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ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО  
У 2 КЛАСІ

До сторінок 4–6

1.	 Прочитай	вірш.	Побудуй	звукову	модель	слова	літо.

ЛІТО

Теплий дощ умиє конюшину,
закружля кульбабин парашут.
Літо з повним кошиком ожини
йде до нас у крапельках дощу.

      Любов Голота

2.	 Запиши	в	абетковій	послідовності	назви	тварин.

Рись, їжак, журавель, ховрах, антилопа, чапля, 
вовк, бобер, ґедзь, носоріг, фазан, тигр, лисиця.
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До сторінок 6–8

1.	 Прочитай	текст.	Випиши	виділені	слова.	Охарактеризуй	
в	них	звуки.

Три могутніх дуби немовби простягнули до мене 
своє вузлувати гілля. Позад них вигойдують вер-
хів’ями інші дерева. І весь ліс постав переді мною 
сповнений величі і таїни.

Євген Шморгун

2.	 Запиши	по	декілька	слів	із	дзвінкими	або	глухими	приго-
лосними.

3.	 Запиши	букви,	які	на	письмі	вказують	на	м’якість	попе-
реднього	приголосного.
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До сторінок 9–10

1.	 Розподіли	подані	слова	у	три	колонки.	

Середа, потяг, джміль, кетяг, дзьоб, щука, колос-
ся, країна, в’яз.
Один	склад	 							Два	склади	 	 Три	склади

2.	 Поділи	подані	слова	для	перенесення.

Волошка — 

Дихання —  

До сторінок 11–12

1.	 Устав	пропущені	букви.	

Гор зонт, п ріг, ап тит, в дмідь, м даль,
оч рет, абр кос, ч решня, ап льсин, 
ч ремха, уч ниця, прила я.

2.	 Побудуй	звукові	моделі	поданих	слів.	

 — солов’їна;      — кущ

 — насіння
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МОВА Й МОВЛЕННЯ
До сторінок 13–15

1.	 Склади	та	запиши	прислів’я	про	мову.

Не горобець, cлово, не спіймаєш, вилетить —

2.	 Спиши	 речення.	 Побудуй	 звукову	 модель	 виділеного	
слова.

Твоя рідна мова — українська. Учися говорити нею 
грамотно та красиво.

 — 
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До сторінок 15–17

1. Продовж	речення.

Володіти культурою писемного мовлення означає 

2. З’єднай	частини	речень.

Бабуся пише лист —   варто скори-
статись усним 
мовленням.Подруги говорять  

по телефону —


Учень запитує  
вчителя — 

  варто скориста-
тися писемним 
мовленням.Хлопчик читає книжку — 

Усне мовлення має бути правильним,

правильно,




