
https://bohdan-books.com/catalog/book/101292/


ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

Українська мова

Зошит 
для списування

2 клас



УДК 811.161.2(075.2)
ББК 81.2Укр.я71
        У45

Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена

в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

Рецензенти
вчитель вищої категорії, старший вчитель

Шост Н.Б.
вчитель вищої категорії, старший вчитель

Походжай Н.Я.

Упорядники
Онишків Ольга Петрівна

Онишків Зеновій Михайлович
Вашків Леся Петрівна

© Навчальна книга – Богдан, 2013ISBN 978-966-10-3373-2

 Українська мова : зошит для списування : 2 кл. / упор. 
О.П. Онишків, З.М. Онишків, Л.П. Вашків.  — Тернопіль : 
Навчальна книга–Богдан, 2013. — 32 с.

 ISBN 978-966-10-3373-2

У45

У посібнику запропоновано різноманітні, ретельно дібрані 
тексти з поступовим ускладненням. Матеріал зошита відпо-
відає новій навчальній програмі з української мови МОНмо-
лодьспорту України і може використовуватися під час роботи 
з підручником «Українська мова. 2 клас» (авт. М.С. Вашуленко, 
С.Г. Дубовик).

Завдання, що містяться у зошиті, сприятимуть розвитку 
графічних навиків (форми, розміру, нахилу, поєднання літер) 
й удосконаленню техніки та швидкості письма.

Для учнів 2-го класу.
УДК 811.161.2(075.2)

ББК 81.2Укр.я71



Пам’ятка  
для списування тексту

1. Прочитай текст.

2. З’ясуй незрозумілі слова.

3. Зверни увагу на розділові знаки.

4. Ще раз вдумливо прочитай текст.

5. Спиши охайно і каліграфічно весь текст.
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Жила-була на світі курочка ряба. Та сама, що колись 
бабусі з дідусем яєчко знесла – не просте, а золоте. І ось 
сталося, що в курник до тієї курочки влізла лисиця...  (30 слів)

Ю. Ярмиш
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Життя у грибочків не довге – тільки з’явився, як уже 
красується на столі. Найшвидше зникають з пеньочків 
опеньки, бо їх краще видно.  (21 слово)

М. Пришвін
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Лисиця-танцівниця

З лісових хащів вибігла лисиця. Постояла, 
прислухалась, оглянулась. Розбіглася й на лід – плиг!

Тицьнулась мордочкою в льодяне дзеркало, 
повертілася і знову: то присяде, то підскочить, то 
присяде, то підскочить. І так захопилася танцями на 
льоду, що й про небезпеку геть забула.  (43 слова)

За В. Приходьком
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Загублений ґудзик

На дорозі в пухкій куряві лежав великий пластмасовий 
ґудзик з чотирма дірочками й червоним кружечком 
посередині. 

Мурахи, жуки, стоніжки топтали його ногами, а вітер 
притрушував сірою пилюкою.

І ґудзикові було від того зовсім незатишно. Навіть 
прикро. Він лежав і сумував.  (43 слова)

С. Шаповалов
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Рідне село

Я живу в Україні. Моє рідне село Залужжя 
знаходиться у Збаразькому районі Тернопільської 
області. Голубою стрічкою в’ється через усе село 
річка Гнізна. Село лежить поміж горами Бабиною та 
Довбушевою.

Красиві і роботящі люди населяють нашу місцину, 
що нагадує маленьку Швейцарію.  (42 слова)
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