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КартКа №1
1. Прочитай. За допомогою цифр розташуй ре-

чення в такій послідовності, щоб утворився 
текст.

 Найкраще з них озеро Світязь, що на  
 Волині.

 В Україні є багато великих і маленьких  
 озер.

 Пливеш на човні і бачиш, як на глибині  
 рибка виграє.

 Воно глибоке і довге.

 А вода в озері прозора, як скло.

2. Прочитай текст. Добери і запиши заголовок.

 Нарешті Сашко має м’яч. Дочекався! 
І такий гарний! Найпрекрасніший м’яч із 
усіх, які тільки є на світі. Новенький. Жов-
тенький. Блискучий. Шнурівка шкіряна. 
Так і проситься м’ячик у гру. 

О. Єфімов
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КартКа №2
1. Прочитай. За допомогою цифр розташуй ре-

чення в такій послідовності, щоб утворився 
текст.

 Раптом пугач каменем упав на нього.

 Біг зайчик по узліссю.

 Пугач відпустив здобич.

 Розбійник вчепився в спину зайця го- 
 стрими кігтями.

 Сміливець з усієї сили вдарив нападни- 
 ка задніми ногами.

2. Прочитай текст. Добери і запиши заголовок.

 Сергійко посадив деревце. Воно було 
кривеньке і негарне. Але хлопчик старан-
но доглядав його: обкопував, підживлю-
вав, поливав, оббирав гусінь.
 Пройшли роки. Сергійкове деревце 
стало гарним, струнким — вигналося ген 
над хатою.
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КартКа №3
1. Прочитай текст. Виділи абзацами (Z) зачин, 

основну частину, кінцівку. Добери і запиши 
заголовок.

 

 У мене є кішка. Мурка дуже гарна: вся 
чорна, а вушка і носик білі, як сніг. На пе-
редніх лапках ніби білі шкарпетки одягне-
ні. Шерсть у Мурки пухнаста, блискуча. 
Любить киця молочко і сметанку. Я дбаю 
про свою улюбленицю.

2. Прочитай. текст. Добери і запиши заголо-
вок. Підкресли слова, за допомогою яких ре-
чення пов’язуються у текст.

 Уже тиждень Тарас не відвідує школу. 
Він захворів. До нього завітали Ігор, Ан-
дрій та Володя. Друзі принесли Тарасові 
фрукти і цікаву книжку. Хлопчики розпові-
ли про шкільне життя, допомогли впора-
тися з домашніми завданнями.
 Хороші друзі у Тараса. Вони завжди 
дбають один про одного.
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КартКа №4
1. Прочитай. Віднови текст: познач зачин циф-

рою 1, основну частину — цифрою 2, кінців-
ку — цифрою 3.

 Приїхав чоловік додому, а на возі ні ли- 
 сиці, ні риби.

 Побачив він на дорозі лисицю. Кинув її  
 на віз. А лисиця була жива. Викинула  
 вона всю рибу з воза і втекла.

 Їхав чоловік додому. На возі у нього  
 була риба.

2. Прочитай. Впиши пропущені слова, які є за-
собами зв’язку речень у тексті.

Сашко й Дмитрик гуляли парком. Раптом 

 почули шелест між кущів. 

 зупинилися від несподі-

ванки. Забувши про  

Сашко кинувся навтьоки. А Петрик сміли-

во розсунув кущі.  сиділо 

маленьке пташеня.  жаліб-

но пищало…

Слова для довідки: хлопці, товариша, 
воно, там, вони.

,


