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I розділ. Мова і Мовлення
До сторінок 6–9

1.	 Склади	і	запиши	прислів’я	про	мову.

Цурається, мови, хто, своєї, хай, стидається, сам, 
себе.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.	 Запиши	в	абетковій	послідовності	назви	рослин.

Тополя, верба, чорнобривці, мальви, калина, со-
няшник, дуб, барвінок, любисток, мак, волошка, фі-
алка, конвалія, троянда.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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До сторінок 9–13

1.	 Продовж	речення.

Усне мовлення має бути правильним,  _________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Володіти культурою писемного мовлення — озна-

чає правильно,  _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.	 З’єднай	частини	речень.

Бабуся пише лист —   варто скори-
статись усним 
мовленням.

Подруги говорять  
по телефону —



Учень запитує  
вчителя — 

  варто скориста-
тися писемним 
мовленням.

Хлопчик читає книжку — 
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розділ VI. часТини Мови
До сторінок 111–112

1.	 Прочитай	речення.	 Знайди	 і	підкресли	дієслова.	Випи-
ши	іменники	разом	із	прикметниками.

Стоїть у сріблі зимовий ліс. Не ворухнеться за-

сніжена ялина. На сході загорілася ранкова зоря. Ви-

глянуло привітне сонечко.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.	 Прочитай	 вірш.	 Знайди	 і	 підкресли	 службові	 частини	
мови.	

На галяві край доріжки

полетіли влучні сніжки,

і почався білий бій,

закрутився у сувій.

Закрутився, покотився,

під горою зупинився.

Зверху сніг і знизу сніг,

і ніхто узнать не міг,

де чиї стирчали ніжки.

Ой, весела гра у сніжки!
           П. Воронько
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До сторінок 113–114

1.	 Добери	і	запиши	іменники	до	кожної	групи	слів.

шкільне приладдя —  ___________________________________________

 ___________________________________________________________________________

Перелітні птахи —  _______________________________________________

 ___________________________________________________________________________

Побутові прилади —  ____________________________________________

 ___________________________________________________________________________

2.	 Прочитай.	Встав	пропущені	букви.	Підкресли	прикмет-
ники.

Змалку у словах рідної мови людина відкр____ває 

для себе в____ликий і чарівний світ ж____ття. Мова —  

б____зцінний скарб народу.

До сторінок 114–115

1.	 До	поданих	іменників	добери	спільнокореневі	слова,	які	
належали	б	до	різних	частин	мови.

Радість _______________________________________________________________ ,

Спів ____________________________________________________________________ ,

Малюнок ____________________________________________________________ ,

2.	 За	поданими	схемами	склади	і	запиши	речення.

а)                                                    .

б)                        ,                          .

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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До сторінок 185–187

1.	 Прочитай.	Впорядкуй	текст,	пронумерувавши	його	час-
тини.

Коли зміряти її без хвоста, вона завдовжки з 
половину мого пальця. Спина у миші коричне-
ва, а черевце і лапки білі. Це наша найменша 
миша. Я одразу впізнав її, милу і красиву мишу–
малятко.

ага, ось її гніздечко. Старанно і цікаво спле-
тене з сухих травинок, воно висить на бур’я-
ні, неначе жмут свіжого сіна, тільки правильної 
круглої форми, з невеличкою дірочкою-двери-
ма. Багато праці докладає малятко, щоб ви-
плести таке гніздечко.

Сиджу я, не ворушусь. Мене приховав висо-
ченький бур’ян. Не помітивши мене, по бур’яну 
піднімається вгору маленька миша.

2.	 Випиши	з	тексту	виділені	слова,	розбери	їх	за	будовою.

________________________________________________________________________________
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До сторінок 187–189

1.	 Прочитай	 і	відгадай	загадки.	Запиши	відгадки	за	абет-
кою.

  Хто ховає під кущі наші супи та борщі?
  Дівка в коморі, а коса надворі.
  Що без болю, без печалі доведе до сліз?
  Червоний Макар по полю скакав, та в борщ попав.
  Що то за голова, що лиш зуби й борода?
   Головата, дженджуриста, сорочок наділа три-
ста, а нога одна.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.	 З	двома	іменниками	(на	вибір)	склади	і	запиши	речення.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Творче завдання

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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