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«Захоплююча українська» — це серія зошитів з розвитку 
зв’язного мовлення (з назвами посібників цієї серії можна 
ознайомитися на останній сторінці обкладинки).

Гадаємо, дітей зацікавлять завдання і вправи, подані 
у нестандартній формі, які допоможуть їм розвинути своє 
мовлення, збагатять словниковий запас, навчать складати 
загадки, вірші, казки, невеличкі історії та оповідання, 
прищеплять любов і повагу до української мови. 

Відповідає Державному стандарту початкової освіти та 
типовим освітнім програмам.

Для учнів 2-го класу.
ББК 74.268.1Укр
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Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена

в будь-якому вигляді без дозволу видавництва.
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1. Допиши слова — назви предметів (іменники). 

а) Іде, мрячить, мочить, ллє —

Дує, свище, виє —

Пливуть, затуляють сонце, 
вкривають небо —

б) Струнка, білокора, ошатна — 

Могутній, розлогий, гіллястий, 
кремезний — 

в) Червоний, довгий, підструганий, 
круглий — 

Жовтий, кислий, соковитий, 
круглий, ароматний — 

Висока, густа, зелена, молода, 
запашна — 

Велика, довгаста, жовта, 
солодка, стигла —

Круглий, важкий, червоний,
солодкий, смугастий — 

2. Продовж ряд слів. 

а) Зайчик, лисичка, їжачок, …
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Дуб, береза, клен, …

Загадка, прислів’я, пісня, …

б) Книжка, полиця, картотека, …

Стілець, ліжко, канапа, …

Ложка, миска, виделка, …

Клоун, акробат, арена, …

3. До поданих слів добери і запиши назву відповідної професії. 

Бинт, шприц, лікарня, 
укол, ліки — 

Хліб, колос, зерно, урожай, 
жнива, косовиця — 

Учні, дошка, щоденник, 
школа, клас — 

4. Подумай, про яке звірятко так говорять.

Сірий, вухатий, боягузливий — 

Руда, прудка, хитра — 
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5. До поданих слів добери назви ознак. Запиши їх. 

Яблуко — кругле, стигле, соковите, зимове. 

Гарбуз — 

Слива — 

Виноград — 

Огірок — 

Цибуля — 

6. Добери слова. 

Мова (яка?) ласкава, 

Небо (яке?) високе, 

Вітер (який?) холодний, 

Стіл (який?) дерев’яний,

Сонце (яке?) яскраве, 


