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КартКа №1
1. Прочитай текст. Добери і запиши до нього 

заголовок. Визнач тип тексту.

У блакитному небі плине ключ журавлів. 
Пролетіли над селом, тужливо курличачи. 
Потім повернулися, покружляли й знову 
полетіли. А за селом, недалеко від лісу, 
сіли журавлі на землю. Довго сиділи, не-
мов радилися між собою. Чому це журав-
лі кружляли над селом, а потім сіли біля 
лісу? Бо вирушають у далеку дорогу. Ле-
тять вони в теплий край, але чужий. Бо 
батьківщина там, де народився, зріс і по-
чав літати.

За В. Сухомлинським

Тип тексту: 

2. Із завдання 1 випиши перше речення. Під-
кресли у ньому головні члени. Склади схему 
цього речення.
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КартКа №2
1. Прочитай. Познач цифрами порядок розта-

шування абзаців, щоб вийшла зв’язна роз-
повідь.

Сниться річці лагідний світанок дав-
нього літа. Хороше навкруги. На бере-
гах столітні дуби, міднокорі сосни, густі 
ліщинові кущі й черемха. Вода прозора. 
На дні найменші камінці видно. Плавають 
лящі, плотвички, краснопірки, верховод-
ки. Кожній рибці привільно.

Взимку річка не спить. Дрімає. Тихе-
сенько дзюркотить під льодом. І сни ба-
чить. Сни повноводні, небесно-голубі, 
щасливі.

Жебонить під льодом вода. Не кінча-
ється щасливий річчин сон.

За В. Струтинським

2. Із завдання 1 випиши речення, якому відпо-
відає подана схема: 

 Перебудуй його у спонукальне речення і запиши.

□

□

□

, , , .
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КартКа №3
1. Прочитай. Допиши речення, яким можна за-

кінчити текст. Добери і запиши заголовок. 
Визнач тип тексту.

На небі з’явилася ранкова зірниця. За-
тремтіли пелюстки. То соняшник жде схо-
ду сонця. Він повертає до нього свою 
золотаву голівку, поглядає на червоне 
вогняне коло. Пливе сонечко по високому 
небу. Соняшник підставляє голівку його 
золотому промінню.

Зайшло сонце і соняшник 

За В. Сухомлинським

Тип тексту: 

2. Із завдання 1 випиши речення з однорідни-
ми членами. Склади до нього схему.
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КартКа №4
1. Прочитай текст. Поділи його на частини. 

Склади і запиши план.
Навесні Калинка пішла в ліс. Довгий кур-

ний шлях пролягав від села до лісу. А обабіч 
ні деревця, ні кущика. Подумала Калинка, 
що треба б тут щось посадити. Так і зро-
била. Викопала в гущавині лісу тоненьке 
стебельце й посадила край шляху. Швидко 
розрослося стебельце у великий крисла-
тий кущ. Ішов якось подорожній. Стомився. 
Бачить — рясний кущ при дорозі. Усміхнув-
ся подорожній і подякував тим роботящим 
рукам, що цей кущик посадили.

За Г. Демченко

План

2. Із завдання 1 випиши перше речення. Встано-
ви у ньому зв’язок слів за допомогою питань.


