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ДИВНИЙ МИСЛИВЕЦЬ
Живе у нашому селі дід Максим. Усі кажуть:
дід-мисливець. Як тільки починається полювання
на зайців чи на качок, дід щодня йде з рушницею
до лісу. Виходить із дому рано-вранці, а повертається ввечері.
Але що це за дивний мисливець такий? Ніколи
не несе додому ні зайця, ні качки. Приходить із порожньою торбою.
Одного разу приніс дід Максим зайченя маленьке. Знайшов під кущем. У зайченяти була
зламана лапка. Дід приклав до лапки дві гілочки і
забинтував її. За тиждень вона зрослася, і дід відніс зайченя в поле.
Чого ж це дід Максим такий невдаха? Пішли
одного разу слідом за дідом, захотілося подивитись, як же він полює. Бачать: поклав дід рушницю, а сам ходить лісом та й розкладає під кущами
сіно зайцям.
Зрозуміли тоді, чому дід Максим — дивний
мисливець.
Чому діда Максима названо дивним мисливцем?
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ішов дорогою мандрівник та й сів спочити під тополею. Вона й просить його: «Чоловіче добрий,
відріж од мене дві гілочки, посади їх поряд. Хай
виростуть коло мене дві топольки — мені радість
буде».
Відрізав добрий чоловік дві маленькі гілочки,
посадив їх, ще й полив. Зазеленіли вони, стали
молоденькими тополинками. Поливають їх рясні
дощі, гойдає вітер. Радісно стало старій зі своїми
дочками. Шелестять тихо три тополі. Про щось гомонять. Мабуть, про те, як сумно жити одному і як
добре жити в гурті.
Яка головна думка казки?
Придумай твір-мініатюру про розмову трьох тополь.
Добери заголовок.
A. Спиши перше речення, визнач у дужках відмінок
іменників.
Б. Випиши з другого абзацу тексту іменники, визнач їх
число.
B. Випиши іменники в орудному відмінку. Познач закінчення.
Прочитай текст.

ХРИЗАНТЕМА Й ЦИБУЛИНА
Неподалік від хати виросла Хризантема. Під
кінець літа вона розквітла ніжно-рожевим цвітом.
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Хризантема милувалась собою. Її квіти шепотіли:
«Які ж ми гарні».
А поряд із Хризантемою росла Цибуля. Звичайна ріпчаста Цибуля. Її зелена стеблина вже
зів’яла. А від спілої цибулини йшов міцний цибулинний дух. Хризантема зморщила ніс і каже Цибулі:
— Як неприємно від тебе пахне! Дивуюсь, для
чого садять таку рослину. Мабуть, для того, щоб
відганяти бліх.
Цибуля промовчала. Поряд із Хризантемою
вона видавалась простачкою.
Пополудні з хати вийшла Жінка і попрямувала
до Хризантеми. Квітка затамувала подих. Звісно,
Жінка зараз скаже: «Які чудові квіти Хризантеми».
Жінка підійшла ближче, промовила:
— Які прекрасні квіти Хризантеми!
Хризантема мліла від задоволення.
Жінка схилилась, вирвала Цибулю і, замилувана, сказала:
— Яка прекрасна Цибулина!
Хризантема здивувалась. Вона подумала:
«Невже і Цибулина може бути прекрасною?»
Яка головна думка тексту? Яким прислів’ям можна її
висловити? Запиши прислів’я.
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Вибери з тексту опорні слова для переказу.
А. Випиши перше речення другого абзацу. Підкресли
граматичну основу.
Б. «Зробилися сірими Ріка, її береги». Підкресли граматичну основу.
В. «Раптом небо закрили хмари й пішов сірий Дощик».
Зі скількох частин складається речення? Поясни відсутність розділового знака в реченні.
Прочитай текст в особах із товаришем.

ДІВЧИНКА І РОМАШКА
Сонячним ранком маленька Дівчинка вийшла
погратися на зеленій галявині. Раптом вона почула: хтось плаче… Прислухалась. Плач долітав
з-під каменя, що лежав у кінці галявини. Нахилилась Дівчинка до каменя й питає:
— Хто там, під каменем, плаче?
— Це я, Ромашка, — почувся тихий, слабкий
голос. — Звільни мене, Дівчинко, гнітить мене камінь.
Відкинула Дівчинка камінь й побачила ніжну
стеблинку Ромашки.
— Спасибі тобі, Дівчинко, — сказала Ромашка, зітхнувши на повні груди, — ти звільнила мене
з-під кам’яного гніту.
— Як же ти потрапила сюди, під камінь?
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— Підманув мене камінь, — розповіла Ромашка. — Була я маленькою насіниною. Восени шукала теплого куточка. Камінь дав мені притулок,
обіцяв оберігати мене від холоду й спеки. А коли
я захотіла побачити сонечко, він ледве не задавив
мене. Я хочу бути твоєю, Дівчинко.
— Гаразд, будь моєю, — погодилась Дівчинка.
Подружились Дівчинка і Ромашка. Щоранку Дівчинка приходила до Ромашки, і вони разом зустрічали сонечко.
— Як добре мені бути твоєю, Дівчинко, — часто говорила Ромашка.
— А коли б ти виросла у лісі або при дорозі?
Якби ти була нічиєю?
— Я б померла від горя, — тихо сказала Ромашка. — Але я знаю, що нічиїх квітів не буває.
Вони завжди чиїсь. Ось той Маковий Дзвіночок —
він товаришує з Сонечком. А ось та маленька квіточка Незабудка — вона подруга Весняного Вітру.
Ні, квітка не могла б жити нічиєю.
Поміркуй і скажи, яку думку доводить автор у казці.
Чи зміг він тебе переконати?
Опиши зустріч Дівчинки і Ромашки.
A. З першого речення випиши прикметники з іменниками, до яких вони відносяться, визнач їх рід, число,
відмінок.
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Б. Спиши перше речення, визнач рід, число, відмінок прикметників.
B. Спиши перше речення, визнач граматичні ознаки прикметників.
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