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Розповідні речення
1. Прочитай текст. Визнач, скільки у ньому речень. Останнє речення спиши.

Українці здавна шанують і люблять калину за її красу та
цілющі властивості. Ягоди калини використовують для лікування простудних захворювань. Калиновий сік поліпшує
апетит.
У тексті речення.
З в е р н и у в а г у ! Речення можуть складатися
з одного, двох, трьох і більше слів, зв’язаних
між собою. Перше слово в реченні пишуть
з великої букви.

2. Зі слів кожного рядка склади і запиши речення.

 У, чарівна, сад, осінь, наш, прийшла.
 Розкішне, дерева, одягли, вбрання.
 На, горобина, галявині, палає, вогнем.
 У, відлітають, теплі, птахи, краї.
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Речення виража закінчену думку.
3. Прочитай і зістав дані групи слів. Познач (v), яка з них виражає
закінчену думку.

Золотий бджолиний
рій носить.

Золотий бджолиний рій
    носить у вулик мед.

4. Склади речення за поданою схемою. Запиши.

.
З в е р н и у в а г у ! У цьому реченні три слова.

Слова в реченні пишуть окремо одне від
одного.

4
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Головні слова в реченні
Прочитай речення.

Цілий день у гаю працю дятел.
— Про кого говориться в реченні?
— Постав до цього слова питання.
— Що говориться про дятла?
— Постав до цього слова питання.

Дятел працю — головні слова в даному реченні.
23. Прочитай речення. Підкресли в них головні слова.

Сонце золотить поверхню озера. Тихенько гойдається
очерет. Схилилася до води верба. Ранньою росою вмиваються квіти.
24. З кожного речення випиши головні слова.

У вишневому садочку соловейко щебетав.

У полі розквітли великі червоні маки.

Джмелі загули над квітами.

16
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25. Допиши речення за допомогою питань.

Минуло красне (що?)
Жовтіє листя (на чому?)
Птахи відлітають (куди?)
Надходить золота (що?)
26. Прочитай загадки. Підкресли головні слова в реченнях. Запиши
відгадки.

Воно на дереві росте, червоне та смачне.

     
Пухнастий клубочок під столом муркоче.

       
Червоне коромисло через річку повисло.

    
Білий камінь у воді тоне.
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6. Визнач, у якому реченні правильно поставлено розділові знаки.
н

Діти бережіть кожну хвилину!

п

Не хилися, явороньку ще ж ти зелененький.

к

Ой чого ти, жайворонку, рано з вирію вилітав?
П е р е в і р с е б е ! З літер на замальованих тобою фігурах склади і запиши словорезультат.

Результат:

Варіант 2
1. Визнач, у якому рядку записано речення.
р

У полі на роздоллі.

з

У долині розкинулося село.

б

Під глибоким снігом.

2. Визнач тип речення за метою висловлювання.
Який чудовий літній вечір!
в
н
у

питальне
розповідне
спонукальне

3. Вибери схему, якій відповідає розповідне речення.
Вузенька стежка біжить до криниці.

д

  ...                                .
  ...             ...            .

а

  ...                       ...  .

с
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4. Визнач головні слова у поданому реченні.
Великі жовті брилі одягли ясени.
ж

ясени одягли
жовті брилі

у

брилі одягли

й

5. Визнач, у якому рядку записано розповідне речення.
к
ф

Як то гарно, любі діти, у вікно вам виглядати!
   (В. Терен)
Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику!

и

Ой, весно чудесна, що ти нам принесла?
                                                                  (З народного)
6. Вибери речення, в якому виділене слово є звертанням.
і

Діти шанують батька і неньку.

о Діти, оберігайте природу рідного краю.
м

У родинному святі брали участь батьки, діти, вчителі.
П е р е в і р с е б е ! З літер на замальованих тобою фігурах склади і запиши слово-результат.

Результат:
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