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вправа 6

6. прочитай і розкажи.

Українська мова — це державна мова України, мова україн-
ців, які проживають не тільки в Україні, а й далеко за її межами. 
Українською мовою вида ються підручники, збірники віршів і 
казок, інші цікаві книжки, журнали, газети. Українська мова 
звучить по радіо і телебаченню, у театрах і кіно, її вивчають 
у школах, інститутах.

Українська мова постійно розвивається. У ній з’являються все 
нові й нові слова. про те, що озна чає те чи інше слово, як його 
правильно вимовляти або писати, можна дізнатися зі словників.

Щоб знайти слово в словнику, треба знати, в якому порядку 
розміщені букви в алфавіті.

1 рівень

 запиши в алфавітному порядку назви предметів шкільного приладдя.

  ручка, лінійка, пенал, гумка, олівець, циркуль.

2 рівень

 запиши в алфавітному порядку імена людей. яке з них не можна 
поділити для  переносу?

  оксана, петро, анна, оля, андрій, олександр, Микола, надія, віра.

вправа 11 

1. прочитай текст.
ріДна Мова

рідною є мова, вироблена народом на його спо конвічній 
землі й пристосована саме до його умов існування. вона є 

I часТина
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рідною для кожної окремої люди ни, яка належить до цього 
народу. рідна мова — це мова предків і рідної землі.

                                                                   За Іваном Ющуком

2. на основі прочитаного тексту і раніше засвоєних знань 
розкажи, що таке рідна мова.
3. спробуй пояснити значення слів споконвічний, предки.

1 рівень

 вибери влучний заголовок до прочитаного тексту.

   а) Мова предків.

   б) Мова рідної землі.

   в) Слово рідне.

2 рівень

 випиши слова, в яких букв менше, ніж звуків.

вправа 17

поміркуйте разом!

   1. як «народжується» голос?

   2. Коли треба підвищувати силу голосу?

   3. як треба розмовляти в громадських місцях?

1 рівень

 пригадай казку «рукавичка».

 розкажи, з яким проханням звертався зайчик до звірят. передай 
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1 рівень

 зі словом вербичка склади спонукальне речення.

2 рівень

 До слова морозець добери слова — назви ознак. з одним із 
словосполучень склади речення.

вправа 287

1. Запиши у стовпчик своє ім’я та кілька імен своїх одно 
класників (хлопчиків і дівчаток).

2. Утвори за допомогою суфіксів від записаних імен змен
шувальнопестливі форми.

   Зразок. Микола — Миколка, Микольцьо, ...

               василь — василько, василечко, ...

1 рівень

 одне із даних імен постав у форму звертання (3). Склади речення 
за схемою.

    з,                                                            . 

2 рівень

  знайди серед імен слова, що відповідають таким моделям:

                                   ,                          .
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вправа 290

1. прочитай текст. поміркуй над прочитаним.

Людину пізна’ють по колосу пшениці, яку вона посіяла і ви-
ростила,— так говорить народна муд рість. Дерево, вирощене 
твоїми руками,— це ти, твоя працьовитість і майстерність. 
а твій робочий зошит — це теж ти, твоя праця, твій обов’язок 
перед батьком і матір’ю. недаремно кажуть, що зошит — це 
обличчя учня.

2. Знайди у тексті слова, які відповідають таким моделям:

                               ,                         ,                              .

3. випиши ці слова і познач їх будову.

1 рівень

 Склади звукову модель слова праця.

2 рівень

 Склади звукову модель слова обов’язок.

вправа 297

1. прочитай вірш.

       зиМоньКо-СніГУроЧКо
     Зимонькоснігурочко,
     наша білогрудочко, 
     не верти хвостом, 
     а труси тихесенько, 
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вправа 257

1. прочитай вірш. спиши першу строфу.

     СвяТо ЛіСУ

  Що ми саджаєм, саджаючи ліс? 

  Крила, щоб в небо літак нас поніс; 

  парту і зошит, і ручку, й пенал, 

  книжку, лінійку, газету, журнал.

  Що ми саджаєм, саджаючи ліс? 

  пущу, де жив би і заєць, і лис; 

  пущу, де в білки малята в дуплі 

  й дятли вистукують дріб на гіллі.

      Самуїл Маршак

2. випиши з тексту у два стовпчики іменники в однині  
і в множині.

1 рівень

 зроби звуко-буквений аналіз слова саджаєм.

2 рівень

 Склади і запиши спонукальне та питальне речення зі словом 
саджати, використовуючи звертання. 
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вправа 263 

прочитай вірш. вивчи його напам’ять.

      КаніКУЛи

    Червневе сонечко зійшло,

    всміхнулося тихесенько,

    повеселішало село,   

    і річці нашій весело!

  

    вода лоскоче береги,

    а ті сміються квітами,

    Мчимо, веселі, у луги —

    діждалися канікул ми.

                                                Валентин Струтинський

1 рівень

 розбери за будовою слово квітами.

2 рівень

 До поданих іменників добери спільнокореневі прикметники. по-
знач корінь.

   Сонечко — ...

   Село — ...

   вода — ...

   річка — ...
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