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І роздІл. з народного джерела

Світ народних казок

УкраїнськІ народнІ казки

їжак та заєць. Українська народна казка

1. казка — це …

а) невеликий віршований твір повчального змісту;
б) народна оповідь про звичайні і незвичайні події 

та персонажів;
в) стислий опис предметів чи явищ, за яким їх тре-

ба впізнати, відгадати.

2. з’єднай стрілками слова та їх пояснення.

Лишень —          довга заглибина в землі,
         проведена плугом.

Наввипередки —         неспокій, хвилювання,
         турбота.

Борозна —          тільки.

Клопіт —          намагання випередити
         один одного в чомусь.

3. добери синоніми.

Нива, 
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4. добери антоніми.

Співати — 

Нечемний — 

Голодний — 

5. опиши героїв казки.

Їжак — 

Заєць — 

6. Випиши речення, яке є головною думкою казки.

7. Пронумеруй план казки.

 Змагання.

 Зустріч на полі.

 Суперечка.

 Не смійся зі слабшого.

ТВорче заВдання
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сВІТ ПоезІї

Пастелі. Павло Тичина

1. слова «навшпиньки підійшов вечір» вжито… 

а) у прямому значенні;
б) в переносному значенні.

2. Випиши слова-дії, які розповідають, як прийшов вечір.

спокоєм повиті… Володимир Сосюра

1. Випиши слова, вжиті в переносному значенні.

Простори нив , вечір , 

вітер , вода ,

місяць .

2. добери слова-рими.

Повиті — , нив — .

зірочки. Наталя Забіла

1. Випиши слова-дії зірок, які зображують їх як живих 
істот.

Зірочки — 
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2. якими словами-ознаками описано сонечко, зорі, сни? 
з’єднай стрілками.

сонечко   веселі, блискучі

зорі    ясне

сни    радісні й бадьорі

Вечір іде. Марійка Підгірянка

1. доповни словосполучення, вжиті в переносному зна-
ченні.

Сонце , вечір — ,

мороз , 

місяць .

2. Поясни значення висловів.

Ниже ниткою золотою — 

Іскри креше — 

ТВорче заВдання
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слоВникоВа скарбничка

абзац — відступ управо в початковому рядку тексту.

акровірш — вірш, у якому перші літери рядків утворю-
ють слово або речення.

Вірш — невеликий поетичний твір, у якому слова в кінці 
рядків римуються, тобто звучать однаково чи подіб-
но. Це створює особливу красу звучання.

гімн — урочиста пісня, що є символом держави.

діалог — розмова між двома або кількома особами. Лі-
тературний твір, написаний у формі розмови.

жанр — вид (тип) творів, які мають спільні ознаки.

загадка — стислий опис предметів і явищ, за яким їх 
треба впізнати, відгадати.

заголовок — назва твору або його частини.

зачин (тексту) — початок тексту.

казка — розповідний твір про вигаданих осіб та події 
за участю фантастичних сил.

кобзар — український народний співець, який співав 
і грав на кобзі (бандурі).

колискова — пісня, за допомогою якої присипляють ди-
тину.

колядки, щедрівки — обрядові пісні, які виконують 
в Україні під час Різдвяно-Новорічних свят.
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лічилка — віршик з лічбою, за допомогою якої діти пе-
ред грою визначають ролі окремих гравців.

мирилка — жартівливий вірш, у якому висловлюється 
бажання припинити сварку, суперечку.

небилиця — вигадка, невеликий смішний твір.

оповідання — невеликий твір, у якому розповідається 
про один або кілька випадків із життя людей чи тва-
рин.

Персонаж — дійова особа твору.

Пісня — словесно-музичний твір, призначений для співу.

Приказка — влучний народний вислів, часто — частина 
прислів’я.

Прислів’я — влучний народний вислів із повчальним 
змістом.

рима — співзвуччя кінців віршованих рядків, що охоплює 
останній наголошений голосний і наступні за ним 
звуки.

скоромовка — жартівливий вислів, що складається із 
важких для швидкої вимови слів.
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