Н.Б. Шост

Блокнот №2
Речення
3 клас

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН

УДК 51(075.2)
ББК 22.1я71
Ш 78
Серію «Тренувальні 10-хвилинки» засновано 2016 року
Шост Н.Б.
Ш 78		 Українська мова : 3 кл. : Блокнот №2. Речення / Н.Б. Шост. —
Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2017. — 16 с. — (Серія
«Тренувальні 10-хвилинки»).
ISBN 978-966-10-4577-3 (серія)
ISBN 2005000008092
Пропонований посібник входить до серії 12-ти блокнотів «Тренувальні 10-хвилинки», мета яких — забезпечити практичне засвоєння та
закріплення учнями 3-го класу найголовніших орфоепічних та орфографічних правил української мови.
Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими
на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий тест-контроль знань з
навчальної теми та відповіді для самоперевірки.
Посібник зручний у використанні. Працювати з ним можна не лише
в школі чи вдома, а й під час подорожі, відпочинку на природі.
Для учнів 3-х класів, учителів та дбайливих батьків.

УДК 51(075.2)
ББК 22.1я71

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

© Íàâ÷àëüíà êíèãà — Áîãäàí, 2017

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.

Картка №2
1. Прочитай вірш. Знайди і підкресли розповідні 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 спонукальні. Запиши.

• Не можна порушувати правила дорожнього руху!
• Треба вивчати історію рідного краю.
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Картка №3
1. Прочитай текст. У кінці кожного речення
постав відповідний розділовий знак. Підкресли питальні речення.

Батьківщина
Де ви народилися Де виросли і почали ходити до школи Як називається ваше село
чи місто Це і є ваша маленька батьківщина А якщо зібрати маленькі батьківщини
всіх дітей нашої країни, вийде одна велика Батьківщина — Україна
2. Дай письмові відповіді на поставлені запитання.

• Чим ти любиш займатися у вільний час?
• У якому місяці цвіте липа?
• Чому дятла називають лісовим «лікарем»?
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Картка №4
1. Прочитай. Визнач, які ці речення за метою
висловлювання. Познач відповідні цифри.

1 Яке найбільше озеро в Україні?
2 Який чудовий зимовий ранок!
3 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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