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ПЕРЕДМОВА

Запропоновані картки містять тексти, завдання та вправи, що сприяють за-
своєнню та закріпленню учнями 2-го класу програмового матеріалу з української 
мови. Їх використання на кожному уроці полегшить роботу вчителя в ході поточної 
перевірки знань учнів.

Як правило, у першому завданні картки подано вправи для перевірки теоре-
тичних знань, отриманих на попередньому уроці. Друге завдання передбачає за-
кріплення уміння практичного використання орфоепічних та орфографічних правил. 
Третє завдання — найчастіше творчого характеру. На розсуд учителя, воно може 
використовуватись як додаткове для учнів з високим рівнем знань.

Час на виконання завдань регламентує учитель.
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початкової освіти та типових освітніх програм. Їх використання 
полегшить роботу вчителя в ході поточної перевірки знань учнів. 
Матеріал посібника сприятиме розвитку в другокласників уміння 
аналізувати, порівнювати, робити висновки, забезпечить практичне 
засвоєння учнями найголовніших орфоепічних та орфографічних 
правил сучасної української літературної мови.

Для вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого 
дня, турботливих батьків
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2. Ïðîäîâæ ðå÷åííÿ.

На письмі звуки мовлення позначають                                                    

а) складами;   б) реченням;   в) буквами.
3. ²ç áóêâ êîæíîãî ðÿäêà ñêëàäè ³ çàïèøè ñëîâà. Ïîáóäóé çâóêîâ³ ìîäåë³ 

öèõ ñë³â.

Êàðòêà 1

1. Ïðî÷èòàé ðå÷åííÿ. Ðîçì³ñòè âñ³ ñëîâà çà àáåòêîю.

Ой три шляхи широкії докупи зійшлися. На чужину з Óкраїни брати 
розійшлися (Ò. Øåâ÷åíêî).

    Çâóêè ³ áóêâè. Àáетêа (аëôаâ³т)

[                                      ] — ж, ї, к, а 

[                                      ] — і, ч, р, а, к
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Êàðòêà 27

1. Âñòàíîâè çà äîïîìîãîю öèôð ïîðÿäîê ðå÷åíü, ùîá óòâîðèâñÿ òåêñò. 
Äîáåðè äî íüîãî çàãîëîâîê. (Îñ³íü. ßã³дêи. Êàëиíà. ×еðвîíà êàëиíà.)

  Червоніють на ній соковиті кетяги.

  Гарна калина восени.

  Від  морозу ягідки стануть смачніші.

  Õолоду вони не бояться.

Ïîíÿттÿ ïðî теêñт

2. Ñêëàäè ³ çàïèøè ðå÷åííÿ ç³ ñëîâîñïîëó÷åííÿì ÷åðâîíà êàëèíà.
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Êàðòêà 28

 1. Äîáåðè çàãîëîâîê äî òåêñòó, âèêîðèñòàâøè âèä³ëåí³ ñëîâà.

Ó світі так áàãàòî êíèã! Óсі вони ö³êàâ³. Та є серед них íàéóëþá-
ëåí³ø³. Комусь до вподоби пригоди, а хтось захоплюється історією. 
Я люблю êíèãè про тварин. А які книги обираєш ти?

Äîá³ð çаãîëîâê³â äî теêñт³â

2. Íàïèøè â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ òåêñòó.

3. Ïðîíóìåðóé àáçàöè, ùîá óòâîðèâñÿ òåêñò. Äîáåðè çàãîëîâîê. 

  Яка чудова квітка!

  Ромашка — ніжна квітка.

  Голівка її — наче маленьке жовте сонечко з білосніжними 
промінцями. Листя — ніби прозоре зелене мереживо.
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1. Ïðî÷èòàé òåêñò. Ó ê³íö³ êîæíîãî ðå÷åííÿ ïîñòàâ â³äïîâ³äíèé çíàê.

Як гарно в лісі  А скільки тут грибів  Он майнула білочка  Куди вона 

зникла Де її дупло  А ось летить павучок  Öікаво, куди він летить

2. ²ç ïîäàíèõ ñë³â ñêëàäè ³ çàïèøè ðå÷åííÿ. Ï³äêðåñëè â íüîìó ãîëîâí³ 
ñëîâà. 

На, листочки, з’явилися, молоді, берізках.

Ïîâтîðеííÿ âèâ÷еíîãî çа ð³ê

3. Äàé ïèñüìîâ³ â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ.

Ó якому місті ти живеш? 

Яке місто є столицею Óкраїни?


