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I семестр Варіант

аУДіюваннЯ

Дата 

Ìèøåíÿ òà Îë³âåöü

 Âèáåðè ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü.

1. Äå æèâ Îë³âåöü? 

 Ó ïîðòôåë³; 

 ó ïåíàë³; 

 ó Âîëîä³ íà ñòîë³.

2. Õòî çàáðàâ Îë³âöÿ? 

 Ìèøåíÿ;

 Âîëîäÿ;

 ñóñ³ä ïî ïàðò³.

3. Ç ÿêèìè ÷àð³âíèìè ñëîâàìè çâåðíóâñÿ Îë³âåöü äî Ìèøåíÿòè? 

 Ïðîøó; 

 áóäü ëàñêà; 

 áëàãàþ. 



1

4

I семестр Варіант

4. Ùî õîò³ëî çðîáèòè Ìèøåíÿ ç Îë³âöåì?

 Ïîãðèçòè; 

 ïîãðàòèñÿ; 

 çàõîâàòè â í³ðêó. 

5. Ùî íàãàäàëî Ìèøåíÿò³ ïðî ñèð? 

 Çàïàõ;

 êðóæå÷îê;

 äóìêè.

6. Ïðî ùî ìð³ÿëî Ìèøåíÿ? 

 Ïðî ñàðäåëüêó; 

 ïðî êîâáàñó; 

 ïðî ñèð. 
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аУДіюваннЯ

Дата 

Соëоâ’ї Óêðàїíè

 Âèáåðè ³ ïîçíà÷ ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü.

1. Ïðî ÿêó ïòàøêó éäåòüñÿ ó ëåãåíä³? 

 Ïðî ñîðîêó; 

 ïðî ãîðîáöÿ; 

 ïðî ñîëîâ’ÿ. 

2. Äå çáèðàëè ï³ñí³ ñîëîâ’¿? 

 Â Óêðà¿í³; 

 ïî âñüîìó ñâ³òó; 

 â ²íä³¿. 

3. Ùî çäèâóâàëî ñîëîâ’ÿ, ÿêèé âèïàäêîâî çàëåò³â â Óêðà¿íó? 

 Ùî íå ÷óòè í³ ï³ñåíü, í³ ìóçèêè; 

 âåñåëèé ñï³â ïòàøîê; 

 á³ë³ õàòêè. 
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4. ßê³ ï³ñí³ ïî÷óâ ñîëîâåé ï³ñëÿ çàõîäó ñîíöÿ? 

 Âåñåë³; 

 ÷àð³âí³, ìåëîä³éí³; 

 ñóìí³. 

5. Õòî çâåñåëèâ ëþäåé ³ âîíè çàáóëè ïðî âòîìó? 

 Ñîëîâåé;

 ïàí;

 ñàì³ ëþäè. 

6. Ùî çâåë³â öàð ñîëîâ’þ ç Óêðà¿íè? 

 Ëåò³òè äîäîìó; 

 ñï³âàòè ãîëîñí³øå; 

 ñï³âàòè äåíü ³ í³÷. 
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Роáоòà íàд помèëêàмè
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учні послідовно виконують завдання усіх рівнів безпосеред-
ньо в зошиті.
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Кожен варіант є окремим блоком сторінок. Посібник можна 

розшити й отримати дві окремі брошури.
в додатку вміщено зразки діалогів та творчих робіт, а також 

тексти для аудіювання, диктантів, переказів.
Для учнів 3-го класу.

УДк 811.161.2(075.2) 
ББк 81.2Укр я71

ISBN 978-966-10-3786-0 © навчальна книга – Богдан, 2014

рецензенти:
кандидат педагогічних наук, доцент

З.М. Онишків
вчитель вищої категорії, вчитель-методист

М.Л. Стасюк

Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена 
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

уДК 811.161.2(075.2)
ББК 81.2укр я71
       П 41



2

3

I семестр Варіант

аУДіюваннЯ

Дата 

Ìèøåíÿ òà Îë³âåöü

 Âèáåðè ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü.

1. Õòî æèâ ó Âîëîä³ íà ñòîë³? 

 Ìèøåíÿ;

 Îë³âåöü; 

 ïåíàë.

2. Ùî õîò³ëî çðîáèòè Ìèøåíÿ ç Îë³âöåì?

 Ñõîâàòè â í³ðêó; 

 ïîìàëþâàòè íèì; 

 ç’¿ñòè.

3. ×îãî çàáàæàâ Îë³âåöü? 

 Ïîâåðíóòèñÿ äî Âîëîä³; 

 íàìàëþâàòè ìàëþíîê; 

 óòåêòè. 
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4. Ïðî ùî ìð³ÿëî Ìèøåíÿ?

 Ïðî ñèð; 

 ïðî ñàðäåëüêè; 

 ïðî ÿáëóêî.

5. Ùî íàìàëþâàâ Îë³âåöü? 

 Ñèð; 

 ÿáëóêî; 

 êîòà.

6. Äîïîâíè ðå÷åííÿ.

Ìèøåíÿ çëÿêàëîñÿ ...

 ÿáëóêà; 

 ñàðäåëüêè; 

 êîòà.
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аУДіюваннЯ

Дата 

Соëоâ’¿ Óêðà¿íè

 Âèáåðè ³ ïîçíà÷ ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü.

1. Äå æèëè êîëèñü ñîëîâ’¿? 

 Â Óêðà¿í³; 

 ó äàëåêèõ êðàÿõ; 

 çà ìîðÿìè-îêåàíàìè.

2. Äëÿ êîãî ñîëîâ’¿ çáèðàëè ï³ñí³? 

 Äëÿ ñåáå; 

 äëÿ ³íä³éñüêîãî öàðÿ; 

 äëÿ âñ³õ íàðîä³â.

3. Äå áóëè ëþäè, êîëè â ñåëî çàëåò³â ñîëîâåé?

 Â ë³ñ³; 

 ó õàòàõ; 

 â ïîë³.


