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Повторення вивченого в другому класі
1.
Прочитай вiрш. Випиши слова з м’якими приголосними звуками.

Лiто, до побачення!
Побували всюди ми,
скiльки див небачених
стрiли ми навколо.
Ми цiєї радостi
зроду не забудемо!
Лiто, до побачення!
Здрастуй, рiдна школо!
(В. Бичко)
2.
Вивчи вiрш та запиши його з пам’ятi. Пiдкресли букви, що позначають
два звуки.

Айстра
Ну ось i лiто золоте
Сховалось за дощами,
Лиш айстра у саду цвiте
Ясним огнем прощальним.
(В. Гаптор)
3.
Прочитай i вiдгадай загадку. Запиши букви, що позначають голоснi
звуки.

З однiєї ми родини
Вiд Андрiя до Ярини.
Як по одному, самi,
Ми буваємо нiмi,
Хоч i маєм рiзнi назви
Й добре знаєте всiх нас ви.
Певним станемо рядком —
Заговоримо ладком.
Ми — писемностi основа,
А без нас — нiхто нi слова!
Що то таке?
(Д. Бiлоус)
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4.
Вiдгадай загадки. Запиши вiдгадки в алфавiтному порядку.

1. А що то за конi в полi на припонi: довгастi, голчастi,
зеленої мастi, нiкого не возять, лише солi просять?
2. Що то за голова, що лиш зуби та борода?
3. Червоний Макар по полю скакав, та в борщ попав.
4. Хто ховає пiд кущi наші супи та борщi?
5. Дiвка в коморi, коса надворi.
6. Що без болю, без печалi доведе до слiз?
5.
Запиши назви рiк в алфавiтному порядку.

Десна, Днiпро, Горинь, Стир, Стрипа, Серет, Днiстер, Збруч,
Прут, Черемош, Тиса, Прип’ять, Iква.
6.
Вiд поданих слiв утвори новi, змiнюючи першу лiтеру.

Бiй — ..., порт —..., вiр — ..., рiк — ..., мак — ..., сiч — ... .
7.
Встав пропущені слова. Склади звукову модель першого слова. 		
У другому слові познач наголос.

1. Наче вулик, наша школа.
Вся вона гуде, як ... .
(Д. Павличко)

2. У кожного iз нас бажання:
Художнє слухати ... .
8.
Вiдтвори на письмi текст вiрша Сидора Воробкевича, вставивши замiсть
крапок букви, що позначають голоснi звуки.

Пл...к...йт..., д...т...,
р...дн... св... ... м...в...,
вч...тьс... скл...дн... г...в...р...т...
св... ...м р...дн...м сл...в...м.

9.
Прочитай прислiв’я. Встав замiсть крапок букви, що позначають голоснi звуки.

Л...д...н... б...з кн...г..., ...к кр...н...ц... б...з в...д... .
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5.
Запиши речення, поставивши слова, що в дужках, у потрібній формі.

Такий мороз, що аж зорі (скакати). Де багато (пташки),
там нема (комашки). Дома і рука, і нога спить, а в (дорога)
й голова не дрімає. Голодній (курка) просо на (думка).
Префiкси. прийменники. апостроф після префіксів

1.
Вiд поданих слiв утвори новi слова за допомогою префiксiв.

їхати, носити, бiг, писати.
2.
Визнач корені та префiкси у поданих словах.

а) Село, сiльський, населення, поселитись;
б) весло, весляр, повеслувати, веслує;
в) свято, святковий, вiдсвяткували, святкують;
г) рiдня, родина, порiднились, народ.
3.
Випиши з тексту слова з префiксами. Префiкси видiли позначкою.
Усно придумай по 2-3 слова з такими ж префiксами.

Осiнь обтрусила			
Поправля хустинку
Яблука доспiлi —		Стомлено рукою,
Вiдпочить присiла		А гриби з торбинки
На пеньочку в лiсi.		Сипляться додолу.
(А. Коваль)
4.
Помiркуй, яка частина слова допомогла утворити антоніми. Познач її.

Прилiтати — вiдлiтати;		
виходити — заходити;		

закривати — вiдкривати;
злiтатися — розлiтатися.

5.
Прочитай прислiв’я. Випиши слова з префiксами, добери до них спiльнокореневi. Префiкси видiли.

Лiто збирає, а зима з’їдає.
Поспiшиш — людей насмiшиш.
Посiєш вчасно, то й вродить рясно.
Робота людину прикрашає.
34

6.
Випиши слова з префiксами в одну колонку. добери до них спільнокореневі слова з іншими префіксами. Префiкси видiли.

Гуси пролетiли
Пролетiли знову гуси		
Пролетiли сумовито
Над долиною,			
Над озимкою,
Над туманом сивовусим,
Понесли на крилах лiто
Над калиною.			Невидимкою.
(М. Сингаївський)
7.
Прочитай. Яких слiв не вистачає у реченнi? Чи можна обiйтися без
них? Для чого служать цi слова?

... парку стоїть пам’ятник.
... монумента часто приходять школярi.
... могили Невiдомого солдата завжди квiти.
8.
Встав прийменники на мiсцi крапок. З’ясуй, чи однакове значення
мають утворенi словосполучення.

покласти ... стiл (на, у, пiд);
почепити ... столом (над, за, пiд, перед).
9.
Утвори слова та словосполучення.

передоз-		
вина-

}

летiти		

на			ліс
з			аеродрому
до			Львова
через		дерево

10.
Прочитай речення. Подумай, де в дужках префiкс, а де —прийменник.
Спиши речення, розкриваючи дужки.

Дощ (з) шиває землю (з) небом ниткою срiблястою. Спокiйно Петрусь (у) вiйшов (у) клас, сiв (за) парту, (вiд) крив
книжку. (У) Василька (вiд) сонця (на) бiгли сльози.
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13.
Прочитай вiрш.

Ми любимо весну
Ми любимо весну,
зелену, чудесну,
грiмницю у тучi,
i дощик спiвучий,
i луки широкi,
i рiки глибокi,
i поле веселе,
i рiднi оселi,
i цвiт у маю —
всю землю свою!
(М. Стельмах)
Випиши словосполучення iменників із прикметниками. Слово оселя
розбери за будовою та добери до нього синоніми.
14.
Добери до прикметників антоніми.

а) глибока рiчка — ... ;
б) тривожний голос — ... .
15.
Доповни текст-опис прикметниками.

Мати-й-мачуха — ... квiточка. Її пелюстки ... та ..., наче
голочки, й утворюють суцвiття. Це золотаве диво мiцно тримається на ... нiжцi, спрямовуючи свою ... голiвку до неба.
16.
Спиши. Прийменники пиши окремо вiд інших слiв, а префiкси — разом.
Дiєслова пiдкресли.

(Роз) плела береза коси
(На) веснянiм вiтерцi,
Опустила нiжку босу
(В) тиху воду (на) рiцi,
Мов зiбралася (до) мене
Вбрiд (на) берег (пере) йти...
(В. Ладижець)
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17.
Прочитай. Добери до тексту прислiв’я, яке можна вжити як заголовок.
Запиши його.

Любов до рiдної землi починається з рiдної хати, краю, де
ти народився. Чи можеш ти уявити собi наш край без верби
над ставком, калини в лузi, тополi край дороги, соняшника
у городi? Верба, калина, тополя, соняшник — одвiчнi українськi символи.
18.
Прочитай. Підбери і запиши дієслова, які характеризують рух хмар.

Сіла хмара на коня
Сіла хмара на коня,
Хмара хмару доганя.
Вітер збоку як набіг —
Збив коня відразу з ніг.
Випустила хмара віжки
І пішла за обрій пішки.
			(В. Лучук)
19.
До поданих іменників добери кілька дієслів із часткою не за зразком.
Зразок. Сонце — не світить, не гріє.

Школяр, дерево, вітер, сніг, дощ, весна, літо, зима, земля.
20.
Прочитай. Назви слова, вжиті в переносному значенні. Випиши в колонку
дієслова минулого часу.

Сонячна сопілка
Ясне сонце в небі угорі
Змайструвало з променів сопілку,
В гай принесло й ранньої пори
Почепило на зелену гілку.
Це пташина вгледіла мала
І заграла на сопілку ясну...
Мов потічки чистого срібла’ ,
Задзвеніла в гаї пісня красна!..

