
https://bohdan-books.com/catalog/book/122150/


ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН

Блокнот №3

Слово. Значення слова

3 клас

Н.Б. Шост 



Навчальне видання
ШОСТ Наталя Богданівна

УКРАЇНСЬКА МОВА
Блокнот №3

Слово. Значення слова

3 клас

Головний редактор Богдан Будний
Редактор Любов Левчук

Обкладинка Ростислава Крамара
Комп’ютерна верстка Лілії Скоренької
Технічний редактор Неля Домарецька

Підписано до друку 30.10.2016. Формат 60х84/16. Папір офсетний.  
Гарнітура Pragmatica. Умовн. друк. арк. 0,93. Умовн. фарбо-відб. 0,93.

Видавництво «Навчальна книга – Богдан»
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців,  

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції 
 ДК № 4221 від 07.12.2011 р.

Навчальна книга – Богдан, просп. С. Бандери, 34а, м. Тернопіль, 46002
Навчальна книга – Богдан, а/с 529, м. Тернопіль, 46008

тел./факс (0352) 52-19-66; 52-06-07; 52-05-48
office@bohdan-books.com
www.bohdan-books.com

УДК  51(075.2)
ББК  22.1я71
        Ш 78

© Íàâ÷àëüíà êíèãà — Áîãäàí, 2017

Шост Н.Б.
Ш 78    Уêрàїíсüêà мîâà : 3 êë. : Áëîêíîт №3. Сëîâî. Зíà÷еííя сëîâà / 

Í.Á. Шîст. — Терíîпіëü : Íàâ÷àëüíà êíèãà — Áîãäàí, 2017. — 
16 с. — (Серія «Тренувальні 10-хвилинки»).

ISBN 978-966-10-4577-3 (серія)
ISBN 2005000008108 
Прîпîíîâàíèй пîсібíèê âхîäèтü äî серії 10-тè бëîêíîтіâ «Треíу-

âàëüíі 10-хâèëèíêè», метà яêèх — зàбезпе÷èтè прàêтè÷íе зàсâîєííя тà 
зàêріпëеííя у÷íямè 3-ãî êëàсу íàйãîëîâíішèх îрфîепі÷íèх тà îрфîãрà-
фі÷íèх прàâèë уêрàїíсüêîї мîâè.

Áëîêíîт містèтü êàртêè з âпрàâàмè тà зàâäàííямè, рîзрàхîâàíèмè 
íà 10-хâèëèííе âèêîíàííя, à тàêîж піäсумêîâèй тест-êîíтрîëü зíàíü з 
íàâ÷àëüíîї темè тà âіäпîâіäі äëя сàмîпереâірêè.

Пîсібíèê зру÷íèй у âèêîрèстàííі. Прàцюâàтè з íèм мîжíà íе ëèше 
â шêîëі ÷è âäîмà, à й піä ÷àс пîäîрîжі, âіäпî÷èíêу íà прèрîäі.

Дëя у÷íіâ 3-х êëàсіâ, у÷èтеëіâ тà äбàйëèâèх бàтüêіâ.
УДК 51(075.2)

ББК 22.1я71

Серію «Тренувальні 10-хвилинки» засновано 2016 року



КартКа №1
1. Прочитай вірш. Підкресли слова, вжиті в пе-

реносному значенні.
        Вітер
Вітер, вітер пустотливий
залетів до нас у сад,
оббиває груші, сливи,
трусить яблуні підряд.
І хустиночку в Марусі
на голівці розв’язав.
Свиснув дівчинці у вусі
і нічого не сказав.
Перебіг, упав на квіти,
на траві лишив сліди.
Неслухняний і сердитий,
хто просив тебе сюди?

        Марія Познанська

2. Добери і запиши слова, які характеризують 
рух вітру.

Вітер (що робить?) дме, 
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КартКа №2
1. Прочитай словосполучення. Слова, вжиті 

в прямому значенні, підкресли однією ліні-
єю, а в переносному — двома лініями.
Важка задача. Важка ноша.
Нічна буря.  Буря оплесків
Глибока річка. Глибока думка.
Міцний сон.  Міцний дуб.
Сосновий ліс. Ліс рук.
Пливе хмара.  Пливе окунь.

2. Добери і запиши такі слова, щоб у словоспо-
лученнях вони набули прямого і переносно-
го значення.

Співає  Співає 

Залізний  Залізний 

Ходить  Ходить 

Золота  Золота 
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КартКа №3
1. Прочитай. Знайди і підкресли слова, які зву-

чать і пишуться однаково, але значення ма-
ють різні.
1. Оленка вплела в косу яскраву стрічку. 
Дідусь нагострив косу. 2. Високо в небі 
линув журавлиний ключ. Слюсар вигото-
вив новий ключ для замка’ . 3. Ясний місяць 
освітив стежку в саду. Цілісінький місяць 
Ігор провів у дитячому таборі відпочинку 
в Карпатах.

2. Заміни подані вислови одним словом із тим 
самим значенням.

Байдики бити — 

Пекти раків — 

Закарбувати на носі — 

Тримати язик за зубами — 



6

КартКа №4
1. Прочитай і порівняй колонки слів. Склади з 

ними словосполучення за поданим зразком.
вранці вмивається
в ранці склали підручники

наніс  

підшию  

підвіз  

на ніс 

під шию 

під віз 

2. Доповни речення порівняннями.

1. Краплі роси виблискували на сонці, не-

мов . 2. Кетяги калини чер-

воніли серед листя, наче . 

3. По синьому небу пропливали кучеряві 

хмарки, ніби . 4. Цілий день 

дощ лив, як .


