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МОВА І МОВЛЕННЯ 
Я вивчаю українську мову (с. 6)

1. Допиши слова, що характеризують українську мову.

Уdкdрeаdїdнeсdъкeаc мeоjвiаc бeаeгeаdтeаc,

2. Прочитай текст. Підкресли «чарівні» слова.

«Доброãо ранку!» — кажåш ти мамі й татові, ïроки-

нувшись, або вчитåлåві, коли він заходить до класу. «До 

ïобачåння!» — ідучи зі школи додому. «Дякую», «Сïа-

сибі» — щиро ïромовляєш за зроблåну тобі ïослуãу. 

І всім від тих слів стає ïриємно й хорошå.

3. Запиши 2–3 «чарівні» слова.

Я у школі. Розвиток мовлення:  
«Школа майбутнього» (с. 7)

1. Продовж речення.

Кібåршкола — цå
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2. Познач (), чого навчають у кібершколі (за змістом 
вірша Григорія Фальковича «Робот я і робот Доллі»).

 нå брåхати;

 нå робити зарядки;

 мити руки;

 знати: люди — цå рідня;

 чистити зуби щодня;

 хаïатися за барки.

3. Запиши 2–3 речення про свою школу.

Мова і мовлення (с. 8)

1. Доповни речення потрібними словами з довідки.

Розмова учнів на ïåрåрві — цå 

мовлåння. Читаючи казку, Іринка використовує 

 мовлåння. 

Слова для довідки: ïисåмнå, уснå.



5

2. Утвори правильні твердження.

Уснå мовлåння має бути  
акуратно, 
ãрамотно.

Щоб інші моãли ïрочитати 
наïисанå, ïиши   інтонації.

Під час розмови 
дотримуйся ïотрібної  

чітким, 
зрозумілим.

Книга — мій друг (с. 9)

1. Продовж речення. 

Події, оïисані в оïовіданні «Канікули — вåсåла ïора», 
відбуваються…

а) в останній дåнь у школі;
б) у ïåрший дåнь у школі;
в) на літніх канікулах.

2. З’єднай імена дітей з подіями, про які вони розпо-
віли в класі (за змістом оповідання «Канікули — весела 
пора»).

Назар   ïрочитала нову книжку.

Настуся  
їздив на вåлосиïåді у туристич-
ну мандрівку.

Сåрãійко   відïочивав із батьками на морі.

Олåнка   ïлавала в річці та засмаãала.

3. Тема тексту «Канікули — весела пора» — …

а) Наш клас.
б) Як ми ïровåли канікули.
в) Книжка.
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4. Запиши назву книги, яку ти читаєш зараз. Про що 
вона?

Усне мовлення. Усна народна творчість.  
Загадки (с. 10–11)

1. Продовж речення.

Заãадка — цå…
а) влучний народний вислів із ïовчальним змістом;
б)  короткий оïис ïодій, ïрåдмåтів, явищ, які трåба 

вïізнати, відãадати;
в)  жартівливий вислів, що складається із важких для 

швидкої вимови слів.

2. Відгадай загадку. Підкресли слова, які допомогли 
тобі знайти відгадку.

Біла латка, чорна латка ïо дåрåву скачå.

3. Склади і запиши загадку про капусту, використову-
ючи слова для довідки.

Слова для довідки: вузлувата, листата, ãоловата.
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Скоромовка. Вибір слів. Сила голосу  
і швидкість мовлення (с. 12)

1. Продовж речення.

Жартівливий вислів, що складається із важких для 
швидкої вимови слів — цå …

а) заãадка;           б) ïрислів’я;           в) скоромовка.

2. Прочитай скоромовку Грицька Бойка. Підкресли бу-
кву, яку потрібно чітко вимовляти.

В ãорішнику ãорішина
ãорішками обвішана.
Оришка і Òимішко 
струшують ãорішки.

     Грицько Бойко

3. Склади і запиши скоромовку з поданих слів.

Лис, лиса, у, зустрів, лісі.
Обнялися, із, лис, лисом.


