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ВпраВа 8

1. До поданих слів добери такі, що відрізняються першим 
звуком.

   клин — ...   калина  — ...

   чайка — ...   колос — ...

   пічка — ...   шибка — ...

   парта — ...   балка — ...
2. Запиши слова парами, підкресли букви, якими вони 
відрізняються. Усно склади речення з двома словами (на 
вибір).

 

1. Прочитай перше слово.  Вимов перший звук. Зміни його на 
звук [м]. Яке слово утворилося?

2. Запиши утворену пару слів. Підкресли букви, якими вони від-
різняються. 

      Зразок: клин — млин. 

У другому слові першу літеру можна замінити буквами “ге”, 
“ем”. 

3. Так само працюй далі, змінюючи перші літери на запропо-
новані (слова пронумеровано за порядком). 

      3-тє слово                          5-те слово 

  

                                  

    

     4-те  слово          6-те слово                                 
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     7-ме слово                         8-ме слово

4. Подумай, з якими двома словами ти хотів би скласти речення. 

      Наприклад. Оля любить калину, а Ромчик — малину. 

ВпраВа 13

1. прочитай текст.

Як ЮРкО ВідПОчиВаВ

На шкільному подвір’ї діти жваво роз повідали про свої 
канікули. Перебиваючи всіх, Юрко доводив, що найкращий 
відпо чинок був у нього в селі. Спав досхочу, не робив зарядки, 
не обливався водою.

— а купався, загоряв? — допитувалися друзі.

— Ні!

— Грав у м’яча?

— Ні!

— а що ж ти робив?

— читав! Майже увесь день, лежачи в ліжку, я читав цікаві 
книжки. а вечорами ще дивився телепередачі — від початку 
і до кінця.

2. Що, на твою думку, доброго, а що — поганого в Юр
ковому відпочинку?
3. Склади звукові моделі виділених слів.
4. підготуйся до усного переказу тексту в класі.
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Зразок. 

2. Склади усно два речення з утвореними словосполу
ченнями (на вибір). 

1. Пригадай, що слова у, в, на, з, при, до, під, біля, коло — служ-
бові. 

2. Прочитай зразок. 

3. другу пару слів зв’яжи словом “на”. Запиши словосполучен-
ня. 

 а______________  на   д______________і. 

4. Третю пару слів зв’яжи словом “через”. 

 М______________ через р______________у. 

5. четверту пару слів зв’яжи словом “на”. 

 Х______________  на н____________і. 

6. П’яту пару слів зв’яжи словом “під”. 

 В_______________ під з____________ею.

7. шосту пару слів зв’яжи словом “біля”. 

 Г________________ біля  д______________а. 

8. із словосполученням гриб біля дерева можна скласти речен-
ня. 

 Біля дерева росте білий гриб. 

із словосполученням міст через річку склади речення за схе-
мою. 

Будівельники побудували _____________ через _______________.
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ВпраВа 49

1. прочитай, змінюючи слова в дужках так, як того вима
гають службові слова. 

                    ЩО ПОБачиЛи діТи В (ЛіС)

Білочка виглядала з (дупло). дятел шукав у (кора) комах. 
Під (пеньок) дрімав зайчик. Мишка сховалася в (нірка). 

2. Запиши текст. Назви’ головні слова в кожному реченні. 
3. підкресли службові слова. 

1. Прочитай. 

2. Щоб записати текст, зміни слова в дужках так, як того ви-
магають службові слова. 

 У заголовку зміни ліс — в лісі; 

 у тексті:  дупло — з дупла; 

  кора — у корі; 

  пеньок — під пеньком; 

  нірка — в нірку. 

Запиши утворений текст. 

3. У кожному реченні є головні слова. У першому реченні голо-
вними словами є б_____________а   в______________а. 

 У другому реченні — д____________л   ш_____________в. 

 У третьому реченні — з___________к   др_____________в.

 У четвертому реченні м____________а   сх_____________я. 

4. Пригадай: слова у, в, на, при, під, з, біля, до є службовими. 

Підкресли їх. 
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ВпраВа 273 

 В своїм селі, в своїм краю

 люблю я співи солов’їні, 

 весняний гомін ручаю

 і руту–м’яту при долині.

ВпраВа 278 

діти впорядковували подвір’я. Над пасікою в’ються бджілки. 
Важкі рум’яні яблука звисають з гілок. За вікном ластівки в’ють 
гніздечко. 

ВпраВа 282 

Найвеселіший місяць

Найвеселіший місяць — травень. На різні голоси славлять 
весну дрозди, коноплянки, щиглики. а он здалеку озвалася 
іволга. десь закувала зозуля. Та найгучніший голос у соло
вейка. його чути і в садах, і в гаях, і в парках. 

ВпраВа 286 

На горі, за гаєм, на стеблі, за тепло, за щедрість. 

Зерна (що зробили?) обважніли; обважніли (де? на чому?) на 
стеблі; на стеблі (якому?) міцнім. 

ВпраВа 290 

Зіроньки кажуть, квітки шепочуть, вітер зітха, струмочок го-
монить, листячко шепче. 

Спілкування з природою, оберігання її, примноження при-
родних багатств роблять людей добрішими, милосерднішими. 
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ВпраВа 296 

Си’ній — сині’є. 

Те’мний — темні’є. 

Зи’мній — зимні’є. 

Хи’трий — хитрує.

Те’плий — теплі’є. 

ди’вний — диву’є. 
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