
https://bohdan-books.com/catalog/book/138551/


3

СВІТ НАРОДИВСЯ ДЛЯ МЕНЕ

Рідна мова. Дмитро Павличко
Осіннє листя облітає. Марія Чумарна

1. Склади з розсипаних слів прислів’я і запиши його.
Не, рідна, за, мова, вітром, полова, її, розвієш, не.

2. Випиши з вірша Дмитра Павличка «Рідна мова» слова, що 
римуються.

мова —  далечизна — 

пташа —  меж — 

3. Коротко сформулюй і запиши головну думку вірша Дмитра 
Павличка «Рідна мова».

4. Знайди у вірші Марії Чумарної «Осіннє листя облітає» анто-
німи і випиши їх.

5. Чи цікавлять тебе питання, подібні до наведених у вірші Ма-
рії Чумарної? Сформулюй одне з них і запиши.
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Казки, міфи і легенди про творення світу. Марія Чумарна
Коли не було з нащада світа. Українська стародавня колядка
Род-Вседержитель, Білобог і Чорнобог. Давньоукраїнський міф

1. Познач правильний варіант продовження речення.
 Міфи — це ...

а) історії про героїчні подвиги богатирів та мандри в різ-
них світах;

б) найдавніші перекази про створення світу, виникнення 
життя на землі;

в) давні усні оповіді про важливі події.

2. Які міфічні птахи виступають творцями світу в стародавній 
колядці? Запиши.

3. Про що радилися три голубоньки? Запиши відповідь словами 
з тексту колядки.

4. З’єднай стрілками подані слова та їх значення.
Род-Вседержитель 	 	  першоптах

Білобог    	 	  володар Всесвіту

Чорнобог   	 	  володар білого дня

Сокіл-Род   	 	  володар ночі

5. Продовж речення словами з тексту міфу.

Вдарив Білобог 

Вдарив Чорнобог 



5

6. Поміркуй! Що, на твою думку, означає «жити по правді»? За-
пиши коротко.

Як виникло життя на Землі. Марія Чумарна
Сотворення світу. З «Книги Буття» Старого Завіту 
Думає сонце житом-пшеницею. Микола Руденко

1. Яким ти уявляєш «дерево світу»? Намалюй.

2. Розшифруй цитату з Біблії, розмістивши слова в порядку 
зростання чисел. Запиши.

Божим  ми  що  сталось  розуміємо,  Словом  так,  

невидимого  віки  збудовані  що  Вірою  видиме  з
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3. Розглянь подані нижче зображення. Запиши, на який день 
вони були створені.

 день

    день

   

   

 день

 день

4. Допиши рядки словами з вірша Миколи Руденка «Думає сонце 
житом-пшеницею».
Думає осінь 

Думають весни 

Думає кузня 

Думає колесо 


