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Вправа 6
1 рівень
Запиши в алфавітному порядку назви предметів шкільного
приладдя.

Ручка, лінійка, пенал, гумка, олівець, циркуль.
2 рівень
Запиши в алфавітному порядку імена людей. Яке з них не
можна поділити для переносу?

Оксана, Петро, Анна, Оля, Андрій, Олександр, Микола, Надія, Віра.
Вправа 15
1 рівень
Пригадай казку «Рукавичка». Розкажи, з яким проханням
звертався зайчик до звірят. Передай це голосом. З якою інтонацією говорив ведмідь? Спробуй його слова передати за допомогою сили голосу, інтонації, жестів.
2 рівень
Прочитай виразно вірш. Яка інтонація переважає у вірші? Де
ти зробив паузи? Чому?

Зеленійся, рідне поле,
українська ниво,
підоймися, колосися,
достигай щасливо!
І щоб всяке добре сім’я
ти повік плекала,
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і щоб світу добра служба
з твого плоду стала!
					 І.Я. Франко
Вправа 18
1 рівень
Зі словом читання склади і запиши речення.
2 рівень
Запиши три слова — назви улюблених предметів. Постав у
цих словах знак наголосу.
Вправа 22
1 рівень
Зі словом дякую склади і запиши речення, використовуючи
звертання.
2 рівень
Запиши речення за поданою схемою, починаючи його словом
шановний.

Шановний

,

.

Вправа 27
1 рівень
Склади речення так, щоб у ньому було звертання до Петрика.
2 рівень
Добери заголовок до завершеного висловлювання.

18

Українська мова. Диференційовані завдання до вправ

Вправа 217
1 рівень
Від слова співати утвори нові слова за допомогою префіксів
за-, при-, від-, на-, до-, пере-. Запиши. Познач префікси.
2 рівень
Слово ліс «пов’яжи» різними прийменниками. Запиши, змінюючи закінчення.

з			від		під
до		за		перед
біля		у		над
З однією парою слів склади речення.
Вправа 222
1 рівень
У якому слові букв менше, ніж звуків? Чому?
2 рівень
У першій парі слів підкресли букви, що позначають дзвінкі
приголосні звуки.
Вправа 225
1 рівень
З другого речення випиши слова, які не можна поділити для
переносу.
2 рівень
Зроби звуко-буквений аналіз слова щось.
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Вправа 231
1 рівень
В останньому реченні підкресли головні та другорядні члени.
2 рівень
Зі словом перемога склади і запиши спонукальне речення.
Вправа 234
1 рівень
Випиши слова з апострофом, поділяючи їх для переносу.
2 рівень
Перебудуй перше речення спочатку у спонукальне, а потім —
у питальне.
Вправа 239
1 рівень
Підкресли слова з прийменниками.
2 рівень
Вибери, хто з учнів правильно назвав звуки у слові рум’яне.

Надійка: [р], [у], [м], [а], [н], [е].
Галинка: [р], [у], [м], [й], [а], [н], [е].
Вправа 243

1 рівень
Зі словом вербичка склади спонукальне речення.
2 рівень
До слова морозець добери слова — назви ознак. З одним із
словосполучень склади речення.
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2 рівень
До слова розмовляти добери і запиши синоніми.
Вправа 451
1 рівень
Із другого речення випиши слова, в яких звуків більше, ніж
букв.
2 рівень
Запиши три слова, в яких буква «я» позначає два звуки.
Вправа 452
1 рівень
Зроби звуко-буквений аналіз слова льон.
2 рівень
Склади і запиши речення про льон.
Вправа 458
1 рівень
З першого абзацу тексту випиши іменники у множині.
2 рівень
У другому абзаці підкресли прикметники.
Вправа 460
1 рівень
Знайди у тексті назви квітів. Запиши їх в алфавітному порядку.
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2 рівень
Випиши з тексту дієслова з префіксами. Префікси познач.
Вправа 465
1 рівень
Зроби звуко-буквений аналіз слова саджаєм.
2 рівень
Склади і запиши спонукальне та питальне речення зі словом
саджати, використовуючи звертання.
Вправа 470
1 рівень
Розбери за будовою слово квітами.
2 рівень
До поданих іменників добери спільнокореневі прикметники.
Познач корінь.

сонечко — …
село — …
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