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Ïåðåäìîâà
Çàïðîïîíîâàíі â ïîñіáíèêó çàâäàííÿ äîïîìîæóòü налагодити
оперативний çâ’ÿçîê ìіæ ó÷èòåëåì і ó÷íåì, ñâîº÷àñíî âèÿâèòè
é ëіêâіäóâàòè ïðîãàëèíè â çíàííÿõ, іíòåíñèôіêóâàòè ïіçíàâàëüíó
äіÿëüíіñòü øêîëÿðіâ, çåêîíîìèòè ÷àñ у ході перевірки знань.
Çàëåæíî âіä ñêëàäíîñòі çàâäàíü і ðіâíÿ ïіäãîòîâëåíîñòі ó÷íіâ,
òðèâàëіñòü ðîáîòè ç êàðòêàìè â÷èòåëü визначає на власний розсуд.
Ïàì’ÿòêà äëÿ ó÷íÿ
Àëãîðèòì âèêîðèñòàííÿ êàðòîê
1. Ïðî÷èòàòè çàâäàííÿ.
2. Îçíàéîìèòèñÿ çі çìіñòîì êàðòêè.
3. Çàïèñàòè âіäïîâіäі íà вільніé ÷àñòèíі картêè.
Çðàçîê ðîáîòè ç êàðòêîþ

ІI. Речення
4. Доповни речення.
1.
Мама вишиває (що?)
Андрій співає (як?)
Сонце зайшло (за що?)
До школи поспішають (хто?)
Птахи відлітають (куди?)
Бабуся приготувала смачну (що?)
Ліс восени став (який?)
Мийте руки перед (чим?)

рушник.
гарно.		
за ліс.		
діти.		
у вирій.
борщ.		
зелений.
їдою		

+
+
+
+
+
–
–
+

Ê-ñòü ïðàâèëüíèõ
âіäïîâіäåé
6
Ñóìà áàëіâ
8

I. Мова і мовлення. Текст

4

1. Прочитай. Âèïèøè ñëîâà ââі÷ëèâîñòі.
1.

Âðàíöі-ðàíî, íà ñâіòàííі
ó ðîæåâîìó òóìàíі
ïòàõè ãîëîñ ïîäàþòü.
Ëþäè äîáðі óñòàþòü.
Äîáðèé ðàíîê! Äîáðèé ðàíîê!
Äåðåâöå ðîñîþ âìèëîñü,
ïіä âіêîíöåì çóïèíèëîñü,
â øèáêó ñòóêàº ìåíі:
— Òè ïðîêèíóâñÿ, ÷è íі?
(Г. Âіºðó)

2.

Ëіòî, äî ïîáà÷åííÿ!
Ïîáóâàëè âñþäè ìè,
ñêіëüêè äèâ íåáà÷åíèõ
ñòðіëè ìè íàâêîëî.
Ìè öіº¿ ðàäîñòі çðîäó
íå çàáóäåìî!
Ëіòî, äî ïîáà÷åííÿ!
Çäðàñòóé, ðіäíà øêîëî!
(Â. Áè÷êî)

36

III. Слово. Значення слова. Будова слова

17. Допиши до поданих слів відповідний ïðåôіêñ
ç- або ñ-.
1.

кàçàòè
äàòè
ñèïàòè
òåðòè
õîâàòè
êèíóòè
ïèñàòè
ëèòè

2.

ôîòîãðàôóâàòè
øèòè
êëàñòè
êèïіòè
æàòè
òâîðèòè
õîäèòè
ðîáèòè

III. Слово. Значення слова. Будова слова

37

17. Допиши до поданих слів відповідний ïðåôіêñ
ç- або ñ-.
3.

ðіçàòè
êðóòèòè
ëіïèòè
ìіðÿòè
âàðèòè
õèëèòèñÿ
ïèòàòè
ìіøàòè

4.

õâàëèòè
ðóáàòè
òèñíóòè
ìàëþâàòè
÷èñòèòè
ïðîáóâàòè
òî÷èòè
äîáóòè

70
34. Òåìàòè÷íå îïèòóâàííÿ. Â–1

1.	Ó ðå÷åííі äіºñëîâî íàé÷àñòіøå
áóâàº ...
à) ïіäìåòîì;
á) ïðèñóäêîì;
â) äðóãîðÿäíèì ÷ëåíîì ðå÷åííÿ.
2. Äіºñëîâà ïðèíіñ, îñâіòèëî, íàáóáíÿâіëè âæèòо ó ôîðìі ...
à) ìèíóëîãî ÷àñó;
á) òåïåðіøíüîãî ÷àñó;
â) ìàéáóòíüîãî ÷àñó.
3. Âèáåðè ðÿäîê, â ÿêîìó çàïèñàíî
äіºñëîâà â теперішньому часі.
à) Ëåòіли, â÷èли, áігли;
á) ëåòÿòü, â÷àòü, áіæàòü;
â) ëåòіòè, â÷èòè, áіãàòè.
4.	Äî іìåííèêа дçâіí äîáåðè ñïîðіäíåíі äіºñëîâà. Ïîçíà÷ êîðіíü.
5.	Äî ïîäàíèõ äіºñëіâ äîáåðè àíòîíіìè.
Çíàéòè —
	Ìîâ÷àòè —
6.	Підкресли дієслова, визнач їх
÷àñ.
Ëåëåêè кëåêî÷óòü — âіòàþòü
ñîíöå.

VI. Дієслово

VI. Дієслово
34. Òåìàòè÷íå îïèòóâàííÿ. Â–2

1. Äіºñëîâà ìèíóëîãî ÷àñó çìіíþþòüñÿ çà ...
à) ÷èñëàìè;
á) ðîäàìè;
			
â) відмінкаìè.
2.	Äіºñëîâà íàìàëþº, ïðèáåðå,
ïîäàðóº âæèòо ó ôîðìі ...
à) ìèíóëîãî ÷àñó;
á) òåïåðіøíüîãî ÷àñó;
â) ìàéáóòíüîãî ÷àñó.
3. Âèáåðè ðÿäîê, â ÿêîìó записано
діºñëîâà лише ó ìèíóëîìó ÷àñі.
à) Äóìàâ, ñòâîðèâ, çáåðåãëà;
á) äóìàþòü, ñòâîðþþòü, çáåðіãàþòü;
â) äóìàòèìå, ñòâîðèòü, çáåðåæå.
4.	Äî ïðèêìåòíèêіâ äîáåðè ñïîðіäíåíі äіºñëîâà.
Çåëåíèé —
	Ñóìíèé —
5.	Äîáåðè ñèíîíіìè äî äіºñëоâà.
Ïòàõè ñïіâàþòü, ...
6. Підкресли äіºñëîâà, âèçíà÷ ¿õ
÷àñ.
Ñîíöå ïåêó÷å çàñÿº, ïðîêèíóòüñÿ ëóêè, ëіñè і ïîëÿ.
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