які речення за метою вислов-
лювання в ньому використано? Поясни розділові знаки. 

ÊÈÑËÈ×ÊÀ
Çíћºòå, äѕòêè, ùî? Âè í³êњëè íå ïëћ÷òå! À òî ðàç îäíћ 

äѕâ÷èíêà ãóëљëà â ëѕñ³ ç áðћòèêîì, ïîñâàðџëàñü ³ ãѕðêî 
çàïëћêàëà. Ñëüњçè êàï-êàï òà íà çќìëþ, òà íà íàñѕííÿ÷êî, 
ùî òàì ëåæћëî. Òàêѕ ã³ðêѕ ñëüњçè! (Îêñàíà ²âàíåíêî).

2. У третьому реченні підкресли головні члени. 
3. Продовж і запиши текст так, щоб він відповідав заголовку. Розпоч-
ни реченням: «Із тих сльозинок виросло деревце». 

Ñêëàäàºìî ðå÷åííÿ, çì³íþþ÷è çàê³í÷åííÿ òà âæè-
âàþ÷è ñëóæáîâ³ ñëîâà 

114. 1. Складіть і запишіть речення з поданих слів. 
Ìàð’љíêà, âџøèâêà, íà, ðóøíџê, ðîçãëÿäћòè, 

óêðàјíñüêèé. 
2. Що вам довелося зробити, щоб скласти речення? 

Ïàì’ÿòfé! Ó ðќ÷åíí³ ñëîâћ ïîѓäíóþòüñÿ çìѕñòîì 
³ ïîâ’љçóþòüñÿ ì³æ ñîáњþ çà äîïîìњãîþ çàêѕí÷åíü. 

Öåé çâ’ÿçњê ìњæíà âџÿâèòè, ïîñòћâèâøè ïèòћííÿ â³ä 
ãîëîâíџõ ÷ëќí³â ðќ÷åííÿ äî äðóãîðљäíèõ àáњ â³ä îäíњãî 
äðóãîðљäíîãî äî ѕíøîãî.

115. 1. 3а зразком усно поставте питання до слів наведених 
двох речень. Розпочинайте так: спочатку визначте головні 
члени, а потім ставте від них питання до другорядних членів. 

Çðàçîê. Çâѕð³ (ùî ðjáëÿòü?) ãîòўþòüñÿ. 
Ãîòўþòüñÿ (õòî?) çâѕð³. 

Ìàð’

Ãîòўþòüñÿ (äî ÷jãî?) äî çèìџ.
1. Ç áåðѕç îïћëî çîëîòќ ëџñòÿ÷êî. 2. Ïåðåëѕòí³ ïòàõџ 

â³äëåòѕëè ó âџð³é. 

Ïàì’ÿòfé! Â óêðàјíñüê³é ìњâ³, ÿê ³ â ïњëüñüê³é, 
ãîëîâíѕ ÷ëќíè ðќ÷åííÿ, ïîѓäíóþ÷èñü ç äðóãî ðљä-

íèìè, óòâњðþþòü ñëîâîñïîëў÷åííÿ. 

2. Скільки словосполучень у кожному реченні? 

116. Доповни речення, відповідаючи на питання. Речення запиши. 

1. ... íàòóðàëѕñòè äîãëÿäћþòü ... .

2. ... äѕòè áћâëÿòüñÿ ... .

3. ... àðòџñòè ñï³âћþòü ... .

117. Прочитай слова. Подумай, що треба зробити, щоб скласти ре-
чення. Утвори й запиши його. Назв головні і другорядні члени ре-
чення. 

Äî, áåðѕçêà, âѕòè, çîëîòћ, ñõèëџòè, çåìëљ. 

118. Прочитай і посміхнись. 

ÆÀÐÒ
– Ïќòðå, – çâåðíўëàñÿ â÷џòåëüêà äî õëњï÷èêà. – 

Ñêàæџ îäíќ ðќ÷åííÿ. 
– Êóäëћòèé ñîáћêà ãњëîñíî ãћâêàâ íà âўëèö³. 
– À êîðњòøå, – ïîïðîñџëà â÷џòåëüêà. 
– Ãàâ!..

А як би мав виконати це завдання Петрик? 

119. 1. Доповни речення словами, записаними праворуч. 

Âњäÿòü ... ï³ëњòè. 
Êўõàð âàðџòü íàì … . 
Ëѕêàð ... ïîìàãћº. 
... â÷џòåëüêà íàâ÷ћº.

â øêњë³ 
êîìïњòè 
ë³òàêџ 
õâњðèì

1. ... 
ÿê³? êîãî? ùî?

2. ... 
ÿê³? ÷èì?

џ3. ... 
ÿê³? ùî?
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2. Якими членами речення є вставлені тобою слова? З якими слова-
ми в реченнях вони пов’язані? 

×èòàºìî é  ³íòîíóºìî ðå÷åííÿ ç îäíîð³äíèìè ÷ëå-
íàìè. Áóäóºìî òàê³ ðå÷åííÿ, óæèâàºìî ïîòð³áí³ 
ðîçä³ëîâ³ çíàêè

Â óêðàјíñüê³é ìњâ³, ÿê ³ â ïњëüñüê³é, ÷ëќíè ðќ÷åí-
íÿ, ùî â³äïîâ³äћþòü íà îäíќ é òå æ ïèòћííÿ, íàçè-

âћ þòüñÿ îäíîðsäíèìè (jednorodnymi). 

120. 1. Прочитай речення. 
1. Óæќ â³äëåòѕëè â òќïë³ êðàј (õòî?) çîçўë³, ëàñò³âêџ 

é æóðàâëѕ. 2. Õëњï÷èêè (ùî ðîábëè?) áѕãàëè, ñòðèáћëè, 
äîãàíљëè îäíќ њäíîãî. 3. Âðћíö³ ëђ äè éøëè (êóäb?) íà 
çàâњäè é ôћáðèêè, ó øêњëè é óí³âåðñèòќòè. 

2. Якими членами речення є слова, що відповідали на поставлені 
питання? Як вони поєднані між собою? 

Çâåðíb óâfãó! Ó ïќðøîìó ðќ÷åíí³ îäíîðѕäíèìè 
÷ëќíàìè áóëџ ïѕäìåòè, ó äðўãîìó – ïðџñóäêè, à â 

òðќòüîìó – äðóãîðљäí³ ÷ëќíè. 
Â îñòћííüîìó ðќ÷åíí³ îäíîðѕäí³ ÷ëќíè ðќ÷åííÿ 

ïîѓäíàí³ ïîïћðíî çà äîïîìњãîþ ñïîëў÷íèêà (spójnikа) 
é. Êњìà â òàêџõ ðќ÷åííÿõ ñòћâèòüñÿ ì³æ ïћðàìè ñë³â. 

121. 1. Прочитай речення, правильно інтонуючи їх. Чи є в них одно-
рідні члени?

1. Óëÿ, Òjëÿ ³ Ìàðbíà îá³ðâћëè âñþ îæџíó*. 
2. Ñèíüîњêèé âќðåñåíü õjäèòü ñàäћìè, óñ³õ ïðèãîùfº 
ñjêîì, ïëîäfìè.
2. Визнач, якими членами речення виступають виділені слова, що є 
однорідними.  
122. Прочитай, правильно інтонуючи речення. Спиши речення, у 
якому є однорідні члени. Підкресли їх. Як вони поєднані? Які розді-
лові знаки вжиті при однорідних членах? 

* Ожbна – jeżyna.

Íàéêðћùîþ îçäњáîþ óêðàјíñüêèõ ä³â÷ћò áóâ êîëџñü 
â³íњê. ×åðâњíèé ìàê, áѕëèé ðîìќí-çѕëëÿ, ñџí³ âîëњøêè, 
îêñàìџòîâ³ ÷îðíîáðџâö³ òà äџêà ðўæà ïðèêðàøћëè 
ä³âњ÷³ ãîëѕâêè. 

Ó ðîçìњâ³ òà ï³ä ÷àñ ÷èòћííÿ îäíîðѕäí³ ÷ëќíè 
ðќ÷åííÿ ïîѓäíóþòüñÿ ì³æ ñîáњþ ³íòîíћö³ºþ (ï³ä 

÷àñ ðîçìњâè) àáњ ñïîëў÷íèêàìè ³ (é), òà, à, àëå. ßêùњ 
îäíîðѕäí³ ÷ëќíè ðќ÷åííÿ ïîѓäíóþòüñÿ ³íòîíћö³ºþ, òî 
íà ïèñüìѕ ì³æ íџìè ñòћâèòüñÿ êњìà. Êњìà ñòћâèòüñÿ ³ 
ïќðåä ñïîëў÷íèêàìè à, àët. 

123. 1. Пригадай українські народні казки́ й закінчи речення, дода-
ючи однорідні члени. 

1. Ó äѕäîâ³é ðóêàâџ÷ö³ ñïî÷ћòêó îñåëèëџñÿ ... , ... , 
... . À ïњò³ì … òà … ³ ðîç³ðâћëè ðóêàâџ÷êó. 

2. Ðѕïêó òÿãëџ ... , ... , ... . 
2. Запиши закінчені речення, ставлячи коми між однорідними членами. 

124. 1. Спочатку доповни речення однорідними членами, 
з’єднуючи їх інтонацією та сполучниками і (й), та. 

1. Îáë³òћº ëџñòÿ÷êî ç ... , ... . 
2. Â³äöâ³ëџ ... , ... . 
3. Â³äë³òћþòü ó òќïë³ êðàј ... , … . 
4. Ãîòўþòüñÿ äî çèìњâîãî ñíó …, ... . 

2. На яку тему складені тобою речення? Чи утворюють вони текст? 
Запиши його, добери заголовок. Поясни вживання розділових знаків. 

Ñêëàäàºìî òåêñò-ðîçïîâ³äü, óæèâàþ÷è îäíîð³äí³ 
÷ëåíè ðå÷åííÿ 

125. Прочитай речення. Назв однорідні члени речення. Простеж, 
як вони поєднані між собою. 

1. Çëåòѕëà ïòћøêà âèñњêî é ñѕëà íà õìàðџíó. 2. Ëџéñÿ, 
äњùèêó, íàâêðўã – íà ïîëљ, áàøòћí ³ ëóã. 3. ß áåðў ñîáѕ 
â³äќðöå ³ á³æў ìåðùѕé ïî âњäó, áî ÷åêћþòü íà ãîðњä³ 
ïîì³äњðè é îã³ðêџ. 
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2. Спиши. Підкресли однорідні члени речення. Сполучники обведи 
олівцем. 

126. 1. Розгляньте малюнок. На яку тему можна скласти текст 
за його змістом?

2. Склади і запиши текст. Підкресли однорідні члени речення. 

127. 1. Прочитай і відгадай загадки. Спиши їх. Кружечком об-
веди слова, які поєднують однорідні члени речення. 

1. Ëåòѕëà ïòћøêà ïî ñџíüîìó íќáó, ðîçïóñòџëà êðџëà 
òà ñњíöå çàêðџëà. 2. Ï³ä ÿëџíêàìè é ñњñоíêàìè ëåæџòü 
êëóáњ÷îê ç ãîëêћìè. 3. Ùî áåç ëќçà ³ áåç çўáà ðîçòèíћ 
ì³öíњãî äўáà? 4. Ðóäќíüêà, ñïðџòíåíüêà, ç äќðåâà íà 
äќðåâî ñòðèáћº, ãîðѕøêè çáèðћº, íà çџìó ïðèïàñћº.

2. У яких реченнях є однорідні члени, які під час читання поєднують-
ся тільки інтонацією? 

Áóäóºìî ðå÷åííÿ ç îäíîð³äíèìè ÷ëåíàìè, ïîºäíó-
þ÷è ¿õ ñïîëó÷íèêàìè

128. 1. Прочитай речення. Порівняй їх. Знайди в кожному одно-
рідні члени. Зверни увагу на сполучники й розділові знаки. Зроби 
висновок. 

Çàìеëњ ï³ñêњì äîðѕæêè ³ ñòåæџíè. 
Çàìåëњ ï³ñêњì ³ äîðѕæêè, ³ ñòåæџíè. 
Çàìåëњ ï³ñêњì äîðѕæêè, ³ ñòåæџíè, ³ ñë³äџ. 

Â óêðàјíñüê³é ìњâ³, êîëџ ñïîëў÷íèêè ³ (é), òà (ó 
çíћ÷åíí³ ³) ïîѓäíóþòü êѕëüêà îäíîðѕäíèõ ÷ëќí³â, òî 

êњìà ñòћâèòüñÿ ïѕñëÿ ïќðøîãî ³ êњæíîãî íàñòўïíîãî ç íèõ. 

2. Спиши речення. Підкресли розділові знаки та сполучники. 
129. Спиши речення, ставлячи, де треба, розділові знаки. 

1. Êîâћëþ, êîâћëþ, çãîòњâ ìåíѕ êëђ ÷èê ³ ñџëüí³ 
çàâѕñè é çàìњ÷îê áëèñêў÷èé. 2. Ó áîáðћ äîáðћ áàãћòî: ³ 
íàäâњð³ ³ â îáњð³* ³ â êîìњð³ ³ ó õћò³. 3. Áóâ ñîáѕ Áўäüêî, 
ìàâ õàëàáўäêó òà ñòàâњê òà ìëèíњê òà êàïўñòè øìàòњê. 

130. 1. Прочитай текст. Подумай, чи можна в другому реченні між 
деякими однорідними членами вжити сполучники і (й) або та. Чи по-
трібно в такому випадку ставити коми? Якщо так, то коли. 

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ Â²ÍÎ×ÎÊ
Ä³â÷ћòà â Óêðàјí³ ïðèêðàøћëè ãњëîâó â³íњ÷êîì. 
Éîãњ âèïë³òћëè ç êâѕò³â äåðåâѕþ, áåçñìќðòíèêà, 

òðîљíäè, ï³âњí³¿, ÷îðíîáðџâö³â, íåçàáўäêè, âîëњøêè, 
áàðâѕíêó. Âïë³òћëè òàêњæ êâ³ò љáëóí³, êàëџíè é ã³ëî÷êџ 
ç љãîäàìè êàëџíè. Ï³çíѕøå ó â³íњê ñòћëè âïë³òћòè êâѕòè 
ìћêó ïîëüîâњãî. Öå áўëà îçíћêà òîãњ, ùî â ðîäџí³ õòîñü 
çàãџíóâ. 
2. Спиши текст, уживаючи, де треба, сполучники і (й), та.

131. Прочитай і спиши текст. Визнач однорідні члени речен-
ня. Постав, де треба, коми. Поясни їх уживання. 

Âè, íàïќâíî, ÷ўëè ³ êàçêџ ³ ï³ñíѕ ³ âѕðø³ ïðî ëåëќêó. 
Öå â³í ìњñòèòü ñâîѓ âåëџêå ãí³çäњ ç ïћëè÷îê ³ ã³ëњê íà 
äћõó áóäџíêó. Ëuäè äîðîæћòü äðўæáîþ ç ëåëќêàìè ³ 
ïџëüíî îáåð³ãћþòü јõí³é ñïњê³é.

Ñïîñòåð³ãàºìî çà âæèâàííÿì ñïîëó÷íèê³â ³ ðîçä³-
ëîâèìè çíàêàìè â ðå÷åííÿõ ç îäíîð³äíèìè ÷ëåíà-
ìè. Áóäóºìî ä³àëîã çà çì³ñòîì òåêñòó

132. Прочитайте ще раз текст «Український віночок». Побу-
дуйте діалог за його змістом. 

* Обjра – відгороджена частина подвір’я з приміщенням для худоби.
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133. Прочитай. Визнач однорідні члени речення. Поясни, як вони 
між собою пов'язані. Зверни увагу на вживання коми. 

Æњâòíþ, æњâòíþ, óñå â òîáѕ º: ìîðњç ³ ñњíöå, äîù ³ 
ñí³ã, çèìћ ³ ëѕòî. ×àð³âíћ â öþ ïњðó ïðèðњäà: ïðîçњðà 
âîäћ â ðѕ÷ö³ ³ ÷џñòå ïîâѕòðÿ, áëàêџòíèé ë³ñ ³ çåëќíå ïњëå. 

Çâåðíb óâfãó! ßêùњ îäíîðѕäí³ ÷ëќíè ðќ÷åííÿ 
ïîѓäíóþòüñÿ ñïîëў÷íèêàìè ³ (é), òà ïîïћðíî, 

êњìà ñòћâèòüñÿ ì³æ ïћðàìè îäíîðѕäíèõ ÷ëќí³â. 

134. Прочитай. Спиши. Визнач однорідні члени речення. Зверни 
увагу на вживання коми. Обведи кружечком слова, які поєднують од-
норідні члени. 

1. ß ïîäћì òîáѕ âîäџö³ íå ç êðèíџö³, à ç ãîðíљòêà*. 
2. Ñâѕòèòü, òà íå ãðѕº ñњíöå çîëîòќ. 3. Äîù áóâ ñџëüíèé, 
àëå òќïëèé. 

Çâåðíb óâfãó! ßêùњ îäíîðѕäí³ ÷ëќíè ðќ÷åííÿ 
ïîѓäíóþòüñÿ ñëîâћìè à, àët, òà (ó çíћ÷åíí³ àët), 

òî ïќðåä íџìè îáîâ’ÿçêњâî ñòћâèòüñÿ êњìà.

135. 1. Спиши. Встав коми. Доведи правильність їх уживання. 

1. Íå íà ñëîâћ çâàæћé à íà ðîáњòó. 2. Çњëîòî â áîëњòî 
âïàäќ òà ìsääþ íå ñòћíå. 3. Âќðåñåíü õîëњäíèé àëå 
ñџòèé. 4. Á³äћ çàìe÷èòü àëå é íàe÷èòü. 5. Ãðўäåíü ð³ê 
ê³í÷ћº à çиìў ïî÷èíћº. 

2. Поясни правопис виділених слів. 
3. Поясни значення одного з прислів'їв (на вибір). 

136. Прочитай уривок з казки. Спиши. Постав потрібні розді-
лові знаки. Поясни їх. 

Æèëџ ñîáѕ ä³ä òà áћáà. Ä³ä ïøåíџöþ òà âñљêó 
ïàøíџöþ** ñѕÿâ òà ðџáó ëîâџâ òà äðjâà ðóáћâ. Áћáà ãîðњä 
ïњðàëà êîðњâó äîјëà òà âàðќíèêè âàðџëà. À ùå áѕëÿ 
õћòè ðîçâњäèëà ñџëó-ñèëќííó êâѕò³â: ³ ÷åðâњí³ ï³âњí³¿ ³ 

* Горня́тко – тут: горщик.
** Пашни́ця – зерно.

êðў÷åí³ ïàíè÷ѕ ³ ç³ð÷ћñò³ ћéñòðè ³ ùå âñљê³-ïðåâñљê³ (Çà 
ªâãåíîì Øìîðãóíîì). 

×èòàºìî, ïèøåìî. Óæèâàºìî ñïîëó÷íèêè ì³æ îä-
íîð³äíèìè ÷ëåíàìè òà ðîçä³ëîâ³ çíàêè

137. Прочитай і відгадай загадки. Спиши їх. Підкресли однорідні 
члени речення, постав, де треба, коми. 

1. Ó ëѕñ³ ðîäџëàñÿ â ìàéñòќðí³ ðîáџëàñÿ à íà ðóêћõ 
ïëћ÷å. 2. Ñ³ì áðàòѕâ âѕêîì ðѕâí³ òà ³ìåíћìè ðѕçí³. 3. Ó âîäѕ 
ðњäèòüñÿ àëå âîäџ áîјòüñÿ. 4. Çåëќíà ³ ïàõў÷à ïóõíћñòà ³ 
êîëђ÷à ïîñåðќä õћòè ñòћëà íàñ ç³ ñâљòîì ïðèâ³òћëà. 

138. 1. Доповни речення однорідними членами. 
1. Ó êëћñ³ áóëџ …, 
2. Íà ñòîëѕ â ó÷џòåëüêè ëåæћëè …, 
3. Â ³ãðàøêњâ³é ê³ìíћò³ áàãћòî …, 

2. Які сполучники ти вжив(-ла) у доповнених реченнях? Чи були 
речення без сполучників? Як вони зв’язані між собою? 

139. 1. Прочитай прислів’я. Встав замість крапок потрібні сполуч-
ники (і, а, та, але). Спиши. Постав, де треба, коми. Підкресли одно-
рідні члени речення. 

1. Õë³á-ñ³ëü ¿æ ... ïðћâäó ð³æ. 2. Øâџäêî êћçêà 
ìњâèòüñÿ ... íå øâџäêî äѕëî ðjáèòüñÿ. 3. Äњáðå ñëњâî 
êðћùå çà öўêîð ... ìåä. 4. Ïòћøêà êðћñíà ñâîјì ïsð’ÿì 
... ëþäџíà ñâîјìè çíàíízìè. 

У якому реченні не потрібно ставити кому? Чому? 
2. Поясни правопис виділених слів. 

140. Прочитай текст. Про кого в ньому розповідається? Добе-
ри заголовок і запиши текст, ставлячи потрібні розділові знаки. 
Доведи, що не помиляєшся. 

Äî ìîãj â³êíћ ÷ћñòî ïðèë³òћº ñèíџ÷êà. 
¯ј ìњæíà çóñòðѕòè ñêð³çü: ³ â ëѕñ³ ³ â ñàäў ³ áѕëÿ â³êíћ. 

Æџâèòüñÿ ñèíџ÷êà íàñѕííÿì, êîìћõàìè òà јõí³ìè 
ëè÷џíêàìè. Ñèíџ÷êà – äўæå êîðџñíèé ïòàõ. 
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×èòàºìî é ïåðåêàçóºìî òåêñò çà ïîäàíèì ïëàíîì 

141. 1. Прочитайте текст. Про що ви з нього довідалися? Перека-
жіть текст за запитаннями. 

Êîëџñü íћø³ ïðћùóðè â³äçíà÷ћëè Íîâџé ð³ê ó âќðåñí³. 
Ó Êџºâ³ íà Ïîäњë³ çáèðћëàñÿ ñџëà-ñèëќííà ëþäќé. 
Îñîáëџâî óðî÷џñòî â³äçíà÷ћëè ñâљòî áðћò÷èêè. Öå áўëè 
÷ëќíè ïðîôåñѕéíèõ òîâàðџñòâ: ãîí÷àðѕ, êîæóì’љêè, 
ñâ³÷êàðѕ, øåâöѕ. Êњæíå áðћòñòâî ìћëî ñâ³é ïðћïîð, ãåðá, 
ã³ìí. Íàäâќ÷³ð ñõњäèëèñÿ â öќíòð³ ìѕñòà, çàïћëþâàëè 
ñâ³÷êџ íà äåðќâàõ, ðîçâåñåëљëè ïðèñўòí³õ âèñòћâàìè. 
Ïќðåä ñâ³òћíêîì îáõњäèëè êèљí, ïîçäîðîâëљëè ç Íîâџì 
ðњêîì (Çà Âàñèëåì Ñêóðàò³âñüêèì). 

1. Коли зустрічали Новий рік наші пращури? 
2. Хто з них особливо урочисто відзначав це свято? 
3. Люди яких професій належали до братчиків? 
4. Що мало кожне братство? 
5. Як братчики святкували Новий рік? 

2. 3апишіть переказ, дібравши заголовок. Поясніть вживання розді-
лових знаків. 

142. Прочитай і відгадай загадки. Спиши. Підкресли однорід-
ні члени речення, постав розділові знаки. 

1. Ãóëљº â ïњë³ òà íå ê³íü ë³òћ íà âњë³ òà íå ïòџöÿ. 
2. Õèìќðíèé ìàëќíüêèé áîêћñòèé òîâñòќíüêèé ÷èìîñü 
ñìà÷íќíüêèì íàïõћâñÿ â îêðњï³ ñêóïћâñÿ. 3. Ãîëѕâêè íå 
ìћº à øћïêó âäÿãћº, íѕæêó õî÷ ³ ìћº ћëå íå âçóâћº.

ÑËÎÂÎ – ×ÀÑÒÈÍÀ ÌÎÂÈ

Àêòèâ³çóºìî çíàííÿ ïðî ÷àñòèíè ìîâè, çàñâîþºìî 
òåðì³íè, áóäóºìî ä³àëîã çà çì³ñòîì òåêñòó

143. Прочитай текст.

Ó÷í³ îáñòóïbëè ïðîôќñîðà Ë³íãâѕñòà, 
çðàäѕëè, ïðèâ³òfëèñÿ é çàïèòfëè:

– À ïðî ùî Âè íàì ñüîãњäí³ ðîçêfæåòå?
Ïðîôќñîð Ë³íãâѕñò çàïðîïîíóâfâ ñѕñòè çà 

ïfðòè ³ ñêàçfâ:
– Ñüîãњäí³ ÿ ïîâåäў âàñ ó ÷àð³âíў êðàјíó, ÿêà çâќòüñÿ 

ÃÐÀÌÀÒÈÊÀ. Ó í³é æèâўòü ñëîâћ âåëbêèìè ðîäbíàìè. ² 
íàçèâћþòüñÿ ö³ ðîäbíè ×ÀÑÒÈÍÈ ÌÎÂÈ (części mowy).

ª ðîäџíà ñë³â, ÿêà â Ãðàìћòèö³ íàçèâћºòüñÿ ²ÌÅÍÍÈÊ 
(rzeczownik). ²ìќííèêè ³ìåíўþòü ïðåäìќòè – ³ñòњòè ³ 
íå³ñòњòè ³ â³äïîâ³äћþòü íà ïèòћííÿ õòî? ùî? 

Â ³ìќííèê³â º ïîì³÷íèêџ – ÇÀÉÌÅÍÍÈÊÈ (zaimkі). 
Âîíџ ÷ћñòî âèñòóïћþòü çћì³ñòü ³ìќííèê³â ³ âàì äњáðå 
çíàéњì³. Öå ñëîâћ ÿ, òè, â³í, âîíf, âîíj, ìè, âè, âîíb. 

Ùîá ³ìќííèêè ÷è çàéìќííèêè â³äãўêíóëèñÿ, òðќáà ¿õ 
ñïèòћòè õòî? àáњ ùî? 

Ïњðÿä ç ³ìќííèêàìè æèâќ ðîäџíà ñë³â, ÿêà íàçèâћ-
ºòü ñÿ ÏÐÈÊÌEÒÍÈÊ (przymiotnik). Âîíџ íàçèâћþòü 
îçíћ êè ³ìќííèê³â. Ùîá ä³çíћòèñÿ, ÿê³ îçíћêè ìћþòü 
³ìќí íèêè, ïðèêìќòíèê³â òðќáà çàïèòћòè ÿêbé? ÿêf? 
ÿêt? ÿês?

À íåäàëќêî æèâќ ùå îäíћ ðîäџíà ñë³â, ÿêћ â 
Ãðàìћòèö³ íàçèâћºòüñÿ Ä²ªÑËOÂÎ (czasownik). Ä³ºñëîâћ 
ïîâ³äîìëљþòü, ùî ðњáëÿòü ³ìќííèêè. Çàïèòћºø ¿õ, ùî 
ðjáèòü ïðåäìќò? àáњ ùî ðîábâ? ÷è ùî áeäå ðîábòè?, 
âîíџ îäðћçó ðîçêћæóòü. 
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ª é ѕíø³ ðîäџíè ñë³â, íàïðџêëàä, ×ÈÑË²ÂÍÈÊÈ 
(liczebnikі). Âîíџ íàçèâћþòü êѕëüê³ñòü ïðåäìќò³â (îäbí,  
ätñÿòü) àáî ¿õ ïîðљäîê (ïtðøèé, òðtò³é). À ùîá ïðî öå 
ä³çíћòèñÿ, ïîòðѕáíî çàïèòћòè: ñêsëüêè? àáњ êîòðbé?

À ïðî ðîäџíó ÑËÓÆÁOÂÈÕ ÑË²Â âè âæå çíћºòå. 
Îäíѕ çâўòüñÿ ÏÐÈÉÌÅÍÍÈÊÈ (przyimkі) (ó, â, ç, íà, 
ï³ä), áî çàâæäџ çíàõњäÿòüñÿ ïðè ³ìќííèêàõ: íà äîðjç³, 
ï³ä ätðåâîì. À ѕíø³ çâўòüñÿ ÑÏÎËÓ×ÍÈÊÈ (spójnikі) 
(³(é), òà, à, àët). Âîíџ, íѕáè ì³ñòњ÷êè, ñïîëó÷ћþòü 
ñëîâћ: ²âfíêî ³ Ìèêjëêà, çåìëz òà ítáî.

Êњæíà ðîäџíà æèâќ â äðўæá³ ç ѕíøèìè. Ó êњæíî¿ º 
ñâîј îñîáëџâîñò³, ÿêѕ âè áўäåòå âèâ÷ћòè. ª é ѕíø³ ðîäџíè 
ñë³â. Ïðî íèõ âè ä³çíћºòåñü ï³çíѕøå.

Îòњæ, ðóøћéìî ðћçîì ó äўæå ö³êћâó êðàјíó 
ÃÐÀÌÀÒÈÊÓ!

Про що розповів професор Лінгвіст? Що тобі вже знайоме 
про частини мови з уроків рідної мови? А що нове? Випиши і 
запам’ятай на́зви частин мови.

2. Ще раз перечитай текст і назви́ відомі тобі частини мови та їх 
ознаки. 

3. Складіть за змістом тексту діалог. 

144. Прочитай вірш. Назви́ частини мови, до яких належать ужиті в 
ньому слова. 

Âџéøëè ç ëѕñó âåäìåæћòà, 
çàõîäџëèñü æџòî æћòè. 
Çàïðÿãëњñÿ â æћòêó òðњº, 
äî â’ÿçћííÿ ñòћëî äâњº, 
øњñòå ì³æ äóáêћìè êњñèòü, 
ñüњìå âњäó âñ³ì ï³äíњñèòü.

144. 

145. 1. Прочитай слова. Постав до них питання. 3апиши спочатку 
іменники, потім – прикметники, а наостанок – дієслова. Доведи, що 
ти не помиляєшся. 

Áàòüê³âùџíà, ïðàöþâћòè, ã³ëëz, јçäèòè, ëüîí, Â³ò-
÷џçíà, ï³ä’yõàòè, ëþáњâ, áћòüêî, ùàñëbâèé, ââѕ÷ëèâèé, 
ðћä³ñíèé, âњ¿í, áîѓöü, ñîëîâ’yíèé, êîëåêòџâíèé, ðîçìîâ-
ëљòè, ãîâîðџòè, çíàííz. 

2. Які з виділених слів мають таку будову     ?
3. Чи є серед цих іменників, прикметників і дієслів синоніми? Якщо є, 
то підкресли їх. 
4. Поясни написання виділених слів. 

146. 1. Прочитай слова. Випиши групи синонімів. До яких частин 
мови вони належать? 

Äîù, ìðѕþòü, âåëåòќíñüêèé, äўìàþòü, ëàñêћâèé, 
ãàäћþòü, ìàëџé, ã³ãћíòñüêèé, ì³ðêўþòü, êðџõ³òíèé, 
çëџâà, äð³áíџé, âåëџêèé, ïåñòëџâèé, íѕæíèé. 

2. Знайди серед слів антоніми. Назв й запиши їх. Познач будову 
цих слів. 

147. Прочитай український народний вислів, склади і запиши ре-
чення з ним.

Âsòåð ó ãîëîâs ñâbùå – òàê êћæóòü ïðî ëåãêîâћæíó 
ëþäџíó. 

148. 1. Прочитай рядки синонімів. 

Äўìàòè, ãàäћòè, ìðѕÿòè, ì³ðêóâћòè. 
Âåëåòќíñüêèé, âåëè÷ќçíèé.

2. Подумай, які з цих слів можна вставити замість крапок у подані 
речення. Речення запиши. Визнач, якою частиною мови є вставлені 
слова. 

1. Õëjïåöü äњâãî ... íàä çàäћ÷åþ ³ âñќ-òàêè ðîçâ’ÿçfâ 
¿ј. 2. ²ðџíêà ... ñòћòè â÷џòåëüêîþ. 3. Íà îêњëèö³ ìѕñòà 
çáóäóâћëè ... ñòàä³њí. 

3. Поясни написання виділених слів. 
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ІМЕННИК
Ãðóïóºìî ñëîâà çà ÷àñòèíàìè ìîâè. Äîáèðàºìî äî 
³ìåííèê³â ñèíîí³ìè é àíòîí³ìè

149. 1. Прочитай. 

Îñü ³ìќííèê, ëђ á³ äðўç³, 
öþ ÷àñòџíó ëђ áëÿòü äўæå, 
áî óñќ âîíћ íàçâќ, 
äàñòü ³ìќííÿ çîëîòќ:
ìћìà, ìèð ³ Óêðàјíà, 
ñњíöå, íќáî, ñâ³ò, ëþäџíà, 
çâўêè, áўêâè, ñëњâî, ìњâà – 
îñü ÷àñòџíà öÿ ÷óäњâà. 
Õòî? Ñåñòðџ÷êà, íќíüêà, áћòüêî, 
ïòћøêà, áѕëî÷êà, çàé÷ћòêî…
Ùî? Çåìëљ, ð³êћ, ä³áðњâà, 
êíџæêà, çњøèò, ðў÷êà, øêњëà…

2. Складіть діалог за текстом вірша. 

150. Прочитай. 

– ×îìў ìè ïî÷èíћºìî âèâ÷ћòè ÷àñòџíè 
ìњâè ç ³ìќííèêà? – çàïèòћâ Òњìàø.

– Äðўæå, ÿ çћðàç òîáѕ öå ïîÿñíu. 
Òîìў ìè âèâ÷ћºìî ïќðøèì ³ìќ í-
íèê, ùî öå íàéâàæëџâ³øà ÷àñòџíà 
ìњâè. ²ùќ ïќðâ³ñí³ ëuäè, ï³çíàђ÷è 

ïðèðњäó, íàçèâћëè ñëîâћìè íàâêњëèøí³ 
ïðåäìќòè ³ љâèùà. Áåç ³ìќííèê³â íåìîæëџâ³ 
æњäí³ çíàííљ, íå ìњæå ³ñíóâћòè æњäíà íàўêà. ßêáџ 
íå áўëî ³ìќííèê³â, íå ìњæíà áўëî á ãîâîðџòè í³ ïðî 
ïòàõѕâ, í³ ïðî òâàðџí, í³ ïðî ðњäè÷³â, äðўç³â ³ âçàãàëѕ 
ïðî æèòòљ. Çà êѕëüê³ñòþ ñë³â, ÿêѕ íàëќæàòü ö³é ÷àñòџí³ 
ìњâè, ³ìќííèê ïîñ³äћº ïќðøå ìѕñöå ñќðåä óñѕõ ѕíøèõ 
÷àñòџí ìњâè.

Про що ти дізнався? Що запам’ятав? 

150. 

151. 1. Прочитай слова. 
Äðóæџòè, äðўæáà, äðўæíèé. 
Ñóì, ñóìíџé, ñóìóâћòè. 

2. Томаш сказав, що в кожному рядку записані спіль-
нокореневі слова, але належать вони до різних частин 
мови. Ти погоджуєшся з цією думкою? Свою думку до-
водь так: «Я погоджуюся (не погоджуюся) з Томашем, 
тому що ... » , 

Çâåðíb óâfãó! ²ìќííèêè ìњæóòü ìћòè êð³ì çíћ÷åí-
íÿ ïðåäìќòíîñò³ ùå é çíћ÷åííÿ îçíћêè ÷è äѕ¿, àëќ 

ïðè öüњìó â³äïîâ³äћòè íà ïèòћííÿ ùî? Íàïðџêëàä: 
ñì³ëbâ³ñòü, ñï³â, çtëåíü. 

152. 1. Прочитай слова. Випиши групи синонімів. До яких частин 
мови вони належать? 

Äîù, ìðѕþòü, âåëåòќíñüêèé, äўìàþòü, ëàñêћâèé, 
ãàäћþòü, ìàëџé, ã³ãћíòñüêèé, ì³ðêўþòü, êðџõ³òíèé, 
çëџâà, äð³áíџé, âåëџêèé, ïåñòëџâèé, íѕæíèé. 
2. Знайди серед слів антоніми. Назв і запиши їх. Познач будову цих 
слів. 

153. 1. Утвори і запиши іменники від поданих слів. Доведи, що не 
помиляєшся. 

Ñџâèé, æџòè, äўìàòè, õîðњáðèé, ÷èòћòè, ÷џñòèé, 
ñџí³é, âèøíќâèé, ñì³ëџâèé, ìàëџíîâèé, ìàëþâћòè, 
áîðњòèñÿ. 
2. Назв спочатку іменники зі значенням ознаки, потім – зі значенням дії. 

154. 1. Прочитай текст. Про що ти з нього довідався(-лась)? 

Õë³á ³ ðóøíџê – îäâѕ÷í³ ëþäñüêѕ 
ñџìâîëè. Õë³á-ñ³ëü íà âџøèòîìó 
ðóøíèêў áўëè âèñњêîþ îçíћêîþ 
ãîñòџííîñò³ óêðàјíñüêîãî íàðњäó. 

Êњæíîìó, õòî ïðèõњäèâ ³ç ÷џñòèìè 
ïњìèñëàìè, ï³äíњñèëè öþ äћâíþ 
ñâÿòџíþ (Âàñèëü Ñêóðàò³âñüêèé). 
2. Спиши текст. Назв іменники. 3а якими ознаками ти їх відніс(-есла) 
до цієї частини мови? 

õîðњáðèé
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Ð³ä ³ìåííèê³â. Àêòèâ³çóºìî çíàííÿ ïðî ð³ä ³ìåí-
íèê³â, çàñâîþºìî òåðì³íè. Ðîçð³çíÿºìî ³ìåííèêè, 
ùî íàëåæàòü äî ð³çíîãî ðîäó â ïîëüñüê³é òà óêðà-
¿íñüê³é ìîâàõ 

155. 1. Прочитай. 
Ïðî÷èòћâøè òtìó óðjêó, Òњìàø çðàäѕâ, áî 

ââàæћâ, ùî â³í óñќ çíћº ïðî ð³ä ³ìќííèê³â ³ 
âìѕº éîãњ âџçíà÷àòè. Â³í âџð³øèâ ïîä³ëџòèñÿ 
ñâîѓþ ðћä³ñòþ ç ïðîôќñîðîì Ë³íãâѕñòîì. 

– Øàíњâíèé ïћíå Ë³íãâѕñòå, – ââѕ÷ëèâî 
çâåðíўâñÿ äî â÷ќíîãî Òњìàø, – ð³ä ³ìќííèê³â âèçíà÷ћòè 
ëќãêî. Îñü äèâѕòüñÿ: äsâ÷èíà, ä³â÷f, ä³â÷fòêî. Ö³ ñëîâћ 
íàçèâћþòü îñѕá æ³íњ÷î¿ ñòћò³. Çíћ÷èòü âîíџ – æ³íњ÷îãî 
ðњäó. À õëjïåöü, õëîï÷åíz – îñѕá ÷îëîâѕ÷î¿ ñòћò³. 
Çíћ÷èòü, âîíџ ÷îëîâѕ÷îãî ðњäó. 

Ïðîôќñîð Ë³íãâѕñò ïîñì³õíўâñÿ:
– Çíњâó, Òњìàøå, òè ïîñï³øџâ ³ âñå 

ïåðåïëўòàâ. ß á ïîðћäèâ òîáѕ ïðèãàäћòè, 
ÿê òè íàâ÷ћâñÿ âèçíà÷ћòè ð³ä ³ìќííèê³â íà 
óðњêàõ ïњëüñüêî¿ ìњâè. 

2. Допоможіть Томашеві визначити рід іменників 
дівчина, дівча, дівчатко, хлопець, хлопченя. 

Ïðèãàäfé! Â óêðàјíñüê³é ìњâ³, ÿê ³ â ïњëüñüê³é, 
³ìќííèêè ìћþòü ð³ä: ÷îëîâѕ÷èé (męski), æ³íњ÷èé 

(żeński), ñåðќäí³é (nijaki). Ùîá âџçíà÷èòè ð³ä ³ìќííèêà, 
ï³äñòàâëљºìî äî íèõ ñëîâћ â³í, âîíf, âîíj. 

156. 1. Прочитайте польські та українські словосполучення. 
Чим відрізняються іменники, ужиті в них? 

adres domowy – äîìføíÿ àäðtñà 
puszysty niedźwiadek – ïóõíћñòå âåäìåæћ 
znany poeta – â³äjìèé ïîtò
piękny afi sz – êðàñџâà àôѕøà
małe akwarium – ìàëќíüêèé àêâћð³óì
fl aga państwowa – äåðæfâíèé ïðfïîð.

2. Як ви визначили, якого роду іменники?
3. Із виділеними словосполученнями складіть і запишіть речення. 

157. Побудуйте діалог на тему «Чи всі іменники в польській і 
українській мовах однакового роду?» Наводьте під час діалогу 
приклади. 

158. Переклади словосполучення та запиши їх українською мовою. 

Piękny aster, biała czekolada, małe dziecko, adres domowy, 
pierwszy fi ołek, miękki fotel. 
2. Перевір себе за перекладним польсько-українським словником, 
якщо є помилки, виправ їх.

159. 1. Прочитай і посміхнись. 

ÆÀÐÒ

– ßêњãî ðњäó ñëњâî «òåëљ»? – çàïèòћëà â÷џòåëüêà 
â ў÷íÿ. 

– ßêùњ öå áè÷њê, òî ÷îëîâѕ÷îãî. À ÿê òåëџ÷êà – òî 
æ³íњ÷îãî, – â³äïîâѕâ òîé. 

2. А як би відповів учень, який вивчає рід іменників? Свою розповідь 
побудуй у вигляді тексту. 

160. 1. Прочитай текст. Про що в ньому розповідається? Знайди 
іменники, що повторюються. Заміни їх, де потрібно, синонімами та 
займенником він. 

Çà áàãћòî â³êѕâ Êџ¿â ïåðåæџâ ³ ïîáћ÷èâ íåìћëî. Íå ðàç 
Êџ¿â çàçíàâћâ æîðñòњêèõ âîðњæèõ íћïàä³â. Ìќøêàíö³ 
Êџºâà ìўæíüî áîðњëèñÿ ïðњòè âîðîãѕâ. Ó íàø ÷àñ Êџ¿â 
ðîñòќ é áóäўºòüñÿ. Ç ðњêó â ð³ê Êџ¿â ïðèêðàøћºòüñÿ 
íîâџìè áóäџíêàìè, ïàëћöàìè, ïðîñïќêòàìè.

2. Запиши виправлений текст. Підкресли іменники. Визнач їх рід. 
3. Прочитай речення з однорідними членами. До яких частин мови 
вони належать? Як з’єднані між собою?

161. 1. Прочитай прислів’я. Замість крапок встав потрібні ан-
тоніми. Як ти розумієш ці прислів’я? 

1. Ëѕòî äáћº, à … ïðèáèðћº. 2. Ìèð áóäўº, à … ðóéíўº. 
3. Ïðћöÿ ëþäџíó ãîäўº, à … ìаðíўº. 

2. Підкресли іменники. Визнач їх рід.
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×èñëî ³ìåííèê³â. Àêòèâ³çóºìî çíàííÿ ïðî ÷èñëî 
³ìåííèê³â, çàñâîþºìî òåðì³íè, çì³íþºìî ³ìåííè-
êè ð³çíîãî ðîäó çà ÷èñëàìè

Ïðèãàäfé! Â óêðàјíñüê³é ìњâ³, ÿê ³ â ïњëüñüê³é, 
³ìќííèêè çìѕíþþòüñÿ çà ÷џñëàìè, òњáòî 

âæèâћþòüñÿ â îäíèíѕ (ðe÷êà, îë³âtöü, jçåðî) ³ ìíîæèíѕ 
(ðe÷êb, îë³âös, îçtðà). 

Ùîá âџçíà÷èòè ÷èñëњ ³ìќííèêà, òðќáà çì³íџòè éîãњ 
çà çðàçêњì: îäbí – áàãfòî àáî áàãfòî – îäbí.

162. 1. Прочитайте і відгадайте загадки. 

Æîâòќíüê³ êëóáњ÷êè 
õњäÿòü áѕëÿ 
ìћìè-êâњ÷êè.

ß ïàñўñÿ íà ëóæêў 
â õóòðÿíњìó êîæóøêў.
Ìћþ ðѕæêè: áå-áå-áå – 
íàëÿêћþ ÿ òåáќ.

2. Спиши загадки. Підкресли іменники, ужиті в однині, однією ліні-
єю, а в множині – двома. Спробуй обґрунтувати правильність свого 
вибору за зразком: «Я думаю, що іменник … вжито в … , тому що 
йдеться про … (один / багато) предмет(-ів).».

163. 1. Прочитай вірш Ігоря Січовика. Про кого в ньому розповіда-
ється? Що саме?

Â ëѕñ³ º êðàâќöü ÷óäњâèé, 
øџº çâѕðàì â³í îáíњâè*. 
Äëÿ âåäìќä³â – êîæóøêџ,
äëÿ ëèñџ÷îê – ñîðî÷êџ,
äëÿ êóíџ÷îê** – ðóêàâџ÷êè,
à äëÿ áѕëî÷îê – ñï³äíџ÷êè.

2. Спиши вірш. Підкресли іменники. 
3. У якому числі вжито іменники – на́зви звірів і на́зви одягу? Доведи 
свою думку.

* Обно́ва – новий одяг.
** Куни́ця – kuna.

Çâåðíb óâfãó! Ï³ä ÷àñ óæèâћííÿ ³ìќííèê³â ó 
ìíîæèíѕ çìѕíþºòüñÿ ³ ìѕñöå íћãîëîñó.

Íàïðџêëàä:
ðóêћ – íåìћ ðóêџ – ï³äí³ìѕòü ðўêè
çåìëљ – íåìћ çåìëѕ – íîâѕ çќìë³
òðàâf – íåìf òðàâb – âèñjê³ òðfâè

164. 1. Оленка запропонувала Томашеві записати, що в нього є в 
портфелі. Ось який запис зробив хлопчик:

Ó ìќíå â ïîðòôќë³ º òðè êíџæêà, 
÷îòџðè çњøèò, îäџí ïåíћëè, îäíћ 
ë³íѕéêè, êîëüîðњâ³ îë³âöѕ, îäџí 
àëüáњìè.

2. Знайди помилки, яких припустився Томаш, і виправ їх. 
3. Запиши, що є у твоєму портфелі. Визнач і вкажи число записаних 
іменників. Доведи правильність свого запису.

165. 1. Прочитай вірш Вадима Крищенка. Скільки було дівчаток?
Áѕëÿ äâњðó – äâ³ Ôåäњðè,
áѕëÿ ´ћíêó – äâ³ Òåòљíêè,
áѕëÿ ðѕ÷êè – äâ³ Ìàðѕ÷êè,
à íà ëўç³ – äâ³ Ãàííўñ³.
Òèõ ä³â÷ћòîê îé áàãћòî!
Ïîðàõўéòå ¿õ, ìàëљòà.

2. Спиши вірш. Підкресли іменники. Зверху скорочено познач їх рід.
3. Поясни вживання великої букви.

Àêòèâ³çóºìî çíàííÿ ïðî ³ìåííèêè, ÿê³ âæèâàþòü-
ñÿ ò³ëüêè â îäíèí³ àáî ò³ëüêè â ìíîæèí³

Â óêðàјíñüê³é ìњâ³, òàê ñћìî, ÿê ³ â ïњëüñüê³é, º 
³ìќííèêè, ÿêѕ îçíà÷ћþòü áàãћòî, à âæèâћþòüñÿ 

ëèøќ â îäíèíѕ:  nasienie (l. p.) –  íàñѕííÿ (îäí.); korzenie 
(l. p.) – êîðѕííÿ (îäí.); zboże (l. p.) – çáѕææÿ (îäí.); obu-
wie (l. p.) – âçóòòљ (îäí.); liście (l. p.) – ëџñòÿ (îäí.)
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Îäíћê â óêðàјíñüê³é ìњâ³ ³ìќííèêè âîëjññÿ, 
êîëjññÿ âæèâћþòüñÿ â îäíèíѕ, à â ïњëüñüê³é – ó 
ìíîæèíѕ: włosy, kłosie (l. mn.). Òàê ñћìî ³ìќííèê 

â³äïî÷bíîê (wczasy (l. mn.). À ³ìќííèêè zñíà (dziąsło 
(r. n.)), äæўíãë³ (dżungla (r. ż.)) â óêðàјíñüê³é ìњâ³ 
âæèâћþòüñÿ â ìíîæèíѕ. 

166. Прочитай іменники. Визнач їх рід. Змін іменники за зразком: 
один – багато. Запиши їх через риску і познач закінчення.

Ïњëå, æџòî, âѕòåð, ў÷åíü, ñòÿã, äњøêà, ó÷åíџöÿ, 
â÷џòåëüêà. 

Çâåðíb óâfãó! Ó äќÿêèõ ³ìќííèê³â ÷îëîâѕ÷îãî ðњäó 
â ìíîæèíѕ âèïàäћº çâóê [å]: e÷åíü – e÷í³, ïfëåöü – 

ïfëüö³. 

167. Прочитай речення, спиши. Підкресли іменники і визнач їх число. 
1. Âќðåñåíü, íåìњâ ó÷џòåëü, äâќð³ øêњëè â³ä÷èíџâ. 

2. Ëџñòÿ ïîæîâòѕëå ç äќðåâà ëåòџòü. 3. Äàé, áàáўñþ, 
ïîö³ëўþ ñèâèíў òâîãњ âîëњññÿ. 4. Âóñћòå êîëњññÿ ðîñџíîê 
íàïџëîñÿ. 

168. 1. Прочитай і спиши текст. 
Ñjíÿ÷íèé ïðîì³ítöü çàãëљíóâ ó â³êíj, êîâçíўâ ïî 

ïfðò³, ïî ñò³íѕ, çàòðџìàâñÿ íà êíèæêfõ ³ çjøèòàõ. Ó 
êëfñ³ âðàç ïîñâ³òëѕøàëî. Ïî îáëџ÷÷ÿõ ў÷í³â ïðîáѕãëè 
ўñì³øêè.

2. Визнач число іменників. 

169. 1. Прочитай український народний вислів. Склади і запиши з 
ним речення. 

Ïîõíuïèòè íjñà – äўæå çàñìóòџòèñü.
2. Чи трапляється таке з тобою або твоїм братиком чи сестричкою? 
Склади й запиши речення про це також. 

170. 1. Переклади словосполучення українською мовою.
Podaję liście, nowe obuwie, ładne włosy, starzy rodzice, kręte 

schody. 
2. Склади речення з трьома українськими словосполученнями. 

Склади й запиши речення про це також. 

Podaję liście, nowe obuwie, ładne włosy, starzy rodzice, kręte 

×èòàºìî òåêñòè, ñïîñòåð³ãàºìî çà ³ìåííèêàìè, ùî 
âæèâàþòüñÿ ëèøå â îäíèí³ àáî ëèøå â ìíîæèí³

171. 1. Прочитай вірш Анатолія Камінчука. Про кого і про що в ньо-
му розповідається?

ß ëàäíћþ ãîä³âíџ÷êè
äëÿ ãîðњá÷èêà é ñèíџ÷êè.
Äëÿ ìàëњãî ñí³ãóðöљ
êðèõò íàñџïëþ ³ ïøîíöљ.
Ïðèë³òћéòå, äðўç³ ìџë³, 
íå ëÿêàéòќñü çàìåòѕë³!

2. Випиши в колонку іменники, ужиті в множині. Зміни їх за зразком: 
багато – один. 

3. Випиши так само іменники, ужиті в однині. Зміни їх, уживши в мно-
жині, і запиши через риску. Який із цих іменників не можна вжити в 
множині?

172. 1. Прочитай текст. Яку картину природи змальовано?
Oñ³íü. Óæå îïћëî ëbñòÿ ç äåðќâ. Ç ítáà ÷ћñòî ñѕºòüñÿ 

äîù. Ìîº âîëjññÿ ³ jäÿã çìњêëè â³ä íüњãî. Óäњìà 
ÿ øâџäêî çí³ìћþ ç ñќáå ìњêð³ êўðòêó é øòàíb, ùîá 
ïðîñóøџòè.

2. Визнач і вкажи число виділених іменників. Чи можна вжити їх у 
множині? 

3. Поміркуйте, іменник штани означає один чи багато предме-
тів? У якому числі вжито цей іменник?

173. Прочитай і посміхнись!

ßêњñü ìћìà çàïèòћëà:
– ×è òè, Áîãäћíêó, çíћºø, ùî òàêќ îäíèíћ, à ùî 

ìíîæèíћ?
– Íàâ÷џâñÿ. 
– Òî ñêàæџ: äæџíñè – öå îäíèíћ ÷è ìíîæèíћ? 
– Óãîðѕ îäíèíћ, à âíèçў – ìíîæèíћ. 

Що б мав відповісти Богданко? 
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Â óêðàјíñüê³é ìњâ³ º ³ìќííèêè, ÿêѕ õî÷ ³ îçíà÷ћþòü 
áàãћòî, àëќ âæèâћþòüñÿ ëèøќ â îäíèíѕ. Öå ³ìќ í-
íè êè ëbñòÿ, ïøîíj, çåðíj, ìîëîêj, âîëjññÿ, êîëjññÿ, 

âóãsëëÿ, çjëîòî, ñðsáëî, çäîðjâ’ÿ, ùfñòÿ, ítáî. Óñѕ âîíџ 
ñåðќäíüîãî ðњäó.

² íàâïàêџ, º ³ìќííèêè, ÿêѕ íàçèâћþòü îäџí ïðåäìќò, àëќ 
çћâæäџ âæèâћþòüñÿ â ìíîæèíѕ. Öå äâtð³, ñfíè, íjæèö³, 
øòàíb, êîâçàíb, ïfõîù³. Òàêѕ ³ìќííèêè íå ìћþòü ðњäó.

174. 1. Прочитай і спиши рядки з вірша Анатолія Костецького. За-
знач над іменниками їх число.

Ãћðí³ äðўç³ º â çèìџ –
ñћíè, ëџæ³, êîâçàíџ.

2. Чи всі іменники останнього рядка можна вжити в однині?

175. Прочитай і відгадай загадку. Спиши. Підкресли іменники, які 
вживаються лише в однині.

Ðîçêњëåø ë³ä – â³çüìќø ñðѕáëî,
ðîçêњëåø ñðѕáëî – â³çüìќø çњëîòî.

176. 1. Прочитай уривок з вірша Володимира Коркіна.
×ћñîì äëÿ ùfñòÿ áàãћòî íå òðќáà:
ï³ëњòîâ³ äњñèòü ÷џñòîãî ítáà,
øîôќðîâ³ – òѕëüêè á ð³âíќíüêà äîðњãà,
ïќêàðþ – ïfõîù³ õëѕáà ì’ÿêњãî. 

Що і кому потрібно для щастя? А що потрібно тобі, щоб бути 
щасливим(-ою)?

2. Спиши вірш. Визнач і вкажи число виділених іменників. Які з них 
вживаються тільки в однині, а який – лише в множині?

177. 1. Прочитай текст. Яку картину ти уявив(-ла)?

²äў ñòќïîì. Âѕòåð êóéњâäèòü* ìîѓ âîëjññÿ. Ïåðќä³ 
ìíњþ ñòåï, ÿê ìњðå. Â³ä âѕòðó õâèëђ ºòüñÿ çîëîòќ 
êîëjññÿ. Óãîðѕ ÷ўòè ñï³â æћéâîðîíêà. Äèâëђ ñü ³ ñќðöå 
ðàäѕº â³ä ö³ѓ¿ êðàñџ.
2. Спиши. Підкресли іменники. Визнач і вкажи їх рід і число.
3. Поясни правопис виділених слів.

* Куйjвдити – pokudłać.

Â³äì³íþâàííÿ ³ìåííèê³â. Çì³íþºìî ³ìåííèêè çà 
ïèòàííÿìè. Çàïàì’ÿòîâóºìî ífçâè â³äì³íê³â ³ â³ä-
ì³íêîâ³ ïèòàííÿ. Áóäóºìî ñëîâîñïîëó÷åííÿ 

Ïàì’ÿòfé! ²ìќííèêè â ðќ÷åíí³ ïîâ’љçóþòüñÿ ç ѕí-
øè ìè ñëîâћìè, çìѕíþþ÷è ñâîј çàêѕí÷åííÿ. 

178. Прочитайте нáзви відмінків в українській мові і відмінкові пи-
тання. Чи збігаються питання в польській та українській мовах? 

Ïîñòћâëåí³ äî ³ìќííèê³â ïèòћííÿ íàçèâћþòüñÿ 
â³äìsíêîâèìè, áî íàëќæàòü â³äìsíêàì. Òîìў çìѕíà 

³ìќííèê³â çà ïèòћííÿìè íàçèâћºòüñÿ â³äìsíþâàííÿì. 

Mianownik – kto? cо?
Dopełniacz – kogo? czego?
Celownik – komu? czemu?
Biernik – kogo? cо?
Narzędnik – kim? czym?
Miejscownik – o kim? o czym? 
Wołacz

Íàçèâíèé – õòî? ùî? 
Ðîäîâèé – êîãî? ÷îãî? 
Äàâàëüíèé – êîìó? ÷îìó? 
Çíàõ³äíèé – êîãî? ùî? 
Îðóäíèé – êèì? ÷èì?
Ì³ñöåâèé – íà êîìó? íà ÷îìó?
Êëè÷íèé

179. 1. Випиши в колонку за зразком різні форми іменника море ра-
зом зі словами, з якими він пов’язаний, ставлячи від цих слів у дуж-
ках питання. Познач відмінок. 

Çðàçîê. ª (õòî? ùî?) ñњíöå. 

Íà ïѕâäí³ íћøî¿ êðàјíè º (…) ìњðå. Äëÿ ìќíå íåìћº 
(…) ìњðÿ, êðћùîãî çà öå. Êîëџ ïîâåðòћþñü äîäњìó, 
ÿ òàêџé ðћäèé (…) ìњðþ. Êîëџ ÿ áћ÷ó (…) ìњðå, áћ÷ó 
âèñњê³ ãњðè íàä íèì, ÿ çàäîâњëåíèé (…) ìњðåì ³ íќáîì, 
³ ÷џñòèì ïîâѕòðÿì. ß ùàñëџâèé, ùî æèâў (…) íà ìњð³. 
Ìњðå, òè çàâæäџ ç³ ìíњþ! 

2. У якому відмінку стоїть іменник море в останньому реченні?
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180. 1. Прочитай текст Алли Свашенко. Про кого і про що в ньому 
розповідається? Хто ж переміг? Як саме? 

ÇÀªÖÜ ² ¯ÆÀÊ

Çћºöü ñòðѕâñÿ ç ¯æàêњì, ïîñì³љâñÿ íàä çâ³ðêњì: 
«ßêùњ çâ³ð òè íå ëåäћùèé, ïîçìàãћºìîñü, ¯æћ÷å. Òà ÷è 
æ âäћñòüñÿ ̄ æàêњâ³, êóöîíѕæö³, ìàëþêњâ³, ìåíќ øâџäêî 
îá³éòџ ³ äî ôѕí³øó ïðèéòџ?» 

¯æћê óñì³õíўâñÿ òџõî ³ ïîäўìàâ: «Îöå ëџõî! Õî÷ 
äî Çféöÿ é íå ð³âízþñü, âñå æ ³ç íèì ÿ ïîçìàãћþñü. 
Íњãè â íüњãî õî÷ äîâãќíüê³, àëå ðњçóì êîðîòќíüêèé. 
Êîëџ áѕãòèìó íå ñàì, Çféöåâ³ ÿ ôjðó äàì. Çféöÿ çìњæó 
îá³ãífòè. Õàé íå õâћëèòüñÿ âóõћòèé. ²ç Çféöåì ïîá³æbòü 
¯æћê. Â³í íà õџòðîù³ ìàñòћê*». 

Îñü ³ ôѕí³ø, ̄ æàêћ ïåðåìњãà æäå ëåãêћ. Ï³ò íà Çféö³, 
ÿê ðîñћ. Ãëљíóâ Çћºöü: ÷óäåñћ! Íà ìàëќíüê³ì ¯æàêњâ³ 
àí³ ïњòó, àí³ êðњâ³. Ç ¯æàêћ õî÷ âњäó ïèé. Çàæóðџâñÿ 
Çћé÷èê ì³é. 

«Çћéöþ, òè íå âèõâàëљéñÿ. Á³ëüø ç³ ìíњþ íå 
çìàãћéñÿ!» 

2. Випиши виділені сполучення слів, ставлячи за зразком у дужках 
питання та позначаючи відмінок:

Çðàçîê. Ñòðѕâñÿ (õòî? ùî?) Çћºöü (Í. â.). 
Ñòðѕâñÿ (ç êèì? ÷èì?) ç ¯æàêњì (Îð. â.). 

3. Визначаючи відмінок іменника в словосполученні «Зайця обійти», 
Томаш вирішив, що він стоїть у родовому відмінку. А ти як гадаєш? 
Чого не врахував Томаш?

4. Переглянь текст іще раз. Чи є в ньому іменники, ужиті у кличному 
відмінку? Назви їх. 

181. Розгляньте малюнки до тексту впр. 177. Знайдіть той, 
зміст якого не відображений у тексті казки, однак без того, що 
намальовано, Їжак не переміг би. Усно складіть розповідь за 
змістом цього малюнка. 

* Маста́к – majster.

182. Прочитай і спиши текст. Постав запитання від дієслів до імен-
ників, з якими вони зв’язані. Визнач відмінок іменників.  

Ïòàøêџ ïðîë³òћëè íàä ïњëåì ³ çáџëè äæìåëљ. Ïћäàâ 
äæì³ëü ³ çàãóáџâ ñîðњ÷êó. Òåïќð ñèäљòü ïòàøêџ â ïњë³ ³ 
øџþòü äæìåëќâ³ ñîðњ÷êó çîëîòџìè íèòêћìè. 

183. Прочитай словосполучення. Спиши їх, ставлячи на місці 
крапок у дужках питання. Познач, у якому відмінку вжито імен-
ники. 

Ç’ÿâџòèñÿ (…) íà íåá³, éòè (…) ç ïîäðўãîþ, äàðóâћòè 
(…) ñåñòðѕ, çàñѕÿòè (…) ïøåíџöåþ, ðîçïîâіñòџ (…) áðћòîâ³, 
çàïðîñџòè (…) ä³äóñљ, ïîáћ÷èòè (…) âèñòћâó*. 

Óæèâàºìî ³ìåííèêè â ð³çíèõ â³äì³íêîâèõ ôîðìàõ. 
Áóäóºìî ä³àëîãè çà çì³ñòîì ìàëþíê³â

184. 1. Прочитай вірш Дмитра Павличка «Прапор». Спиши. Визнач 
відмінок виділених іменників. 

Ïðàïîð íàø, ÿê ëѕòî,
â ñњíö³ ìàéîðџòü – 
ïî äîëèí³ – æџòî,
ïî ãîðѕ – áëàêџòü. 

2. Томаш вважає, що виділені іменники вжиті в давальному 
відмінку. Чи погоджуєшся ти з цією думкою? Міркуй так: «Я 
... з цією думкою, бо ... ».

* Вистáва – przedstawienie.
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185. 1. Прочитай, доповнюючи речення іменниками з довідки. Спи-
ши. У якому відмінку вжиті ці іменники? 

1. Ðѕäíó ìњâó, ðѕäíèé êðàé â ñќðö³, ... , çáåð³ãћé! 2. ²äџ, 
³äџ, ... , çâàðђ  òîáѕ áњðùèêó â ïîëџâ’ÿí³ì ãњðùèêó! 
3. Îé, ...-... , äîãîäџ, äîãîäџ, à òè, ...-... óðîäџ, óðîäџ! 
(Íàðîäíà òâîð÷³ñòü). 

Äîâ³äêà: ñњíå÷êó-áћòå÷êó, äњùèêó, çќìëå-ìћò³íêî, 
áðћòå.
2. Підкресли іменники, ужиті в кличному відмінку. Як вони виділені в 
реченні? 

186. 1. Розгляньте малюнки. Поміркуйте, що можуть сказати 
одне одному та вчительці зображені на малюнках діти. Дайте 
їм імена. 

2. Побудуйте діалоги, уживаючи імена у кличному відмінку. 

187. 1. Пригадай казку «Ріпка». Як зверталися дід до баби, баба до 
внучки, внучка до Жучки? 
2. Запиши речення з цими звертаннями. 

188. 1. Прочитай текст. Спиши. У дужках на місці крапок постав 
питання від підкреслених до виділених слів. Познач закінчення. 

Ïðèãàäfé! Ùîá âџçíà÷èòè â³äìѕíîê, òðќáà ñòћâèòè 
ïèòћííÿ â³ä ãîëîâíњãî ñëњâà äî çàëќæíîãî. 

Êîëџ âџïàâ ïќðøèé (…) ñísã, äѕòè çìàéñòðóâћëè 
â íћøîìó (…) äâîðs (…) ãîä³âíb÷êó. Òѕëüêè-íî 
ðîçâџäí³ëîñÿ, ïðèëåòѕëà äî íќ¿ æâћâà (…) ñèíb÷êà. 
Ñõîïџëà (…) ó äçüîá ãàðáóçњâå (…) íàñѕííÿ – ³ çëåòѕëà 
(…) íà òîïjëþ. Âñѕëàñÿ, ïðèòџñëà (…) íàñsííÿ÷êî (…) äî 
ãsëêè (…) ëfïêàìè é íó éîãî äçüњáàòè. 

2. Питання яких відмінків ти поставив(-ла)? 

Ïðîñòåæóºìî çì³íó â³äì³íêîâèõ çàê³í÷åíü ³ìåí-
íèê³â ÷îëîâ³÷îãî ðîäó ç íóëüîâèì çàê³í÷åííÿì òà 
³ç çàê³í÷åííÿì -î çà òàáëèöåþ

189. 1. Прочитай текст. 
Òњìàø ïèñћâ ðќ÷åííÿ: ß äðeæó ç Ìèêjëêîþ ³ 

Òàðfñèê… 
– À ÿêå æ çàêѕí÷åííÿ â ñëњâ³ Òàðfñèê? – çàìџñëèâñÿ 

â³í. – Ì³ðêўþ òàê: Ìèêjëêà – ³ìќííèê ÷îëîâѕ÷îãî ðњäó, 
³ Òàðfñèê – òåæ ÷îëîâѕ÷îãî ðњäó. Òî òðќáà ïèñћòè 
Òàðfñèêîþ?.. Ùîñü íå òàê. Ìћáóòü, çàòåëåôîíўþ Îëќíö³ 
é çàïèòћþ.

– Îëќíêî, ñêàæџ, áóäü ëћñêà, ÿêå 
çàêѕí÷åííÿ áўäå ìћòè ³ìќííèê Òàðfñèê ó 
ðќ÷åíí³ ß äðeæó ç Ìèêjëêîþ ³ Òàðfñèê…? 
Îáџäâа âîíџ ÷îëîâѕ÷îãî ðњäó…

– Òàê, ÷îëîâѕ÷îãî. Àëå 
³ìќííèê Ìèêjëêà ìћº çàêѕí-
÷åííÿ -à, à Òàðfñèê – íóëüîâќ 

çàêѕí÷åííÿ, òîìў òðќáà êàçћòè: Äðeæó ç 
Òàðfñèêîì. ²ìќííèêè ÷îëîâѕ÷îãî ðњäó ç 
íóëüîâbì çàêѕí÷åííÿì òà íà -î é ñåðќäíüîãî 
ðњäó íà -î, -å çìѕíþþòü ñâîј çàêѕí÷åííÿ ïî-ѕíøîìó. À 
çàïàì’ÿòћòè, ÿê ñћìå, òîáѕ äîïîìњæå òàáëџöÿ Ê³áќðèêà. 
ß íàä³øëђ ¿ј åëåêòðњííîþ ïњøòîþ. 

– Äљêóþ, Îëќíêî! ×åêћòèìó.
Îñü ÿêў òàáëџöþ íàä³ñëћëà Îëќíêà.

Öå (õòî?) áћòüêî, ä³äўñü, Àíäðѕé.
²äў (äî) (êjãî?) áћòüêà, ä³äóñz, Àíäðѕÿ.
Äљêóþ (êîìe?) áћòüêîâ³(-ó), ä³äóñtâ³(-þ), Àíäðѕºâ³(-þ).
Áћ÷ó (êîãj?) áћòüêà, ä³äóñz, Àíäðѕÿ.
Ïèøћþñÿ (êèì?) áћòüêîì, ä³äóñtì, Àíäðѕºì.
Êîñòђ ì (íà) (êjìó?) áћòüêîâ³(-ó), ä³äóñtâ³(-þ), 
Àíäðѕºâ³(-þ).

Про що запитав Томаш Оленку? Яку відповідь одержав? 
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2. Прочитай таблицю два-три рази, щоб запам’ятати. Зверни увагу, що 
у деяких випадках іменники – нáзви істот мають по два закінчення. 
3. Усно зміни закінчення іменників брат і дядько, користуючись таб-
ли цею Кіберика. 

190. Поміркуйте! Іменники батько і Микола – чоловічого 
роду. Чи однаковими будуть у них закінчення в давальному 
відмінку? Доведіть свою думку. 

²ìќííèêè ÷îëîâѕ÷îãî ðњäó – íћçâè ³ñòњò, â³äïîâ³äћ-
þ÷è íà ïèòћííÿ êîìe? (íà) êîìe?, ìњæóòü ìћòè 

çàêѕí÷åííÿ -îâ³, -åâ³, -ºâ³ ³ -ó, -þ.
²ìќííèêè, ùî º íå³ñòњòàìè, â³äïîâ³äћþ÷è íà ïèòћííÿ 

íà (ó) ÷jìó?, – çàêѕí÷åííÿ -³, -¿, -ó, -þ: ó ësñ³, ó ïfðêó, 
ó ãàu.

191. 1. Прочитай прислів’я. Подумай, на питання якого відмінка від-
повідають іменники, що в дужках. Щоб дізнатися про це, став питан-
ня від виділеного слова. Користуйся за потреби таблицею. 

Çðàçîê: ïëàòèòü (êîìó?) …
1. Áäæîëћ (âåäì³äü) ìќäîì äàíџíó ïëfòиòü. 2. Íå 

áàæfé (ñèí) áàãћòñòâà, à áàæfé (ðîçóì). 3. Ïðћöÿ ðjáèòü 
(÷îëîâ³ê) ðîçўìíèì. 4. Ãћðíîìó (õàçљ¿í) ³ ñîëîìџíêà 
çíàäîáèòüñÿ. 

2. Спиши, розкриваючи дужки. Підкресли й доведи правильність ужи-
тих закінчень. 

192. Подумайте, яке із закінчень -ові, -еві чи -єві слід ужити в 
іменниках чоловічого роду. За потреби користуйтеся опорною 
схемою. Запишіть утворені словосполучення. 

ßêùj îñíjâà ³ìtííèêà çàêѕí÷óºòüñÿ íà:
[-] [=] æ, ÷, ø é
   

òî â Ä. ³ Ì. â. -îâ³ -åâ³ -åâ³ -ºâ³

Íàêћç (ñîëäћò), ñêàçћòè (òîâћðèø), âðó÷џòè (ó÷џòåëü), 
äîðó÷џòè (Ñåðãѕé), ñêàçћòè (ñòњðîæ), ïîêàçћòè (ðњäè÷), 
ïîäàðóâћòè (Àíäðѕé). 

193. 1. Прочитай вірш Федора Петрова, правильно вимовляючи 
звуки [с] – [с΄]. Про кого розповідається у вірші? Що сталося з ді-
тьми? Хто їм допоміг?

Ëќñÿ, Ëќñèê ³ Îíџñÿ
çàáëóäџëèñÿ ó ëѕñ³.
Òà ÿêðћç ä³äўñü Îíџñèì
ó ñåëњ âåðòћâñÿ ëѕñîì.
² Îíџñèì âџâ³â ç ëѕñó
Ëќñþ, Ëќñèêà é Îíџñþ.

2. За змістом вірша утвори словосполучення, добираючи до дієслів 
іменники. Запиши. Познач закінчення іменників.

Çàáëóäџëèñÿ (ó ÷jìó? äå?) ó … .
Çóñòðѕëè (êîãj?) … .
Âåðòћâñÿ (÷èì? êóäjþ?) … .
Çðàäѕëè (êîìe?) … .
Âåðòћâñÿ (êóäb? ó ùî?) ó … .
Âџâ³â (ç ÷jãî?) ç … .
Ïîâåðíўëèñÿ (ç êèì?) ç … .

194. Прочитай і запиши речення, змінюючи іменники, що в 
дужках. Познач закінчення іменників, що змінювалися.

1. Öå êíџæêà ìîãњ (áðàò). 2. Ìèêњëêà ïðèãîòóâћâ 
ïîäàðўíîê (ä³äўñü). 3. Îëќã ïîñï³øћâ íà çўñòð³÷ ç 
(Áîðџñ). 4. Ìè ïðèјõàëè â ãњñò³ äî (äzäüêî Ñåðãѕé).

Âïðàâëÿºìîñü ó çì³íþâàíí³ çàê³í÷åíü ³ìåííèê³â 
÷îëîâ³÷îãî ðîäó

195. 1. Прочитай слова й утвори словосполучення, змінюючи імен-
ники, що в дужках. Усно став питання до іменника. За потреби корис-
туйся таблицею Кіберика.

Çóñòðѕòèñÿ ç (ó÷èòåëü), ðîçìîâëљòè ç (õëîï÷èê), 
ìàëþâћòè â (àëüáîì), ÷åêћòè (äðóã), äљêóâàòè (Þðêî), 
äàðóâћòè (ä³äóñü).

2. Запиши утворені словосполучення. Познач закінчення іменників. 
Доведи, що не помиляєшся.
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196. 1. Прочитай слова в колонках. Подумай і скажи, людям яких із 
названих професій потрібні такі речі. 

ìîëîòњê
ñêðџïêà
ëîïћòà
ïќíçëèê
æóðíћë

ñêðèïћëü
ñàä³âíџê
õóäњæíèê
ó÷џòåëü 
ðîá³òíџê

2. Додаючи слово потрібен (потрібна), утвори і запиши речення. 
Познач закінчення іменників. 

197. 1. Допоможи іменникам дібрати свої закінчення. 
ñòåï êðàé

-ó, -îâ³
-þ, -åâ³
-þ, -ºâ³

ê³íü âóæ

äîù ïîќò

2. Використовуючи подані іменники, побудуй кілька словосполучень, 
додавши слова допомагати, дякувати, радіти. Запиши утворені 
словосполучення. 

198. Утвори з поданих слів словосполучення і запиши їх. По-
ясни правопис відмінкових закінчень іменників. 

äàðóâћòè â³òћííÿ ãåðњé
ðîçïîâѕñòџ êâѕòè ä³äўñü
ïåðåäћòè ïðћâäà áћòüêî

×èòàºìî òåêñòè, çì³íþºìî çàê³í÷åííÿ ³ìåííèê³â 
÷îëîâ³÷îãî ðîäó ç íóëüîâèì çàê³í÷åííÿì ³ íà -î ³ 
ñåðåäíüîãî ðîäó íà -î, -å çà ïèòàííÿìè êîãî? ÷îãî?

199. 1. Прочитай текст. Про що в ньому розповідається?
Âèõњäæó ç äњìó ³ éäó äî ïћðêó. Ç íќáà ñѕþòüñÿ êðћïë³ 

äîùў. Íå âџäíî ñњíöÿ. Âѕòåð ñòðўøóº ëџñòÿ ç³ ñòàðњãî 
êëќíà. Áѕëÿ äўáà øàðóäџòü ëџñòÿì ¿æà÷њê. Ãћðíî ó 
ïћðêó âîñåíџ!

2. Спиши. Знайди і підкресли іменники чоловічого і середнього роду, 
які відповідають на питання чого?

²ìќííèêè ñåðќäíüîãî ðњäó, ùî â³äïîâ³äћþòü íà 
ïèòћííÿ êîãj? ÷îãj?, çfâæäb ìћþòü çàêѕí÷åííÿ -à, 

-ÿ (ítáà, ñjíöÿ), à ³ìќííèêè ÷îëîâѕ÷îãî ðњäó ç íóëüîâbì 
çàêѕí÷åííÿì – çàêѕí÷åííÿ -à, -ÿ, -ó, -þ (êëtíà, ësêàðÿ, 
ñísãó, Äóífþ). Àëќ: Äí³ïðf (áî Äí³ïðj – öå ³ìќííèê íà -î).

200. 1. Прочитай текст.
Òњìàø ïðî÷èòћâ ïîљñíåííÿ, ³ çàìџñëèâñÿ: 

«ßê æå ä³çíћòèñÿ, ÿêѕ ³ìќííèêè ÷îëîâѕ÷îãî 
ðњäó ìћòèìóòü çàêѕí÷åííÿ -à, -ÿ, à ÿêѕ – -ó, 
-þ?» Öüîãњ ðћçó õëњï÷èê çâåðíўâñÿ ïî 
äîïîìњãó äî ïðîôќñîðà Ë³íãâѕñòà.

– Öå ñêëàäíќ çàïèòћííÿ, ì³é äðўæå, – ñêàçћâ ïðîôќ-
ñîð. – Ùîá íå ïîìèëљòèñÿ, äîâåäќòüñÿ êîðèñòóâћòèñÿ 
äîâ³ä íè÷êњì, à êðћùå – çàïàì’ÿòћòè éîãî. À 
â ñêëàäíџõ âџïàäêàõ äîâåäќòüñÿ çâåðòћòèñÿ 
äî îðôîãðàôѕ÷íîãî ñëîâíèêћ.

– Äљêóþ, ïðîôќñîðå Ë³íãâѕñòå! 

ÄÎÂ²ÄÍÈ×ÎÊ
²ìåííèêè ÷îëîâ³÷îãî ðîäó ç íóëüîâèì çàê³í÷åííÿì òà -î, 

â³äïîâ³äàþ÷è íà ïèòàííÿ êîãî? ÷îãî?, ìàþòü çàê³í÷åííÿ:
 

-à, -ÿ, 
ÿêùî âîíè íàçèâàþòü:

-ó, -þ
ÿêùî âîíè íàçèâàþòü:

 ³ìåíћ (Þð³ÿ, Ãífòà);
 îñѕá (õëjïöÿ, ñbíà, äzäüêà);
 ïðîôќñ³¿ (øjôåðà, ïtêàðÿ);
 ì³ñòћ ³ ñќëà

(Êbºâà, Ëüâjâà);
 òðћíñïîðò

(ë³òàêf, êîðàáëz);
 âџðîáè ç áњðîøíà

(áàòjíà, áeáëèêà);
 äåðќâà (äeáà, êëtíà, zñåíà);
 òâàðџí (âjâêà, çféöÿ).

 љâèùà ïðèðњäè
(äîùe, ãðjìó, âsòðó);

 ïðîäўêòè õàð÷óâћííÿ
(áîðùe, öeêðó, êèñåëu);
 áóäњâè òà ¿õ ÷àñòџíè

(áóäbíêó, ïîâåðõó, ´àíêó)
 ïî÷óòòљ (ñìsõó, æfëþ);
 íћçâè êðћþ (Êðbìó, Ñèásðó);
 à òћêîæ ³ìќííèêè:

ñòtïó, ësñó, ãfþ.

Яке запитання виникло у Томаша? До кого він звернувся за до-
помогою? Що порадив професор Лінгвіст хлопчику? 

2. Прочитай довідничок кілька разів. Спробуй запам’ятати. 
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201. 1. Прочитайте слова зліва і справа, утворіть з них слово-
сполучення. Але спочатку поміркуйте, які закінчення матимуть 
іменники, сполучаючись з дієсловами. За потреби користуйте-
ся довідничком.

×åêћòè … , çàõîòѕòè … , 
ñõîâћòèñÿ â³ä … , ï³ä³éòџ 
äî … , çàïëћêàòè â³ä … .

âîäѕé, óðàãћí, ìåä, ñòðàõ, 
àâòњáóñ

2. Запиши утворені словосполучення. Познач закінчення іменників. 
Доведи правильність свого запису.

202. Прочитай слова в колонках. Утвори словосполучення й 
запиши їх. Познач закінчення іменників.

ñòîљòè
³òџ
ïîñï³øћòè
ïðèјõàòè

äî
áѕëÿ

ç

áðàò
êàøòћí
Óæãîðîä
ñèí

Ñïîñòåð³ãàºìî çà ÷åðãóâàííÿì ³ âèïàäàííÿì ãî-
ëîñíèõ ï³ä ÷àñ çì³íþâàííÿ çàê³í÷åíü ³ìåííèê³â 
÷îëîâ³÷îãî ³ ñåðåäíüîãî ðîäó â ðîäîâîìó â³äì³íêó, 
ðîçïîâ³äàºìî çà ìàëþíêîì

203. 1. Прочитай текст.

Ñüîãњäí³ ïðîôќñîð Ë³íãâѕñò ðîçïîâѕâ 
ў÷íÿì ùå ïðî îäíў îñîáëџâ³ñòü ³ìќííèê³â 
÷îëîâѕ÷îãî ³ ñåðќäíüîãî ðњäó. Âèÿâëљºòüñÿ, 
ó äќÿêèõ ³ìќííèêàõ ÷îëîâѕ÷îãî ðњäó, ÿêѕ 
çìѕíþþòüñÿ çà ïèòћííÿìè êîãj? ÷îãj?, 

ãîëîñíџé [³] ÷åðãўºòüñÿ ç [î] àáњ [å]: ð³ê – ðjêó, ëtá³äü – 
ëtáåäÿ. À â ѕíøèõ ³ìќííèêàõ ï³ä ÷àñ çìѕíè ¿õ ôîðì ñëњâà 
ãîëîñíѕ [î], [å] âçàãàëѕ âèïàäћþòü: õëjïåöü – õëjïöÿ, 
äåíü – äíÿ.

Ñëўõàâ Òњìàø ³ äèâóâћâñÿ:
– ßêћ æ ö³êћâà óêðàјíñüêà ìњâà!

Про що розповів професор Лінгвіст? Що здивувало Томаша? 

Ó äќÿêèõ ³ìќííèêàõ ÷îëîâѕ÷îãî ðњäó ç íóëüîâbì 
çàêѕí÷åííÿì ³ íà -î ï³ä ÷àñ çìѕíþâàííÿ çàêѕí÷åíü 
ãîëîñíѕ ÷åðãўþòüñÿ àáњ âèïàäћþòü. 

2. Простеж це за таблицями Кіберика.
Òàáëèöÿ 1

Ãîëîñí³ ÷åðãóþòüñÿ: 

[³]  [å] [³]  [î]
| |

ïàï³ð  íåìà (÷îãî?) ïàïåðó
êèñ³ëü  íåìà (÷îãî?) êèñåëþ

âå÷³ð  ÷åêàòè (÷îãî?) âå÷îðà
í³æ  íåìà (÷îãî?) íîæà

Òàáëèöÿ 2
Ãîëîñí³ [î], [å] âèïàäàþòü: 

[î]  [ ] [å]  [ ]
| |

áóäèíîê  á³ëÿ áóäèíêó
´àíîê  äî ´àíêó

õëîïåöü  äî õëîïöÿ
ïåðåöü  áåç ïåðöþ

204. Прочитай слова зліва і справа. Утвори словосполучення і за-
пиши. За потреби користуйся таблицею 1. Підкресли букви, що по-
значають голосні звуки, які чергувалися.

ê³íü íåìћ (êîãj?) … 
ñò³ë ñòîљòè (ásëÿ ÷jãî?) áѕëÿ …
ãð³ì ò³êћòè (â³ä ÷jãî?) â³ä …
ïèðѕã øìàòњê (÷îãj?) …
ê³ò ñèäѕòè (á³ëÿ êjãî?) á³ëÿ …

Ïðèãàäfé! Êџ¿â – … ç Êџºâà; … äî Êџºâà.
Ëüâ³â – … ç³ Ëüâjâà; … áѕëÿ Ëüâjâà. 

205. 1. Прочитай речення, добираючи замість крапок одну із назв міст. 
Óâќ÷åð³ ïњ¿çä âџ¿õàâ ç ____ ³ âðћíö³ ïðèáўâ äî ____ . 

Ó ____ áàãћòî ïћì’ÿòíèê³â. Öå äўæå ö³êћâå ìѕñòî.

2. Запиши доповнені речення. Підкресли букви, які позначають зву-
ки, що чергуються.
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206. 1. Прочитай текст, змінюючи закінчення іменників, що у дуж-
ках. Що ти помітив(-ла)?

Ïîâѕòðÿíèé çì³é ëåæћâ íà (ñò³ë). Çìѕÿ âџãîòîâëåíî ç 
ñџíüîãî (ïàï³ð). ²âћíêî é Îëќñü âçÿëџ çìѕÿ, âџéøëè ç 
(ä³ì) ³ ï³øëџ â ïњëå çàïóñêћòè éîãњ. Çì³é çàòð³ïîòѕâ â³ä 
(â³òåð) ³ ï³äíљâñÿ âџñњêî â íќáî. 
2. Спиши текст, розкриваючи дужки. Букви, що позначають звуки, які 
чергуються, підкресли.
3. Розглянь малюнок і розкажи, що робили хлопчики.

207. Прочитай словосполучення, змінюючи іменники, що в 
дужках. За потреби користуйся таблицею 2. Запиши словоспо-
лучення.

Ñõîâћòèñÿ â³ä (âѕòåð), ï³ä³éòџ äî (ïåíü), ïîëîâџíà 
(äåíü), ïðèõѕä (ãðўäåíü), ÷åêћòè (ã³ñòü), ñàä áѕëÿ (áóäџ-
íîê), ñàëћò ç (îã³ðњê).

Áóäóºìî ñëîâîñïîëó÷åííÿ ³ ðå÷åííÿ. Óæèâàºìî 
³ìåííèêè ÷îëîâ³÷îãî ðîäó â äàâàëüíîìó é ì³ñöå-
âîìó â³äì³íêàõ. Ñêëàäàºìî ðîçïîâ³äü 

208. Прочитай незакінчені речення, доповни їх потрібними іменника-
ми й запиши. Познач закінчення. Визнач відмінки дописаних іменників.

Ðîá³òíџê ïðàöђ º íà … . 
Æîíãëќð ïðàöђ º â … . 
Ë³ñíџê ïðàöђ º â … . 
Áóä³âќëüíèê ïðàöђ º íà … 

Çâåðíb óâfãó! Â óêðàјíñüê³é ìњâ³, íà â³äìѕíó â³ä 
ïњëüñüêî¿, ³ìќííèêè ÷îëîâѕ÷îãî ðњäó â ì³ñöќâîìó 

â³äìѕíêó ìњæóòü ìћòè íå òѕëüêè çàêѕí÷åííÿ -îâ³, -åâ³, 
-ºâ³, à é -³, -¿: ó ësñ³, ó ãf¿ òà -ó, -þ: ó ñàäe, â ãàu. 

209. Прочитай групи слів. Уживаючи прийменник у, розкажи, хто де 
живе. Запиши утворені речення. Познач закінчення. Підкресли бук-
ви, що змінилися. 

Çîçўëÿ ³ ñîëîâќéêî, ãàé; âîâê ³ ëèñџöÿ, ë³ñ; ãîðњá÷èê, 
ñòðѕõà; ïќñèê, áўäêà; ïàïўãà, êëѕòêà; áѕëêà, äóïëњ; 
áäæîëћ, âўëèê; êњíèê, ëóã. 

Çâåðíb óâfãó! Â óêðàјíñüê³é ìњâ³ ê³íöќâ³ ïðџ ãî-
ëîñ í³ îñíњâè [ã], [ê], [õ] ïќðåä ³ çìѕíþþòüñÿ íà [ç΄], 

[ö΄], [ñ΄].

210. 1. Прочитай вірш Алли Свашенко і запам’ятай. 
ßê âèêњíóºø çàâäћííÿ, 
íå çàáўäü ïðî ÷åðãóâћííÿ: 
ÿê ïîðsã – òî íà ïîðjç³, 
ÿêùњ ð³ã – êàæè íà ðjç³, 
êîëџ ðóõ – òî áóäå â ðeñ³, 
à êîæeõ – òî ó êîæeñ³, 
ÿê óðjê – òî íà óðjö³, 
à ÿê á³ê – êàæџ íà ájö³. 

2. Випиши парами слова, в яких чергуються приголосні звуки. Під-
кресли букви, що їх позначають. 
3. Утвори словосполучення зі словами, у яких відбулася зміна при-
голосних перед закінченням -і. Наприклад: сумка на боці. 

211. Використовуючи подані слова, утвори словосполучення. 
Запиши їх. Підкресли в іменниках букви, які позначають звуки, 
що чергуються. 

ñòîјòü
âџð³ñ
äçâåíџòü
ëåæџòü
ñѕíî

íà
ó

ñò³ã
ãîðњõ
âўõî
ïîðѕã
á³ê
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Áóäóºìî ñëîâîñïîëó÷åííÿ é ðå÷åííÿ ç ³ìåííè-
êàìè ó ôîðì³ îðóäíîãî â³äì³íêà, óæèâàºìî ¿õ ó 
ìîâëåíí³

212. Прочитайте словосполучення. Спишіть. Позначте основу 
іменників і закінчення. Зверніть увагу на кінцевий приголосний 
основи. Зробіть висновок про те, коли вживається закінчення 
-ом, коли -ем, а коли -єм. За потреби користуйтеся опорною 
схемою Кіберика. 

Ïћäàº ñí³ã – ìèëóâћòèñÿ ñíѕãîì. 
Ñòîјòü  õëњïåöü – ðîçìîâëљòè ç õëњïöåì
¯äå òðàìâћé – јõàòè òðàìâћºì.

ßêùњ îñíњâà ³ìќííèêà çàêѕí÷óºòüñÿ íà ïðџãîëîñíèé:

òâåðäџé, 
êð³ì [æ], [÷], [ø]

ì’ÿêџé 
òà [æ], [÷], [ø], 

-àð, -ÿð

[é]

ïèøџ -îì
äeáîì, ñòîëjì

ïèøџ -åì
êîítì, ìå÷tì,

ësêàðåì

ïèøџ -ºì
êðfºì, ÷fºì, 

ãfºì

Çâåðíb óâfãó! Ó äќÿêèõ ³ìќííèêàõ ïðè çìѕíþâàíí³ 
â îðўäíîìó â³äìѕíêó â îñíњâ³ âèïàäћº å: ïåñ – ïñîì, 

ïåíü – ïíåì, äåíü – äíåì. 

213. 1. Прочитай, спиши, дописуючи замість крапок закінчення. 
ª áàãћòî ö³êћâèõ ïðîôќñ³é. Õîòѕëîñÿ á ïðàöþâћòè 

³ â÷џòåë…, ³ ³íæåíќð…, ³ àðõ³òќêòîð… . Àëå ö³êћâî 
ïðàöþâћòè é ëѕêàð…, ³ ïåðóêàð…,  ³ âèêëàäà÷… . 

²ìќííèêè ç îñíњâîþ íà -ð â îðўäíîìó â³äìѕíêó 
ìњæóòü ìћòè çàêѕí÷åííÿ -åì, -îì: ësêàðåì, 

êîáçàðtì, àëќ: ñòîëÿðjì, ìóëÿðњì. Ïðàâњïèñ òàêџõ 
ñë³â ñë³ä ïåðåâ³ðљòè çà îðôîãðàôѕ÷íèì ñëîâíèêњì. 

2. Закінчення іменників якого роду ти дописував(-ла)? Познач їх і по-
ясни вживання. 

214. 1. Допоможи іменникам знайти своє закінчення в орудному 
відмін ку. Доведи, що не помиляєшся. Зверни увагу на чергування 
голос них у виділених іменниках. Запиши іменники. 

óðîæћé òîâћðèø
ñò³ë -îì

-åì
-ºì

³íæåíќð
ê³ò áðàò
ïåñ ў÷åíü

ëtá³äü ëѕêàð

2. Побудуй словосполучення, додаючи до поданих слів один із імен-
ників з таблиці. Запиши утворені словосполучення.

Éòè …, ãðћòèñÿ ç …, äðóæџòè ç …, ðîçìîâëљòè ç …, 
ñõîâћòèñÿ ï³ä …, áѕãòè çà … . 

215. Прочитай і спиши речення, розкриваючи дужки. Познач 
закінчення іменників чоловічого роду. Визнач відмінок. 

1. Ïîäðóæџâñÿ Êњòèê ç (Ïѕâíèê). 2. Çóñòðѕâñÿ Êîëîáњê 
ç (Âåäìѕäü ³ Âîâê). 3. Ìћìà ðîçìîâëљëà ç (ëѕêàð). 
4. ²äќ êâ³òў÷à âåñíћ ðѕäíèì (êðàé). 5. ßðџí÷èíà ìћìà 
ïðèãîùћëà ãîñòќé óêðàјíñüêèì (áîðù). 6. Áîðù áóâ ç 
(ì’ÿñöќ, ïîì³äњð÷èê, ïќð÷èê). 

Ñïîñòåð³ãàºìî çà çì³íîþ çàê³í÷åíü ³ìåííèê³â ñå-
ðåäíüîãî ðîäó â îäíèí³, âæèâàºìî òàê³ ³ìåííèêè 
â ð³çíèõ â³äì³íêîâèõ ôîðìàõ ó ñëîâîñïîëó÷åííÿõ 
³ ðå÷åííÿõ

216. Простеж, як змінюються закінчення іменників середнього роду 
в однині. 

Í. 
Ð.
Ä.
Ç.
Î.
Ì.
Êë.

ùî?
÷îãî?
÷îìó?
ùî?
÷èì?
íà ÷îìó?
–

â³êí î
… à
… ó
… î
… îì
… ³
… î

ïîë å
… ÿ
… þ
… å
… åì
… ³
… å

æèòò ÿ
… ÿ
… þ
… ÿ
… ÿì
… ³
… ÿ
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217. Побудуй словосполучення з поданих слів. За потреби корис-
туйся таблицею. 

Êâѕòè, â³êíњ, íà; íåäàëќêî, њçåðî, â³ä; ãðѕòèñÿ, ñњíöå, 
ï³ä; êóïћòèñÿ, ìњðå, ó; ïðèãîùћòè, љáëóêî. 

218. Прочитай і порівняй закінчення іменників середнього роду в 
польській та українській мовах. 

N. kim? czym? niebem polem życiem
Î. êèì? ÷èì? íåáîì ïîëåì æèòòÿì

М. o (w, na) kim? 
czym? 

о jabłku о polu o mieście о życiu

Ì. íà (ó) êîìó? 
÷îìó?

íà ÿáëóö³ ó ïîë³ ó ì³ñò³ ó æèòò³

2. Спиши іменники української мови, познач закінчення. 

Çâåðíb óâfãó! Â óêðàјíñüê³é ìњâ³ ³ìќííèêè 
ñåðќäíüîãî ðњäó ³ç ñўô³êñàìè -å÷ê-, -ÿ÷ê-, -àòê-, 

-ÿòê- ó ì³ñöќâîìó â³äìѕíêó ìћþòü çàêѕí÷åííÿ -ó: íà 
ñjíå÷êó, íà ä³â÷fòêó, íà õëîï’zòêó. 

219. Побудуй словосполучення з поданих слів. 
Ïëљìà íà (ïëћòòÿ÷êî), õâџë³ íà (ìњðå), ñòðѕ÷êà ó 

(âîëњññÿ), ëџñòÿ íà (äќðåâî), ãðѕòèñÿ íà (ñњíå÷êî). 

220. 1. Прочитай речення. Спиши, змінюючи слова, що в дужках.
1. Àãðîíњì ìèëóâћâñÿ çîëîòџì (êîëњññÿ) ïøåíџö³. 

2. Âѕòåð áћâèâñÿ êîðњòêèì (âîëњññÿ) äѕâ÷èíêè. 3. Âåñíњþ 
äåðќâà âêðèâћþòüñÿ çåëќíèì (ëџñòÿ). Ïќòðèê çàõîïџâñÿ 
(÷èòћííÿ) íîâњ¿ êíџæêè. 
2. У якому відмінку вжито іменники? Яке закінчення вони мають? Під-
кресли закінчення.

Çâåðíb óâfãó íà ìѕñöå íћãîëîñó â ñëîâћõ ÷èòfííÿ, 
çàâäfííÿ.

221. Перекладіть і запишіть словосполучення українською 
мовою. Позначте закінчення іменників. Доведіть, що не по-
миляєтесь. 

W tym mieście, lubować się morzem, w świetle lampy, pi-
sać piórem, ptak w gnieździe, kwiaty w polu, spotkać się nad 
jeziorem. 
222. 1. Прочитай речення. Спиши, змінюючи закінчення іменників, 
що в дужках. Підкресли слова, від яких треба було поставити питан-
ня до іменника, щоб визначити його закінчення. 

1. Ñíѕæíà çѕðîíüêà ãîðџòü â ìќíå íà (â³êњíöå). ßê 
ïîãћñíå, ѕíøà âìèòü ñïàëàõíќ íà (ñњíöå). 2. Âñüîãj 
âџðîñòå äîâњë³ íà øèðњê³ì íћø³ì (ïњëå). 3. Áåðѕçêà – 
ìîâ ë³ëќÿ â (ïëћòòÿ) ç áѕëèõ ïåëþñòњê. 
2. Назв речення, у яких є слова, ужиті в переносному значенні. 

223. 1. Прочитай і спиши, розкриваючи дужки. Познач закін-
чення іменників. У яких відмінках вони вжиті? Як ти це визна-
чив (-ла)?

Ì³æ ãóñòџì (ã³ëëљ) êàëџíè ñîëîâќé çâèâ ãí³çäќ÷êî. 
Ó (ãí³çäќ÷êî) ñîëîâ’yõà ñîëîâ’zòêî ó÷èòü ñòџõà: „Íўìî, 
(ñèíњê), âäâîõ: „Òüîõ!” Ó çåëќíîìó (ëџñòÿ) õîâћëèñÿ 
÷åðâњí³ љãîäè êàëџíè. 
2. Поясни правопис виділених слів. 

Ñïîñòåð³ãàºìî çà çì³íþâàííÿì çàê³í÷åíü  ³ìåííè-
ê³â æ³íî÷îãî ðîäó íà -à, -ÿ â îäíèí³.  Óæèâàºìî 
òàê³ ³ìåííèêè ó ìîâëåíí³

224. Простеж, як змінюються закінчення іменників жіночого роду за-
лежно від питань. 

Í. õòî? ùî? øêîë à ï³ñí ÿ ãðóø à Ìàð³ ÿ

Ð. êîãî? ÷îãî? … è … ³ … ³ … ¿

Ä. êîìó? ÷îìó? … ³ … ³ … ³ … ¿

Ç. êîãî? ùî? … ó … þ … ó … þ

Î. êèì? ÷èì? … îì … åþ … åþ … ºþ
Ì. íà êîìó?

íà ÷îìó? 
… ³ … ³ … ³ … ¿

Êë. – … î … å … î … º

Ïðèãàäfé! Òàê ñћìî çìѕíþþòüñÿ é ³ìќííèêè 
÷îëîâѕ÷îãî ðњäó íà -à, -ÿ. 
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225. 1. Прочитайте слова. Зв’яжіть їх між собою, вибираю-
чи потрібні закінчення, наведені справа. Щоб не помилитися, 
усно ставте питання від головного слова до залежного. 

×èòћòè, êíџæêà; âèâ÷ћòè, ìњâà; ñï³âћòè, 
ïѕñíÿ; ãðћòèñÿ, ëљëüêà; ïèøћòèñÿ, Ñîôѕÿ; 
äîïîìàãћòè, ñåñòðћ; äàðóâћòè, Ìàðѕÿ; 
ïîïðîñџòè, Ìèêџòà, ó; äðóæџòè, ç, ²ëëљ.

-³; -è; -¿;
-ó; -þ;
-åþ; -ºþ; 
-îþ.

2. Запишіть утворені сполучення слів. Позначте закінчення.

226. Прочитайте слова і питання. Доберіть до них з довіднич-
ка іменники, утворіть і запишіть словосполучення. За потреби 
користуйтеся таблицею. 

Çàïðîñџòè (êîãî?) … , îäÿãћòè (êîãî?) … , äàðóâћòè 
(êîìó?) … , áћ÷èòèñÿ (ç êèì?) … , ëåòѕòè (íàä ÷èì?) 
íàä … , ñòîљòè (á³ëÿ ÷îãî?) áѕëÿ … .

Äîâ³äíè÷îê: ñåñòðћ, ñîñíћ, äèòџíà, Þëÿ, Ìèêџòà, 
êàëџíà.

227. Порівняй закінчення іменників у польській і українській мовах. 

B. szkołę górę gazetę pogodę książkę ziemię Mariję
Ç. øêîëó ãîðó ãàçåòó ïîãîäó êíèæêó çåìëþ Ìàð³þ

228. Побудуй словосполучення, змінюючи іменники, що в дужках, 
запиши їх. За потреби користуйся таблицею. Підкресли закінчення. 

Çíàéòџ (êíџæêà), çàãóáџòè (ñòðѕ÷êà), ïîáћ÷èòè 
(áàáўñÿ), ïðèâ³òћòè (ìћìà Ìàðѕÿ), çóñòð³÷ћòè (ñåñòðћ). 

229. 1. Утвори й запиши словосполучення, дібравши з право-
го стовпчика потрібний іменник. Познач закінчення іменників 
жіночого роду.

êâѕòè … 
ïðèјõàòè ³ç … 
âџ÷èòàòè ç… 
ïѕð’ÿ … 
ï³ä’јõàòè äî… 
íàјñòèñÿ … 

êћøà 
ñèíџöÿ 
êîíâћë³ÿ 
ïëњùà 
äћ÷à 
êíџæêà

2. Із двома словосполученнями (на вибір) склади і запиши два 
речення. 

Ñïîñòåð³ãàºìî çà ÷åðãóâàííÿì ïðèãîëîñíèõ îñíî-
âè ³ìåííèê³â æ³íî÷îãî ðîäó ïåðåä -è, -³ ó äàâàëü-
íîìó é ì³ñöåâîìó â³äì³íêàõ îäíèíè òà âæèâàºìî 
òàê³ ³ìåííèêè â ìîâëåíí³

230. 1. Прочитай текст.
Òњìàø ïðî÷èòћâ çћãàäêó:
Á³ëќíüêà êîðçџíêà,
à äíî – çîëîòџñòå.
Â êîðçџíö³ – ðîñџíêà
òà ñњíå÷êî ÷џñòå.

Õëњï÷èê ïîìѕòèâ, ùî ³ìќííèê êîðçbíêà, 
óæèâћþ÷èñü ³ç ïðèéìќííèêîì â, çì³íџâ 
íå ëèøќ çàêѕí÷åííÿ, à é áўêâó ê íà ö. Â³í 
îäðћçó æ çàòåëåôîíóâћâ Îëќíö³ ³ çàïèòћâ, 
÷îìў òàê.

Äѕâ÷èíêà ïîÿñíџëà:
– Â ³ìќííèêàõ ç îñíњâîþ íà ã, ê, õ â³äáóâћ-

ºòüñÿ ÷åðãóâћííÿ ïðџãîëîñíèõ. Ïðџãîëîñí³ 
[ã], [ê], [õ] ïќðåä çàêѕí÷åííÿì -³ çìѕíþþòüñÿ 
íà [ç'], [ö'], [ñ']. Àëќ íå çћâæäџ, à ëèøќ òîäѕ, 
êîëџ âîíџ â³äïîâ³äћþòü íà ïèòћííÿ êîìe? 
÷îìe? íà êjìó? íà (ó) ÷jìó?:

Êîðçџíêà. Ñњíå÷êî (ó ÷jìó?) ó êîðçџíö³.
Äîðњãà. Ëåæџòü (íà ÷jìó?) íà äîðњç³.
Âѕëüõà. Ëџñòÿ (íà ÷jìó?) íà âѕëüñ³.
Ìèêњëêà. Ïîäàðўíîê (êîìe?) Ìèêњëö³. 
– Çàïàì’ÿòћâ?
– Òàê. Äљêóþ, Îëќíêî.
– ² ÿêњãî âџñíîâêó òè ä³éøњâ? – çíњâó çàïèòћëà Îëќíêà.
– Â ³ìќííèêàõ æ³íњ÷îãî ³ ÷îëîâѕ÷îãî ðњäó ç îñíњâîþ 

íà ã, ê, õ ïќðåä çàêѕí÷åííÿì -³ â³äáóâћºòüñÿ çìѕíà 
ïðџãîëîñíèõ [ã], [ê], [õ] íà [ç'], [ö'], [ñ']. 

– Ìîëîäќöü, Òњìàø! Çàïàì’ÿòћâ! – ïîõâàëџëà Îëќíêà.
Що помітив Томаш, читаючи загадку? До кого він звернувся по 
допомогу? Знайди і зачитай роз’яснення Оленки.

2. Відгадай загадку. Випиши з тексту приклади, які навела Оленка.
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231. 1. Прочитай вірш Оксани Тимощук. Яку картину ти уявив(-ла)? 
Хто на чому гойдався?

Ãîéäћëàñÿ áäæѕëêà íà êâѕòî÷ö³,
à ëèñòњ÷îê – íà ãѕëî÷ö³,
äњùèê – íà ïàâóòџíö³,
ñњíå÷êî – íà õìàðџíö³.
æàáåíљòêî – íà îñîöѕ,
Ñîëîìѕéêà – íà ãњéäàëö³!

2. Спиши. В іменниках, які відповідають на питання на чому?, познач 
закінчення. Підкресли букви, що позначають приголосні, які чергува-
лися. 

Çàïàì’ÿòfé! Â ³ìќííèêàõ æ³íњ÷îãî ðњäó ç îñíњâîþ 
íà [ã], [ê], [õ] ö³ ïðџãîëîñí³ ïќðåä çàêѕí÷åííÿì -³ 

çìѕíþþòüñÿ íà [ç´], [ö´], [ñ´], òњáòî â³äáóâћºòüñÿ 
÷åðãóâfííÿ ïðbãîëîñíèõ. 

232. 1. Простежте, які приголосні змінилися при зміні слів. 
Ïњäðóãà – çàòåëåôîíóâћòè ïњäðóç³ [ã] – [ç´]
Íàäѕéêà – ïîäàðóâћòè Íàäѕéö³ [ê] – [ö´]
Áåðѕçêà – ñåðќæêè íà áåðѕçö³ [ê] – [ö´]
×åðќìõà – ѕí³é íà ÷åðќìñ³ [õ] – [ñ´]
2. Назв приголосні, які чергуються. Відповідай так: «У першій парі 
слів … звук […] чергується зі звуком […]». 

233. Прочитай і запам’ятай. Запиши з пам’яті. Підкресли букви,  що 
змінилися. 

ßê ðóêћ – òî íà ðóöѕ, 
ÿê íîãћ – òî íà íîçѕ, 
ÿê õâàñòўõà – òî õâàñòўñ³, 
ÿê õèòðўõà – òî õèòðўñ³. 

234. 1. Прочитай вірш, змінюючи слова, що в дужках. Вивчи вірш і 
запиши його з пам’яті. 
Çèìћ. Òóìћíè ñџç³. 
² ðѕ÷êà ñïèòü ó (êðџãà). 
Çàìќðçëà íà ìîðњç³
áåðѕçêà ïðè (äîðњãà). 

² õњëîäíî ó ëѕñ³
êëåíêў, êàëџí³, (âѕëüõà). 
Ç çèìњþ íàîäџíö³
íå ñòðћøíî ëèø (ÿëџíêà).

2. Перевір написане за підручником. Підкресли букви, що познача-
ють змінені букви. 

òî÷ö³,Ãîéä
à ëèñò
ä
ñ
æàáåí
Ñîëîì

Ïњäðó

235. 1. Утвори словосполучення, змінюючи слова в дужках. Запиши 
їх. Визнач відмінок іменників. Підкресли букви, що змінилися. 

Ïîäàðóâћòè (ïњäðóãà), ðîçïîâѕñòè (â÷џòåëüêà), çћïèñ íà 
(äњøêà), ìàëuíîê íà (ñòîðѕíêà), îë³âќöü ó (ðóêћ), ïћíöèð 
íà (÷åðåïћõà), äљêóâàòè (Ìàðѕéêà), ñòîљòè íà (êðџãà). 

2. Склади і запиши два  речення з двома словосполученнями (на вибір). 

236. 1. Прочитай загадки, змінюючи слова, що в дужках. Що 
ти помітив(-ла), коли розкривав(-ла) дужки? Відгадай загадки. 

1. Ñòîјòü ïћëè÷êà, íà (ïћëè÷êà) áóëћâî÷êà, à â ò³é 
(áóëћâî÷êà) ëþäќé íå ïåðåëѕ÷èø. 2. Õòî ïî äâћäöÿòü 
õóñòџí íà (ãîëѕâêà) ìћº? 3. Íà (äîðњãà) ¿õ áàãћòî – ¿äќ 
íà êîëќñàõ õћòà. Äâќð³ ñïќðøó òè â³ä÷џíèø, íà äèâћí³ 
â³äïî÷џíåø, à âîíћ â ºäџíó ìèòü õî÷ êóäџ òåáќ äîì÷џòü! 

2. Спиши загадки, розкривши дужки. Познач закінчення іменників, які 
були в дужках. Підкресли букви, що змінилися. 

Óæèâàºìî ³ìåííèêè æ³íî÷îãî ðîäó â îðóäíîìó â³ä-
ì³íêó îäíèíè â ìîâëåíí³. Ðîçð³çíÿºìî çàê³í÷åííÿ 
òàêèõ ³ìåííèê³â ó ïîëüñüê³é òà óêðà¿íñüê³é ìîâàõ 

237. 1. Порівняй!

Ó ïњëüñüê³é ìњâ³ N. szkołą ziemią ciszą Marią
Â óêðàјíñüê³é ìњâ³ Î. øêњëîþ çåìëќþ òџøåþ Ìàðѕºþ

2. Які закінчення мають іменники жіночого роду в орудному відмінку в 
українській мові? Утвори з ними словосполучення й запиши. Познач 
закінчення іменників. 

238. 1. Прочитай уривок з казки «Лисиця і Журавель», змінюючи за-
кінчення іменників, що в дужках. За потреби користуйся таблицею. 

Ïîäðóæџâñÿ Æóðàâќëü ç (Ëèñџöÿ). Çàïðîñџëà Ëèñџ÷-
êà éîãњ â ãњñò³. Ïîñòћâèëà ïќðåä Æóðàâëќì òàðѕëêó ç 
(êћøà). Ïîñòўêàâ â³í äçüњáîì ïî (òàðѕëêà) òà é ï³øњâ 
ãîëњäíèé äîäњìó. 

2. Спиши. Познач закінчення іменників, які були в дужках. Якого вони 
роду? У якому відмінку вживалися? Які закінчення мають?

3. Поміркуйте і зробіть висновок про вживання закінчень імен-
ників жіночого роду на -а, -я в орудному відмінку. 
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239. 1. Склади речення, використовуючи по одному слову з кожної 
колонки. 

õëњï÷èê ïðèõњäèòè ç ìåòќëèöÿ
äѕâ÷èíêà ñòðèáћòè ç ÿëџíêà
áѕëî÷êà ñõèëџòèñü íàä çàäћ÷à
çèìћ çàìџñëèòèñü ï³ä êíџæêà

2. Поясни, у якому відмінку вжито іменники з останньої колонки. 

240. Розгляньте малюнки, дайте відповідь на питання: хто з 
чим? З яких казок ці герої? 

241. 1. Змінюючи іменники, склади і запиши з поданих слів 
речення. Визнач відмінок іменників. 

1. Äњ÷êàìè, ³ç, Ãðўäåíü, ñâîјìè, ïðèéøњâ, Ìåòќëèöÿ, 
Õóðäќëèöÿ, Çàìåòѕëü. 2. Ñí³ãîâѕ, ï³ä, âåëè÷ќçí³, íàìåëњ, 
êðў÷à, íàìќòè. 3. Ñèíџ÷êà, äçâ³íêћ, âåñíћ, ïѕñíÿ, 
ïðîáўäæóº. 

2. В якому реченні вжито синоніми? Назв їх, додай свої. 

Ïðîñòåæóºìî çì³íó ôîðì ³ìåííèê³â æ³íî÷îãî ðîäó 
ç íóëüîâèì çàê³í÷åííÿì òà ³ìåííèêà ìàòè çà òà-
áëèöåþ òà ÷åðãóâàííÿ ãîëîñíèõ ³–å, ³–î â êîðåí³. 
Óæèâàºìî òàê³ ³ìåííèêè ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ ñëî-
âîñïîëó÷åíü ³ ðå÷åíü

242. Простеж, як змінюються закінчення іменників жіночого роду. 
Зверни увагу на чергування голосних в основі слів. 

Í. (õòî? ùî?) њñ³íü í³÷ ìћòè
Ð. (êîãî? ÷îãî?) њñåí³ íj÷³ ìћòåð³
Ä. (êîìó? ÷îìó?) њñåí³ íj÷³ ìћòåð³
Ç. (êîãî? ùî?) њñ³íü í³÷ ìћò³ð
Î. (êèì? ÷èì?) њñ³ííþ ís÷÷þ ìћò³ð’þ
Ì. (íà êîìó? íà ÷îìó?) (íà) њñåí³ íj÷³ ìћòåð³
Êë. – њñåíå íj÷å ìћòè

Çâåðísòü óâfãó! ßê ïðћâèëî, çâåðòћþ÷èñü äî ìћòå-
ð³, óñѕ âæèâћþòü ñëîâћ ìfìî, ìfìî÷êî, ìàòeñþ. 

243. Спробуйте пояснити вживання апострофа в слові матір’ю. 
244. 1. Прочитай речення, уживаючи іменники, що в дужках, у по-
трібному відмінку. Що ти помітив(-ла)? 

Íàñòћëà њñ³íü. Ö³ѓ¿ (њñ³íü) ðћíî â³äëåòѕëè æóðàâëѕ. 
Ìè ïîãîâîðџëè ç (ìћòè) ïðî öå. Âîíћ ñêàçћëà, ùî (í³÷) 
õîëњäí³, çíћ÷èòü ñêњðî ïîõîëîäíѕøàº. 
2. Спиши, познач закінчення. Букви, що змінилися, обведи олівцем. 

245. Прочитай вірш Алли Свашенко і запам’ятай правила чергуван-
ня голосних. 

Êîëџ [³] ê³í÷ћº ñëњâî, 
[å] ÷è [î] çàâæäџ ãîòњâ³
[³] â îñíњâ³ çàì³íèòü, 
³ çà íüњãî ïîñëóæџòü. 
Ïîð³âíљé: â ïå÷ѕ, äî ït÷³,
ñëњâî ñêћçàíî äî ðt÷³,
ñjë³, њñåí³ ³ êjñò³, 
â³ä õîðњáðîñò³, â³ä çëjñò³…
Êîëџ [³] â ê³íöѕ íåìћº, 
çì³í í³љêèõ íå áóâћº: 
ñsëü ³ ïs÷, ³ ñsëëþ é ïs÷÷þ, 
ð³÷ ³ í³÷, ³ ðs÷÷þ é ís÷÷þ, 
³ õîðњáð³ñòþ, ³ çësñòþ, 
³ ñì³ëџâ³ñòþ, ³ êsñòþ. 
Àëå º òàêѕ ñëîâћ, 
â ÿêџõ çìѕíè íå áóâћ: 
ì³äü – òî ìѕä³, ò³íü – òî òѕí³, 
ñ³÷ – òî ñѕ÷³, ë³íü – òî ëѕí³. 

244. 
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246. Прочитай вправу. Доповни речення словами з довідки. Запиши 
доповнені речення. Познач закінчення іменників.  

1. Ïðîêèäћþñÿ â³ä ðàíêњâî¿ … . 2. Ìåíќ ïåðåïњâíþþòü 
ïî÷óòòљ … òà … . Â³ä ó÷îðћøíüî¿ … íå çàëèøџëîñü ³ ñëѕäó. 

Äîâ³äêà: ðћä³ñòü, ñòњìëåí³ñòü, ñâѕæ³ñòü, áàäüњð³ñòü.
247. Утвори словосполучення, розкривши дужки. Склади й запиши 
з ними речення. Познач закінчення іменників. Букви, що змінилися, 
обведи олівцем. 

Çâàðџòè áåç (ñ³ëü), ïîñîëџòè (ñ³ëü), ðîçïàëџòè â 
(ï³÷), ïîâåðíўòèñÿ ç (ïњäîðîæ), äèâóâћòèñÿ âèñњê³é 
(âðîæћéí³ñòü). 

248. Прочитай і запиши речення, розкриваючи дужки. Пояс-
ни, що відбулося в коренях цих слів. 

1. Ãëèáњêî¿ (њñ³íü) â ñàäћõ ñòàâћëî òџõî ³ ñўìíî. 
2. Êîëџ òåìíѕëî, â ²âћñèêà (õîðњáð³ñòü) ÿê íå áóâћëî. 
3. Ìàð’љíêà àæ ï³äñòðџáíóëà â³ä (ðћä³ñòü). 4. Ùå òѕëüêè 
ñњíå÷êî ç³éøëњ, à áàáўñÿ âæå ïњðàëàñÿ áѕëÿ (ï³÷). 

×èòàºìî, ïðàâèëüíî âèìîâëÿºìî ³ ïèøåìî ³ìåí-
íèêè æ³íî÷îãî ðîäó ç íóëüîâèì çàê³í÷åííÿì ó 
ôîðì³ îðóäíîãî â³äì³íêà ç ïîäîâæåíèìè ì’ÿêèìè 
ïðèãîëîñíèìè. Óæèâàºìî òàê³ ³ìåííèêè, ñêëàäà-
þ÷è ñëîâîñïîëó÷åííÿ ³ ðå÷åííÿ

249. 1. Прочитай і спиши речення. Знайди й підкресли іменники жі-
ночого роду, які відповідають на питання чим?

1. Â óêðàјíñüêîãî íàðњäó º ãћðíèé çâџ÷àé çóñòð³÷ћòè 
ãîñòќé ç õëѕáîì ³ ñ³ëëþ. 2. Äðjâà ëåæћëè ï³ä ïs÷÷þ. 
3. Äѕòè áóëџ çàõњïëåí³ ïjäîðîææþ ïî Óêðàјí³. Âîíџ 
ä³ëџëèñÿ ñâîѓþ ðћä³ñòþ ç áàòüêћìè.
2. Прочитай виділені слова. Яка особливість їх вимови? Як це позна-
чено на письмі?

У якому слові не вимовляються подовжені приголосні і на пись-
мі нема подвоєння?

Â ³ìќííèêàõ æ³íњ÷îãî ðњäó ç íóëüîâbì çàêѕí÷åííÿì, 
ùî â³äïîâ³äћþòü íà ïèòћííÿ êèì? ÷èì? ïќðåä 

çàêѕí÷åííÿì -þ ïðџãîëîñí³ ïîäњâæóþòüñÿ: ï³÷ – ïs÷÷þ, 
ñ³ëü – ñsëëþ, ïfì’ÿòü – ïfì’ÿòòþ.

Ïîäњâæåííÿ íå â³äáóâћºòüñÿ, ÿêùњ â ê³íöѕ îñíњâè 
äâà ðѕçí³ ïðџãîëîñí³: Êåð÷ – Êtð÷þ, çë³ñòü – çësñòþ.

²ìќííèêè ìfò³ð, ëþájâ, â³äïîâ³äћþ÷è íà ïèòћí-
íÿ êèì? ÷èì?, ìћþòü ïќðåä çàêѕí÷åííÿì àïњñòðîô: 
ìfò³ð’þ, ëþájâ’þ.

250. 1. Прочитай слова. Утвори словосполучення, за потреби ви-
користовуй прийменник. Запиши утворені словосполучення. Познач 
закінчення іменників.

íàãîðîäџòè ãњðä³ñòü
³òџ ëþáњâ
ïèøћòèñÿ ç ìњëîäü
äèâџòèñÿ í³÷
ìèëóâћòèñÿ ìåäћëü

2. Поміркуйте і поясніть, чому правопис цих іменників різний.

251. 1. Із поданих груп слів склади словосполучення. 
Âџêîíàòè, ç, ÷åñòü; çóñòð³÷fòè, ç, õë³á, ³, ñ³ëü; 

â³äçíà÷ћòèñÿ, õîðњáð³ñòü; ïèøfòèñÿ, ìjëîäü. 
2. Із словосполученнями, утвореними з виділених слів, склади і за-
пиши речення. 

252. Спиши, добираючи з довідки і вставляючи замість крапок по-
трібні за змістом іменники. Поясни їх правопис. 

Ìè ìèëóâћëèñÿ … îçќð ³ … ñàäѕâ. Ëüњò÷èêè ñëћâëÿòüñÿ 
ñâîѓþ …. Ç âåëџêîþ … ìè çóñòð³÷ћëè ãîñòќé. Ó÷í³ 
íћøîãî êëћñó â³äçíà÷ћþòüñÿ ñâîѓþ … . Ìè ïèøћºìîñÿ … 
êîñìîíћâò³â. Äѕòè ç … äњãëÿäàëè çà ñâîјìè ìàëќíüêèìè 
çâ³ðљòàìè. 

Äîâ³äêà: çќëåíü, õîðњáð³ñòü, ÷ќìí³ñòü, ñì³ëџâ³ñòü, 
ðћä³ñòü, ëþáњâ, ñèíü. 

253. 1. Прочитайте розповідь Томаша. Що ви помітили? Чого 
він не знає? 

Ìè ç ìћòè õîäџëè äî çîîïћðêó. Òàì äî 
ìћòè ï³ä³éøëћ ¿ј çíàéњìà. Âîíћ ïîâåëћ íàñ 
ç ìћòè äî âîëüѓð³â ç òџãðàìè. Ìåíѕ ³ ìћòè 
áўëî äўæå ö³êћâî.
2. Прочитайте текст іще раз, правильно змінюючи іменник мати. 

251. 
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254. Утвори словосполучення і запиши. Визнач, у яких відмінках 
вжито слово мати. За потреби користуйся таблицею (впр. 239).  

Ðîçïîâ³ñòџ (ìћòè), ïîáћ÷èòè (ìћòè), ïîä³ëџòèñÿ ç 
(ìћòè), ïðèáѕãòè äî (ìћòè), çóñòðѕòè (ìћòè), çóñòðѕòèñÿ 
ç (ìћòè), íàïèñћòè (ìћòè), íîâќ âáðàííљ íà (ìћòè). 

255. Прочитай. Спиши, розкриваючи дужки. Поясни правопис 
іменників жіночого роду. Які з цих речень є прислів’ями? 

1. Íà ðîáњòó ç (ðћä³ñòü), à ç ðîáњòè ç (ãњðä³ñòü). 2. Íå 
õâàëџñÿ ìўäðèé (ìўäð³ñòü), à ñџëüíèé (ñџëà). 3. Ãîñòќé 
çóñòðѕëè õëѕáîì ³ (ñ³ëü). 4. Ïåðåìjæöÿ íàãîðîäџëè 
(ìåäfëü). 5. Áћòüêîì-(ìћòè) íå õâàëџñü, à õâàëџñü ñâîѓþ 
(÷åñòü). 6. Ó ëèñòîïћä³ çèìћ ç (њñ³íü) áњðåòüñÿ. 

×èòàºìî. Ñïîñòåð³ãàºìî çà çì³íîþ ôîðì ³ìåííè-
ê³â – íàçâ ìàëåíüêèõ ³ñòîò. Ñêëàäàºìî ðîçïîâ³äü 
çà ìàëþíêàìè, óæèâàþ÷è ð³çí³ ôîðìè ³ìåííèê³â – 
íàçâ ìàëåíüêèõ ³ñòîò

256. 1. Прочитай текст. Назви́ дійових осіб. Чиї вони діти?
Ãóñќíÿ Ïîïåëљñòèê ³ êóð÷ћ Êóëüáћáêà áóëџ äðўçÿ-

ìè. Äî íèõ ÷ћñòî ïðèѓäíóâàëèñÿ öóöåíљ Ãћâ÷èê ³ 
êîøåíљ Ìўð÷èê. Êîëџ äðўç³ ãðћëèñÿ, öóöåíљ Ãћâ÷èê 
îõîðîíљëî ¿õ.

2. Випиши з тексту іменники – нáзви малих істот та їхні клички. По-
ясни вживання великої букви.

257. Прочитай таблицю Кіберика. Зроби висновок, як змінюються 
за відмінками слова – нáзви маленьких істот. 

Í. õòî? ùî? ëîøћ òåëљ ³ì’z
Ð. êîãî? ÷îãî? ëîøfòè òåëzòè ѕìåí³
Ä. êîìó? ÷îìó? ëîøfò³ òåëzò³ ѕìåí³
Ç. êîãî? ùî? ëîøћ òåëљ ³ì’z
Î. êèì? ÷èì? ëîøћì òåëљì ³ì’zì, ѕìåíåì
Ì. íà (ó, â) êîìó? 

íà (ó, â) ÷îìó?
(íà)
ëîøfò³

(íà)
òåëzò³

â ѕìåí³

Êë. – ëîøћ òåëљ ³ì’z

Ïàì’ÿòfé! Â ³ìќííèêàõ – íћçâàõ ìàëџõ ³ñòњò ³ç 
çàêѕí÷åííÿì -à, -ÿ ïðè â³äìѕíþâàíí³ ç’ÿâëљþòüñÿ 

ñўô³êñè -àò-, -ÿò-: êóð÷f – êóð÷fò³, ùåíz – ùåízò³. 
Ñўô³êñ -åí- ç’ÿâëљºòüñÿ ïðè â³äìѕíþâàíí³ ³ìќííèê³â 

sì’ÿ, ïëtì’ÿ (sìåí³, ïëtìåí³). 

258. 1. Прочитай вірш Алли Свашенко, змінюючи іменники, що в 
дужках. За потреби користуйся таблицею. 

ÏÎÑÒÀÐÁÂÑß
Òћòî, јäó÷è â ãîñòџíó, 
íàêàçћâ ñâîѓìó ñџíó: 
– Ãðџöþ, òè íå áàéäèêўé, 
âñþ õóäњáó íàãîäўé. 

Íå çàáўäü, êîìў ùî äћòè, 
êîëџ êîãњ ãîäóâћòè. 
– Òћòó, âñå ìåíѕ â³äњìî. 
Çàëèøџâñÿ Ãðèöü óäњìà.

Äàâ ñ³íöљ â³í (ïîðîñљ), 
âџøåíüîê ïðèíѕñ (òåëљ), 
(ãóñåíљ) – ìîëîêћ, 
(êîøåíљ) – îã³ðêћ. 

Äëÿ ìàëќíüêîãî (ëîøћ)
êћâó çäўìàâ ãîòóâћòè. 
(Öóöåíљ) äàâ ïøîíћ…
Òѕëüêè ùî çà äèâèíћ!

Ãðèöü ñòîìџâñÿ, ðàä áè ñѕñòè, 
à í³õòњ íå õњ÷å јñòè. 

2. Спиши другу частину вірша, розкриваючи дужки. Познач суфікси й 
закінчення іменників – назв маленьких істот. 

3. Подумайте і обговоріть, що переплутав хлопчик. Запишіть, 
який корм мав дати хлопчик кожній тваринці. 

259. 1. Розгляньте малюнки. 

2. Виберіть, кого з тваринок чим почастуєте. Свою розповідь починай-
те так: «Маленькому … я дам … . Маленькому … запропоную … .»



88 89

260. 1. Прочитай текст, змінюючи іменники, що в дужках. Про що ти 
довідався з нього?  

Êîëџñü äàâíњ íàø³ ïðќäêè æèëџ îêðќìèìè ïëåìå-
íћìè. Ó êњæíîãî (ïëќì’ÿ) áўëî ñâîѓ ³ì’љ. (²ì’љ) ïîëљíè 
çâћëèñÿ ëђ äè, ÿêѕ æèëџ êњëî Êџºâà. (Ïëќì’ÿ), ùî 
ìќøêàëî ó âåëџêèõ ë³ñћõ, ä³ñòћëîñÿ ³ì’љ äðåâëљíè. (²ì’љ) 
ñ³âåðљíè çâћëèñÿ ìќøêàíö³ íџí³øíüî¿ ×åðíѕã³âùèíè. 
Ñïѕëüíîãî (³ì’љ) íћø³ ïðќäêè òîäѕ íå ìћëè. 

2. Спиши текст. Познач закінчення іменників. 

261. Прочитай речення, спиши, розкриваючи дужки. Поясни, 
залежно від чого змінювалося слово ім’я. 

Íћøó âўëèöþ íàçâћëè (³ì’љ) Ëќñ³ Óêðàјíêè. 
Â (³ì’љ) Ìàð’љíà ïџøåòüñÿ àïњñòðîô. 
Ìè ïèøћºìîñÿ (³ì’љ) âåëџêîãî Êîáçàðљ. 

Ñïîñòåð³ãàºìî çà çì³íîþ çàê³í÷åíü ³ìåííèê³â, 
óæèòèõ ó ìíîæèí³. Óæèâàºìî òàê³ ³ìåííèêè ï³ä 
÷àñ ñêëàäàííÿ ñëîâîñïîëó÷åíü ³ ðå÷åíü

262. 1. Прочитай вірш Елли Саталкіної. Яке явище природи зма-
льовано?

ÏÐÈÍÖÉÑÀ ÕÌÀÐÈÍÊÀ
Ó ïðèíöќñè, ó Õìàðџíêè,
â êњñàõ – çëџâè ³ ãðàäџíêè,
ó êîðњí³ – áëèñêàâџö³,
à â ï³äáњðàõ* – ãðîìîâџö³.

2. Щоб описати це явище природи, поетеса вжила іменники в однині 
й у множині. Назви́ іменники, вжиті у множині. Постав до них питання.

3. Спиши вірш. Підкресли іменники, вжиті у множині. Познач їх за-
кінчення.

263. Прочитайте таблицю. Зверніть увагу, як змінюються за-
кінчення іменників у множині залежно від питань. 

* Підбjри – obcasy.

×îëîâ³÷èé ð³ä
Í. äóáџ õëњïö³ êњí³
Ð. äóáѕâ õëњïö³â êњíåé
Ä. äóáћì õëњïöÿì êњíÿì
Ç. äóáџ õëњïö³â êîíќé
Î. äóáћìè õëњïöÿìè êîíљìè
Ì. (íà, ó, â) äóáћõ õëњïöÿõ êњíÿõ
Êë. äóáџ õëњïö³ êњí³

Ñåðåäí³é ð³ä Æ³íî÷èé ð³ä
Í. îçќðà ïîëљ êíèæêџ òàáëџö³
Ð. îçќð ïîëѕâ êíèæњê òàáëџöü
Ä. îçќðàì ïîëљì êíèæêћì òàáëџöÿì
Ç. îçќðà ïîëљ êíèæêџ òàáëџö³
Î. îçќðàìè ïîëљìè êíèæêћìè òàáëџöÿìè
Ì. îçќðàõ ïîëљõ êíèæêћõ òàáëџöÿõ
Êë. îçќðà ïîëљ êíèæêџ òàáëџö³

Çâåðíb óâfãó! ²ìќííèêè íà [ö΄] â óêðàјíñüê³é ìњâ³, 
íà â³äìѕíó â³ä ïњëüñüêî¿, ó ìíîæèíѕ ìћþòü 

çàêѕí÷åííÿ -³: çàéös, õëjïö³. 
Â óêðàјíñüê³é ìњâ³, íà â³äìѕíó â³ä ïњëüñüêî¿, ïќðåä 

çàêѕí÷åííÿì -è çâўêè [ã], [ê], [õ] âèìîâëљþòüñÿ òâќðäî. 
À ïќðåä çàêѕí÷åííÿì -³ çâўêè [æ], [÷], [ø] òðњõè 
ïîì’љêøóþòüñÿ. 

264. 1. Прочитай вірш Тамари Коломієць, додаючи потрібні закін-
чення. Про кого в ньому розповідається? Що саме?

Äâà âåñќë³ ¿æàê…
íàêîëњëè íà ãîëê…
âñ³ ëèñòê… ³ ñêàçћëè:
– Ìè êóù…, 
çîëîòѕ ó íàñ ïëàù… íà äîù…. 

2. Спиши, замість крапок дописуючи закінчення. Визнач відмінок 
іменників. Доведи, що не помиляєшся. 
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265. 1. Прочитай вірш, уживаючи іменники, що в дужках, у множині. 
Про що в ньому розповідається?

Â ëѕñ³ êњâçàíêó ç âîäџ 
çáóäóâћëè (õњëîä). 
Âçљâøè (êðèëњ) â áѕë³ áîêџ, 
òàíöþâћëè òàì (ñîðњêà), 
(áѕëêà, ëџñêà) ³ (çàé÷ћ)
â÷џëèñü јçäèòü íà (ñàí÷ћòà).

2. Спиши вірш. Познач закінчення іменників, вжитих у множині. До-
веди, що не помиляєшся.  

266. Доповни речення словами з довідки й запиши їх. 

Ó íàñ çèìўþòü òàêѕ ïòàõџ: …, …, …, … . Ó òќïë³ êðàј 
â³äë³òћþòü …, … . 

Äîâ³äêà: æћéâîðîíîê, ãîðîáќöü, äљòåë, æóðàâќëü, 
ñèíџöÿ, ëћñò³âêà, ëåëќêà, çîçўëÿ, ãњëóá, ãðàê, øïàê.

Ñïîñòåð³ãàºìî çà âæèâàííÿì ³ìåííèê³â ÷îëîâ³÷î-
ãî ³ ñåðåäíüîãî ðîäó â ðîäîâîìó â³äì³íêó ìíîæèíè 
â òåêñòàõ, ñêëàäàºìî ñëîâîñïîëó÷åííÿ ³ ðå÷åííÿ ç 
òàêèìè ³ìåííèêàìè

267. Прочитай речення, спиши. Підкресли іменники, вжиті в родо-
вому відмінку множини, познач закінчення. Зроби висновок. 

Äìóõíўëà çèìћ õњëîäîì, ç³ðâћëà ëџñòÿ ç ë³ñѕâ ³ ãàјâ. 
Áћ÷èòü çèìћ, ùî ïòàøњê ¿é íå ä³ñòћòè, ³ íàêџíóëàñÿ íà 
çâѕð³â. 

Çàïàì’ÿòfé! ²ìќííèêè ÷îëîâѕ÷îãî ðњäó â ðîäîâњìó 
â³äìѕíêó ìíîæèíџ ìћþòü çàêѕí÷åííÿ -³â, -¿â. Àëќ: 

êjí³ – êîíté. 

268. Дайте відповідь на запитання, уживаючи подані іменни-
ки. Запишіть. Поясніть уживання закінчень. 

Íåìћº (êîãî? ÷îãî?).…
Áðàòџ, ñèíџ, çàéöѕ, ë³ñџ, ãàј, êњí³. 

Â ë
çáóäóâ
Âç
òàíöþâ
(á
â÷ òà).

269. Утвори словосполучення з поданих слів. Запиши їх.
Ñï³â, ñîëîâ’ј; â³ä, ïî÷ўòè, äðўç³; êðèê, æóðàâëѕ; 

áàãћòî, âîãíѕ; ïîëѕò, ãîëóáџ. 

Çâåðíb óâfãó! ²ìќííèêè ñåðќäíüîãî ðњäó íà -î 
(âeõî, jêî) òà -ÿ (çíàííz) ó ìíîæèíѕ ìћþòü íóëüîâќ 

çàêѕí÷åííÿ.
²ìќííèêè ñåðќäíüîãî ðњäó íà -å, òàê ñћìî, ÿê ³ 

³ìќííèêè ÷îëîâѕ÷îãî ðњäó ç íóëüîâџì çàêѕí÷åííÿì, ó 
ðîäîâњìó â³äìѕíêó ìíîæèíџ ìћþòü çàêѕí÷åííÿ -³â, -¿â: 

Ñåðåäí³é ð³ä ×îëîâ³÷èé ð³ä
ïњëå – ïîëљ – ç ïîësâ ë³ñ – ë³ñџ – ç ë³ñsâ
ìњðå – ìîðљ – ç ìîðsâ äðóã – äðўç³ – â³ä äðўç³â
Àëå: êðàé – êðàј – êðàyâ
ÿéöќ – љéöÿ – ç ÿѓöü Àëå: ê³íü – êњí³ – êîíté 
ñќðöå – ñåðöљ – äî ñåðäќöü ã³ñòü – ãњñò³ – ãîñòté

270. Спиши, розкриваючи дужки. За потреби користуйся таблицею.  
Â³ä çåëќíèõ (ïњëå) äî ðîçëњãèõ (ãàé) âиëџñÿ âóçќíüê³ 

ñòåæêџ. Áóëj òàê ãћðÿ÷å, íѕáè ïàëћëà òџñÿ÷à (ñњíöå). 
Äî âñ³õ (ñќðöå), ÿê äî äâåðќé, º êëђ ÷èêè ìàëѕ. Íà ñâљòî 
ç’јõàëîñÿ áàãћòî (ã³ñòü). 

271. 1. Подумайте, які з іменників матимуть подані закінчення 
в родовому відмінку множини. Доведіть свою думку. За потре-
би користуйтеся поданою таблицею. 

êðàé -³â ìњðå

äóá -¿â îêåћí

ïњëå -åé ã³ñòü

õëњïåöü ê³íü

2. Утвори словосполучення, вживаючи подані іменники в родовому 
відмінку множини. 

Âѕñò³ ç … ³ … . Ïîäàðўíêè  â³ä … . Ëџñòÿ ç … .  Ïðèéòџ 
äî … . Óðîæћé ç … . Ç’јõàòèñÿ ç óñ³õ … . 

3. Запиши утворені словосполучення. Познач закінчення іменників. 
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272. Прочитай, ставлячи іменники, що в дужках, у потрібному 
відмінку множини. Спиши. Визнач відмінок цих іменників, по-
знач закінчення. 

Ó íћøèõ ë³ñћõ âњäÿòüñÿ (âîâê, ëèñџöÿ, çћºöü, ¿æћê). 
Àët íåìћº (òèãð, ëåâ, ñëîí). ¯õ ìњæíà ïîáћ÷èòè ëèøќ â 
çîîïћðêó. Ùå òàì º (ìћâïà, æèðћôà, âåðáëђ ä, áåãåìњò, 
íîñîðѕã) ³ áàãћòî ѕíøèõ (çâ³ð).

Ñïîñòåð³ãàºìî çà çì³íîþ çàê³í÷åíü ³ìåííèê³â 
æ³íî÷îãî ðîäó íà -à, -ÿ ³ ñåðåäíüîãî ðîäó íà -ÿ â 
ðîäîâîìó â³äì³íêó ìíîæèíè, âæèâàºìî òàê³ ³ìåí-
íèêè ï³ä ÷àñ ïîáóäîâè ñëîâîñïîëó÷åíü ³ ðå÷åíü 

273. Прочитай і відгадай загадку. Спиши. Підкресли іменники се-
реднього роду, вжиті у множині. Визнач, у якому відмінку вони вжиті. 
Чи всі іменники мають закінчення? 

Âóõ íåìћ, íåìћ é î÷ќé, 
ћí³ ðóê, ћí³ ïëå÷ќé. 
Òѕëüêè é º, ùî ãîëîâћ, 
ñòî õóñòџí ¿¿ õîâћ. 

274. Простеж, як змінюються закінчення іменників жіночого і серед-
нього роду в родовому відмінку множини. 
ñåñòðћ – ñќñòðè – ñåñòќð
ïњäðóãà – ïњäðóãè – ïњäðóã
æѕíêà – æ³íêџ – æ³íњê
ìћòè – ìàòåðѕ – ìàòåðѕâ
êîðњâà – êîðjâè – êîðѕâ
Àët: ñâèíљ – ñâџí³ – ñâèíќé

њçåðî – îçќðà – ç îçќð 
â³êíњ – âѕêíà – ç âѕêîí 
ñåëњ – ñќëà – ç ñ³ë
çíàííљ – çíàííљ – çíàíü
Àët њêî – њ÷³ – ç î÷ќé 
äèòљ – äѕòè – ä³òќé

Çâåðíb óâfãó! Ó ðîäîâњìó â³äìѕíêó ìíîæèíџ ³ìќí-
íè êè ñåðќäíüîãî ðњäó ç ïîäâњºíèìè áўêâàìè íà -ÿ 

íå ìћþòü çàêѕí÷åíü, òîìў ïðџãîëîñí³ â íèõ ï³ä ÷àñ 
âèìj âè íå ïîäњâæóþòüñÿ ³ íà ïèñüìѕ íå ïîçíà÷ћþòüñÿ. 

º
óìѕííÿ

áàãћòî
óìѕíü

ñòàðћííÿ ñòàðћíü
çíàííљ çíàíü

Àët: îáëџ÷÷ÿ – îáëџ÷

реднього роду, вжиті у множині. Визнач, у якому відмінку вони вжиті. 

Простеж, як змінюються закінчення іменників жіночого і серед-

275. 1. Прочитай і спиши речення, розкриваючи дужки. Поясни вжи-
вання закінчень. 

1. Ìè çàõњïëåíî ñëўõàëè ñï³â (ïòàõџ). 2. Ó øћô³ áóëj 
áàãћòî ðѕçíèõ (ðќ÷³). 3. Ïќðøîãî âќðåñíÿ â³äçíà÷ћºòüñÿ 
äåíü (çíàííz). 4. Ó Êàòðўñ³ ç (њ÷³) êћïàëè äð³áíѕ ñëüњçè. 
5. Íà ëўç³ ïћññÿ òàáўí (êњí³).

2. Поміркуйте, чому іменники, що були в дужках, відповідаючи 
на одне і те ж питання, мають різні закінчення. 

276. Перекладіть українською мовою словосполучення. Пе-
реклад запишіть. 

Nie ma uczniów, znajdować pryzjaciól, wystąpić z bzegów, 
obok jezior, nie słychać próśb, wiedzić dużo gier, mam siedem 
jabłek. 

277. Із поданих слів утвори й запиши словосполучення, по-
знач закінчення іменників. Доведи, що не помиляєшся. За по-
треби користуйся таблицею-довідником. 

Ó, ïîáóâћòè, ëüњò÷èêè; äî, ïðèéòџ, ñóñѕäè; ç, ïîâåðíў-
òèñÿ, ãњñò³; äîâѕäàòèñÿ, êíèæêџ, ç; ó, ñïèòћòè, ä³â÷ћòà; 
ðџáà, ç, îçќðà, ÷џñòèõ; ïðèâ³òћòè, ç³, ìћòåð³, ñâљòîì; 
÷åêћòè, íњ÷³, áѕëèõ; çíљòè, ç, íњøó, ïëќ÷³. 

Ðîçð³çíÿºìî çàê³í÷åííÿ ³ìåííèê³â ó äàâàëüíîìó 
òà îðóäíîìó â³äì³íêàõ ìíîæèíè â ïîëüñüê³é òà 
óêðà¿íñüê³é ìîâàõ. Óæèâàºìî óêðà¿íñüê³ ôîðìè 
òàêèõ  ³ìåííèê³â ó ìîâëåíí³

278. 1. Порівняйте закінчення іменників в давальному та 
орудному відмінках множини у польській та українській мовах. 

C. studentom krajom książkom
Ä. ñòóäќíòàì êðàљì êíèæêћì

C. tablicom drzewom morzom
Ä. òàáëџöÿì äåðќâàì ìîðљì

2. Визначте рід іменників. Чи однакові закінчення мають іменники 
різного роду в давальному відмінку множини? 
3. Назвіть закінчення, які мають іменники в давальному відмінку в  
українській мові. Запишіть ці іменники як однорідні члени, додавши 
початок: Дарувати …, … . 
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279. 1. Утвори й запиши словосполучення, розкриваючи дужки. Які 
закінчення ти вжив(-ла) і чому? 

Ðîçïîâ³äћºìî (äðўç³, ïњäðóãè). Ïџøåìî ëèñòџ (áàòüêџ, 
ìàòåðѕ). Äàðўºìî (ñќñòðè, õëњïö³). 
2. Доповни утворені словосполучення, додаючи іменники та при-
кметники (усно). 

280. 1. Порівняйте закінчення іменників у множині в польській 
та українській мовах. 

N. studentami krajami książkami
Î. ñòóäќíòàìè êðàљìè êíèæêћìè

N. tablicami drzewami morzami
Î. òàáëџöÿìè äåðќâàìè ìîðљìè

2. Визначте рід іменників. Чи однакові закінчення мають іменники, 
ужиті в орудному відмінку в українській мові? Від чого залежить ужи-
вання закінчення -ами, -ями? 

281. 1. Утвори й запиши словосполучення, розкриваючи дужки. Які 
закінчення ти вжив(-ла) і чому? 

Ïèøћòèñÿ ñâîјìè (áàòüêџ, ìàòåðѕ, ñèíџ, äњíüêè). 
Ïðîë³òћòè íàä (îçќðà, ìîðљ, ë³ñџ, ïîëљ).

2. З утвореними словосполученнями усно склади два речення.

282. Перекладіть словосполучення українською мовою і за-
пишіть їх.

Jechać saniami, biec schodami, nad wysokimi topolami, dzięki 
przyjaciołom, opowiedzieć małym dzieciom, przesłać powitanie ko-
leżankom. 
283. Утвори словосполучення з поданих слів, уживаючи, де треба, 
прийменники. Познач закінчення іменників. Визнач відмінок. Який 
відмінок вживається без прийменників? 

ðîçìîâëљòè ó÷èòåëѕ
ðîçïîâ³äћòè ç òîâàðèøѕ

ñòîљòè ï³ä äåðќâà
îñâѕòëþâàòè íàä âќðáè

äèìњê âîãíѕ
ðîñòџ äàõџ

284. 1. Прочитай речення, додаючи потрібні закінчення. 
Спиши. 

1. Â³ä íћøèõ ñ³ëüñüêџõ ä³äóñ…, ìàéñòð…, óì³ëüö… – 
êîâàë…, ãîí÷àð…, êðàâö… – ïîâџíí³ ìè ïåðåéíљòè јõíº 
âìsííÿ. 2. Ñüîãњäí³ ìè ïèøћºìîñÿ âèøèâћëüíèöÿìè 
ðóøíèê…, ìàéñòќðíèì ïîºäífííÿì ÷åðâњíîãî ³ ÷њðíîãî 
êîëüîð… . 
2. Познач закінчення. Визнач відмінок. Поясни правопис виділе-
них слів.

Óæèâàºìî ³ìåííèêè â ð³çíèõ â³äì³íêàõ ìíîæèíè, 
ñêëàäàºìî òåêñò-ðîçïîâ³äü

285. 1. Прочитай і подумай, чи однакові закінчення матимуть імен-
ники, що в дужках, у поданих парах речень. Якщо ні, то чому? 

Íà Íîâџé ð³ê ìè íàä³ñëћëè â³òћííÿ (äðўç³, ðњäè÷³). 
² ñàìѕ îäќðæàëè â³òћííÿ â³ä (äðўç³ òà ðњäè÷³). À ùå ìè 
îäќðæàëè ïîäàðўíêè â³ä (ä³äóñѕ é áàáўñ³). ² ñàìѕ â³äíåñëџ 
ïîäàðўíêè (ä³äóñѕ é áàáўñ³). 

2. Спиши речення, розкриваючи дужки. Познач закінчення. 

286. Розгляньте малюнок і складіть текст на тему «У шкільно-
му етнографічному музеї». Вживайте слова рушникú, килимú, 
куманцí, кýхлики, писанкú, тарéлі. Запишіть текст.
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287. Прочитай і відгадай загадки. Спиши, дописуючи закін-
чення іменників. 

1. Á³æfòü ÷îòџðè áðàò…, îäџí њäíîãî íå ìњæóòü 
äîãíћòè. 2. Äå éøëà ñњòíÿ êîñàð…, âџéøëî ï’ÿòü áîãà-
òèð…, êњñÿòü, â’љæóòü çàîäíњ ³ ìîëњòÿòü íà çåðíњ. 3. Ïî 
êâ³ò… ë³òћºìî, ìåäњê äîáóâћºìî.

ПРИКМЕТНИК

×èòàºìî òåêñòè, ïðîñòåæóºìî çâ’ÿçîê ïðèêìåò-
íèê³â ç ³ìåííèêàìè, äîáèðàºìî ïðèêìåòíèêè, 
ñèíîí³ìè é àíòîí³ìè, âèçíà÷àºìî áàãàòîçíà÷í³ñòü 
ïðèêìåòíèê³â

288. 1. Прочитай вірш Лесі Лужецької. Пригадай, що ж таке прик-
метник. Ознаки якої частини мови він називає? 

Óñѕ îçíћêè íàçèâћº
ïðèêìќòíèê ÿê ÷àñòџíà ìњâè,
³ æњäíî¿ íå îáìèíћþòü
ñëîâћ ö³, ñïðћâä³, ïðå÷óäњâ³:
çåìëљ – ëàñêfâà, ëuáà, ðsäíà,
à ñњíöå – ùbðå, çîëîòt, 
à íќáî – ëfã³äíå, ïîãsäíå,
æèòòљ – ïðåêðfñíå, äîðîãt.
À њ÷³ â ìћìè – äjáð³, ísæí³,
à ãњëîñ – ÷bñòèé ³ äçâ³íêbé,
à ðўêè – òtïë³ ³ íàäséí³,
à ïњãëÿä – ñjíÿ÷íèé, ÿñíbé.

2. Розкажи, які слова (прикметники) використала поетеса, щоб розпо-
вісти про сонце, небо, життя і маму. Зачитай їх разом з іменниками.
3. Випиши з вірша уривок, в якому розповідається про маму. Під-
кресли іменники прямою лінією, а прикметники ‒ хвилястою. Познач 
закінчення виділених слів.

Ðîäîâѕ çàêѕí÷åííÿ ïðèêìќòíèê³â -èé, -³é, -à, -ÿ, -å, 
-º çàëќæàòü â³ä ê³íöќâîãî ïðџãîëîñíîãî îñíњâè.

Îñíњâà çàêѕí÷óºòüñÿ íà:
÷îë. 
ð³ä

æ³í. 
ð³ä

ñåðåä. 
ð³ä

   

òâåðäџé ïðџãîëîñíèé  -èé -à -å

ì’ÿêџé ïðџãîëîñíèé  -³é -ÿ -º

4. Поміркуйте, чи можна за закінченням сказати, якого роду і 
числа прикметник. Що допоможе не помилитися?

Ïðèãàäfé! Â óêðàјíñüê³é ìњâ³ ïðèêìќòíèêè, òàê 
ñћìî, ÿê ³ â ïњëüñüê³é, çâ’љçàí³ ç ³ìќííèêàìè, 

íàçèâћþòü ¿õ îçíћêè ³ âæèâћþòüñÿ â òњìó æ ðњä³, ÷èñëѕ 
³ â³äìѕíêó, ùî é ³ìќííèêè. Íàïðџêëàä, ñò³ë (ÿêbé?) 
äåðåâ’zíèé, ïfðòà (ÿêf?) íîâf, â³êíj(ÿêt?) âåëbêå. 

Çâåðíb óâfãó, ùî ³ìќííèê ìћº ð³ä, à ïðèêìќòíèê 
çìѕíþºòüñÿ çà ðîäћìè, òњáòî âæèâћºòüñÿ â òњìó æ ðњä³, 
ùî é ³ìќííèê. 

289. Прочитай текст і продовж гру, називаючи фрукти, овочі, дере-
ва, імена тощо. 

²øëџ äî øêњëè äâ³ ïњäðóæêè. 
– À ÿ ãðó ïðèäўìàëà! – ñêàçћëà îäíћ. 
– ßêў? 
– ß íàçèâћþ ³ìќííèê, à òè øâџäêî óòâîðџ â³ä íüњãî 

ïðèêìќòíèê. ßêùњ íå çìњæåø, – ïðîãðћëà. 
– Äњáðå, íàçèâћé! 
– Ìњðå. 
– Ìîðñüêџé (áќðåã). 
– Øêњëà. 
– Øê³ëüíџé (ñàä). 
– Ìћìà.
Çàäўìàëàñü äðўãà äѕâ ÷èí êà. 
– Àãћ! – çàêðè÷ћëà ïќðøà. – 

ß ïåðåìîãëћ! ª òàêџé ïðèê ìќò-
íèê – ìћìèí (áðàò)! 
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290. Прочитай слова. Ознаки яких іменників вони називають? Спи-
ши, замість крапок  дописуючи потрібні іменники. 

1. Çåëќíà, êîëђ ÷à, ïóõíћñòà, ïàõў÷à … . 2. Êðўãëèé, 
ñìóãћñòèé, áîêћòèé, çåëќíèé, õâîñòћòèé … . 3. Ïóõíћñòèé, 
ðóì’љíèé, ñîëњäêèé, äóõìљíèé … . 4. ßñêðћâå, çîëîòќ, 
ãàðљ÷å, íѕæíå … .

291. Прочитай вірш Алли Свашенко. Про кого розповідається в цьо-
му вірші? Чим брати відрізнялись одне від одного? Які слова вжив 
автор, щоб показати цю різницю?

ª ó ìќíå ìќíøèé áðàò, 
âñå ó íàñ ³ç íèì íå â ëàä: 
ÿ á³ëљâèé – â³í ÷îðíљâèé, 
ÿ ìåòêџé, à áðàò ì³é ìëљâèé, 
ÿ âèñњêèé ³ òîíêџé, 
áðàò òîâñòќíüêèé ³ íèçüêџé. 

2. Випиши через тире антонімічні пари прикметників. 

292. Прочитай пари словосполучень. У якому значенні вжиті в них 
прикметники? Зроби висновок. 

Äњáðèé õë³á – äњáðà ëþäџíà – äњáðà çâѕñòêà. 
Çîëîòџé ïќðñòåíü – çîëîòѕ ðўêè – çîëîòћ њñ³íü. Ñðѕáíèé 
ëàíöþæњê – ñðѕáíå âîëњññÿ – ñðѕáíèé ãњëîñ. 

293. Із поданими в дужках синонімами утвори й запиши мож-
ливі словосполучення. Поміркуй, які з прикметників можуть 
або не можуть поєднуватися з поданими іменниками. 

ëѕí³ÿ (ïðÿìћ, ðўêè (äњáð³,
ðѕâíà, ëћã³äí³,

ÿëџíêà ñòðóíêћ) äðўç³ íѕæí³)

õëњïåöü (ñџëüíèé, æèòòљ (çàìњæíå,
ì³öíџé, áàãћòå,

äóá ìîãўòí³é) ïњëå âðîæћéíå)

×èòàºìî òåêñòè, âèçíà÷àºìî ¿õ ñòèëü. Ñïîñòåð³ãà-
ºìî çà ðîëëþ ïðèêìåòíèê³â ó õóäîæíüîìó òåêñò³. 
Ñêëàäàºìî òåêñò-îïèñ

294. 1. Прочитайте два тексти. Який із них науковий, а який – 
художній? Доведіть, що не помиляєтесь. 

2. Доберіть заголовок до художнього тексту, запишіть його. Підкрес-
літь прикметники. 

². Ðîìћøêà çâè÷ћéíà ðîñòќ íà ë³ñîâџõ ãàëљâèíàõ, 
ëóãћõ, ïîëљõ ³ ãîðњäàõ. Ðîñòќ â Óêðàјí³, íà Êàâêћç³, ó Ñèáѕ-
ðó ³ íà Äàëќêîìó Ñõњä³. Âîíћ çäћâíà âèêîðèñòњâóºòüñÿ 
â íàðњäí³é ìåäèöџí³ (Áîòàí³÷íèé àòëàñ).

²². Ó çåëќíîìó çћòèøíîìó õðћì³, âñÿ ïåðåïëќòåíà 
çîëîòџìè ïðњìåíÿìè ñњíöÿ, íà âèñњêîìó ã³íêњìó 
ñòåáќëüö³ ðîñëћ ëóãîâћ öàðџöÿ – ðîìћøêà. Öå, ìàáўòü, 
áўëà íàéïðåêðћñí³øà â ñâѕò³ êâѕòî÷êà. Ðѕâíà, âèñњêà, ç 
ñўìíî íàõџëåíîþ íàáѕê ÿñêðћâî-æњâòîþ, â áѕëèõ íѕæíèõ 
ïðîçњðèõ ïåëþñòêћõ ãîëѕâêîþ 
(Çà Ãðèãîðîì Òþòþííèêîì).

295. Розгляньте малюнок. Скла-
діть текст-опис Червоної Шапоч-
ки. Але спочатку поміркуйте, з 
чого почати опис, про що сказати 
в головній частині і як закінчити 
опис. Запишіть свій текст. 

296. Прочитай текст. Розглянь малюнок. Чи справді слон був 
таким, як пожартував Петрик? Яким же він був? Опиши слона 
таким, як бачиш його ти. Запиши свій опис. 

Ïѕñëÿ â³äâѕäàííÿ çîîïћðêó äѕòè îäќðæàëè çàâäћííÿ 
îïèñћòè òâàðџíó, ÿêћ ¿ì íàéáѕëüøå ñïîäњáàëàñÿ. Ïќòðèê, 
â³äњìèé ó êëћñ³ æàðòўí, íàïèñћâ: «Ó çîîïћðêó ìåíќ 
äўæå çäèâóâћâ ñëîí. ß í³êњëè íå äўìàâ, ùî â³í òàêџé 
ìàëќíüêèé. À ÿêѕ ó íüњãî òîíќíüê³ íњãè é êîðîòќíüêèé 
õњáîò! Çàòќ õâ³ñò äîâæåëќçíèé».
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Ñïîñòåð³ãàºìî çà âæèâàííÿì ïðèêìåòíèê³â âèùî-
ãî é íàéâèùîãî ñòóïåí³â ó òåêñòàõ, óòâîðþºìî é 
óæèâàºìî ïðèêìåòíèêè ð³çíîãî ñòóïåíÿ â óñíîìó 
ìîâëåíí³ é íà ïèñüì³

297. 1. Прочитайте й порівняйте, чи однаково утворюються 
прикметники вищого й найвищого ступенів у польській та укра-
їнській мовах. 

Ó ïîëüñüê³é ìîâ³:
twardy – twardszy – najtwardszy 
ciepły – cieplejszy – najcieplejszy
stary – starszy –  najstarszy
młody – młodszy – najmłodszy

Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³:
òâåðäџé – òâåðäѕøèé – íàéòâåðäѕøèé
òќïëèé – òåïëѕøèé – íàéòåïëѕøèé
ñòàðџé – ñòћðøèé – íàéñòћðøèé
ìîëîäџé – ìîëњäøèé – íàéìîëњäøèé

2. Спишіть прикметники, записані українською мовою. Позначте су-
фікси та префікси. 

Çâåðíb óâfãó! Â óêðàјíñüê³é ìњâ³, òàê ñћìî, ÿê ³ 
â ïњëüñüê³é, â³ä çâè÷ћéíèõ ïðèêìќòíèê³â çà 

äîïîìњãîþ ñўô³êñà -³ø- àáњ -ø- òâњðÿòüñÿ ïðèêìќòíèêè 
âџùîãî ñòўïåíÿ. 

Òàê ñћìî â³ä ïðèêìќòíèê³â âџùîãî ñòўïåíÿ çà 
äîïîìњãîþ ïðќô³êñà íàé- óòâњðþþòüñÿ ïðèêìќòíèêè 
íàéâџùîãî ñòўïåíÿ.

298. 1. Розгляньте малюнки. Опишіть кожний із предметів за 
кольором, розміром, смаком. 

2. Порівняйте лимон і кавун за смаком, розміром і кольором з яблу-
ком і грушею і запишіть за поданим зразком.

Çðàçîê. Ëèìњí êèñëѕøèé çà љáëóêî.Çðàçîê. Ëèì áëóêî.

3. Позначте суфікси. Якого значення вони надають прикметникам? 

299. Від прикметників розýмний, дóбрий, ласкáвий, нíжний, 
сbльний утворіть і запишіть прикметники вищого і найвищого 
ступенів. Подумайте, які з цих прикметників ви використаєте, 
розповідаючи про своїх рідних, щоб передати свою любов до 
них: «Моя мама…», «Мій тато…». 

300. Прочитай, спиши, утворюючи від поданих прикметники вищого 
й найвищого ступенів. 

Ãàëџíêà ñòðóíêf, àëå Ìàðѕéêà … . ² âñå æ … äѕâ÷èíêîþ 
º Çњñÿ. 

Ïåòðèê ðîçeìíèé õëњï÷èê, àëå ²âћíêî … . Ïðîòќ … ó 
íћøîìó êëћñ³ º Äìџòðèê Ìèõàéëђ òà, â³í … . 

301. Прочитай, спиши, утворюючи від поданих прикметники вищого 
і найвищого ступенів.

Ñòàâњê âåëџêèé, à њçåðî …. Ïðîòќ ìњðå … . 
Ðîìћøêà ãћðíà, êîíâћë³ÿ …, àëќ òðîљíäà … . 
Ê³ò ìàëќíüêèé, ðћâëèê …, à æóê … . 

302. 1. Прочитай вірш Тамари Коломієць. Що описано в ньому? Які 
почуття передано? Які суфікси вжила авторка, щоб передати свою 
ніжність? 

Ùî ðîìћøêè – á³ëљâåíüê³,
÷îðíîáðџâö³ – ÷îðíљâåíüê³.
À â íàãѕäêè òàêћ á³äћ,
òàêћ á³äћ – êîñћ ðóäћ.
Ñòîјòü âîíћ, ñèðîòџíà,
îäíџì-îäíћ êњëî òџíó.
À ðîìћøêè äèâўþòüñÿ,
÷îðíîáðџâö³ ÷óäўþòüñÿ:
– Çâ³äê³ëљ òè, ãàðíќñåíüêà,
ÿê ñњíå÷êî, ÿñíќñåíüêà?

2. Випиши іменники разом з прикметниками з двох перших і двох 
останніх рядків вірша.

Подумайте, кого стосуються прикметники з двох останніх ряд-
ків вірша: ромашок, чорнобривців чи нагідки? 

3. Познач суфікси. Зверни увагу на вживання в них м’якого знака. 

÷îðíîáð
À â íàã
òàê
Ñòî
îäí
À ðîì
÷îðíîáð
– Çâ³äê³ë

âåíüê³,
âåíüê³.
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303. Прочитай речення. Визнач суфікси прикметників. Поміркуй і 
скажи, якого значення – пестливості чи збільшеності – вони надають 
прикметникам. 

1. Ìѕñÿöü ÿñíќñåíüêèé ïðњì³íü òèõќñåíüêèé êџíóâ íà 
íàñ. 2. Àæ ñўíå Âîâê, òàêџé ñòðàøќííèé òà çäîðњâåííèé. 
3. Âðѕæó ñêџáî÷êó õëѕáà ì’ÿêќíüêó, ïðèãîùў êîçåíљòêî 
ìàëќíüêå. 4. Ó ñòàðќçí³ì áîðў ÿ ÷îðíџö³ áåðў. 5. Çћºöü 
òîé õèòðђ ùèé ñê³ê òà ñê³ê. 6. ª âåñќë³ ñëîâћ, ÿê çåëќíà 
òðàâћ, à º çëђ ù³-ïðåçëђ ù³, ÿê ìўõè êóñђ ÷³. 

Çâåðíb óâfãó! Ñўô³êñè -åíüê-, -tñåíüê- íàäàђ òü 
ïðèêìќòíèêàì çíћ÷åííÿ ïåñòëџâîñò³, çäð³áíѕëîñò³. 

Ñўô³êñè -åíí-, -åçí-, -þù-, -þ÷- – çáѕëüøåíî¿ љêîñò³, 
ѕíîä³ ç íåãàòџâíèì çàáћðâëåííÿì. 

304. Від іменників першого рядка утвори за допомогою суфік-
сів -ян-, -ов-, -н-, -ев-, -ин- прикметники і поєднай їх з іменни-
ками другого рядка. Запиши утворені словосполучення. 

1. Ãëџíà, áóçњê, ëѕòî, âџøíÿ, ñåñòðћ, ìћìà, áàáўñÿ, 
Ìàðѕéêà. 

2. Ïњñóä, êóù, äåíü, ñàäњê, çњøèò, áðàò, õўñòêà, 
ëљëüêà. 

Ïðàâèëüíî âèìîâëÿºìî ³ ïèøåìî ïðèêìåòíèêè 
íà -ñüêèé, -çüêèé, -öüêèé, óæèâàºìî òàê³ ïðèêìåò-
íèêè â ìîâëåíí³

305. 1. Прочитай прізвища відомих у Польщі й Україні людей, пра-
вильно вимовляючи суфікси українською мовою. 

Ìàðѕÿ Êþðѕ-Ñêëîäњâñüêà, Oëüãà Êîáèëљíñüêà, Ìàðіÿ   
Êîíîïíџöüêà, Þð³é ßíњâñüêèé, Àíàòњë³é Êîñòќöüêèé. 
2. Спиши, познач суфікси, підкресли м’який знак у суфіксах. 

Ïàì’ÿòfé! Â óêðàјíñüê³é ìњâ³ ñўô³êñè ïðèêìќò-
íèê³â -ñüê-, -çüê-, -öüê- çћâæäџ ïџøóòüñÿ ç ì’ÿêџì 

çíћêîì. 

306. 1. Від слів низ, село, господар, гора, Кавказ, Запоріжжя утвори 
інші, які б відповідали на питання який? Запиши утворені слова, по-
знач їх будову, поясни правопис. 

2. До слів гірський(-а, -е) і запорізький (-а, -е) доберіть (усно) 
по  два-три іменники. Запишіть утворені словосполучення. 

307. Від іменників, що в дужках, утвори прикметники й запиши ре-
чення. 

Ïњíàä òџñÿ÷ó ðњê³â òîìў ñõѕäí³ ñëîâ’љíè óòâîðџëè 
ìîãўòíþ äåðæћâó (Êџ¿â) Ðóñü – îäíў ç íàéìîãўòí³øèõ 
äåðæћâ òîãњ ÷ћñó. Íà áåðåãћõ Äí³ïðћ âèñî÷ѕâ ñëàâќòíèé 
Êџ¿â ³ç ðîçêѕøíèì êíљæèì äâњðîì, âåëџ÷íèì (Ñîôѕÿ) 
ñîáњðîì. (Êџ¿â) êóïöѕ íà ñâîјõ ÷îâíћõ äîïëèâћëè äî 
(Êàâêћç) áåðåãѕâ (Ç æóðíàëó).

308. 1. Прочитай текст, утворюючи від іменників, що в дуж-
ках, прик метники. Про що ти довідався з нього? 

Ìèíћº ï’ÿòü ñòîðѕ÷, ÿê ó ë³òњïèñàõ, (êîçћê) ï³ñíљõ ³ 
äўìàõ çàêàðáóâћëàñü ³ñòњð³ÿ (Çàïîðѕææÿ) Ñѕ÷³, (êîçћê) 
âѕéñüêà. 

Êîëџ âџêèíåìî ç (Óêðàјíà) ³ñòњð³¿ òðüîõñîòëѕòí³é 
ë³òњïèñ (êîçћê) âѕéñüêà, çàáўäåìî (ãќòüìàí) äîáў, òî íàñ 
çíåâàæћòèìóòü ѕíø³ íàðњäè (Çà ßðîñëàâîì Äçèãîþ). 
2. Спиши текст, замість іменників у дужках записуючи утворені при-
кметники. Познач суфікси. 

Ñïîñòåð³ãàºìî çà çì³íþâàííÿì ïðèêìåòíèê³â ÷î-
ëîâ³÷îãî ³ ñåðåäíüîãî ðîäó â îäíèí³ çà ïèòàííÿìè. 
Óæèâàºìî ïðèêìåòíèêè â ð³çíèõ ãðàìàòè÷íèõ 
ôîðìàõ ó ìîâëåíí³

309. Прочитай таблички Кіберика. Простеж, які питання ставляться 
до прикметників і які їх закінчення. 

Âѕòåð (ÿêbé?) õîëњäíèé, îñѕíí³é.
Ñњíöå (ÿêt?) õîëњäíå, îñѕííº.

Âѕòðó (ÿêjãî?) õîëњäíîãî, îñѕííüîãî.
Ñњíöÿ (ÿêjãî?) õîëњäíîãî, îñѕííüîãî.

Âѕòðó (ÿêjìó?) õîëњäíîìó, îñѕííüîìó.
Ñњíöþ (ÿêjìó?) õîëњäíîìó, îñѕííüîìó.

Âѕòðîì (ÿêbì?) õîëњäíèì, îñѕíí³ì.
Ñњíöåì (ÿêbì?) õîëњäíèì, îñѕíí³ì.

.
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Ïðèêìќòíèêè ìћþòü òàêѕ æ çàêѕí÷åííÿ, ÿê ³ 
ïèòћííÿ, íà ÿêѕ âîíџ â³äïîâ³äћþòü.

310. За зразком постав запитання від іменника до прикметників і за-
пиши їх, познач закінчення. 

Çðàçîê. Ñњíöå (ÿêt?) ëѕòíº. 
Íàðњä (ÿêbé?) óêðàјíñüêèé Ñњíöå (ÿêt?) ëѕòíº 
íàðњäó (…) … ñњíöÿ (…) …
íàðњäîâ³ (…) … ñњíöþ (…) …
ç íàðњäîì (…) … ï³ä ñњíöåì (…) …
â íàðњä³ (…) … íà ñњíö³ (…) …

311. Утвори й запиши словосполучення з поданих групами слів. Ви-
знач відмінки прикметників. 

Äî, óêðàјíñüêèé, íàðњäó; íà, âå÷ѕðíº, íќá³; â³ä, 
ñџíº, ìњðÿ; íà, áëèñêў÷èé, ëüњäó; íà, ïåêў÷å, ñњíöå; ó, 
âåñíљíèé, ëѕñ³. 

312. Прочитай речення, утворюючи від іменників, що в дуж-
ках, прикметники. Запиши речення. Познач закінчення при-
кметників. 

1. Íџçüêî âêëîíѕòüñÿ êњëîñó (æџòî). 2. Íà (âќ÷³ð) 
íќá³ ñïàëћõóþòü ì³ð³ћäè ç³ðњê. 3. Íà (ìњðå) áќðåç³ äѕòè 
çáèðћëè (êњë³ð) êàì³íöѕ. 4. Ó (ñåëњ) êëўá³ â³äáўâñÿ 
êîíöќðò. 

Çì³íþºìî çàê³í÷åííÿ ïðèêìåòíèê³â æ³íî÷îãî 
ðîäó â îäíèí³ çà ïèòàííÿìè. Óæèâàºìî ð³çí³ ôîð-
ìè ïðèêìåòíèê³â ó ìîâëåíí³

313. 1. Прочитай текст. Про що в ньому розповідається? Від чийого 
імені ведеться розповідь? 

ÓÑÅ Ð²ÄÍÅ
Òèõќñåíüêî âèìîâëљþ ñëњâî ðsäíà. ² âñå íàâêњëî 

ñòàѓ ðѕäíèì: ðѕäíà õћòà, ðîçìîâëљþ ç ðѕäíîþ ìћò³ð’þ, 
á³æў äî ðѕäíî¿ áàáўñåíüêè, âò³øћþ ðѕäíó ñåñòðџ÷êó. Óñѕ 
íàâêњëî ðѕäí³-ðѕäí³. ² ìîѓ ñќðöå ñïњâíþºòüñÿ áåçìќæíîþ 
ðћä³ñòþ. 

2. Простеж, з якими іменниками пов’язане слово рідна, починаючи з 
другого речення. Залежно від чого це слово змінює своє закінчення? 

314. Простеж, як змінюються закінчення прикметників жіночого 
роду в однині залежно від питань. 

Í. ïѕñíÿ (ÿêf?) òџõà âå÷ѕðíÿ

Ð. ïѕñí³ (ÿêj¿?) òџõî¿ âå÷ѕðíüî¿

Ä. ïѕñí³ (ÿêsé?) òџõ³é âå÷ѕðí³é

Ç. ïѕñíþ (ÿêe?) òџõó âå÷ѕðíþ

Î. ïѕñíåþ (ÿêjþ?) òџõîþ âå÷ѕðíüîþ

Ì. ó ïѕñí³ (ÿêsé?) òџõ³é âå÷ѕðí³é

Êë. ïѕñíå – òџõà âå÷ѕðíÿ

315. 1. Утвори речення, додаючи ту форму іменників і прикметників 
з таблиці впр. 311, якої вимагають дієслова.

ß ñëўõàþ… … . ß ìèëўþñÿ … … . Íàì íå âèñòà÷ћº 
… … . Çàâäÿêџ … … ìè ïîçíàéњìèëèñü. 

2. Запиши утворені речення. 

316. Прочитай текст, добираючи замість крапок прикметники до ви-
ділених іменників. Добери до нього заголовок. Спиши, вставляючи 
замість крапок прикметники. Познач їх закінчення. 

Ðћííüî¿ âåñíџ ïðîêџíóâñÿ â³ä ñíó … ïðjë³ñîê. Íà … 
ñòåáќëüö³ â³í ï³äâѕâ ñâîђ … ãîësâêó ³ ïîòÿãíўâñÿ äî … 
ñjíå÷êà. Ïњðÿä ï³ä êўùèêîì ç’ÿâџëîñÿ ùå äќê³ëüêà 
òàêџõ ñàìџõ … ïðjë³ñê³â. Âîíџ ðàäѕëè … òåïëe ³ … 
ñjíöþ. 

317. Прочитай текст. Спиши, дописуючи закінчення прикметників. 
За потреби став питання до іменника, користуйся таблицею. 

Ï³çí… çџìè ó âåäìåäџö³ íàðњäæóþòüñÿ âåäìåæћòà. 
Ñìњê÷óòü âîíџ ìîëîêњ, çàëћçÿòü íà ñïџíó ìћòåð³ – 
âåëè÷tçí… äўæ… âåäìåäџö³. 

Òѕëüêè çà âåëџê… â³äëџãè âåäìќä³ ïðîêèäћþòüñÿ, áî 
õњ÷óòü òњ÷íî çíћòè, ÷è íå ïðèéøëћ ùå âåñíћ (Çà ²âà-
íîì Ñîêîëîâèì-Ìèêèòîâèì). 
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318. Прочитайте текст, змінюючи прикметники, що в дуж-
ках. Подумайте, який заголовок до нього дібрати. Запишіть 
текст. 

(Ñâѕæèé) ïîðњøà ìåíѕ áàãћòî ðîçïîâѕëà ïðî ïåðåõњæèõ, 
êîëџ ÿ ³øњâ ïћðêîì. 

Îñü ãњñòð³ ï³äáњðè æ³íњ÷èõ ÷îá³òêѕâ çàâåðíўëè äî 
(òîíќíüêà) ãîðîáџíè. À ö³ äâà ëàíöþæêџ ñë³äѕâ ïîâќëè 
äî (ïòàøџíà) ãîä³âíџö³. Òî ïðîéøëџ øêîëÿðѕ. Âîíџ 
ïðèíåñëџ äî (ïòàøџíà) ãîä³âíџö³ ñìà÷íњãî êњðìó. 

² òåïќð óæќ ìîј êðњêè âåäўòü äî (á³ëîêњðèé) áåðѕçêè.

319. Прочитай речення, додаючи закінчення до прикметників. 
Спиши речення. Підкресли закінчення прикметників. 

1. Â³í (êîëîñњê) âџð³ñ ³ç çåðíџíî÷êè, ç òîíќíüê… 
áèëџíî÷êè. 2. ²ç ñâѕæ… õë³áџíè ðîçïî÷èíћâñÿ äåíü. 
3. Äëÿ âåñќë…  ìàëќ÷³ áўáëèê âџêîòèâñÿ ç ïå÷ѕ. 
4. Ñüîãњäí³øí… ðîáњòè íà çћâòðà íå â³äêëàäћé. 

Ðîçð³çíÿºìî çàê³í÷åííÿ ïðèêìåòíèê³â æ³íî÷îãî 
ðîäó â äàâàëüíîìó é ì³ñöåâîìó â³äì³íêàõ îäíèíè 
ó ïîëüñüê³é òà óêðà¿íñüê³é ìîâàõ, âæèâàºìî óêðà-
¿íñüê³ ôîðìè ïðèêìåòíèê³â â óñíîìó ìîâëåíí³ é 
íà ïèñüì³

320. Порівняй закінчення прикметників у давальному та місцевому 
відмінках у польській та українській мовах. Зроби висновок. 

C. małej dziewczynсe Д. малiй дѕвчинці
Mc. o małej dziewczynсe М. на малiй дѕвчинці

321. 1. Прочитай речення, додаючи замість крапок потрібні закін-
чення. У яких відмінках ти вживав(-ла) прикметники?  

1. Â ñèí… ñêðџí³ º íàìџñòî, ñàìîöâѕòíå, ïðîìåíџñòå. 
2. Õòî â õóñòџí³ ÷åðâîíќíüê… ñòàâ ó ëѕñ³ ì³æ äóáѕâ? 
3. ßêћ äњáëåñòü, ëþáњâ ³ êðàñћ çà÷àðњâàí³ â óêðàјíñüê… 
ìњâ³!

2. Спиши речення. Познач закінчення прикметників. Доведи, що не 
помиляєшся. 

322. Прочитай слова і словосполучення. Використовуючи їх, а та-
кож прийменники на, у, в, розкажи, хто де працює. Свою розповідь 
запиши. 

áћòüêî
ìћòè
ñèí
äњ÷êà

ïàïåðњâà ôћáðèêà
øê³ëüíћ ¿äћëüíÿ
çàâîäñüêћ á³áë³îòќêà
ìåõàíѕ÷íà ìàéñòќðíÿ

323. Прочитайте речення, додаючи потрібні за змістом при-
кметники. Запишіть. Позначте закінчення прикметників. Дове-
діть, що не помиляєтесь.  

Äўæå çðàäѕëà ñåñòðџ÷êà … ëљëüö³ ³ íàçâћëà ¿ј Îëќíêîþ. 
Îëќíêà áóëћ â … âèøџâàí³é ñîðњ÷ö³ òà â … ñï³äíџ÷ö³. Íà 
… ãîëѕâö³ çћì³ñòü â³íњ÷êà – ñòðѕ÷êà. Íà … ñòðѕ÷ö³ íàøџò³ 
íàìèñòџíêè. Íó ñïðћâæíÿ òîáѕ óêðàјíî÷êà! 

324. 1. Прочитай загадки, змінюючи прикметники, що в 
дужках. 

1. Ó ñóêќíö³ (æњâòèé) ïћí³ ðîçëÿãëћñÿ íà áàøòћí³. 
2. Ãћðíî äѕâö³ (á³ëîëџöèé) ó (ìàëџíîâèé) ñï³äíџö³, äњâ-
ãèé í³ñ â (ñèðџé) çåìëџö³, íà çåìëѕ ëèøќ êîñџö³ (Àëëà 
Ñâàøåíêî).

2. Спиши загадки. Познач закінчення. Доведи, що не помиляєшся. 

Ïîð³âíþºìî ³ ðîçð³çíÿºìî çàê³í÷åííÿ ïðèêìåòíè-
ê³â â îðóäíîìó â³äì³íêó îäíèíè â ïîëüñüê³é òà 
óêðà¿íñüê³é ìîâàõ 

325. Прочитай і відгадай загадку Алли Свашенко. Спиши, познач 
закінчення прикметників. 

Óñѕ òàíöђ þòü ï³ä ÿëџíêîþ: 
Ëèñ – ç áëèñêў÷îþ Ñí³æџíêîþ, 
Âîâê – ³ç Çîëîòњþ Ðџáêîþ, 
Ïðèíö – ³ç äѕäîâîþ Ðѕïêîþ, 
Çì³é – ³ç çëu÷îþ ßãњþ, 
ùî ç íîãњþ êîñòÿíњþ. 
Çâќòüñÿ ÿê âåñќëèé áàë?
Ïðèãàäћëè? 
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326. Порівняй закінчення прикметників у польській та українській 
мовах. Зроби висновок. 

małą dziewczynką – малjю дѕвчиною 
ostatnią pieśnią – остћнньîю пѕснею

327. Прочитайте й обговоріть, які прикметники найкраще до-
дати до поданих словосполучень. Запишіть словосполучення, 
використовуючи дібрані прикметники. Позначте їх закінчення.

Ðàäѕòè … âåñíѕ, éòè ïî … ñòќæö³, ñèäѕòè íà … ñîñíѕ, 
äћòè ãîðѕøîê … áѕëî÷ö³. 

328. 1. Прочитай вірш Алли Свашенко. Що в ньому сказано про за-
кінчення прикметників та іменників з основою на шиплячий в орудно-
му відмінку? Запам’ятай це. 

Âñ³ ïðèêìќòíèêè ç³áðћëèñü
³ íà òњìó ïîºäíћëèñü, 
ùîá â îðўäíîìó â³äìѕíêó
çàâæäџ ñìѕëî, áåç çàìџíêè
-îþ íà ê³íöѕ âæèâћëîñü 
³ íà -åþ íå ì³íљëîñü. 
Õàé ³ìtííèê â³çüìќ -åþ
çà ïîòðќáîþ ñâîѓþ. 
Îòæå, ãðўøåþ ñìà÷íѕøîþ, 
à çàäћ÷åþ ñêëàäíѕøîþ, 
íó à âäћ÷åþ ëåäћ÷îþ, 
ÿê ³ êћøåþ ãàðљ÷îþ. 

2. Із останніх чотирьох рядків вірша випиши іменники разом з при-
кметниками. Познач основу іменників та закінчення іменників і при-
кметників. 

329. 1. Поєднай іменники з прикметниками, використовуючи подані 
закінчення. Запиши утворені словосполучення. 

íàéâћæ÷à êðў÷à
ñâѕæà -åþ јæà
÷óæћ -îþ äћ÷à

íàéâџùà çàäћ÷à

2. У яких словах ти вживав(-ла) закінчення -ею, а в яких -ою? Чому? 
Склади з утвореними словосполученнями два-три речення і запиши їх. 
Познач закінчення іменників і прикметників з основами на [ж], [ч], [ш]. 

330. Прочитай групи слів. Утвори й запиши словосполучення. По-
знач закінчення прикметників. 

Ïðèêðàøћòè, ÷åðâњíèé, êàëџíà; ñâѕæèé, ïðèãî-
ùћòè, âîäћ; ãðўøà, ëàñóâћòè, ñìà÷íџé; ñòќæêà, éòè, 
âóçüêџé. 

331. Спиши, розкриваючи дужки. Поясни закінчення прик-
метників. 

Ìè ïèøћºìîñÿ ñâîѓþ ìњâîþ (ñï³âў÷à, ìåëîäѕéíà). 
Ìè ïèøћºìîñÿ (áàãћòà, ðîäu÷à óêðàјíñüêà) çåìëќþ. 
(Ãàðљ÷à) ëþáњâ’þ äî (ðѕäíà) çåìëѕ ñïњâíåí³ uí³ ñåðöљ.

×èòàºìî, ñïîñòåð³ãàºìî çà çì³íîþ ôîðì ïðèêìåò-
íèê³â ó ìíîæèí³. Çì³íþºìî çàê³í÷åííÿ, âæèâà-
þ÷è òàê³ ïðèêìåòíèêè â óñíîìó ìîâëåíí³ é íà 
ïèñüì³

332. 1. Прочитай текст. Добери заголовок. Спиши. 
Ðîñòўòü íàä ñòàâêњì äâ³ áåðќçè. Ñòðóíêѕ, âèñњê³, 

á³ëîêњð³ äåðќâöљ. Ðîçïóñòџëè áåðѕçêè ñâîј çåëќí³ êњñè. 
Âѕº âѕòåð ³ ðîç÷ѕñóº ¿õ. Òџõî øåëåñòљòü íѕæíèì ëџñòÿì 
áåðѕçêè. Òî âîíџ ïðî ùîñü ðîçìîâëљþòü. 

2. Підкресли прикметники. Визнач число, у якому вони вжиті. По-
знач закінчення. Зроби висновок, ураховуючи число й відмінок 
прик метників. 

333. Прочитай, як змінюються прикметники у множи-
ні. Від чого залежать закінчення прикметників, ужитих у 
знахідному відмінку? 

Í. äѕòè (ÿês?) âåñќë³ êâѕòè ëѕòí³ ïîëљ áåçêðћ¿

Ð. … (ÿêbõ?) âåñќëèõ … ëѕòí³õ … áåçêðћ¿õ

Ä. … (ÿêbì?) âåñќëèì … ëѕòí³ì … áåçêðћ¿ì

Ç. … (ÿêbõ?) âåñќëèõ … ëѕòí³ … áåçêðћ¿

Î. … (ÿêbìè?) âåñќëèìè … ëѕòí³ìè … áåçêðћ¿ìè

Ì. … (ÿêbõ?) âåñќлèõ … ëѕòí³õ … áåçêðћ¿õ

Êë. … (-) âåñќë³ … ëѕòí³ … áåçêðћ¿
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Çâåðíb óâfãó! Â óêðàјíñüê³é ìњâ³ ïðèêìќòíèêè â 
çíàõѕäíîìó â³äìѕíêó ìíîæèíџ, çàëќæíî â³ä ³ìќí-
íèê³â, ³ç ÿêџìè âîíџ óçãњäæóþòüñÿ (³ñòњòè àáî 

íå³ñòњòè), ìњæóòü ìћòè çàêѕí÷åííÿ -èõ, -³õ, -¿õ (ÿê ó 
ðîäîâњìó â³äìѕíêó) àáњ -³, -¿ (ÿê ó íàçèâíњìó): áf÷ó 
(êîãњ?) ëþäté (ÿêџõ?) ìeæí³õ, ñbëüíèõ; áf÷ó (ùî?) 
êâsòè (ÿêѕ?) ñâsæ³, ïîëz (ÿêѕ?) áåçêðf¿. 

334. Прочитай речення, ставлячи іменники й прикметники, що в 
дужках, у потрібних відмінках. За потреби користуйся таблицею Кі-
берика. Запиши, познач закінчення. 

1. Õî÷ ç (ãѕëî÷êè êîëђ ÷³) çàòќ ç (êâ³òêџ ïàõў÷³). 
2. Ïî (êâ³òў÷³ ñàäêџ) ÿ ë³òћþ, (íàéñîëњäøèé äàðўíîê) 
çáèðћþ. 3. Íå áîђ ñü ÿ (ìîðњçè òð³ñêў÷³), ћí³ ïðњìåí³â 
ñњíöÿ (ïàëђ ÷³). Âçџìêó é ëѕòîì ÿ ë³ñ ïðèêðàøћþ. ßê 
æå ëђ äè ìåíќ íàçèâћþòü? (Àëëà Ñâàøåíêî). 

335. 1. Скільки словосполучень можна скласти з поданих 
слів? Назвіть і запишіть їх. З одним із словосполучень (на ви-
бір) складіть і запишіть речення. 

âóçüêџé íà ëàíћõ æџòí³é
ãàðљ÷èé ñòќæêàìè ã³ðñüêџé
õëѕáíèé ç äæåðќë øèðњêèé

2. Позначте закінчення прикметників. Визначте, у якому числі й від-
мінку вони вжиті. 

336. Прочитай і спиши речення, дописуючи закінчення. Доведи, що 
не помиляєшся. 

1. Äîòîðêíўëèñü êњòèê… áѕë…, íåâåëџ÷ê…, äî ðóê…, 
äî ðњòèêà, äî ìîѓ¿ ùѕ÷ê… . 2. Ï³ä æњâòèìè îñџê…, 
áëèñêў÷… òà ñëèçüê…, ðîäџíîþ âåëèê… ðîçñѕëèñü ìàñ-
ëþê… (Íàòàëÿ Çàá³ëà). 

337. Прочитай і відгадай загадку. Спиши, дописуючи закін-
чення. Доведи їх правильність. Розмірковуй так: «У прикмет-
нику … пишеться закінчення …, тому що … ». 

Æèâќ â äњì³, ëîáњê êðóãëќíüê…, êîæóøњê òåïëќíüê…, 
њ÷³ âóçќíüê…, âèäђ ù…, ÿê ò³ çѕðîíüêè áëèñêў÷… . Âўõà 
ìàë…, ïðîòќ ÷óòê… . Âўñà õî÷ ³ äњâã…, òà ð³äê… . Íњãè 
êîðњòê…, òà ïðóäê… . Óäќíü íà ñњíå÷êó ëљæå, ãћðí… 
êћçî÷êó ðîçêћæå. Óíî÷ѕ áðњäèòü, íà ëњâè õњäèòü. 

ЗАЙМЕННИК
×èòàºìî, ñïîñòåð³ãàºìî çà ðîëëþ çàéìåííèê³â ó 
òåêñòàõ, óæèâàºìî ¿õ ó ìîâëåíí³

338. Прочитай. Про яку частину мови розповів професор Лінгвіст? 
– Äњáðèé äåíü, äîðîãѕ äѕòè! Äàâíќíüêî ÿ 

íå áóâ ó âàñ. À ïðèéøњâ ÿ, ùîá ðîçïîâ³ñòџ 
ïðî òó ÷àñòџíó ìњâè, ÿêў âè áўäåòå âèâ÷ћòè. 
Öå çàéìtííèêè. 

Ðîäџíà  çàéìќííèê³â íå òàêћ âåëџêà, ÿê 
³ìќííèê³â ÷è ïðèêìќòíèê³â àáњ ä³ºñëѕâ, ÿêџõ ó íћø³é
ìњâ³ íàëѕ÷óºòüñÿ äåñљòêè é ñњòí³ òџñÿ÷. Çàéìќííèê³â 
óñüњãî êѕëüêà äåñљòê³â. Àëќ âîíџ òàê ÷ћñòî âèêîðèñòњ-
âóþòüñÿ â íћøîìó ìњâëåíí³, ùî ïîñ³äћþòü òðќòº ìѕñöå 
ñќðåä ѕíøèõ ÷àñòџí ìњâè. 

– ×èì öå çóìњâëåíî? – ñïèòћºòå âè. – À òèì, ùî â 
íàñ ïîñòѕéíî ïîñòàѓ ïîòðќáà âêfçóâàòè íà êњãîñü àáњ 
ùîñü. Îñü òóò ³ âèêîðèñòњâóþòüñÿ çàéìќííèêè: ÿ, òè, 
â³í, âîíf, âîíj, ìè, âè, âîíb. 

Çàéìќííèêè çìѕíþþòüñÿ çà ïèòћííÿìè òàê ñћìî, ÿê ³ 
ѕíø³ ÷àñòџíè ìњâè, àëќ â³ä öüњãî ñòàuòü íåâï³çíћííèìè: 
áóëњ ÿ – ñòћëî ìåít, òè – òåát, ìè – íàñ, âîíb – ¿õ. Òîìў 
âàì òðќáà çàñâњ¿òè, ÿê çìѕíþþòüñÿ çàéìќííèêè, ùîá íå 
ïîìèëљòèñÿ, óæèâћþ÷è ¿õ ó ìњâëåíí³. 
2. Прочитай ту частину тексту, у якій розповідається: а) про частот-
ність уживання частин мови; б) про займенники, їх роль та особли-
вості змінювання. 
3. Випиши займенники та їх змінювання. 

339. Прочитай речення. Простеж, які слова замінили займенники. 
Випиши за зразком іменники разом із займенниками, які вживаються 
замість них. 

Çðàçîê. Äѕâ÷èíêà – âîíћ. 
1. Ó êëàñ çàéøњâ õëњï÷èê. Â³í áóâ ó áѕë³é ñîðњ÷ö³. 

2. ß æèâў íà îñòћííüîìó ïњâåðñ³. Íà íüњìó æèâќ ³ 
íћøà â÷џòåëüêà. 3. Íà âўëèö³ ²âћíà Ôðàíêћ íåùîäћâíî 
ïîáóäóâћëè êѕëüêà âåëè÷ќçíèõ áóäџíê³â. ¯õ óæќ áàãћòî 
â íћøîìó ìѕñò³. 
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340. Прочитай і спиши жартівливий вірш Грицька Бойка. 
Підкресли займенники. Скажи, замість яких іменників вони 
вживаються. 

– Íàùњ êàëњø³ òè âçóâћºø? 
– ß â íèõ íà âўëèöþ ï³äў! 
– Àëå æ ãðÿçђ êè âæå íåìћº…
– Í³÷њãî, ÿ ¿ј çíàéäў! 

341. 1. Прочитай діалог учительки з учнями. 
– Äѕòè, ÿê âè ãàäћºòå, ùî ïîòðѕáíî çðîáџòè, àáџ âñ³ 

óêðàјíö³ áóëџ ÿê îäíћ ñ³ì’љ? 
– Ïîòðѕáíî, ùîá ìè âñ³ ëþáџëè ñâîђ  Áàòüê³âùџíó – 

Óêðàјíó. ² òîäѕ á öÿ ëþáњâ îá’ѓäíóâàëà íàñ, – ñêàçћëà 
ßäçÿ. 

– Íåîáõѕäíî, ùîá óñѕ ðîçìîâëљëè äåðæћâíîþ – óêðà-
јíñü êîþ ìњâîþ, áî ìњâà îá’ѓäíóº íàñ, – äîäћëà Ãàëџíêà. 

– Êњæíîìó ç íàñ ñë³ä áўòè äњáðèì ³ ÷ўéíèì, ³ 
äîïîìàãћòè îäíќ њäíîìó, – ñêàçћâ Ñòåôћí. 

Про що розмовляли вчителька й учні? 
Що б ти додав до цього діалогу? 

2. Чи є в тексті займенники?  Назв їх. 
3. Випиши друге речення діалогу. Підкресли займенники. 

342. Прочитайте загадки, додаючи потрібний займенник. Від-
гадайте їх і запишіть. Відгадки запишіть  поряд у дужках. 

1. … âћðÿòü, … òðóòü, ïèðîãџ ç … ïå÷ўòü. 
Óñѕ … ãўáëÿòü, áî äўæå ëђ áëÿòü. 2. Ñèäџòü 
Ìàðўøêà ó ñåìџ êîæўøêàõ, õòî … ðîçäÿãћº, 
òîé ñëüњçè ïðîëèâћº. 3. Äўæå òîâñòѕ íњãè 
ìћþ, ëќäâå … ïåðåñòàâëљþ. Ñàì âèñњêèé … 
íà çð³ñò, çћì³ñòü ðњòà â … õâ³ñò.

¿ј
ÿ
ìåíќ
¿õ
(ó ìќíå)

343. Прочитай вірш. Якій частині мови він присвячений? Спи-
ши. Підкресли займенники. 

Â÷èìњ ìè öþ ÷àñòџíó ìњâè, 
âџâ÷³òü é âè îáîâ’ÿçêњâî. 
Ïîñì³õíўâñÿ ÿ: «Ïðèâѕò!»
Óñì³õíќøñÿ é òè â îòâѕò. 

É çàñì³ђ òüñÿ íàâêðóãџ – 
â³í, âîíћ, âîíњ, âîíџ. 
Òàê óñìѕøêà âñ³õ ºäíћº, 
æџòè â äðўæá³ ïîìàãћº.

Îñîáîâ³ çàéìåííèêè. Ñïîñòåð³ãàºìî çà çì³íîþ 
îñîáîâèõ çàéìåííèê³â, âæèâàºìî ð³çí³ ôîðìè ¿õ â 
óñíîìó ìîâëåíí³ é íà ïèñüì³ 

344. Простеж, як змінюються особові займенники за питаннями. 

Îäíèíà

Öå õòî? ÿ òè â³í/âîíњ âîíћ
×åêћº êîãj? ìåíќ òåát éîãj ¿y
Íåìћº у кого? ó ìќíå ó òќáå ó íüњãî ó íќ¿
Âäљ÷íèé êîìe? ìåíѕ òîáѕ éîìў ¿é
Ïèøћºòüñÿ êèì? ìíњþ òîáњþ íèì íќþ
Êîñòђ ì íà êjìó? íà ìåíѕ íà òîáѕ íà íüњìó íà í³é

Ìíîæèíà

Öå õòî? ìè âè âîíџ
Áћ÷èòü êîãj? íàñ âàñ ¿õ
Äàðўº êîìe? íàì âàì ¿ì
Ãðћºòüñÿ ç êèì? ç íћìè ç âћìè ç íџìè
Êîñòђ ì íà êjìó? íà íàñ íà âàñ íà íèõ

Çâåðíb óâfãó! Óæèâћþ÷èñü ³ç ïðèéìќííèêàìè, 
çàéìќííèêè â³í, âîíf, âîíj â ðîäîâњìó é îðўäíîìó 

â³äìѕíêàõ ïî÷èíћþòüñÿ ç í-: â³í (âîíj) – ó íüjãî, ç íèì, 
âîíf – ó ít¿, ç ítþ.

345. Дай відповіді на поставлені запитання. На питання яких від-
мінків тобі треба відповісти? За потреби користуйся зразком відмі-
нювання особових займенників. 

Çðàçîê. Õòî çàéøњâ ó êëàñ? ß, òè, â³í, âîíћ,
ìè, âè, âîíџ. 

Êîãњ ïîáћ÷èâ ó÷џòåëü? …
Êîìў ïîñòћâèâ îöѕíêó? …
Êèì â³í ïèøћºòüñÿ? …
Íà êњìó íîâџé њäÿã? …
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346. Перекладіть і запишіть українською мовою. 
On dał jabłko i mnie, i tobie. Ona chodziła ze mną do kina. 

Jego nie widziałem, widziałem tylko ją. Oddałem mu książkę. Mi-
chał podchodzi ku mnie.
347. Прочитай, змінюючи займенники, що в дужках. Відгадай і за-
пиши їх без дужок. Підкресли особові займенники. 

1. ß êðóãëќíüêà, ÷åðâîíќíüêà, ç õâњñòèêîì òîíќíüêèì. 
Íà ãîðњä³ (ÿ) ðâóòü ³ äî ñòњëó ïîäàuòü. 2. Â (ÿ) íѕæêà 
îäíћ – ÷îá³òêћ íå ìћþ, ³ õî÷ ÿ áåç ãîëîâџ, øћïêó îäÿãћþ. 
3. Áѕëî-ðîæќâ³ ñâ³÷êџ íàâåñíѕ âäåíü ³ âíî÷ѕ âñå ãîðљòü 
íà (ÿ). 

348. Прочитай і спиши, розкриваючи дужки. 

…Ïîëåòѕëè áäæ³ëêџ äî âџøí³: 
– Ëђ áà âџøåíüêî, ÷è íåìћº â (òè) êâ³òî÷њê äëÿ ãîëњä-

íèõ áäæ³ëњê? 
– Íàâѕäàéòåñü çћâòðà, – â³äïîâѕëà (âîíџ) âџøíÿ. – 

Ñüîãњäí³ ùå íåìћº íà (ÿ) æњäíî¿ â³äêðџòî¿ êâѕòî÷êè, à 
êîëџ ðîçêðџþòüñÿ, ÿ áўäó ðћäà ãњñòÿì (Çà Êîñòÿíòè-
íîì Óøèíñüêèì). 

349. 1. Прочитай уривок з вірша Олександра Олеся, змінюю-
чи форму займенників, що в дужках. 

Яка пора року описана? 
Ñïћëà ïðèðњäà
ï³ä êњâäðîþ áѕëîþ. 
Ñíџëîñü (âîíћ) ìњðå 
íћñêð³çü ïðîçњðå, 
äíî (âîíњ) љñíî-çåëќíå, 
õâџë³ ÷è õìћðè íàä (âîíњ). 

…Ñïћëà ïðèðњäà, 
à ç íќáà ì³ðњøíèê, 
ðўêè ïðîñòљãøè íàä (âîíћ), 
ñѕÿâ êð³çü õìћðè ìóêў.

2. Спиши вірш. Підкресли форми займенників вона, воно. Постав до 
них питання. Визнач відмінок (надпиши зверху скорочено).  

íå, 
ðè íàä (âîíњ). 

Óæèâàºìî ð³çí³ ôîðìè îñîáîâèõ çàéìåííèê³â â 
óñíîìó ìîâëåíí³ é íà ïèñüì³. Ñêëàäàºìî òåêñò çà 
ìàëþíêîì ³ ñåðåäèíîþ

350. 1. Прочитайте текст. Обговоріть, чи в усіх випадках у 
цьому тексті треба було замінювати іменник поросята на за-
йменник вони. Знайдіть і прочитайте речення, у яких вживання 
цього займенника призвело до непорозуміння. 

Çà íåâèñњêèì ïàðêћí÷èêîì âîâòўçèëèñÿ ïîðîñљòà. ¯õ 
áóëњ äўæå áàãћòî. Âîíџ áóëџ çàâáѕëüøêè ç ìàëќíüêèõ 
öóöåíљò. ² âñ³ âîíџ ïîáѕãëè äî íàñ. Âîíџ äўìàëè, ùî ìè 
¿ì äàìњ јñòè. 

2. Виправ текст і запиши його. 

351. Прочитайте сердину тексту. Розгляньте малюнок. До-
беріть початок і продовжте текст, уживаючи в ньому займен-
ники. Запишіть його. 

Ðћïòîì íà âîäѕ ÿ ïîáћ÷èâ êѕëüêà ³ãðàøêњâèõ 
êîðћáëèê³â. Ëќãêèé â³òåðќöü ï³äãàíљâ ¿õ. 
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352. 1. Прочитай текст. Хто описаний? Які слова повторюються? 
Спробуй замінити їх займенниками. Поміркуй, чи у всіх випадках по-
трібна така заміна.

Õњäèòü ïî ïîäâsð’þ ïѕâíèê Ïåòüêњ. Ãњðäî íњñèòü 
ïѕâíèê íà ãîëîâѕ ÷åðâњíèé ãðåá³ítöü. Í³ñ ó ïѕâíèêà 
ãњñòðèé. Ï³ä íњñîì ó ïѕâíèêà áîðѕäêà. Õâ³ñò ó ïѕâíèêà 
êњëåñîì. Íà íîãћõ – øïњðè. Ëћïàìè ïѕâíèê ñì³òòz 
ðîçãð³áћº, êóðî÷њê ç êóð÷ћòàìè ñêëèêћº.

2. Перепиши текст, замінюючи, де потрібно, іменники займенниками. 
3. Поясни правопис виділених слів.

353. 1. Прочитай текст. Виправ, де треба, повто́ри. Запиши 
виправлений текст. 

²ç ñàìњãî ðћíêó Òàðћñèê ëîâџâ ðџáó. À ðџáà ÿê íà 
çëî íå ëîâџëàñÿ. Òàðћñèê ³ ïëþâћâ íà ãà÷њê, ³ ÷åðâ’ÿ÷êћ 
ïðè÷åïџâ, à ðџá³ áћéäўæå. Íå õîòѕëà ðџáà ëîâџòèñÿ õî÷ 
áè ùî. Òàðћñèê ñïåðåñќðäÿ âџêèíóâ ÷åðâ’ÿêѕâ ³ ï³øњâ 
äîäњìó. 

2. Виправляючи, тобі довелося вживати лише займенники чи й си-
ноніми?

Âêàç³âí³ çàéìåííèêè òîé, òà, òå, ò³, öåé, öÿ, 
öå, ö³. Ñïîñòåð³ãàºìî çà çì³íîþ ôîðì âêàç³âíèõ 
çàéìåííèê³â çà ïèòàííÿìè ³ âæèâàºìî ð³çí³ ôîð-
ìè òàêèõ çàéìåííèê³â â óñíîìó ìîâëåíí³ é íà 
ïèñüì³ 

354. Змініть форми вказівних займенників за питаннями. 

º (õòî?) òîé (öåé) õëњï÷èê; òà (öÿ) äѕâ÷èíêà; òå (öå)  
äèòљ; ò³ (ö³) äѕòè

íåìћº (êîãj?) …
äћòè (êîìe?) …
áћ÷ó (êîãj?) …
ðîçìîâëљþ ç (êèì?) …
њäÿã (íà êjìó?) íà …

º (

355. 1. Прочитай текст. Про що в ньому розповідається?  
Ö³ѓ¿ çèìџ áóëњ äўæå õњëîäíî. Òàêњ¿ õîëîäíќ÷³ äàâíњ 

íå áóëњ. Äѕòè îäÿãëџ òќïë³ ÷îá³òêџ é êîæóøêџ. À â 
ò³ѓ¿ äѕâ÷èíêè íå áóëњ êîæóøêћ. Âîíћ îäÿãëћ òќïëó 
êўðòêó ³ ï³øëћ ç äѕòüìè ë³ïџòè ñí³ãîâèêћ. Íà íüњãî 
çћì³ñòü øћïêè íàäѕëè ñòàðќ â³äðњ, à çћì³ñòü íњñà éîìў 
ïðèë³ïџëè ìîðêâџíó. Òàêџé ãћðíèé ñí³ãîâџê âџéøîâ! 
2. Спиши текст. Підкресли вказівні займенники. 

356. Перекладіть українською мовою та запишіть.

1. Przekaż Halince tę książkę. Ona jej się spodoba. 2. U tej dziew-
czynki byliśmy z wizytą. 3. Tata tego chłopczyka jest lotnikiem. 
4. Janek zachorował. Jest nieobecny w szkole.
357. 1. Прочитай текст. Добери заголовок. Спиши, розкривши дужки 
та ставлячи займенник у потрібному відмінку. 

Ï³ä ñîñíњþ õëњï÷èêè çíàéøëџ áѕëî÷êó. Ó (âîíћ) áóëћ 
ïåðåáџòà ëћïêà. Äѕòè âçÿëџ áѕëî÷êó, ïåðåâ’ÿçћëè (âîíћ) 
ëћïêó. Áѕëî÷êà ñòћëà æџòè ç (âîíџ). Ñïî÷ћòêó âîíћ 
äўæå ñóìóâћëà. À ïњò³ì çâџêëà. 
2. Чи правильне твердження «У другому і третьому реченнях займен-
ник ужито в одному відмінку»? Доведи свою відповідь. 

358. Переклади і запиши українською мовою. Підкресли за-
йменники.

Wejdź do mnie, opowiedz im, rozmawiali z nimi, u tego chłop-
czyka, u tej dziewczynki, spotkał jego, z takimi przyjaciółmi. 

Ñïîñòåð³ãàºìî çà âæèâàííÿì çàéìåííèê³â, ùî 
âêàçóþòü íà ïðèíàëåæí³ñòü ïðåäìåòà. Ðåäàãóºìî 
³ ñêëàäàºìî òåêñòè 

359. 1. Прочитай текст. Зверни увагу на те, що деякі слова повто-
рюються. Відредагуй текст, замінюючи такі слова займенниками. За-
пиши текст. 

Îñü ãѕëêà êàëџíè. Íà ãѕëö³ êќòÿã ÷åðâњíèõ љã³ä. ßãîäè 
êњðèñí³ äëÿ çäîðjâ’ÿ. Ç љã³ä ðњáëÿòü âàðќííÿ. Âàðtííÿ 
êëàäўòü ó ÷àé, ÿêџé ï’þòü ï³ä ÷àñ çàñòўäè.
2. Поясни правопис виділених слів. 

1. Przekaż Halince tę książkę. Ona jej się spodoba. 2. U tej dziew-
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360. Складіть текст (розповідь чи опис) про одну з домашніх 
тварин – кота, песика, морську свинку, акваріумних рибок. Але 
спочатку домовтеся, про кого буде цей текст і який він буде. 

361. 1. Прочитай займенники. На що вони вказують? 

Ì³é, ìîz, ìîѓ, ìîј; òâ³é, òâîљ, òâîѓ, òâîј; íàø, íћøà, 
íћøå, íћø³. 

2. Утвори з цими займенниками словосполучення, додаючи відповід-
ні іменники. 

Çðàçîê: ì³é ðћíåöü, ìîљ…

Çâåðíb óâfãó! Ö³ çàéìќííèêè â³äïîâ³äћþòü íà 
ïèòћííÿ ÷èé? ÷èz? ÷èq? ÷èy? ³ çìѕíþþòü ñâîј ôњðìè 

çà ïèòћííÿìè òàê, ÿê ïðèêìќòíèêè:
  ì³é – ìîãj ñbíüîãî îë³âöz
  íàø – íføîãî âåëbêîãî ñfäó
Àët: ìîz (òâîz) – ìîq¿ (òâîq¿) ñbíüî¿ ðe÷êè
  ìîy (òâîy) – ìîyõ (òâîyõ) ðsäíèõ áðàòsâ

362. 1. Прочитайте, змінюючи займенники, що в дужках. 

Íà (ìîq) áѕëîìó ëџ÷êó; íà (ìîљ) ñâѕòë³é ãîëѕâö³; ó 
(òâîљ) ñòћðøî¿ ñåñòðџ; ó (òâ³é) âѕðíîãî äðўãà; ç (íћøà) 
øêњëè; (ìîљ) ëђ á³é ìàòўñ³; ç (ìîљ) ñòàðќíüêîþ áàáўñåþ; 
ç (íàø) äîðîãџì òàòóñќì. 

2. Запиши утворені словосполучення. Підкресли закінчення  займен-
ників і прикметників. Зроби висновок. 

363. 1. Склади і запиши розповідь про свого товариша чи по-
другу за таким планом: 

1. ßê çâћòè òâîãњ òîâћðèøà ÷è ïњäðóãó? 
2. ×è º ùîñü îñîáëџâå â éîãњ (¿ј) çњâí³øíîñò³?
3. Ùî òåáќ ïðèâћáëþº â éîãњ (¿ј) õàðћêòåð³, çâџ÷êàõ, 

ïîâåäѕíö³? 
4. ×è äàâíњ âè äðўæèòå?
5. ×èì ëuáèòå çàéìћòèñÿ?

2. Перечитай складений текст. Чи є в ньому займенники? Під-
кресли їх. 

Íà (ìî

ДІЄСЛОВО
×èòàºìî, ïðîñòåæóºìî ðîëü ä³ºñë³â ó ðå÷åíí³. 
Âæèâàºìî ä³ºñëîâà ï³ä ÷àñ ïîáóäîâè òåêñò³â

364. 1. Прочитай групи слів. До якої частини мови вони належать? 
Áѕãòè, ñòðèáћòè, ì÷ћòè, ÷њâãàòè. 
Ìðѕÿòè, äўìàòè, ãàäћòè, ðîçì³ðêњâóâàòè. 
Ãîâîðџòè, êðè÷ћòè, áàçѕêàòè, øåïîòѕòè. 
Ñïћòè, äð³ìћòè, ëåæћòè, ñèäѕòè. 

2. Чи є серед дієслів синоніми? А антоніми? 

365. 1. Прочитай текст. Добери заголовок. Спиши, додаючи потрібні 
за змістом слова. Якою частиною мови вони є? 

… âåñíћ. Øâџäêî … ñí³ã. Ç ãѕðîê … äçâ³íêѕ ñòðóìњ÷êè. 
… íà áàòüê³âùџíó ïåðåëѕòí³ ïòàõџ. ¯õíº ãîëîñíќ 
ùåáåòћííÿ … ó ãàљõ ³ ñàäћõ. Ïòàõџ … ãíѕçäà. Íåçàáћðîì … 
ìàëѕ ïòàøåíљòà.  
2. Підкресли головні члени речення. Якою частиною мови є при-
судок? 

366. 1. Розгляньте малюнки, складіть і запишіть текст за їх 
змістом, давши хлопчикові ім’я. А потім продовжте розповідь. 

2. Яка частина мови допомогла вам розповісти про ранок хлопчика?  
Підкресліть її. Яким членом речення є ця частина мови?
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367. Прочитай і запиши прислів’я, вставляючи замість крапок ан-
тоніми до виділених слів. Підкресли дієслова. Поясни їх роль у ре-
ченні. 

1. Ëћñò³âêà äåíü ïî÷èífº, à ñîëîâќé éîãњ … . 2. Äðўãà 
øóêfé, à … – òðèìћé. 3. Óäћð çàáóâfºòüñÿ, à ñëњâî … . 
4. Ìèð áóäóº, à â³éíћ ... . 

368. 1. Прочитай, як переказав українську народну казку «Ру-
кавичка» Івась. 

²øњâ ä³ä ëѕñîì òà é çàãóáџâ ðóêàâџ÷êó. Ïðèéøëћ 
Ìџøêà ³ ñòћëà â ò³é ðóêàâџ÷ö³ æџòè. Çà íќþ ïðèéøëћ 
Æћáêà ³ òåæ ïîñåëџëàñÿ â ðóêàâџ÷ö³. Ïњò³ì ïðèéøњâ 
Çћé÷èê ³ ñòћëî ¿õ ó ðóêàâџ÷ö³ òðњº. Ïðèéøëћ äî 
ðóêàâџ÷êè Ëèñџ÷êà ³ ñòћëî ¿õ ÷ќòâåðî. Ïњò³ì ïðèéøњâ 
Âîâê. Â³í òåæ ïîñåëџâñÿ â ðóêàâџ÷ö³. Àæ îñü ïðèéøњâ 
Âåäìѕäü. À éîìў âæå ìѕñöÿ â ðóêàâџ÷ö³ é íåìћº. 
2. Розповідь Іванка потребує виправлення. Чому? Виправ її, при-
гадавши, хто з тваринок як пересувається. Користуйся словами з 
довідки. 

Äîâ³äêà: ïðèáѕãòè, ïðèñòðèáћòè, ïðèñўíóòè, 
ïðè÷âàëћòè, ïðèïëџãàòè. 

ЧАСИ ДІЄСЛІВ:
ТЕПЕРІШНІЙ, МИНУЛИЙ, МАЙБУТНІЙ

×èòàºìî òåêñò. Ïðîñòåæóºìî çì³íó ÷àñîâèõ ôîðì 
ä³ºñë³â. Çàñâîþºìî òåðì³íè. Âæèâàºìî ÷àñîâ³ 
ôîðìè ä³ºñë³â ó ìîâëåíí³ 

369. 1. Прочитай текст. Про що ти довідався(-лася)  з нього? 
Íå çà ñџí³ìè ìîðљìè, íå çà òќìíèìè 

ë³ñћ ìè, à â çíàéњì³é êðàјí³ Ãðàìћòèö³ 
ó ñòàðњãî ä³äóñљ Ä³ºñëњâà áóëџ òðè ñèíџ. 
Íàé ñòћð øîãî çâћëè Ìèíeëèé ÷àñ, ñåðќä-
íüîãî – Òåïtð³øí³é ÷àñ, à íàéìîëњäøîãî – 

Ìàéáeòí³é ÷àñ. Òåïќð³øí³é ÷àñ óñќ ìàéñòðeº, ñï³âfº, 
÷èòfº. Ìàéáўòí³é ÷àñ óñќ â³äêëàäћº íà çћâòðà: çћâòðà 
çðjáëþ, çћâòðà âbâ÷ó, çћâòðà ïðî÷èòfþ. Ïњêè Ìàéáўòí³é 

÷àñ çáåðќòüñÿ, Ìèíўëèé ÷àñ çðîábâ óñќ ùå â÷њðà: óæќ 
ïðî÷èòfâ, óæќ âbâ÷èâ, óæќ ïîyõàâ. Í³љê çà íèì ìîëњäø³ 
íå âñòèãћþòü.

2. Про яку особливість дієслів розповів професор Лінгвіст? Чи мають 
часи іменники і прикметники? 

370. Запам’ятай нáзви часів дієслова. 

Òåïќð³øí³é ÷àñ 
(teraźniejszy) ùî ðjáèòü? ïџøå, ÷èòћº

Ìèíўëèé ÷àñ 
(przeszły)

ùî ðîábâ (ðîábëà, 
ðîábëî)?

ïèñћâ,
÷èòћëà

Ìàéáўòí³é ÷àñ 
(przyszły)

ùî áeäå ðîábòè,
ùî ðîábòèìå?

áўäå ïèñћòè
(ïèñћòèìå),
áўäå ÷èòћòè
(÷èòћòèìå)

371. 1. Прочитай текст. У якому часі вжито дієслова в цьому тексті? 
Íàñòћâ òќïëèé ñњíÿ÷íèé ðћíîê. Äџõàº ñâѕæ³ñòþ 

çåìëљ. Ó ëѕñ³ ñëüîçљòüñÿ êðџõ³òí³ ñòðóìêџ. Ë³ñ æèâќ 
ïåðåä÷óòòљì çåëќíî¿ ïњâåí³ (roztopy) ëџñòÿ ³ òðàâ. Â³í 
âèãðàѓ íîâџìè êîëüîðћìè é çâўêàìè, ñïњâíèâñÿ ï³ñíљìè 
ïòàøњê. 

2. Добери заголовок і спиши текст. Підкресли дієслова разом з імен-
никами, з якими вони зв’язані.

372. 1. Прочитайте текст. Коли відбувається дія – сьогодні, 
вчора чи завтра? У якому часі вжито дієслова? 

ß ïðîêèäћþñÿ ðћíî, ñíѕäàþ é ³äў äî øêњëè. Òàì 
ÿ ÷èòћþ, ïèøў, ìàëђ þ. Ïѕñëÿ óðњê³â â³äïî÷èâћþ, 
äîïîìàãћþ ìћì³. 

2. Перебудуйте текст спочатку так, щоб дія відбувалася вчора, а по-
тім – завтра. Розпочинайте так: 

Ó÷њðà ÿ … . 
Çћâòðà ÿ … . 

3. Запишіть утворені речення.  У якому часі ви вживали дієслова?

òè

òè
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373. 1. Прочитай і спиши, добираючи з дужок потрібне за 
змістом слово. 

1. Ó÷åíü (çàï³çíџâñÿ, ïðèéøњâ ïѕçíî, çàòðџìàâñÿ, ïðè-
ï³ç íџâñÿ) íà óðњê. 2. Ìàðџíêà (áåðåãòџìå, äîãëÿäћòèìå, 
ïèëüíóâћòèìå) êâѕòè. 3. Ó÷åíü (â÷àùћº, çàõњäèòü) äî 
êëћñó. 
2. Визнач час дібраних дієслів.

Ñïîñòåð³ãàºìî çà çì³íþâàííÿì ä³ºñë³â òåïåð³ø-
íüîãî ÷àñó, âæèâàºìî ¿õ ó ð³çíèõ îñîáàõ 

374. 1. Прочитай текст.
– Ñüîãњäí³ âè ä³çíћºòåñü, ÿê ä³ºñëîâћ 

çìѕ íþþòü ñâîј çàêѕí÷åííÿ, – ñêàçћâ ïðîôќ-
ñîð Ë³íãâѕñò. – Âè âæå çíћºòå, ùî ä³ºñëîâћ 
ìњ æóòü óæèâћòèñÿ â òåïtð³øíüîìó, ìèíe-
ëî ìó àáњ ìàéáeòíüîìó ÷ћñ³. Âæèâћþ÷èñü 

ó òåïќð³øíüîìó ³ ìàéáўòíüîìó ÷àñћõ, âîíџ çìѕíþþòüñÿ 
çà îñњáàìè îäíèíџ ³ ìíîæèíџ.

Îäíèíf Ìíîæèíf
Ïќðøà (²) îñњáà ÿ ìè
Äðўãà (²²) îñњáà òè âè
Òðќòÿ (²²²) îñњáà â³í (âîíf, âîíj) âîíb

Ðîçãëљíåìî, ÿê ïðџêëàä, ñëњâî ÷èòfòè. ßêùњ äѕþ 
âèêњíóþ ÿ, òî áўäå: ÿ ÷èòfþ. À ÿêùњ òè, Òњìàøå, – 
ä³äўñü Ë³íãâѕñò âêàçћâ íà õëњï÷èêà, – òî 
áўäå: òè ÷èòfºø.

– À ÿêùњ äѕþ âèêњíóº ì³é äðóã Ìèõћé-
ëèê? – çàïèòћâ Òњìàø.

– Òî áўäå: â³í ÷èòfº.
– À ÿêùњ äѕþ âèêњíóºìî âñ³ ìè ðàçњì? – çíњâó çàïèòћâ 

õëњï÷èê.
– Ìè ÷èòfºìî, – â³äïîâѕâ ä³äўñü Ë³íãâѕñò. – Ùîá 

ïðћâèëüíî ðîçïîâ³äћòè, õòî ùî ðњáèòü, òðќáà íàâ÷џòèñÿ 
çìѕíþâàòè ä³ºñëîâћ. Ó öüњìó òîáѕ äîïîìњæóòü òàáëџö³ 
Ê³áќðèêà.

Òàáëèöÿ 1
ÿ ïèøe, ÷èòћþ ìè ïџøåìî, ÷èòћºìî

òè ïџøåø, ÷èòћºø âè ïџøåòå, ÷èòћºòå
â³í, âîíf, 

âîíj
ïџøå, ÷èòћº âîíb ïџøóòü, ÷èòћþòü

Òàáëèöÿ 2
ÿ áћ÷ó, ñòîu ìè áћ÷èìî, ñòî¿ìj

òè áћ÷èø, ñòîyø âè áћ÷èòå, ñòî¿òt
â³í, âîíf, 

âîíj
áћ÷èòü, ñòîyòü âîíb áћ÷àòü, ñòîzòü

– À ÷îìў òàáëџö³ àæ äâ³? – çäèâóâћâñÿ Òњìàø.
– Íå âñ³ ä³ºñëîâћ çìѕíþþòüñÿ îäíћêîâî. Òîìў ¿õ 

ïîäѕëåíî íà äâ³ ãðўïè (ä³ºâ³äìѕíè). Ñëîâћ êњæíî¿ ç íèõ 
ìћþòü ñâîј çàêѕí÷åííÿ. Ïðîñòtæ çà òàáëџöåþ ³ òè îäðћçó 
öå ïîìѕòèø.

– À ÿê æå ä³çíћòèñÿ, äî ÿêњ¿ ä³ºâ³äìѕíè íàëќæèòü 
ä³ºñëњâî? – äîïџòóâàâñÿ Òњìàø.

– Áѕëüø³ñòü ä³ºñëѕâ íà -fòè (-zòè) (ãðfòè, ñï³âfòè, 
ãóëzòè, ñsÿòè) íàëќæàòü äî ïќðøî¿ ãðўïè ³ çìѕíþþòüñÿ, 
ÿê ïîêћçàíî â ïќðø³é òàáëџö³. Ä³ºñëîâћ íà -bòè (-sòè, 
-yòè) (õîäbòè, íîñbòè, ñèäsòè, äîyòè) íàëќæàòü äî 
äðўãî¿ ä³ºâ³äìѕíè ³ çìѕíþþòüñÿ çà äðўãîþ òàáëџöåþ.

2. Користуючись таблицями Кіберика, спробуйте змінити за 
особами дієслова вітати, просити.

375. 1. Прочитай уривок з вірша Олександра Олеся. Про що в ньо-
му розповідається? Чи сподобався тобі цей уривок? 

Â íќá³ æћéâîðîíêè â’ђ òüñÿ,
çàëèâћþòüñÿ-ñì³ђ òüñÿ,
ãðћþòü, äçâњíÿòü öѕëèé äåíü,
³ ùåáќ÷óòü, ³ ñï³âћþòü,
³ ç âåñíњþ ñâ³ò â³òћþòü
äçâњíîì ðћä³ñíèõ ï³ñќíü.

2. Спиши уривок. Підкресли дієслова, познач закінчення. Визнач осо-
бу, у якій вони вжиті.
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376. Прочитай, змінюючи дієслова, що в дужках. Щоб не помили-
тися, користуйся таблицями Кіберика. Запиши, познач закінчення в 
дієсловах.

ß (ïèñћòè) ëèñòћ. Òè (äîïîìàãћòè) ìћì³. Áðàò (÷èòћòè) 
êíџæêó. Áàòüêџ (ïðàöþâћòè) ó øêњë³. Ìè (çóñòð³÷ћòè) 
äðўç³â. Âè (ãðћòè) íà ñêðџïêàõ. Ñåñòðћ (ïðèáèðћòè) â 
ê³ìíћò³.

ª ñëîâћ, ÿêѕ õî÷ ³ çàêѕí÷óþòüñÿ íà -bòè (-sòè), 
àëќ çìѕíþþòüñÿ, ÿê ä³ºñëîâћ ïќðøî¿ ä³ºâ³äìѕíè. 

Çàïàì’ÿòћé ¿õ: ³òb, æbòè, áeòè, ðîñòb, ìbòè, ïbòè, 
øbòè.

Òàê ñћìî º ä³ºñëîâћ íà -fòè (-zòè), ÿê³ çìѕíþþòüñÿ, 
ÿê ä³ºñëîâћ äðўãî¿ ä³ºâ³äìѕíè. Çàïàì’ÿòћé ¿õ: ñòîzòè, 
ëåæfòè, ñïfòè. 

377. Прочитай речення. Спиши. Підкресли дієслова, познач 
закінчення.  Визнач і вкажи особу (І, ІІ чи ІІІ).

1. Òèõќñåíüêî õњäèòü íѕ÷êà. Ï³ä 
â³êњíöåì ñïèòü Ìàðѕ÷êà. 2. Áѕëêà ïî 
ã³ëêћõ ñòðèáћº, âïðћâíî øџøå÷êè 
çðèâћº. 3. Âèï³êћþòü ñѕð³ ìџøêè ç 
ñџðîì ïèðîãџ äëÿ êѕøêè.

378. Зміни за особами дієслова йти, співати, лежати, пої-
ти. Користуйся таблицею Кіберика з попереднього уроку.

Çàïàì’ÿòfé! Ó çàêѕí÷åííÿõ ä³ºñëѕâ ² ä³ºâ³äìѕíè 
ïџøóòüñÿ áўêâè å, º, ó çàêѕí÷åííÿõ ä³ºñëѕâ II 
ä³ºâ³äìѕíè — è, ¿.

379. 1. Допоможи дієсловам 1-ї особи множини знайти своє закін-
чення. Доведи, що не помиляєшся.

ëþá…
äîïîìàãћ…
ñòî…
ïðîñëàâëљ…
áà÷…
âîç…

-åìî
-ºìî
-èìî
-¿ìî

Ñïћòè – ñïëю, 
ñïëяòü

2. Які з цих дієслів можна використати, щоб розказати про ставлення 
до Батьківщини? Склади й запиши речення.

380. Спиши, вибираючи з дужок потрібну букву. Доведи, що не по-
миляєшся.

Ìè ç Îâќðêîì äðўæ(å/è)ìî – æèâ(å/è)ìњ, íå òўæ(å/è)-
ìî. Ðћçîì õњä(å/è)ìî äî øêњëè, ïњðó÷ â êëћñ³ ñèä(å/è)-
ìњ, ðћçîì ç øêњëè ³ä(å/è)ìњ ³ íå ñâàð(å/è)ìњñü í³êњëè 
(²ãîð Ìóðàòîâ).

381. Прочитай текст. Добери до нього заголовок. Спиши, вставляю-
чи замість крапок пропущені букви. Доведи, що не помиляєшся.

Ë³ñ ùå äð³ìћ.. â ïåðåäðћí³øí³é òџø³. Íåïîðўøíî ñòî.. 
äåðќâà. Ëèøќ äå-íå-äå ïðîêџíåòüñÿ ïòћøêà, íåïќâíèì 
ãњëîñîì îá³çâ..òüñÿ ç³ ñâњãî çћòèøêó (Çà Ìèõàéëîì Êî-
öþáèíñüêèì).

382. 1. Поєднай основи дієслів із закінченнями й запиши.

-ó -åø

-å-óòü

-åòå
-èòü

-àòü

-åìî

-èìî

õî÷-
ñóø-

2. Із дієсловом II дієвідміни склади й запиши речення.

383. Відгадай загадки. Спиши, вставляючи замість крапок 
пропущені букви.

1. Ãëљíåø – çàïëћ÷…ø, ïîäџâ…øñÿ – ñêðџâ…øñÿ, àëќ 
ÿñíѕøîãî â ñâѕò³ íå çíàéä…ø. 2. Êðўò…òüñÿ ãàäђ êîþ, 
í³õòњ íå ïåðåñòўï…òü. 3. Ó âîäѕ âњä…òüñÿ, ç õâîñòњì 
ðњä…òüñÿ. À ÿê âèðîñòћ…, õâ³ñò â³äïàäћ…. 

384. 1. Погрупуй дієслова за зразком за особами, додаючи 
особові займенники.

Çðàçîê. ß јäó, ñïëђ ,  ïåðåïèøў, ïðèëå÷ў. 
²äќø, á³æџòü, ïðèá³æў, ïðèéäќ, á³æў, ³äќ, ïðèéäќø, 

³äў, ïðèá³æџø, ïðèéäў, á³æџø, ïðèá³æџòü.
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2. Визнач час дієслів. Зроби висновок про особові закінчення. Усно 
зміни ці дієслова за особами у множині. Що можна помітити?

385. Прочитай текст. Про що в ньому розповідається? Випиши в ко-
лонку дієслова, вставивши замість крапок пропущені букви і поряд 
(через риску) зазнач час, особу і дієвідміну дієслів.

Ëþáњâ äî çåìëѕ, äî ïðћö³ ïî÷èíћþòüñÿ ñћìå â 
òâîѓìó âѕö³. ßêðћç òåïќð òè ïðèãëÿäћºøñÿ äî ðîáњòè 
ñòћðøèõ, äî òњãî, ÿê âîíџ њðþòü, ñ³.., äîãëÿäћ.. ñõњäè, 
æíèâў.. .

386. 1. Прочитайте. Доберіть дієслова, які відповідали б зміс-
ту речень. Запишіть, вставляючи замість крапок ці дієслова.

ª ó ñòàâў áѕëà êâѕòêà – âîäÿíћ 
ë³ëќÿ. … âîíћ ñîáѕ ó âîäѕ. Ðћä³ñíî 
… ñâîј ïåëþñòêџ äî ñњíöÿ. Îñü 
… íà áѕëó êâѕòêó ìåòќëèê. Õњ÷å 
…, áî âæå âќ÷³ð … . Ðћïòîì 
êâѕòêà …: 

– …, ìåòќëèêó, … ñîáѕ ѕíøèõ êâѕòîê, áî ÿ … âíî÷ѕ 
ñïћòè ï³ä âîäњþ.

2. Визначте, яку роль у реченнях відіграють дібрані вами дієслова.

387. 1. Прочитай дієслова, додаючи подані префікси. Яке дієслово 
є «зайвим» у кожному ряду?

âè- — јäåø, ñќðäèø, ñàäџø, á³æџø 
ç- — ìàëuºø, áåðќø, ëѕïèø, ïðàñўºø 
íà- — êџíåø, ñòќëèø, ñòћâèø, òàíöuºø

2. Запиши утворені дієслова. Познач у них закінчення. Поясни, чому 
в одних дієсловах закінчення -иш, а в інших – -еш, -єш.

388. Прочитай прислів'я. Запиши, розкривши дужки та став-
лячи дієслова у потрібній особовій формі. Поясни правопис 
цих дієслів.

1. Ïќðåä ðњçóìîì ³ ñџëà (ïîñòóïћòèñÿ). 2. (Çäîáўòè) 
îñâѕòó — (ïîáћ÷èòè áѕëüøå ñâѕòó). 3. Íåïðћâäîþ ñâ³ò 
(ïðîéòџ), à íàçћä íå (âåðíўòèñÿ). 4. Ó÷ќíèé (âîäџòè), à 
íåâ÷ќíèé ñëѕäîì (áðîäџòè).

×èòàºìî, ïðîñòåæóºìî çì³íó ä³ºñë³â òåïåð³øíüîãî 
÷àñó çà îñîáàìè, ÷åðãóâàííÿ ïðèãîëîñíèõ. Óæè-
âàºìî ä³ºñëîâà â ð³çíèõ îñîáîâèõ ôîðìàõ

389. 1. Прочитай таблицю Кіберика. Простеж, як змінюються за 
особами дієслова їсти, пити. Прочитай таблицю кілька разів, щоб 
запам’ятати, як змінюються ці дієслова. 

ÿ ¿ì, ï’þ ìè ¿ìњ, ï’ºìњ 
òè ¿ñџ, ï’ºø âè ¿ñòќ, ï’ºòќ 
â³í ¿ñòü, ï’º âîíb ¿äљòü, ï’þòü 

2. Запитайте одне одного: «Що ти їси і п’єш вдома вранці?» «А 
твоя сестричка чи братик?» «Що ти їси і п’єш у школі?» Дайте 
відповіді на поставлені запитання.

Çâåðíb óâfãó íà òå, ÿê çìѕíþºòüñÿ ä³ºñëњâî ¿ñb: 
¿ì, ¿ñb, ¿ñòü, ¿ìj, ¿ñòt, ¿äzòü. 

390. 1. Простежте за табличкою Кіберика, як змінюються сло-
ва сидіти, ходити. Чим відрізняється вимова і написання цих 
слів у першому і другому рядках? 

Ñèäѕòè – ÿ ñèäæў, õîäæў
Õîäџòè – òè ñèäџø, õњäèø

2. Розкажи про себе – доповни речення, використовуючи слова з таб-
лиці.

ß … â ÷åòâќðòèé êëàñ. Âäњìà ÿ íå … áѕëÿ òåëåâѕçîðà. 
Ðîáëђ  óðњêè, äîïîìàãћþ ìћì³ é áàáўñ³.

3. Запиши розповідь. Підкресли дієслова, визнач особу, в якій їх 
ужито.

391. 1. Прочитай і відгадай загадку. Вивчи її напам’ять. У виділених 
словах на місці букв дж вимовляй один звук [дж].

ß í³êњëè íå ñèäæe,
à õîäæe, õîäæe, õîäæe.
² õî÷ ç ìѕñöÿ íå ðóøћþ,
à ïðî ÷àñ âàì ñïîâ³ùћþ.

2. Запиши загадку з пам’яті. Підкресли дієслова, познач закінчення.

1. Прочитай і відгадай загадку. Вивчи її напам’ять. У виділених 
 вимовляй один звук [дж



128 129

392. 1. Простеж за чергуванням приголосних у дієсловах носити, 
бігти, казати.

íîñџòè – ÿ íîøў òè íњñèø
áѕãòè – ÿ á³æў òè á³æџø
êàçћòè – ÿ êàæў òè êћæåø

2. Спиши ці дієслова. Підкресли букви, які змінилися.

393. Прочитай речення, змінюючи дієслова, що в дужках. Спиши 
речення, розкриваючи дужки. Підкресли букви, що змінилися.

1. ß (áåðåãòџ) êíџæêó. 2. ß (õîäџòè) äî øêњëè. 
3. Áàáўñÿ (ïåêòџ) ïèð³æêџ. 4. ß (јçäèòè) â ñåëњ àâòњáóñîì. 
5. Ïќñèê Áðîâêњ (ñòåðåãòџ) íàø ä³ì. 

394. Прочитай і спиши вірш Алли Свашенко, змінюючи діє-
слова, що в дужках.

ß áåç äѕëà íå (ñèäѕòè),
ãћðí³ êâѕòè (ïîñàäџòè),
ðћíî áðћòà (ðîçáóäџòè),
áî â ñàäњê éîãњ (âîäџòè).

Âïðàâëÿºìîñü ó âæèâàíí³ ä³ºñë³â ó ìîâëåíí³

395. Прочитай уривок з вірша Любові Забашти. Спиши. Підкресли 
дієслова, визнач їх час.

Çàöâ³òћº ãðќ÷êà áѕëî-áѕëî. 
Îñü óæќ ³ áäæѕëêà ïðèëåòѕëà. 
Çîëîòџñòà, â ïðîìåíџñòîìó ïóøêў, 
íàáåðќ âîíћ äóõìљíîãî ìåäêў.

396. Запиши речення, добираючи з дужок потрібне за змістом сло-
во. Якими за значенням є слова, що в дужках? 

1. Áàãћòî (ãîâîðџòè, êàçћòè) Çѕíà íå ëþáџëà. 
2. Äџêòîð (ïîâ³äњìèòü, ñêћæå) ïðîãíњç ïîãњäè íà çћâò-
ðà. 3. Ëѕêàð íå äîçâњëèâ õâњðîìó áàãћòî (ðîçìîâëљòè, 
êàçћòè).

397. 1. До частини прислів’я з першої колонки добери іншу його час-
тину з другої. Утворені прислів’я запиши. Усно поясни значення тре-
тього прислів’я. 

Ñњíöå áëèùџòü, 
Äðўæáà ðњäèòüñÿ â á³äѕ, 
Oñ³íü çáèðàº,

à âåñíћ ç’¿äћº.
à ìîðњç òð³ùџòü.
à ãàðòўºòüñÿ â òðóäѕ.

2. Підкресли антоніми. Якими частинами мови вони є? 

398. 1. Прочитай дієслова. На яку тему можна скласти з ними текст? 
Як його назвати?

Ïðèâåçëџ, âџêîïàëè, ñàäæћþòü, ïîëèâћþòü, 
ïðèâ’ÿçћëè, áўäóòü äîãëÿäћòè, âџðîñòóòü.

2. Складіть і запишіть текст-розповідь з поданими дієсловами, 
уживаючи їх у потрібному часі.

399. Прочитай текст. Добери заголовок і спиши, вставляючи 
потрібні дієслова. Визнач їхній час.

Øêîëÿðѕ ... äâîì áàáўñÿì, ÿêѕ ... íà îêњëèö³ ñåëћ. 
Âîíџ ... áѕëÿ õàò љáëóíüêè é òðîљíäè, ... ¿õ, ... çà õëѕáîì 
ó ìàãàçџí. Âџðîñòóòü äѕòè ñïðћâæí³ìè ëþäüìџ (Çà Âà-
ñèëåì Ñóõîìëèíñüêèì).

×èòàºìî, ñïîñòåð³ãàºìî çà çíà÷åííÿì, âèìîâîþ ³ 
íàïèñàííÿì ä³ºñë³â íà -øñÿ, -òüñÿ, óæèâàºìî òàê³ 
ä³ºñëîâà â ìîâëåíí³

400. 1. Прочитай текст. 
Ñüîãњäí³ Òњìàø ïðî÷èòћâ íà äњøö³ ïћðè
ä³ºñëѕâ:

Óìèâћºø – óìèâћºøñÿ.
Âäÿãћºø – âäÿãћºøñÿ.
Ðîçâàæћºø – ðîçâàæћºøñÿ.
Íàâ÷ћºø – íàâ÷ћºøñÿ.
Çóïèíљºø – çóïèíљºøñÿ.

Õëњï÷èê çâåðíўâñÿ äî ïðîôќñîðà Ë³íãâѕñòà:
– Ñêàæѕòü, áóäü ëћñêà, ïðîôќñîðå Ë³íãâѕñòå, ÷îìў äî 

ä³ºñëѕâ äîïџñàíî ÷ћñòî÷êó -ñÿ?
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– Êîëџñü äàâíњ, Òњìàøå, ä³ºñëîâћ âæèâћëèñÿ áåç 
÷ћñòî÷êè -ñÿ. Ñÿ – ÷ћñòî÷êà, ÿêћ áóëћ îäí³ѓþ ³ç ôîðì 
çàéìќííèêà ñåát. Ëuäè ãîâîðџëè: âìèâfþ (êîãj?) ñÿ 
(òjáòî ñåát). Ï³çíѕøå çàéìќííèê ç’ºäíћâñÿ ç ä³ºñëњâîì 
òà ùå é âџêëèêàâ çìѕíó çíћ÷åííÿ. Êîëџ êћæåìî: 
óìèâfºø, òî îçíà÷ћº êîãњñü (ëљëüêó, áðћòèêà). À êîëџ – 
óìèâfºøñÿ, òî çíћ÷èòü ñàì ñåáќ âìèâћºø. 
2. Про що запитав Томаш професора Лінгвіста? Що розповів профе-
сор? Яка часточка змінює значення дієслів?
3. Склади і запиши по одному реченню з дієсловами одягаєш, одяга-
єшся; навчаєш, навчаєшся.

Çâåðíb óâfãó! Ïðћâèëüíî ïèøџ ³ âèìîâëљé ä³ºñ-
ëîâћ íà -øñÿ, -òüñÿ: 

âèìîâëzºìî [ñ´:à] ïbøåìî -øñÿ
óìèâћº[ñ´:à] óìèâћºøñÿ
îäÿãћº[ñ´:à] îäÿãћºøñÿ

âèìîâëzºìî [ö´:à] ïbøåìî -òüñÿ
óìèâћº[ö´:à] óìèâћºòüñÿ
îäÿãћº[ö´:à] îäÿãћºòüñÿ

401. 1. Прочитай вірш Алли Свашенко, правильно вимовляючи ви-
ділені букви. Про що йдеться у вірші?

Çàêњíè ïèñüìћ ³ âџìњâè âèâ÷ћé,
íàïџñàíî -øñÿ, à òè [ñ´:à] âèìîâëљé:
ðàíќíüêî ïðîêèäћºøñÿ,
çàðљäêîþ çàéìћºøñÿ,
âîäњþ îáëèâћºøñÿ,
øâèäќíüêî îäÿãћºøñÿ,
â äîðњç³ íå ñïèíљºøñÿ,
íàçћä íå îçèðћºøñÿ.
Òàê, äðўæå ì³é, í³êњëè
íå ñïѕçíèøñÿ äî øêњëè.

2. Спиши вірш. Підкресли дієслова. Які з них вживаються з част-
кою не? 

Çâåðíb óâfãó! Ä³ºñëîâћ ç íå ïџøóòüñÿ îêðќìî. 

402. Прочитай і відгадай загадки. Спиши одну загадку (на вибір), 
змінюючи звуковий запис буквеним.

Ãëљíåø – çàïëћ÷åø,
ïîäџâè[ñ´:à] – ñêðџâè[ñ´:à], 
àëќ ÿñíѕøîãî â ñâѕò³ 
íå çíàéäќø.

Ïðèçíàâћéñÿ, ÿê òè çâќ[ñ´:à], 
ùî íà çџìó, 
íà õîëњäíó 
áåç îäќæ³ çîñòћº[ñ´:à].

403. 1. Прочитай вірш Алли Свашенко, правильно вимовляючи ви-
ділені букви. Кого стосується сказане?

Çàêњíè ïèñüìћ ³ âèìњâè âèâ÷ћé, 
íàïџñàíî -òüñÿ, à òè [ö´:à] âèìîâëљé: 
õòî ðћíî ïðîêèäћºòüñÿ, 
çàðљäêîþ çàéìћºòüñÿ, 
ðîáњòè íå áîјòüñÿ, 
òîé çàâæäџ äњáðå â÷џòüñÿ.

2. Випиши з вірша дієслова на -ться.

Çàïàì’ÿòfé! Â óêðàјíñüê³é ìњâ³ â ä³ºñëîâћõ íà 
-òü, -òüñÿ ïѕñëÿ áўêâè ò çfâæäb ïџøåòüñÿ ì’ÿêџé 

çíàê: õjäèòü, ïbøóòü, ìàëuºòüñÿ.

404. 1. Прочитай вірш, вживаючи слова, що в дужках, у тепе-
рішньому часі. Коли так буває?

Âџøí³-÷åðќøí³ (ðîçâèâћòèñÿ),
ñџíº њçåðî (ðîçëèâћòèñÿ).
ßñíå ñњíå÷êî (óñì³õћòèñÿ),
æџòî ñџëîíüêè (íàáèðћòèñÿ).

2. Запиши вірш, розкриваючи дужки.
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Ïðîñòåæóºìî çì³íó ä³ºñë³â ìàéáóòíüîãî ÷àñó çà 
îñîáàìè, óæèâàºìî ôîðìè òàêèõ ä³ºñë³â ó ìîâëåíí³

405. 1. Прочитай текст. 
Òњìàø îäќðæàâ çàâäћííÿ çì³íџòè çà 

îñњáàìè ä³ºñëîâћ ìàéáўòíüîãî ÷ћñó íàïèøe, 
ïðî÷èòfþ. ²ç öèì çàâäћííÿì â³í óïњðàâñÿ 
ëќãêî, àäæќ çíàâ, ùî ä³ºñëîâћ ìàéáўòíüîãî 
÷ћñó ìћþòü òàêѕ æ îñîáњâ³ çàêѕí÷åííÿ, ÿê ³ 

ä³ºñëîâћ òåïќð³øíüîãî ÷ћñó. À îò êîëџ ïîòðѕáíî áóëњ 
çì³íџòè çà îñњáàìè ä³ºñëîâћ áeäó ÷èòfòè, õëњïåöü 
çàìџñëèâñÿ, áî íå çíàâ, ÿêќ ç äâîõ ä³ºñëѕâ çìѕíþâàòè: 
áeäó ÷è ÷èòfòè.

Çâåðíb óâfãó! Ìàéáўòí³é ÷àñ ìћº äâ³ ôњðìè: ïðîñòў 
³ ñêëàäíў (ñêëћäåíó ç äâîõ ä³ºñëѕâ). Ìњæíà ñêàçћòè: 

ß ïðî÷èòћþ. ß áўäó ÷èòћòè.
Òè ïðî÷èòћºø. Òè áўäåø ÷èòћòè.

Ï³ä ÷àñ çìѕíè çà îñњáàìè ñêëàäíњ¿ ôњðìè ä³ºñëѕâ 
ìàéáўòíüîãî ÷ћñó çìѕíþºòüñÿ òѕëüêè ä³ºñëњâî áeòè.

2. Змін за особами дієслова написати, прочитати. За потреби ко-
ристуйся таблицями.
3. Допоможи Томашеві змінити дієслова буду читати.

406. 1. Прочитай текст. Про що в ньому розповідається? 
Íåçàáћðîì ïðџéде âåñíћ. Ñњíå÷êî ç³ãðѕº çќìëþ ëћã³ä-

íèì ïðîìѕííÿì. Ìè áўäåìî çóñòð³÷ћòè ïòàõѕâ. Çðњáèìî 
øïàêѕâí³ ³ ïîâѕñèìî ¿õ ó ñàäў. Ïðèëåòљòü øïàêџ ³ 
ïîñќëÿòüñÿ â íîâџõ áóäџíî÷êàõ.
2. Добери заголовок до тексту. Запиши заголовок і текст.
3. Підкресли дієслова. Простеж, у якому часі вони вжиті. Які форми 
майбутнього часу використано?

407. 1. Уявіть, що кожному з вас подарували котика. Розка-
жіть, як ви будете доглядати за ним. 

2. Запишіть свою розповідь. Визначте, у якому часі ви вживали діє-
слова.

408. 1. Прочитай вірш. Хто розповідає про себе? Зараз чи в 
майбутньому?

1. Âџðîñòåìî, âџðîñòåìî,
ñèë ñâîјõ ïðèáћâèìî,
ïðћöåþ ³ ïѕñíåþ 
ðѕäíèé êðàé ïðîñëћâèìî.

2. Ìè áўäåìî áóäóâћòè íîâѕ áóäџíêè, çàâњäè ³ 
öѕëі ì³ñòћ.

2. Спиши. Підкресли дієслова, визнач час і особу.
3. Які форми минулого часу використано?

Ïðîñòåæóºìî çì³íó ä³ºñë³â ìèíóëîãî ÷àñó çà ÷èñ-
ëàìè ³ ðîäàìè, âæèâàºìî ðîäîâ³ ôîðìè ä³ºñë³â ó 
ìîâëåíí³

409. Прочитай текст.
Îëќíêà ñêàçћëà Òњìàøåâ³:
– Îñü òàáëџ÷êà Ê³áќðèêà. Ïðî÷èòћé ¿ј ³ 

çðîáџ âџñíîâîê ïðî òå, ÿê çìѕíþþòüñÿ ä³ºñëîâћ 
ìèíўëîãî ÷ћñó.

Îäíèíà Ìíîæèíà
ÿ, òè, â³í ÷èòfâ  – ÷îë. ð. ìè

 ÷èòfë èÿ, òè, âîíf ÷èòfë à  – æ³í. ð. âè

ÿ, òè, âîíj ÷èòfë î  – ñåð. ð. âîíb

Òњìàø ïðî÷èòћâ ³ çäèâóâћâñÿ:
– Ä³ºñëîâћ ìèíўëîãî ÷ћñó íå çìѕíþþòüñÿ 

çà îñњáàìè!
– À ÿê æå âîíџ çìѕíþþòüñÿ? – ñïèòћëà 

Îëќíêà.
– Çà ÷џñëàìè ³ ðîäћìè, – â³äïîâѕâ õëњï÷èê.

– Ìîëîäќöü, Òњìàøå! Ä³ºñëîâћ ìèíўëîãî ÷ћñó 
çìѕíþþòüñÿ çà ÷џñëàìè, à â îäíèíѕ – ùå é çà ðîäћìè, 
àët íå çìѕíþþòüñÿ çà îñњáàìè.

З якою табличкою працював Томаш? Що в ній? Якого висновку 
дійшов хлопчик? То як змінюються дієслова минулого часу?
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410. 1. Прочитай текст. Про що він? 

Îñü ëåæџòü çњøèò. Â³í íå ðîçïîâ³äћº òîáѕ, ÿê áóâ 
ÿëџíêîþ, ÿê ïî í³é ñòðèáћëà áѕëêà. 

Çњøèò íå ìњæå ðîçïîâѕñòџ òîáѕ ïðî òå, ÿê ÿëџíêà 
ïëèâëћ ïî ðѕ÷ö³, âàðџëàñÿ â êîòëѕ, êð³çü óñѕ ìàøџíè 
ïðîéøëћ, ÷ќðåç óñђ êðàјíó ïðîјõàëà.

Áàãћòî âèïðњáóâàíü âџïàëî íà äњëþ ÿëџíêè, ïåðø 
í³æ ïåðåòâîðџëàñÿ âîíћ íà öåé çњøèò. ² òåïќð â³ä òќáå 
çàëќæèòü, ùî áўäå ç íèì äћë³. 

2. Випиши з тексту дієслова і визнач, у якому часі вони вжиті. Під-
кресли дієслова минулого часу.

411. 1. Прочитай текст. Про що в ньому йдеться? Події відбувають-
ся тепер, будуть відбуватися чи відбулися?

Çà Áîðèñîì Ãð³í÷åíêîì

ßÊ ÏÒÀÕÈ ÏÐÎÂ×ÈËÈ ËÈÑÈÖÞ
Îäíîãњ ðћçó ìèñëџâö³ ïîáћ÷èëè äџâî. Ïњëåì áѕãëà 

ëèñџöÿ, à íàä íќþ ëåòѕëà çãðћÿ ãðàêѕâ ³ ´àâ. Ïòàõџ 
ñåðäџòî êџäаëèñÿ íà ëèñџöþ, êëþâћëè é áџëè ¿ј 
äçüњáàìè. Ëèñџöÿ äîáѕãëà äî ÿêњ¿ñü áóäѕâë³ é òàì 
ñõîâћëàñÿ. Ïòàõџ ïîêðóæëљëè òðњõè, à òîäѕ ïîëåòѕëè 
ãåòü. Ìћáўòü, òà ëèñџöÿ äîáèðћëàñÿ äî ãí³çä, à ïòàõџ 
ãóðòњì ¿ј ïîêàðћëè. 

2. Випиши з тексту дієслова, визнач час і число. 

412. 1. Прочитай вірш Тетяни Лисенко. Про яку пору року 
йдеться?

Ïќðøèì ïðњë³ñîê ïðîñíўâñÿ. 
Ñíѕãîì âìџâñÿ, ïîòÿãíўâñÿ. 
Áѕëó îäÿãíўâ ñîðњ÷êó, 
ñњíöþ ïðîñòÿãíўâ ëèñòњ÷êè. 
×ќìíî ç ëѕñîì ïðèâ³òћâñÿ
òà îä ùћñòÿ ðîçñì³љâñÿ. 

2. Спиши вірш. Підкресли дієслова, визнач час і рід.

413. Прочитай вірш Анатолія Камінчука. Спиши. Визнач, у 
якому часі вжиті дієслова. Якого вони роду?

Ê²Ò ÂÀÑÈËÜ
Ê³ò Âàñџëü
âàðџâ êèñѕëü.
Çћé÷èê Ñòåïћí÷èê 
Íàëèâћâ ó æáћí÷èê,
à ëèñџ÷êà-òѕòêà
ðîçäàâћëà äѕòêàì.

Çàïàì’ÿòfé! Â óêðàјíñüê³é ìњâ³, íà â³äìѕíó â³ä 
ïњëüñüêî¿, ä³ºñëîâћ ÷îëîâѕ÷îãî ðњäó â ìèíўëîìó ÷ћñ³ 

ìћþòü ñўô³êñ -â. Ïîð³âíљé: pisał — ïèñfâ, czytał – ÷èòfâ.

414. 1. Прочитай жартівливий віршик Алли Свашенко. Випиши ді-
єслова, вставляючи замість крапок потрібні букви. Визнач час цих 
дієслів.

Ìàëќíüêèé Íÿâ íà ñњíö³ ãðѕ..ñÿ. 
Êóêóð³êў ï³ñќíü ñï³âћ.. . 
Ãàâ ³ç ñóñѕäàìè ñâàðџ..ñÿ. 
Óïќðòèé Áå òðàâў ùèïћ.. . 
² íå çàâћäèëè éîìў 
ìàëќíüêà Ìå é âåëџêà Ìó.

2. Які тварини згадуються у вірші? Що тобі допомогло їх вгадати?

415. Запитайте один в одного, що кожен з вас робив минуло-
го вихідного дня, а що робитиме наступного. Дієслова якого 
часу ви вживатимете?

416. 1. Спиши, ставлячи потрібні розділові знаки в кінці ре-
чень. Підкресли дієслова. 

ÊÍÈÆÊÈ
ßêў êњðèñòü äàuòü íàì êíèæêџ Âîíџ íåñўòü ó ñîá³ 

ïðåêðћñíèé, ÷àðѕâíèé ñâ³ò Ëþäџíà, ÿêћ ëuáèòü ³ âìѕº 
÷èòћòè, – ùàñëџâà ëþäџíà Âîíћ ìћº ðîçўìíèõ ³ âѕðíèõ 
äðўç³â Äðўç³ ò³ – êíèæêџ Ëþáѕòü ³ øàíўéòå ¿õ.

2. Розкажи, яку книжку ти прочитав останнім часом, хто її написав, 
про що ти з неї дізнався(лась), що тобі найбільше сподобалось. Свою 
розповідь запиши.

âðћíö³

óâќ÷åð³
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НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА
Çíàéîìèìîñü ³ç íåîçíà÷åíîþ ôîðìîþ ä³ºñëîâà, ¿¿ 
ðîëëþ â ìîâëåíí³. Âæèâàºìî íåîçíà÷åíó ôîðìó 
ä³ºñëîâà â óñíîìó ìîâëåíí³ é íà ïèñüì³ 

417. Прочитай вірш Алли Свашенко і скажи, чому саме так розпові-
ла про себе Неозначена форма. Чого в неї немає?

Íå äўìàé, ùî ÿ íåîçíћ÷åíà, 
òîìў ùî í³÷њãî íå çíћ÷ó ÿ. 
ßêћ áè íå ñòћëàñü ç³ ìíњþ ïðèãњäà – 
íå ìћþ îñњáè, íå çíћþ ÿ ðњäó, 
÷èñëњ ìåíќ òћêîæ í³љê íå ÷³ïћº
³ ÷ћñó, â³äêњëè æèâў, ÿ íå ìћþ, 
à äѕþ, ïðîòќ, ÿ çfâæäџ íàçèâћþ. 

418. Прочитайте прислів’я, поміркуйте, кого вони стосують-
ся – вас, ваших друзів чи всіх нас. Чому в них уживається нео-
значена форма дієслова? 

1. Äњáðå òîãњ â÷џòè, õòî õњ÷å âñå çíћòè. 2. Ùî 
âìѕºø – çà ïëå÷џìà íå íîñџòè. 3. Ëђ áèø áðћòè – ëþáџ 
é â³ääàâћòè. 4. Æèòòљ ïðîæџòè – íå ïњëå ïåðåéòџ.

419. 1. Прочитай текст. Кого стосується наказ книжки: тебе, мене, 
їх чи всіх нас? Коли його треба виконувати: сьогодні, завтра чи зав-
жди? Яка форма дієслова для цього використана? 

ÍÀÊÀÇ ÊÍÈÆÊÈ
Íå ìњæíà ìåíќ áðћòè íåìџòèìè ðóêћìè. Íå âћðòî 

÷èòћòè ìåíќ, êîëџ ñ³äћºø јñòè. Íå ñë³ä ïèñћòè é 
ìàëþâћòè íà ìîјõ ñòîð³íêћõ. Òðќáà áåðåãòџ ìåíќ.

2. Спиши текст, підкресли дієслова, що стоять у неозначеній фор-
мі. Усно перебудуй текст так, щоб було видно, як ти виконуєш наказ 
книжки. Поміркуй, у якому часі ти вживатимеш дієслова.  

420. 1. Прочитай текст. 
ß áåðåæў ñâîѓ çäîðњâ’ÿ. Óðћíö³ ÿ ðîáëђ çàðљäêó. 

Êњæíîãî äíÿ âðћíö³ é óâќ÷åð³ ÷џùó çўáè. Ïќðåä јæåþ 
ìџþ ðўêè. Ëќæà÷è íå ÷èòћþ. Ïќðåä ñíîì ïðîâѕòðþþ 
ê³ìíћòó. 
2. Перебудуй текст так, щоб він відповідав назві «Поради лікаря» і 
стосувався всіх. Вживай слова треба, слід. Запиши свій текст.  

421. Прочитай текст. Спиши його, замінюючи виділені діє-
слова їх неозначеною формою. Перероби цей текст на текст-
інструкцію. У разі потреби додавай слова треба, слід, не 
можна.

×è çíћºø òè, ÿê ñë³ä ñåáќ ïîâњäèòè ï³ä ÷àñ ãðîçџ? 
Íå øóêfé çћõèñòó ï³ä ÷àñ ãðîçџ ï³ä âèñњêèìè 

äåðќâàìè. 
Íå êóïféñÿ â ðѕ÷ö³ ÷è ñòàâêў, áî ãîëîâћ ïëàâöљ 

íàä âîäњþ º íàéâџùîþ òњ÷êîþ, êóäџ ìњæå âöѕëèòè 
áëџñêàâêà. 

Íå õîâféñÿ ï³ä êîïџöÿìè é ñòîãћìè ñѕíà íà ëўêàõ.

ПРИСЛІВНИК
×èòàºìî òåêñòè, ñïîñòåð³ãàºìî çà ðîëëþ ³ âæè-
âàííÿì ïðèñë³âíèê³â ó ìîâëåíí³ òà ¿õ çâ’ÿçêîì ç 
ä³ºñëîâàìè

422. 1. Прочитай текст. Про що у ньому розповідається? 
Óíî÷³ ñâ³òëî áóëî ñêð³çü: ³ âãîð³ â íåá³, ³ âíèçó íà 

çåìë³. Òî ñâ³òèâ ÿñêðàâî ì³ñÿöü, çàãëÿäàâ ó êîæíå 
â³êîíå÷êî. Ì³ñÿöü ñõîâàâñÿ âðàíö³, é íà çì³íó éîìó 
âèéøëî ñîíå÷êî.
2. У першому реченні тексту знайди слова, зв’язані з дієсловом було, 
які відповідають на поставлені питання (див. зразок).

Çðàçîê: áóëњ (ÿê?) … , áóëњ (äå?) … , áóëњ (êîëb?) … .

Çàïàì’ÿòàé! Ñëîâà, ùî â³äïîâ³äàþòü íà ïèòàííÿ 
äå? çâ³äêè? êîëè? ÿê? íàçèâàþòüñÿ ïðèñë³âíè-

êàìè. Âîíè âêàçóþòü íà:
ì³ñöå ä³¿ (äå?) – ñêð³çü, òàì, óãîð³, ñïðàâà, áëèçüêî;
íàïðÿì ä³¿ (çâ³äêè? êóäè?) – óíèç, äîâåðõó, äîäîìó, 

çäàëåêó;
÷àñ ä³¿ (êîëè?) – âðàíö³, ó÷îðà, ââå÷åð³, âë³òêó, âîñåíè;
ÿê³ñòü ä³¿ (ÿê?) – õîëîäíî, ñîëîäêî, ïîâ³ëüíî, ñëèçü-

êî, âåñåëî.

3. Випиши з пам’ятки наведені прислівники. Запам’ятай їх правопис.
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423. 1. Прочитай розповідь професора Лінгвіста. 
Ö³êàâî çíàòè, ùî ïðèñë³âíèêè âèíèêëè 

ï³ç í³ øå çà ³íø³ ÷àñòèíè ìîâè. Íàé÷àñò³øå âî-
íè óòâîðþâàëèñÿ âíàñë³äîê çëèòòÿ ³ìåííèêà 
é ñëóæáîâî¿ ÷àñòèíè ìîâè (ïðèéìåííèêà). 
Íàïðèêëàä: íà ãîðó – íàãîðó, äî äîìó – 
äîäîìó.

Âè âæå çíàºòå, ùî ³ìåííèêè é 
ïðèéìåííèêè ïèøóòüñÿ îêðåìî. ßêùî æ âîíè âõîäÿòü 
äî ñêëàäó ïðèñë³âíèêà, òî ïèøóòüñÿ ðћçîì. Ïîð³âíÿéòå: 
Ó (âèñîê³é) ãîð³ æèâå ãíîì. 

Óãîð³ ñâ³òèòü ñîíöå. 
2. Про що розповів професор Лінгвіст? Що тобі було відомо раніше, 
а про що ти дізнався(-лась) тепер? 
3. Випиши з тексту приклади, які навів професор Лінгвіст.

4. Пригадайте, як пишуться прислівники у польській мові. Зро-
біть висновок. 

424. 1. Прочитай слова. Чи на однакові питання вони відповідають?
Çåëåíèé, çåëåíî; ñîíÿ÷íèé, ñîíÿ÷íî; òåïëèé, òåïëî; 

õîëîäíèé, õîëîäíî; øâèäêèé, øâèäêî.
2. До яких частин мови належать слова кожної пари?

Çâåðíb óâfãó! Ïðèêìåòíèêè â³äïîâ³äàþòü íà 
ïèòàííÿ ÿêèé?, à ïðèñë³âíèêè – ÿê?

3. Випишіть прислівники. Зв’яжіть їх з дієсловами було, стало 
і запишіть утворені словосполучення.

425. Прочитай і відгадай загадку. Спиши. Підкресли прислів-
ники.

Âèñíóòü õìàðè íèçüêî-íèçüêî,
îïóñòèëè ïàñìà-êîñè.
Âñþäè ìîêðî, âñþäè ñëèçüêî – 
õîäèòü íàøèì êðàºì … .

×èòàºìî òåêñòè, ïèøåìî, âæèâàºìî ïðèñë³âíèêè 
â óñíîìó ³ ïèñåìíîìó ìîâëåíí³

426. 1. Прочитай текст. Між ким і про що відбулася розмова?

Ìèêîëà Ìàëèøåâñüêèé 
Í²× ² ÄÅÍÜ

– ßê òåáå çâóòü, í³÷? – ñïèòàâ äåíü.
– ßê çâóòü? Í³zê íå çâóòü. Í³÷ òà é ãîä³.
– À ÿê çâàòèìóòü òåáå çfâòðà?
– Çfâòðà òåæ çâàòèìóòü í³÷.
– À ÿê çâàëè òåáå â÷îðà?
– Òåæ í³÷.
– À ìåíå ñüîãjäí³ çâóòü â³âòîðîê, çfâòðà çâàòèìóòü 

ñåðåäîþ, à â÷jðà çâàëè ïîíåä³ëêîì, – ñêàç³ëêîì, – ñêàç³ àâ äåíü.
2. Якою частиною мови є виділені слова? З якими словами вони 
зв’язані. Постав питання від дієслів до прислівників.

3. Розіграйте діалог за прочитаним текстом.

427. 1. Прочитай текст. Про що в ньому розповідається?

Ñí³æèíêè ïàäàëè ñêð³çü: ³ íà äåðåâà, ³ íà áóäèíêè, 
³ íà äîðîãè. Âîíè ëåãåíüêî êðóæëÿëè é òèõî îïóñêàëèñÿ 
íà çåìëþ. Ä³òÿì áóëî âåñåëî. Âîíџ øâèäêî ïîâèá³ãàëè 
íà âóëèöþ ³ ïî÷àëè ãðàòèñÿ ñí³æêàìè.
2. Спиши текст. Підкресли прислівники однією рискою, а дієслова, з 
якими вони зв’язані – двома.

428. Прочитай текст, добираючи замість пропусків потрібні за зміс-
том прислівники. Запиши текст.

1. Ñњíöå ñâѕòèòü íà íќá³ (êîëb?) ___, à ìѕñÿöü – ѕñÿöü – ѕ
(êîëb?) ___. 2. (êîëb?) ___ ïî÷ћâ òћíóòè ñí³ã, à 
(êîëb?) ___ çíњâó ï³äìќðçëî. 3. Õëњïö³ (ÿê?) ___ ì÷ћëè 
ç ãѕðêè íà âåëîñèïѕðêè íà âåëîñèïѕ ќäàõ. 4. Äàðџíêà (ÿê?) ___ çóñòðѕëà ѕëà ѕ
ñâîјõ ïњäðóã. 5. Îëќã íàâ÷џâñÿ (ÿê?) ___ ÷èòћòè.

429. Прочитай розповідь і спиши. Підкресли прислівники. На 
які питання вони відповідають?

Çàéíљâñÿ ðћíîê. Ç-çà њáð³þ ïîâњë³ âџêîòèëîñü ñњíöå. 
Òóìћí ïî÷ћâ øâџäêî òћíóòè. Íà òðàâѕ ³ êâѕ ³ êâѕ ѕòàõ çàáëèùћëè 
ïðîçњð³ êðàïëџíêè ðîñџ. Ãњëîñíî, âќñåëî çàùåáåòћëè 
ïòàøêџ. Çàøóìѕâ çáўäæåíî ë³ñ. Ñêîëèõíўëîñü óñќ, 
îæџëî.
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Ïîâòîðåííÿ é óçàãàëüíåííÿ ìàòåð³àëó, âèâ÷åíîãî 
çà ð³ê

430. 1. Прочитай. Які речення за метою висловлювання вжиті в тексті?

ÑÂßÒÎ ÊÂ²Ò²Â
Â³ä çåìëѕ ïîëџíóâ òќïëèé, ëàñêћâèé äóõ. Êâѕòåíü 

íàñòћâ. Ñâљòî êâѕò³â ïî÷èíћºòüñÿ. Áåðѕòü, äðўç³, 
çћñòóïö³ òà ãðàáќëüêè – ³ äî ðîáњòè! Ñàäѕòü òðîљíäè òà 
òþëüïћíè. Ñѕéòå ìàò³њëó, íàñòўðö³¿, ÷îðíîáðџâö³. Õàé 
áўäóòü ñõњæ³ íà êâ³òíèêџ ïîäâѕð’ÿ âћøèõ îñќëü ³ âћøèõ 
øê³ë (²ç êíèãè «Âåñíÿíêà»).
2. Спиши розповідні речення. Познач у них головні члени речення. 
Якими частинами мови вони є? А якими частинами мови виражені 
другорядні члени речення?
3. Чи є серед виписаних речень речення з однорідними членами?
4. Як називаються не виписані речення?

Завдання для допитливих
Ç³áðћëèñÿ ÿêњñü Ñëîâћ — ðѕçí³ ×àñòџíè Ìњâè — ³ 

ïî÷ћëè ì³æ ñîáњþ ðîçìîâëљòè.
– ß ìћþ ð³ä, à çìѕíþþñü ëèøќ çà ÷èџñëàìè é 

â³äìѕíêàìè.
– Äњáðå òîáѕ. À ÿ ìўøó çћâæäџ õîäџòè ç òîáњþ â 

ïћð³, — ç³òõíўëà ѕíøà ×àñòџíà Ìњâè. – Íћâ³òü ð³ä òâ³é 
ïðèéìћþ, ³ ÷èñëњ, ³ â³äìѕíîê.

– Ùî òàêќ ð³ä ³ ÷èñëњ, ÿ òåæ çíћþ, áî çìѕíþþñü çà 
íџìè. À îò ùî òàêќ â³äìѕíîê, ìåíѕ íåâ³äњìî. ß áѕëüøå 
äðўæó ç îñњáàìè.
Які частини мови спілкувалися? Як ти про це довідався(лась)?

431. 1. Прочитай текст. Про що в ньому розповідається? Спиши. 
Підкресли прикметники разом з іменниками, від яких вони залежать. 
Визнач їх число і відмінок. Поясни правопис.

ØÀÍÀ ÄÎ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Ó ðѕçíèõ êðàјíàõ ñâѕòó º ÷èìћëî ñâѕä÷åíü âñåëuäñüêî¿ 

øћíè äî Óêðàјíè é óêðàјíö³â. Ó Áðèòћí³¿ º âåëџêèé 
ïћì’ÿòíèê êíљçþ Âîëîäџìèðó. Aäæå öå â³í ïњíàä 

òџñÿ÷ó ðњê³â òњìó õðåñòџâ ëþä Êџ¿âñüêî¿ Ðóñѕ. Ôðћíö³ÿ 
áåðåæќ ïћì’ÿòü ïðî Aííó, äњíüêó ßðîñëћâà Ìўäðîãî, 
ùî áóëћ ôðàíöўçüêîþ êîðîëќâîþ. Ó Êàíћä³, ÑØÀ, 
Àðãåíòџí³ ñïîðўäæåí³ ïћì’ÿòíèêè Òàðћñîâ³ Øåâ÷ќíêó 
(Îëåêñàíäð ªô³ìîâ).
2. Який текст ти читав – розповідь, опис чи міркування? Доведи свою 
думку.

432. 1. Спиши. Визнач час дієслів. У яких дієсловах цього не вдало-
ся зробити? Поясни чому.

Íàäçâè÷ћéíî ïîåòџ÷íå ñâљòî ²âћíà Êóïћëà ïðèïàäћº 
íà 7 ëџïíÿ. Öüîãњ äíÿ ñњíöå ñõњäèòü, ãðћº, êóïћºòüñÿ 
â ðѕ÷ö³. Òðћâè é êâѕòè íàáèðћþòü íàéáѕëüøî¿ ñџëè, à 
îïѕâíî÷³ ìћº çàöâ³ñòџ ïћïîðîòü. Íà Ãóöўëüùèí³ âðћíö³ 
õîäџëè çáèðћòè ëѕêàðñüê³ òðћâè. Ââàæћëîñÿ, ùî â öåé 
äåíü âîíџ ìћþòü íàéáѕëüøó ë³êóâћëüíó ñџëó. Ó öåé äåíü 
ëuäè ïðèêðàøћþòü áóäџíêè çåëњì. Ä³â÷ћòà ïëåòўòü 
â³íêџ ç êâѕò³â ³ òðàâ (²ç æóðíàëó).

2. Поясни правопис виділених слів.
3. А ти знаєш, як іще святкують Івана Купала? Якщо знаєш, розкажи.

Чи є слова допомагати й допомога спільнокореневими? До яких 
частин мови вони належать? Чи зміниться значення слова робо́ти, 
якщо наголос стоятиме на першому складі – ро́боти? Чи можна 
вважати спільнокореневими ці слова? Що означає слово ро́бот?

433. 1. Прочитай вірш Анатолія Костецького. Яке бажання ви-
словлює поет?

ÌÎª ÁÀÆÀÍÍß
À ÿ íàéáѕëüøå õњ÷ó
çðîábòè òàê, ùîá äѕòè
áóëџ çћâæäџ ùàñëџâèìè
ó âñüjìó, âñüњìó ñâѕò³.
Ùîá í³ â³éíџ, í³ ãњëîäó
í³õòњ é í³äќ íå çíàâ, 
ùîá êњæåí äåíü äî êњæíîãî 
ïðèõњäèâ, ÿê âåñíћ!

2. Поясни правопис виділених слів.
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×ÈÒÀÍÍß ² ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÌÎÂËÅÍÍß

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Êîëџñü äàâíњ, êîëџ ëuäè ùå íå âìѕëè ÷èòћòè é 
ïèñћòè, âîíџ ўñíî ñêëàäћëè ï³ñíѕ ³ êàçêџ, çћãàäêè, à 
òàêњæ ïðèñëѕâ’ÿ ³ ïðџêàçêè – âëў÷í³ íàðњäí³ âџðàçè, 
ÿêѕ ñâѕä÷èëè ïðî ðњçóì ³ ñïîñòåðќæëèâ³ñòü êњæíîãî 
íàðњäó. 

Óêðàјíñüê³ ìàòåðѕ, à òàêњæ áàáўñ³ é ä³äóñѕ, âèõњ-
âóþ ÷è ìàëќíüêèõ ä³òќé, ñï³âћëè ¿ì êîëèñêjâèõ, ÿêѕ 
çàñïîêњþâàëè äèòџíêó, ³ âîíћ øâџäøå çàñèíћëà.

Êîëџ äѕòêè ï³äðîñòћëè, ñï³âћëè ¿ì ï³ñåíüêb-
çàáàâëzíêè àáњ ïîòsøêè, ñóïðîâњäæóþ÷è ¿õ ìàñћæíèìè 
ðўõàìè – ïåðåáèðћííÿì ïћëü÷èê³â, «êóâћííÿì» íѕæêè, 
ïîòљãóâàííÿì ðў÷îê ³ íѕæîê. À êîëџ äѕòè äîðњñë³øàëè, 
çàãћäóâàëè ¿ì çfãàäêè, ùî áóëџ íѕáè ã³ìíћñòèêîþ äëÿ 

ðњçóìó ³ âèõњâóâàëè êì³òëџâ³ñòü, ñïîñòåðќæëèâ³ñòü; 
ðîçïîâ³äћëè êàçêb ïðî òâàðџí. Ó òàêџõ êàçêћõ òâàðџíè 
íàáóâћëè ëþäñüêџõ ðèñ: ëèñџ÷êà õџòðà, âîâê õџæèé, 
ïѕâíèê ïðàöüîâџòèé. 

Îñü ³ç öџìè òà ѕíøèìè âџäàìè íàðњäíî¿ òâњð÷îñò³ âè 
é ïîçíàéњìèòåñü.

Прочитайте, а потім усі разом проспівайте колискові.

ÕÓÄÈÒÜ ÑÎÍ ÊÎËÎ ÂÍÊÎÍ

Õњäèòü ñîí êњëî âѕêîí, 
à äð³ìњòà êњëî ïëњòà.
Ïèòћºòüñÿ ñîí äð³ìњòè:
– Äå ìè áўäåì íî÷óâћòè,
äèòљ ìàëќ ïðèñèïëљòè?
– Äå õàòџíêà òåïëќíüêà,
äå äèòџíêà ìàëќíüêà,
òàì ìè áўäåì íî÷óâћòè,
ìàëќ äèòљ ïðèñèïëљòè.

ÏÎÂ²ØÓ ß ÊÎËÈÑÎ×ÊÓ

Ïîâѕøó ÿ êîëџñî÷êó
â òќìí³ì ëѕñ³ íà ëџïî÷êó,
â òќìí³ì ëѕñ³ íà ëџïî÷êó.
Áўäå â³òðќöü ïîâ³âћòè,
ìàëќ äèòz êîëèñћòè.
Áўäóòü ïòàøêџ ïðèë³òћòè
òà áўäóòü ñï³âћòè,
Äèòџíî÷êó ìàëќñåíüêó 
áўäóòü ïðèñèïëљòè.

Яким почуттям сповнені колискові пісні? Із чого це видно?

Вивчи напам’ять ту колискову, яка тобі сподобалась найбільше. 

Чи знаєш ти колискові піснí рідною мовою? Якщо ні – попроси маму 
заспівати тобі. 
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Ñîðњêà-âîðњíà
íà ïðџï³÷êó ñèäѕëà,
äѕòêàì êћøêó âàðџëà.
Öüњìó äàì, öüњìó äàì,
à öüњìó – íå äàì,
áî â³í äðîâ íå ðóáћâ,
ïѕ÷êè íå òîïџâ, 
êћøêè íå âàðџâ.
Ôð-ð-ð! Ëåòџ ñîáѕ ãåòü!

Êóђ , êóђ  íѕæêó,
ïîјäó â äîðѕæêó,
áўäó êњíèêà êóâћòü,
â ëѕñ³ ùîá íå íî÷óâћòü.

Ïå÷ў, ïå÷ў õëѕá÷èê 
äѕòêàì íà îáѕä÷èê:
ìќíøîìó – ìќíøèé,
áѕëüøîìó – áѕëüøèé.
Øóñòü ó ï³÷! Øóñòü ó ï³÷!

Ïîòÿãўñ³, ïîòÿãўñ³,
íà Ãàëџíêó ðîñòўñ³,
ùîá Ãћëî÷êà ðîñëћ,
ðîñëћ-âèðîñòћëà,
ùîá Ãћëî÷êà 
ñâîјé ìћìö³ 
ñêњðî â ïњì³÷ ñòћëà.

Вивчи одну з потішок напам’ять. Якщо в тебе є молодший братик чи 
сестричка, пограйся, використовуючи потішки.

ÌÀÊ
(Äèòÿ÷à íàðîäíà ãðà)

Правила гри: Побравшись за руки, діти утворюють замк-
нене коло. Посеред кола стоїть «Мак» – хлопчик чи дівчинка. 
Діти ходять круг нього й співають.

Îé íà ãîðѕ ìàê, çîëîòѕ¿ ãîëѕâî÷êè.
ï³ä ãîðњþ òàê, Ñòћíüòå âè òàê, 
ìàê, ìћêè, ìàêѕâî÷êè ÿê íà ãîðѕ ìàê.

Проспівавши пісеньку, діти запитують Маку: 
– Êîçà÷њê, ÷è âџîðàâ íà ìà÷њê?
Мак: – Âџîðàâ!
Після відповіді діти знову йдуть по колу, співаючи ту саму 

пісню, а проспівавши, зупиняються і знову питають:
– Êîçà÷њê, ÷è ïîñѕÿâ ìà÷њê?
Мак: – Ïîñѕÿâ!
Діти знову співають, а потім запитують:
– Êîçà÷њê, ÷è ïîñõњäèâ ìà÷њê?
Мак: – Ïîñõњäèâ!
Співають учетверте й запитують:
– Êîçà÷њê, ÷è ïîðћ ïîëњòü ìà÷њê?
Мак: – Ïîðћ!
Співають уп’яте й запитують:
– Êîçà÷њê, ÷è öâ³òќ ìà÷њê?
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Мак: – Öâ³òќ!
Співають ушосте й запитують:
– Êîçà÷њê, ÷è ïîñïѕâ ìà÷њê?
Мак: – Ïîñïѕâ!
Діти співають усьоме й запитують востаннє:
– Êîçà÷њê, ÷è ïîðћ áðàòü ìà÷њê?
Мак: – Ïîðћ!
Діти гуртом кидаються до Маку, жартома трусять його, 

підштовхують, він пручається, виривається з кола й тікає, а 
потім обирає замість себе когось іншого. 

1. Вивчіть правила і слова цієї гри та розіграйте її. На роль 
Маку оберіть когось із вас за допомогою лічилки.

2. Пригадайте і розіграйте на перерві ігри «Подоляночка» та «Гуси, 
гуси, додому»

СКОРОМОВКИ, ЗАГАДКИ,
ПРИСЛІВ’Я І ПРИКАЗКИ

Ùîá íàâ÷џòè ä³òќé ïðћâèëüíî ³ ÷ѕòêî âèìîâëљòè 
çâўêè, ó íàðњä³ ñêëћäåíî áàãћòî ñêîðîìjâîê. Äѕòè, 
ïðîìîâëљþ÷è ¿õ, çìàãћþòüñÿ: õòî êðћùå ³ øâџäøå 
ðîçêћæå ñêîðîìњâêó.

Çâåðíb óâfãó! Ñêîðîìњâêó ñïî÷ћòêó òðќáà ÷èòћòè 
ïîâѕëüíî, à ïњò³ì – øâџäøå ³ øâџäøå. 

Áњñèé õëњïåöü 
ñѕíî êњñèòü. 
Ðîñћ ðњñèòü 
íњãè áњñ³.

Ëåòѕâ ãîðîáќöü 
÷ќðåç âќðõí³é õë³âќöü,
í³ñ ïóä ãîðњõó 
³ íàì äàâ ïîòðњõó.

¯õàëè êðàìàðѕ, ñòћëè íà ãîðѕ òà é çàáàëћêàëèñÿ
ïðî Ïðîêњïà, ïðî Ïðîêîïџõó
³ ïðî ìàëќíüêèõ ïðîêîïåíљò.

Завчіть напам’ять скоромовку (на вибір). Позмагайтеся одне з 
одним, хто швидше і чіткіше проговорить скоромовку.  

Çfãàäêà – öå êîðjòêèé jïèñ zâèù, ðîñëbí, 
òâàðbí, ïðåäìtò³â, ÿês òðtáà âï³çífòè çà îïbñàíèìè 
îçífêàìè. Çà äîïîìjãîþ çàãàäjê ó ä³òté ðîçâèâfþòüñÿ 
äîïbòëèâ³ñòü, ñïîñòåðtæëèâ³ñòü ³ êì³òëbâ³ñòü.

Ñèäџòü áћáà íà ãðÿäêћõ,
âñÿ çàêўòàíà â õóñòêћõ.

Ùî òî çà êњí³ â ãàђ  íà ïðèïњí³:
äîâãћñò³, ãîë÷ћñò³, çåëќíî¿ ìћñò³,
í³êњãî íå âњçÿòü, ëèøќ ñњë³ ïðњñÿòü?

Íà ñџíüîìó íќá³ ïàñќòüñÿ 
òџñÿ÷à îâќöü, ñќðåä íèõ – 
ñðѕáíèé áàðàíќöü.

Прочитай і запам’ятай загадки. Загадай їх рідним чи друзям.

Ïðèñësâ’ÿ – öå âëў÷íèé њáðàçíèé âџñë³â ïîâ÷ћëü-
íî ãî çì³ñòó.

Ç äњáðèì äðóæџñü, à ëèõњãî áåðåæџñü.
Íà äќðåâî äèâџñü, ÿê ðњäèòü, à íà ëþäџíó – ÿê ðњáèòü.
Ìќíøå ãîâîðџ – áѕëüøå ïî÷ўºø.
Øàíўé ëþäќé – ³ òåáќ øàíóâћòèìóòü.

Ïðbêàçêà – öå âëў÷íèé âџñë³â, ÿêџé ñòâќðäæóº ôàêò. 
Âîíћ áëèçüêћ äî ïðèñëѕâ’ÿ, àëќ áåç ïîâ÷ћëüíîãî çìѕñòó.

Â îäíќ âўõî âõњäèòü, à â äðўãå âèõњäèòü.
Êњñî, êðџâî, àáџ æџâî.
Õòî äѕëî ðњáèòü, à õòî ´ћâè ëњâèòü.
Ãњñòðå ñëîâќ÷êî ðћíèòü ñåðäќ÷êî.
Ê³íќöü – ðîáњò³ â³íќöü.
Çãњäà ä³ì áóäўº, à íåçãњäà – ðóéíўº.

1. Прочитайте прислів’я і приказки. Поміркуйте і з’ясуйте: 
а) яке повчання містить кожне прислів’я;  

б) про які риси характеру людини йдеться в трьох перших приказках.
2. Вивчи напам’ять прислів’я й приказки, які сподобалися найбільше.
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ÕÓÄÈÒÜ ÃÀÐÁÓ́Ç  ÏÎ ÃÎÐÓÄÓ
(Óêðà¿íñüêà íàðîäíà ï³ñíÿ)

Õњäèòü ãàðáўç ïî ãîðњäó,
ïèòћºòüñÿ ñâîãњ ðњäó:

– Îé, ÷è æèâѕ, ÷è çäîðњâ³
âñ³ ðњäè÷³ ãàðáóçњâ³?

Îá³çâћëàñü æњâòà äџíÿ, 
ãàðáóçњâà ãîñïîäџíÿ:
– ²ùќ æèâѕ, ùå çäîðњâ³ 
âñ³ ðњäè÷³ ãàðáóçњâ³!

Îá³çâћëèñü îã³ðњ÷êè,
ãàðáóçњâ³ ñèíџ é äњ÷êè:
– ²ùќ æèâѕ, ùå çäîðњâ³
âñ³ ðњäè÷³ ãàðáóçњâ³!

Îá³çâћëàñü ìîðêîâџöÿ, 
ãàðáóçњâàÿ ñåñòðџöÿ:
– ²ùќ æèâѕ, ùå çäîðњâ³
âñ³ ðњäè÷³ ãàðáóçњâ³!

Îá³çâћëèñü áóðÿêџ, 
ãàðáóçњâ³ ñâîÿêџ:
– ²ùќ æèâѕ, ùå çäîðњâ³
âñ³ ðњäè÷³ ãàðáóçњâ³!

Îá³çâћëàñü áàðàáњëÿ, 
à çà íќþ ³ êâàñњëÿ:
– ²ùќ æèâѕ, ùå çäîðњâ³
âñ³ ðњäè÷³ ãàðáóçњâ³!

Îá³çâћâñÿ ñòàðџé á³á:
– ß ï³ääќðæàâ óâќñü ð³ä.
– ²ùќ æèâѕ, ùå çäîðњâ³
âñ³ ðњäè÷³ ãàðáóçњâ³!

Прочитайте народну пісню й розіграйте її в особах.

Êfçêà – öå ðjçïîâ³äü ³ç âbãàäàíèì, ѕíîä³ ôàíòàñòb÷-
íèì çìѕñòîì. Êð³ì ëþäté ä³éîâbìè îñjáàìè êàçjê 
ìjæóòü áeòè òâàðbíè, ðîñëbíè òà íåæèâѕ ïðåäìtòè, 
ÿêѕ çà õàðfêòåðîì ³ â÷bíêàìè äeæå ñõjæ³ íà ëþäté.

ÊÐÈÂEÍÜÊÀ ÊA×Å×ÊÀ
(Óêðà¿íñüêà íàðîäíà êàçêà)

Áóëb ñîáѕ ä³ä òà áfáà, òà íå áóëj â íèõ ä³òté. Îò âîíb 
ñîáѕ ñóìeþòü, à äfë³ ä³ä ³ êfæå áfá³:

– Õîäѕìî, áfáî, â ë³ñ ïî ãðèáêb!
Îò ï³øëb. Áåðt áfáà ãðèáêb, êîëb äbâèòüñÿ, ó êeùèêó 

ãí³çät÷êî, à â ãí³çät÷êó êf÷å÷êà ñèäbòü. Îò áfáà ³ êfæå 
äѕäîâ³:

– Äèâbñü, äѕäó, ÿêf ãfðíà êf÷å÷êà!

À ä³ä êfæå: 
– Â³çüìtìî ¿ј äîäjìó, íåõfé âîíf ó íàñ æèât. 
Ñòfëè ¿ј áðfòè, êîëb äbâëÿòüñÿ, àæ ó ít¿ íѕæêà 

ïåðåëjìëåíà. Âîíb âçÿëb ¿ј òèõtíüêî, ïðèíåñëb äîäjìó, 
çðîábëè ¿é ãí³çät÷êî, îáëîæbëè éîãj ïѕð’ÿ÷êîì ³ 
ïîñàäbëè òóäb êf÷å÷êó, à ñàìѕ çíjâó ï³øëb ïî ãðèáêb. 
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Âåðòfþòüñÿ, àæ äbâëÿòüñÿ, à â íèõ òàê ïðbáðàíî, 
õëѕáà íàït÷åíî, ájðùèê çâfðåíèé. Îò âîíb äî ñóñѕä³â:

– Õòî öå? Õòî öå? 
Í³õòj í³÷jãî íå çífº.
Äðeãîãî äíÿ çíjâó ï³øëb ä³ä ³ áfáà ïî ãðèáêb. 

Ïðèõjäÿòü äîäjìó, àæ ó íèõ ³ âàðtíèêè çâfðåí³, ³ 
ïî÷bíî÷îê* ñòîјòü íà â³êjíö³. 

Âîíb çíjâó äî ñóñѕä³â:
– ×è íå áf÷èëè êîãj? 
Êfæóòü:
– Áf÷èëè ÿêeñü äѕâ÷èíó, â³ä êðèíbö³ âjäó íåñëћ. 

Òàêf, êfæóòü, ãfðíà, òѕëüêè òðjøêè êðèâtíüêà. 
Îò ä³ä ³ áfáà äeìàëè-ãàäfëè: «Õòî á öå áóâ?» – í³zê 

íå âãàäfþòü. À äfë³ áfáà äѕäîâ³ êfæå:
– Çífºø ùî, äѕäó? Çðjáèìî òàê: ñêfæåìî, ùî éäåìњ 

ïî ãðèáêb, à ñàìѕ çàõîâfºìîñÿ òà é áeäåìî âèãëÿäfòè, 
õòî äî íàñ ïîíåñt âjäó. 

Òàê ³ çðîábëè. 
Ñòîzòü âîíb çà êîìjðîþ, êîëb äbâëÿòüñÿ, àæ ³ç јõíüî¿ 

õfòè âèõjäèòü äѕâ÷èíà ç êîðњìèñëîì: òàêf ãfðíà, òàêf 
ãfðíà, òѕëüêè êðèâtíüêà òðjøêè. Ï³øëf âîíf äî êðèíbö³, 
à ä³ä ³ áfáà òîäѕ â õfòó, äbâëÿòüñÿ, àæ ó ãí³çät÷êó 
íåìf êf÷å÷êè, òѕëüêè ïjâíî ïѕð’ÿ÷êà. Âîíb òîäѕ âçÿëb 
ãí³çät÷êî òà é óêbíóëè â ï³÷, âîíj òàì ³ çãîðѕëî. 

Êîëb æ ³ät äѕâ÷èíà ç âîäjþ. Óâ³éøëf â õfòó, ïîáf÷èëà 
äѕäà é áfáó òà çfðàç äî ãí³çät÷êà – àæ ãí³çät÷êà íåìfº. 
Âîíf òîäѕ ÿê çàïëf÷å. Ä³ä ³ áfáà äî ít¿ êfæóòü:

– Íå ïëà÷, ãfëî÷êî! Òè áeäåø ó íàñ çà äî÷êe; ìè 
áeäåìî òåát ëþábòè ³ æfëóâàòè, ÿê ðѕäíó äèòbíó. 

À äѕâ÷èíà êfæå:
– ß äîâѕêó æèëћ á ó âàñ, ÿêáb âè íå ñïàëbëè ìîãњ 

ãí³çät÷êà òà íå ï³äãëÿäfëè çà ìíjþ, à òåïtð, – êfæå, – 
íå õj÷ó! Çðîáѕòü ìåíѕ, äѕäó, êóæѕëî÷êó é âåðåòtíöå, ÿ 
ï³äe â³ä âàñ. 

Ä³ä ³ áfáà ïëf÷óòü, ïðjñÿòü ¿ј çîñòfòèñÿ, âîíf íå ñõîòѕëà. 

* Почи́ночок – від почи́нок – пряжа, намотана на веретено.

Îò òîäѕ ä³ä çðîábâ ¿é êóæѕëî÷êó é âåðåòtíöå*; âîíf 
âçÿëћ, ñѕëà íàäâîðѕ é ïðÿät. Êîëb æ ëåòbòü êà÷åízò 
òàáóíj÷îê, ïîáf÷èëè ¿ј òà ñï³âfþòü:

Îíäå íføà ѕâà, 
jíäå íføà äѕâà, 
íà ìtòåíîìó äâîðöѕ, 
íà òtñàíîìó ñòîâïöѕ. 
Êóæѕëî÷êà øóìbòü, 
âåðåòtíöå äçâåíbòü. 
Ñêbíüìî ïî ïѕð’ÿ÷êó, 
íåõfé ëåòbòü ç ífìè!

À äѕâ÷èíà ¿ì â³äêfçóº:
Íå ïîëå÷e ç âfìè:
ÿê áóëf ÿ â ëóæêe, 
âbëîìèëà íѕæêó, 
à âè ïîëbíóëè, 
ìåít ïîêbíóëè!

Îò âîíb ñêbíóëè ¿é ïî ïѕð’ÿ÷êó, à ñàìѕ ïîëåòѕëè äfë³. 
Êîëb ëåòbòü äðeãèé òàáóíj÷îê, ³ ö³ òåæ:

Îíäå íføà ѕâà, 
jíäå íføà äѕâà, 
íà ìtòåíîìó äâîðöѕ, 
íà òtñàíîìó ñòîâïöѕ. 
À äѕâ÷èíà ³ ¿ì â³äìîâëzº. 

Êîëb æ ëåòbòü òðtò³é òàáóíj÷îê, ïîáf÷èëè äѕâ÷èíó ³ 
çfðàç:

Îíäå íføà ѕâà, 
jíäå íføà äѕâà…

Ñêbíóëè ¿é ïî ïѕð’ÿ÷êó, äѕâ÷èíà óâåðòѕëàñÿ â ïѕð’ÿ÷êî, 
çðîábëàñÿ êf÷å÷êîþ ³ ïîëåòѕëà ç òàáeí÷èêîì. À ä³ä ³ áfáà 
çíîâ çîñòfëèñü ñàìѕ. 

Прочитайте казку. Про кого в ній розповідається? Що дивувало 
діда з бабою? Чому дівчина не схотіла більше в них залишитися?   
Що в цій казці схвалюється, а що – засуджується? 
Простежте, які ознаки чарівності є в цій казці. Хто є головним 
героєм казки? 
Розгляньте малюнки. Підготуйте за ними стислу розповідь.

* Кужі́лочка й верете́нце – пристрої для ручного прядіння.

þòü:
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ЗДРАСТУЙ, ОСІНЬ

Çà Þð³ºì Ñòàðîñòåíêîì

×ÀÐ²ÂÍÀ OÑ²ÍÜ
Ùtäðî âèãðàþ÷џ çîëîòbìè ôfðáàìè, ³ät íføèì êðfºì 

÷àð³âíböÿ-jñ³íü. Ïîæjâêë³ ëèñòj÷êè, ïåðø í³æ ëÿãòb 
íà çtìëþ, âîñòfííº ñïàëfõóþòü ðóäbìè âjãíèêàìè. 

² ïàëfº, ïfäàº ëbñòÿ÷êî, êðóæëzº ì³æ ã³ëjê ³ 
ìîâ÷àçíbõ ñòjâáóð³â, ëÿãfº ì’ÿêbì øfðîì íà çtìëþ. 

ßêf ÷óäjâà, çàïàøíf é çîëîòbñòà êjâäðà!
Ï³ä ö³qþ êjâäðîþ îñåëzþòüñÿ íà çbìó êîìfõè, ë³ñîâѕ 

ìbø³, øàðóäbòü ¿æà÷jê.
Ó ïjë³ íѕæíîþ, çåëtíîþ ùѕòî÷êîþ ç³éøëf îçèìèíf. 

Êjæíà ñòåáëbíêà äbâèòüñÿ â ítáî çåëtíèì j÷êîì.
Õjäèòü jñ³íü ïîëzìè, ë³ñfìè ³ ëeêàìè, êeðèòüñÿ 

áѕëèì òóìfíîì íàä ðѕ÷êîþ é îçtðàìè, øàðóäbòü îïfëèì 
ëbñòÿì ó ñàäêfõ ³ ì³ñüêbõ ïfðêàõ, ñbïëå îñòfíí³ çîëîòѕ 
ëèñòj÷êè íà çtìëþ.

– Àõ, ÿêf ÷óäjâà, ÿêf ãfðíà jñ³íü! – êfæóòü ëuäè.
Ïî÷eâøè òàêt, jñ³íü ñòàq ùå ëfã³äí³øîþ, ³ òîäѕ 

ÿñêðћâ³øå ñâѕòèòü ñjíöå, ãëbáøîþ ñòàq áëàêbòü ítáà.
À ÿêùj ïî÷ít jñ³íü áðbçêàòè äjùèêîì, í³õòj ¿é çà öå íå 

äîð³êfòèìå: áàãfòøèìè áeäóòü âðîæàј, ïîâíîâjäí³øèìè 
ð³÷êb, ùå ãóñòѕøèìè ë³ñb. Íåõfé áðbçêàº!..

1. Прочитай текст. Визнач його тему. Подумай, це розповідь чи 
опис? А може, розповідь з елементами опису? Доведи свою 
думку. 
2. Чому осінь називають чарівнóю?
3. Розкажи близько до тексту: а) як падає пожовкле листя;
б) що сказано про озимину.
4. Знайди вислови, вжиті в переносному значенні. Яка їх роль?
5. Чому так сказано про осінь у прислів’ях:  
Осінь на строкатому коні їздить. 
У вересневий час сім погод у нас: 
сіє, віє, туманіє, шумить, гуде, ще й з гори йде.

Îëåêñàíäð Îëåñü
Âèøèâћº њñ³íü / íà êàíâѕ çåëќí³é //

çîëîòѕ êâ³òêџ. //
Êâ³òêџ îæèâћþòü, / ³ ç äåðќâ ñïàäћþòü //

æњâò³ íàã³äêџ.
ßáëóêà / ³ ãðўø³ ïћäàþòü íà çќìëþ, //

áîêџ, ñïџíè á’þòü. //
Ëђ äè ¿õ çáèðћþòü, ó ì³øêџ õîâћþòü,

êўðè ¿õ êëþђ òü.
Áћâëÿòüñÿ äѕòêàìè, áћâëÿòüñÿ êâ³òêћìè,

ìњëÿòüñÿ áàòüêџ.
Âèøèâћº њñ³íü íà êàíâѕ çåëќí³é

çîëîòѕ êâ³òêџ.

Які образні вислови допомогли поетові передати красу осені? 
Навчися читати вірш виразно. Продовж розмітку вірша.

Ãðèãîð³é Êîâàëü

OÑ²ÍÜ

Îñ³íü, jñ³íü, jñ³íü!
Ìtäîì ïfõíóòü ðjñè,
æóðàâëѕ êóðëb÷óòü â ítá³
òà â³òðb ãîëjñÿòü.
Íå äçâåízòü â ñàäj÷êó
ïòb÷³ ãîëîñj÷êè.
Ñízòüñÿ çjðàíîìó ïjëþ
êâѕòè é êîëîñj÷êè.

Â ëeç³ ïðè äîëbí³
ïëf÷å òîïîëbíà.
Çàãîðѕëàñü íàä ð³êjþ
÷åðâjíà êàëbíà.
Òüìzíî ñjíöå ñâѕòèòü,
à íà ãjëèõ âѕòàõ
Â’zæå jñ³íü ðóêàâb÷êè
ç áfáèíîãî ëѕòà.

Послухай вірш. Що в ньому описано?  Чи сподобався він тобі? 
Чим саме? 
Прочитай мовчки вірш і зроби його розмітку. Прочитай вірш ви-
разно. 
Які ознаки осені описано у вірші? Прочитай рядки, кожен із 
яких змальовує цілу картину. Це рання чи пізня осінь?
Знайди вирази, вжиті в переносному значенні. Як ти їх розумієш? 

Ïðèãàäfé! / – êîðњòêà ïћóçà, // – äњâãà ïћóçà, 
 – ï³äâџùåííÿ ãњëîñó,
 – çíџæåííÿ ãњëîñó.
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Çà ²ðèíîþ Ïðîêîïåíêî

ßÊ ÁÅÐ²ÇÊÀ ËÈÑÒß ÐÎÇÄÀÐÓÂÀËÀ
(Êàçêà)

1

Ïîçîëîòџëà Îñ³íü Áåðѕçêó. // Çàáëèùћëà âîíћ, / 

çàñљÿëà. // Õòî íå ïðњéäå, / êњæåí Áåðѕçêîþ ìèëўºòüñÿ.//
– Îò áè ìåíѕ òàêў êњâäðó òќïëó, ÿê ñњíå÷êî, – ñêàçћâ 

Ìóðћâëèê, äџâëÿ÷èñü íà æњâòå ëџñòÿ, ùî âêðџëî çќìëþ.
– Îñü, â³çüìџ, – â³äïîâ³ëћ Áåðѕçêà ³ ñêџíóëà éîìў 

îäџí ëèñòњ÷îê. Çðàäѕâ Ìóðћâëèê, ñõîïџâ ëèñòњ÷îê, äî 
ìóðћøíèêà ïîòљã.

2
– Äî ìîãњ á êàïåëђ õà îòàêў çîëîòў ï³ð’јíêó, – 

îá³çâћâñÿ ãðèá Ï³äáåðќçíèê.
– Îñü òîáѕ çîëîòћ ï³ð’јíêà, – ñêџíóëà Áåðѕçêà ùå îäџí 

ëèñòњ÷îê.
Ïðèë³ïџâ éîãњ Ï³äáåðќçíèê äî ñâоãњ êàïåëђ õà, ñòîјòü, 

íå äџõàº ç ðћäîù³â.
– ² ìåíѕ á ëџñòÿ÷êà òðњõè, – ïîïðîõћâ ̄ æћê. Ãîéäíўëà 

ãіëêћìè Áåðѕçêà, àæ êѕëüêà ëèñòњ÷ê³â íà çќìëþ ñòðóñџëà. 
Ïîêà÷ћâñÿ íà íèõ ¯æћê, íà÷åïџâ íà êîëþ÷êџ ³ çîëîòњþ 
êўëüêîþ äîäњìó ïîêîòџâñÿ.

3
Àæ òóò ßëџíêà-÷åïóðўõà ç³òõћº:
– Îò ÿêáџ ïî ìîјé çåëќí³é ñўêí³ ðîçêèäћòè òâîѓ çîëîòќ 

ëџñòÿ. Íå áóëњ á íà ñâѕò³ äќðåâà, êðћùîãî çà ìќíå.
– Â³çüìџ, ñóñѕäêî, â³çüìџ, ìåíѕ æ íå æàëü, – ñêàçћëà 

Áåðѕçêà ³ âñå ñâîѓ ëџñòÿ íà ßëџíêó ñòðóñџëà.
Ãëљíóëà: à ñàìћ í³ ç ÷èì ëèøџëàñÿ, óñќ äî îñòћííüîãî 

ëèñòњ÷êà ðîçäàðóâћëà.
4

Çàñóìóâћëà òîäѕ Áåðѕçêà: «Äå ìîљ çîëîòћ êðàñћ?»
Òóò Âѕòåð ïðèëåòѕâ:
– Íå æóðџñÿ, Áåðѕçêî, ïðèéäќ Âåñíћ, ïîäàðўº òîáѕ 

íîâќ âáðàííљ. Íå æóðџñÿ, …íå æóðџ-è-è-ñÿ… 
Ãîéäћëàñÿ Áåðѕçêà, ñëўõàëà ëàñêћâ³ Âѕòðîâ³ ñëîâћ òà 

é çàñíўëà.

Ïîçîëîò Çàáëèù

Áåð .//

Ç òоãњ ÷ћñó òàê ³ ïîâåëњñÿ: ùњéíî ðîçäàðўº Áåðѕçêà 
ñâîѓ çîëîòќ ëџñòÿ, òàê ³ çàñíќ íà âñþ çџìó, ùîá ñêîðѕøå 
âåñíџ ä³æäћòè.

Прочитай текст. Знайди в ньому образні вислови. Яке значен-
ня вони мають? Якою ти уявляєш Берізку на початку осені і в 
кінці? Як про це сказала авторка?
Чи подобається тобі Берізка? Чому? 
Доберіть заголовок до кожної частини казки.
Підготуйтеся читати текст: а) виразно; б) в особах.

Çà Ìèõàéëîì Ñëàáîøïèöüêèì

ÏÀÏÓÃÀ Ç ÎÑ²ÍÍÜÎ¯ Ã²ËÊÈ
Óæќ áóëћ њñ³íü.
Â³í ñèäѕâ íà ãѕëö³ ì³æ âåëџêèõ љáëóê ³ âåðåùћâ:
– Ïîð-ðћ âñòàâћòü! Ïîð-ðћ âñòàâћòü! Âàð-ðџòü êћøó!
Íàä љáëóíåþ âãîðѕ áóëњ íåñê³í÷ќííå íќáî. Òàì ë³òћëè 

âñљê³ ïòàõџ, à ùå âџùå íàä íџìè – ë³òàêџ. Ó íüњãî àæ 
ó ãîëîâѕ çàïћìîðî÷èëîñÿ, êîëџ ãëљíóâ óãњðó. Äî çåìëѕ 
áóëњ áëџæ÷å.

Íà çåìëѕ ëåæћëî æњâòå ëџñòÿ, à ì³æ íèì – љáëóêà. 
Ñќðåä љáëóê õîäџëî äîïџòëèâå öóöåíљ. Íђ õàëî ¿õ ³ 
â³äâåðòћëîñÿ.

– Ïîð-ðћ âñòàâћòü! Ïîð-ðћ âñòàâћòü! Âàð-ðџòü êћøó! – 
çàâåðåùћâ ïàïўãà äî öóöåíљòè.

Öóöåíљ çäèâњâàíî ïîäèâџëîñÿ íà çåëåíîњêîãî ïàïўãó 
³ ñêàçћëî: «Ãàâ!» Ïàïўãà ïîìњâ÷àâ ³ òåæ íåñïîäѕâàíî 
äëÿ ñќáе ãћâêíóâ.

Öóöåíљ â³ä çäèâóâћííÿ àæ ñѕëî. Íà ãѕëö³ ñèäѕâ íå 
ñîáћêà, à ïîäћâàâ ñîáћ÷èé ãњëîñ. Öóöåíљ ùå òðњõè 
ïîñџä³ëî, ïîäўìàëî ³ ïîáѕãëî…

À äî ïàïўãè âæå ïî÷àëџ çë³òћòèñÿ ãîðîáöѕ.
– Ïîð-ðћ âñòàâћòü! Ïîð-ðћ âñòàâћòü! Âàð-ðџòü êћøó! – 

çàãóêћâ ïàïўãà äî íèõ. Öå áóëџ âñ³ ñëîâћ, ÿêџõ íàâ÷џëà 
ïàïўãó ñòàðќíüêà áàáўñÿ, éîãњ ãîñïњäàðêà. Â³í íå âì³â 
ðîçïîâіñòџ ãîðîáöљì ïðî ñâîђ  á³äў. 
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À òðћïèëîñÿ îò ùî. Áàáўñÿ ï³øëћ ç äњìó é ëèøџëà 
êâàòџðêó â³ä÷џíåíîþ. Ïàïўãà ë³òћâ-ë³òћâ ïî ê³ìíћò³. 
Ãîâîðџâ-ãîâîðџâ ñàì ³ç ñîáњþ ïðî êћøó. Çàëåòѕâ íà 
êўõíþ. Ïîçàãëÿäћâ ó êàñòðўë³. Êћø³ í³äќ íå áóëњ. Àæ 
÷õíóâ ñåðäџòî. Ï³äëåòѕâ äî êâàòџðêè é âџñòðîìèâ äçüњáà.

Òàì, íàäâњð³, áóëњ äўæå ö³êћâî. Ïðîãўâ âåëџêèé 
ïóçћòèé àâòњáóñ, ïðîáѕã, íàñâџñòóþ÷è ñïîðòñìќí. 
Ïàïўãà òåæ ñâџñíóâ, òà ñïîðòñìќí íå ïî÷ўâ. Òîäѕ ïàïўãà 
ðћä³ñíî ãóêíўâ äî íüњãî:

– Ïîð-ðћ âñòàâћòü! Ïîð-ðћ âñòàâћòü! Âàð-ðџòü êћøó!
Àëќ ñïîðòñìќí áóâ óæќ äàëќêî. Ïàïўãà ñўìíî 

ïîäèâџâñÿ é òàê æå ñўìíî ñêàçћâ:
– Ïîð-ðћ âñòàâћòü…
Ïîñџä³â-ïîñџäіâ, ïîäèâџâñÿ-ïîäèâџâñÿ ³ ïîëåòѕâ 

òóäџ, ó ñâ³ò çà â³êíњì. Ïðîëåòѕâ íàä êîòњì ó äâîðѕ. Ê³ò 
ïîáћ÷èâ éîãњ, ï³äñòðèáíўâ, íљâêíóâ.

À ïàïўãà âæå áóâ äàëќêî. Â³í ëåòѕâ íàä ðѕ÷êîþ, íàä 
ðèáћëêàìè é íàä ðџáàìè ó âîäѕ.

Äèâóâћëèñÿ ðèáћëêè: ³ ùî âîíњ çà ïòћõà íåçâè÷ћéíà? 
Íå ãњëóá, íå äљòåë, íå ñèíџöÿ, íå ãîðîáќöü… Ïðњñòî 
äèâèíћ. ² áîêџ â íќ¿ çåëќí³. Í³õòњ ç òèõ ðèáћëîê íå 
áћ÷èâ ïàïўã, áî áѕëÿ ðѕ÷êè ïàïўãè íå âњäÿòüñÿ.

À ïàïўãà ë³òћâ ö³ëѕñ³íüêèé äåíü ³ âñüоãњ-âñüоãњ 
íàáћ÷èâñÿ: ëþäќé, ìàøџí, áóäџíê³â, ñòîâïѕâ, àôѕø… ² 
íћâ³òü áàçћð ïîáћ÷èâ ³ ôóòáњë íà ñòàä³њí³.

Ïњò³ì â³í ñòîìџâñÿ. ² ñ³â íà öþ љáëóíþ ïåðåïî÷џòè. 
Â³äïî÷èâћâ ³ äèâџâñÿ íàâêðóãџ. Êóäџ æ öå â³í çàëåòѕâ? 
² çëÿêћâñÿ: çàáëóêћâ!

– Ïîð-ðћ âñòàâћòü, – ñêàçћâ òџõî é ìћëî íå ïëћ÷ó÷è. – 
Âàð-ðџòü êћøó.

Àëќ éîìў í³õòњ í³÷њãî íå â³äïîâ³äћâ. Äîâêњëà áóëњ 
òџõî, òѕëüêè ëџñòÿ ïћäаëî ç äќðåâà. Ñèäѕâ ïàïўãà íà 
ãѕëö³ ³ íå çíàâ, ùî éîìў ðîáџòè. Òðќáà áóëњ ëåòѕòè òóäџ, 
àëќ íå çíàâ êóäџ.

Òóò ³ ïðèáѕãëî äî äќðåâà öóöåíљ, ùî ãíћëîñÿ çà 
äçâ³íêњþ îñњþ. Îñћ ïîëåòѕëà, öóöåíљ ëèøџëîñÿ.

– Ãàâ! – ñåðäџòî ñêàçћëî ¿é óñëѕä öóöåíљ ³ ñòћëî 
ãðћòèñÿ љáëóêîì. 

– Ãàâ! – ãóêíўâ äî íüњãî çãîðџ ïàïўãà.
Îòîäѕ öóöåíљ çäèâóâћëîñÿ é ïîáѕãëî äî õëњï÷èêà. 

À ãîðîáöѕ âæå ç óñѕõ áîêѕâ îáñѕëè ãѕëêó ³ âîéîâíџ÷å 
íàñòîâáўð÷èëè ïѕð’ÿ.

– Æèâ-æèâ! – çàãóêћëè äî ïàïўãè.
– Æèâ-æèâ! – çàãóêћâ â³í äî íèõ.
Ãîðîáöѕ ïîäўìàëè, ùî öåé äџâíèé ïòàõ ³ç çåëќíèì 

ïѕð’ÿì íà áîêћõ ïåðåêðèâëљº ¿õ.
– Æèâ-æèâ! – çàêðè÷ћëè äî íüњãî ãðѕçíî.
– Æèâ-æèâ! – â³äïîâѕâ ¿ì ðћä³ñíî ïàïўãà, áî íå çíàâ, 

ùî âîíџ íà íüњãî ñќðäÿòüñÿ.
Òóò äî íüњãî ïðèëåòѕâ ãîðîá’љ÷èé êîìàíäџð ³ áњëÿ÷å 

ñìџêíóâ çà çåëќíå ïѕð’ÿ.
– Æèâ-æèâ! – ìћëî íå ïëћ÷ó÷è, ïîïðîõћâ ïàïўãà, 

ùîá éîãњ íå ÷³ïћëè.
Àëќ ãîðîáöѕ íå çíћëè òоãњ ³ ç óñѕõ áîêѕâ ñòћëè ñìџêàòè 

ç íüњãî ïѕð’ÿ. 
Êќïñüêî* áóëњ á ïàïўç³, ÿêáџ öóöåíљ íå ïðèâќëî 

õëњï÷èêà.
– Ãàâ! – ãóêíўëî öóöåíљ íà ãîðîáöѕâ, ³ âîíџ ðîçëåòѕëèñÿ 

* Кtпсько – погћно.
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â óñѕ áîêџ. Çíћëè, ùî öóöåíљ ñќðäèòüñÿ, ÿêùњ éîãњ íå 
ñëўõàòè.

Õëњï÷èê çàëѕç íà љáëóíþ ³ çíÿâ ïàïўãó. Ïàïўãà 
ïðèòóëџâñÿ äî éîãњ ãðóäќé ³ ñêàçћâ:

– Ïîð-ðћ âñòàâћòü! Âàð-ðџòü êћøó!
– Òè ìîëîäќöü! – ìњâèâ äî íüњãî õëњï÷èê. – Òè 

ãîâњðèø!
– Òè ìîëîäќöü! – ÷ѕòêî ñêàçћâ ïàïўãà.
– Ï³ðћò ìîëîäќöü, – ïîêàçћâ éîìў õëњï÷èê íà öóöå-

íљ. – Öå â³í òåáќ âðÿòóâћâ â³ä ãîðîáöѕâ.
– Ï³ð-ðћò ìîëîäќöü! – ïîãњäèâñÿ ïàïўãà.
Òåïќð â³í æèâќ ó õëњï÷èêà. ² âæå âџâ÷èâ áàãћòî-

áàãћòî ñë³â. Ùîäíљ ãðћºòüñÿ ç õëњï÷èêîì ³ ç Ï³ðћòîì. 
×fñòî ï³äë³òћº äî â³êíћ ³ äџâèòüñÿ òóäџ, â çèìњâèé 
äåíü. Òàì ë³òћþòü, çáèâћþ÷è ñí³ã ³ç ã³ëëљ, ñѕð³ ãîðîáöѕ. 
², ìћáўòü, ïàïўãà äўìàº, љê áè ç íџìè ïîäðóæџòèñÿ, à 
ïњò³ì íàâ÷џòè ¿õ ãîâîðџòè.

Õëњï÷èêîâ³ é Ï³ðћòîâ³ ïðî òå í³÷њãî íå êàçћâ. Íàïќâíî 
æ, òî éîãњ òàºìíџöÿ.

Ìњæóòü æå áўòè ³ â ïàïўã òàºìíџö³? 

Чому папуга потрапив надвір? Які пригоди трапилися з ним? 
Хто виручив папугу? Про що почав мріяти птах? Чому? 
Поділи оповідання на три частини і добери назву до кожної 
з них. 
Спробуй переказати одну з частин оповідання.

Çà Îêñàíîþ ²âàíåíêî

ÊAÇÊÀ ÏÐÎ ÁIËÎ×ÊÓ-ÌÀÍÄÐ²ÂÍÈÖÞ
Ç êjæíèì äíåì õîëîäíѕøàëî. Ìàëtíüêà áѕëî÷êà, ùî 

çàáëóäbëàñÿ â ëѕñ³, îñåëbëàñÿ â äóïëѕ òðåìòëbâî¿ îñbêè. 
Àët äóïëj áóëj ìàëtíüêå, íåçfòèøíå. ×fñòî âíî÷ѕ äîù 
ìî÷bâ çâ³ðzòêî äî êіñòњê.

Áѕëî÷êà äeæå ñóìóâfëà. Âîíf ðîçïbòóâàëà âñ³õ, ÿê ¿é 
ïåðåïðfâèòèñÿ íà òîé á³ê ñòàâêf ³ çíàéòb ñòàðe ÿëbíó, 
äå æиëџ ¿ј áàòüêb.

– ß ïåðåíеñëћ á òåát íà êðbëàõ, – ñêàçfëà ÿêfñü 
ïòføêà. – Àët áîuñü, ùî òè çëjìèø ¿õ.

– ß ïîâѕâ áè òåát ïjíàä ñòàâêjì, – ñêàçfâ êð³ò. – Àët 
ìåíѕ íѕêîëè. ß ïîñï³øfþ çáóäóâfòè íîât æèòëj ï³ä çåìëtþ.

– ß ðfäæó òîáѕ íå õâèëþâfòèñÿ, – çàóâfæèâ ¿æfê. – 
Êðfùå ïîäáfé ïðî çbìó.

– ß íå õj÷ó æbòè ñàìf. Ìåíѕ òàê ñeìíî... – ç³òõíeëà 
áѕëî÷êà.

– Íó, òî éäè äî ìtíå, – ñêàçfâ ¿æfê. – Òѕëüêè, 
çâè÷féíî, ðîáb âñå, ùî ÿ ñêfæó.

Âîíb ï³ä³éøëb ï³ä âåëbêå ätðåâî, äå íàïfäàëî áàãfòî 
ëџñòÿ. ̄ æfê ïî÷fâ êà÷fòèñÿ â íüjìó, ³ ëbñòÿ íàêîëjëîñü 
éîìe íà ãîëêb. Öå áóëf êóìtäíà êàðòbíà. Áѕëî÷êà 
ðîçñì³zëàñÿ.

– Ùî æ òóò ñì³øíjãî? – çàêðè÷fâ ¿æfê. – Íàêjëþé 
³ òè ëbñòÿ!

Òà áѕëî÷êà ÿê íå êà÷fëàñÿ, ëbñòÿ äî ít¿ íå ïðèñòàâfëî. 
¯æfê ðîçñtðäèâñÿ ³ ïðîãífâ ¿ј.

Ùî æ áóëj ðîábòè áѕëî÷ö³? Äîâåëjñÿ ¿é òðjõè 
çàïàñòbñÿ õî÷ ÷èì-íåáeäü íà çbìó. À äí³ ìèífëè. Âѕòåð 
äóâ ñåðäbò³øå, ³ çãîðb ïî÷àëj ïfäàòè ùîñü áѕëå, ïóõêt 
é õîëjäíå.

Ìàëtíüêà áѕëî÷êà ëåæfëà â äóïëѕ é òðåìòѕëà â³ä 
õjëîäó. Ðfïòîì âîíf ïîáf÷èëà ï³ä ätðåâîì ÷èuñü áѕëó 
âóõfñòó ìjðäî÷êó. Öå áóâ çfºöü, ç ÿêbì âîíf êîëbñü 
ðîçìîâëzëà.

– Çäðfñòóé, áѕëî÷êî! – çàãóêfâ â³í. – À ÿ òàêb 
çíàéøjâ òâîu ñòàðe ÿëbíó. Òàì òâîј áàòüêb ïëf÷óòü çà 
òîájþ. Á³æѕìî äî íèõ! Çàìtðç ñòàâjê, ³ ìè ïîñòðèáfºìî 
íàâïðîñòtöü.

Ìàëtíüêà áѕëî÷êà çðàäѕëà.
– ß õj÷ó ïîíåñòb ¿ì ò³ ãîðѕøêè ³ zã³äêè, ùî ÿ 

íàçáèðfëà,– ñêàçfëà âîíf.
– Äjáðå. Ìè çðjáèìî îñü ùî. Òè ñ³äfé ìåíѕ íà ñïbíó 

³ áåðb â ëfïêè ãîñòbíö³. À ÿ îäíbì äeõîì äîì÷e òåát äî 
ñòàðj¿ ÿëbíè.

Âîíb òàê ³ çðîábëè. À êjëî ÿëbíè âæå ÷åêfëè íà 
áѕëî÷êó ³ òfòî, ³ ìfìà, ³ áðàòb, ³ ñtñòðè.

Що сталося з білочкою? Хто їй допоміг?
Перечитайте за ролями розмову білочки з лісовими мешканця-
ми і спробуйте голосом передати характер кожного.
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Ìèêîëà Ñèíãà¿âñüêèé
ÄÎÙ ²Ç ÊÐÀÏË² ÏÎ×ÈÍÀªÒÜÑß

Âñå – ³ç äњáðîãî ÷è çëњãî – 
ïî÷èíћºòüñÿ ç ìàëњãî.
Ëџñòÿ âџðîñòå ç ëèñòњ÷êà,
ç íџòêè âџò÷åòüñÿ ñîðњ÷êà,
õë³á – ç ìàëќíüêî¿ çåðíџíè,
äîù – ³ç ÷џñòî¿ êðàïëџíè.
Äåíü òóðáњòîþ ïî÷íќòüñÿ, 
âñå äîâêњëà óñì³õíќòüñÿ.
Ïðîãàíљé ìåðùѕé äð³ìњòó – 
³ ðóêћì äàâћé ðîáњòó,
³ ðîáџ íåâòњìíî, âìѕëî,
õî÷ ìàëќ, òà äњáðå äѕëî.

У яких рядках висловлено основну думку вірша? Як ти розумієш
перші рядки вірша? 
Розкажи, якими турботами розпочинається твій день.

СНІЖНА ЗИМОНЬКА
Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé

ÕËOÏ×ÈÊ ² ÑÍ²ÆÈÍÊÀ
Ç ítáà ëåòѕëà äîäjëó ñí³-

æbí êà. Âîíf áóëf íѕæíà é 
ëеãêћ, ïðîçjðà, ìîâ ïóøbíêà. 
² êðàñbâà, ìîâ çѕðêà.

Íà çåìëѕ ñòîzâ õëjï÷èê. Â³í 
áf÷èâ, ÿê ïfäàº ñí³æbíêà, ³ 
äeìàâ: «Îñü âîíf âïàät êîìeñü 
ï³ä íjãè, ³ ¿ј çàòjï÷óòü».

Í³, íå òðtáà ïfäàòè ñí³-
æbí ö³ íà çtìëþ. Íå òðtáà ¿¿ 
çàòjïòóâàòè.

Õëjï÷èê ïðîñòÿãíeâ äî ít¿ äîëjíþ. Â³í çàõîòѕâ 
ïðèãîëeáèòè ñí³æbíêó. À âîíf âïfëà íà äjáðó, òtïëó 
éîãj ðeêó é ðîçòfëà. Õëjï÷èê ³ç æfëåì äbâèòüñÿ íà 
äîëjíþ. À òàì áëèùbòü êðfïåëüêà, ìîâ ñëüîçbíêà. 

Про кого й про що розповідається в тексті? Як описано сніжин-
ку? Що з нею сталося? Чому?
Що ти можеш сказати на основі прочитаного про характер 
хлопчика?
Уяви картину, коли ти йдеш, а в повітрі кружляють сніжинки. 
Розкажи про це, використовуючи образні слова з цього тексту. 

Ïåòðî Áîíäàð÷óê
¯ÕÀËÀ ÇÈÌÀ

¯õàëà çèìћ 
áѕëèìè êѕíüìè 

â áѕëèõ ñћíÿõ, 
ñàìћ áѕëà-áѕëà.

Âџ¿õàëà â ïњëå, 
à òóò 
ïåðåñòðѕëè ¿ј â³òðџ, 
âçÿëџñü çà ðўêè.
– Íå ïўñòèìî! – êћæóòü.
Ïîñì³õíўëàñü çèìћ.
– Ïóñòѕòü ìåíќ, – ïðњñèòü, – 
à ÿ âàì 
íàñџïëþ ñðѕáíî¿ ïîðњø³, 
áўäåòå ãðћòèñÿ íќþ.
Ïðîïóñòџëè â³òðџ çџìó.

¯õàëà çèìћ 
áѕëèìè êѕíüìè 

â áѕëèõ ñћíÿõ, 
ñàìћ áѕëà-áѕëà.

Âџ¿õàëà â äîëџíó, 
à òóò 
¿ј ïåðåñòðѕëà ðѕ÷êà,
çàøóìѕëà, çàæåáîíѕëà.
– Íå ïóùў! – êћæå. 
Ïîñì³õíўëàñü çèìћ.
– Ïóñòџ ìåíќ, – ïðњñèòü, – 
à ÿ òîáѕ 
ïîäàðўþ êðèøòàëќâèé ïàëћö, 
áўäå òîáѕ â íüњìó çћòџøíî.
Ïðîïóñòџëà ðѕ÷êà çџìó.

¯õàëà çèìћ
áѕëèìè êѕëèìè êѕ ѕíüìè 

â áѕëèõ ñѕëèõ ñѕ ћíÿõ, 
ñàìћ áѕëà-áѕëà-áѕ ѕëà.ѕëà.ѕ

Âџ¿õàëà â ïњëå, 
à òóò 
ïåðåñòðѕëè ¿ѕëè ¿ѕ ј â³òðј â³òðј џ, 
âçÿëџñü çà ðўêè.
– Íå ïўñòèìî! – êћæóòü.
Ïîñì³õíўëàñü çèìћ.
– Ïóñòѕòü ìåíќ, – ïðњñèòü, – 
à ÿ âàì 
íàñџïëþ ñðѕáíî¿ ïîðѕáíî¿ ïîðѕ њø³, 
áўäåòå ãðћòèñÿ íќþ.
Ïðîïóñòџëè â³òðџ çџìó.

¯õàëà çèìћ
áѕëèìè êѕëèìè êѕ ѕíüìè 

â áѕëèõ ñѕëèõ ñѕ ћíÿõ, 
ñàìћ áѕëà-áѕëà-áѕ ѕëà.ѕëà.ѕ

Âџ¿õàëà â äîëџíó, 
à òóò 
¿ј ïåðåñòðј ïåðåñòðј ѕëà ðѕëà ðѕ ѕ÷êà,ѕ÷êà,ѕ
çàøóìѕëà, çàæåáîíѕëà, çàæåáîíѕ ѕëà.ѕëà.ѕ
– Íå ïóùў! – êћæå. 
Ïîñì³õíўëàñü çèìћ.
– Ïóñòџ ìåíќ, – ïðњñèòü, – 
à ÿ òîáѕ
ïîäàðўþ êðèøòàëќâèé ïàëћö, 
áўäå òîáѕ â íüѕ â íüѕ њìó çћòџøíî.
Ïðîïóñòџëà ðѕ÷êà çѕ÷êà çѕ џìó.
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áóëf äî îñòfííüî¿ ãjëêè ïðèâѕòíà òà äjáðà. – Òîáѕ ÷bìîñü 
äîïîìîãòb?

– Îõ-îõ-îõ, – ïðîñòîãífëà çàâ³ðuõà. – Ïîëàìfâ ìîј 
êðbëà òtïëèé â³òðbñüêî-ïóñòeí. Ñjðîìíî é íà ëuäè 
ïîêàçfòèñÿ. À ìåíѕ æ Íîâbé ð³ê çóñòð³÷fòè!

– Íå æóðbñÿ, çfðàç îäeæàºø. ß æ ÷àð³âíböÿ, – 
çàñïîêj¿ëà ÿëbíêà. Õèòíeëà âîíf ïóõífñòèìè 
ã³ëî÷êfìè – ³ âìèòü ïðèì÷fâ õîëjäíèé âѕòåð. Ï³äõîïbâ 
â³í çíåñbëåíó çàâ³ðuõó é çàêðóæëzâ ¿ј ó ñí³ãîâjìó òàíêe. 
À ìîëîätíüêà ÿëbíêà é ñîáѕ ïî÷àëf âèòàíöüjâóâàòè íà 
ãàëzâ³ ïfðêó.

Ðfïòîì çàöâ³ð³í÷fëè ãîðîáöѕ:
– Öâ³ðѕíü! Öâ³ðѕíü! Ñóìeº äѕâ÷èíêà Ìfð³éêà. Áàòüêb 

¿ј çfðàç ó äàëtêîìó â³äðzäæåíí³, à áàáeñÿ ìfëà êóïbòè ³ 
ïðè÷åïeðèòè ÿëbíêó, òà íåñïîäѕâàíî çàõâîðѕëà. Òàêf á³äf!

– ß çífþ Ìàðѕéêó, – ñêàçfëà ÿëbíêà. – Âîíf ñëfâíà 
äѕâ÷èíêà, çfâæäb ìåít ãîëeáèòü, íå ëàìfº ìîјõ ãіëî÷њê. 
ß ïîäàðeþ ¿é çîëîòfâó øbøêó.

– Òè êðfùå ñàìf ï³äb äî Ìàðѕéêè, – çàöѕíüêàëè 
á³ëîùjê³ ñèíb÷êè. – Òè æ ÷àðѕâíà, ìjæåø ïðîéòb é 
êð³çü ìóðjâàí³ ñòѕíè áóäbíêó...

...Êîëb ïîñåðtä ê³ìífòè ç’ÿâbëàñÿ áëàêbòíà êðàñeíÿ-
ÿëbíêà, Ìàðѕéêà ç áàáeñåþ âðfæåíî ñêðbêíóëè. 
Íà ÿëbíö³ ÷åðâîíѕëè ñí³ãóðѕ, ïeðõàëè ãîðjá÷èêè òà 
ñòðèáfëà ðóätíüêà áѕëî÷êà. ßëbíêà ïîâjë³ çàêðóæëzëà 
â òàíêe, à áѕëî÷êà êbíóëà Ìàðѕéö³ çîëîòfâó øbøêó. 
Ùî òî áóëj çà ñâzòî – ãjä³ é êàçfòè! Ífâ³òü áàáeñÿ ç 
ðfäîñò³ îäeæàëà. À êîëb ÿëbíêà ïîâåðíeëàñÿ äî ðѕäíîãî 
ïfðêó, âäz÷íà çàâ³ðuõà ïðèêðfñèëà ¿ј áëàêbòí³ ãіëî÷êџ 
ñðѕáíèìè ñí³æbíêàìè.

Прочитай казку. Назв всіх героїв твору. Хто з них головний і 
чому?
Що чарівного відбулося під Новий рік? Чому ялинка вирішила 
допомогти Марійці?
Що тобі найбільше сподобалося в цій казці?
Прочитай казку ще раз. Подумай, що можна зобразити на ма-
люнку до неї. Якщо хочеш – намалюй.

¯õàëà çèìћ 
áѕëèìè êѕíüìè 

â áѕëèõ ñћíÿõ, 
ñàìћ áѕëà-áѕëà.

Âџ¿õàëà â ñåëњ, ãëÿäü,
à òóò 
íà íќ¿ âæå äѕòè ÷åêћþòü.
– Çèìћ јäå! Çèìћ јäå! – 
çàãóêћëè ðћäî. 
– Îñü õòî ìåíќ ÷åêћâ! – 
çðàäѕëà çèìћ. 

Òà é ïîäàðóâћëà äѕòÿì: 
êðóòѕ ãѕðêè, 

âåñќë³ ñàíêџ, 
ïðóäêѕ ëџæ³, 

äçâ³íêѕ êîâçàíџ.
Ùå é êњæíîãî 
çà ùѕ÷êó âùèïíўëà, 
ùîá ÷åðâњíà áóëћ, 
îí ÿê!

У вигляді кого змальовано зиму у вірші? Як ти її собі уявляєш? 
Що вона подарувала дітям? Зачитай ці рядки. 
Якби вам довелося брати участь у створенні мультфільму про 
зиму, малюнки до яких кадрів ви намалювали б?

Ëàðèñà Ïèñüìåííà

×ÀÐIÂÍÀ ÃOÑÒß
(Êàçêà)

Çàíåäeæàëà çàâ³ðuõà. Çàæóðbëàñÿ. ̄ é áè ñí³æbíêàìè 
òà êðèøòàëtâèìè áóðeëüêàìè ïîãðfòèñÿ. Àäæќ Íîâbé 
ð³ê íàäõjäèòü! Òàê í³, â³éíeâ òtïëèé âѕòåð, ³ çàâ³ðuõà 
ãåòü çìîêðѕëà é çàëÿãëf ï³ä áëàêbòíîþ êðàñe íåþ-
ÿëbíêîþ.

Ìîëîätíüêà ÿëbíêà ñòîzëà â ötíòð³ ì³ñüêjãî ïfðêó, 
ãîéäfëà íà âѕòàõ ãàëàñëbâèõ ãîðîáöѕâ, á³ëîùjêèõ 
ñèíb÷îê, à â³äíåäfâíå÷êà ùå é ÷åðâîíîãðeäèõ ñí³ãóðѕâ.

– Ùî ç òîájþ? – çàïèòfëà ÿëbíêà â çàâ³ðuõè. Âîíf 

¯õàëà çèìћ
ëèìè êѕíüìè 

â áѕëèõ ñѕëèõ ñѕ ћíÿõ, 
ñàìћ áѕëà-áѕëà-áѕ ѕëà.ѕëà.ѕ

Âџ¿õàëà â ñåëњ, ãëÿäü,
à òóò 
íà íќ¿ âæå äѕòè ÷åêћþòü.
– Çèìћ јäå! Çèìјäå! Çèìј ћ јäå! – јäå! – ј
çàãóêћëè ðћäî. 
– Îñü õòî ìåíќ ÷åêћâ! – 
çðàäѕëà çèìѕëà çèìѕ ћ. 

Òà é ïîäàðóâћëà äѕòÿì: 
êðóòѕ ãѕ ãѕ ѕðêè, ѕðêè, ѕ

âåñќë³ ñàíêџ, 
ïðóäêѕ ëѕ ëѕ џæ³, 

äçâ³íêѕ êîâçàíѕ êîâçàíѕ џ.
Ùå é êњæíîãî 
çà ùѕ÷êó âùèïíѕ÷êó âùèïíѕ ўëà, 
ùîá ÷åðâњíà áóëћ, 
îí ÿê!
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Àíäð³é Ì’ÿñòê³âñüêèé 

ÑÍÞ, ÂÍÞ, ÏÎÑ²ÂÁÞ
Ùîâќ÷îðà ïќðåä Íîâџì ðњêîì (êîëџñü Íîâџé ð³ê 

çóñòð³÷ћëè 14 ñѕ÷íÿ) ä³äўñü Äåìџä íàâ÷ћâ Àíäðѕéêà 
ùåäðóâћòè:

– Ùќäðèé âќ÷³ð, õћòî-ñâ³òëџöå.
Ñѕéñÿ, ðîäџñÿ, æџòå÷êî, ïøåíџöå!

Àíäðѕéêî ñï³âћâ ðàçњì ç ä³äóñќì òà óÿâëљâ, ÿê â³í 
ïðџéäå ³ç äçâ³íњ÷êîì äî äљäüêà ²âћíà. Ïњò³ì äî äљäüêà 
Þõџìà ³ ñàì ëўíêî, ÿê äçâ³íњ÷îê, ùåäðóâћòèìå. À éîìў 
çà öå äљêóâàòèìóòü, ïðèãîùћþ÷è öóêќðêàìè, ãîðѕõàìè. 
Â³í ùå é ïîñ³âћòèìå ç ïðћâî¿ ðóêџ:

Ñѕþ, âѕþ, ïîñ³âћþ,
ç Íîâџì ðњêîì âàñ â³òћþ.

– Óñќ öå äўæå äћâíº, – çàóâћæèëà ìћìà.
– Õòî äfâíº çàáóâfº, òîé òåïtð³øíüîãî íå çífº, – 

ñêàçfâ ä³äeñü.
– Æџòî, ïøåíџöÿ òåæ äћâí³, à ùîðњêó íîâѕ 

ðњäÿòü, – äîäћâ òћòî. ² Àíäðѕéêî òѕøèâñÿ, ùî ñêњðî 
ïѕäå ùåäðóâћòè.

Чого навчав дідусь Демид онука? Які щедрівки співають діти? 
Що в них висловлюється? 
Знайди в тексті й запам’ятай прислів’я. Спробуй пояснити його 
значення. 

ÇÀÑ²ÂÀËÜÍÀ

Ñѕéñÿ, ðîäџñÿ, 
æџòî, ïøåíџöÿ, 
âñљêà ïàøíџöÿ.
Íà ùћñòÿ,
íà çäîðњâ’ÿ, 
íà Íîâџé ð³ê, 

ùîá âàì ðîäџëî 
êðћùå, í³æ òîðѕê!
Êâàñњëÿ ï³ä ñòќëþ, 
à ëüîí ïî êîëѕíà, 
ùîá âàì, ãîñïњäàðþ, 
ãîëîâћ íå áîëѕëà!

ÙÅÄÐÈÊ-ÂÅÄÐÈÊ

Ùќäðèê-âќäðèê, öѕëà áњ÷êà,
äћéòå âàðќíèê, Âàì ùåäðќöü –
³ç êîëîñњ÷êà – ìåíѕ ìëèíќöü,
æџòà ìџñî÷êà, ãðўäî÷êó êћøêè,
³ç ñíîïњ÷êà – ïћðó ÿѓöü.

Прочитай щедрівки. Які побажання в них висловлено? Кому ці 
побажання адресовано? Вивчи щедрівку й привітай нею своїх 
родичів чи сусідів.

Çàñ³âfëüí³ ï³ñís ³ ùåäðsâêè ìѕñòÿòü äњáð³ ïîáà-
æћííÿ ãîñïњäàðÿì ó çâ’ÿçêў ç íîâîðѕ÷íèìè ñâљòàìè.

ÊAÇÊÀ ÏÐÎ ÑI×ÅÍÜ

Æèâ ñîáѕ òà áóâ ÷îëîâѕê, à çâfëè òîãњ ÷îëîâѕêà Ð³ê. Ìàâ 
â³í äâàífäöÿòü ñèíѕâ, ñëfâíèõ ìjëîäö³â-ì³ñÿöѕâ. ×fñó 
âîíb äàðìf íå ìàðíóâfëè – âñå ïðî çtìëþ-ìfò³íêó äáfëè.

Îòjæ òѕëüêè Ãðeäåíü çtìëþ çàìîðjçèòü, ìѕñÿöü 
Ñѕ ÷åíü ïîâjëåíüêè ñðѕáí³ ÷jáîòè âçóâfº, äî ðîájòè 
ïðèñòóïfº. ßê ãóêít-çàãóêfº:

– Ãåé âè, ëeêè, ïîëz øèðjê³, òîïjë³, áåðtçè, äóáb 
âèñjê³ ³ ð³÷êb ÷bñò³, ñð³áëbñò³! ×è ìåít â öþ ãîäbíó 
çàïðjøóºòå íà ãîñòbíó?

– Ïðjñèìî! – óñѕ çàãóêfëè, áî Ñѕ÷íÿ äàâíj æäfëè-
âèãëÿäfëè.

Âbéøîâ òîäѕ Ñѕ÷åíü íà ïjëå, ðîçãîðíeâ ñâîј äjâã³ ïjëè 
òà é âbïóñòèâ ñâîјõ ñí³ãîâböü-ïóõîâböü íà âjëþ. Íåõfé 
ïîãóëzþòü, íåõfé ïîêðóæëzþòü ïî ïjëþ.
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² ïî÷àëb ñí³ãîâbö³ ³ äåíü, ³ í³÷ ïî ïjëþ êðóæëzòè. 
Êðóæëzëè, àæ ïjêè íå ïîá³ësëè ³ ëeêè, ³ ïjëå.

Âbéøîâ Ñѕ÷åíü òîäѕ íà äîëbíó, ðîçâ’ÿçfâ ñðѕáíó 
òîðábíó:

– ²äb, Ìîðjçå, ïîãóëzé, ïåðåâѕäàé ðѕ÷êó, ãàé. Ñѕ÷åíü 
³ Âѕòðà â³äâ’ÿçfâ. Õàé òåæ ïîãóëzº ïî ïjëþ.

Âѕòåð ñòjãíå, âѕº, à Ñѕ÷åíü ðàäѕº. Òà òàê ñ³÷t, òà òàê 
ïå÷t õjëîäîì! Òîìe éîãj, ãîëeá÷èêà, ³ íàçâfëè Ñѕ÷íåì.

Прочитай текст. Чому його названо казкою?
Знайди в «Казці про Січень» зачин і кінцівку.
Що розповідається про перший місяць року – січень? Яким 
його зобразив художник? Як називаються інші зимові місяці? 
Як ти розумієш вислів: «Січень срібні чоботи взуває»?

ÇÀÃÀÄÊÀ
Äâàíћäöÿòü áðàòѕâ îäџí çà њäíèì õњäÿòü, îäџí îäíîãњ 

íå îáõњäÿòü.
Ë³íà Êîñòåíêî

ÏÐßËß
Ñèäџòü ïðљëÿ òà é ïðÿäќ – 
ñí³ã ³äќ-³äќ-³äќ –
íџòêà ðâќòüñÿ äå-íå-äå,
à âîíћ ïðÿäќ é ïðÿäќ.
Âæå íàïðљëà õóðòîâџí
íà øàïêџ äëÿ âåðõîâџí,
íà ñóâњ¿ ïîëîòíћ,
íà çàâѕñêè äëÿ â³êíћ,
íà õóñòџíó é ïîêðèâћëî –
ìћëî-ìћëî-ìћëî-ìћëî.
Ñí³ã ³äќ-³äќ-³äќ, –
à âîíћ ïðÿäќ é ïðÿäќ…

Яку картину ти уявляєш, читаючи вірш? Кого зобразила поете-
са у вигляді прялі?
Яка інтонація може найкраще передати змальовану поетесою 
картину? Вивчи вірш напам’ять.

Çà ²âàíîì Áîíäàð÷óêîì

ÇÈÌOÂÀ ÏÐÈÃOÄÀ
Çèìf. Âbïàëî áàãfòî ñíѕãó. Çàìtðçëè îçtðà é ð³÷êb. 

Ïî÷îðíѕëè äåðtâà. Òѕëüêè ñjñíè òà ÿëbíêè çåëåíѕëè. 
Íà çàñíѕæåíîìó âèñjêîìó átðåç³ ðѕ÷êè ç³áðfëèñÿ äѕòè 
³ç ñàí÷fòàìè òà ëbæàìè. Ì³æ äѕòüìè áóëf ³ Þëå÷êà ç³ 
ñâîјì ñîáfêîþ Âjâ÷óðîì. Âîíf ïðîãàízëà éîãj äîäjìó, 
àët â³í íå ïîñëeõàâñÿ. Ùîðfçó, êîëb äѕâ÷èíêà ç’¿æäæfëà 
ç ãѕðêè, ñîáfêà ãífâñÿ çà ítþ.

ßêjñü ðîç³ãífëàñü Þëÿ ñàí÷fòàìè ³ – ïðjñòî â ðѕ÷êó. À 
íà ñåðќäиí³ ¿ј ë³ä áóâ ùå íå äeæå ì³öíbé. Â³í ïðîãíeâñÿ, 
çàòð³ùfâ, ³ ñаíî÷êџ ïî÷àëb ïðîâfëþâàòèñü ó âjäó.

– Îé, ðÿòeéòå, áî ïîòîíe! – çàêðè÷fëà äѕâ÷èíêà. 
Õëjïö³ êbíóëèñÿ íà äîïîìjãó, àët ï³ä íîãfìè òð³ùfâ 
ë³ä, ³ âîíb çìeøåí³ áóëb ïîâåðíeòèñÿ äî átðåãà.

À ï³ä Þëåþ âæå ïðîëîìbâñÿ ë³ä. Òà òóò ç’ÿâbâñÿ Âjâ÷óð, 
ÿêbé ãífâñÿ çà ñàí÷fòàìè. Íà øb¿ â ñîáfêè áóâ ðåì³ítöü, ³ 
äѕâ÷èíêà ñõîïbëàñÿ çà íüjãî ðóêjþ. Âjâ÷óð âbòÿã Þëå÷êó 
íà ì³öíbé ë³ä, ³ âîíb ðfçîì ïîâåðíeëèñÿ íà átðåã.

Äjêè íàñïѕëà äîïîìjãà â³ä äîðjñëèõ, äѕâ÷èíêà 
âæå ñòîzëà ñtðåä äðeç³â. Âîíf ç âäz÷í³ñòþ ãëfäèëà é 
îáí³ìfëà Âjâ÷óðà.

Яка пригода сталася з Юлечкою? Чому дівчинка гладила й об-
німала свого собаку? Чи любиш ти кататися на санчатах? А на 
лижах? Як почуваєшся при цьому?
Чи остерігаєшся небезпечних місць? Якщо траплялися якісь 
пригоди, розкажи про них.

Çà Ñâ³òëàíîþ Êîëÿäîþ

ÎÌÅËÞÕÈ
²

Ëþòўº ìîðњç. Ñüîãњäí³ òàê õњëîäíî, ùî ìàëќíüê³ 
øêîëÿðѕ íå ï³øëџ äî øêњëè. Îðџñÿ òåæ óäњìà. Âîíћ 
äџâèòüñÿ ó â³êíњ. Áàáўñÿ â õë³âѕ ïњðàºòüñÿ. Íўäíî 
äѕâ÷èíö³ ñàìѕé. Îí òàì, íàäâњð³, ãîðîáџíà ÷åðâњíèìè 
êќòÿãàìè ïàëћº.
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Àæ îñü íàëåòѕëà çãðћéêà îìåëђ õ³â… Óñђ  ãîðîáџíó 
âêðџëà. Ãћðí³ ïòàõџ! Ãðўäè â íèõ ðîæќâ³. Ãîëѕâêè 
÷óáћòåíüê³. Ïîñâџñòóþòü îìåëђ õè, љãîäàìè ëàñўþòü. 
Îðџñÿ â äîëњíüêè ïëќùå. Äî ïòàõѕâ îçèâћºòüñÿ. Îò êîëџ 
á âîíџ ïðèëåòѕëè äî íќ¿! Òà ïòàøêџ íà íќ¿ é óâћãè íå 
çâåðòћþòü. Âñå ¿äљòü òà ¿äљòü. Íà¿äћþòüñÿ. 

Äџâèòüñÿ Îðџñÿ, à âîíџ ìëљâ³ ñòàuòü. Ñâèñòѕòè 
ïåðåñòћëè. Ðћïòîì ïî÷àëџ ïћäàòè! Îäџí, äðўãèé, òðќò³é… 
Óñѕ ïîïћäàëè. ßêџé äîãîðџ ëћïêàìè, ÿêџé íà áî÷њê… 

– Îé ëџøåíüêî! – ñòðèâњæèëàñÿ Îðџñÿ, ó â³êíњ 
ñòўêàº… Ïðèéøëћ áàáўñÿ ³ çàñïîêњþº âíў÷êó:

– Óñќ áўäå ãàðћçä, – ãîâњðèòü. – ß ¿ì äîïîìîæў. À òè 
ñïћòè ëÿãћé.

²²
Ïðîêџíóëàñü Îðџñÿ – ïњâíà ñâ³òëџöÿ îìåëђ õ³â! 

Íà ê³ìíћòíîìó ëèìњííîìó äќðåâ³ ñèäљòü. Î÷ћì ñâîјì 
äѕâ÷èíêà íå âѕðèòü. À ïîñќðåä ñâ³òëџö³ – ïîðњæí³é 
êњøèê! Ùî çà äèâћ?! Äâ³ ïòћøêè íà ï³äâ³êњíí³ ñèäљòü. 
Äçüњáàìè â øџáêó ñòўêàþòü. 

Ï³äâеëћñÿ Îðџñÿ ç ëѕæêà. Íà ï³äëњãó ñòћëà. À 
îìåëђ õè – âñ³ äî âѕêоí. Ç ëèìњííîãî äåðåâöљ çëåòѕëè. 
Îá âѕêíà ñòóðáњâàíî á’ђ òüñÿ.

Îðџñÿ – çíîâ äî ëѕæêà. Çàòџõëà, ÷åêћº. Òѕëüêè њ÷³ 
ç-ï³ä êњâäðè âèçèðћþòü. Ñèäљòü ïòàøêџ áѕëÿ âѕêîí ³ íå 
ñï³âћþòü.

Âџð³øèëà Îðџñÿ âèïóñòџòè îìåëђ õ³â. Çàãîâîðџëà 
äçâ³íêџì ãîëîñњ÷êîì:

– Íå ëÿêћéòåñü! ß âàñ âџïóùó! – Àëќ ïòàøêџ çíњâó 
ñòðèâњæèëèñÿ.

Â³äêðџëà Îðџñÿ êâàòџðêó. Ñàìћ â êóòњ÷êó ëѕæêà 
ïðèòџõëà. Îìåëђ õè – â êâàòџðêó! Îäџí çà њäíèì, îäџí 
çà њäíèì… Ôóð-ð-ð! Ôóð-ð-ð! Ïîëåòѕëè!

Óâ³éøëћ áàáўñÿ ³ âñå ïîÿñíџëà. Ìќðçëèõ љã³ä 
íàêîâòћëèñÿ îìåëђ õè. Äўæå îõîëњëè јõí³ òѕëüöљ. Â³ä 
òоãњ ïòàõџ é ïîïћäàëè. Ìîãëџ á ³ çàãџíóòè. Àëќ áàáўñÿ 
âíќñла ¿õ ó êњøèêó äî ê³ìíћòè. Ïњêè Îðџñÿ ñïћëà, 
îìåëђ õè â³ä³ãðѕëèñÿ.

– À òè, Îðџñåíüêî, äњáðå çðîáџëà, ùî îìåëђ õ³â 
âџïóñòèëà. Ïòàøêџ ñóìóâћëè á çà ëѕñîì. À íà ãîðîáџíó 
âîíџ ùå ïðèëåòљòü. Òà é ìîðњçè âåëџê³ òðèìћþòüñÿ â 
íàñ íåäњâãî.

Про кого йдеться в оповіданні? Яку добру справу зробила ба-
буся? А Орися? 
Знайди і прочитай рядки, у яких розповідається: а) якими були 
омелюхи; б) що вони робили; в) що з ними сталося.
Чому омелюхи попадали? Як це пояснила бабуся?

Âàñèëü Ñêóðàò³âñüêèé

×ÎÃO ËÞÒÈÉ ËÞÒÈÌ ÇÂEÒÜÑß
Äâ³ äîáb áåçïåðåñòfíêó ãóëzëà âѕõîëà. Øàðïêbé âѕòåð 

ïîçàäóâfâ ñòåæêb é äîðjãè ïóõêbì ïîêðèâfëîì. Óâjëþ 
íàðîçêîøóâfâøèñü, õóðätëèöÿ âðtøò³ âãàìóâfëàñÿ. 
Íbí³ ñåëj âæå êóïfºòüñÿ â ãëèájêèõ ñí³ãfõ.

– Íó é íàìåëj! Óñѕ øëÿõb-äîðjãè â ïåðåìtòàõ, – 
çàõjäÿ÷è äî õfòè ç â³ätðöåì âîäb, áóáîízòü ñàìѕ äî 
ñtáå áàáeñÿ. – Íàñbëó äî êðèíbö³ ä³ñòfëàñÿ. Íåäàðìf 
êfæóòü, ùî ëuòèé – ìѕñÿöü â³òðѕâ ³ êðèâbõ øëÿõѕâ...

Ïî÷eâøè áàáeñèíó áàëf÷êó, ÿ ìbòòþ ç³ñêj÷èâ ç ïќ÷³. 
Ïjõàïöåì çîäzã øòàíöѕ, íàêbíóâ êóôàé÷bíó – ³ ìåðùѕé 
äî äâåðté.

– Êóäb öå òàê íàôóíäüjðèâñÿ? – äèâeþòüñÿ âîíb.
– Ñí³æjê ïîâ³äêèäfþ, – â³äêfçóþ. – Ãëzíüòå, ñêѕëüêè 

ïîíà÷³ïëzëîñÿ éîãj íà âføèõ âfëÿíêàõ!
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– À é ñïðfâä³, – ñõjïëþþòüñÿ áàáeñÿ é âèõjäÿòü ç³ 
ìíjþ â ñѕíö³. – Ñѕ÷åíü ì³ñò áóäeº, à ëuòèé ðóéíeº. Áà÷, 
ñêѕëüêè íàõóðätëèëî çà äâà äí³!

– Íåõfé õóðätëèòü, – áféäóæå çìfõóþ ðóêjþ, – âñå 
îäíj ëþòítâèé ñí³ã âåñíjþ ïfõíå.

– Äî âåñíb, âíe÷å, ùå íå îäbí êîìfð íjñà îäìîðjçèòü. 
Àët ÿê áè ëuòèé íå ëþòóâfâ, à âåäìtäåâ³ â áàðëjç³ á³ê 
ïðèãð³âfº.

Як Василь Скуратівський змальовує віхолу? 
Знайди в тексті й прочитай, які народні вислови вживає бабуся. 
Як ти вважаєш: це прислів’я, приказки чи прикмети? За якими 
ознаками ти це визначив? 
Чи подобається тобі мова бабусі та її внука? Чим саме?

Îêñàíà Ñåíàòîâè÷

ËÞÒÈÉ
Ëuòèé â ãjñò³ íà ãîñòbíó 
êëb÷å âñþ ñâîu ðîäbíó. 
Òà ðîäbíà – ÷èìàëf, 
ñeíå é ñeíå áåç ÷èñëf: 
Ìîðîçbùà, Ìîðîçtíêè – 
³ âåëbê³, ³ ìàëtíüê³; 
çàâ³ðuõè êàïëîâeõ³, 
³ ñí³æbíêè-áàëåðbíêè, 
³ Â³òðtíêî, ³ Â³òðbñüêî – 
âæå âîíb áëèçtíüêî, áëbçüêî. 
Ùå äî íj÷³ â òtìí³ì ájð³ 
âñÿ ðîäbíà áeäå â çájð³. 
Çàïèòf ðîäbíó Ëuòèé, 
÷è òî êjæíèé äjáðå âçeòèé?.. 
Ãåé, ó òfíåöü!.. ² ç³ ñíó 
çáeäÿòü òfíöÿìè âåñíe!

Прочитай вірш. В образі кого зображено родину цього місяця? 
Зачитай ці рядки.
А тепер спробуй прочитати вірш виразно, уживши, де треба, 
інтонацію перелічення, дотримуючись потрібних пауз.

Ë³íà Êîñòåíêî

ÁAÁÀ ÂIÕÎËÀ
Áfáà Âѕõîëà, ñbâà Âѕõîëà 
íà ìåòѕëüí³é ì³òëѕ ïðèјõàëà. 
Â äâtð³ ñòeêàëà, ñåëjì âtøòàëàñü: 
– Ëuäè äjáð³¿, äféòå ðќøåто!
Îé ïðîñѕþ æ ÿ áѕëå ájðîøíî, 
áî â ïîëzõ ³ùt äeæå ïjðîæíüî. 
Ñbí³ ïfëü÷èêè – ìtðçíå æbòå÷êî. 
Íåìf ðќøåта – äféòå ñbòå÷êî! 
Ïjëåì јõàëà, â çtìëþ äbõàëà
áfáà Âѕõîëà, ñbâà Âѕõîëà.

Прочитай вірш уголос, намагаючись передати інтонацію про-
хання.
Як Ліна Костенко називає зимову заметіль? А сніг?
Що означає вислів: Ой просію ж я біле борошно!
Для чого заметіль просила в людей сито й решето? У вірші 
йдеться про ранню зиму чи її середину?
Який іще вірш про зиму написала Ліна Костенко? Що спільного 
мають обидва вірші?
Вивчи вірш напам'ять.

ªâãåí Ãóöàëî
ÇÀÉÖI

– À ìîðjç àæ ñì³qòüñÿ, òàêbé ì³öíbé, – ðîçêfçóâàâ 
áfòüêî, âåðíeâøèñü äîäjìó. – ²øjâ ÿ ÷tðåç ëåâfäó, à 
çfºöü âbñêî÷èâ ïðjñòî ç-ï³ä í³ã, ³ ÿêáb õî÷ çëÿêfâñÿ, 
ÿêáb äðåìåíeâ, à òî ëåäü-ëåäü ÷åáåðzº ëfïàìè, õî÷ çà 
âeõà õàïfé. Òåïtð ó ïjë³ âñå çàâѕÿíî ñíѕãîì, òî çàéöѕ 
äî ñåëf âífäèëèñÿ – íà ãîðjäàõ òà â ñàäêfõ ¿ì ëtãøå 
ïðîãîäóâfòèñÿ. Öå æ ìjæóòü ³ ìîëîäѕ záëóí³ â íàñ 
ïîîáãðèçfòè.

Âàñbëüêî ãëzíóâ êð³çü øbáêó íà çàñíѕæåíèé ñàäjê, 
îäÿãíeâ êîæóøêf, âçóâ ábò³ âfëÿíêè – ³ íàäâѕð. Ïjêè 
éøîâ äî ïjãðåáà, ìîðjç âåñåëtíüêî òàê ³ ñï³âfâ ï³ä íîãfìè.

Ó ïjãðåá³ Âàñbëüêî íàáðfâ ìjðêâè, ç êàïeñòè íàçäèðfâ 
ëèñòêѕâ ³ ïîáðѕâ ãîðjäîì äî ñfäó. Ï³ä ñòjâáóðàìè 
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ìîëîäbõ záëóíü â³í êëàâ äå ìîðêâbíó, à äå êàïóñòzíå 
ëbñòÿ. ² ðàäѕâ: óíî÷ѕ çàéöѕ íå ñòfíóòü îáãðèçfòè êîðe íà 
äåðtâàõ, ìfòèìóòü ñìà÷íѕøó ïîæbâó.

Çîñòfëîñü ³ùt òðjõè ìjðêâè, òî Âàñbëüêî ïåðåéøjâ 
äî ñóñѕäñüêîãî ñàäêf.

Òà òóò ï³ä ãðeøåþ õòîñü óæt ïîêëfâ ìjðêâó. À òћêjæ 
ìàéñòtðíî ïðèëàøòóâfâ äðîòÿít ñèëüöќ. Âàñbëüêî, 
ãàìeþ÷è õâèëþâfííÿ, â³äâ’ÿçfâ ìeäðó ïfñòêó é øïóðíeâ 
¿ј ïîäfë³ â äåðеçў...

Óíî÷ѕ éîìe ñíbâñÿ çfºöü. Â³í ñèäѕâ íà çfäí³õ ëfïàõ, 
à â ïåðtäí³õ òðèìfâ ÷åðâjíó ìîðêâbíó ³ ñìf÷íî ãðèç ¿ј.

À âðfíö³ ñóñѕä, ïðîêèäfþ÷è â³ä õfòè äî âîðѕò ñòtæêó, 
ðîçêfçóâàâ Âàñbëüêîâîìó áfòüêîâ³:

– Îõ ³ çàéöѕ ó íàñ ö³q¿ çèìb! ², ìfáўòü, çäîðjâ³, áî 
â÷jðà ç³ðâfëè ó ìtíå áѕëÿ ãðeø³ ïfñòêó. À ñë³äѕâ íå 
ëèøbëîñÿ. Çà í³÷ óñt ñíѕãîì çàìåëj.

Âàñbëüêî ïðèñëóõfâñü äî јõíüî¿ ðîçìjâè. Â³í 
ïðèâ’zçóâàâ øìàòj÷îê ñfëà íà êàëbí³ – äëÿ ñèíb÷îê – 
³ õbòðî âñì³õfâñÿ.

Про кого розповідається в тексті? Що саме? Чи сподобався 
тобі Василько? Чим саме?
Чому хлопчик хитро усміхався, слухаючи слова сусіда? Зна-
йди слова, ужиті в переносному значенні. Що вони означають?

Çà Ãàëèíîþ Áîíäàðåíêî
ÊÎËÈ ÇÈÌA ÇÓÑÒÐ²×AªÒÜÑß Ç ÂÅÑÍOÞ

Ñòðѕòåíñüêîãî äíÿ êîëbñü ÷åêfëè ç íåòåðïѕííÿì. Çèìf 
ç ¿ј ìîðjçàìè òà ñí³ãîâѕÿìè øâbäêî íàáðèäfëà, îñîáëbâî 
ñ³ëüñüêbì äѕòÿì, ÿêbõ âîíf çàãàízëà äî õfòè íà ï³÷.

Îòjæ ³ ïðèäèâëzëèñÿ 15 ëuòîãî – â äåíü, êîëb, çà 
íàðjäíèì ïîâѕð’ÿì, ö³ äâ³ ïjðè ðjêó çóñòð³÷fþòüñÿ, – 
õòî êîãj ïåðåìjæå. ² êîëb ïåðåìjæíî ñzÿëî ñjíöå, à ç³ 
ñòð³õ êfïàëà âîäf, öå îçíà÷fëî, ùî çàêâѕò÷àíà êðàñeíÿ 
Âåñíf ïîäîëfëà ìîðjçíó Çèìe ³ ñêjðî âñòeïèòü ó ñâîј 
ïðàâf.

Öüоãњ äíÿ îñâz÷óâàëè âjäó â öåðêâfõ, ñâÿòbëè ¿ј â 
êðèíböÿõ, à òћêjæ íàáèðfëè ò³q¿ âîäb, ùî êfïàëà ç³ 

ñòð³õ, âѕðÿ÷è, ùî ¿ј ÷óäîäѕéíà ñbëà äîïîìjæå ïðè 
íåäeãàõ, îäæåít â³ä äjìó ëbõî.

Ðfçîì ç âîäjþ ñâÿòbëè òћêjæ ñâ³÷êb, áî ö³ äâ³ 
îäâѕ÷í³ ñòèõѕ¿ – âîäf ³ âîãjíü – áàãfòî âfæèëè â æèòòѕ 
íføèõ ïðtäê³â. Ñòðѕòåíñüêîþ ñâѕ÷êîþ (¿ј ùå íàçèâfëè 
ãðоìíџöåþ) îáêeðþâàëè ä³ì, ùîá î÷bñòèâñÿ â³ä óñüоãњ 
ëèõjãî, çàïfëþâàëè ¿ј ï³ä ÷àñ ãðîçb.

Íà Áóêîâbí³ õëjïö³ ç ä³â÷fòàìè âèõњäиëè ãóðòjì 
íà ïjëå ñòð³÷fòè âåñíe. Íà ïjë³ çàïfëþâàëè áàãfòòÿ, 
ñï³âfëè ï³ñtíü, òàíöþâћëè ç ðfä³ñíèìè âbãóêàìè: «Ç³é-
øjâ ñí³æjê – áåðbñü çà ïëóæjê».

Що ти довідався з тексту про Стрітення?
Поділи його на три частини і добери до кожної заголовок.

Ñïèðèäîí ×åðêàñåíêî

ÇÈÌA ² ÂÅÑÍA
– Íàñeïëþ ÿ áðjâè, – ãîâjðèòü çèìf, – 
³ âѕòåð ç ìîðjçîì ïîâѕº:
óñt ñêð³çü çàãbíå – ðÿòeíêó íåìf! 
Ï³ä ñíѕãîì çàìðt, çàí³ìѕº.

– À ÿ çàñì³uñÿ, – âåñíf îäìîâëz, – 
³ ñjíöå ïåêe÷å çàñzº: 
ïðîêbíóòüñÿ ëeêè, ë³ñb ³ ïîëz.
Óñt ðîçöâ³òt, çàñï³âfº!

Прочитайте вірш в особах. Що спільного в ньому й у прочита-
ному тобою оповіданні Галини Бондаренко?

ОЙ ВЕСНА-ВЕСНА, ДНЕМ КРАСНА

ÁEÐÅÇÅÍÜ
Ïðèéøjâ Átðåçåíü äî ëѕñó. Ðîççèðíeâñÿ, óñì³õíeâñÿ, 

âêëîízºòüñÿ íbçüêî:
– Ç òåïëjì òåát, ñð³áëzñòà áåðѕçêî! Ïðîêèäféñÿ, 

ðîçâèâféñÿ, à ÿ ï³äe æféâîðîíê³â ç âbð³þ ñòð³÷fòè.
– Çáóäbâ-òàêb áåðsçîíüêó, – óñѕ êëtíè êèâfþòü, – 

íåäàðtìíî æ ³ Átðåçíåì éîãj íàçèâfþòü.
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À Átðåçåíü óæt â ïjë³. Íà ñí³ã òѕëüêè ãëzíóâ, – 
ïî÷îðíѕâ ñí³ã, ç³ùeëèâñÿ òà ïîâjë³ é ñòfíóâ.

Óçzâ Átðåçåíü êîçeáåíüêó, ïîñï³øfº ãfºì. Ç 
êîçeáåíüêè ãîëóátíüê³ ïðjë³ñêè âèéìfº. Òî òàì ñèïít, 
òî òàì ñ³éít... À îí íà äîëbíó ï³äñíѕæíèê³â ñíѕæíî-
áѕëèõ öѕëó æìtíþ êbíóâ. ²ät Átðåçåíü, ðàäѕº, ùî ítáî 
ñèíѕº, òà â êjæåí äâ³ð çàãëÿäfº, ëþäté âèêëèêfº:

– Ãåé, âèõjäüòå ãîñòté ñòð³÷fòü! Ëåátäîíüêè âæå 
ëåòzòü, ïîñï³øfþòü êóëèêb, ãeñè, øïàêb. Êîìe ñѕíà, ÿê 
ãîäbòüñÿ, êbíüòå íà ãîðáj÷êó. Êîìe õfòêó-äîùfíèöþ 
ïîâѕñüòå â ñàäj÷êó.

Прочитай текст. Чи нагадує він тобі вірш? Чим саме?
Яким зображений Березень? Що робив цей місяць? До кого він 
звертався?
Що в цьому тексті казкового, неймовірного?

Âàëåíòèí Áè÷êî
Ï²ÄÑÍ²ÆÍÈÊ

Ó ïðîìѕííÿõ ñњíöÿ íѕæíèõ, 
êðàé âåñќëîãî ñòðóìêћ, 
áѕëèé, ðњñÿíèé ï³äñíѕæíèê
ðћïòîì áëџñíóâ ç-ï³ä ëèñòêћ…
Îòàêџé ìàëџé, íåíћ÷å,
ëåäü ïðîêџíóâñÿ â³ä ñíó
òџõèé-òџõèé, à îäíћ÷å,
â³í ïðèâѕâ äî íàñ âåñíў!..
Îò éîìў âæå é äðўç³â òðќáà – 
³ ãëÿäџ, ï³ä áåðåñòêњì,
ìîâ íà çќìëþ âïћëî íќáî – 
ñџí³ ïðњë³ñêè êðóãњì…
Òî éîìў ïîòðѕáí³ ãњñò³, – 
³ ç äàëќêî¿ çåìëѕ 
âæå ëåòљòü ó âèñîêњñò³
³ øïàêџ, ³ æóðàâëѕ… 

Чому так називається квітка – підсніжник? Що про неї розпо-
відається у вірші?
Які друзі в підсніжника? Яких гостей він чекає? Прочитай ці 
рядки. 

ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО 
9 áќðåçíÿ – äåíü íàðњäæåííÿ âåëb-

êî ãî Êîáçàðz. ²ì’љ öüоãњ âåëџêîãî 
óêðà јí ñüêîãî ïîќòà ³ õóäњæíèêà – ñëћ-
âó ³ ãњðä³ñòü óêðàјíñüêîãî íàðњäó – 
òè âæå çíћºø. Çíћºø ³ äќÿê³ éîãњ 
âѕðø³. À íàïèñћâ Òàðћñ Øåâ÷ќíêî ¿õ 
äўæå áàãћòî. Íàéïќðøà éîãњ êíџæêà 
íàçèâћëàñÿ «Êîáçћð». Òîìў ïîќòà 
÷ћñòî íàçèâћþòü Êîáçàðќì, òњáòî íà-
ðњä íèì ñï³âöќì.

Æèâ ïîtò ó 19 ñòîëѕòò³. Ïèñfâ 
ïðî êðàñe ðѕäíî¿ çåìëѕ é òÿæêt æèòòz ñåëzí-êð³ïàêѕâ, 
çàêëиêћâ íàðjä äî áîðîòüáb. Çà öå öàð òzæêî ïîêàðfâ 
ïîtòà. Éîãj íà ätñÿòü ðjê³â â³ääàëb â ñîëäfòè, çàáîðîíbëè 
ìàëþâfòè ³ ïèñfòè âѕðø³. Îäífê Òàðfñ Øåâ÷tíêî íå 
ñêîðbâñÿ ³ ïðîäjâæóâàâ ìàëþâfòè é ïèñfòè âѕðø³. Ó 
íèõ îñïѕâóâàâ ðѕäíó Óêðàјíó, çâåëb÷óâàâ ¿ј íàðjä. Ïðî 
ñâîq äèòbíñòâî ïîtò ïèñfâ òàê:

Íå íàçèâfþ ¿ј ðfºì,
ò³¿ õàòbíî÷êè ó ãf¿
íàä ÷bñòèì ñòfâîì êðàé ñåëf...
...Â ò³ì ãàu,
ó ò³é õàòbí³, ó ðàu,
ÿ áf÷èâ ïtêëî... Òàì íåâjëÿ,
ðîájòà òzæêàÿ, í³êjëè
³ ïîìîëbòèñü íå äàuòü.
Òàì ìfò³ð äjáðóþ ìîu 
ùå ìîëîäeþ – ó ìîãbëó 
íóæäf òà ïðföÿ ïîëîæbëà. 
Òàì áfòüêî, ïëà÷ó÷b, ç ä³òüìb 
(à ìè ìàëѕ áóëb ³ ãjë³) 
íå âbòåðï³â ëèõj¿ äjë³, 
óìtð íà ïfíùèí³. À ìè 
ðîçëѕçëèñÿ ìåæb ëþäüìb, 
ìîâ ìèøåízòà...
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Прочитай вірш спочатку мовчки, а потім – уголос, передаючи 
інтонаційно почуття вірша.
Чому поет не може назвати раєм життя в рідній хаті «над чис-
тим ставом край села»?
Як жили батьки поета? Яка їхня доля? А їхніх дітей?

Ñâ³òћº,
êðàé íќáà ïàëћº, 
ñîëîâќéêî â òќìí³ì ãћ¿ 
ñњíöå çóñòð³÷ћº.
Òèõќñåíüêî âѕòåð âѕº, 
ñòåïџ, ëàíџ ìðѕþòü, 
ì³æ ÿðћìè íàä ñòàâћìè 
âќðáè çåëåíѕþòü.
Ñàäџ ðÿñíѕ ïîõèëџëèñü, 
òîïњë³ ïîâњë³
ñòîљòü ñîáѕ, ìîâ ñòîðњæà, 
ðîçìîâëљþòü ç ïњëåì.

Прочитай вірш. Яка картина природи в ньому змальована? 
Яка пора року?
Розкажи про це, використовуючи слова вірша.
Навчися виразно читати вірш. Вивчи його напам’ять.
Намалюй власну ілюстрацію до перших чотирьох рядків вірша.

Ó íћø³ì ðћ¿ íà çåìëѕ 
í³÷њãî êðћùîãî íåìћº, 
ÿê òћÿ ìћòè ìîëîäћÿ 
ç ñâîјì äèòљòî÷êîì ìàëџì…
Òåïќð ¿é ëђ áî, ëђ áî æџòè.
Âîíћ ñќðåä íњ÷³ âñòàѓ, 
³ ñòåðåæќ äîáðњ ñâîѓ,
³ äîæèäћº òоãњ ñâѕòó,
ùîá çíîâ íà íüњãî 
íàäèâџòèñü, íàãîâîðџòèñü.

Про кого розповідається у вірші? 
Яким настроєм сповнений вірш? 

Çà Îêñàíîþ ²âàíåíêî

ßÊ ÒÀÐAÑ Ó×ÈÂÑß Â ØÊOË²

Ïðî øêjëó ïtðøèì çàâѕâ ðîçìjâó ä³ä.
– Ùî â ãîëîâs º, òî äîâsêó òâîq, – ñêàçfâ â³í. – ×àñ 

óæt Òàðàñf äî äzêà â íàeêó â³ääfòè.
– Òà ÷è íå ìàët ùå? – îçâfëàñÿ òbõî ìfòè. Àët áfòüêî 

ï³äòðbìàâ äѕäà:
– Í³÷jãî, õàé çìfëêó â÷bòüñÿ. Ùî âìsòèìå, òоãj çà 

ïëå÷bìà íå íîñbòèìå.
Òàðàñjâ³ áóëj ³ ö³êfâî, ³ òðjõè ájÿçêî éòè äî øêjëè. 

Â³í íå ðàç áѕãàâ ï³ä ¿ј âѕêíàìè ³ ÷óâ, ÿê ó÷bòåëü, äÿê 
Ñîâãbð, ãó÷íbì ãjëîñîì ïðîêfçóº:

– Àç-áeêè! Àç-áeêè!
À çà íèì õëjïö³ âñ³ õjðîì:
– Àç-áeêè! Àç-áeêè!
À ѕíêîëè ÷eòè áóëj ïëà÷ ³ çjéêè, ³ äÿäüêb, 

ï³äìîðãíeâøè îäbí jäíîìó, êfæóòü:
– À÷, äÿê áåðtçîâèì ïåðjì âèïbñóº!
Íåïîñèäu÷èé, ö³êfâèé äî âñüîãj, Òàðfñ â³ä÷óâfâ äî 

íàeêè âåëbêó îõjòó, õî÷ ³ âàæêf áóëf îòf íàeêà! Õ³áf 
ùî ðîçóìѕëè õëjïö³ â òèõ ñëîâfõ, ÿêѕ ïîâòjðþâàëè çà 
äÿêjì? À äî òоãњ æ íåçðîçóìѕë³ ñëîâf ï³äêðѕïëþâàëèñÿ 
ðåìѕííèì áàò³æêjì, ùî âџñіâ íà ñò³íѕ, òà äÿêѕâñüêèìè 
øòóðõàífìè. Òàêf âæå òîäѕ áóëf íàeêà, ùî áåç ðѕçêè 
é ñëjâà íå âbâ÷èø.

– Í³÷jãî, – ï³äáàäüjðþâàâ ä³ä, – äjêè íå íàìe÷èøñÿ, 
äjòè íå íàe÷èøñÿ.

– Êðfùå âæå âbâ÷èòè øâbäøå, – âbð³øèâ ïðî ñtáå 
Òàðfñ. ² ö³êfâî, ùî æ äfë³ áeäå?

Â³í ñê³í÷bâ Àçáóêó ðàíѕøå çà ѕíøèõ. Ïðèéøjâ 
äîäjìó ùàñëbâèé ³ ãjðäèé.

– Êàçfâ äÿê, – çâåðíeâñÿ äî áfòüêà, – ùî âæå ×àñîñëjâ 
òðtáà.

– Îòàêt! – ñïëtñíóëà ðóêfìè Êàòðeñÿ. – Ìfìî! Òfòó! 
Òà íàø Òàðfñ óñѕõ âbïåðåäèâ! Îí ²âfí Áîíäàðtíêî é 
ïîëîâbíè ùå íå âbâ÷èâ.
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– Òàê öå æ òðtáà êføó âàðbòè, äÿêjâ³ ítñòè, – 
çàêëîïîòfëàñÿ ìfòè. – Îõ, òè æ ì³é øêîëzðèêó â÷tíèé!

Âðfíö³ ³ ìfòè, ³ Êàòðeñÿ, ³ ßðbíêà äèâbëèñÿ, ÿê 
îáåðtæíî ³ ñåðéjçíî í³ñ Òàðfñ çàãjðíóòèé ó áѕëó õóñòbíó 
ãjðùèê ìîëj÷íî¿ êfø³. Ó êèøtí³ øòàíöѕâ áðzçêàëî 
êѕëüêà ì³äÿêѕâ ³ ñòèð÷fëà äåðåâ’zíà ëjæêà.

² êføà, ³ ãðjø³ áóëb íàãîðjäîþ â÷bòåëåâ³, ÿêf 
íàëtæàëà ç e÷í³â ïðè çìѕí³ êíèæjê: Àçáóêè íà ×àñîñëjâ, 
×àñîñëjâà íà Ïñàëòbð.

– Òàðfñ êføó ïðèíѕñ! Òàðfñ êføó ïðèíѕñ! – çàãîìîíѕëè 
øêîëÿðѕ. Òàðfñ ïtðøèé ì³æ íbìè áóâ ãåðjºì òàêjãî 
âðî÷bñòîãî äíÿ.

Ñîâãbð ñüîãjäí³ í³êjãî íå áèâ. Ãjðùèê ïîñòfâèëè íà 
ñòîëѕ, ³ âñ³ e÷í³ ïîâèéìfëè ç êèøtíü ëjæêџ.

– ¯æòå Òàðàñjâó êføó, – çàñì³zâñÿ Ñîâãbð, – à òè ¿õ, 
Òàðfñå, ëóïöué ïî ðóêfõ, ùî íå â÷bëèñÿ òàê, ÿê òè.

Çízâñÿ ãfì³ð, ñì³õ... Ãjðùèê øâèätíüêî ñïîðîæíѕâ. 
Òîäѕ Ñîâãbð âbí³ñ ãjðùèê íà ïîäâѕð’ÿ ³ ïîñòfâèâ íà 
ñåðåäbí³.

– Íó, õòî âëe÷èòü? – ñïèòfâ äÿê, ³ âñ³ õëjïö³ ïî÷àëb 
æáóðëzòè â ãjðùèê ïfëêè, ïjêè ²âfí Áîíäàðtíêî íå 
âëe÷èâ ³ íå ðîçábâ.

– À ò³êfé, òàêbé-ñÿêbé, à âè, õëjïö³, ëîâѕòü òà äjáðå 
íàìíѕòü âeõà, – çàêðè÷fâ Ñîâãbð.

Òà ²âfí, ÿê ïî÷eâ òàêbé íàêfç, äðåìåíeâ òàê, ùî é 
äeõó âìèòü íå ñòfëî.

– À ÷îãj öå òàê ðjáëÿòü? – ñïèòfâ Òàðfñ óäjìà. – ² 
êføó íåñeòü, ³ ãjðùèê á’þòü, ³ âeõà ìíóòü?

Ífâ³òü ä³ä çíèçfâ ïëå÷bìà.
– À õòî éîãj çífº, çâѕäêè çâb÷àé òàêbé ï³øjâ...
– Îò ê³í÷fé ×àñîñëjâ øâbäøå,– ñêàçfëà ìfòè, – òî ÿ 

ùå êfø³ íàâàðu.
Òàêb äjáðå â÷bâñÿ Òàðfñ – í³÷jãî íå ñêfæåø.
– Äjáðèé êîçfê áeäå, – ðàäѕâ ä³ä. – ² äî íàeêè ìàñòfê...

Хто є головним героєм твору?
Яким зображено діда Тараса? Яка роль дідуся в дитинстві
Тараса? Як він обґрунтував необхідність учитися?
Прочитай народні вислови, які це підтверджують.
Як навчався Тарас у школі?
Якими були порядки у старій школі?
Що тобі особливо не сподобалося? А що зацікавило?
Який момент твору зображено на малюнку?
Як охарактеризував дід Тараса? Знайди й прочитай рядок про це.
Як ти думаєш, чи здійснилася мрія батьків щодо свого сина і 
внука? Підтверди своє міркування.

Òàðfñ Ãðèãjðîâè÷ Øåâ÷tíêî çàêѕí÷èâ Ïåòåð-
áeðçü êó Õóäjæíþ Àêàätì³þ ìèñòtöòâ, áóâ íå 

òѕëüêè çíàìåíbòèì ïîtòîì, à é â³äjìèì õóäjæíèêîì.

Çà Âàñèëåì Ñêóðàò³âñüêèì 
ÂÅÑÍßÍÊÈ

²ç äfâí³õ-äàâtí, ùjéíî ëeêè âêðèâfëèñÿ òðàâböåþ, 
ñ³ëüñüêf ìjëîäü óëàøòjâóâàëà òðàäèöѕéí³ âåñízí³ 
ѕãðè. Âbáðàâøè ç-ïjì³æ ñtáå íàéâðîäëbâ³øó, ä³â÷fòà 
ïðèêðàøfëè ¿ј êjòèêàìè, ðîçïeêëèìè ãіëî÷êћìè âåðáb 
é íàñïѕâóâàëè:

Îé âtðáî, âtðáî, âåðáböå! 
×àñ òîáѕ, âtðáî, ðîçâbòüñÿ. 
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Óçzâøèñü çà ðeêè, âîäbëè õîðîâjä, ïðèñïѕâóþ÷è: 
Îé âtðáî, âtðáî çåëtíà, 
ñïóñòb ãѕëëÿ÷êî äîäjëó, 
íà çåëtíó ä³áðjâó, 
íà ÷åðâjíó êàëbíó, 
äå ñîëîâtéêî ãí³çäj â’º, 
à ñbâà çîçeëÿ âîðêeº... 

Ä³òëàõb â öåé ÷àñ íà ðѕçí³ ãîëîñb çàêëèêfëè âåñíe 
çìàéñòðjâàíèìè ç âåðáb ñâèñòeëüêàìè.

Âåñízí³ ï³ñíѕ ùå íàçèâfëè ãàјâêàìè, ãàãѕëêàìè, 
øóìѕâêàìè. ×fñòî ¿õ âèêjíóâàëè ï³ä òàê çâfíèé «êðè-
âbé òfíåöü».

Спробуй розповісти, як за народними звичаями дорослі й діти зу-
стрічали весну. Яких пісень співали? Який танець виконували?

Îëåêñàíäð Îëåñü
ÂÅÑÍßÍÊÀ

À âæå љñíå ñњíå÷êî 
ïðèïåêëњ, ïðèïåêëњ,
љñíî-ùџðå çњëîòî
ðîçëиëњ, ðîçëиëњ.
Íà âўëèö³ ñòðўìåí³ 
âîðêîòљòü, âîðêîòљòü.
Æóðàâëѕ êóðëџêàþòü 
òà ëåòљòü, òà ëåòљòü.

Çàñèíѕëè ïðњë³ñêè
ó ë³ñêў, ó ë³ñêў…
Øâџäêî áўäå çќìëåíüêà 
âñÿ â â³íêў, âñÿ â â³íêў.
Îé ñњíå÷êó-áћòå÷êó,
äîãîäџ-äîãîäџ!
À òè, çќìëå-ìћò³íêî, 
óðîäџ, óðîäџ!

Якою поет змальовує весну? На які ознаки весни він звертає 
увагу? Які образні вислови вживає? Вивчи вірш напам’ять.

ÌÈÐÈËÊÀ

(Ç íàðîäíîãî)
Âbøí³-÷åðtøí³ ðîçâèâfþòüñÿ, 
ñbíº jçåðî ðîçëèâfºòüñÿ. 
ßñíå ñjíå÷êî óñì³õfºòüñÿ, 
æbòî ñbëîíüêè íàáèðfºòüñÿ. 
×tðåç òèí âbøíÿ ïîõèëbëàñÿ, 
äâ³ ïîäðeæåíüêè ïîñâàðbëèñÿ. 
Òîáѕ záëó÷êî, ìåíѕ ãðeøå÷êà, 
íå ñâàðѕìîñÿ, ìîz äeøå÷êî. 
Òîáѕ záëó÷êî, ìåíѕ çtðíÿòêî, 
ïîìèðѕìîñÿ, ìîq ñtðäåíüêî.

Вивчи мирилку напам’ять. Принагідно використай її для при-
мирення з подругою.

КРАЙ, В ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ
Îëüãà Õîðîøêîâñüêà

ÍAØÀ ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈÍÀ
Óêðàјíà – ðѕäíèé êðàé, òâîz Áàòüê³âùbíà. Òóò æèâtø 

òè ³ òâîј áàòüêb. Ó áàãàòüjõ ³ ä³äb òà ïðfä³äè æèëb â 
Óêðàјí³, ³ äëÿ íèõ âîíf ñïðfâä³ º ðѕäíîþ. Ðѕäíà âîíf ³ 
äëÿ òtáå.

Ó âñ³ â³êb òóò æèâ òàëàíîâbòèé, ïðàöüîâbòèé, ùbðèé 
íàðjä – óêðàјíö³. Âîíb îáðîáëzëè ðîäu÷ó çtìëþ, 
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ðîçìîâëzëè ñï³âe÷îþ óêðàјíñüêîþ ìjâîþ, ñêëàäfëè 
ï³ñíѕ ïðî ñâîq æèòòz, à êîëb íàïàäfëè âîðîãb, ñòàâfëè 
íà çfõèñò ðѕäíîãî êðfþ.

Áàãfòà çåìëz, ÷óäjâèé êëѕìàò ³ äðóæåëuáí³ñòü 
óêðàјíö³â ïðèâfáëþâàëè â Óêðàјíó é ëþäté ѕíøèõ 
íàö³îífëüíîñòåé. Âîíb îñåëzëèñÿ òóò, îäðeæóâàëèñÿ, 
íàðjäæóâàëè ä³òté, ãîñïîäàðþâfëè. Òîìe íà óêðàјíñüê³é 
çåìëѕ æèâeòü ðîñ³zíè, ºâðt¿, ðóìeíè, óãjðö³, êðèìñüê³ 
òàòfðè, áîëãfðè, ãðtêè òà áàãfòî ѕíøèõ íàðjä³â. Ó òÿæêѕ 
âîqíí³ ðîêb âîíb ïë³÷-î-ïë³÷ ç óêðàјíöÿìè îáîðîízëè 
ðѕäíó çtìëþ, à ïѕñëÿ â³éíb â³äáóäjâóâàëè êðàјíó.

Íbí³ Óêðàјíà – íåçàëtæíà äåðæfâà. Äåðæfâíèìè 
ñbìâîëàìè Óêðàјíè º æjâòî-áëàêbòíèé Ïðfïîð, Ãåðá 
³ Ã³ìí. Äåðæfâíîþ ìjâîþ Óêðàјíè º óêðàјíñüêà ìjâà, 
¿¿ âèâ÷fþòü ó øêjë³ äѕòè ðѕçíèõ íàö³îífëüíîñòåé, ùîá 
óìѕòè ñï³ëêóâfòèñÿ ì³æ ñîájþ. Óâtñü óêðàјíñüêèé íàðjä 
áóäeº íîâe äåðæfâó, àáb â í³é óñѕ áóëb ùàñëbâ³.

Прочитай текст мовчки. Розкажи, чому в Україні живе багато 
різних народів.
Які риси характеру властиві українцям? Кого з відомих учених, 
письменників, композиторів, художників, що мешкають в Укра-
їні, ти можеш назвати? Яка Україна нині? Назви її державні 
символи. Прочитай текст уголос і спробуй переказати його від 
першої особи (Я...).

Âàñèëü Ëàòàíñüêèé
ÓÊÐÀ¯ÍÀ

Çífºø òè, ùî òàêt Óêðàјíà?
Óêðàјíà – öå ãàé ñîëîâ’јíèé, 
öå á³ëtíüêà â ñàäj÷êó õfòà, 
íà ï³ñíѕ ³ êàçêb áàãfòà.
Óêðàјíà – öå òfòî é ítíüêà, 
öå áåçñìtðòíå ñëjâî Øåâ÷tíêà, 
öå áîætñòâåííî ðѕäíà ìjâà, 
ñîíöåñzéíà ³ âåñåëêjâà.
Óêðàјíà – öå âjë³ ãjëîñ, 
ñbíº ítáî ³ ñïѕëèé êjëîñ.

Поясни, як ти розумієш, що таке Україна. Як на це запитання 
відповів поет? Вивчи вірш напам'ять.

Îëåã ßöóí 

ÌOÂÀ

Íå çàïîçb÷åíà, 
íå âêðfäåíà í³êbì. 
Í³çâѕäêè íå ïðèâtçåíà, 
à íføà. 
Ñï³âe÷à ìjâà 
æbòèìå â³êb 
³ íå çàìjâêíå
ïeñòêîþ íàçfâøå.

Áî ð³ä æèâbé! 
Êîðѕííÿì âóçëóâfòèì 
ïî âñüjìó ñâѕò³... 
Ñtñòðè ³ áðàòb! 
Ä³òté ñêëèêfº 
Óêðàјíà-ìfòè, 
ùîá ðѕäíó ìjâó 
ñtðöåì çàõèñòbòü.

Прочитай вірш і розкажи, що в ньому сказано про українську 
мову.
Чому українська мова житиме віки?

Îëüãà Õîðîøêîâñüêà 

ÊÈ¯Â – ÑÒÎËÈÖß ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Áàãfòî â Óêðàјí³ ì³ñò – âåëbêèõ ³ ìàëbõ, ìîëîäbõ ³ 
ñòàðîâbííèõ.

Îäíbì ³ç òàêbõ ñòàðîâbííèõ ì³ñò º Êb¿â – ñòîëböÿ 
Óêðàјíè. Öå äfâíº ìѕñòî, çàñíjâàíå ùå â 19 ñòîëѕòò³. 
Ñîôѕéñüêèé ñîájð, Êbºâî-Ïå÷tðñüêà ëfâðà – ïfì’ÿòêè 
òèõ ÷àñѕâ.

Âîäíњ÷аñ Êb¿â – ñó÷fñíå ºâðîïtéñüêå ìѕñòî ç âîêçf-
ëàìè, àåðîïîðòfìè, ìåòðj é óñ³ìf âbäàìè òðfíñïîðòó.

Êb¿â – íàéá³ëüøèé êóëüòeðíèé ³ íàóêjâèé öåíòð 
Óêðàјíè. Ó íüjìó áàãfòî ïàì’ÿòíèê³â, ìóçå¿â, òåfòð³â. 
Ñtðåä âèçíà÷íbõ ñïîðeä – Íàö³î ífëüíèé jïåðíèé 
òåfòð ѕìåí³ Òàðàñf Øåâ÷tíêà, Êb¿âñüêèé íàö³î ífëüíèé 
óí³âåðñèòtò ѕìåí³ Òàðàñf Øåâ÷tíêà, Êbºâî-Ìîãèëzíñüêà 
àêàätì³ÿ òjùî.

ßêùj çàõj÷åø ä³çífòèñÿ áѕëüøå ïðî Êb¿â – â ²íòåðítò³ 
çíàéätø áàãfòî ö³êfâî¿ ³íôîðìfö³¿.

Можливо, хтось із вас був у Києві. Запитайте одне в одного, хто 
що бачив, розкажіть про це.
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Çà Âàñèëåì Ñêóðàò³âñüêèì

ÍÀÐÎÄÍ² ÑÈÌÂÎËÈ
Õë³á-ñ³ëü íà âџøèòîìó ðóøíèêў áóëџ âèñњêîþ 

îçíћêîþ ãîñòџííîñò³ óêðàјíñüêîãî íàðњäó. Êњæíîìó, 
õòî ïðèõњäèâ ç ÷џñòèìè ïњìèñëàìè, ï³äíњñèëè öþ 
äћâíþ ñëîâ’љíñüêó ñâÿòџíþ.

Ïðèéíљòè ðóøíџê, ïîö³ëóâћòè õë³á ñèìâîë³çóâћëî ïî-
øћ íó òèì, õòî ï³äíѕñ àáî âџðîñòèâ õë³á. Öåé çâџ÷àé ïðîé-
øњâ êð³çü â³êџ ³ ñòàâ äњá ðîþ 
òðàäџö³ºþ é ó íàø ÷àñ.

Âџøèòèé ðóøíџê. Íà íüњ-
ìó ìњæíà ïîáћ÷èòè ÿñêðћâ³ 
áћðâè é ïðèòќìíåí³ – ÷њðí³ 
é ÷åðâњí³. Öå çàëќæèòü â³ä 
ì³ñ öќâîñò³: íà ×åðêћùèí³, 
íàïðџêëàä, ïîëþáëљþòü ÿñê-
ðћ â³ – ÷åðâњí³, ñџí³, çåëќí³ 
êîëüîðџ, íà Ïîëòћâùèí³ – ñâѕòë³, íà æèòњìèðñüêîìó 
Ïîëѕññ³ – ÷њðí³ ç âêðћïëåíèìè ÷åðâњíèìè êîëüîðћìè.

Ñћìå ïðî îñòћíí³ êîëüîðџ ³ñíўº ³ñòîðџ÷íà ëåãќíäà.
ª íà Æèòњìèðùèí³ ì³ñòќ÷êî Êњðîñòåíü. Êîëџñü, ùå 

çà ÷àñѕâ Êџ¿âñüêî¿ Ðóñѕ, òóò ì³ñöќâ³ æџòåë³ – æџòè÷³ – 
âџñòóïèëè ï³ä ïðњâîäîì îäíîãњ ç êíÿçѕâ – Ìћëà – ïðњòè 
ïîáњ ð³â êџ¿âñüêîãî êíљçÿ Iãîðÿ, êîòðџé ïðèéøњâ ç 
âѕéñü êîì, ùîá ñòÿãíўòè ç íàðњäó íåïîñџëüíó äàíџíó.

Æџòè÷³ ðîçáџëè âѕéñüêî Iãîðÿ, à ñàìњãî êíљçÿ ñòðћ-
òèëè.

×ќðåç ð³ê êíÿãџíÿ Îëüãà, äðóæџíà Iãîðÿ, ç³áðћëà âå-
ëџ êå âѕéñüêî ³ æîðñòњêî ðîçïðћâèëàñÿ ç æџòè÷àìè.

Êњðîñòåíü áóëњ ñïћëåíî, à âñ³õ ÷îëîâ³êѕâ ïåðåáџòî. 
Ïѕäë³òê³â ³ õëњï÷èê³â áóëњ çћáðàíî â ïîëњí.

Ç òîãњ ÷ћñó æ³íêџ âèøèâћëè ðóøíèêџ é ñîðî÷êџ 
ëèøќ ÷њðíèì êњëüîðîì ³ òѕëüêè äå-íå-äå âêðћïëþâàëè 
÷åðâњíèé. ×њðíèé êњë³ð ñèìâîë³çóâћâ òўãó, ïå÷ћëü. Òàê 
òðàãѕ÷í³ ïîäѕ¿ â ³ñòњð³¿ íàðњäó ä³ñòћëè ñâîѓ âџðàæåííÿ 
â êîëüîðћõ.

Яке значення має вишитий рушник у житті українців? Яка дав-
ня традиція збереглася до наших днів?
Яка історична подія позначилася на кольорах вишивки Жито-
мирщини?
Чи знаєш, які рушники вишивають у тій місцевості, де ти живеш?

Äìèòðî Ïàâëè÷êî
ÄÂÀ ÊÎËÜÎÐÈ

ßê ÿ ìàëbì çáèðfâñÿ íàâåñíѕ 
ï³òb ó ñâ³ò íåçífíèìè øëÿõfìè, 
ñîðj÷êó ìfòè âbøèëà ìåíѕ 
÷åðâjíèìè ³ ÷jðíèìè íèòêfìè.

Äâà êњëüîри ìîј, äâà êîëüîðb,
îáf íà ïîëîòíѕ, â äóøѕ ìîјé îáf.
Äâà êњëüîри ìî¿, äâà êîëüîðb:
÷åðâjíå – òî ëþájâ, à ÷jðíå – òî æóðáf. 

Прочитай вірш. Поясни останні рядки. Яким настроєм сповне-
ний цей вірш? Доведи свою думку.
Вірш «Два кольори» покладено на музику. Він став однією з 
улюблених пісень не лише українського народу. Навчіться і ви 
співати її.

²âàí Ãíàòþê
ÌAÒÈ

ß ïðîêèäfþñÿ ðfíî – 
é çðfçó, õî÷ ùå íå âñòàu, 
òѕëüêè ñïðîñjííÿ ïîãëzíó, 
áf÷ó ìàòeñþ ñâîu.
Ìfòè – äîñâѕòíÿ ïòàøbíêà, 
çäjñâ³òêó â³÷ íå çìèêíќ, 
õjäèòü ïî õàò³ íàâøïbíüêè, 
ùîá íå çáóäbòè ìåít.
Ìfòè – òî ñjíå÷êî ðѕäíå, 
ñjíå÷êî zñíå, çåìít, 
ñëjâî ¿ј çàïîâѕòíå, 
ãðѕº ³ æbâèòü ìåít.

Прочитай вірш. З чим порівнює автор маму? Чому?
Вивчи вірш напам'ять.
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²âàí Ïðîöüê³â

ËÅÃEÍÄÀ ÏÐÎ ÌÀÒÅÐIÂ
Êîëџñü äўæå äàâíњ íà óçáåðќææ³ ×њðíîãî ìњðÿ æиëџ 

ëuäè... Âîíџ îðћëè çќìëþ, âèïàñћëè õóäњáó ³ ïîëþâћëè 
íà äџêèõ çâѕð³â. Âîñåíџ, êîëџ çàêѕí÷óâàëèñü ïîëüîâѕ 
ðîáњòè, ëuäè âèõîäџëè íà áќðåã ìњðÿ ³ âëàøòњâóâàëè 
âåñќë³ ñâzòà: ñï³âћëè, òàíöþâћëè áѕëÿ âåëè÷ќçíèõ 
âњãíèù, âëàøòњâóâàëè ѕãðè, ÿêѕ çàêѕí÷óâàëèñü ïóñêћ í-
íÿì ñòð³ë – ñòð³ë ùћcòÿ.

Êîëџ õëњïåöü õîòѕâ ñòћòè ìèñëџâöåì, â³í ïóñêћâ 
ñòð³ëў â á³ê ëѕñó, ÿêùњ ïàñòóõњì, – ó á³ê òàáóíћ, à ÿêùњ 
õë³áîðњáîì, – ó á³ê ïњëÿ.

Äèâџòèñÿ íà ö³ ѕãðè âèõњäиâ ç ìîðñüêџõ ãëèáџí öàð 
ìîðѕâ-îêåћí³â – Íåïòўí. Öå íàäçâè÷ћéíî ñòðàøíџé öàð, 
њ÷³ ó íüњãî âåëџê³, áѕë³, íѕáè ïóçèðѕ, áîðîäћ çåëќíà – ç 
âњäîðîñò³â, à òѕëî ñџíüî-çåëќíå, ï³ä êњë³ð ìњðÿ. Ùîðћçó, 
äџâëÿ÷èñü íà ѕãðè, â³í, ñì³þ÷џñü, ãîâîðџâ:

– Õî÷ ÿê ëuäè íàõâàëљþòüñÿ ñâîѓþ ñџëîþ, à ìåíќ 
áîљòüñÿ. Í³õòњ ç íèõ íå íàñìѕëèâñÿ ïóñêћòè ñòð³ë ó á³ê 
ìîјõ âîëîäѕíü.

Ãîâîðџâ â³í òàê òîìў, ùî áóâ óïќâíåíèé: í³õòњ íå íà-
âћæèòüñÿ ñïðњáóâàòè ñâîѓ ùћñòÿ íà ìњð³.

Îäíîãњ ðћçó âџéøëè äî âњãíèùà þíàêџ. Âîíџ ðћïòîì 
ïîâåðíўëèñü ó á³ê ìњðÿ, ³ âñ³, ÿê îäџí, ïóñòџëè ñòðѕëè 
òóäџ.

ßê ðîçñќðäèâñÿ Íåïòўí!
– ß âñ³õ âàñ ïîõîâћþ â áåçњäí³ ìîðñüêѕé! – çàðåâѕâ â³í.
Æ³íêџ, äџâëÿ÷èñü íà ñâîјõ ñèíѕâ, çàìџñëèëèñÿ: öàð 

ìîðñüêџé ³ ñïðћâä³ ìњæå ïîõîðîíџòè јõí³õ ä³òќé ó ìњð³. À 
æ³íêџ áóëџ òóò ñџëüí³, âðîäëџâ³, âîíџ í³êњëè íå ñòàðѕëè.

Äўìàëè, äўìàëè æ³íêџ ³ âџð³øèëè â³ääћòè âñþ 
ñâîu ñџëó ñèíћì. Þíàêџ, âçљâøè ìàòåðџíñüêó ñџëó, 
ï³ä³éøëџ äî ñћìîãî áќðåãà ìњðÿ. Ùîá íå ï³äïóñòџòè 
¿õ äî âîäџ, Íåïòўí êџíóâ âåëè÷ќçíèé âàë, àëå þíàêџ 
âñòњÿëè, íå ç³ãíўëèñü ³ íå ïîáѕãëè íàçћä. À ìàòåðѕ ïѕñëÿ 
öüњãî ñòћëè ñëàáêџìè.

Òè áћ÷èâ áóäü-êîëџ ñëàáêџõ æ³íњê? ßêùњ êîëџ-
íåáўäü çóñòðѕíåø, òî íå íàñì³õћéñÿ ç íèõ: ö³ æ³íêџ âñþ 
ñâîu ñџëó â³ääàëџ òàêџì ñàìџì äѕòÿì, ÿê òè.

Êîëџ Íåïòўí ïîáћ÷èâ, ùî þíàêџ âџòðèìàëè íћòèñê 
âàæêњãî âћëó, â³í äџêî çàðåãîòћâ ³ ëuòî âџãóêíóâ æ³íêћì:

– Õàé âћø³ ñèíџ âџñòîÿëè ïðњòè ìќíå òóò, íà áќðåç³, 
àëќ â ìњð³ ÿ ïîðâў ¿ì ðўêè!

Æ³íêџ çíњâó çàæóðџëèñÿ: òàê, ìîðñüêџé öàð ³ öå 
çðîáџòè ìњæå, ó íüњãî ì³öíѕ æџëè.

Ïњêè âîíџ äўìàëè, íà ïîâќðõíþ âџéøëè äњ÷êè ìîð-
ñüêњãî öàðљ, íåêðàñџâ³, ÿê ³ јõí³é áћòüêî. Âонџ ñêàçћëè:

– Æ³íêџ, â³ääћéòå íàì ñâîu êðàñў – çà öå ìè ä³ñòћíåìî 
ç ìîðñüêњãî äíà ì³öíњ¿ òðàâџ, ç³â’ѓìî ç íќ¿ æџëè äëÿ 
âћøèõ ñèíѕâ, ³ ðўêè â íèõ áўäóòü òàêѕ æ ì³öíѕ, ÿê ó 
íћøîãî áћòüêà.

Æ³íêџ çðћçó ïîãњäèëèñÿ íà ö³ óìњâè ³ â³ääћëè äњ÷êàì 
ìîðñüêњãî öàðљ ñâîu êðàñў.

ßêùњ òè ïîáћ÷èø áóäü-äå íåêðàñџâó æѕíêó, íå 
â³äâåðòћéñÿ â³ä íќ¿, çíàé, ùî âîíћ ïðèíåñëћ â æќðòâó 
ñâîu êðàñў ðàäџ ä³òќé.

Êîëџ öàð Íåïòўí ä³çíћâñÿ ïðî â÷џíîê äњ÷îê, ñòðàøќííî 
ðîçãíѕâàâñÿ, âџêèíóâ ¿õ ³ç ìњðÿ ³ ïåðåòâîðџâ íà ÷ћéîê.

Òè ÷óâ, ÿê ÷ћéêè ïëћ÷óòü íàä ìњðåì? Öå âîíџ 
ïðњñÿòüñÿ äîäњìó, àëќ æîðñòњêèé áћòüêî íå ïóñêћº ¿õ 
äî ñќáå ³ íћâ³òü íå äџâèòüñÿ íà íèõ.

À ìîðÿêџ íà ÷ћéîê çћâæäџ äџâëÿòüñÿ ³ íàäèâџòèñÿ 
íå ìњæóòü, òîìў ùî ÷ћéêè íњñÿòü êðàñў јõí³õ ìàòåðѕâ.

Þíàêџ, â³ä÷ўâøè ì³öü ó ðóêћõ ³ ñџëó â ïëå÷ћõ, 
íàðќøò³ âџéøëè â ìњðå. Âџéøëè âîíџ – ³ çíџêëè. 
×åêћþòü-÷åêћþòü ìàòўñ³ – íå ïîâåðòћþòüñÿ ñèíџ.

Ç’ÿâџâñÿ çíњâó ïќðåä æ³íêћìè Íåïòўí ³ ãњëîñíî-ãњëîñíî 
çàðåãîòћâ. Â³ä éîãњ ðќãîòó íћâ³òü õâџë³ ï³øëџ ïî ìњðþ.

– Íå ä³æäћòèñÿ òåïќð ñèíѕâ! – ðåãњ÷å Íåïòўí. – Àäæќ 
âîíџ çàáëóêћëè. Âè çàáўëè, ùî íà ìњð³ íåìћ äîðѕã ³ 
ñòåæњê.

² çíњâó â³í çàõîäџâñÿ â³ä ñòðàøќííîãî ñìѕõó. Òîäѕ 
æ³íêџ âџãóêíóëè:
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– Õàé áўäå â íћøèõ î÷ћõ ìќíøå ñâѕòëà, àëќ õàé 
íàä íћøîþ çåìëќþ ùå ÿñíѕøå ãîðљòü ç³ðêџ, ùîá ñèíџ 
çíàéøëџ ïî íèõ äîðњãó äî ðѕäíèõ áåðåãѕâ!

Òѕëüêè ñêàçћëè òàê æ³íêџ, ó íќá³ çðћçó љñíî-љñíî 
çàáëèùћëè ç³ðêџ. Þíàêџ ïîáћ÷èëè ¿õ ³ áëàãîïîëў÷íî 
ïîâåðíўëèñÿ äîäњìó. Îñü ÷îìў ìîðÿêџ ñџëüí³ é íåïå ðå-
ìњæ í³: ìàòåðѕ â³ääћëè ¿ì óñќ êðћùå, ùî ìћëè.

Прочитай легенду. Чи сподобалася вона тобі? Чим саме?
Розкажи, що зробили матері для своїх синів.
У легенді є кілька звертань до тебе, до всіх нас. Знайди і про-
читай їх. Про що говориться в них?

Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé 

ÑÊ²ËÜÊÈ Æ ÐÀÍÊ²Â ß ÏÐÎÑÏÀÂ...
Çћâòðà ïî÷èíћþòüñÿ ëѕòí³ êàíѕêóëè... Òðåòüîêëћñíèê 

Âàñџëüêî çàïèòћâ ó áћòüêà:
– Òћòó, à ùî ÿ ðîáџòèìó âëѕòêó?
– Â³äïî÷èâћòèìåø ³ ïðàöþâћòèìåø, – â³äïîâѕâ áћòü-

êî. – Çћâòðà ïîјäåìî ç³ ìíњþ â ïњëå. Äњáðå?
– Äњáðå! – çðàäѕâ Âàñџëüêî.
À Âàñџëüê³â áћòüêî ïðàöþâћâ àãðîíњìîì. Â³í âñòàâћâ 

óäњñâ³òà ³ јõàâ ó ïњëå.
Âàñџëüêî êð³çü ñîí ïî÷ўâ, ÿê õòîñü äîòîðêíўâñÿ äî 

éîãњ ïëå÷ћ. Òèõќíüêî øòîâõћº, áўäèòü.
Îé, ÿê íå õњ÷åòüñÿ âñòàâћòè! Àëќ ïðèãàäћâ Âàñџëüêî, 

ùî ñüîãњäí³ âîíџ ç áћòüêîì јäóòü ó ïњëå. Ï³äâѕâñÿ, 
ïîäèâџâñÿ äîâêњëà. Íàäâњð³ ùå òќìíî. Íà íќá³ ç³ðêџ 
ñљþòü, à íà ñõњä³ ÷åðâîíѕº.

Âàñџëüêî âìџâñÿ, ïîñíѕäàâ ç áћòüêîì. Îñü âîíџ âæå é 
íà ïîäâѕð’ÿ âџéøëè. Âàñџëüêî ïîêћçóº íà ðîæќâå íќáî 
íà ñõњä³ é ïèòћº:

– Òћòó, ùî âîíњ òàêќ? ×îìў íќáî ÷åðâњíå? Íåâæќ òàì 
ïîæќæà?

Áћòüêî âñì³õíўâñÿ.
– À õ³áћ òè í³êњëè íå áћ÷èâ, ÿê ñõњäèòü ñњíöå?
– Íå áћ÷èâ, – â³äïîâѕâ Âàñџëüêî.

– Äèâџñü, – ñêàçћâ áћòüêî. – Ïîáћ÷èø ðàç – çàõњ÷åòüñÿ 
ïîáћ÷èòè ùîäíљ.

Ïњò³ì âîíџ ñòîљëè íà îêњëèö³ ñåëћ. Ïќðåä íџìè 
çåëåíѕëî ïøåíџ÷íå ïњëå. Ñњíÿ÷í³ ïðњìåí³ áëèùћëè â 
êðћïåëüêàõ ðîñџ. Ó áëàêџòíîìó íќá³ ñï³âћâ æћéâîðîíîê. 
Âàñџëüêî ñòîљâ, ìîâ çà÷àðњâàíèé.

– Îé, êðàñџâî æ,– òџõî ïðîìњâèâ â³í. – Íåâæќ ùîäíљ 
òàê êðàñџâî?

– Ùîäíљ,– â³äïîâѕâ áћòüêî.
– Ñêѕëüêè æ ðћíê³â ÿ ïðîñïћâ,– ç æћëåì ïðîìњâèâ 

Âàñџëüêî.

Яка картина природи так вразила Василька?
Чому хлопчик з жалем сказав: «Скільки ж ранків я проспав»?
Яка головна думка оповідання?

Äìèòðî Ïàâëè÷êî 
Äå çåëќí³ õìћðè ÿâîðѕâ 
çàñòóïџëè íќáà ñџí³é ñòàâ, 
íà ñòåæџí³ ñњíöå ÿ çóñòðѕâ, 
ïðèâ³òћâ éîãњ ³ çàïèòћâ:
– Âñ³ íàðњäè áћ÷èø òè ç âèñњò, 
âñ³ äîëџíè ³ ã³ðñüêѕ øïèëѕ —
äå æ íàéáѕëüøèé íà çåìëѕ íàðњä? 
Äå æ íàéêðћùå ìѕñöå íà çåìëѕ?

Ñњíöå ïîñì³õíўëîñÿ çäћëÿ:
– Ïðћâäà, âñå ÿ áћ÷ó ç âèñîòџ, 
âñ³ íàðњäè ðѕâí³, à çåìëљ
òàì íàéêðћùà, äå âðîäџâñÿ òè! 
Âèðîñòћé, äèòџíî, é ïàì’ÿòћé, — 
Áàòüê³âùџíà — òî íàéêðћùèé êðàé.

Прочитай вірш мовчки. Як він побудований?
Про що запитала дитина в сонця і яку відповідь отримала?
У яких рядках виражено головну думку твору?
Розміть вірш і навчись його виразно читати.
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