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РОЗДІЛ 1. ІЗ СКАРБНИЦІ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

ПОБУТОВІ КАЗКИ

Наші джерела. За Софією Грицою
Мудра дівчина. Українська народна казка

1. Продовж речення.

Усна народна творчість — це 

2. Продовж речення.

У казках народ відображає думки про те, 

3. Познач правильний варіант продовження речення.
 Речення «Було собі два брати — один убогий, а другий бага-

тий» належить до ... 

а) зачину казки «Мудра дівчина»;
б) основної її частини;
в) кінцівки.

4. Продовж висловлювання словами з казки «Мудра дівчина».

Прудкіш над усе — 

Миліш над усе — 

Ситніш над усе — 
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5. Які надзвичайні якості Марусі вразили пана? Запиши.

6. До поданих слів добери і запиши антоніми.

ситий — 

брехати — 

попереду — 

плакати — 

7. За допомогою цифр встанови послідовність подій казки.

  Ну, бідний брат відробляв потроху…

  А дочка взяла горщечок каші та й каже...

  «Цю одуриш! Мабуть, вона не з таких, щоб одурити…».

  А на той час приходять двоє до пана судитися.

  «Ось пан дав тобі стеблинку льону, та щоб ти його ви-
мочила, висушила, пом’яла, спряла і виткала полотно».

  «На тобі оцей десяток варених яєць та понеси їх своїй 
дочці…».

  Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробить, 
і відпустив її.
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ПРИТЧІ

Без труда нема плода. Народна притча
У пригоді. Народна притча. Записала Олена Пчілка

1. Познач правильний варіант продовження речення.
 Притча — це ...

а)  влучний народний вислів з повчальним змістом;
б)  драматичний твір, призначений для вистави на сцені;
в)  невелике усне оповідання повчального характеру про 

якусь життєву пригоду.

2. Познач цифрами послідовність процесу творення хліба (за 
притчею «Без труда нема плода»).

Змолотив , напік , намолов , виорав , вижав , 

посіяв , виросло , зійшло , поспіло , замісив .

3. Випиши слова, що характеризують персонажів притчі «У при-
годі».

Мишка — 

Лев — 

4. До поданих слів добери і запиши антоніми.

нові — 

легко — 

рано — 
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5. З’єднай подані слова з їх поясненням.
Тенета — 	 	  сітка для ловлі звірів, птахів.

Володар — 	 	  у багато разів більше.

Сторицею — 	 	  власник чого-небудь, господар.

6. Поміркуй! Яка головна думка притчі «У пригоді»? Запиши.

НАРОДНІ ЛЕГЕНДИ

Хліб і золото. Легенда

1. Познач правильний варіант продовження речення.
 Народна оповідь про звичайні й незвичайні (фантастичні) 

події та персонажів — це ...

а) казка;     б) легенда;
     в) притча.

2. Запиши зачин легенди.

3. До поданих слів добери і запиши антоніми.

багатий — 

голодний — 

перемога — 
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4. Поясни значення поданих слів.

Вістовий — 

Дружина — 

5. Запиши, як ти розумієш вислів «Хліб — усьому голова».

Місто Сміла. Легенда

1. Продовж речення.

Колись Сміла була в руках у . 

Володіли нею ,  

й інші вельможі.

2. До поданих слів добери і запиши синоніми.

Лицарі, 

Відважна, 

3. З’єднай стрілками подані слова та їх значення.
Занепадати духом —  		   приблуди; люди, які прибу-
        ли звідкись.

Поневолювачі —      		   засмучуватися, втрачати 
        надію на щось краще.

Зайди —       		   ті, хто поневолюють кого-
        небудь.


