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“Захоплююча українська” — це серія зошитів з розвитку 
зв’язного мовлення (з назвами посібників цієї серії можна 
ознайомитися на останній сторінці обкладинки).

Гадаємо, дітей зацікавлять завдання і вправи, подані 
у нестандартній формі, які допоможуть їм розвинути своє 
мовлення, збагатять словниковий запас, навчать складати 
загадки, вірші, казки, невеличкі історії та оповідання, при-
щеплять любов і повагу до української мови.

Відповідає Державному стандарту початкової освіти та 
типовим освітнім програмам.

Для учнів 2-го класу.
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Охороняється законом про авторське право.
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в будь-якому вигляді без дозволу видавництва.
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1. Прочитай і спиши. Правильно познач початок і кінець
    кожного речення. 

моя мама лікар
мій тато учитель 
на його уроках діти вчаться малювати
я також люблю малювати фарбами 

2. Спиши речення. Встав слова з довідки. 

Прийшло                           літечко. Шумлять  
сосни. 

Зацвіла липа. Достигає                         суниця.                      

співають птахи. 

Слова для довідки: тепле, високі, солодка, дзвінко. 
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3. Спиши речення. Встав слова з довідки. 

Промайнула                                  . Настала                                       .
 

Випав білий                           .                                сховалася 

в дупло.                            забився під кущик. 

Слова для довідки: осінь, зима, сніг, білочка, зайчик. 

4. Спиши речення, вставляючи відповідні слова. 

Прийшла                                осінь. Сонце світить                            . 

Дерева стоять                                . Діти йдуть до                               . 

5. Склади речення з поданих слів. 

Діти, граються, у дворі, весело; на, лижах, біжить, Оленка; 
з, гірки, спускається, Славко. 
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6. Склади і запиши речення із поданих слів. 

Весняні, перші, квіти, зацвіли; розпустилися, на, деревах, лис-
точки, зелені; гарні, над квітами, літають, метелики; бігають, мура-
хи, в, траві; прокинулись, їжаки, в, лісі, колючі.

7. Склади і запиши речення. 

Яблуня, дика, в лісі, росла;
впало, з неї, восени, яблуко, кисле; 
склювали, яблуко, пташки;
зернятко, тільки, одне, заховалося, в землю.




