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3Мова і мовлення

1. Пригадай імена учнів свого класу. Запиши їх в алфавітному порядку. 
У словах на одну й ту саму літеру бери до уваги наступні букви.

2. Склади і запиши речення, використовуючи ім’я свого друга (по
други).
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4 Для кмітливих

1. Прочитай прислів’я. Запиши. Підкресли двоскладові слова, постав 
наголос.
               т         к         а          в          о          а            і          м

   Н     о    е    і    н    р    н    о    е    х    ж    н    ш    р    д    а    о    а.

       а          в          о          к          с          а           а          н         в

2. З одним із двоскладових слів (на вибір) склади і запиши речення. 
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69Звертання

1. Прочитай уривок із байки Л. Глібова “Зозуля й Півень”.

2. Підкресли звертання.

  — Як ти співаєш, Півню, веселенько…

  — А ти, Зозуленько, ти, зірочко моя,

  виводиш гарно так і жалібненько,

  що іноді аж плачу я…

  Як тільки що почнеш співати, —

  не хочеться й пшениченьку клювати, —

  біжиш в садок мерщій…

  ...А, голубонько, ти, кралечко моя,

  поки співаєш на калині,

  то й весело мені…

  А тільки замовчиш або куди летиш, —

  заниє серденько, неначе на чужині…
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70 Для кмітливих

1. Відшукай перший кружечок зашифровки і, стежачи за лініями, про
читай слова із поезії Т.Г. Шевченка.

2. Запиши розшифровані слова. Підкресли звертання.

вас,
міть гаю!

бра

мої,

лю

ні
бла

ся ж,

ти

Об

мо
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127Будова слова

1. До поданих слів допиши перевірні. Встав пропущені букви.

ст..бло —  ,      — п..шається,

к..лимок —  ,    — в..ликий,

ж..ття — ,    — д..рев’яний,

про..ьба —  ,   — ні..ті,

бли..ько —  ,   — ми..тить.
2. З двома словами (на вибір) склади і запиши речення.
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128 Для кмітливих

1. Прочитай слова. Випиши у дві колонки ті, які відповідають  
даним схемам:                  ,                      .

Лисичка, голубка, підводний, синього, перелаз, проліски, килим, берізка, 

готовий, квітковий, розказаний, приказка, рибалка, посадка, вихідний, поїзд, 

підхід.




