Н. О. Будна

Літературне читання
Робочий зошит
3 клас

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

УДК 51:372.4
Б 90

Будна Н. О.
Б 90			 Літературне читання : робочий зошит : 3 кл. / Н. О. Будна. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2020. — 72 с.
ISBN 978-966-10-6416-3
Зміст посібника відповідає Державному стандарту початкової освіти, Типовій освітній програмі, розробленій під
керівництвом О. Я. Савченко та підручнику «Українська мова
та читання. 3 клас», ч. 2, авт. О. В. Вашуленко.
Запропоновано різноманітні завдання та творчі вправи
для роботи над текстами, словами. Використання зошита
сприятиме формуванню читацьких навичок учнів, розвитку
творчого мислення, збагаченню словникового запасу.
Для учнів 3-го класу, вчителів початкових класів, батьків.
УДК 51:372.4
Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена
в будь-якому вигляді без дозволу видавництва.

ISBN 978-966-10-6416-3

© Будна Н. О., 2020
© Навчальна книга – Богдан, виключна
ліцензія на видання, оригінал-макет, 2020

РОЗМАЇТТЯМ КОЛЬОРОВИМ
ПРИКРАШАЄ ОСІНЬ КРАЙ
Вересень. Інна Кульська
Перший подих осені. Алевтина Волкова

1. Яка пора року зображена у вірші Інни Кульської «Ве
ресень»?

а) зима

б) осінь

в) літо

2. До поданого слова добери та запиши синоніми.

Щедра —
3. Познач () ознаки осені, перелічені в оповіданні Алев
тини Волкової «Перший подих осені».

вечірня і нічна прохолода
спекотні сонячні дні
сонце не таке гаряче, як улітку
набігають хмаринки
жовтіє листя
збільшується день
4. Випиши назви рослин, які згадуються в тексті.

Квіти:
Дерева:
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Осінь пензлика взяла. Марія Пономаренко
Вересень. Наталка Поклад
Жовтень. Леонід Куліш-Зіньків
Місяць жовтень. Вікторія Забава

1. Твори «Вересень», «Жовтень», «Місяць жовтень» —
це ...

а) загадки		

б) скоромовки		

в) прислів’я

2. Речення «Осінь пензлика взяла» вжито ...

а) у переносному значенні
б) у прямому значенні
3. З’єднай назви рослин з їхніми осінніми кольорами
(за змістом вірша Марії Пономаренко «Осінь пензлика
взяла»).

Берізки



 жовтий

Дуб



 золотистий

Осички



 багряний

Калина, гороби
на і шипшина

 червоний

4. Випиши з вірша Марії Пономаренко «Осінь пензлика
взяла» порівняння.
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Осіння пожежа. Степан Жупанин

1. Упиши з вірша слова, якими автор описує дощ на
початку вірша та потім.

Дощ

визирав з-за хмари,
краплини в лузі між трав.

Море води на дерева
дерева палають під

,
дощем.

2. Словосполучення «діброва горить» ужито ...

а) у переносному значенні
б) у прямому значенні
3. До поданих слів добери та запиши синоніми.

Діброва —
Палати —

Бабине літо. Із журналу «Світ дитини»

1. Про яку частину осені говориться в тексті «Бабине
літо»?

а) ранню		

б) золоту			

в) пізню
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2. З’єднай стрілками подані слова та їхні значення.

Погідна днина —



терпеливо очікува ти появу когось або
чогось.

Снувати —





ясна, тепла, сонячна погода.

Чатувати —





утворювати
(плести) павутину.

3. Випиши з тексту речення, у якому пояснюється назва
павучків-хрестяків.

4. До поданих слів добери та запиши антоніми.

ближче —

довгий —

угору —

легкий —

Прощальний танок. Микола Сингаївський

1. Продовж речення.

У вірші «Прощальний танок» поет описав
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2. Випиши з вірша словосполучення, які автор вживає
для опису танцю граків.

3. Поясни значення поданих слів.

Верболіз —
Стерня —

Дощова осінь. Анатолій Качан

1. Речення «Водить осінь хороводи» вжито ...

а) у прямому значенні
б) у переносному значенні
2. До поданих слів добери та запиши синоніми.

Неволя —
Пошана —
3. Запиши слова, які характеризують дощ.

Дощ (який?)
Дощ (що робить?)
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