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Урок 1 ДОБИРАЄМО ПОТРІБНІ СЛОВА

1. Прочитай речення. Визнач і запиши, якими мовами висловлена 
думка.

Я люблю рiдний край. 

Я люблю радниў краў. 

Я люблю родную землю. 

J lubey rodnyj kraj. 

I love my native land. 

 Підкресли речення, записане рiдною мовою.

2. Прочитай текст. Визнач його тему і мету.
Найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його 

мова. Ота жива схованка людського духу, його багата скарбни-
ця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподівання, 
розум, досвід, почування (Панас Мирний).
 Склади і запиши висловлювання про мову, скориставшись зміс-

том тексту.

Мова — 

Мова — 

Мова — 

3. Прочитай вiрш. Який настрій він навіяв на тебе? Чому?
ЖОРЖИНИ

Уже i вересню кiнець,
настали днi холоднi.
До нас, я чула, морозець
прийде вночi сьогоднi.

Впаде на луки, на гаї,
побiлить лист на вишнi...
Погасить сонечка мої —
в саду жоржини пишнi.
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Та я морозцевi тому
не дам жоржин стоптати:
на руки нiжно їх вiзьму
і понесу до хати.

                                        Марія Познанська
 Випиши слова, якi

звучать пестливо, тепло: 

викликають почуття смутку: 

вжитi в переносному значеннi: 

4. Доповни ряди прикметниками.

Жоржина червона, рожева з крапочками, синя,

Пелюстки нiжнi, оксамитовi, видовженi, кучерявi,

Серединка золотиста, велика, 

Стебло мiцне, довге, 

Листки темно-зеленi, овальнi, рiзьбленi, 

 Усно склади художній опис жоржини.

5. Прочитай текст. Виділені слова заміни словоспо лученнями з ду жок, 
поставивши їх у відповідну форму. Утворений текст запиши.
Вечоріло. Небо потемніло. На ньому з’явилися зорі. Затих 

вітерець. Листочки перестали шелестіти.
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(Вкритися таємничим чарівним килимком, засвітилися золоті 
ліхтарики, розповідати свої захоплюючі історії, улягатися спати.)

6. Перевір написане.

7. Робота над помилками.

Урок 2 ГОВОРИМО — ЧУЄМО. ЧИТАЄМО — ПИШЕМО. 
СКЛАДАННЯ ОПОВІДАННЯ ЗА ПОДАНОЮ ТЕМОЮ

1. Розглянь малюнки.  Запиши, в яких випадках використовується 
усне мовлення, а в яких — писемне. Поясни, чому.
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2. Прочитай. Поміркуй і запиши відповіді на запитання.
а) У класi пiдводять пiдсумки конкурсу на кращий твiр. Що 

доречніше зробити: розповiсти про змiст найцікавіших ро  бiт чи 
прочитати їх вголос? 

б) Тобi дали опис правил цiкавої гри, в якiй беруть участь двоє 
гравців. Ти хочеш пояснити правила своїй молодшiй сестрi, щоб  
пограти з нею. Як ти це робитимеш: прочитаєш записанi правила 
чи перекажеш їх, демонструючи окремі фрагменти? 

3. Прочитай обидва тексти і порівняй їх.
                ЖУРАВЛI ЛЕТЯТЬ

Журавлi летять, курличуть,
шлють останнє «прощавай»,
лiтечко з собою кличуть,
забирають в теплий край.
Ой, як жалко менi лiта
і журавликiв моїх!
Та не буду я тужити,
бо весною стрiну їх.

                            Марія Познанська

ЖУРАВЛИК
Восени хлоп’ята знайшли в кущах журавля. А в журавля бу ло 

поранене крило. Хлоп’ята принесли журавлика в село. І вони 
довго лікували хворого журавлика. І журавель видужав.
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 Виправ помилки у тексті «Журавлик». Виправлений текст запиши.

4. Склади і запиши оповiдання на тему «Як вiдлiтають пташки».

5. Перевір написане.

6. Робота над помилками.
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