
Картка для опитування         І в.                                Підпис _____________________ 
1. Пошир речення словами. 

Песик гавкає. 
1) _________________________________ 2) ____________________________________ 

(3 слова)                                                                                                            (4 слова) 

__________________________                        3) _________________________________________________                              
(6 слів) 

 
__________________________________ 

 

2. Познач рядки слів, де слова перенесені неправильно. 
а) пе-ньки, рі-чка, нян-ька;    б) пен-ьки, річ-ка, ня-нька;      в) пень-ки, річ-ка, нянь-ка. 
 
3. Добери слова. 
а) 1 склад в слові          б) 2 склади в слові                      в) 3 склади в слові 
  _______________           _______________                    __________________ 
 
4. Розташуй слова за алфавітом. 
                     
 
  
 
  сорока             
                              бублик                  персик              малина       дошка                           якір 

______________________________________________________________________________ 
 
5. Вибери слова: а) в слові тільки один приголосний     _____________________________; 
б) в слові всі приголосні м’які _________________________________;    
 в) в слові всі тверді приголосні  _______________________________  
  
Сіль,  небо, рука, ура,  мій,  око. 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Картка для опитування         ІІ в.                                Підпис _____________________ 
1. Пошир речення словами. 

Бабуся плете.. 

1) _________________________________ 2) ____________________________________ 
(3 слова)                                                                                                            (4 слова) 

__________________________                        3) _________________________________________________                              
(6 слів) 

 

__________________________________ 
 

2. Познач рядки слів, де слова перенесені неправильно. 
а) де-ньки, рі-чка, нян-ька;    б) ден-ьки, річ-ка, ня-нька;      в) день-ки, річ-ка, нянь-ка. 
 
3. Добери слова. 
а) 1 склад в слові          б) 2 склади в слові                      в) 3 склади в слові 
  _______________           _______________                    __________________ 
 
4. Розташуй слова за алфавітом. 
                     
 
  
 
  дятел                                           бобер              молоко                   пенал                        
                              слива яхта 

______________________________________________________________________________ 
 
5. Вибери слова: а) в слові тільки один приголосний     _____________________________; 
б) в слові всі приголосні м’які _________________________________;    
 в) в слові всі тверді приголосні  _______________________________  
  
Тінь,  трава, оса, мак, кінь, очі. 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Домашнє завдання                                         Підпис _____________________ 
1. Пошир речення словами. 

Курка клює. 
1) _________________________________ 2) ____________________________________ 

(3 слова)                                                                                                            (4 слова) 

__________________________                        3) _________________________________________________                              
(6 слів) 

 
__________________________________ 

 

2. Познач рядки слів, де слова перенесені неправильно. 
а) гай-ка, ки-т, окунь-ки;    б) га-йка, к-ит, окун-ьки;      в) гай-ка, кит, окунь-ки. 
 
3. Добери по 2 слова. 
а) 1 склад в слові          б) 2 склади в слові                      в) 3 склади в слові 
  _______________           _______________                    __________________ 
  _______________           _______________                    __________________ 
4. Розташуй слова за алфавітом.                 
                     
 
  
 
                           орел                                         ананас             банан                         човен                     яблуко            кит 
зайчик                                               ложка 
                   

______________________________________________________________________________ 
 
5. Вибери слова: а) в слові тільки один приголосний     _____________________________; 
б) в слові всі приголосні м’які _________________________________;    
 в) в слові всі тверді приголосні  _______________________________  
г) в слові тільки один м’який приголосний  __________________________________  
Лінь, окунь, сій, малина, око, листя, родина, Іра. 
  
6. Зміни виділену букву так, щоб утворилося нове слово. Використовуй тільки ці букви ( з, р, п, г, т, с, в). 
Дуб - ________, мак - ________, день - ________, море - _________, корона - _____________, 
кінь - ________, злива - ___________, гілка - ____________, мама - __________, вилка - __________, 
 
7. Додай склад, щоб утворилося нове слово. 
Ві______, Та____ра, ли____ця, мо____, мо____ко, Ма____на, чай______, час______, о_____,  
ка_____на, ру____, ба_____бан,  вед_______, о_____рок, зи______, буб_______, зо________. 
 
8. З перших складів слів кожного рядка склади і запиши нові слова. 
1) Сокіл, роса, камінь _________________      4) каша, пупсик, тарілка __________________ 
2) сорока, лопата, мама _______________     5) коровай, ролики, вата _________________ 
3) машина, лимон, нас   _______________      6) мова, лосі, кобза   __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Картка для опитування                                          

1. Поверни склади на своє місце. Проведи стрілочки до ліній у віршику. 

Кіт-рибалка у чов____ 
Мріє на світа_____:  
- От якби зловить ме____ 

Карася в смета_____! 
 

2. Хто дістане апельсин? Знайди слова для бегемотика і носорога. Розфарбуй частинки слів 
однаковим кольором. Запиши слова. 
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Картка для опитування                                         ____________________ 
1. Яку букву з’їв дід-буквоїд?                            Встав цю букву. Вибери потрібну букву (Е чи И) 

ГР__ЧКА    В__СНА                                     Л__СТОК      З__МА    З__РНО   ВІТ__Р 
 
 
2. Спіймай птахів, у яких пишеться м’який знак. 

Півень, горобець, ведмідь-                 _________________________________________ 

Знак м’який в словах стоїть. 
Журавель, дельфін і рись 

М’який знак – не помились. 
 

3. Додай пропущені слова у прислів’я. Уважно напиши ці слова. 

Яке корі ння, таке й _________________.  Маленька праця краще за велике _____________________. 

                                                 (безділля, насіння) 

4. Встав слова в загадки. Користуйся підказками-малюнками. 

Пара довгих вушок,                          Летить птах в небесах.                               Уночі літає, 

Сіренький кожушок. Бензину нап'ється, вдень засинає. 

Скорий побігайчик. В небі женеться, Кругла голова, 

А зоветься _____________ Гучно так, а зветься _____________ Зоветься _______ 

 

 

 

 

 

5. З’єднай слова з малюнками. 

 

 

 

____________           ____________        _____________        ____________    ___________ 

  

  

 

  

                                       ____________ 

______________                                        ____________          ____________    

                                                                    ________________ 

Слова для підказок:  червоні, солодкий, пекуче, зелений, високе, солодка, кислий, 

цікава, полосата, хитра.                                                                                                                               
 Незафарбовані - малюнки розмалюй.  

   

6. Поверни слова у віршик. 
Я ______________ ваш дружок, 

в мене ___________ кожушок, 

___________ хвостик, 
___________ вуха, 

Я усіх-усіх боюся. 
 

                                                                                                                  
                                                                                                                   розфарбуй 

 

 

куций 

вухатий 
сіри

довг



Робота на картці                                           Підпис _____________________ 

1. Вибери рядок, усі слова якого є спільнокореневі, та познач його   √ . 

                        А друг, другові, другом, на другові 

            Б друг, товариш, приятель 

    В дружба, дружити, дружній 

2. Визнач, який корінь у споріднених словах вишня, вишняк, вишнячок. 

                               А   -виш- 

   Б  -вишн- 

   В  -вишня- 

3. Знайди зайве слово. Підкресли його. 

а) Країна, день, лялька, пень.                   в) дідусь, карась, ніс, тінь. 
б) джміль, джем, оса, бджола.                   г) лан, рис, тин, рама. 

 
 

4.  
                                                                           Зроби звуковий аналіз слів. 

 
 

 
     ___________     _____________     ______________  

 
5. Утвори словосполучення стрілочками. 

Завдання                     картопляне 
колосся кам’яне 
вугілля пшеничне 
життя шкільне 
бадилля цікаве 
 
6. Спиши текст. Добери заголовок. 

     Папороть – трав’яниста рослина. Папороть ніколи не цвіте. Проте, за народними  

повір’ями, в ніч на Івана Купайла на коротку мить з’являється вогненна квітка. 
 

 



Завдання на картці                                  Підпис _________________________ 

1. Прочитай. Доведи, що це текст. Напиши відповідь. 
    Дідусь і хлопчик підійшли до струмка. Він тихо дзюркотів. Мандрівники нахилились і  

напилися холодної води. 
_________________________________________________________________________ 

 

2. Склади текст із 4 речень за малюнком. Придумай заголовок.  
Запиши текст. Розфарбуй малюнок. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Завдання на картці                                  Підпис _________________________ 

1. Прочитай. Доведи, що це текст. Напиши відповідь. 
    Дідусь і хлопчик підійшли до струмка. Він тихо дзюркотів. Мандрівники нахилились і  

напилися холодної води. 
_________________________________________________________________________ 

 
2. Склади текст із 4 речень за малюнком. Придумай заголовок.  

Запиши текст. Розфарбуй малюнок. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

Завдання на картці                                  Підпис _________________________ 
З кожної групи слів склади речення. Запиши речення.  

Придумай заголовок. Розфарбуй малюнок. 
1) Є, котик, у, Мурчик, мене. 2) Котика, у, пухнастий, дуже, хвіст. 

3) Любить, клубочком, гратися, він. 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 



Завдання на картці                                  Підпис _________________________ 

З кожної групи слів склади речення. Запиши речення.  
Придумай заголовок. Розфарбуй малюнок. 

1) Є, котик, у, Мурчик, мене. 2) Котика, у, пухнастий, дуже, хвіст. 
3) Любить, клубочком, гратися, він. 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Завдання на картці                                  Підпис _________________________ 

З кожної групи слів склади речення. Запиши речення.  

Придумай заголовок. Розфарбуй малюнок. 
1) Є, котик, у, Мурчик, мене. 2) Котика, у, пухнастий, дуже, хвіст. 

3) Любить, клубочком, гратися, він. 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Завдання на картці                                  Підпис _________________________ 
З кожної групи слів склади речення. Запиши речення.  

Придумай заголовок. Розфарбуй малюнок. 
1) Є, котик, у, Мурчик, мене. 2) Котика, у, пухнастий, дуже, хвіст. 

3) Любить, клубочком, гратися, він. 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 



Завдання на картці                                  Підпис _________________________ 

1. Розстав послідовність речень так, щоб вийшов текст. 
       Зайшла у трамвай старенька бабуся.                Ігор підхопився з місця. 

       Бабуся подякувала Ігореві й сіла.                     Їхав Ігор з мамою трамваєм. 
 

2. Обери правильний заголовок до тексту.  Спиши текст. Напиши заголовок. 

    У наш сад прийшла чарівна зима. Усе навколо змінилося. Дерева і кущі одягли 
розкішне вбрання. Земля стала, наче білий килим.  

     Чудовий сад взимку! 
1) Чарівна зима;       2) Чудовий сад;              3) Наш сад. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Завдання на картці                                  Підпис _________________________ 

1. Розстав послідовність речень так, щоб вийшов текст. 
       Зайшла у трамвай старенька бабуся.                Ігор підхопився з місця. 

       Бабуся подякувала Ігореві й сіла.                     Їхав Ігор з мамою трамваєм. 
 

2. Обери правильний заголовок до тексту.  Спиши текст. Напиши заголовок. 
    У наш сад прийшла чарівна зима. Усе навколо змінилося. Дерева і кущі одягли 

розкішне вбрання. Земля стала, наче білий килим.  

     Чудовий сад взимку! 
1) Чарівна зима;       2) Чудовий сад;              3) Наш сад. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Завдання на картці                                  Підпис _________________________ 

1.Доповни таблицю.                                            2. Вибери правильне твердження. 

                                                                                              З абзацу починається тільки 

  зачин; 

 З абзацу починається тільки 

 кінцівка; 

 З абзацу починається  

 кожна частина тексту. 

 

 

3.Прочитай зачин та кінцівку тексту. Придумай основну частину тексту із  трьох 

речень. Починай писати з абзацу. 

                                                   Помічниця 
        Оленка прийшла зі школи. Мама ще не повернулася з роботи. 
 

 

 

 

 

 

 

       Мама похвалила свою помічницю. 
 
 

 
Завдання на картці                                  Підпис _________________________ 

1.Доповни таблицю.                                            2. Вибери правильне твердження. 

                                                                                              З абзацу починається тільки 

  зачин; 

 З абзацу починається тільки 

 кінцівка; 

 З абзацу починається  

 кожна частина тексту. 

 

 

3.Прочитай зачин та кінцівку тексту. Придумай основну частину тексту із  трьох 

речень. Починай писати з абзацу. 

                                                   Помічниця   
        Оленка прийшла зі школи. Мама ще не повернулася з роботи. 
 

 

 

 

 

 

 

       Мама похвалила свою помічницю. 
 
 
 

Будова 

тексту 

____________ 

Основна частина 

____________ 

Будова 

тексту 

____________ 

Основна частина 

____________ 



Завдання на картці                                  Підпис _________________________ 

З поданих слів склади речення. З речень утвори і запиши текст. Добери заголовок. 

Подумай, яке речення перше, яке друге, а яке третє потрібно записувати. 

Принесла, дзьобі, у, вона, жолудь. 
Взимку, цікаво, лісі, в. 

Прилетіла, ось, і, сіла, сойка, пеньок, на. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання на картці                                  Підпис _________________________ 

З поданих слів склади речення. З речень утвори і запиши текст. Добери заголовок. 

Подумай, яке речення перше, яке друге, а яке третє потрібно записувати. 

Принесла, дзьобі, у, вона, жолудь. 
Взимку, цікаво, лісі, в. 
Прилетіла, ось, і, сіла, сойка, пеньок, на. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Завдання на картці                                  Підпис _________________________ 

З поданих слів склади речення. З речень утвори і запиши текст. Добери заголовок. 

Подумай, яке речення перше, яке друге, а яке третє потрібно записувати. 

Принесла, дзьобі, у, вона, жолудь. 
Взимку, цікаво, лісі, в. 

Прилетіла, ось, і, сіла, сойка, пеньок, на. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Завдання на картці                                  Підпис _________________________ 

1. Вибери правильну відповідь. 

Текст – це… 

___ Декілька слів, які пов’язані однією думкою; 

___ Декілька речень, які не пов’язані однією думкою; 

___ Декілька речень, які пов’язані однією думкою. 

 

2. Прочитай. Визнач, яка це частина тексту. 

1) «Жили собі півник та курочка…»   а) зачин;    б) основна частина;    в) кінцівка. 

2) «Ходила  коза кожного дня в ліс за молоком. Вона приносила своїм діткам молочко». 

а) зачин;    б) основна частина;    в) кінцівка. 

3) «І я там був. Мед-пиво пив. По вусах текло, а в рот не попало». 

а) зачин;    б) основна частина;    в) кінцівка. 

 

3. Прочитай текст. Який це текст? 

   1)   Влітку Світланка відпочивала у бабусі. У селі Яблунівка. Вона допомагала бабусі. Пасла 

корову. Рвала траву кролям. 

    а) текст-розповідь;     б) текст-опис;     в) текст-міркування.  

2) У лісі живе зайчик. Очі у зайчика зелені розкосі. Хвостик маленький, куценький. Шерстка 

м’якенька, пухнаста сіренька. Вушка довгі. 

    а) текст-розповідь;     б) текст-опис;     в) текст-міркування.  

3) Чому квіти всім подобаються? 

    Тому що, кожна квітка  по своєму чарівна. У квітів чудовий аромат. Вони мають різний 

вигляд. Це – окраса нашої землі. 

    а) текст-розповідь;     б) текст-опис;     в) текст-міркування.                                                                                               

4. Які бувають тексти? Запиши.                                         5. Запиши вислів королеви Мови.                                                                                                  

 

                                                       ву 

 

 Ви                            ну 

 

 

 

                                                                                                                    рід                              вчай 

 

 мо 

                                                                           ___________________________________________ 

6. Доповни твердження. Зафарбуй кружечок з правильною відповіддю. 

   До тексту можна дібрати: 

         речення;                  заголовок;                 слова. 

 

Частина, якою закінчується текст, називається: 

         початок;                 основна частина;                           кінцівка. 

 

Частина, якою починається текс, називається: 

       зачин;                      основна  частина;                 кінцівка. 

 

Кожна частина тексту пишеться: 

      з кінця;                     з абзацу;                                 з початку.  
 

 

   Текст 



Завдання на картці                                  Підпис _________________________ 

1.Прочитай. Розділи текст на речення. Постав крапки. Запиши, скільки речень у тексті. 

       Їжачок боїться води хитра лисиця закочує їжачка в річку у воді їжачок 
розгортається тоді лисиця хапає його зубами 
 
2. Запиши звукову схему слова боїться.             3. Випиши з тексту слова до схем. 

 

  

                                                                ________________    _______________   ______________ 

 

3. Слова в дужках постав у правильній формі. Спиши текст. 

    Мурашка побачила на дорозі (зернина). Хотіла перенести її у свою (нірка). Але не змогла 

сама підняти. Тоді їй допомогли інші (мурашка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Склади в запиши  речення за малюнком і схемами. Розфарбуй малюнок. 

____________  __________  ___________.   ____________ __________  __   ____________ 

 

  

 

 

5. Вибери правильне твердження.  Розфарбуй. 
       Усі слова в реченні пишуться з великої букви. 

       Перше слово в реченні пишеться з великої букви. 

6. Які розділові знаки ставляться в кінці речень? 

 

 

 

 

 

 

 

7. Постав в кінці речення потрібний  знак. (?  !  .) 
Чому зайчик змінює шерстку взимку ____              Діти ідуть до школи ____ 

Яка гарна в цьому році зима ___      Любіть свою Батьківщину ___     Надворі тріщить мороз__ 

 

8. Склади речення за моделями. 

Хто? Що робить? Що? _______________________________________________________ 

Хто? Що роблять? Куди? _____________________________________________________ 

 
 

 

=       --        --             

  Речення 

Розповідн

е 

  Питальне  Спонукальне 

   



Завдання на картці                                  Підпис _________________________ 

1. Подані речення перебудуй так, щоб вони стали питальними. 

       Завтра буде сонячний день. У поле виїхали комбайни. Додому йти далеко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Склади за малюнком три питальні речення. 

 

 

 

 

 

 
 

3. Прочитай розповідне речення. Доповни питальні речення за змістом розповідного. 

    Українці розмовляють українською мовою. 

Хто розмовляє 

 

Що роблять  

Якою   

4. Вибери правильне твердження. Зафарбуй.    Прийшла холодна зима. 
      Це речення запитує про зимову пору. 

      Це речення повідомляє про прихід зими. 

      Це речення спонукає, запрошує прийти зимову пору. 

 

5. Перестав слова . Запиши речення. 

1) цвіте, у, черемха, гаю.    2) прийшла, у, зима, наш, чарівна, край. 

 

 

 

 

6. Постав, де потрібно крапки. Порахуй скільки речень. 

   Дівчинка Світланка збирала на городі огірки у синьому небі пливуть хмарки надворі йде 

сніг машина їде по дорозі 

 

7. Дай повні відповіді на питання за малюнком. 

Яка пора року прийшла? 

  

Що роблять діти?  

 
Що тримає у руках сніговик? 

 
  
 



Закресли букву ф. Прочитай речення. Запиши його. З якої букви починається речення? 

дяфтелфвзифмкуфїстьфнафсіфнняфшифшок        Як пишуться слова в реченні? Подумай. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Закресли зайве слово в спільнокореневих словах.  

а) сирник           б)  сова                  в)  вода 
    сирий                 совенятко               водний 

    сирничок            совок                     водичка 
    сирний                совеня                   водити 
 

Підкресли головні члени речення. 

Сіренька мишка залізла в сарай.   Кошеня зловило маленьку мишку. 
 

 

Закресли букву ф. Прочитай речення. Запиши його. З якої букви починається речення? 

дяфтелфвзифмкуфїстьфнафсіфнняфшифшок        Як пишуться слова в реченні? Подумай. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Закресли зайве слово в спільнокореневих словах.  

а) сирник           б)  сова                  в)  вода 
    сирий                 совенятко               водний 

    сирничок            совок                     водичка 
    сирний                совеня                   водити 
 

Підкресли головні члени речення. 

Сіренька мишка залізла в сарай.   Кошеня зловило маленьку мишку. 
 

Закресли букву ф. Прочитай речення. Запиши його. З якої букви починається речення? 

дяфтелфвзифмкуфїстьфнафсіфнняфшифшок        Як пишуться слова в реченні? Подумай. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Закресли зайве слово в спільнокореневих словах.  

а) сирник           б)  сова                  в)  вода 
    сирий                 совенятко               водний 

    сирничок            совок                     водичка 

    сирний                совеня                   водити 
 

Підкресли головні члени речення. 

Сіренька мишка залізла в сарай.   Кошеня зловило маленьку мишку. 
 

Закресли букву ф. Прочитай речення. Запиши його. З якої букви починається речення? 

дяфтелфвзифмкуфїстьфнафсіфнняфшифшок        Як пишуться слова в реченні? Подумай. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Закресли зайве слово в спільнокореневих словах.  
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    сирий                 совенятко               водний 

    сирничок            совок                     водичка 
    сирний                совеня                   водити 
 

Підкресли головні члени речення. 

Сіренька мишка залізла в сарай.   Кошеня зловило маленьку мишку. 
 

 



Завдання на картці                                                                      Підпис __________________________ 

1. Прочитай текст. Обери для нього найбільш вдалий заголовок. 

       Кошеня захотіло зловити мишку. Воно причаїлося  на гілці біля годівнички. Це 
помітив горобець. Він сміливо кинувся на розбишаку. Котив впав на землю. 
Підкресли в першому і в останньому реченні головні члени (підмет  і присудок) 

 

2. Пронумеруй речення так, щоб утворився текст. 

___ Побачила розсипане зерно. 
___ Залізла мишка в сарай. 

___ А пастка хап мишку за лапку. 
___ Кинулась до нього. 

 
3. Яке речення підходить до схеми? Познач. 

                                              а)   Тополі стоять високі при дорозі. 

    б)  При дорозі стоять високі тополі. 
    в)   Високі тополі стоять при дорозі. 

 

 
 

 
Завдання на картці                                                                      Підпис __________________________ 

1. Прочитай текст. Обери для нього найбільш вдалий заголовок. 
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___ Побачила розсипане зерно. 
___ Залізла мишка в сарай. 

___ А пастка хап мишку за лапку. 
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Завдання на картці                                                                      Підпис __________________________ 

1. Прочитай текст. Обери для нього найбільш вдалий заголовок. 

       Кошеня захотіло зловити мишку. Воно причаїлося  на гілці біля годівнички. Це 
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2. Пронумеруй речення так, щоб утворився текст. 

___ Побачила розсипане зерно. 
___ Залізла мишка в сарай. 

___ А пастка хап мишку за лапку. 
___ Кинулась до нього. 

 
3. Яке речення підходить до схеми? Познач. 

                                              а)   Тополі стоять високі при дорозі. 

    б)  При дорозі стоять високі тополі. 
    в)   Високі тополі стоять при дорозі. 

 

 

Які?  Що?  Що роблять?  Де? 

Які?  Що?  Що роблять?  Де? 

Які?  Що?  Що роблять?  Де? 



4. Познач групу слів, які відповідають на питання що? Не одне слово , а весь рядок. 

а) вікно, сонце, квітка, сон, веселка;     б) архітектор, банкір, лисиця, сорока, кажан. 
 
5. Познач слово, яке відповідає змісту поданого речення. 

………… запашним цвітом  яблуні. 
а) осипаються;         б) вкриваються;        в) ростуть. 

 
6. Чи є підкреслені в реченні слова спільнокореневими? 

Садівник з любо’ю доглядає свій садок. 

 
7. Слово річковий утворено від слова:    а) рік     б) ріка.  Обведи слово. 

8. Познач групу слів, яке не є спільнокореневими. 

а) літо, літній, літає, льотчик, літечко;      б) дощ, дощик, дощовий, дощити, дощичок. 
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6. Чи є підкреслені в реченні слова спільнокореневими? 

Садівник з любо’ю доглядає свій садок. 

 
7. Слово річковий утворено від слова:    а) рік     б) ріка.  Обведи слово. 

8. Познач групу слів, яке не є спільнокореневими. 

а) літо, літній, літає, льотчик, літечко;      б) дощ, дощик, дощовий, дощити, дощичок. 

 
  



Встав потрібні прийменники. У першому і останньому реченнях підкресли 

головні члени.     І в. 
    Цвітуть ___ полях сині волошки. ____ голові ___ Оленки віночок.  Теплим ранком діти 

пішли ___ школу. Літак летів ___ небі. Їжачок спав _____ пеньком. Дідусь ловив рибу __ 
річці. Лисичка спостерігала ____ ним. Влітку Степан див ___ бабусі ___ селі. ____ хати 

прийшов батько. Хто це ховається _____ кущем? ____ галявині ростуть стрункі берези. 

 
 

Встав потрібні прийменники. У першому і останньому реченнях підкресли 
головні члени.     ІІ в. 

   ___ парку розцвіли чудові квіти. Яблуко лежить ___ столі. ___ Володі кучеряве волос- 
ся. ____ тарілці лежить червоне яблуко. ___ Мар’яни новий портфель. Дівчинка йде ___ 

школи. Пташка сіла ___ гілку. Червоні маки цвітуть ____ полі. Куниця причаїлась ___  
гілці.  Сіра мишка залізла ___ сарай. Пастка зловила мишку ____ лапку. 

 
 

Встав потрібні прийменники. У першому і останньому реченнях підкресли 
головні члени.     І в. 

    Цвітуть ___ полях сині волошки. ____ голові ___ Оленки віночок.  Теплим ранком діти 
пішли ___ школу. Літак летів ___ небі. Їжачок спав _____ пеньком. Дідусь ловив рибу __ 

річці. Лисичка спостерігала ____ ним. Влітку Степан див ___ бабусі ___ селі. ____ хати 

прийшов батько. Хто це ховається _____ кущем? ____ галявині ростуть стрункі берези. 
 

 
Встав потрібні прийменники. У першому і останньому реченнях підкресли 
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гілці.  Сіра мишка залізла ___ сарай. Пастка зловила мишку ____ лапку. 

 
 
З’єднай слова, щоб утворилися словосполучення.            З’єднай слова у словосполучення. 

__зустрілися         __вітри         Пронумеруй.      __ корабель        __ з колосся 

__шелестіли __сестри             __ дощ __ з блискавкою 

__віють __трави                            __ вінок __ на гілці 
__висить __хмари                __кошик __ на морі 

__біжить __яблуко        __гніздечко __ у руці 
__насунули __стежка                __квітка __ у полі 



Підкресли головні члени речення. 

    Школярі розвішують на деревах шпаківні. Шпаки знищують шкідників у 
саду. Птахи весело співають. Діти люблять і оберігають природу. Дідусь 
ловить рибу. Сестра веде братика за руку. Цвітуть у степу червоні маки. 
 
Підкресли головні члени речення. 

    Школярі розвішують на деревах шпаківні. Шпаки знищують шкідників у 
саду. Птахи весело співають. Діти люблять і оберігають природу. Дідусь 
ловить рибу. Сестра веде братика за руку. Цвітуть у степу червоні маки. 
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ловить рибу. Сестра веде братика за руку. Цвітуть у степу червоні маки. 

 
Підкресли головні члени речення. 
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З’єднай слова, щоб утворилися словосполучення.            З’єднай слова у словосполучення. 

__зустрілися         __вітри         Пронумеруй.      __ корабель        __ з колосся 

__шелестіли __сестри             __ дощ __ з блискавкою 

__віють __трави                            __ вінок __ на гілці 
__висить __хмари                __кошик __ на морі 

__біжить __яблуко        __гніздечко __ у руці 
__насунули __стежка                __квітка __ у полі 

 
З’єднай слова, щоб утворилися словосполучення.            З’єднай слова у словосполучення. 

__зустрілися         __вітри         Пронумеруй.      __ корабель        __ з колосся 

__шелестіли __сестри             __ дощ __ з блискавкою 
__віють __трави                            __ вінок __ на гілці 

__висить __хмари                __кошик __ на морі 
__біжить __яблуко        __гніздечко __ у руці 

__насунули __стежка                __квітка __ у полі 

 
З’єднай слова, щоб утворилися словосполучення.            З’єднай слова у словосполучення. 

__зустрілися         __вітри         Пронумеруй.      __ корабель        __ з колосся 

__шелестіли __сестри             __ дощ __ з блискавкою 

__віють __трави                            __ вінок __ на гілці 
__висить __хмари                __кошик __ на морі 

__біжить __яблуко        __гніздечко __ у руці 
__насунули __стежка                __квітка __ у полі 

 
З’єднай слова, щоб утворилися словосполучення.            З’єднай слова у словосполучення. 

__зустрілися         __вітри         Пронумеруй.      __ корабель        __ з колосся 

__шелестіли __сестри             __ дощ __ з блискавкою 
__віють __трави                            __ вінок __ на гілці 

__висить __хмари                __кошик __ на морі 

__біжить __яблуко        __гніздечко __ у руці 
__насунули __стежка                __квітка __ у полі 

 
З’єднай слова, щоб утворилися словосполучення.            З’єднай слова у словосполучення. 

__зустрілися         __вітри         Пронумеруй.      __ корабель        __ з колосся 

__шелестіли __сестри             __ дощ __ з блискавкою 
__віють __трави                            __ вінок __ на гілці 

__висить __хмари                __кошик __ на морі 
__біжить __яблуко        __гніздечко __ у руці 

__насунули __стежка                __квітка __ у полі 

 
З’єднай слова, щоб утворилися словосполучення.            З’єднай слова у словосполучення. 

__зустрілися         __вітри         Пронумеруй.      __ корабель        __ з колосся 

__шелестіли __сестри             __ дощ __ з блискавкою 

__віють __трави                            __ вінок __ на гілці 
__висить __хмари                __кошик __ на морі 

__біжить __яблуко        __гніздечко __ у руці 
__насунули __стежка                __квітка __ у полі 



                    Перевірна  робота               Прізвище   ________________________ 

                І варіант 
1. Закінчи речення: 
- До тексту можна дібрати _______________ 

- У тексті є зачин, ________________________________ 

- Усі речення в тексті ______________________________ 
- Речення складається зі ________________ 

- Речення виражає _____________________________ 
- Перше слово в реченні пишеться з ___________________________ 

- У кінці речення ставиться ______________________________________ 
 

2. Склади і запиши речення зі слів. Пам’ятай, як треба починати речення. 
а) листя, з, дерев, золоте, опадає 

_____________________________________________________________ 
б) все, холодні, йдуть, дощі, частіше 

_____________________________________________________________ 
в) незабаром, земля, вкриється, білою, ковдрою. 

_____________________________________________________________ 
 

3. Прочитай текст і визнач межі речень. Запиши текст. 

На місто опускається вечір шум машин затихає у вікнах спалахує світло люди поспіша- 
ють додому. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

                
               Перевірна  робота               Прізвище   ________________________ 

                І варіант 
1. Закінчи речення: 
- До тексту можна дібрати _______________ 

- У тексті є зачин, ________________________________ 
- Усі речення в тексті ______________________________ 

- Речення складається зі ________________ 
- Речення виражає _____________________________ 

- Перше слово в реченні пишеться з ___________________________ 
- У кінці речення ставиться ______________________________________ 

 
2. Склади і запиши речення зі слів. Пам’ятай, як треба починати речення. 

а) листя, з, дерев, золоте, опадає 
_____________________________________________________________ 

б) все, холодні, йдуть, дощі, частіше 

_____________________________________________________________ 
в) незабаром, земля, вкриється, білою, ковдрою. 

_____________________________________________________________ 
 

3. Прочитай текст і визнач межі речень. Запиши текст. 
На місто опускається вечір шум машин затихає у вікнах спалахує світло люди поспіша- 

ють додому. 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



                    Перевірна  робота               Прізвище   ________________________ 

                ІІ варіант 
1. Закінчи речення: 
- Текст складається із ____________________ 

-  Усі речення в тексті зв’язані за ____________________ 

-  До тексту можна дібрати ____________________ 
- Речення виражає _________________________________ 

- Перше слово в реченні пишеться з _______________________________ 
- У кінці речення ставиться ________________________________________________ 

 
2. Склади і запиши речення зі слів. Пам’ятай, як треба починати речення. 

а) маленької, у, дівчики, є, лялька 
___________________________________________________________________ 

б) осінь, на, коні, золотому, примчала 
___________________________________________________________________ 

в) землі, на, золоте, лежить, листя 
___________________________________________________________________ 

 
 3. Прочитай текст і визнач межі речень. Запиши текст. 

До вікна прилетіла синичка вона влетіла в кімнату синичка стала дзьобати крихти 

пташка була голодна. 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

                 
 
                 Перевірна  робота               Прізвище   ________________________ 

                ІІ варіант 
1. Закінчи речення: 
- Текст складається із ____________________ 

-  Усі речення в тексті зв’язані за ____________________ 
-  До тексту можна дібрати ____________________ 

- Речення виражає _________________________________ 

- Перше слово в реченні пишеться з _______________________________ 
- У кінці речення ставиться ________________________________________________ 

 
2. Склади і запиши речення зі слів. Пам’ятай, як треба починати речення. 

а) маленької, у, дівчики, є, лялька 
___________________________________________________________________ 

б) осінь, на, коні, золотому, примчала 
___________________________________________________________________ 

в) землі, на, золоте, лежить, листя 
___________________________________________________________________ 

 
 3. Прочитай текст і визнач межі речень. Запиши текст. 

До вікна прилетіла синичка вона влетіла в кімнату синичка стала дзьобати крихти 
пташка була голодна. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 



     Самостійна робота         І в.                  Підпис ___________________________ 
1. Прийменники служать для … 

а) для спілкування;       б) для зв’язку слів у реченні;     в) для зв’язку частин слова. 

2. Прийменники з іншими словами пишуться: 
а) разом; 
б) окремо; 
в) через риску. 

3. Сполучи прийменники зі словами – назвами предметів. 
На                           дверей 
Під                         кущем 
Від                          дубі 
Біля                       хати 

4. Впиши у словосполучення потрібні прийменники. 
___________ землею, ________ гілці, _________ шафі. 

5. Доповни речення словами – назвами предметів з прийменниками. 
Діти побігли (куди?) ________________________ .  
Гриби збирають (де?) _______________________ . 

6. Склади речення зі слів. Підкресли головні слова. 
У, весело, лісі, пташки, співають. 

____________________________________________________________________ 

   
 Самостійна робота         ІІ в.                  Підпис ___________________________ 
1. Прийменники служать для … 

а) для спілкування;   б) для зв’язку слів у реченні;     в) для зв’язку частин слова. 

2. Прийменники з іншими словами пишуться: 
а) разом;              б) окремо;          в) через риску. 

3. Сполучи прийменники зі словами – назвами предметів. 
В                  гірки 
Над               нірці 
З                   селом                
За            небокраєм 

4. Впиши у словосполучення потрібні прийменники. 
______________ кущем, ________ небі, _________ будинком. 

5. Доповни речення словами – назвами предметів з прийменниками. 
Білочка скаче (по чому?) ________________________ .  
Жито достигає (де?) ____________________________ . 

 
7. Склади речення зі слів. Підкресли головні слова. 

Школярі, на, повісили, шпаківні, деревах. 
 

Самостійна робота         І в.                  Підпис ___________________________ 
1. Слова, які відповідають на питання що робить? що робив?, називають 

а) назву предмета;   б) дію предмета;  в) ознаку предмета. 

2. Познач рядок слів, які вказують на дію предмета. 
а) світлий, добрі, земна; 



б) сонечко, матінка, земля; 
в) читає, стрибав, буде говорити. 

3. До назв предметів добери слова – назви дій. 
Струмочок (що робить?) _____________________; 
пташки (що роблять?) ________________________ ; 
мама (що робить?) __________________________; 
дощик (що робить?) _________________________ . 

4. Підкресли у вірші слова – назви дій. 
Заєць косив, котик носив, 
лисиця згрібала, 
павук складав у копицю, 
а муха топтала. 

5. Встав у речення слова – назви дій. 
      Діти _____________________ у бібліотеку.    Вони ____________________ книги. 

 
 

Самостійна робота         ІІ в.                            Підпис ___________________________ 

    1. Слова, які називають дії предметів, відповідають на питання 

а) що? хто?   

б) що робить? що зробив?   

в) який? яка? яке? 

2. Познач рядок слів, які вказують на дії предметів. 
а) яскравий, смілива, ніжне; 
б) читають, танцюють, написали; 
в) маляр, книжка, олівець. 

3. До поданих назв тварин добери слова – назви дій. 
Кінь (що робить?) _________________________ ; 
півень (що робить?) ________________________ ; 
заєць (що робить?) _________________________ ; 
їжак (що робить?) _________________________ . 

4. Підкресли у вірші слова – назви дій. 
Роса сріблиться. Ще не жарко. 
Стрекочуть коники – скачки… 
Та ось з’явилась сіножатка –  
і трави падають гнучкі.             

5. Встав у речення слова – назви дій. 
Діти _____________________ у бібліотеку.    Вони ____________________ книги. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Картка  для  опитування                                                              ________________ 

1.Знайди слова. Перестав склади, щоб вийшло слово. Крутить мавпочка склади, 

                                                                                                        чи туди їх, чи сюди? 

                                          __________________                     Запиши слово, яке не може вгадати 

                                                                                                                      мавпочка. 

 

                                      _________________ 

 

                                     __________________ 

 

                                     __________________ 

_________________ 

                                      __________________ 
                                                                                                                           

                                                                                                                       

                                                _______________________                                        __________________________                                                                                                                              

       __________________________ 

                                                                                                                             За бажанням мавпочку можна розфарбувати. 

Картка  для  опитування                                                              ________________ 

1.Знайди слова. Перестав склади, щоб вийшло слово. Крутить мавпочка склади, 

                                                                                                        чи туди їх, чи сюди? 

                                          __________________                     Запиши слово, яке не може вгадати 

                                                                                                                      мавпочка. 

 

                                      _________________ 

 

                                     __________________ 

 

                                     __________________ 

_________________ 

                                      __________________ 
                                                                                                                           

                                                                                                                       

                                                _______________________                                        __________________________                                                                                                                              

       __________________________ 

                                                                                                                             За бажанням мавпочку можна розфарбувати. 

Картка  для  опитування                                                              ________________ 

1.Знайди слова. Перестав склади, щоб вийшло слово. Крутить мавпочка склади, 

                                                                                                        чи туди їх, чи сюди? 

                                          __________________                     Запиши слово, яке не може вгадати 

                                                                                                                      мавпочка. 

 

                                      _________________ 

 

                                     __________________ 

 

                                     __________________ 

_________________ 

                                      __________________ 
                                                                                                                           

                                                                                                                       

                                                _______________________                                        __________________________                                                                                                                              

мав 

поч 

чка 

ка та рі л 

ка ля 

ня 

стру 

кра су 

ло мо 
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ток 

мо 

лин ка я 

мав 

поч 

чка 

ка та рі л 

ка ля 

ня 

стру 

кра су 

ло мо 

ко ло 

ток 

мо 

лин ка я 

мав 

поч 

чка 

ка та рі л 

ка ля 

ня 

стру 

кра су 

ло мо 

ко ло 

ток 

мо 

лин ка я 



Картка  для  опитування                                                              ________________ 

1. Випиши слова, які не можна переносити. 

Їжак, ведмідь, білка, лев, заєць, кріт, лисиця, куниця, вовк, єнот, сорока, жук, орел, 

корова, день, сміх, коза, урок, день, собака, Олег, трава, торт, змія, дерево, слон. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
2. Роз’єднай слова. Запиши їх. 
Сонцепавуклисицязміяслонбілка 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Картка  для  опитування                                                              ________________ 

1. Випиши слова, які не можна переносити. 

Їжак, ведмідь, білка, лев, заєць, кріт, лисиця, куниця, вовк, єнот, сорока, жук, орел, 

корова, день, сміх, коза, урок, день, собака, Олег, трава, торт, змія, дерево, слон. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
2. Роз’єднай слова. Запиши їх. 
Сонцепавуклисицязміяслонбілка 
_____________________________________________________________________________ 
 

Картка  для  опитування                                                              ________________ 

1. Випиши слова, які не можна переносити. 

Їжак, ведмідь, білка, лев, заєць, кріт, лисиця, куниця, вовк, єнот, сорока, жук, орел, 

корова, день, сміх, коза, урок, день, собака, Олег, трава, торт, змія, дерево, слон. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
2. Роз’єднай слова. Запиши їх. 
Сонцепавуклисицязміяслонбілка 
_____________________________________________________________________________ 
 

Картка  для  опитування                                                              ________________ 

1. Випиши слова, які не можна переносити. 

Їжак, ведмідь, білка, лев, заєць, кріт, лисиця, куниця, вовк, єнот, сорока, жук, орел, 

корова, день, сміх, коза, урок, день, собака, Олег, трава, торт, змія, дерево, слон. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
2. Роз’єднай слова. Запиши їх. 
Сонцепавуклисицязміяслонбілка 
_____________________________________________________________________________ 
 



Картка для опитування              І в.                                      Підпис ____________________________ 

1. Зміни слово за зразком.   

Один – Багато                      Квітка - ___________              Лимон - _____________ 

Заєць – зайці                             Ріка - _______________       Дерево - ______________ 

 

2. Заповни таблицю словами.   Їжак, моряк, баян, люк, єнот, малюнок, яма, буряк. 

я, ю, є, ї позначають два 

звуки 

  я, ю, є позначають один звук 

  

  

  

  

3. Яке слово заховалось? Обведи кожну четверту літеру. Запиши слово, що заховалося. 

1) К   І   Я  У  Ш  О  С  Р  В  С  Н  О  Б  Д Ї  К  Н                              _______________ 

2) Ю  Н  Ж  О  Р  К  Ч  С  О  Н  Х  І  Н  О  Т  Н  Р  Ш  У  Ь  З        _______________ 

3) Т  З  К  О  З  В  Н  В  Ь  А  Б  О  Ь  Д  Г  Ч  Ї  У  З  І  К                _______________ 

4) М  Л  Т  П  А  Ю  Н  О  Ц  В  К  С  Ш  З  І  У  Ч  Щ  Я  Д  Р      ________________ 

 

4. Закінчи речення.  

Зима холодна, а літо ______________. Пухнаста, руда, хитра _________________.  

 

5. Вгадай слово,вставляючи приголосними буквами. 

___А___И___А                     ___Е___А___ 

 

 

 

 

Картка для опитування              ІІ в.                                      Підпис ____________________________ 

1. Речення захворіли. Перше речення залито клеєм. Друге речення – розсипалося, третє – переплутав 

вітер. Віднови речення і запиши.  

1) Червонієулузікалина.   ________________________________________________________ 

 

2) сережках Берізка зелених в стоїть. 

____________________________________________________________________ 

3) хмарки  пливуть небі  у  Високо 

____________________________________________________________________ 

 

2. З’єднай слова  між собою. Запиши їх. 

березовий               квіти                          ______________________________________ 

цвітуть гайок ______________________________________ 

дівчинка море ______________________________________ 

синє малює ______________________________________ 

 

3. Запиши одне слово, в якому наголошений перший склад  ____________________ 

Запиши одне слово, в якому наголошений другий склад        ____________________ 

 

4. Вибери слова, в яких наголошений тільки другий склад. 

а) вітер, каша, молоко;      б) чашка, пенал, хата;       в) береза, коса, пенал. 

 

5. Буква Щ завжди позначає:    а) два звуки;      б) один звук. 

6. Обведи слова, в яких звуків більше, ніж букв. 

Щука, зошит, осінь,  яма, урок, єнот. 

 

 

 

 

 

 



 Картка для опитування    І в.              Підпис ________________________ 

1. Обведи букви, що позначають голосні звуки. 

Б   О   Л   А   К   І    Р   И    М    Є    Х    У     Ф     Е 

 

2. Продовж речення. Допиши слово. « Слова переносимо по ___________________ 

а) по буквах;     б) по складах;      в) по звуках. 

 

3. Допиши один склад, щоб утворилося слово. Щоб цей склад підходив до всіх поло- 

винок слів.   Підказка:   ДА     ВА     МА     ЛА 

СО 

КОРО        {_____} 

ДРО 

4. Зафарбуй слова, які перенесли правильно жовтим кольором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка для опитування    ІІ в.              Підпис ________________________ 

1. Обведи букви, що позначають голосні звуки. 

В   А   Щ   О   Ц   И    С   Е    Н    У    Б    І     Ж     Е 

 

2. Продовж речення. Допиши слово. « Слова переносимо по ___________________ 

а) по буквах;     б) по складах;      в) по звуках. 

 

3. Допиши один склад, щоб утворилося слово. Щоб цей склад підходив до всіх поло- 

винок слів.   Підказка:   ДА     ВА     МА     ЛА 

МО 

СО                   {_____} 

ГОЛО 

 

4. Зафарбуй слова, які перенесли правильно жовтим кольором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ли-си-ця 

кв-і ти 
гор-об-чик 

во-дич-ка 
тр-ава я-ма 

блис-кав-ка 
де-нь г а-зе-та 

су-ни-ця 

д-і ти 
сор-ока 

ді в-ча-та 
земл-я я-хта 

мо-ро-зи-во пе-нь 
руч.-ка 



Картка для опитування    І варіант                                    Підпис 

___________________________ 

1. Вибери рядок слів з м’якими приголосними звуками. 

а) дім,  журавель,  люк,   тінь.          б) дим, журавлик, лук, тин. 

 

2. Утвори нове слово, змінивши в слові виділену букву. Зразок: Ліки – ріки. 

Клітка - ________________,   гілка - __________________, кіт - ______________ 

 

3. Імена хлопчиків і дівчаток потрібно писати :   а) з малої букви;        б) з великої букви. 

4. Впиши букви, якими мають починатися імена. 

…. арасик,  ….ленка,    ….етянка,  ….митрик,  ….ергійко,   ….арійка. 

 

5. Приголосні звуки, які стоять перед і та ь завжди які? 

а) м’які;              б) тверді. 

6. Слова переносять з рядка в рядок:   а) по буквах;      б) по складах. 

7. Запиши назви зображуваних предметів в абетковій послідовності. 

  

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Додай до частин слів склади так, щоб утворилися слова. Запиши їх. 

сон____      пар____     вік____    квіт____     мали____       моло____  жи____фа 

 

9. Синім кольором обведи слова, що мають один склад, зеленим – два склади, жовтим – 

три склади. 

Миша       кіт      зозуля       шафа        сік         колосок         літо          дуб          полиця 

 

10. Познач рядок, у якому всі слова можна поділити для переносу. 

а) диня,   дім,  вересень;              б) школа, хмара, кошеня. 

11. Запиши по одному слову, де  один склад, два склади, три склади. 

________________         _________________         ____________________ 

 

12. Звуки [ а  ]   [  о  ]    [ у ]    [ и ]    [ і  ]     [ е  ] – голосні, тому що: 

а) утворюються за допомогою голосу і шуму;      б) за допомогою тільки голосу. 

 

13. Букви й та ь під час переносу слів: 

а) можна відривати від попередньої букви;      б) не можна відривати від попередньої букви. 

 

14. Спиши слова, поділяючи їх для переносу. 

Лялька _________________                    Зайчик ___________________ 

Лійка    ________________       Майка ___________________ 

 

 

 

  

 



 Картка для опитування    ІІ варіант                                    Підпис 

___________________________ 

1. Вибери рядок слів з м’якими приголосними звуками. 

а) кіт,  ріка,  кінь,   лінь.          б) сом, кит, лев, лин. 

 

2. Утвори нове слово, змінивши в слові виділену букву. Зразок: Ліки – ріки. 

Квітка - ________________,   білка - __________________, кит - ______________ 

 

3. Імена хлопчиків і дівчаток потрібно писати :   а) з малої букви;        б) з великої букви. 

4. Впиши букви, якими мають починатися імена. 

…. огдан,  ….ленка,    ….ксанка,  ….митрик,  ….арасик,   ….офійка. 

 

5. Приголосні звуки, які стоять перед і та ь завжди які? 

а) м’які;              б) тверді. 

 

6. Слова переносять з рядка в рядок:   а) по буквах;      б) по складах. 

7. Запиши назви зображуваних предметів в абетковій послідовності. 

   

  

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Додай до частин слів склади так, щоб утворилися слова. Запиши їх. 

не____      кар____     рі____    квіт____     маши____       мо____ко  дере____ 

 

9. Синім кольором обведи слова, що мають один склад, зеленим – два склади, жовтим – 

три склади. 

Сова       ріт      малина       кіно        вік         колобок         коло          зуб          суниця 

 

10. Познач рядок, у якому всі слова можна поділити для переносу. 

а) вірш,   Яся,  сім;              б) бджола, корова, коза. 

11. Запиши по одному слову, де  один склад, два склади, три склади. 

________________         _________________         ____________________ 

 

12. Звуки [ а  ]   [  о  ]    [ у ]    [ и ]    [ і  ]     [ е  ] – голосні, тому що: 

а) утворюються за допомогою голосу і шуму;      б) за допомогою тільки голосу. 

 

13. Букви й та ь під час переносу слів: 

а) можна відривати від попередньої букви;      б) не можна відривати від попередньої букви. 

 

14. Спиши слова, поділяючи їх для переносу. 

Мальки _________________                    Пеньки ___________________ 

Сойка    ________________       Майка  ___________________ 

 

 

 

 



                                                 Підпис ____________________________ Українська мова

Тема. ЗВУКИ  І  БУКВИ 

1. Знайди на малюнку рослину, яка НЕ росте в лісі.  Запиши її назву. 
                                                              _________________________________________ 

__________________             _________________________ 

 

                                                                         2   2.Поділи записане слово в попередньому  

                                       завданні на склади. 

 ______________________________________ 
________________________________________ 

                                                                                3. Запиши назви рослин, які ти бачиш на       

                малюнку. 
______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

4. Розташуй слова, записані в попередньому завданні за алфавітом. 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

5.Запиши назву тваринки, яка сидить біля пенька. Зроби звукову модель цього слова. 
_____________________________________________ 

6. Знайди на малюнку квітку, у назві якої звуків менше, ніж букв. Запиши цю назву. Зроби звуковий аналіз цього слова  .

________________________________________ 

       _________________________________________ 

7. Знайди на малюнку пташку, у назві якої наголошений склад перший склад. 

Запиши цю назву і постав наголос. 
______________________ 

8. Знайди на малюнку тваринку, назва якої має таку схему. Запиши цю назву. 
 [ = о – о - ]               _______________________ 

9. Запиши повні відповіді на запитання, користуючись малюнком? 
На якому дереві сидить сова?____________________________________________________ 

                                                   ____________________________________________________ 

Що росте під березою? _____________________________________________________ 

                                         _____________________________________________________ 

Хто стоїть на стежці?  _______________________________________________________                                     

                                               _______________________________________________________ 

Яка квітка росте біля озера?______________________________________________________ 

                                                  ______________________________________________________ 

Хто плаває в озері?   ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 
 



 Робота з орфографічним словником. Побудова  

словосполучень і речень.  
1. Прочитай загадку. Відгадай її. Запиши слово-відгадку.                   

              Все в нім порядок гарний має.                                                         

 Нуж бо, хто перший його упізнає?                                               

               Вчений великий, знавець і мудрець.                                                 ___________________________________ 

               Хто ж це у мові такий м о л о д е ц ь?    

 (СОЛВИНК)         ___________________________                             ДНИК  
 (Якщо ти переставиш букви, то прочитаєш слово)  

2. Встав пропущені слова в речення. Користуйся словами           

 з довідки. 

        Словник – це _______________, у якій слова української               

_____________   розміщені за __________________.                                                       вірний друг 

Слова для довідки: абеткою, книга, мови.                                                                                                                                                                        

 надійний помічник 

3. Уяви, що ти розглядаєш в інтернеті сторінку під назвою 

«Словники». Є тлумачні словники, орфографічні словники.                 _______________________________________________________ 

Запиши назви цих словників у рядках.                        _________            _______________________________________________________ 

                                                                                               _______________________________________________________ 

_ ___________________________                                    

  

 __________________________ 

 

 __________________________ 

    

                                                                                                                 

з __________________________                                                знань, джерело, книга -  

                                                                                                    

_____________________________________________ 

                           

                        ___________________________                                         8. Перестав рядки так, щоб прочитати пораду. 
  
 

4. Здогадайся, про який словник розповідається у вірші.                                                                                                                                                    

Запиши його назву. 

Знає він усе про слово,                  На усі складні загадки 

про наголос, про вимову,               в нім знайдете ви відгадки. 

як це слово слід писати,                Школярам же цей словник?                                              

як закінчення додати.                     у мові перший помічник. 

 _______________________________________________________ 

5. Запиши за абеткою слова  КНИГА, ПІДРУЧНИК, ДОВІДНИК                           

6. Прочитай речення. Поясни, чому так ми говоримо. Запиши. 

_____________   розміщені за __________________.                                                       вірний друг 

6. Прочитай речення. Поясни, чому так ми говоримо. 

Запиши.                                                   вірний друг 

_____________   розміщені за __________________.                                                       вірний друг 

Слова для довідки: абеткою, книга, мови.                                                                             

                                                         мудрий помічник                                                                

Орфографічний словник              надійний надійний помічникОрфографічний словник мудрий помічник                                                                                                            

                                                          помічник 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_____________________________________________________   

 

 

 

 

 

7. Склади прислів’я про книгу. Запиши його. 
знань, джерело, книга -  

______________________________________________________ 

 8. Перестав рядки так, щоб прочитати пораду. 

 цей порадник, помічник.    

Радити усім він звик, - 

Юний друже, не барися, 

у словник скоріш дивися   Юний друже, не барися, 

Орфографічний словник – це словник, у якому подано  правильне 

написання слова. 

Тлумачний словник – це словник, у якому пояснюється значення 

слова. 

Перекладний словник – це словник, який допомагає перекладати 

слова з однієї мови на іншу. 



Робота над словами, вимову і  написання, яких потрі бно             

запам’ятати. Доповнення і  побудова речень. Роль                                 Яка українська мова? 

наголосу в словах.                                                                                    
1. Прочитай віршик. Спиши їх. Підкресли слова, де наголос на 

другому складі                     

            Украї на – це земля,                                                             аголос в  

      що люблю найбі льше я. 
 

 

 

 

2. Знайди на малюнку символи Украї ни і  розфарбуйте ї х.       
                                                                     __________ 

                                                                               Художник ____ 

 

 

 

                              8. 

 

 

 

                                                                                                                             

3.  Познач правильну відповідь у тестовому завданні     

У слові Україна наголошеним є ….                                            . 

а) перший склад;    б) другий склад;     в) третій склад  .                         

4. Здогадайся, які слова доповнять речення. Запиши 

їх.____________________________________________________________                          

5. Поміркуй, якою є українська мова. Утвори від поданих слів  

нові, які б   відповідали на питання ЯКА? Запиши їх і постав 

наголос. 

Українська мова                                       Яка українська мова? 

Чарівність                                                 _________________                                                                                                       
Милозвучність                                                   ________________________             

Мелодійність                                                    __________________________

   6. Допиши речення, встав потрібні слова. Постав наголос в 

 дописаних словах 

 Той, хто навчає в школі, - це _________________________ 

 Той, хто керує школою, - це  _________________________. 

Той, хто керує оркестром, - це ____________________..                                                                                               Той, хто керує оркестром, -  

7. Склади і запиши речення за зразком. 

Зразок.  Шофер водить автомобіль. 

 Лікар _______________________________

 Льотчик _________________________________

Художник _________________________________ 

Бібліотекар _________________________________ 

8. Розподіли слова. Постав наголос. 

Усмішка     брати     помилка      завжди    замок     загадка                                                                                                                                  
Слова, що мають різні наголоси, але однакове значення. 

__________________________________________________ 
Слова,значення яких розрізняються наголосом. 
9. Встав  пропущені слова в речення. Користуйся довідкою. 

 Постав наголос у записаних словах. 

 Розпочалися навчальні ____________________ у школі.  Учні  з 

нетерпі нням чекають урокі в  _____________________________.                                                                                                     

______________. На уроці  ___________________________ учні   виконують 

 цікаві ______________________. Вони вчаться писати 

___________________________    зошитах. 

Довідка.  математики, заняття, завдання, української мови, охайно 



           Урок 5. Тема. Користуємося словами ввічливості 

1. Добери і запиши близькі за значення слова до 
слова ввічливість.Звернись до словника синонімів 

Ввічливість, ______________________________ 
_________________________________________ 

2. Прочитай висловлювання про ввічливість у 

спілкуванні. Поміркуй, як його доповнити. Викори 
стай слова з довідки. Допиши їх. 

    Ніщо не дається людині так ___________________ 
і не цінується так __________________, як ввічливість. 

Слова для довідки: дорого, уважно дешево, чемно. 
3. Утвори від поданих слів і запиши сполучення слів за 

зразком. Зразок. Ввічливість – ввічливі слова. 
Чемність - ___________________________ 

Щирість - ____________________________ 
Привітність - _____________________________ 

4. Перестав рядки так, щоб прочитати вірш. Поставу 
клітинках цифри – номери рядків.Запиши 

цей вірш. 
        Слова ці всім відомі,  ___  

        є чарівні слова.         ___ 

        бо сила в них жива.   ___ 
        У нашій рідній мові    ___ 

               __________________________________ 
                ______________________________  

               __________________________________ 
               __________________________________ 

5. Прочитай пораду про ввічливі слова. Здогадай- 
ся, які слова пропущено. За потребою користуйся 

словами з довідки. 
    Ось ці слова ___________, ___________ слова ви 

пам’ятайте, діти. Від них і радість ожива, в очах промін 
чик світить. Від цих _______________, _____________ 

слів тепліше людям жити. 
     Якщо ти їх не говорив, то треба говорити! 

Слова для довідки: чарівних, добрих, прості, живі. 

 

6.Склади і запиши прислів’я і приказки. Поясни, що 

вони означають. 
1. Слово, приємне, чемне, кожному. 

2. Лагідне, до, ключ, серця, слово. 
3. Від, світ, щирого, радіє, слова. 

 
7.  Прочитай. Закресли ті словосполучення слів, які 

звучать неправильно. Не вживай їх у своєму мовле 
нні. 

  Дякую тебе, дякую тобі; прошу пробачення, вибачаюсь, 
перепрошую; вибач мене, вибач мені. 

8. Дай письмову відповідь на запитання: «Як звучить у 

рідній мові найдорожче слово мама?» 
Доповни віршовані рядки словами з довідки. 

                  Найдорожче в світі слово 
                 так звучить у рідній мові: 

                 мамо, ______________, ________________, 
                 мамо, ______________, ________________. 

Слова для довідки: мамочко, мамусю, матінко, матусю. 
9. Домашнє завдання. Склади і запиши три речення.  
У першому використай ввічливі слова прохання, у другому – сло- 
ва подяки, у третьому – слова вибачення. 

                                          


