
https://bohdan-books.com/catalog/book/122149/


ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН

Блокнот №2

Речення

3 клас

Н.Б. Шост 



Навчальне видання
ШОСТ Наталя Богданівна

УКРАЇНСЬКА МОВА
Блокнот №2

Речення

3 клас

Головний редактор Богдан Будний
Редактор Любов Левчук

Обкладинка Ростислава Крамара
Комп’ютерна верстка Лілії Скоренької
Технічний редактор Неля Домарецька

Підписано до друку 20.10.2016. Формат 60х84/16. Папір офсетний.  
Гарнітура Pragmatica. Умовн. друк. арк. 0,93. Умовн. фарбо-відб. 0,93.

Видавництво «Навчальна книга – Богдан»
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців,  

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції 
 ДК № 4221 від 07.12.2011 р.

Навчальна книга – Богдан, просп. С. Бандери, 34а, м. Тернопіль, 46002
Навчальна книга – Богдан, а/с 529, м. Тернопіль, 46008

тел./факс (0352) 52-19-66; 52-06-07; 52-05-48
office@bohdan-books.com
www.bohdan-books.com

УДК  51(075.2)
ББК  22.1я71
        Ш 78

© Íàâ÷àëüíà êíèãà — Áîãäàí, 2017

Шост Н.Б.
Ш 78    Уêрàїíсüêà мîâà : 3 êë. : Áëîêíîт №2. Ре÷еííя / Í.Á. Шîст. — 

Терíîпіëü : Íàâ÷àëüíà êíèãà — Áîãäàí, 2017. — 16 с. — (Серія 
«Тренувальні 10-хвилинки»).

ISBN 978-966-10-4577-3 (серія)
ISBN 2005000008092 
Прîпîíîâàíèй пîсібíèê âхîäèтü äî серії 12-тè бëîêíîтіâ «Треíу-

âàëüíі 10-хâèëèíêè», метà яêèх — зàбезпе÷èтè прàêтè÷íе зàсâîєííя тà 
зàêріпëеííя у÷íямè 3-ãî êëàсу íàйãîëîâíішèх îрфîепі÷íèх тà îрфîãрà-
фі÷íèх прàâèë уêрàїíсüêîї мîâè.

Áëîêíîт містèтü êàртêè з âпрàâàмè тà зàâäàííямè, рîзрàхîâàíèмè 
íà 10-хâèëèííе âèêîíàííя, à тàêîж піäсумêîâèй тест-êîíтрîëü зíàíü з 
íàâ÷àëüíîї темè тà âіäпîâіäі äëя сàмîпереâірêè.

Пîсібíèê зру÷íèй у âèêîрèстàííі. Прàцюâàтè з íèм мîжíà íе ëèше 
â шêîëі ÷è âäîмà, à й піä ÷àс пîäîрîжі, âіäпî÷èíêу íà прèрîäі.

Дëя у÷íіâ 3-х êëàсіâ, у÷èтеëіâ тà äбàйëèâèх бàтüêіâ.
УДК 51(075.2)

ББК 22.1я71

Серію «Тренувальні 10-хвилинки» засновано 2016 року



КартКа №1
1. Прочитай. Вибери і познач () рядки слів, 

які можна назвати реченнями.

 Настала осінь

 Засумував ліс

 У вирій полетіли

 Холодні дні

 Сховалося за хмару

 Готуються до зими

2. Доповни незавершені речення із завдання 1 
так, щоб вони виражали закінчену думку. 
Запиши їх.
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КартКа №2
1. Прочитай вірш. Знайди і підкресли розпо-

відні речення.
Калинонька

Ось калина над рікою:
віти стелить по воді.
Хто це щедрою рукою
їй намистечко надів?
Червонясте, променисте —
розцвітає, як вогні...
Дай, хоч трішечки намиста,
калинонько, і мені!

          Марія Познанська

2. Перебудуй розповідні речення у спонукаль-
ні. Запиши.
• Не можна порушувати правила дорож-
нього руху!
• Треба вивчати історію рідного краю.
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КартКа №3
1. Прочитай текст. У кінці кожного речення 

постав відповідний розділовий знак. Під-
кресли питальні речення.

Батьківщина
Де ви народилися Де виросли і почали хо-
дити до школи Як називається ваше село 
чи місто Це і є ваша маленька батьківщи-
на А якщо зібрати маленькі батьківщини 
всіх дітей нашої країни, вийде одна вели-
ка Батьківщина — Україна

2. Дай письмові відповіді на поставлені запи-
тання.
• Чим ти любиш займатися у вільний час?
• У якому місяці цвіте липа?
• Чому дятла називають лісовим «ліка-
рем»?
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КартКа №4
1. Прочитай. Визнач, які ці речення за метою 

висловлювання. Познач відповідні цифри.

 Яке найбільше озеро в Україні?

 Який чудовий зимовий ранок!

 Любіть, плекайте рідну мову.

 розповідне

 питальне

 спонукальне

2. Перебудуй розповідні речення в питальні. 
Запиши.
• Без води не може бути життя на Землі.
• У веселці сім кольорів.
• У самому серці Карпат розкинулося 
озеро Синевир.
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