
https://bohdan-books.com/catalog/book/101297/


ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

Українська мова

списування  
з друкованого тексту

Зошит

2 клас



УДК 811.161.2(075.2)
ББК 81.2Укр.я71
        У45

У посібнику запропоновано різноманітні, ретельно дібрані 
тексти з поступовим ускладненням. Матеріал зошита відпові-
дає новій навчальній програмі з української мови МОНмолодь-
спорту України і може використовуватися під час роботи з під-
ручником «Українська мова. 2 клас» (авт. М.Д. Захарійчук).

Завдання, що містяться у зошиті, сприятимуть розвитку 
графічних навиків (форми, розміру, нахилу, поєднання літер) 
й удосконаленню техніки та швидкості письма.

Для учнів 2-го класу.
УДК 811.161.2(075.2)

ББК 81.2Укр.я71

 Українська мова. Списування з друкованого тексту : 
зошит : 2 кл. / упор. Л.Ф. Левчук. — Тернопіль : Навчальна 
книга–Богдан, 2013. — 32 с.

 ISBN 978-966-10-3399-2

У45

Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена

в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

Рецензенти
доцент, кандидат педагогічних наук

Онишків З.М.,
вчитель вищої категорії, старший вчитель

Походжай Н.Я.

Упорядник
Левчук  Любов  Федорівна

© Навчальна книга – Богдан, 2013ISBN 978-966-10-3399-2



3

* * *

Прокинувся Василько. Глянув у вікно. І не впізнав 
старого клена у дворі. Ще вчора він стояв у зеленому 
вбранні, помережаному жовтими цятками, а сьогодні 
змінив його на золоте. 

Осінь, справжня осінь!  (31 слово)
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Мурашки 

Мурашки — дуже корисні тварини. Живуть вони 
переважно в лісах. Мурашки охороняють дерева від 
шкідливих комах. Житла влаштовують під старими 
пеньками. Мурашині сім’ї дуже дружні і працьовиті.  
(27 слів) 
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Як цікаво!

Хазяйнує у лісі зима. Заховала маленьку ялиночку 
в сніг. А вона визирає зеленою гілочкою. Бо їй цікаво, 
що тут робиться. Ось пройшла шнурочком хитра 
лисичка. Пролетіла ворона. З гілки на гілку майнула 
білочка. Як цікаво!  (37 слів)
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Калина

Ось і літо. Стало тепло й сонячно. Край лісу зеленіє 
калина. Незабаром на її гілочках з’являться білі 
букетики. Це цвіт калини. А чи бачили листочки на ній? 
Ніби їх майстер вималював. 

Калина — чудова рослина. Люблять її в Україні. Це 
наш народний символ і краса.  (44 слова)
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