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Розділ 1. З НАРОДНОГО ДЖЕРЕЛА

НАРОДНІ ДИТЯЧІ ПІСНІ ТА МАЛІ ЖАНРИ

СКРИНЬКА ПІСЕНЬ-НЕБИЛИЦЬ

1. Продовж речення.

Пісня-небилиця – це твір, у якому зображено 

2. Вибери правильну відповідь.

 Твір «Два півники» – це … 

а) казка;  б) дитяча гра;  в) пісня.

3. Запиши слова за зразком. 

Півень – півник;  курка – курочка;

козеня –  ;

мама –  ;

вовк –  .
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4. Пронумеруй зображення персонажів пісні «Два пів-
ники» відповідно до порядку їх появи у творі. Поясни 
свій вибір.

СКРИНЬКА ПІСЕНЬ-ЗАБАВЛЯНОК

1. Продовж речення.

Забавлянки – це пісеньки, які 

2. Вибери правильну відповідь.

 Де бував зайчик у пісеньці-забавлянці «Зайчику, 
зайчику»?

а) на току  б) у млині  в) у лісі

3. До поданих слів добери співзвучні слова (рими) сло-
ва рими за змістом забавлянки «Зайчику, зайчику».

Кравці – 

Колоду – 
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СКРИНЬКА ПІСЕНЬ-ЗАКЛИЧОК

1. Вибери правильну відповідь.

 Твір «Іди, іди, дощику» – це …

а) казка; б) скоромовка; в) пісня-закличка.

2. Продовж речення словами із заклички «Глухий 
 дощик».

– Дощику, дощику, іди туди, де  .

– Дощику, дощику, іди туди, де  .

– Дощику, дощику, іди туди, де  .

3. Добери слова, протилежні за значенням.

Йди – 

Новий – 

Великий – 

Глухий – 

СКРИНЬКА ПІСЕНЬ-ІГОР

1. Вибери правильну відповідь.

 Твір «Подоляночка» – це … 

а) лічилка;  б) пісня-гра;  в) мирилка.
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2. Обведи зображення овочів, про які згадується у пісні 
«Ходить гарбуз по городу».

3. Вибери і познач, у якому значенні вжито речення 
«ходить гарбуз по городу».

а) у переносному значенні;  б) у прямому значенні.

4. Випиши приспів пісні «Ходить гарбуз по городу».

СКРИНЬКА ЗАГАДОК

1. Продовж речення.

Опис предметів або явищ, які треба відгадати, – це ...

а) загадка;  б) прислів’я;  в) вірш.
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2. Відгадай загадку. Підкресли слова, які допомогли 
тобі її розгадати. Слово-відгадку запиши.

Біла латка, чорна латка по дереву скаче.

3. Випиши з тексту Івана Сенченка «За лісом, за пралі-
сом золота діжа сходить» загадку й запиши відгадку 
до неї.

4. Прочитай і відгадай загадку. Відгадку намалюй.

  Один баранець

  несе тисячу овець.   


