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ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ДРУГОМУ КЛАСІ

1.
Прочитай вiрш. Випиши слова з м’якими приголосними звуками.

Лiто, до побачення!
Побували всюди ми,
скiльки див небачених
стрiли ми навколо.
Ми цiєї радостi
зроду не забудемо!
Лiто, до побачення!
Здрастуй, рiдна школо!

(В. Бичко)

2.
Вивчи вiрш та запиши його з пам’ятi. Пiдкресли букви, що позначають 
два звуки.

Айстра
Ну ось i лiто золоте
Сховалось за дощами,
Лиш айстра у саду цвiте
Ясним огнем прощальним.

(В. Гаптор)

3.
Прочитай i вiдгадай загадку. Запиши букви, що позначають голоснi 
звуки.

З однiєї ми родини
Вiд Андрiя до Ярини.
Як по одному, самi,
Ми буваємо нiмi,
Хоч i маєм рiзнi назви
Й добре знаєте всiх нас ви.
Певним станемо рядком —
Заговоримо ладком.
Ми — писемностi основа,
А без нас — нiхто нi слова!
Що то таке?

(Д. Бiлоус)
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4.
Вiдгадай загадки. Запиши вiдгадки в алфавiтному порядку.

1.  А що то за конi в полi на припонi: довгастi, голчастi, 
зеленої мастi, нiкого не возять, лише солi просять?

2. Що то за голова, що лиш зуби та борода?
3. Червоний Макар по полю скакав, та в борщ попав.
4. Хто ховає пiд кущi наші супи та борщi?
5. Дiвка в коморi, коса надворi.
6. Що без болю, без печалi доведе до слiз?

5.
Запиши назви рiк в алфавiтному порядку.

Десна, Днiпро, Горинь, Стир, Стрипа, Серет, Днiстер, Збруч, 
Прут, Черемош, Тиса, Прип’ять, Iква.
6.
Вiд поданих слiв утвори новi, змiнюючи першу лiтеру.

Бiй — ..., порт —..., вiр — ..., рiк — ..., мак — ..., сiч — ... .
7.
Встав пропущені слова. Склади звукову модель першого слова.   
У другому слові познач наголос.

1. Наче вулик, наша школа.
    Вся вона гуде, як ... .

(Д. Павличко)
2. У кожного iз нас бажання:
    Художнє слухати ... .

8.
Вiдтвори на письмi текст вiрша Сидора Воробкевича, вставивши замiсть 
крапок букви, що позначають голоснi звуки.

Пл...к...йт...,   д...т...,
р...дн...  св... ...   м...в...,
вч...тьс...   скл...дн...   г...в...р...т...
св... ...м   р...дн...м   сл...в...м.

9.
Прочитай прислiв’я. Встав замiсть крапок букви, що позначають го-
лоснi звуки.

Л...д...н...   б...з   кн...г...,   ...к   кр...н...ц...   б...з   в...д... .
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10.
Прочитай. У яких видiлених словах ти поставиш знак м’якшення, а в 
яких — апостроф? Чому? Спиши. Склади звуковi моделi двох-трьох 
видiлених слiв (за вибором).

а) Розцвiла привiл...но дика м...ята. Хлоп...ята грали на 
подвiр...ї м...ячем. Гриц... пам...ятав багато вiршiв.

б) Святковий пирiг
Я спекла смачний пирiг.
В хату кiт прибiг з подвiр...я,
трет...ся в мене бiля нiг —
хоче втертися в довiр...я.

(М. Герасименко)

11.
Спиши. Встав, де потрiбно, пропущенi букви.

Суд...я, вугiл...я, зiл...я, Ол...я, волос...я, порос...я, рiл...я, 
колос...я, жит...я, щаст...я.
12.
Спиши текст, вставляючи пропущенi букви.

Подруги
Настя i Оленка — подруги. У них однаковi синенькi пла...я, 

бiляве воло...я. Сидять дiвчатка за однiєю партою. Завжди 
дiляться шкiльним прила...ям. Дуже люблять уроки чита...я 
i малюва...я. Разом готують домашнi завда...я.
13.
Спиши. Встав, де потрiбно, апостроф.

Сiм...я, м...яч, дев...ять, солов...ї, р...юкзак, р...яд, бур...ян, 
бур...як, р...ясний, кам...яний, здоров...я, рум...яний.
14.
Випиши слова з апострофом.

Наша сiм...я
Наша сiм...я велика i дружна. Є у мене п...ять братiв  

i сестричка. Валер...ян працює на фабрицi. Льоня ходить 
у дев...ятий клас. Ми з Мар...янкою вчимося у п...ятому. 
Олесь — першокласник. А Федько i Дем...ян ще в дитячому 
садку.
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15.
З поданих слiв склади речення. Поясни правопис слiв з апострофом.

Школа, подвiр’я, хлоп’ята, доглядають, троянди, з любов’ю.
16.
Запиши речення схематично. Поясни правопис слiв з апострофом.

а) Ластiвки в’ють свої гнiзда пiд дахами.
б) У нашiй сiм’ї сьогоднi свято.

17.
Спиши. Видiленi слова подiли для переносу. Яке слово не можна пе-
реносити з одного рядка в інший? Чому?

В глибiнь загляне осiнь, пожуриться сама.
I пiд гудiння сосон — впаде зима.

(М. Драй-Хмара)

18.
Спиши, вставляючи пропущенi букви i знаки.

Летят... листки пожовклi i зiв...ялi,
Летят... до нiг i сумно шелестят...
Затих га...ок, i верби кучерявi
Пташиним спiвом вже не гомонят...
А ниточки яснi, срiбноволосi
Шепочут... тихо: осiн..., осiн...

(І. Савицька)

МОВА I МОВЛЕННЯ

1.
Вивчи вiрш i запиши його з пам’ятi. Пiдкресли слова, в яких звукiв 
бiльше, нiж букв.

Вивчайте, любiть свою мову,
як свiтлу Вiтчизну любiть,
як стягiв красу малинову,
як рiдного неба блакить.

(В. Сосюра)
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2.
Прочитай текст. Спиши перший абзац. Склади звукову модель видiле-
ного слова.

Твоя рiдна мова — українська. Вчися говорити нею гра-
мотно та красиво.

Тут у пригодi тобi стануть твори художньої лiтератури, 
тобто тi, що їх написали письменники, а також казочки, при-
казки, прислiв’я, загадки, оповiдання, якi протягом столiть 
творив наш народ.
3.
Спиши вiрш. Постав наголос у словах.

Розцвiтай же, слово,
i в родинi, i у школi,
й на заводi, i у полi
пречудесно, пречудово —
розцвiтай же, слово!

(П. Тичина)

4.
Допиши слова привітання.

Доброго ранку, ...
5.
Закiнчи речення.

Якщо я ненавмисно зачепив перехожого, я повинен...
Коли менi необхiдно звернутися з проханням, я...
Якщо менi потрiбно пройти на своє мiсце в кiнотеатрi, я...

6.
Склади i запиши прислiв’я та приказки про мову.

Лине, серця, до, а, не, слово, стрiла.
Хлiб, а, слово, на, обiд, бережи, на, вiдповiдь.
До, язик, Києва, доведе.
Словом, за, кишеню, у, не, полiзе.
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7.
Спиши вiрш, вставляючи пропущенi букви i знаки.

Рiдне слово
Над старими яворами
Бiлих буслiв бiлi дiти
Зранку-раночку дз...обами
Вчат...ся рiдно клекотiти.
I рiднен...ко т...охка в лузi
Соловей до солов...яти.
I мене навчiт..., матусю,
Рiдним словом розмовляти!

(М. Тимчак)

СЛОВО. БУДОВА СЛОВА

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

1.
Поясни, якi значення можуть мати подані слова. Склади з ними рiзнi 
речення.

а) Шапка;   б) хлiб.
2.
Прочитай. Поясни значення слова перевела у кожному реченнi.

Дiвчинка перевела стареньку бабусю на другий бiк вулицi.
Тридцять першого жовтня мама перевела стрiлку годинника 

назад.
Наталка перевела одну картинку на обкладинку альбома.
Сестра зателефонувала, що перевела нам п,ятсот гривень.

3.
Прочитай. Зі словосполученнями одного рядка (за вибором) склади 
і запиши речення.

а) Донiс вiдро до хати; донiс командировi.
б) Хлiбний запах; хлiбний магазин; хлiбне поле; хлiбний 

колос.
в) Крилатий птах; крилата мрiя.
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