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I. ПОВТОРеННЯ ВиВЧеНОгО  
у 1 клАсі

1
Прочитай і випиши: а) слова, якi вiдрiзняються приголосними звуками; 
б) слова, якi вiдрiзняються голосними звуками.

Зразок. Мак — лак, сам — сум.

рак — мак син — сир
дим — дiм Слава — слива
сила — сiла нога — ноша
коса — роса мир — мур

2
Прочитай слова парами. Спиши. Пiдкресли букви, якими вiдрiзняються 
цi слова на письмi.

а) сом — сон
 сам — сiм
 Рома — рама
 липка — лапка
 мило — шило

б)  а г з

 i н ш

 у с с

 и з ч

в) рис — рись булка — булька
 лак — ляк лук — люк
 син — синь перелаз — перелазь

3
Прочитай слова. Змiни їх так, щоб у них стало по два склади.

Зразок. Сад — сади.

Птах, гриб, лiс, вовк, дуб, клас.

iрка какаб к
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V. РеЧеННЯ
150
Скiльки речень у цьому вiршi?

Свiтає... Край неба палає ...
Соловейко в темнiм гаї
сонце зустрiчає.
         (Тарас Шевченко)

151
Прочитай. Правильно визнач початок i кiнець кожного речення. Спиши.

моя мама лiкар мiй тато учитель на його уроках дiти 
вчаться малювати фарбами я також люблю малювати

152
Прочитай. Визнач початок i кiнець кожного речення. Спиши.

Ластiвки в капелюсi
У нас пiд стрiхою жили ластiвки аж ось трапилась бiда 

пiд час грози гнiздо впало i розбилося на землi лежало 
четверо ластiв’ят Василько поклав пташенят у старий 
капелюх i прибив його пiд стрiхою ластiвки дуже зрадiли 
i почали годувати діток.

153
Прочитай. Подумай, чи всi групи слiв є реченнями. Випиши тiльки речення.

Колобок стрибнув з пiдвiконня. Котиться дорiжкою. 
Зустрiв колобок ведмедя. Колобок утiк вiд ведмедя. Го-
лосно пiсеньку.

154
Прочитай речення. Спиши, виправляючи помилки.

Дiти прийшли в клас Вони сiли за парти. всi взяли книги, 
зошити, олiвцi Вчителька викликала до дошки Андрiйка

155
Склади три речення зi словами грає, тримає, купив. З якої букви ти  
напишеш кожне речення?
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156
Прочитай. До кожного речення напиши запитання.

Клумба
Соломiйка розбила у садку клумбу. Вона посадила на 

клумбi квiти. Мама похвалила доньку.
Зразок. Що зробила Соломiйка в садку?

157
Якi роздiловi знаки слiд поставити у кiнцi кожного речення?

Тече вода iз-за гаю та попiд горою
Честь i слава хлiборобам, що живуть в моїм селi
Тобi сподобалась ця книжка

158
Прочитай речення вiдповiдно до роздiлових знакiв, поданих у дужках. 
Поясни змiни в змiстi речення.

Чисте джерело себе покаже (.?!)
Сила народна все здолає (.!?)

159
Прочитай запитання. Напиши до них вiдповiдi.

У кого красивi роги?
Скiльки лапок у жука?
У кого довгi вуха?
У кого довга шия?

160
Склади i запиши речення про зиму, про життя пташок: три речення 
розповiдних, одне питальне, одне спонукальне.

161
Дай вiдповiдi на запитання.

Який звiрок сушить гриби на деревах?
Яка дика тварина любить малину?
Яка пташка пiдкидає яйця в чужi гнiзда?
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234
Випиши слова з апострофом. Подiли для переносу слово бур’янина. 
Склади звукову модель слiв: а) солов’ї, б) м’ята.

Наше  подвiр’я
Гарно навесні у нашому дворi. У садочку спiвають 

солов’ї. На подвiр’ї є клумби. Пiд парканом росте багато 
м’яти. Жодної бур’янини не видно у садочку та на подвiр’ї.

235
Спиши вiрш. Над словами постав наголос.

Гроза пройшла ... Зiтхнули трави,
квiтки голiвки пiдняли,
і сонце, тепле i ласкаве,
спинило погляд на землi.
        (Олександр Олесь)

236
Встанови зв’язок слів у реченні.

а) Поле вкрилося ранковим туманом.
Поле (що зробило?) вкрилося;
вкрилося (чим?) ... ;
туманом (яким?) ... .

б) Ранкова роса блищить на траві.
Роса (що робить?) ... ;
роса (яка?) ... ;
блищить (де?) ... .

в) Засиніли проліски в ліску.
Проліски (що зробили?) ... ;
засиніли (де?) ... .

г) Білі гуси летять над лугами.
Гуси (що роблять?) ... ;
гуси (які?) ... ;
летять (над чим?) ... .
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ґ) Дзвінкі голоси розірвали ранкову тишу.
Голоси (що зробили?) ... ;
голоси (які?) ... ;
розірвали (що?) ... ;
тишу (яку?) ... .

237
Прочитай речення і спиши. Визнач, якою частиною мови є кожне слово 
в реченні.

Весела білка стрибає з гілки на гілку.
Лісник оглядав молоді деревця.
Діти збирали на баштані кавуни.
Весною на деревах з’явилися зелені листочки.
На галявині серед лісу стоїть гіллястий дуб.

238
Прочитай текст. Постав запитання до кожного абзаца.

День святого Юрія в Україні припадає на шосте травня. 
У цей день “весна сходить на землю” і починає госпо-
дарювати.

Цього дня християни йшли до храму. Після богослужін-
ня люди обходили поля. Співали молитви. В полі обідали. 
По обіді відбувалися розваги.
Спиши перший абзац. Поясни вживання великої букви. Склади звукову 
модель слова Юрій.

239

Прочитай народне вірування.

Випустити росу — основне завдання святого Юрія. Вва-
жають, що роса в цей день має цілющу силу. Її збирали 
до схід сонця. Нею вмивалися, щоб не боліла голова.

(Олекса Воропай)

Подумай, якому реченню відповідає подана схема. Запиши це речення.
.—
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