ДО ШКОЛИ, ДО КНИГИ, ДО ДРУЗІВ
ДУША ПОРИВАЄТЬСЯ ЗНОВ!
Літо, до побачення. Валентин Бичко
До школи. Микола Сингаївський

1. Твір Валентина Бичка «Літо, до побачення» — це…

а) вірш;

б) загадка;

в) оповідання.

2. Словосполучення «ліс зеленокрилий» вжито…

а) у прямому значенні;
б) в переносному значенні.
3. Упиши потрібні слова ввічливості за змістом вірша
Валентина Бичка «Літо, до побачення».

Літо,
								, рідна школо!
4. Випиши з вірша Миколи Сингаїського «До школи»
порівняння.

5. Поясни значення поданого слова.

Багрець —
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Наш клас. Нузет Умеров
Добра порада. Марія Хоросницька
Очі, вуха маю… Тетяна Цидзіна
В їдальні. Лідія Повх

1. Автор слів «Не кажу: «Не знаю», а кажу «Навчусь» — …

а) Нузет Умеров
в) Тетяна Цидзіна.

б) Марія Хоросницька;

2. Випиши з вірша Нузета Умерова «Наш клас» звертання.

3. Яка головна думка вірша Марії Хоросницької «Добра
порада»? Запиши.

4. Запиши дійових осіб вірша Лідії Повх «В їдальні».
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Як Наталка в Лисиці хитринку купила. Василь Сухомлинський

1. Вибери правильну відповідь.
Твір «Як Наталя в Лисиці хитринку купила» — це …

а) казка; 		

б) вірш; 		

в) оповідання.

2. Продовж речення, скориставшись довідкою.

Хитрощі не люблять
Слова для довідки: лисиці, совісті, сили.
3. Пронумеруй пункти плану відповідно до змісту казки.
Перекажи казку.

«Голова болить!»
На базарі.
Здивування Наталі.
Зайчик і Вовчик. Юрій Ярмиш
Ми збирали з сином на землі каштани… Максим Рильський
Небеса прозорі… Дмитро Павличко

1. Твір Юрія Ярмиша «Зайчик і Вовчик» — це…

а) вірш;

б) казка;

в) оповідання.
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2. З’єднай слова з їх значенням.

Знітився		
Прискалив око
Спантеличено





 розгублено
 примружив
 розгубився

3. У яку пору року відбувалися події у вірші Максима
Рильського «Ми збирали з сином на землі каштани…»? Запиши.

4. Утвори порівняння за зразком. (За змістом вірша Дмитра Павличка «Небеса прозорі…».)

Небеса прозорі		
Листки падають		
Нитка дзвонить		





 як зорі.
 мов глибінь ріки.
 як струна.

Хвастунець. Грицько Бойко
Чесний кіт. Григорій Фалькович
Дрізд і голуб. Українська народна казка

1. Автор слів «В світі й так чимало див —
Я по школах не ходив…» — …

а) Грицько Бойко; б) Григорій Фалькович;
в) Дмитро Павличко.
2. До поданого слова добери і запиши близькі за значенням слова.

Хвастунець —
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3. Казка — це…

а) влучний народний вислів із повчальним змістом;
б) розповідний твір про вигаданих осіб та події;
в) вигадка, невеликий смішний твір.
4. Яка головна думка української народної казки «Дрізд
і голуб»? Запиши.

ЧИТАЄМО І ПІЗНАЄМО ТАЄМНИЦІ РІДНОЇ МОВИ
Ходить сон. Оксана Кротюк
Котику сіренький… Колискова пісня

1. Твір «Котику сіренький…» — це …

а) колискова пісня;
б) українська дитяча пісенька;
в) українська народна казка.
2. Продовж речення словами з тексту Оксани Кротюк
«Ходить сон».

Співаючи колисанку, матуся не тільки присипляє —
вона
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