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РОБОТА № 1

1. Прочитай уважно текст.

ЗАЧАРОВАНИЙ ХЛОПЧИК

В обідню пору сонце (на)екваторі сто..ть над самісін..кою 
головою. Щоб ..ого побачити, треба ля(г,х)ти горілиць на зем-
лю, одягнути окуляри з темними скел..цями. Усі так робили, 
бо знали, що сонце на екваторі навіює (на)людей тр(е,и)вогу 
і чари. Бо ніде воно не стоїть так прямовисно над головою  
і (не)заливає очі жовтогарячим, аж ч..рвоним промі(н,нн)ям.

Усі діти й дорослі завжди носили окуляри з темними скельцями. 
А маленький хлопчик, якого звали Грициком, не слухав мами й не 
хотів одягати таких окулярів. Ляже ото горілиць на пісок і дивиться 
на сонце. І може так годинами лежати.

— Не смій так довго дивитися на сонце, а то крильця виростуть, — 
попереджала Грицика мама.

— Такого не буває, — сміявся Грицик і потай думав: «Як би то було 
гарно, якби у мене виросли крильця».

Не слухав Грицик маминих застережень. А згодом і забув про них.
Одягнув якось він майку з чорними і білими смужками, як моряки 

носять, та й побіг туди, де жили колібрі, слони, папуги, найбільший 
удав та два тигри. Грицикові дуже хотілося покуштувати соку, що його 
п’ють колібрі з квіток. Але квіти росли високо, і Грицик ніяк не міг 
дотягнутися до них своєю соломинкою. Знайшов він на березі старе 
весельце з білими краями, зіперся на нього і дотягнувся до квітки. 
Опустив свою пшеничну соломинку, що прихопив з дому, і напився 
солодкого соку з білої квітки. І тільки він це зробив, як усе раптом 
змінилося. Грицик став маленький-премаленький, весельце прирос-
ло до нього і перетворилося на довгий, рівненько обрізаний хвостик. 
Засмаглі рученята стали крилами, і на них виросло пір’ячко з бурими 
та білими смужками.
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— Ма-а-амо-о! — закричав у розпачі Грицик, але всі почули лише 
тоненький пташиний голосочок і нічого не зрозуміли.

Прилетів Грицик до тата й мами, бігає біля них, щебече, але мама 
на нього уваги не звертає. Лише плаче й журиться:

— Де мій Грицик? Де мій синочок подівся? — розпитує у всіх.
— Ось я, ось! — гукає до мами Грицик на своїй пташиній мові і трясе 

хвостиком-весельцем, щоб його помітили.
Але Грицика ніхто не зрозумів.
Довго шукали тато з мамою Грицика. (331 слово)

За Олександром Зимою
Барвисте коромисло. Хрестоматія для позакласного читання із щоденником читача: 
Посібник для учнів 3 класу / Упор.: Вашків Л.П., Онишків О.П. — Тернопіль: Навчальна 
книга — Богдан, 2009. — 288 с. (С. 87, 88)

2. Спиши виділену частину тексту. Встав пропущені букви, розкрий 
дужки.
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3. Познач жанр прочитаного твору.
А  народна казка
Б  літературна казка
В  оповідання

4. Пронумеруй речення з тексту відповідно до послідовності подій.

 Грицик став маленький-премаленький.
 Одягнув якось він майку з чорними і білими смужками.
 Усі діти й дорослі завжди носили окуляри з темними скельцями.
 Довго шукали тато з мамою Грицика.

5. З’єднай стрілочками слова-антоніми.

завжди   відлетів
прилетів   нове
старе   ніколи

6. Запиши речення і підкресли в ньому головні члени.
Не слухав Грицик маминих застережень.

7. Перебудуй подане речення на спонукальне і запиши.
Прилетів Грицик до тата й мами.

8. Розподіли подані слова за частинами мови.
Сонце, темними, носили, прямовисно, дотягнутися, діти, гарно, 

найбільший.
Іменники: 
Прикметники: 
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Дієслова: 
Прислівники: 

9. Запропонуй інший заголовок до цього твору. Обґрунтуй свій вибір 
письмово (3–4 речення).




