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В РІДНІЙ ШКОЛІ — РІДНЕ СЛОВО

НАЧЕ ВУЛИК, НАША ШКОЛА

Школа. Дмитро Павличко
Загадка-добавлянка. Анатолій Качан
Бачити — не бачить… Леонід Глібов
Хто чого вчиться. Володимир Фетисов

1. Автор слів «Хто ж то такая
     в світі щаслива,
     мудра, правдива
     і жартівлива?» — …
 а) Дмитро Павличко;   
 б) Володимир Фетисов;
 в) Леонід Глібов.

2. Твір «Школа» — це …
 а) вірш;   
 б) загадка;   
 в) оповідання.

3. Запиши слово-відгадку до «Загадки-добавлян-
   ки» Анатолія Качана.
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4. Вкажи стрілками, хто чого вчиться. Допиши, що
 робить людина, коли виростає.

 Риби   бродять по землі

 Птахи   добре плавають

 Звірі   високо літають

 Людина

У лісовій музичній школі. Степан Жупанин 
Крокодилів урок. Володимир Лучук

1. Твір «Крокодилів урок» — це …
 а) вірш;   
 б) казка;    
 в) оповідання.

2. Продовж речення.
  
  У лісовій музичній школі вчаться
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ОПОВІДАННЯ

Як же все це було без мене? Василь Сухомлинський
По волосинці. Василь Сухомлинський

1. Маленька сорочечка викликала у Яринки ...
 а) радість;   
 б) подив;   
 в) смуток.

2. Слова «Мати мовчала. Яринка думала» нале-
 жать до ...

 а) зачину оповідання «Як же все це було без   
     мене?»; 
 б) основної частини; 
 в) кінцівки.

3. Продовж речення. 
 Першокласник Петрик був ...
  а) працьовитим хлопчиком; 
  б) ледаченьким хлопчиком.

4. Прислів’я «Бджола мала, а й та трудиться» відпо-
 відає змісту оповідання ...
 а) «Як же все це було без мене?»;  
 б) «По волосинці».
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Горбатенька дівчинка. Василь Сухомлинський 
Руденький. Всеволод Нестайко

1. Слова «Він дивився у вічі пустотливих школярів і
 мовчки благав: хай не побачить дівчинка у ваших
 очах ні подиву, ні насмішки» передають ...

 а) спокій учителя; 
 б) тривогу, хвилювання;
 в) байдужість.

2. Слова «Учитель був тепер спокійний: клас витри-
 мав іспит» належать до ...

 а) зачину оповідання «Горбатенька дівчинка»;
 б) основної частини;  
 в) кінцівки.

3. Близькими за значенням до слова «дременув» 
 є слова ...

 а) задрімав, заснув;   
 б) кинувся навтіки, чкурнув.

4. Підкресли слова з протилежним значенням:   
першу пару — однією лінією, другу — двома.

 І чого поганим бути легко, а хорошим — важко?
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СЛОВНИКОВА СКАРБНИЧКА

Абзац — відступ управо в початковому рядку тексту.
Акровірш — вірш, у якому перші літери рядків утво-

рюють слово або речення.
Вірш — невеликий поетичний твір, у якому слова 

в кінці рядків римуються, тобто звучать однаково чи 
подібно. Це створює особливу красу звучання.
Гімн — урочиста пісня, що є символом держави.
Діалог — розмова між двома або кількома особами. 

Літературний твір, написаний у формі розмови.
Жанр — вид (тип) творів, які мають спільні ознаки.
Загадка — стислий опис предметів і явищ, за яким 

їх треба впізнати, відгадати.
Заголовок — назва твору або його частини.
Зачин (тексту) — початок (тексту).
Казка — розповідний твір про вигаданих осіб та 

події, іноді за участю фантастичних сил.
Кобзар — український народний співець, який спі-

вав і грав на кобзі (бандурі).
Колискова — пісня, за допомогою якої присипляють  

дитину.
Колядки, щедрівки — обрядові пісні, які виконують 

в Україні під час Різдвяно-Новорічних свят.
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Лічилка — вірш з лічбою, за допомогою якої діти пе-
ред грою визначають ролі окремих гравців.
Мирилка — жартівливий вірш, у якому висловлю-

ється бажання припинити сварку, суперечку.
Небилиця — вигадка, невеликий смішний твір.
Оповідання — невеликий твір, у якому розповіда-

ється про один або кілька випадків із життя людей чи 
тварин.
Персонаж — дійова особа твору.
Пісня — словесно-музичний твір, призначений 

для співу.
Приказка — влучний народний вислів, часто — час-

тина прислів’я. 
Прислів’я — влучний народний вислів із повчальним 

змістом.
Рима — співзвуччя кінців віршованих рядків, що 

охоплює останній наголошений голосний і наступні за 
ним звуки.
Скоромовка — жартівливий вислів, що складається 

із важких для швидкої вимови слів. 
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