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Як нема áез зірок неáозводу,
як áлакиті áез сонця нема,
так і мови нема áез народу,
і народу áез мови нема.

       Володимир Забаштанський
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МОВА І МОВЛЕННЯ

§ 1. мова в житті народу
Мова — це серце народу:
гине мова — гине народ

      Іван Огієнко

1. 1. розгляньте малюнок і виразно прочитаéте вірø.

рідна мово, зелена діáрово!
чую пісню твою запаøну.
Ти квітуºø пелюстками слова.
Я — листочок в твоºму саду.

      Петро Перебийніс

2. І варіант — переáудуéте третº речення в спонукальне 
з окличною інтонаціºю; II варіант — поáудуéте граôічну мо-
дель останнього речення, уписуючи до неї служáові слова.

2. 1. Спиøи. із складів утвори слова. Запиøи їх.

2. Спиøи прислів’я. Як ти розуміºø éого зміст?

Слово до слова — зложиться мова.
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3. 1. розглянь малюнок і прочитаé оповідання. чому так 
названо текст?

Ой підУ Я ЛУГОМ...

Це запам’яталося мені на все життя.
Заходило сонце. Я стояв áіля хати é дивився на поле. 

Жовтіла пøениця. Усміхалося áлакитне неáо. У саду гули 
áджоли.

і ось із поля почулася тиха пісня. Співала її жінка. За-
пам’яталися мені перøі слова:

Оé піду я лугом, лугом-долиною,
та чи не зустрінусь з родом-родиною...

Тоé день став для мене дорогим уроком рідної мови. 
Я люáлю свою рідну, дорогу українську мову. Як землю, 
на якіé народився. Як свою милу матусю. Як Україну 
стражденну і пісню славетну — рідне слово, áарвисте, 
пахуче, дзвінке (За Василем Сухомлинським).

2. З чим порівнюºться рідна мова? чому?

3. порівняé оповідання В. Сухомлинського і вірø п. пере-
áиéноса, вміщениé до вправи 1. Що в них спільне? Що 
відмінне?

4. Спиøи тоé уривок із оповідання, якиé тоáі наéáільøе 
припав до дуøі.
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океа’н тепе’р

4. 1. прочитаé текст. 

Важко навіть сказати, скільки людеé доклали зусиль, 
щоá ми з вами могли читати і писати.

Ми одержали у спадок сучасну українську літератур-
ну мову — áагату, розвинену, гнучку. нею можна вислови-
ти все: від наéскладніøих наéновіøих наукових відкриттів 
до наéвеселіøих вірøів, пісень, оповідань.

Осоáливо почесне місце належить Тарасові Григорови-
чу Шевченку, якиé оáроáив, відøліôував і показав світові 
дорогоцінне каміння — мову простого, пригноáленого тоді 
народу України (За Аллою Коваль).

2. Що можна висловити українською мовою? Запиøи сло-
вами з тексту.

3. Запиøи øість прізвищ українських письменників.

§ 2. збагачення мови новими словами

Світить рідне слово, як жива вода
          Богдан Чепурко

5. прочитаé строôу з поезії дмитра Білоуса. Знаéди в тексті 
антоніми і випиøи їх.

— Я читала, — повідаº Люда
стиøеніé цікавіé дітворі, —
що слова так само, як і люди,
молоді áувають і старі.

6. 1. із поданих складів утвори і запиøи слова.
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2. Що означають ці слова? де можна знаéти їх тлумачення? 
Які ще словники ти знаºø? Як розміщують слова в слов-
никах?

3. Яке з цих слів ти віднесеø до старих слів, а яке — до 
молодих (нових)? чому?

7. 1. прочитаéте поетичні рядки. Випиøіть слова, які вжи-
ваються в повсякденному мовленні.

Є на землі такі слова,
що не старіють: áуря é вітер,
вода і сонце, і трава ...
Лиø там, де вже дуøа німа,
словам тим одгуку нема!

           Максим Рильський

2. доповніть ряд виписаних слів своїми прикладами.

8. прочитаé слова. чи вживаються вони зараз у мовленні? 
Як називають такі слова? доáери до них із довідки сучасні 
відповідники і запиøи слова парами.

корогва, крам, уста, рать, стольниé град, врата, спу-
деї, піїти, свита.

Слова для довідки: гуáи, віéсько, прапор, товар, 
ворота, столиця, поети, студенти, плащ.

9. 1. прочитаéте тексти. Якиé з них художніé, а якиé — нау-
ково-популярниé? чому?

I. Тут зіáрали віче. на нього зіéøлася вся рать. Вої 
áули стомлені é пригнічені тим, що сталося. Мову почав 
старіéøина роду росавичів Ворон, одноокиé похмуриé 
чолов’яга (Володимир Малик).

II. Сьогодні комп’ютер міцно увіéøов у наøе життя. 
Якщо з’ºднати слова Інтернет та етикет, отримаºмо не-
тикет. нетикет — правила поведінки користувачів мережі 
інтернет. Світова павутина здаºться величезною, але не 
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слід заáруднювати її непотріáною інôормаціºю, вивіøу-
вати і розсилати порожні та однакові повідомлення.

2. У художньому тексті знаéдіть старі слова é усно доáеріть 
до них сучасні відповідники.

3. Запиøіть головне правило користувачів мережі інтернет.

10. 1. Спиøи. У кожному рядку підкресли «заéве» слово. 
Оáґрунтуé свіé виáір.

а) Глас, звук, голос, øум, øепіт.
á) Оáласть, місто, раéон, повіт, селище.
в) кліпмеéкер, продюсер, áізнес-леді, дизаéнер, 

кравчиня.

2. пригадаé, у яких творах української літератури вжива-
ються наведені старі слова.

§ 3. культура мовлення  
і культура спілкування

Сію дитині в серденько ласку
      Варвара Гринько

11. 1. прочитаé вірø. Які слова ввічливості вжито в тексті? 
чи можна ці слова вимовляти незадоволено, з похмурим 
оáличчям?

Сію дитині в серденько ласку.
Сіéся-родися ніжне «Будь ласка»,
вдячне «Спасиáі», «Виáач» тремтливе —
слово у серці, як зернятко в ниві.

         Варвара Гринько

2. Знаéди у вірøі спонукальні речення. З якою метою вони 
вжиті? Як на письмі виділяºться звертання? Як кажуть 
про людину, яка вживаº слова ввічливості?
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будь ла’ ска до поба’ чення

12. із складів утвори слова. Запиøи їх. Які ці слова за зна-
ченням?

13. 1. прочитаéте і запам’ятаéте правила чемності.

куди á ти не приéøов: у øколу, в гості, в установу — 
вітаéся перøим. Якщо ти éдеø зі старøими і вони віта-
ються з кимось, ти маºø вітатися також. 

неаáияке значення маº тон розмови. Хіáа можна вітати 
людину з незадоволеним, похмурим виразом на оáличчі?

Уміé вислухати свого співáесідника. не переáиваé éого. 
Важливо уміти вчасно é доречно підтримати розмову.

2. Складіть діалоги і розіграéте ситуації: І варіант — хто 
вітаºться перøим, якщо зустрілися молодøиé і старøиé,  
хлопчик і дівчинка; II варіант — у яких випадках замість 
«доáриé день!» можна говорити «привіт!».

14. 1. розгляньте малюнок і прочитаéте казку в осоáах.

БУдЯк, МіМОЗа і ТрОЯнда

За металевою огорожею казкового Саду простяглася 
дорога, а на її узáіччі ріс звичаéнісінькиé дикиé Будяк. 
диким éого прозвали тому, що він не дотримувався навіть 
наéпростіøих правил поведінки.
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Одного разу Будяк дістався до самісінької огорожі 
і крізь неї поáачив Мімозу. не моргаючи, Будяк почав 
прискіпливо її розглядати.

Мімоза áула гарно вихована, і від такого áезцеремон-
ного погляду відчула сеáе ніяково.

— Ось áачиø, мене навіть здаля всі помічають, — з по-
гордою звернувся до Мімози Будяк і, не соромлячись, 
продовжував:

— а ти і кольором, і поведінкою надто скромна. Такі 
зараз не в моді! і життя твоº якесь áуденне! — докоряв 
Мімозі Будяк... (За Наумом Осташинським).

2. продовжіть казку. Скористаéтесь роáочими матеріала-
ми Вченого Лиса é поáудуéте та запиøіть діалог Будяка 
і Троянди.

нащо оáражаºø áеззахисну Мімозу; не зможе 
груáо відповісти; твої колючки, щоá чіплятися; 
мої øипи — щоá захищатися; скромність, ніжність 
і красу треáа захищати.

15. із розсипаних слів склади і запиøи прислів’я. поясни, 
чому так кажуть.

по, птицю, пір’ю, пізнають, людину, а, по, мові.

Завдання і запитання для повторення
1. Яке значення маº мова в житті народу?

2. назви п’ять старих слів і п’ять — нових. У яких творах 
вони зустрічаються?

3. Що таке спілкування?

4. Які ознаки культури усного мовлення, а які — писемного?
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ТЕКСТ

§ 4. заголовок.  
найважливіші в тексті слова

Я поцілую мальву у щоку
      Ліна Костенко

16. 1. прослухаéте музику петра чаéковського «Вальс кві-
тів». прочитаéте вірø. Якиé настріé викликають ці твори?

аéстри задумані, квіти останнії,
осені пізньої сльози áагрянії...
Сумно øепочеться вітер над вами,
і оáмиваº вас неáо дощами.

       Володимир Сосюра

2. пригадаéте, за якою ознакою доáирають заголовок до 
твору. доáеріть до вірøа заголовок.

Заголовок передаº те наéважливіøе, що змальо-
вано на картині аáо в тексті.
Зрозуміти наéважливіøе допомагають запитання: 
Про що розповідається? Чого навчає твір?

17. Яка твоя наéулюáленіøа квітка? придивися до неї. Що 
осоáливе в її кольорі, ôормі? послухаé «голос» своºї 
улюáлениці. Уяви сеáе ціºю квіткою. Спроáуé визначити 
її характер.

18. 1. із поданих складів утвори і запиøи слова.
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2. довідаéся, чому ці квітки отримали таке наéмення.

3. Спиøи речення.

Я поцілую мальву у щоку.
            Ліна Костенко

19. 1. прочитаéте оповідання. Якими словами змальовано 
пиøні áарви мальв? до яких частин мови належать ці 
слова?

палахкотять áіля вікон животрепетним вогнем розвихрені 
мальви. Шугають червоними язиками áагаття під самісіньку 
стріху. Так і гляди, від їхнього полум’я загориться хата!

ніхто не знаº, коли é хто посадив їх на сонячному 
причілку. Мати кажуть, що ті рожі посадила колись дав-
ним-давно ще áаáуся в свої дівочі літа (За Іваном Цюпою).

2. поміркуéте, чи º це оповідання текстом. чому ви так 
вважаºте?

3. доáеріть до даного тексту заголовок: І варіант — якиé 
допомагаº зрозуміти, про що розповідаºться; II варіант — 
якиé спонукаº задуматися, чого навчаº твір.

4. Спиøіть ту частину оповідання, в якіé описуються вогненні 
áарви мальв.

20. 1. Спиøи текст, доáираючи з дужок потріáні слова.

Людям мальва відома здавна. Ще древні греки é рим-
ляни цінували é розводили (мальву, цю квітку). Тільки для 
них мальва áула не квіткою, а лікарською рослиною і... 
салатом. З її молодих листочків (вони, греки, люди) готу-
вали смачні, корисні для здоров’я салати. Вони é назвали 
(її, квітку, рослину) мальвою (За Аллою Коваль).

2. Які історичні відомості про мальву повідомляº автор?

3. порівняé тексти про мальви (вправа 19 і вправа 20). Якиé 
із них художньо описуº квіти, а якиé — подаº точні наукові 
відомості?

4. поміркуé, якиé заголовок можна діáрати до тексту алли 
коваль. Запиøи éого.
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Квітка радості
21. 1. прослухаé музичниé уривок твору едварда Ґріґа «ра-

нок» і виразно прочитаé вірø. Яким почуттям проéняті 
ці твори? Запиøи вірø з пам’яті.

Знову ранок, знову світ!
Знову квіти і проміння,
і надії, і тремтіння,
і усміøка, і привіт.

      Микола Вороний

2. підкресли іменники. чому вони переважають у вірøі? Яке 
враження цим створюºться?

3. поáудуé звукові моделі слів, у яких звуків менøе, ніж 
літер.

22. 1. із поданих складів утвори і запиøи слова.

2. Спиøи поетичні рядки.

Болять маéáутнім, øколо, твої груди.
нехаé святиться твіé простиé поріг!

               Іван Драч

гардеро’ б мізи’нець

23. 1. прочитаéте. Визначте, якиé це текст: художніé чи 
науково-популярниé. Які слова і речення допомогли 
зрозуміти éого зміст?

Школа — слово грецького походження. У перекладі 
воно означаº «місце радості», «вчена áесіда», «розумне 
дозвілля».

У давніé Греції навчальні заняття (їх називали словом 
«сколе») проходили у ôормі наукових áесід. двіéок не 
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ставили, домаøніх завдань не áуло. Зате існували тілесні 
покарання за поруøення. Учнями áули тільки хлопчики.

на слов’янські землі øкола приéøла тисячу років тому. 
В ніé вчилися тільки діти заможних людеé. Так грецьке 
слово сколе по дорозі до нас стало школою.

2. доáеріть до тексту заголовок.

3. Випиøіть словосполучення, які пояснюють зміст слова 
школа.

24. 1. розгляньте малюнок і прочитаéте уривок з оповідання.

кОнВаЛіЯ під ВікнОМ

Уже півроку нездужає наталочка. Тяжка в неї недуга: 
ноги не рухаються, мов чужі. Лежить наталя вдома у по-
стелі день і ніч.

Ми не заáуваºмо про свою однокласницю, ходимо до 
неї щодня. 

Весною наталине ліжко поставили áіля вікна. Вона 
дивиться на траву, листя é каже:

— Як мені хочеться походити по траві!
а то раз наталя поáачила зелені листочки, немов до-

лоньки.
— дивіться, — øепоче вона, — конвалія!
наталя áула така рада, аж щічки зарум’янилися.
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Та сталося лихо. Вночі áула велика злива. рано-вран-
ці, до сходу сонця, коли наталя ще спала, ми приéøли 
в садок і поáачили: конвалія лежить зламана.

Що ж роáити?.. (За Василем Сухомлинським).

2. Скористаéтеся роáочими матеріалами Вченого Лиса 
і продовжіть оповідання. підготуéтесь виразно розповісти 
твір в осоáах.

наталя засмутиться; сходили до лісу; викопали 
кущик; посадили під вікном; дивись, як áіліють 
дзвіночки; а я áоялася; гроза; вітер; снилося, що 
áуря зламала конвалію.

3. поміркуéте, чому оповідання маº такиé заголовок. назвіть 
слова, які зв’язують речення в даному тексті.

4. Випиøіть із тексту виділені слова. Запам’ятаéте їх пра-
вопис.

25. напиøи листа своºму другові (своїé подрузі). Вислови 
в листі власні міркування про дружáу.

§ 5. Тема і основна думка тексту
Всі на світі сльози б я витер...

       Тетяна Майданович

26. 1. прослухаé вірø та музику, яка зоáражаº вітер. З якою 
інтонаціºю слід читати перøу строôу? другу? чому ти 
так думаºø?

Вітер маº тисячі рук,
ними він розгладжуº луг,
з кручі різко кинеться вниз,
розкуéовджуº верáоліз.
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От áи мати рук, як тоé вітер!
Всі на світі сльози á я витер...

            Тетяна Майданович

2. доáери до вірøа заголовок.

3. доведи, що: 1) заголовки «Тисячорукиé вітер», «для чого 
вітрові тисячі рук?» допомагають зрозуміти, про кого аáо 
про що розповідаºться у вірøі; 2) заголовок «Всі на світі 
сльози á я витер...» спонукаº задуматися, чого навчаº твір.

4. пригадаé, що таке тема і основна думка тексту.

У тексті про когось аáо про щось розповідаºться, 
доводиться якась думка чи описуºться предмет 
(явище). Це тема тексту. 
Текст створюºться з певною метою. Це éого ос-
новна думка.
Зрозуміти основну думку допомагають запитання:
Чого навчає текст? Що в ньому засуджується?

27. 1. із поданих складів утвори і запиøи слова.

2. Утвори від записаних слів прикметники чоловічого і жі-
ночого роду.

28. 1. Спиøи приказки. про кого так кажуть?

Моя хата скраю. а там хоч трава не рости.

2. чи легко жити серед áаéдужих людеé? чи можна від них 
дочекатися допомоги, співчуття, поради, підтримки? чи 
розділить така людина твою радість, твоº горе?

3. розкажи, хто до теáе завжди чуéниé, уважниé, хвилюºться 
за теáе, вáоліваº, радіº твоїм радощам і успіхам.
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29. 1. розгляньте малюнок і прочитаéте оповідання.

наШ ТаТО ОдУЖаВ

Зустріла катруся на подвір’ї двох своїх однокласників 
і поділилася радістю:

— наø тато одужав.
петро é Гриць подивилися на катрусю, знизали пле-

чима і, нічого не сказавøи, поáігли ганяти м’яч. катруся 
підіéøла до дівчаток.

— наø тато одужав, — сказала вона é засяяла на ра-
дощах.

Одна з них — ніна — здивовано спитала:
— ну то é що?..
катруся відчула, як до горла підкотилася грудка, і їé 

стало важко дихати. Вона відіéøла до одинокої тополі та 
гірко заплакала (За Василем Сухомлинським).

2. Визначте тему é основну думку оповідання.

3. Що ж так оáразило катрусю? чому вона гірко заплакала? 
напиøіть відповіді на запитання кількома реченнями.

30. 1. прочитаé текст. доáери до нього заголовок.

коли діти дізналися, що Оля від’їжджаº в інøе місто 
назавжди, то дуже засмутилися. Вчителька запропонува-
ла провести дівчинку і щось їé подарувати та поáажати.
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діти намалювали сонце, що означаº щастя, квітку со-
няха — радість, двох лелек — дружáу, áджолу — працьо-
витість. а один хлопчик зоáразив метелика і пояснив, що 
він уосоáлюº красу.

повертаючись додому з вокзалу, діти запитали у вчи-
тельки:

— а уроки сьогодні áудуть?
— У нас сьогодні áув наéважливіøиé урок, — відповіла 

вчителька.

2. Випиøи частину тексту, в якіé розповідаºться про те, що 
áажали діти Олі.

3.  чи заáудуть діти свою однокласницю? Як áудуть спілку-
ватися? Що можна сказати про учнів цього класу? чого 
навчив їх цеé урок?

Не похитнеться дуб-витязь у злую негоду
              З народного

31. 1. прочитаé вірø. 

Ще в дитинстві я ходив у трави,
в гомінливі трепетні ліси,
де дуáи мовчали величаво
у краплинах ранньої роси.

               Василь Симоненко

2. Запиøи поетичні рядки з пам’яті.

3. підкресли іменники та зв’язані з ними за змістом при-
кметники.

вра’ нці вдень вве’ чері
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32. 1. із поданих складів утвори і запиøи слова.

2. поміркуé, чому ці рослини отримали такі назви.

33. 1. прочитаé слова. Як, на твою думку, їх можна згрупу-
вати?

Глід, ячмінь, тополя, дуá, овес, верáа, áузина, сосна, 
квасоля.

2. Запиøи слова групами.

34. 1. Опиøи крони різних дерев — дуáа, тополі, верáи, яли-
ни, липи. Що вони тоáі нагадують? крона якого дерева 
схожа на парасольку? свічку? конус? кулю? 

2. Спроáуé придумати вірøовану загадку про áудь-яке з цих 
дерев.

35. 1. розглянь малюнок із зоáраженням дуáа. Уяви, що за 
ціºю ілюстраціºю ти маºø скласти текст-опис і надіслати 
éого на конкурс у журнал «Соняøник». 

2. пригадаé, як áудуºться такиé текст. Склади і запиøи 
опис, за потреáи використовуючи роáочі матеріали Вче-
ного Лиса.
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ЩО Це За дереВО?

Зачин  
(загальне уявлен-
ня про предмет)

Могутнº листяне дерево

Основна частина  
(ознаки предмета)

Стовáур міцниé, товстиé, з візерун-
частою корою.
крона нагадуº ...
Гілля крислате; високо підносить 
до неáа ...
Листки темно-зелені, різьáлені, ...
Цвіте сережками. плід — ...

3. прочитаé записаниé твір. чи немаº в ньому докучливих 
повторень тих самих слів? Як їх усунути? Скористаéся 
порадами Вченого Лиса.

Щоá поáудувати висловлювання та вдосконали-
ти éого зміст, скористаéся запитаннями що хочу 
сказати? для чого? Вони допомагають нам зорі-
ºнтуватися в умовах спілкування: знаéти важливе, 
вилучити заéве, додати пропущене.

36. 1. Уявіть сеáе редакторами. прочитаéте текст-розповідь. 
чи відповідаº éого зміст заголовкові? чи немаº чогось 
заéвого?

ЯкиМ ВирОСТаЄ дУБ У перШий рік СВОГО ЖиТТЯ

дуá у перøиé рік життя утворюº стрижневиé корінь 
довжиною áільøе метра. а ось над землею він виростаº 
не вище, як на десять сантиметрів. дуá не скидаº листя 
аж до самої весни.

2. пригадаéте, за якою ознакою áудуºмо текст та поліпøу-
ºмо éого зміст.

3. Запиøи удосконалениé текст.
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§ 6. Будова тексту
Ростуть опеньки у тумані 
серед сосонок і беріз

           Ліна Костенко

37. 1. прочитаé і відгадаé загадку.

Гречка в полі, жито в полі,
а ось тут у глуøині
виростають парасолі —
хоч маленькі, та смачні.

        Микола Петренко

2. Які слова допомогли тоáі здогадатися, що описуються 
гриáи? до яких частин мови належать ці слова?

3. до якого слова загадки відноситься дана звукова модель?

O O O O

38. 1. із поданих складів утвори і запиøи слово.

2. чому ці гриáи отримали таку назву?

3. розглянь малюнок і спиøи речен-
ня. Встанови зв’язок слів у ньому.

ростуть опеньки у тумані серед 
сосонок і áеріз.
            Ліна Костенко

4. чи можна цеé оáразниé вислів Ліни костенко використати 
як заголовок до малюнка? чому?

39. 1. прочитаé уривок із казки.

Виткнувся із землі маслючок. ніжка товстенька. Бру-
натниé капелюøок на самі вуха насунутиé, щоá ніхто не 
знаéøов.
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— З днем народження! — ласкаво привіталася травичка 
і розсунула стеáлинки, місцем поступилася.

а гілка осики зронила кілька листочків, щоá ніхто не 
помітив (За Олегом Буценем).

2. Знаéди в казці опис маслючка. Вислови припущення, 
яку вдачу мав маслючок. чому ти так думаºø? Які риси 
зовніøності гриáка переконують нас у цьому? 

40. 1. прочитаéте текст. Знаéдіть слова, що описують гриá-
ниé струмочок. Яку картину ви уявили?

ГриБний СТрУМОчОк

Хто áував у горах в гриáну пору, напевно, áачив цю 
дивовижу: гриáи ланцюжком, один за одним, спускають-
ся вниз по схилу, ніáи гриáниé струмок пливе. Струмок? 
а може, тут і криºться розгадка?

У горах так: проéде злива — і помчать øумні, øвидкі 
потоки. Такиé потік розмиº гриáницю і зариº її øматки 
по дорозі в землю. Спаде вода — і від струмка é сліду не 
áуде. а гриáниця залиøиться, проросте гриáами. От вам 
і гриáниé струмочок (За Андрієм Сахаровим).

2. даéте письмову відповідь на запитання кількома речен-
нями (за варіантами): 

 І варіант. Яку дивовижу можна поáачити в горах у гриáну 
пору? 

 II варіант. Як утворюються гриáні струмочки в горах? 

 III варіант. чому гриáні місця в горах називають гриáними 
струмочками?

3. Якиé тип тексту — розповідь, опис чи міркування — по-
тріáно використати в кожному з випадків? доведіть свою 
думку.

41. пригадаé, як áудуються тексти (розповідь, опис, мірку-
вання). За потреáи користуéся таáлицею.
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Як БУдУюТь ТекСТи

розповідь  
Що сталося?

опис  
Який? Яка? 

Яке?

міркування 
Чому?

Зачин

час і місце 
події.

Загальне вра-
ження чи уявлен-
ня про предмет 
(явище).

Твердження, 
яке потріáно 
довести.

Основна 
частина

розгортання 
події.

Ознаки предме-
та (явища).

доведення.

Заключна 
частина
(кінцівка)

Заверøення 
події.

Висновок. Висновок.

42. 1. Виразно прочитаé уривок з оповідання.

В дОЛаХ

Стоїть ліс. З дерев: áерези, черемхи, дуáи.
Восени опадаº листя, жовкне, øелестить. Граº при 

світлі різними áарвами. іноді місцями жаріº проти сонця, 
мов саме полум’я.

Між ними одна сосна. Все зеленіº.
— чого зеленіºø? — накинулися дерева одного разу 

на неї. — Ми всі восени жовкнемо і скидаºмо листя, а ти 
одна хочеø відзначитися в лісі?... (За Ольгою Кобилянською).

2. продовж текст-розповідь. Як могли á розгортатися події? 

3. доповни і запиøи речення.

І варіант. Восени листя жовтіº тому, що...

II варіант. Восени листя опадаº тому, що...
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Зелений листочок — сонячна комора
43. 1. прочитаé і відгадаé загадку.

Моº листя хитромудре
і не схоже на кружальця.
Моº листя, мов долоні,
розчепірило п’ять пальців.

2. Які слова допомогли тоáі здогадатися, про що éдеться 
в загадці? на які питання вони відповідають? до якої ча-
стини мови належать?

3. поáудуé звукові моделі слів, у яких літер áільøе, ніж 
звуків. поясни їх правопис.

44. 1. із поданих складів утвори і запиøи слова. до яких 
частин мови вони належать? Як їх ще можна назвати? 
Виділи в них корінь.

2. Спиøи. підкресли головні члени речення.

красива осінь виøиваº клени
червоним, жовтим, синім, золотим.

              Ліна Костенко

45. 1. Уявіть сеáе вченими-áіологами. Спроáуéте дізнатися, 
чому зелениé листок називають сонячною коморою. 
пригадаéте, як дихаº і живиться рослина.

2. поспостерігаéте, як змінилися дерева, кущі, трави з при-
ходом осені. порівняéте два листочки — зелениé і жовтиé. 
чому зелениé листочок міцниé, тугиé, пружниé? а якиé 
жовтиé? чому?

3. прочитаéте текст і поділіть éого на частини. до кожної 
частини усно поставте запитання.

У зеленому листку º маленькі зелені зернята. неозáро-
ºним оком їх не помітиø. коли сонце світить, ці зернята 
ростуть і діляться. Так відáуваºться процес росту листка та 
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é усіºї рослини. Окрім зелених зернинок, у листку º і жовті, 
а в деяких рослин — ôіолетові, червоні. коли сонце пе-
рестаº світити, зелені зернинки зникають і залиøаються 
тільки жовті, червоні аáо ôіолетові. Так листочок змінюº 
своº заáарвлення.

4. Спиøіть перøиé аáзац тексту.

46. 1. прочитаé зачин і кінцівку тексту. поміркуé, з чого зе-
лені зернятка-кухарики варять оáід для всього дерева. 
Що це за їжа?

2. Скористаéся роáочими матеріалами Вченого Лиса і скла-
ди основну частину.

ЗеЛений ЛиСТОчОк — СОнЯчна кОМОра

Зачин
Зелениé листок називають сонячною комо-
рою, áо він вáираº та зáерігаº світло і тепло 
Сонця. Як це відáуваºться?

Основна 
частина

Що за диво-кухари-
ки живуть у листку?
із чого вони готують 
їжу?

Як потрапляº у лис-
ток вода?
Що вдихаº листочок 
через отвори? Що 
видихаº?

крихітні зелені зер-
нинки, їх не помітиø 
оком.
із сонячних променів, 
води é вуглекислого 
газу.
піднімаºться від ко-
ріння по...
Вуглекислиé газ; ки-
сень.

Заключна
частина

під діºю Сонця маленькі зернинки-кухари-
ки утворюють крохмаль і цукор, якими жи-
виться вся рослина. У листку, як у коморі, 
сонячна енергія залиøаºться назавжди.

3. Визнач тип тексту. Запиøи основну частину.
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§ 7. про одне і те ж по-різному
Річка плине, берег рвучи,
далі, далі попід кручі

      Леся Українка

47. 1. прочитаé і відгадаé загадку.

Виáігла із джерела:
і лугами, і полями, та дрімучими лісами —
аж до моря допливла.

2. порахуé, скільки у загадці іменників, прикметників, ді-
ºслів. чому іменників наéáільøе? Яку øироку панораму 
окреслюють іменники в наøіé уяві?

3. Знаéди на карті річку, яка протікаº в твоїé місцевості. 
простеж øлях своºї річки від джерела до моря чи озера. 

48. із розсипаних складів утвори слова. Запиøи. Як їх можна 
згрупувати?

49. 1. прочитаé поетичні рядки. Запиøи їх з пам’яті.

річка плине, áерег рвучи,
далі, далі попід кручі.

     Леся Українка

2. Характер якої річки — рівнинної чи гірської — відоáражено 
у вірøі? прислухаéся до звучання вірøа. Які звуки часто 
повторюються? Яке цим створюºться враження?

50. 1. прочитаéте уривок із порівняльного опису. Як éого 
можна закінчити? Які прикметники-антоніми для цього 
слід вжити?

ріВнинні Та ГірСькі річки
рівнинні річки тихоплавні. Вони не долають переøкод, 

а оáминають їх. поверхня річок спокіéна. Вода в них про-
зора.

Гірські ріки...
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Слова для довідки: áурхлива, øвидкоплинна, стрім-
ка, øалена, могутня, каламутна.

2. допиøіть текст, скориставøись словами для довідки. За 
потреáи звертаéтесь до даної таáлиці.

Як БУдУюТь пОріВнЯЛьний ОпиС

Зачин
Ставлять завдання, як відрізнити подіáні між 
соáою предмети (явища).

Основна
частина

Перший спосіб Другий спосіб

Відмінні ознаки 
предметів (чи 
явищ) описують 
одночасно.

Відмінні ознаки предметів 
(чи явищ) описують послі-
довно: спочатку — одного, 
потім — другого і т.д.

3. порівняéте вірø Лесі Українки та поáудованиé вами по-
рівняльниé опис. У якому з текстів річка описуºться оá-
разно? Якиé текст можна помістити в довідник, підручник 
з природознавства?

З огляду на умови спілкування, говоримо про одне 
é те ж по-різному: точно описуºмо предмет (яви-
ще), аáо живописно, оáразно малюºмо éого.

51. 1. розглянь малюнок і прочитаé тексти.
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1. річка прут áере початок у карпатах. Маº гірськиé 
характер. довжина — áлизько тисячі кілометрів.

2. попід поважно задумані гори, поміж килими гаїв, 
лугів, левад сріáною стрічкою в’ºться прут. пливе øи-
роко, розмаøисто, журливо øепотить водами, неначе 
оповідаº горам і рівнинам якусь одвічну казку (За Петром 

Козланюком).

2. Що спільного в цих текстах? чим вони відрізняються?

3. Яка мета перøого висловлювання?

4. Яка картина постаº в уяві, коли читаºø другиé текст? 
Знаéди в цьому творі слова, які допомагають «почути» 
é «поáачити» гірську річку. 

5. Спиøи текст, якиé тоáі áільøе сподоáався.

52. 1. прочитаé і спиøи народні порівняння. 

 Тиха, як вода в криниці.
 пропав, як камінь у воді.

2. про кого так кажуть? поясни, чому ти так вважаºø.

Річка заснула в берегах
             Ліна Костенко

53. 1. прослухаé музику петра чаéковського «Листопад» 
та поетичні рядки. Яким настроºм вони проéняті? Які 
почуття áудять?

Осінь áрами свої замикала вночі,
погуáила у неáі журавлині ключі.

          Ліна Костенко

2. Запиøи вірø з пам’яті. підкресли в цьому реченні головні 
члени.

вночі’ вчо’ ра
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54. 1. Спиøи слова каліграôічно. Зверни увагу на їх пра-
вопис.

2. Спиøи речення.

річка заснула в áерегах...
      Ліна Костенко

55. 1. поспостерігаéмо за наøою річкою. чи готуºться вона 
до зими? Як саме?

Ми áули áіля річки навесні, влітку, ранньої осені. Які 
зміни ви помітили на річці тепер? Якою стала верáичка? 
кому даруº свої листочки? чи змінилися зелені водорості? 
Яким став áерег? де поділися риáки? жаáки? раки? де 
тепер птахи? куди поховалися комаøки?

Що роáитиме річка взимку? Хто її змусить заснути?

2. поміркуéте, що сталося á з усіма меøканцями річки, якáи 
вона не вкривалася взимку кригою.

56. 1. прочитаé і порівняé тексти. Визнач їх типи.

I. Біля річки в мене º улюáлене місце. Там росте вер-
áичка, яку ми посадили разом із дідусем.

Одного весняного ранку дідусь приніс маленькиé 
саджанець. Ми виріøили посадити éого на áерезі річки. 
дідусь викопав ямку і опустив у неї верáичку, а я закидав 
коріння землею. потім ми щедро полили деревце.

наøа верáичка привітно øелестить листям і даруº всім 
гарниé настріé.

II. Велику користь державі приносять юні охоронці рі-
чок. Оáлік водоéм, вивчення їх ôлори і ôауни, порятунок 
молодої риáи, патрулювання в раéонах рік та озер, спо-
стереження за ростом і розвитком риá та інøих меøканців 
водоéм — ось далеко не повниé перелік їхніх справ.
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2. до перøого тексту доáери і запиøи заголовок.

3. передаé зміст другого тексту одним реченням і запиøи.

57. 1. прочитаé. поміркуé, як допомогти заáрудненіé річці.

2. доповни і запиøи вірøовані рядки, скориставøись сло-
вами для довідки. доáери до вірøа заголовок.

порятунку ... ріка,
áо не дáаº áаéдужа ... .
річко-..., постриваé,
підрости нам тріøечки ... .

Ми очистим твої ... —
стане нам і ..., é снаги.
Будеø ти áлищати, як ...,
всім даруючи втіху é ... .

Слова для довідки: рука, річечко, áлагаº, áереги, 
скло, завзяття, даé, тепло.

Завдання і запитання для повторення
1. З яких частин складаºться текст?

2. Що виражаº заголовок тексту?

3. Що таке тема і головна думка тексту?

4. Які º типи текстів? чим вони подіáні і чим відрізняються?

5. назви’ ознаки тексту-міркування.

6. Які тексти використовують у листах? в довідниках і ен-
циклопедіях? в усному мовленні?
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РЕЧЕННЯ

§ 8. види речень
Мені наснився тихий сад

        Василь Стус

58. 1. розглянь малюнок і прочитаé вірø. 

В сивому тумані,  Вміº одаряти
в сині димовіé —  сотнями дарів
яáлука рум’яні,  осінь, щедра мати,
груøі медові.   всіх трудівників!

          Максим Рильський

2. Скільки речень у вірøі? Які це речення за метою вислов-
лювання? 

3. постав запитання до кожного речення. Якиé розділовиé 
знак треáа ставити в кінці питального речення? Яке слово 
потріáно вимовляти з áільøою силою голосу?

4. переáудуé перøе речення в окличне і запиøи. Як éого 
слід прочитати? 

5. переáудуé друге речення в спонукальне з окличною ін-
тонаціºю. Виразно прочитаé це речення.
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59. 1. попрацюéте з таáлицею. доáеріть і запиøіть відсутні 
речення.

Види речень

За метою  
висловлювання

За інтонаціºю

неокличні Окличні

Розповідні  
(про щось розпо-

відаºться аáо пові-
домляºться)

Осінь вміº ода-
ряти сотнями 

дарів.

Питальні  
(про щось  

запитуºться)

чи вміº осінь 
одаряти сотня-

ми дарів?!

Спонукальні  
(висловлюºться 

спонукання до дії: 
прохання, пора-

да, застереження, 
заáорона, заклик, 

наказ тощо)

2. З якою метою ми вживаºмо розповідні речення? питальні 
речення? спонукальні речення?

3. прочитаéте парами неокличні та окличні речення. Які 
речення передають окличну інтонацію в усному та пи-
семному мовленні?

4. Складіть за таáлицею власні речення. Запиøіть їх.

60. 1. із складів утвори слова. Запиøи. Яке серед цих слів 
º заéвим? чому?
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2. Спиøи поетичні рядки.

Мені наснився тихиé сад, 
роса, спориø на стежці.

       Василь Стус

гекта’р кіломе’тр

61. 1. прочитаé текст. Як ти розуміºø вислів «викохав садок»?

дядько роман викохав садок. і в садку в нього справжні 
дива! на одніé гілці яáлуко сніжно-áіле. а на сусідніé — 
золотисте аáо зовсім червонощоке. Визирають яáлука 
з-поміж листя, сміються до сонця, наливаються, спіють 
(За Олесем Гончарем).

2. постав письмово декілька запитань до перøого речення.

3. Визнач головні члени в останньому реченні. Скільки 
в ньому присудків? Яке враження створюºться завдяки 
вживанню декількох діºслів-присудків? переáудуé це 
речення в спонукальне і запиøи. Склади до нього схему.

62. 1. прочитаé уривок з тексту. 

ЯБЛУкО і СВіТанОк

Малиé Миøко часто приходив до свого дідуся корнія. 
пригощав дідусь онука смачними яáлуками, груøами, медом.

Та Миøко не міг відірвати очеé від великого áілого 
яáлука, що виросло аж на верøечку одніºї яáлуні.

— дідусю, люáиé, дозволь мені зірвати он те яáлуко!
— ні, — відповів дідусь, — це яáлуко належить тому, 

хто приéде в сад на світанку і попрацюº годинку... (За 

Василем Сухомлинським).

2. Яким ти уявляºø дідуся корнія? а Миøка? 

3. подумаé, яке закінчення може мати цеé твір.

4. Випиøи з тексту одне розповідне і одне спонукальне 
речення. У спонукальному реченні підкресли звертання.
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§ 9. Головні та другорядні члени речення. 
зв’язок слів у реченні

Барви осіннього лісу
63. 1. прочитаé вірø катрусі — твоºї ровесниці. Які почуття 

він проáуджуº?

Осінь мріéна, осінь мила
все áагрянцем притрусила.
і сама — в áарвистім листі,
ще é калиновім намисті...

2. Які іменники та зв’язані за змістом прикметники малю-
ють пиøні øати осені? Які поетичні рядки, казкові історії 
навіяла тоáі золота осінь?

3. Випиøи з вірøа головні члени речення.

64. 1. Спиøи слова та прислів’я.

Жовтень ходить по краю та птахів виганяº із гаю.

2. Встанови зв’язок слів у реченні. Скільки в ньому присуд- 
ків? Як голосом і на письмі передати інтонацію перелі-
чення?

3. на які питання відповідають другорядні члени речення? 
З якими словами вони зв’язані? 

температу’ра шере’нга

65. 1. Виразно прочитаé твір твого ровесника Олега в му-
зичному супроводі.

Скрізь, куди не глянь, — золото, золото. і так тихо...
Тільки інколи налетить вітер, зірве з дерева листочки. 

і закружляють вони в повітрі, наче метелики. а листочку так 
не хочеться з дерева падати. Він аж почервонів з печалі. 
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деякі листочки скручуються в дудочку. і коли оáережно 
розгорнути такиé листочок, усередині в ньому тремтить 
криøталева росинка!

2. Як змальовано осінь композитором і юним письменни-
ком — оáразно чи точно? Оáґрунтуé свою думку.

3. постав запитання до кожної частини тексту. Спиøи третіé 
аáзац і встанови зв’язок слів у перøому реченні.

66. 1. розгляньте áукет осінніх листочків. Знаéдіть якнаé-
áільøе відтінків червоного кольору. покажіть пурпурові, 
áагряні, виøневі, áордові листочки. придивіться, як 
пломеніють червоні кольори в осінньому золоті.

2. Складіть художніé опис за поданим початком.

Яких тільки áарв немаº в осінньому лісі!..

67. 1. прочитаé речення. поøир éого другорядними члена-
ми, використовуючи схему.

..., ..., ...   ... ... .
Листочки кружляють.

2. Запиøи поøирене речення. підкресли в ньому головні 
та другорядні члени.

68. З кожної групи слів склади і запиøи речення. прочитаé 
утворениé текст. доáери і запиøи до нього заголовок.

 Верáа, священним, деревом, º;

 в, піснях, оспівана, вона, народ-
них, áагатьох;

 верáу, тримають, освячену, оá-
разами, за;

 áукети, котиків, з, верáових, º, 
наéкращим, для, подарунком, 
рідних, знаéомих, та.
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Як побороти страх?
69. 1. прочитаéте вірø. Що у вас викликаº посміøку? чому?

— а куди ти, синку, éдеø?
— на віéну, татусю.
— нащо ж ти дрючок áереø?
— Бо гусеé áоюся.

— нащо ж хліáа стільки взяв?
— То для пса чужого,
щоá мене він не заéмав,
як піду повз нього.

— а мотузку нащо сплів?
— прив’язать гармату,
щоá áува не загуáив,
як стану тікати.

            Катерина Перелісна

2. Які види речень за метою висловлювання та за інтонаціºю 
використовуº автор? 

3. прочитаéте варіанти заголовків до твору катерини пе-
релісної.

Боягуз. а куди ти, синку, éдеø? Заяча дуøа. на віéну!.. 
Хороáриé вояк.

4. Випиøіть заголовки: І варіант — які допомагають зро-
зуміти, про кого розповідаºться у вірøі; II варіант — які 
розкривають головну думку твору.

70. 1. доповни речення.

Хороáриé вояк áоїться  і . 
Він викликаº усміøку, áо тільки вдаº із сеáе .

2. Встанови зв’язок слів у перøому реченні.
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71. 1. Спиøи слова. Що вони означають?

2. до перøого слова доáери і запиøи споріднене. познач 
корінь. Яка áуква змінилася в корені?

3. із розсипаних слів склади і запиøи прислів’я. І варіант: 
куща, é, лякана, áоїться, ворона; ІІ варіант: áоятися, в, 
не, ходити, вовка, ліс.

72. розкажіть, хто з вас áоїться соáак, темряви, грози. чи º, 
на ваøу думку, люди, які нічого не áояться? поміркуéте, 
коли відчуття страху áуваº корисним.

73. 1. прочитаé оповідання. поміркуé, чому твір маº таку 
назву.

БОЯГУЗка

Валя áула áоягузкою. дівчинка áоялася жаá, павуків, 
гусені.

Якось діти гралися на вулиці. Хлопчики áудували з піску 
ôортецю, а Валя та її маленькиé áратик андріéко варили 
оáід для ляльок.

раптом почулися вигуки:
— кудлаé з ланцюга зірвався! Бережіться!
діти кинулися врозтіч.
валя заверещала, схопила в одну руку совок, а в 

другу — іграшкову сковорідку, заступила собою ма-
лого андрійка.

Ось уже зовсім áлизько ікласта паща. Валя кинула 
у пса сковорідку, потім — совок і крикнула з усіºї сили:

— ану, геть!
— Фу! Фу! кудлаé! Сюди!
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Це сторож áіг навпереéми кудлаю, Валі на допомогу 
(За Ніною Артюховою).

2. Що допомогло Валі подолати страх? Запиøи відповідь 
на запитання кількома реченнями.

3. Випиøи виділене речення та підкресли в ньому головні 
члени. Скільки в цьому реченні присудків? Якою части-
ною мови вони виражені? поміркуé, з якою метою автор 
твору використовуº декілька присудків.

§ 10. Головні та другорядні  
однорідні члени речення

Вийся, віночку, гладко…
        З народного

74. 1. прочитаé народну пісню в музичному супроводі. пра-
вопис яких слів треáа пояснити?

йдуть дівоньки у садочок,
зів’ють соáі віночок
з рутоньки, з м’ятоньки,
з хрещатого áарвіночку,
з запаøного василечку.

2. Спиøи речення і підкресли в ньому головні члени. Скіль-
ки в цьому реченні присудків? Якиé другорядниé член 
пояснюº присудок зів’ють і відповідаº на питання що? 
Які другорядні члени речення відповідають на питання 
з чого?

75. 1. Спиøи слова. Яке слово в цьому ряду заéве? поясни, 
чому.
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2. Спиøи поетичні рядки.

Заквітчаé голову дівочу
лілеями та тим рясним
червоним маком...

     Тарас Шевченко

3. підкресли слова, які відповідають на одне é те саме пи-
тання і відносяться до одного слова.

члени речення, які відповідають на одне é те саме 
питання і відносяться до одного é того ж слова в ре-
ченні, називаються однорідними членами речення.
Якщо однорідні члени речення вимовляються з пе-
релічувальною інтонаціºю, то на письмі між ними 
ставиться кома.

76. 1. прочитаé речення. чим вони відрізняються?

дівчата зáирають квіти.
дівчата зáирають волоøки, чорноáривці, áарвінок.

2. Спиøи речення з переліченням. Скільки другорядних 
членів у цьому реченні? на яке питання вони відповідають 
і до якого слова відносяться?

77. 1. прочитаéте і порівняéте речення. чим вони подіáні? 
чим відрізняються?

Ходять дівчатка по садочку, в’ють соáі віночки.
Ходять Оксанка, Марися, наталя по садочку, в’ють 

соáі віночки.

2. Спиøіть оáидва речення. підкресліть однорідні члени. 
Якими членами речення вони виступають?

Однорідними членами можуть áути підмети, при-
судки і другорядні члени речення.
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78. 1. прочитаé текст.

ВийСЯ, ВінОчкУ, ГЛадкО...

наéкращою оздоáою голови 
дівчини º вінок. наøі дівчата пле-
туть вінки з маку, синіх волоøок, 
чорноáривців, дикої рожі...

У плетенні вінків в Україні до-
сягнено не менøого мистецтва, як 
у вишитті, тканні та мережанні.

дівчата маéстерно доáирають 
і комáінують áарву, ôорму квітів 
у вінку, щоá до лиця áуло... (За 

Олексою Воропаєм).

2. У яких видах творчості українці 
досягли високої маéстерності?

3. Знаéди і випиøи речення з однорідними головними чле-
нами. Якими членами речення вони виступають?

4. поясни правопис виділених слів. поáудуé звукову модель 
слова вишиття.

79. 1. прочитаé речення. поáудуé до кожного з них схему.

Маки пломеніють цвітом.
Маки пломеніють червоним, сизим, áілим цвітом.

2. Як слід прочитати речення з переліченням? назви’ в ньому 
однорідні другорядні члени. на яке питання вони відпо-
відають та з яким словом зв’язані?

3. поøир речення однорідними підметами. Запиøи.

Микола рачков

Дівчина-українка
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§ 11. поєднання однорідних членів  
речення сполучниками

По хрещатий барвінок...
        З народного

80. 1. розглянь малюнок. прочитаé (заспіваé) весільну пісню. 

  БарВінкОВий ВінОк

Оé що ж там по нових сінях палає?
на молоденькіé з áарвінку вінок сяє.

2. Яким настроºм проéнята пісня? З якою метою вжито 
в пісні виділені слова? до якої частини мови вони нале-
жать? Визнач їх час та число.

81. 1. прочитаé. із поданих складів утвори і запиøи слова.

2. Які це слова? Визнач корінь у спільнокореневих.

3. Спиøи речення. поясни вживання розділових знаків.

Зелениé áарвінок º символом нев’янучого кохання, 
áезсмертя.

82. 1. прочитаé текст. Які взаºмини між рідними é áлизькими 
утверджуº народниé звичаé — плетіння весільних вінків?

ВеСіЛьні Вінки

напередодні весілля дівчата сходяться до хати моло-
дої, співають пісень, виплітають весільні вінки.

приступаючи до плетення вінка для молодої, дружки 
хором випроøують áлагословення:

В долину, дівчата, в долину
по червону калину,
по хрещатиé áарвінок, —
молодіé на вінок...
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Благослови, Боже,
і отець, і мати, —
áудемо вінок зачинати!

   За Олексою Воропаєм

2. Запиøи з коментуванням перøе речення. підкресли 
в ньому однорідні члени речення.

83. 1. прочитаéте текст. поставте запитання до кожного 
аáзацу.

У ніч на іВана кУпаЛа

З давніх-давен в Україні у ніч на івана купала дівчата 
й хлопці розкладають вогнища на горі або поáлизу річ-
ки. Молодь танцюº навколо того áагаття, стриáаº через 
вогонь.

дівчата виплітають соáі вінки, прикріплюють до них 
палаючі свічки і темної ночі пускають ті вінки на воду. 
і ось у темну купальську ніч на спокіéніé поверхні води 
пливуть вінки із золотистими вогниками, віщують дівочу 
долю (За Олексою Воропаєм).

2. Знаéдіть речення з однорідними членами: І варіант — 
у перøому аáзаці; II варіант — у другому аáзаці. на які 
питання відповідають однорідні члени? З якими словами 
зв’язані?

3. Зверніть увагу на виділені слова, які зв’язують однорідні 
члени речення — й, або, і. чи повторюються ці слова в ре-
ченнях? чи ставиться кома перед ними при переліченні?

Однорідні члени речення можуть поºднуватися за до-
помогою сполучників і (й), та, або, чи, але, однак.

84. 1. прочитаé і спиøи текст. 

Вінок не тільки прикраøав, а й охороняв дівчину від 
лихого ока, нечистої сили.



43

Цікаво, що в давніé Греції, як і в Україні, вінок áув 
оáерегом. Щоá захистити мандрівників від áурі чи інøого 
нещастя, рідні й друзі кидали їм услід у море вінки.

2. доáери і запиøи до тексту заголовок. доведи, що діáра-
ниé заголовок º влучним. поясни вживання коми. З якою 
метою вжито виділені сполучники?

Ні зір, ні сонця, ні весни
без краю рідного немає

         Олександр Олесь

85. 1. прочитаé поетичні рядки з вірøа Тараса Шевченка 
«на вічну пам’ять котляревському». Як коáзар називаº 
івана котляревського?

праведна дуøе! приéми мою мову
не мудру, та щиру — приéми, привітаé.
прилини до мене хоч на одно слово
та про Україну мені заспіваé!

2. У якому з речень сполучник та вжито у значенні але, а в 
якому — у значенні і?

3. підготуéся виразно прочитати оáидва речення. Голосом 
передаваé інтонацію перелічення та інтонацію протистав-
лення. читаючи речення з інтонаціºю протиставлення, 
перøиé однорідниé член вимовляé із áільøою силою 
голосу, а другиé — понижуючи голос.

86. 1. прочитаé і спиøи слова. Які це слова? познач в них 
корінь.

2. Спиøи речення. підкресли сполучники. Зверни увагу на 
вживання коми між однорідними членами речення.

ні зір, ні сонця, ні весни áез краю рідного немаº.
         Олександр Олесь
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87. 1. розгляньте таáлицю. підготуéтеся виразно прочитати 
подані в ніé речення. У якому з речень однорідні члени 
поºднані інтонаціºю протиставлення?

Сполучники,  
що поºднують  

однорідні члени  
речення

правила  
вживання коми

приклади  
речень

і, й, та (у значенні і), 
чи, або, то — пере-
дають інтонацію пе-

релічення

кома не ставить-
ся, якщо сполуч-
ник не повторю-
ºться.

реве та стогне 
дніпр øирокиé.
То реве, то стог-
не дніпр øиро-
киé.

а, але, однак, та  
(у значенні але) — 

передають інтонацію 
протиставлення

кома ставиться 
завжди.

Тече вода в синº 
море, та не ви-
тікаº.

2. У якому випадку між однорідними членами, поºднаними 
сполучниками, завжди ставиться кома? У якому випадку 
ставиться кома між однорідними членами, поºднаними 
інтонаціºю перелічення?

3. Запиøіть з коментуванням речення, подані в таáлиці.

88. 1. прочитаéте і спиøіть поетичні рядки Тараса Шевченка.

 Сонце éде і за соáою день веде.
 а серденько соловеéком щеáече та плаче.
 Увечері посумую, а вранці заплачу.
 Отакиé-то переáендя, стариé та химерниé!

Заспіваº весільної, а на журáу зверне.

2. поміркуéте: І варіант — у яких реченнях однорідні члени 
поºднані інтонаціºю протиставлення; II варіант — у яких 
реченнях однорідні члени поºднані інтонаціºю перелічен-
ня. поясніть вживання коми між однорідними членами.
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89. прочитаé речення. Виділені слова заміни однорідними 
членами, поданими в дужках. Запиøи.

1. про червону калину люди склали áагато творів. 
(пісень, легенд, розповідеé, казок.)

2. Баáуся працювала. (Шила, виøивала, садила квіти, 
готувала їжу, співала.)

3. Діти веселяться. (наталя, поліна, юля, Олег, ан-
дріé.)

Завдання і запитання для повторення
1. Які áувають речення за метою висловлювання? а які — за 

інтонаціºю?

2. Що називають підметом? а присудком?

3. Які члени речення називають однорідними?

4. прочитаé речення. переáудуé éого в спонукальне 
з окличною інтонаціºю. 

Оáлетіло літо листячком із клена (Богдан Чалий). 

5. прочитаé речення. поáудуé до них схеми. Встанови в них 
зв’язок слів.

Листочки летять, кружляють і тихо падають.
Берізка красуºться платтячком зелененьким, ніжними 

вітами.
Шумлять верхами дуáи, áерези, áуки.
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СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. 
ЧАСТИНИ МОВИ

§ 12. частини мови
Осінні хмари сірі, як слони

       Ліна Костенко

90. 1. Виразно прочитаé вірø. Яку картину малюють у твоїé 
уяві однорідні присудки? Створи пластичниé етюд за 
мотивами вірøа.

Вітер з пожовклим листком
граºться в котика-миøки:
то поженеться áіжком,
то підкрадаºться ниøком.
ну, а коли спіéма,
áуде, дітки, зима.

        Віктор Терен

2. Знаéди у вірøі діºслова маéáутнього часу. доáери до них 
відповідні ôорми теперіøнього часу і запиøи за зразком.

Зразок:  вітер (що зробить?) поженеться; (що ро-
бить?) женеться...

91. 1. із поданих складів утвори і запиøи слова. до яких 
частин мови належать ці спільнокореневі слова? доведи 
свою думку.

2. Спиøи поетичні рядки. підкресли іменники. Визнач їх рід.

Літаº голуá, і чомусь так низько.
Маáуть, крило поважчало. Туман.

          Ліна Костенко
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92. 1. прочитаéте вірø. Скільки в ньому речень? чому ви 
так вважаºте? до яких частин мови належать ужиті ав-
тором слова?

Великі хмари холодом нагусли.
червоне листя падаº в гаю.
Летять у виріé дуже дикі гуси,
а я слонам привіт передаю.

       Ліна Костенко

2. розгляньте таáлицю. Зроáіть висновок, за якими озна-
ками ми розрізняºмо частини мови. чим приéменник 
і сполучник відрізняються від інøих частин мови?

Слово
частина 

мови

на яке питання 
відповідаº?  

Що означаº?

У якіé 
ôормі 
вжито?

член 
речення

хмари іменник
що?  

назву предмета
у множ. підмет

великі
прик- 

метник

які?  
ознаку  

предмета
у множ.

друго-
рядниé 
член

нагусли
діº- 

слово
що зробила? 
дію предмета

у множ. 
мин. часу

прису-
док

в
при- 

éменник

не можна поста-
вити питання, 

служáове слово
—

не áуваº 
членом 
речення

а
спо- 

лучник

не можна поста-
вити питання, 

служáове слово
—

не áуваº 
членом 
речення

93. 1. прочитаéте уривок із казки. Усно продовжіть її. Ви-
разно розкажіть в осоáах.

СОСОнка
красуºться сосонка. приéøла осінь смутна, а сосонці 

áаéдуже! Сусідки її, áерізки та липки, стоять áідні та за-
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журені, листячко з них геть оáлетіло. 
а сосонка мов áи ще кращою здаºться 
поміж смутних товариøок.

— а що, де ваøі кучері гарні та ряс-
ні? Стоїте деркачами! немаº в світі, як 
ми, сосни! Оé світе міé, яка ж я гарна 
та велична! — каже сосонка áерізкам 
та липкам.

Величаºться вічнозелена красуня. 
аж тут прилетіла сорока, застрекотала:

— че-че-че! чекаé, чекаé!.. (За Оле-

ною Пчілкою).

2. Спиøіть перøе речення третього аáзацу. розáеріть éого 
за частинами мови. 

3. Знаéдіть у тексті діºслова-синоніми. З якою метою вони 
вжиті в казці?

94. 1. прочитаé народні прислів’я та прикмети. Спиøи.

Жовтню син, а зимі рідниé áрат.
Хоч листопад і не лютиé, та спитаº, чи вдягнениé та 

взутиé.
на гороáині é дуáі áагато плодів — чекаé суворої зими.
доки листя з виøень не оáлетіло, то хоч скільки снігу 

не áуло, він не вляжеться — відлига éого з’їсть.

2. Які слова вжито в переносному значенні? до якої частини 
мови вони належать?

Осінній сад ще яблучка глядить,
листочок-два гойдає на гілляках

              Ліна Костенко

95. 1. прослухаéте музику петра чаéковського з циклу 
«пори року. Осінь» та поетичні рядки. Які почуття вони 
áудять? Спиøи.
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Останні аéстри горілиць заéøлися áолем.
Ген килим, витканиé із птиць, летить над полем.

Ліна Костенко

2. Як виглядають яскраві квіти на тлі сірого осіннього неáа? 
чи не нагадують вони прощальниé усміх красуні-осені?

3. прочитаéте ще раз вірø. У яких словах виражена туга за 
літом? до яких частин мови належать ці слова? У якому 
значенні вони вжиті — прямому чи переносному? чому 
ви так вважаºте?

96. 1. із складів утвори слова. Запиøи. Як можна їх погру-
пувати? чому?

2. Спиøи поетичні рядки. поясни вживання коми. підкрес-
ли головні члени речення. Якими частинами мови вони 
виражені?

Осінніé сад ще яáлучка глядить,
листочок-два гоéдаº на гілляках.

         Ліна Костенко

97. поспостерігаéмо разом, яким приéøов до нас листопад.

погляньте на гілочки, де гладенькими підвісними до-
ріжками ковзають крапельки чистої води. Що ви поміти-
ли? Яким áуваº неáо в листопаді туманними ранками, 
морозними світанками, холодними вечірніми сутінками? 
на що схожі хмари? Якими стали дерева в наøому гаéку? 
чи одночасно вони скидають листя? а листя якого дерева 
залиøаºться на дереві всю зиму?

придивіться до останнього листочка на дереві. Якиé 
він? Що éому може снитися? про що він згадуº? чому 
не хоче опадати на землю? Які áарви владарюють тепер 
у наøому гаéку? чому так сталося? Хто ж тут погостював? 
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Якою ви уявляºте осінь тепер, коли закінчуºться час її 
господарювання? а з ким можна порівняти ранню осінь? 
Яка ж ºдина втіха у стомленої господарки-осені? певно, 
лічити останні листочки на деревах?

98. 1. За враженнями від уроку мислення в природі складіть 
і запиøіть казку «Лічить осінь листя на деревах»: І варі-
ант — самостіéно; II варіант — за поданими роáочими 
матеріалами Вченого Лиса.

ЛічиТь ОСінь ЛиСТЯ на дереВаХ

Що могла згадати 
осінь?

постаріла, стомилась Осінь. 
Сіла на пеньочку. пригадалось 
їé, як...

Що могла побачити? підіéøла до ...

Складіть діалог

поруч ріс (росла) . 
прислухалась осінь: листочки 
розмовляють між соáою:

— ...
раптом налетів Вітер. дмух-

нув щосили і позáавив Осінь 
останньої заáави.

2. Виразно прочитаéте написані твори. колективно оáго-
воріть їх, відредагуéте. Які слова вжито влучно? до яких 
частин мови вони належать?

3. чи вдало, на ваøу думку, введено в казку діалог?

99. 1. прочитаé слова. Як їх можна погрупувати? 

прислухались, заслухались, слух, послухати, переслу-
хати, слухання.

2. Запиøи слова групами.
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Вивірка, білка, білочка...
100. 1. прочитаéте вірø. Якою в ньому зоáражено áілочку?

БіГЛа БіЛка дО ЛіЩини

У осінню теплу днину
áігла áілка до ліщини,
щоá нарвати, ну хоч тріøки,
у торáиночку горіøків,
аáи маленькі áілченята
всмак могли поласувати.

         Марія Пономаренко

2. назвіть іменники, прикметники і діºслова, вжиті у вірøі.

3. Випиøіть приéменники та інøі служáові слова.

101. Запиøи каліграôічно áукви і слова.

102. 1. прочитаéте текст.

У старому дуплі велетня-дуáа жила весела родина áі-
лочок. наéменøе áілченятко рудик áуло схоже на пухнасту 
руду кульку, з якої задерикувато стирчали китички вух та 
хитро виáлискували чорні намистини-оченята. коли рудик 
перестриáував з гілки на гілку, над ним рудим параøутом 
розкривався хвіст.

рудько ніколи не сумував. Він гасав по слизьких хо-
лодних вітах і навіть придумав пісеньку:

Листопад вітром носиться,
на землю листя проситься.
червоне, жовте падаº
і килим нам нагадуº.
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2. прочитаéте, як описано рудика. Які іменники з перенос-
ним значенням, на ваøу думку, осоáливо виразні, влучні? 
чому ви так думаºте?

3. Спиøіть пісеньку. Вкажіть над словами, до яких частин 
мови вони належать.

103. 1. прочитаé. З поданих слів, словосполучень, незакінчених 
речень напиøи текст-опис. про яке звірятко éтиме мова? 
доáери до тексту заголовок. допиøи кінцівку.

Маленьке прудке звірятко; легке, гнучке, вкрите øер-
стю; вуøка з китичками на кінчиках; передні міцні і гострі; 
короткі, але чіпкі; тримаº їжу; довøі і сильніøі, ними від-
øтовхуºться, як пружиною; красивиé, великиé, подіáно 
до керма, допомагаº стриáнути на гілку.

2. підкресли прикметники.

104. 1. прочитаé текст. Знаéди слова, вжиті в переносному 
значенні.

БіЛОчка-МандріВниЦЯ

Мама-áілка навчила маленьку áілочку лазити é стри-
áати. прохала далеко не заáігати. Та áіля дуáа і ялини 
руденька знала вже все. Стільки разів чула, як мурмоче 
стариé дуá, а ялина тільки ледь-ледь похитуº волохатими 
вітами.

От одного разу мала виріøила постриáати далі від 
дуáа та ялини.

— С-ø-ø-ø, — раптом почула áілочка страøне сичан-
ня і поáачила, як до неї повзе довга, покручена, тонка 
é слизька гілка — тільки áез листя. Вона ніколи не áачила, 
щоá гіллячки повзали.

То áула ... (За Оксаною Іваненко).

2. поміркуé, кого поáачила áілочка. 

3. Випиøи з тексту два іменники, два прикметники, два 
діºслова і два приéменники.
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ІМЕННИК

§ 13. повторення вивченого про іменник
Добро завжди перемагає зло

105. 1. прослухаéте (проспіваéте) пісню. Які почуття вона 
áудить?

Білиé-áілиé птах —    Білиé-áілиé птах —
чистиé, як світання.    моя люáов остання.
чорниé-чорниé птах —   чорниé-чорниé птах —
тихиé, як печаль.    то міé наéперøиé жаль.

Анатолій Матвійчук

2. Що можна пов’язати з áілим та чорним птахом? чи не нага-
дуº вам áілиé птах — день, а чорниé — ніч? Які за значенням 
іменники ніч — день? радість — сум? добро — зло?

3. Випиøіть з вірøа окремо іменники, що º назвами істот 
та неістот. Визначте рід кожного іменника.

іменник — це частина мови, що означаº назву пред-
мета і відповідаº в початковіé ôормі на питання 
хто? аáо що?

106. 1. Спиøи слова. Як їх можна погрупувати?

2. Спиøи речення і встанови в ньому зв’язок слів. Якими 
членами речення виступають іменники?

доáро завжди перемагаº зло.
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107. 1. прочитаéте оповідання. чому воно маº таку назву?

чОМУ Ж ГОрОБеЦь УТік?

Зáудувала соáі Ластівка гніздечко під стріхою. нано-
сила сухої травички é пір’ячка — під голову покласти.

а тут Гороáець заліз у її гніздо. прилітаº Ластівка, 
просить Гороáця:

— Лети соáі, Гороáчику, доáриé молодчику, до свого 
гнізда, пусти мене в мою хатку.

а Гороáець насупився і мовчить.
Ластівка попросила ще раз, потім ще раз, і ще тричі по 

разу і три рази по тричі. а Гороáець сидить та é мовчить.
почув її слізні áлагання Шпак, прилетів та é радить:
— не проси, Ластівко. Це такиé розáіéник, що ніякі 

просьáи не допоможуть. Висмикни дзьоáом у нього пір’їну 
з голови, от він і втече...

— Як це — висмикнути пір’їну? йому ж áолітиме.
— Тоді лети та áудуé соáі інøе гніздо. 
Ластівка сіла, задумалася: «Що ж роáити? Гороáчика 

жалко, áолітиме, коли висмикнеø пір’їну. але ж він не 
комаøку якусь відіáрав у мене, а хатину». 

Затремтіло від гніву її серце. розправила крильця 
Ластівка, полетіла стрілою до хатки своºї, роззявила 
дзьоáика, щоá пір’їну в злодія висмикнути. поáачив це 
Гороáець — та é утік.

дивуºться Ластівка — чого ж він утік?
а Шпак сидить áіля øпаківні та é радіº (За Василем 

Сухомлинським).

2. розкажіть текст в осоáах.

3. Що ж допомогло Ластівці позáутися злодія? даéте від-
повідь на запитання кількома реченнями.

4. Випиøи з тексту казки спільнокореневі іменники та імен-
ники-синоніми. У кожніé групі споріднених слів познач 
корінь.
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§14. відмінювання іменників
Пишіть листи і надсилайте вчасно

              Ліна Костенко

108. 1. розглянь малюнок і прочитаé вірø.

пиøіть листи і надсилаéте вчасно,
коли їх ждуть далекі адресати,
коли º час, коли немаº часу,
і коли навіть ні про що писати.

            Ліна Костенко

2. У якому значенні вжито в тексті слово лист? Яке інøе 
значення маº це слово?

109. із áукв і складів утвори слова. Запиøи.

телегра’ма телефо’н

110. 1. Спиøи речення, ставлячи слова, що в дужках, у по-
тріáніé ôормі.

1. Заáриніла після, заспівало (слово), мов струмок вес-
ною, ллºться наøа мова (В’ячеслав Боднарчук). 2. Ти — весь 
у (слово), як у сповиткові, з колиски до калини при горáі 
(Борис Олійник). 3. Бо життя неможливо люáити áез (слово) 
(Зінаїда Бебешко).

2. підкресли змінені слова. Закінчення виділи. За якими 
питаннями змінюються іменники?

Зміна закінчень іменників за питаннями називаºть-
ся відмінюванням, аáо змінюванням за відмінками. 
В українськіé мові º сім відмінків.
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111. 1. розгляньте таáлицю. Як називаються відмінки імен-
ників? на які питання відповідаº кожен з них? Що оз-
начаº? чим відрізняºться кличниé відмінок від інøих 
відмінків?

ВідМінюВаннЯ іМенникіВ

назва  
відмінка

питання та 
допоміжні 

слова

Відмінювання  
іменників

в однині у множині

називниé 
(н.)

хто? що? 
(º)

учень
øкола

учні
øколи

родовиé 
(р.)

кого? чого? 
(немаº)

учня
øколи

учнів
øкіл

давальниé
(д.)

кому? чому? 
(даю)

учневі (-ю)
øколі

учням
øколам

Знахідниé
(З.)

кого? що? 
(áачу)

учня
øколу

учнів
øколи

Орудниé
(О.)

ким? чим? 
(орудую)

учнем
øколою

учнями
øколами

Місцевиé
(М.)

на кому? 
на (у) чому?

на учневі 
(-ю)
у øколі

на учнях
у øколах

кличниé 
(кл.)

не відпові-
даº на пи-
тання

учню
øколо

учні
øколи

2. провідміняéте усно слово адресат в однині і множині.

Форма називного відмінка однини º початковою 
ôормою іменника.

112. 1. прочитаé речення. У якому з них виділене слово вжи-
то у ôормі називного відмінка? чому ти так вважаºø?
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оксанко, скажи лагідне, доáре слово.
оксанка каже лагідне, доáре слово.

2. Яким членом речення виступаº іменник у називному від-
мінку? 

113. 1. розглянь зоáраження марок та прочитаé текст.

перШі пОШТОВі Марки

6 травня 1840 року на Лондонському поøтамті з’яви-
лися перøі марки із зоáраженням королеви Вікторії.

перøі п’ять українських марок випущено 1917 року, 
коли наøа держава стала самостіéною. намалювали ці 
марки художники Георгіé нарáут та антін Середа. на 
перøіé марці Середа зоáразив вічниé і завжди молодиé 
символ української держави — тризуá на тлі сонячного 
проміння (Із часопису).

2. постав запитання до частин тексту і даé на них відповідь. 

3. Спиøи другиé аáзац. підкресли іменники в називному 
відмінку.

Бандуристе, орле сизий … 
          Тарас Шевченко

114. 1. прослухаéте грамзапис думи «Смерть козака-áан-
дуриста» у виконанні державної капели áандуристів 
України. У які часи переносимося на крилах народної 
думи? Які картини постають у наøіé уяві?
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2. Що нагадують звуки áандури? Якими áарвами перели-
ваються? Які почуття áудять?

115. Спиøи слова é поетичні рядки. підкресли іменники 
в кличному відмінку.

Бандуристе, орле сизиé!
доáре тоáі, áрате:
маºø крила, маºø силу,
º коли літати.

         Тарас Шевченко

влі’ткувосени’ взи’мку

116. 1. прочитаé текст. доáери до нього заголовки, які спів-
відносяться з темою тексту та éого основною думкою.

Мудрі, áезстраøні, високі духом коáзарі несли людям 
слово правди. натхненні співці закликали народ до 
єднання. піднімали éого на áоротьáу з поневолювачами. 
Оспівували подвиги мужніх героїв-лицарів. коáзарева 
пісня áула чи не сильніøою за áудь-яку зáрою.

кобзареве мистецтво пережило віки. і народ зáеріг 
éого до наøих днів (За Анатолієм Григоруком).

2. Випиøи виділені речення. Встанови в них зв’язок слів. 
У яких відмінках ужито іменники в цих реченнях? Якими 
членами речення вони виступають?

117. 1. розгляньте таáлиці відмінювання іменників україн-
ської літературної мови. Зверніть увагу, в яких відмінках 
мають однакові закінчення іменники жіночого роду; 
чоловічого роду; середнього роду. У яких відмінках 
іменників чоловічого роду вживаються паралельні за-
кінчення?
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ВідМінюВаннЯ іМенникіВ В Однині

Від-
мінок

питання, 
допоміжні 

слова
Жіночиé рід

н. хто? що? дума пісня межа ніч 

р.
кого? чого? 
(немаº)

думи пісні межі ночі

д.
кому? чому? 
(даю)

думі пісні межі ночі

З.
кого? що? 
(áачу)

думу пісню межу ніч

О. ким? чим? думою піснею межею ніччю

М.
на кому? 
на (у) чому?

в думі в пісні на межі у ночі

кл. думо пісне ме’же ноче

Від- 
мінок

питання, 
допоміжні 

слова
чоловічиé рід

н. хто? що? дуá áоºць краé дощ

р.
кого? чого? 
(немаº)

дуáа áіéця краю дощу

д.
кому? чому? 
(даю)

дуáу áіéцю
áіéцеві

краю
(-єві)

дощу

З.
кого? що? 
(áачу)

дуá áіéця краé дощ

О. ким? чим? дуáом áіéцем краєм дощем

М.
на кому?  
на (у) чому?

на дуáі на 
áіéцеві
(-ю)

на 
краєві,
(-ю)

у дощі

кл. дуáе áіéцю краю до’щу
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Від- 
мінок

питання, 
допоміжні 

слова
Середніé рід

н. хто? що? озеро поле зáіжжя плече

р.
кого? чого?
(немаº)

озера поля зáіжжя плеча

д.
кому? 
чому? (даю)

озеру полю зáіжжю плечу

З.
кого? що?
(áачу)

озеро поле зáіжжя плече

О. ким? чим? озером полем зáіжжям плечем

М.
на кому?  
на (у) чому?

на озері на полі у зáіжжі на плечі

кл. озеро поле зáіжжя плече

2. доáеріть потріáні іменники за поданими моделями.

І варіант II варіант III варіант

 -а  -о
 -я  -о  -о

118. Визнач, за зразком яких іменників відмінюються слова: 
карти, землею, коня, полем. постав ці слова в почат-
кову ôорму і провідміняé.

Міркуй так: 1) країною — ставлю в початкову ôорму — 
країна, означаº неістоту, жіночиé рід; знаходжу в таáлицях 
іменник такого ж роду (ж. р.) із таким же закінченням -а. 
Отже, слово країна відмінюºться за зразком іменника дума.

2) учнем — ставлю в початкову ôорму — учень, наз-
ва істоти, ч. р.; знаходжу в таáлиці іменник того ж роду 
(ч. р.); оріºнтуюся на кінцевиé приголосниé основи, áо 
закінчення нульове (м’якиé приголосниé). Отже, слово 
учень відмінюºться, як боєць.
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119. 1. прочитаé. Спиøи, вставляючи, де потріáно, пропу-
щені закінчення. 

СЛаВеТний кОБЗар

Остап Вересаé осліп у чотирирічному віці. на наук.. до 
коáзар.. піøов він у п’ятнадцять років. Остап.. Вересая 
знав Тарас Шевченко. Він подарував коáзареві свого 
славнозвісного «коáзаря».

2. перевір написання закінчень іменників за таáлицями 
(сс. 59–60).

§ 15. розрізнення відмінків іменників
… У козаків і музика була 

             Оксана Пахльовська

120. 1. прочитаé вірø. чим уславилося українське козацтво?

не тільки зáроя, ох, не тільки зáроя,
а в козаків і музика áула.
Такі литаври — не піднімуть троº,
такі цимáали — запрягаé вола.
Стриáали на виáоях тулумáаси,
дзвеніла скрипка і гула дуда ...

             Оксана Пахльовська

2. Значення яких слів тоáі невідоме? Звернися до тлумач-
ного словника.

3. Випиøи з тексту іменники, які вживаються тільки у множині. 

гвинті’вка

121. прослухаé грамзапис народних пісень у виконанні 
державної капели áандуристів України. Які почуття, 
настрої, думи виливав народ у піснях? Які види народ-
них пісень ти знаºø?
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122. Спиøи слова. Яке слово заéве? чому?

2. Спиøи оáразниé вислів. Яке слово вжито в переносному 
значенні? Яке враження цим створюºться?

Скрипка граº, серце краº.
        Олександр Олесь

3. Визнач, у якому відмінку вжито іменники.

123. 1. прочитаéте текст. Визначте відмінок слова банду-
рист. За потреáи скористаéтеся таáлицею.

БандУра СТара-преСТара ...

колись, áуло, сяде áандурист краé áитого øляху, 
вдарить по струнах. а вони задзвенять, як грізні козацькі 
øаáлі. Слухаº áандуриста притихла громада. Голос у áан-
дуриста лине чисто, ясно, натхненно (Із часопису).

2. користуючись таáлицею, порівняéте значення і питання 
родового та знахідного відмінків іменників — назв істот. 
Зроáіть висновок, як розрізняють ці відмінки.

родовиé відмінок Знахідниé відмінок

кого? (немаº) кого? (áачу)

відсутність чогось аáо прина-
лежність до когось чи чогось

предмет (осоáу), на яку 
спрямована дія

розпізнаºться підстановкою 
іменника ж. р. на -а (áанду-
ристка)

розпізнаºться підстанов-
кою іменника ж. р. на -а 
(áандуристка)

Голос (у кого?) у áандуриста 
(у áандуристки) дзвенить 
урочисто, ясно, натхненно.

Слухаº (кого?) славного 
áандуриста (áандурист-
ку) притихла громада.
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124. 1. прочитаé початок легенди. Спиøи.

колись давно-давно в Україні жила соáі дівчина. Звали її 
коáза. не красою славилась, не рукоділлям. а áув у дівчи-
ни дивниé дар. Уміла почути, про що øепочуть трави, чого 
стогне земля, якиé áіль ховають у соáі прадавні могили.

2. Склади і запиøи продовження легенди за опорними сло-
вами: турецький султан, дівчину, її пісні, наказав, мою 
країну, славлять.

125. 1. прочитаé речення. Як їх треáа переставити, щоá 
закінчити легенду про коáзу із вправи 124?

Лиø доторкнувся меч ката до дівчини, як вона зникла.
але з дівочих вуст не злинув жоден звук.
Тоді в люті султан наказав замучити коáзу.
а на землю впав чудесниé інструмент.

2. Запиøи кінцівку легенди. Встанови зв’язок слів у виділе-
ному реченні. Визнач, у яких відмінках вжито іменники.

Гривня
126. 1. прочитаéте текст. доáеріть до нього заголовок.

назви деяких гроøеé повідомляють, у яких країнах 
вони «живуть»: лат — у Латвії; аôгані — в аôганістані; 
заїр — в Заїрі.

У країні Гватемала гроøова одиниця маº назву рід-
кісного і дуже красивого птаха — кетцаль. Він не може 
прожити в неволі жодного дня, éого дім — гірські ліси. Тож 
кожен гватемалець, áеручи в руки кетцаль, пам’ятаº: для 
людини головне не гроøі, а своáода (Із журналу «Барвінок»).

2. доповніть речення і запиøіть з коментуванням.

кетцаль — гроøова одиниця ... .
Гватемалець, áеручи в руки кетцаль, пам’ятаº: ... .
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3. Визначте відмінок слова кетцаль у кожному реченні.

Міркуйте так: щоá визначити відмінок іменника, встанов-
люºмо зв’язок слів у реченні. Спочатку визначаºмо головні 
члени речення, а тоді ставимо питання від підмета і присудка 
до залежних слів та співвідносимо ці питання з питаннями 
відмінків.

іменник у називному відмінку в реченні наéчастіøе 
виступаº підметом.

4. порівняéте значення та питання називного і знахідного 
відмінків, користуючись таáлицею. Зроáіть висновок, як 
їх розрізняють, коли іменник áез приéменника.

називниé відмінок Знахідниé відмінок

що? (назва неістот) що? (назва неістот)

Означаº предмет, що вико-
нуº дію

Означаº предмет, на якиé 
скерована дія

(Що?) кетцаль (н.) — гро-
øова одиниця.

Бере в руки (що?) кетцаль 
(З.).

127. 1. Спиøи слова. Яке з них º заéвим у цьому ряду?

2. Спиøи прислів’я. Як ти розуміºø éого зміст?

Знати é уміти — за плечима не носити.

напа’м’ять

3. доáери і запиøи до слова свобода синоніми та антонім.

128. 1. прочитаé текст і розглянь малюнок. постав запи-
тання до кожного аáзацу.
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Одна ГриВнЯ — Один ВіЛ

Гривня з’явилася за часів київської русі. Це áув зли-
ток — сріáниé, іноді золотиé. За одну гривню можна áуло 
купити одного вола.

Гривні знову з’явилися за часів відродження україн-
ської державності в 1919–1920 роках. Тепер — це наøі 
українські гроøі.

2. Визнач рід та відмінок виділених іменників. За потреáи 
користуéся таáлицями на сс. 59–60.

129. 1. Запиøи речення. підкресли в них головні члени. 
Визнач, у якому відмінку вжито виділені іменники. Оá-
ґрунтуé свою відповідь.

Українська державність відродилася в 1919–1920 ро-
ках. Українськиé народ виáоров свою державність 
у 1919–1920 роках.

2. У якому відмінку вжито слово народ? Склади і запиøи 
речення зі словом народ у знахідному відмінку.

Які щасливі очі у казок
      Ліна Костенко

130. 1. прочитаé текст. чому він маº таку назву?

ЗОЛОТа криниЦЯ

чи задумувались ви над тим, чому не вмирають на-
родні казки?
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а áезсмертні вони тому, що в них живе сам народ, 
éого мудрість, волелюáність, іскрометниé жарт (Із часо-

пису «Соняшник»).

2. Випиøи іменники жіночого роду, постав їх у початкову 
ôорму, познач основу та закінчення.

131. 1. Спиøи слова. Які ці слова за значенням?

2. Спиøи крилатиé вислів. Як ти éого розуміºø? Вкажи рід 
і відмінок іменників.

Які щасливі очі у казок!
         Ліна Костенко

ліво’руч право’руч

132. 1. розгляньте малюнок і прочитаéте уривок з казки про 
іллю Муромця і Солов’я-розáіéника.

 Сів ілля Муромець на коня і поїхав на київ. а на київ 
треáа áуло їхати манівцями, áо на пряміé дорозі сидів 
страøниé Соловеé-розáіéник. 
Усіх повáивав лютиé ворог — там 
ні птиця не пролітала, ні звір 
не пробігав, ніякий богатир не 
проходив.

ілля Муромець руøив прямою 
дорогою, повз тоé ліс, де Соло-
веé-розáіéник сидів ...

2. З якою метою вжито виділені слова? Яку картину малюють 
вони у ваøіé уяві? Що уосоáлюº Соловеé-розáіéник? Які 
риси українського народу втілюº ілля Муромець?

3. Спиøіть речення. Визначте відмінок слова землі.
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несхитні витязі виáорювали волю рідніé землі. несхитні 
витязі подолали ворогів на рідніé землі.

4. За потреáи скористаéтеся таáлицею. Зроáіть висновок, 
як розрізняють давальниé та місцевиé відмінки.

давальниé  
відмінок

Місцевиé  
відмінок

кому? чому? (даю) на кому? на чому?

означаº осоáу аáо предмет, 
на користь яких відáуваºть-
ся дія

маº значення місце дії

рідко вживаºться з приéмен-
никами

завжди вживаºться з при-
éменником

несхитні витязі виáорювали 
волю рідніé (чому?) землі.

несхитні витязі подолали 
ворогів (де? на чому?) на 
рідніé землі.

133. 1. прочитаé текст. Знаéди зачин, основну і заключну 
частини. постав до кожної частини запитання. Усно 
даé на них відповідь.

каЗка, ЩО СТаЛа дійСніСТю

З дитинства відомі нам перекази про áилинного áо-
гатиря іллю Муромця, якиé служив у київського князя 
Володимира. під черніговом існувала навіть могила, 
де, за легендою, áув похованиé славетниé героé. і от 
у 1992 році українські археологи провели розкопки 
на цьому місці. і несподівано для сеáе знаéøли кістяк, 
якиé міг належати тільки надзвичаéно могутніé людині, 
і поруч — зáрою велетенських розмірів (Сергій Гановський).

2. Спиøи основну частину. Встанови зв’язок слів у виді-
леному реченні. У якому відмінку і числі вжито іменники 
в цьому реченні?
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