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ІІ роздІл. Слово (продовження)
До сторінок 86–88

1. Прочитай речення. Підкресли слова, які відповіда-
ють на питання який? яка? яке? які? і називають озна-
ки предметів.

Чому це надворі блищать, мов перлини,
і чисті, й прозорі грайливі краплини?
Тому, що весела, ясна, чарівна
на мамине свято приходить весна!

            Грицько Бойко

2. До поданих слів добери слова — назви ознак (за 
зразком). Запиши їх.

Яблуко (яке?) — кругле, стигле, соковите, зимове.

Огірок (який?) —

Цибуля (яка?) —

3. Подумай, про кого так говорять.

Сірий, куций, вухатий, боягузливий — .

 Склади про нього речення і запиши.
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До сторінок 88–89

1. Випиши назви предметів з їх ознаками.

Червоні снігурі
стрибають по дворі.
В задумі чорний крук
присів на білий сук.
Синиці голубі
співають на вербі.

           Володимир Лучук

2. Яким предметам належать подані ознаки? Запиши 
їх. На яке питання вони відповідають?

Червоний, довгий, заструганий — 

Круглий, солодкий, смугастий — 

Велика, жовта, довгаста, стигла — 

3. Прочитай текст. Добери і запиши заголовок. Під-
кресли слова — назви ознак. На яке питання вони 
відповідають?
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юрко збирається до школи.

2. Постав розділові знаки в кінці речень (. ? !).
Софійка мила посуд А що робила Марійка Марійка 

читала книжку Ця книжка така цікава

3. З поданих слів склади і запиши речення. Перебудуй 
його у питальне. Запиши.
діброві, замовк, у, пташиний, спів.

До сторінок 135–136

1. Зміни слово так, щоб воно виражало спонукання.

Зразок. Берегти — бережи.

чекати — думати —

пам’ятати — купити —
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2. Прочитай речення з відповідною інтонацією. Під-
кресли спонукальне речення.

Дідусь прочитав цікаву казку.
Ти любиш малювати?
Навколо так багато прекрасного!
Спробуй відтворити це на папері.

3. Прочитай речення. Які спонукання висловлені в кож-
ному з них? Запиши, скориставшись словами з до-
відки.

Діти, виготовте, будь ласка, годівнички для птахів.

         

Андрію, не сиди довго за комп’ютером!

         

Оленко, приходь, будь ласка, до мене на день 

народження.       

Бережіть природу!      

Слова для довідки: прохання, порада, запрошення, 
заклик.

4. Прочитай речення. Встав пропущені слова. Постав 
у кінці речень відповідні розділові знаки. Підкресли 
спонукальне речення.

Дайте, будь ласка, настоянку цілющих .

Діду, в цьому озері є .

у лузі цвіте  калина.

Слова для довідки: червона, трав, риба.
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До сторінки 167

1. Добери іменники до поданих прикметників. Запиши 
словосполучення.

Cонячна, працьовитий, дощовий, чисте.
Слова для довідки: учень, небо, день, погода.

2. Допиши пропущені букви. Чому ці слова потрібно 
писати з великої літери?

3. Дай клички тваринам і запиши їх.

Собака ,

кіт ,

корова .

4. Впиши пропущені слова. Зроби звуко-буквений ана-
ліз одного із них.

Могутній, розлогий, гіллястий, кремезний — .
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Білий, солодкий, сипучий — .

Житній, свіжий, смачний — .

Рідна, мила, привітна — .

До сторінки 168

1. Із перших літер поданих слів склади слово. Запиши 
з ним розповідне речення. 

Фотоапарат, екран, дах, іскра, радість.

2. Встав пропущені слова. Назви’ букви, що познача-
ють дзвінкі приголосні звуки. В кожному реченні під-
кресли головні слова. Встанови зв’язок слів в остан-
ньому реченні.

Біля школи посадили .

 посипали піском.

 чудесні нам шепоче ліс.

 взимку лапу смокче.

Слова для довідки: хліб, берізки, казки, ведмідь, 
стежки.

Ведмідь (що робить?) ;

смокче (що?) ;

смокче (коли?) .
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До сторінки 169

1. Визнач тип тексту.

Ромашка — одно- і дворічна трава з дуже 
розгалуженими стеблами і розсіченими 
листками. Квітки — зеленувато-жовті коши-
ки з білими пелюстками. Росте біля доріг, на 
пустирях, коло хати. Цвіте у червні-серпні.

Це текст — .

2. Прочитай речення. Пронумеруй їх так, щоб вийшов 
текст. Визнач тип тексту.

Їм було весело.

Хлоп’ята уважно спостерігали за своїм паперовим 

корабликом.

Андрійко і Василько зробили паперового кораблика. 

Надворі весна.

Діти пустили його в найбільший струмок.

Повсюди з радісним гомоном бігли струмки.

Течія жваво підхопила кораблик.

Це текст — .
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