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Будна Н.О.

Мій словничок : 1-4 класи

Карнаух П.М.

Цікаві завдання з української 
мови : 1-4 класи

Мовчун Л.В.

Цікава розмова про мову : 
Чого тобі не розповіли на уроці

 Запропоновані різноманітні впра-
ви та цікаві завдання (графічні диктанти, 
вправи на штрихування, каліграфічне 
списування букв, слів та речень, робота з 
прислів’ями, створення текстів різних ти-
пів тощо) допоможуть сформувати й удо-
сконалити навички каліграфічного пись-
ма, розвинути увагу, спостережливість, 
мислення.

Дюдюнова Т.А.

Зошит з каліграфії. 4 клас

Уроки каліграфії. 4 клас

Гемзюк О.Р.

Рідна мова. Пишу правильно. 
4 клас : Навчальний посібник
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6. Додаткові посібники

Криса Т.М.

Зимові канікули без нудьги : 
Різдвяна зіронька. 4 клас

Шост Н.Б.

Канікули без нудьги : Я іду в 5-ий клас!

Беденко М.В.

Захоплююча літня школа : 
Із 4-го у 5-й клас

 За допомогою цих зошитів учні матимуть змогу повторити 
і закріпити вивчений матеріал, розвинути увагу, пам’ять, мислен-
ня, розширити кругозір, цікаво провести своє дозвілля.

5. Серія «Канікули» Дошкілля 1 клас

Українська мова
                 1. Пишемо каліграфічно

 

4 клас
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             2. Серія «Хочу вчитися краще» 4. Серія «Тренувальні 10-хвилинки»

3. Серія «Захоплююча українська»

 Мета даних посібників — забезпечити практичне засво-
єння та закріплення учнями 3-го класу найголовніших орфое-
пічних та орфографічних правил української мови.

 У посібниках представлено завдання та впра-
ви, які сприятимуть закріпленню та узагальненню 
знань, умінь і навичок учнів, наведено правила, 
зразки виконання завдань, підказки та контрольні 
тести.

Шост Н.Б. 
Українська мова. 

Зошит-тренажер. 4 клас

Дієслово

Прикметник

Словосполучення і речення

Іменник

Прислівник

Числівник. Займенник

Будна Н.О.  
Зошит з розвитку 

зв’язного мовлення. 4 клас

Як ми спілкуємося Розповідаємо цікаво

Міркуємо разом Багатство слова

Про одне і те ж по-різному

Переказуємо творчо

Мої перші творчі кроки

Говоримо-чуємо, читаємо-пишемо

Про себе і про інших

Висловлюємо думки і почуття
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Шост Н.Б. 
Українська мова. 4 клас

Блокнот №1. Текст. Речення

Блокнот №2. Іменник. 
Відмінювання іменників

Блокнот №3. Правопис відмінкових 
закінчень іменників

Блокнот №4. Прикметник. 
Відмінювання прикметників

Блокнот №5. Правопис прикметників

Блокнот №6. Числівник. 
Правопис числівників

Блокнот №7. Займенник. 
Відмінювання займенників

Блокнот №8. Дієслово. Змінювання 
дієслів за часами і числами

Блокнот №9. Дієслова теперішнього часу

Блокнот №10. Дієслова майбутнього часу

Блокнот №11. Дієслова минулого часу

Блокнот №12. Прислівник

 У цій серії зошитів з розвитку зв’язного мовлення дітей заці-
кавлять завдання і вправи, подані в нестандартній формі, які допо-
можуть їм розвинути своє мовлення, збагатять словниковий запас, 
навчать складати загадки, вірші, казки, оповідання та невеличкі іс-
торії, прищеплять любов і повагу до української мови.
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