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Ïåðåäìîâà

Çàïðîïîíîâàíі â ïîñіáíèêó çàâäàííÿ äîïîìîæóòü íàлàгîäèòè 
îïеðàòèâíèй çâ’ÿçîê ìіæ ó÷èòелеì і ó÷íеì, ñâîº÷àñíî âèÿâèòè 
й ліêâіäóâàòè ïðîгàлèíè â çíàííÿõ, іíòеíñèôіêóâàòè ïіçíàâàлüíó 
äіÿлüíіñòü øêîлÿðіâ, çеêîíîìèòè ÷àñ ó õîäі ïеðеâіðêè çíàíü.

Çàлеæíî âіä ñêлàäíîñòі çàâäàíü і ðіâíÿ ïіäгîòîâлеíîñòі ó÷íіâ, 
òðèâàліñòü ðîáîòè ç êàðòêàìè â÷èòелü âèçíà÷àº íà âлàñíèй ðîç-
ñóä.

Ïàì’ÿòêà äëÿ ó÷íÿ
Àëãîðèòì âèêîðèñòàííÿ êàðòîê

1. Ïðî÷èòàòè çàâäàííÿ.
2. Îçíàйîìèòèñÿ çі çìіñòîì êàðòêè.
3. Çàïèñàòè âіäïîâіäі íà âілüíій ÷àñòèíі êàðòêè.

Çðàçîê ðîáîòè ç êàðòêîþ

                ІI. Ре÷еííÿ
      4. Доповни речення.
   1.

Мàìà âèøèâàº (щî?)
Аíäðій ñïіâàº (ÿê?)

Сîíце çàйøлî (çà щî?)
Дî øêîлè ïîñïіøàþòü (õòî?)

Ïòàõè âіäліòàþòü (êóäè?)
Бàáóñÿ ïðèгîòóâàлà ñìà÷íó (щî?)

Ліñ âîñеíè ñòàâ (ÿêèй?)
Мèйòе ðóêè ïеðеä (÷èì?)

ðóøíèê. +
гàðíî.  +
çà ліñ.  + 
äіòè.  +
ó âèðій. +
áîðщ.  –
çелеíèй. –
їäîþ  +

Ê-ñòü ïðàâèлüíèõ
âіäïîâіäей      6
Сóìà áàліâ     8



4 I. Мîâà і ìîâлеííÿ. Теêñò

Âðàíці-ðàíî, íà ñâіòàííі
ó ðîæеâîìó òóìàíі

ïòàõè гîлîñ ïîäàþòü.
Лþäè äîáðі óñòàþòü.

Дîáðèй ðàíîê! Дîáðèй ðàíîê!
Деðеâце ðîñîþ âìèлîñü,
ïіä âіêîíцеì çóïèíèлîñü,

â øèáêó ñòóêàº ìеíі:
— Тè ïðîêèíóâñÿ, ÷è íі?

(Г. Âіºðó)

2.

Ліòî, äî ïîáà÷еííÿ!
Ïîáóâàлè âñþäè ìè,

ñêілüêè äèâ íеáà÷еíèõ
ñòðілè ìè íàâêîлî.

Мè ціºї ðàäîñòі çðîäó 
íе çàáóäеìî!

Ліòî, äî ïîáà÷еííÿ!
Çäðàñòóй, ðіäíà øêîлî!

(Â. Áè÷êî)

1. Ïðî÷èòàй. Âèïèøè ñëîâà ââі÷ëèâîñòі.

1.



36 III. Слîâî. Çíà÷еííÿ ñлîâà. Бóäîâà ñлîâà

êàçàòè
äàòè
ñèïàòè
òеðòè
õîâàòè
êèíóòè
ïèñàòè
лèòè

ôîòîгðàôóâàòè
øèòè
êлàñòè
êèïіòè
æàòè
òâîðèòè
õîäèòè
ðîáèòè

17. Äîïèøè äî ïîäàíèх ñëіâ âіäïîâіäíèй ïðåфіêñ 
ç- àáî ñ-.

1.

2.



37III. Слîâî. Çíà÷еííÿ ñлîâà. Бóäîâà ñлîâà

ðіçàòè
êðóòèòè
ліïèòè
ìіðÿòè
âàðèòè
õèлèòèñÿ
ïèòàòè
ìіøàòè

õâàлèòè
ðóáàòè
òèñíóòè
ìàлþâàòè
÷èñòèòè
ïðîáóâàòè
òî÷èòè
äîáóòè

17. Äîïèøè äî ïîäàíèх ñëіâ âіäïîâіäíèй ïðåфіêñ 
ç- àáî ñ-.

3.

4.



70

1. У ðе÷еííі äіºñлîâî íàй÷àñòіøе 
áóâàº ...

 à) ïіäìеòîì;
 á) ïðèñóäêîì;
 â) äðóгîðÿäíèì ÷леíîì ðе÷еííÿ.

2. Діºñлîâà ïðèíіñ, îñâіòèëî, íà-
áóáíÿâіëè âæèòî ó ôîðìі ...

 à) ìèíóлîгî ÷àñó;
 á) òеïеðіøíüîгî ÷àñó;
 â) ìàйáóòíüîгî ÷àñó.

3. Âèáеðè ðÿäîê, â ÿêîìó çàïèñàíî 
äіºñлîâà â òеïеðіøíüîìó ÷àñі.

 à) Леòілè, â÷èлè, áіглè;
 á) леòÿòü, â÷àòü, áіæàòü;
 â) леòіòè, â÷èòè, áігàòè.

4. Дî іìеííèêà äçâіí äîáеðè ñïî-
ðіäíеíі äіºñлîâà. Ïîçíà÷ êîðіíü.

5. Дî ïîäàíèõ äіºñліâ äîáеðè àíòî-
íіìè.

 Çíàйòè —

 Мîâ÷àòè —

6. Ïіäêðеñлè äіºñлîâà, âèçíà÷ їõ 
÷àñ.

 Ëåëåêè êëåêî÷óòü — âіòàþòü 
ñîíöå.

VI. Діºñлîâî

34. Òåìàòè÷íå îïèòóâàííÿ. Â–1



71

1. Діºñлîâà ìèíóлîгî ÷àñó çìіíþ-
þòüñÿ çà ...

 à) ÷èñлàìè;      á) ðîäàìè;
   â) âіäìіíêàìè.

2. Діºñлîâà íàìàëþº, ïðèáåðå, 
ïîäàðóº âæèòî ó ôîðìі ...

 à) ìèíóлîгî ÷àñó;
 á) òеïеðіøíüîгî ÷àñó;
 â) ìàйáóòíüîгî ÷àñó.

3. Âèáеðè ðÿäîê, â ÿêîìó çàïèñàíî 
äіºñлîâà лèøе ó ìèíóлîìó ÷àñі.

 à) Дóìàâ, ñòâîðèâ, çáеðеглà;
 á) äóìàþòü, ñòâîðþþòü, çáеðі-

гàþòü;
 â) äóìàòèìе, ñòâîðèòü, çáеðеæе.

4. Дî ïðèêìеòíèêіâ äîáеðè ñïî-
ðіäíеíі äіºñлîâà. 

 Çелеíèй —

 Сóìíèй —

5. Дîáеðè ñèíîíіìè äî äіºñлîâà.

 Ïòàõè ñïіâàþòü, ...

6. Ïіäêðеñлè äіºñлîâà, âèçíà÷ їõ 
÷àñ.

 Ñîíöå ïåêó÷å çàñÿº, ïðîêèíóòü-
ñÿ ëóêè, ëіñè і ïîëÿ.

VI. Діºñлîâî

34. Òåìàòè÷íå îïèòóâàííÿ. Â–2
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