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До уроку 54 (вправи 243–246)

1.	 Прочитай	оповідання,	дотримуючись	відповідної	інто-
нації.	Встав	у	слова	пропущені	букви.	Випиши	речен-
ня	зі	звертанням.	Який	це	тип	речення?	Склади	до	ньо-
го	і	запиши	питальне	речення.

БаБуся Мотря і андрійко

В одній школі у другому класі вчит ся андрійко. Він 

сидить біля вікна. За вікном — колодяз .

до колодязя приходит  по воду бабуся Мотря.

Побачит  андрійко бабусю і говорит  учител ці:

— Маріє Петрівно, бабуся Мотря по воду прийшла.

— Піди допоможи їй витягти відро.

андрійко біжит , допомагає бабусі й швидко по-

вертаєт ся до класу.
(За В. Сухомлинським)
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2.	 Прочитай	текст.	Вибери	з-поміж	запропонованих	заго-
ловків	найбільш	вдалий.	Запиши	його.	Спиши	третій	
абзац,	поділяючи	текст	на	речення.	Усно	добери	два-
три	запитання	за	змістом.

Восени великі синиці з’являються поблизу жител на-
віть у великих містах.

на зиму ці пташки не відлітають у теплі краї. у по-
шуках їжі зграйки синиць перелітають з місця на місце. 
Вони затримуються там, де багато корму. 

Велика синиця за добу з’їдає стільки комах, скільки 
важить сама синиці приносять дуже велику користь лі-
сам, паркам і садам птахи — найкращі друзі бережіть їх!

Заголовки: Зимуючі птахи.  у пошуках корму.
 Велика синиця. Птахи — наші друзі.
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2.	 Прочитай	слова.	До	назв	предметів	добери	ознаки	за	
зразком	і	запиши.	Скористайся	довідкою.	З	одним	сло-
восполученням	(на	вибір)	склади	і	запиши	речення.

сніг   . небо                                 .

Вітер . сонце                               .  

дуб  . Пташка                             .

            

Слова для довідки: високий, білий, блакитне, яскра-
ве, перелітна, сильний.

До уроку 70 (вправи 323–326)

1.	 Прочитай.	Запиши	речення,	добираючи	замість	питань	
прикметники.	 Підкресли	 в	 реченнях	 головні	 слова.	
Усно	встанови	зв’язок	слів	у	другому	реченні.
козак підняв (яку?) шаблю. В полях цвітуть (які?) 

маки. розкинулось (яке?) море.
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2.	 Прочитай	словосполучення.	Зміни	їх	за	зразком	і	запи-
ши.	Підкресли	прикметники.	Поясни	свій	вибір.	

Могутній дуб — могутні дуби.

Білокора береза — 

смачне яблуко —

Червона вишня —

Прудка білка —

До уроку 71 (вправи 327–330)

1.	 Прочитай	слова.	Користуючись	довідкою,	до	поданих		
прикметників	 добери	 слова,	 близькі	 за	 значенням.	
З	одним	із	слів	склади	і	запиши	речення.

Вродлива 
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2.	 Прочитай.	Встав	пропущені	букви,	добираючи	перевірні	
слова.	Виділені	слова	запиши,	поділяючи	для	переносу.	

  якБи …

от якби ми під в рбою

не зустрілися з тобою,

і якби не роздягались,

і якби ми не купались,

і якби  у гл бині

не було п нька на дні,

і якби про те ми знали, 

і якби ми не пірнали,

і якби не всі «якби», —

не набили б ми лоби.
         Г. Бойко

До уроку 91 (вправи 412–415)

1.	 Прочитай.	 Спиши	 прислів’я,	 вставляючи	 пропущені	
букви.	 Яким	 правилом	 скористаєшся?	 Поясни,	 як	 ти	
розумієш	ці	прислів’я.
Ж..ття дано на добрі діла.
добро творити — себе в..с..лити.



2.	 Прочитай	речення.	Встав	пропущені	букви,	добираю-
чи	перевірні	слова.	Поясни	свій	вибір.	

Матінка-в сна всім красна.

Що літом родить, то з мою не шкодить.

Літо з дощами — осінь з гр бами.

Л стопад з мі ворота відчиняє.
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